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A. GIỚI THIỆU  

Một trong những mục tiêu chính của chiến lược quốc gia về xây dựng nhà nước pháp 
quyền của Việt Nam là cải thiện hệ thống tư pháp. Chính phủ Việt Nam đã làm rõ điều này bằng 
cách chấp nhận các khuyến nghị  chu kỳ III của cơ chế Rà soát Định kỳ Phổ quát. Các khuyến nghị 
này kêu gọi “... tăng cường nhà nước pháp quyền, bao gồm cả việc phát triển hơn nữa hệ thống 
tư pháp hình sự có tính đến quyền con người của các nghi phạm và tù nhân cũng như thúc đẩy 
việc quản lý công lý công bằng và minh bạch.” Với vai trò dẫn đầu trong việc thực hiện các khuyến 
nghị trên, Tòa án nhân dân tối cao (TANDTC) của Việt Nam đang tìm hiểu thông tin về các thông 
lệ quốc tế tốt nhất liên quan đến ba cơ chế tư pháp hình sự sau đây: 1) xét xử bồi thẩm đoàn 
hình sự (hoặc sự tham gia của hội thẩm); 2) thỏa thuận nhận tội; và 3) hòa giải (tư pháp phục 
hồi). Nghiên cứu này là một phần của nỗ lực đó.  

Bởi vì các thuật ngữ mô tả một trình tự pháp lý trong một hệ thống pháp luật này có thể 
không mô tả chính xác một trình tự tương tự nhưng khác biệt trong một hệ thống khác, nên ngay 
từ đầu cần phải có một định nghĩa rõ ràng về các thuật ngữ. Ba cơ chế tư pháp được phân tích 
trong nghiên cứu này bao gồm:   

Xét xử bồi thẩm đoàn  

Tất cả mọi hệ thống được xem xét trong báo cáo này bao gồm việc sử dụng những công 
dân bình thường vào việc xác định tội danh của một bị cáo. Đây là hình thức hoặc là xét xử bằng 
bồi thẩm đoàn trong đó một nhóm công dân thực hiện vai trò độc quyền xác định tội danh hoặc 
dưới hình thức hội thẩm thực hiện nhiệm vụ này như một phần của hội đồng xét xử bao gồm các 
thẩm phán chuyên nghiệp. Nghiên cứu này cũng nghiên cứu cả bồi thẩm đoàn và hội đồng xét xử 
hỗn hợp, đôi khi được gọi là hệ thống "kết hợp".   

Thỏa thuận nhận tội  

Thỏa thuận nhận tội là một thuật ngữ được sử dụng ở Hoa Kỳ để mô tả việc thừa nhận 
tội lỗi để đổi lấy, hoặc với hy vọng, một bản án nhẹ hơn hoặc biện pháp xử lý thay thế. Nó là một 
hình thức giải quyết theo đồng thuận. Tất cả các hệ thống được thảo luận trong nghiên cứu này 
về cơ bản tương tự như thỏa thuận nhận tội ở Hoa Kỳ nhưng cũng khác nhau ở một số khía cạnh.  

Tư pháp phục hồi 

Tư pháp phục hồi có thể thường được mô tả như là học thuyết về tư pháp đặt trọng tâm 
vào việc khắc phục những tổn hại do hành vi phạm tội gây ra. Cơ chế này sử dụng các trình tự 
hợp tác cho phép các bên liên quan thiện chí gặp gỡ, mặc dù có các cách tiếp cận khác. Các trình 
tự này có thể bao gồm hòa giải, đối thoại với nạn nhân và các cuộc họp giữa tất cả các bên bị ảnh 
hưởng. Nó có thể diễn ra bên trong hoặc bên ngoài trình tự tư pháp chính thức.  
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Nghiên cứu ba cơ chế tư pháp hình sự hoàn toàn khác nhau và giải thích cách c2ác cơ chế 
này hoạt động (hoặc không hoạt động) ở các quốc gia khác nhau và các hệ thống pháp luật khác 
nhau là một nhiệm vụ lớn và khó khăn. Tài liệu chính được viết bằng các ngôn ngữ khác nhau. 
Nguồn thứ cấp trong một số trường hợp, rất khó tìm trong điều kiện thời gian và nguồn lực hạn 
chế, việc soạn thảo một nghiên cứu so sánh toàn diện và đầy đủ nhất về tính nghiêm ngặt của 
học thuật là khó có thể thực hiện được. Tuy nhiên, việc xem xét các nguồn tài liệu bằng tiếng Anh 
Page | 2chủ yếu là trực tuyến cung cấp hiểu biết cơ bản về cách các hệ thống pháp luật của các 
quốc gia khác nhau đã (hoặc chưa) tích hợp các cơ chế này vào các trình tự tư pháp hình sự của 
họ. Những nguồn này cũng làm rõ một số điểm mạnh và điểm yếu của các cơ chế này. Những 
nguồn tài liệu này cũng sẽ cung cấp thông tin chi tiết về việc liệu các cơ chế này có nên được áp 
dụng ở Việt Nam hay không, và nếu có thì nên áp dụng theo hình thức nào. Nghiên cứu này được 
chú thích chi tiết để xác định nguồn tài liệu và khuyến khích nghiên cứu thêm.   

Bởi vì cả ba cơ chế này nói chung được cho là xuất phát từ hệ thống tranh tụng của thông 
luật, hệ thống của Hoa Kỳ được sử dụng như là nền tảng, hoặc điểm khởi đầu cho sự phân tích 
so sánh trong mỗi trường hợp. Hệ thống tư pháp ở Đức là mô hình mà phần lớn các hệ thống xét 
hỏi được thiết lập theo nên được nghiên cứu kế tiếp. Nga và Trung quốc là những nước đang 
hoặc là hệ thống pháp luật xã hội chủ nghĩa trước đây và chia sẻ những điểm tương đồng với 
pháp luật Việt Nam, do đó việc phân tích những hệ thống này có thể phù hợp nhất với các nỗ lực 
cải cách tư pháp của Việt Nam. Nhật Bản, một quốc gia châu Á khác, ban đầu là các quốc gia theo 
hệ thống xét hỏi nhưng hiện đang vận hành một loại hệ thống kết hợp, có thể cung cấp các 
phương pháp tiếp cận độc đáo để có thể tham khảo.    

B. PHÂN TÍCH SO SÁNH QUỐC TẾ  

I. Phân tích so sánh các hệ thống xét xử bồi thẩm đoàn và hội thẩm  

Trên bình diện quốc tế, người dân tham gia vào quá trình ra quyết định khi xét xử hình sự 
các vụ án dưới hình thức bồi thẩm đoàn hoặc dưới hình thức hội đồng hỗn hợp bao gồm cả thẩm 
phán chuyên nghiệp và hội thẩm hoặc “hội thẩm”. Việc xét xử bồi thẩm đoàn được kết hợp chặt 
chẽ hơn với các hệ thống thông luật sử dụng thủ tục tranh tụng, hội đồng xét xử hỗn hợp bao 
gồm các hội thẩm trong hệ thống pháp luật dân sự, hệ thống xét hỏi.  

Xét xử bồi thẩm đoàn là một tiến trình pháp lý mà trong đó tội danh hoặc trách nhiệm 
pháp lý của một bên được xác định bởi một nhóm công dân được lựa chọn từ người dân địa 
phương. Sự khác biệt chính giữa bồi thẩm và hội đồng hỗn hợp bao gồm hội thẩm có vai trò độc 
quyền đánh giá sự kiện và xác định câu hỏi về tội danh trong khi hội thẩm sẻ vai trò này với một 
hoặc nhiều thẩm phán chuyên nghiệp trong hội đồng xét xử.  
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Sự tham gia của người dân phản ánh các mục tiêu lập pháp khác nhau trong các hệ thống 
chính trị khác nhau. Tại Hoa Kỳ, bồi thẩm đoàn được coi là một phần của hệ thống kiểm tra và 
cân bằng nhằm ngăn chặn sự vi phạm quá mức của chính phủ. Các hội thẩm ở Đức được coi là 
người bảo đảm cho sự minh bạch và đáng tin cậy của trình tự pháp lý. Hai lý do được đưa ra cho 
việc có hội thẩm ở Trung Quốc là các hội thẩm giúp chống tham nhũng và cải thiện chất lượng 
của quá trình ra quyết định.    

Đã có một phong trào trong các hệ thống pháp luật dân sự trong 25 năm qua để mở rộng 
sự tham gia của công dân trong việc ra quyết định của tòa án hình sự bằng cách đưa ra các phiên 
tòa xét xử bồi thẩm đoàn trong một số hệ thống hoặc mở rộng vai trò của các hội thẩm trong các 
hệ thống khác.1 Phong trào này bao gồm cả các hệ thống pháp luật xã hội chủ nghĩa.  

1. Thực tiễn trong hệ thống thông luật (như là điểm so sánh khởi đầu) 

Nguồn gốc chính xác của việc xét xử bởi bồi thẩm đoàn trong các hệ thống thông luật đã 
được tranh luận nhiều.2 Cả Hy Lạp cổ đại và La Mã cổ đại đều cho phép các bên cá nhân ngồi xét 
xử với tư cách là thẩm phán trong một số loại vụ án.  Theo luật của Anh, bồi thẩm đoàn có thể có 
nguồn gốc từ các tòa án Anglo-Saxon, nơi một người bị buộc tội được phép có một số bạn bè để 
khẳng định (thề) cho sự trung thực của mình. Các bồi thẩm đoàn đầu tiên ở Anh đã “tự cung cấp 
thông tin cho chính mình” - họ được kỳ vọng là sẽ đến tham gia xét xử với hiểu biết về vấn đề 
tranh chấp. Theo năm tháng, trong một số vụ án nổi tiếng, các bồi thẩm đoàn ở Anh đã bảo vệ 
quyền của các bị cáo chống lại quyền lực của nhà nước, và họ bắt đầu được coi như một sự đối 
trọng lại quyền lực của chính phủ.3     

Hệ thống bồi thẩm đoàn đã đến các nước thuộc địa của Anh với những người định cư đầu 
tiên. Những người thực dân đã tin rằng cả quyền được xét xử của bồi thẩm đoàn và việc thực 
hiện nhiệm vụ bồi thẩm là cần thiết để bảo vệ quyền tự do cá nhân. 

Trong thời hiện đại, hệ thống bồi thẩm đoàn của Hoa Kỳ có lẽ là hệ thống quen thuộc nhất 
với công chúng trên toàn thế giới, cả vì ảnh hưởng quốc tế của Hoa Kỳ và vì mô tả (thường xuyên 
bị bóp méo) về các phiên tòa xét xử bồi thẩm đoàn của Hoa Kỳ trong các bộ phim và chương trình 

 
1 Bồi thẩm đoàn, Hội thẩm và Tòa án hỗn hợp, Góc nhìn toàn cầu, các nghiên cứu của ASCL về Luật so 

sánh, biên tập bởi  Sanja Kutnjak Ivkovic, Shari Seidman Diamond, Valerie P. Hans, và Nancy S. Marder, Cambridge 
University Press (2021) trang 3. 

2 K.A Cullinane, Xét xử bởi bồi thẩm đoàn – Một cái nhìn so sánh, Phát biểu được trình bày tại Hội nghị 
pháp luật khu vực Châu Âu- Thái bình dương, Italy, Tháng Ba 24-31, 2008, trang 3; 
https://archive.sclqld.org.au/judgepub/2008/cullinane0308.pdf. 

3 Luật pháp và Tòa án, tập III: Bồi thẩm đoàn. Liên đoàn luật sư Hoa Kỳ (ABA), 3-6.  
https://www.americanbar.org/content/dam/aba/administrative/public_education/publication_documents/LawCo
urts_intro_roots_of_jury_system.pdf.  
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truyền hình. Ở Hoa Kỳ, quyền được xét xử bồi thẩm đoàn được bảo đảm bởi Hiến pháp. Tu chính 
án thứ sáu của Hiến pháp nói rằng “trong tất cả các truy tố hình sự, bị cáo sẽ được hưởng quyền 
được xét xử nhanh chóng và công khai, bởi bồi thẩm đoàn không thiên vị…”. Tu chính án thứ bảy 
mở rộng quyền xét xử của bồi thẩm đoàn đối với các vụ kiện dân sự. Năm 1868, những bảo đảm 
này đã được áp dụng cho các tòa án tiểu bang bởi Tu chính án thứ mười bốn (Hoa Kỳ là một hệ 
thống liên bang, có hệ thống pháp luật liên bang và tiểu bang riêng biệt). 

Đối với các tội nghiêm trọng, bồi thẩm đoàn Hoa Kỳ bao gồm 12 công dân và họ phải bỏ 
phiếu nhất trí để xác định bị cáo có tội hay vô tội. Đối với các tội ít nghiêm trọng hơn, các khu vực 
với thẩm quyền tài phán khác nhau cho phép bồi thẩm đoàn có quy mô nhỏ hơn, ít nhất là sáu 
thành viên. Trong một phiên tòa hình sự ở Hoa Kỳ, bồi thẩm đoàn xác định các sự kiện và đưa ra 
phán quyết. Một thẩm phán duy nhất là chủ tọa phiên tòa và quyết định các vấn đề về luật pháp, 
thông thường là quyết định về hình phạt. Sáu giai đoạn chính của một phiên tòa hình sự xét xử 
có bồi thẩm đoàn ở Hoa Kỳ là: lựa chọn bồi thẩm đoàn, phát biểu mở đầu, lời khai của nhân 
chứng và thẩm vấn, lập luận kết thúc, hướng dẫn bồi thẩm đoàn, nghị án và phán quyết của bồi 
thẩm đoàn. 

Tất nhiên có sự khác biệt trong cách các bồi thẩm đoàn hoạt động ở Vương quốc Anh và 
các nước thuộc địa cũ của Anh như Hoa Kỳ nhưng những khác biệt này có thể được mô tả là ít 
hơn khi so sánh với nhiều điểm tương đồng. Ví dụ: ở Vương quốc Anh, các tòa án chọn các bồi 
thẩm viên một cách ngẫu nhiên và các bên có ít cơ hội để đặt câu hỏi cho họ trước khi họ được 
đưa vào bồi thẩm đoàn, trong khi ở Hoa Kỳ, các bên thường có một số khả năng chất vấn các bồi 
thẩm viên tiềm năng và loại trừ những người mà họ tin rằng có thể có thành kiến với bên của họ.       

Hệ thống bồi thẩm đoàn được cho là có những ưu điểm sau: 1) đưa các giá trị cộng đồng 
vào hệ thống công lý của một quốc gia (Theo Lord Denning, một luật gia nổi tiếng người Anh, 
“Mười hai người được chọn ngẫu nhiên có khả năng là một bộ phận của nhân dân như một tổng 
thể và do đó đại diện cho quan điểm của con người bình thường”);  2) đóng vai trò kiềm chế 
quyền lực của chính phủ; 3) xây dựng lòng tin vào các thể chế pháp lý và 4) cung cấp sự minh 
bạch hơn và tăng khả năng xã hội hiểu rõ hơn và chấp nhận phán quyết bất kể vụ việc được quyết 
định cuối cùng như thế nào.   

Hệ thống bồi thẩm đoàn được cho là có những nhược điểm sau: 1) quá tốn kém và mất 
thời gian; 2) bồi thẩm viên không được đào tạo về các vấn đề pháp lý và thiếu kinh nghiệm trong 
hệ thống tư pháp hình sự nên có thể đưa ra kết luận sai; 3) kết quả của quy trình tuyển chọn bồi 
thẩm viên thường dẫn đến việc tạo ra những bồi thẩm đoàn thiếu tính đại diện cho các nhóm 
thiểu số. .  
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2. Đức (Hệ thống hội thẩm) 

Việc xét xử bởi bồi thẩm đoàn đã diễn ra ở một số vùng hiện nay thuộc Đức do ảnh hưởng 
của Bộ luật Napoléon được sửa đổi theo cách diễn giải của người Pháp. Tuy nhiên, các phiên tòa 
xét xử bồi thẩm đoàn đã bị bãi bỏ vĩnh viễn vào năm 1924 dưới thời Cộng hòa Weimar và ở Đức 
ngày nay, thay vì bồi thẩm đoàn, một số tòa án có các hộ thẩm tham gia xét xử với các thẩm phán 
và cùng quyết định một số vấn đề hình sự. 

Thẩm quyền và thành phần 

Các vụ án hình sự nhỏ được xét xử bởi một thẩm phán chuyên nghiệp và các vấn đề khác 
được xét xử bởi một hội đồng xét xử bao gồm một thẩm phán chuyên nghiệp và hai thẩm phán 
không chuyên, được gọi là hội thẩm.4 Trong một số vụ án rất nghiêm trọng, ví dụ, các vụ án liên 
quan đến việc tử vong của nạn nhân, thành phần hội đồng xét xử bao gồm ba thẩm phán chuyên 
nghiệp và hai hội thẩm.5   

 Vai trò của Hội thẩm  

Sự tham gia của người dân trong phiên tòa xét xử công khai và bằng lời nói, là cơ sở để 
kết án. Hội thẩm không có quyền kiểm tra hồ sơ. Nguồn thông tin duy nhất của họ là bằng chứng 
được đưa ra tại phiên xét xử. Việc thu thập chứng cứ được thực hiện thông qua xét hỏi; tòa án 
có nghĩa vụ xác định sự thật và phải thu thập tất cả các bằng chứng cần thiết cho việc kết 
án.  Thẩm phán chủ tọa luôn luôn là Thẩm phán chuyên nghiệp,6 là người tiến hành phiên xét 
xử.7  Bằng cách đó, thẩm phán triệu tập các nhân chứng và chuyên gia (giám định viên), kiểm tra 
và quyết định nguồn chứng cứ nào khác cần được đưa ra trong phiên tòa. Các thẩm phán đồng 
nghiệp và hội thẩm của Thẩm phán đó, cũng như tất cả những người tham gia khác (chẳng hạn 
như công tố viên, bị cáo, luật sư bào chữa, người tố cáo thứ cấp và luật sư), được phép hỏi các 
câu hỏi bổ sung và thẩm vấn các nhân chứng và giám định viên.  

Nhiệm vụ phải xác định sự thật của vụ án đòi hỏi các thẩm phán phải nghiên cứu kỹ lưỡng 
hồ sơ điều tra trước khi xét xử. Tuy nhiên, các hội thẩm không được phép xem hồ sơ trước khi 
xét xử vì sợ rằng họ sẽ "xét xử trước" vụ việc,8 mặc dù gần đây, một số tòa án đã cho phép hội 
thẩm truy cập vào một số tài liệu trong hồ sơ điều tra để họ hiểu rõ hơn về thủ tục tố tụng. 

 
4 Luật hiến chương Tòa án, Tiêu đề thứ tư, Tòa án với Hội thẩm, phần 29.  
5 Luật Hiến chương Tòa án, điều 74.  
6 Luật Tòa án Đức  (DriG) § 28 đoạn 2. 
7 Bộ luật Đức về Thủ tục tố tụng hình sự  (StPO) § 238 para1. 
8 Walter Perron, Sự tham gia của hội thẩm ở Đức, Lay Participation in Germany, tạp chí Dans Revue 

internationale de droit pénal 2001/1-2 (Số. 72), trang từ 181 đến 195, đoạn8. https://www.cairn.info/revue-
internationale-de-droit-penal-2001-1-page-181.htm  
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Toàn bộ hội đồng xét xử, các thẩm phán, hội thẩm chứ không phải chỉ thẩm phán chủ tọa 
ra quyết định về tất cả các vấn đề thủ tục tố tụng quan trọng trong khi xét xử.9 Trong toàn bộ quá 
trình ra quyết định, hội thẩm có quyền ngang bằng với thẩm phán. Để quyết định các vấn đề về 
thủ tục tố tụng, họ chỉ cần bỏ phiếu theo đa số đơn giản, và lá phiếu của các hội thẩm và thẩm 
phán có giá trị như nhau.10 Nguyên tắc này áp dụng tương tự đối với việc ra các phán quyết về 
kết án và ra bản án, trong đó, đa số hai phần ba là bắt buộc.11 Bởi vậy, các hội thẩm có thể ngăn 
cản bất kỳ phán quyết bất lợi (hay có lợi) đối với bị cáo. Điều này làm cho vị trí của hội thẩm trong 
hệ thống tư pháp hình sự có vẻ vững chắc. Trên thực tế, ảnh hưởng của hội thẩm không quá lớn, 
vì không có quyết định nào được đưa ra mà không có cuộc thảo luận trước với các thẩm phán 
đồng nghiệp và hội thẩm rất tôn trọng ý kiến của các thẩm phán chuyên nghiệp.12 

Hội thẩm  

Hội thẩm được lựa chọn thông qua một quá trình đề xuất và tuyển chọn, được chi phối 
bởi nghị viện và chính quyền địa phương.13 Các tổ chức này lập ra một danh sách các hội thẩm 
tiềm năng, bao gồm gấp đôi số lượng các các hội thẩm thực sự cần.14 Sau đó, một hội đồng xét 
xử bao gồm một thẩm phán chuyên nghiệp, một nhân viên hành chính và mười người tin cẩn do 
cơ quan hành chính nhà nước chỉ định, chọn các hội thẩm từ danh sách đã được lập.15 Các hội 
thẩm được bổ nhiệm đến các tòa án khác nhau bằng cách lựa chọn ngẫu nhiên trong thời hạn 12 
ngày.16 Có một số hạn chế được đặt ra đối với những người có thể trở thành hội thẩm: họ phải 
từ 20 đến 70 tuổi, không có tiền án, không được tham gia một số nhóm nghề nghiệp nhất định 
như cảnh sát, công tố viên hoặc luật sư.17  

Các hội thẩm được lựa chọn chỉ trước khi bắt đầu phiên tòa, như vậy, bị cáo, luật sư của 
bị cáo, công tố viên và những người tham gia khác không thể tác động đến việc lựa chọn họ. 
Những người tham gia phiên tòa có thể đệ trình một kiến nghị cáo buộc rằng thẩm phán là người 

 
9 StPO § 238 đoạn. 2,244 đoạn 6  
10 Ngoại trừ các tội nghiêm trọng được xét xử trước "Landgerichte", nơi tòa án [Große Strafkammer] bao 

gồm ba thẩm phán chuyên nghiệp và hai hội thẩm, § 76 đoạn 1 và 2 GVG. 
11 StPO § 263 
12 Walter Perron, Sự tham gia của Hội thẩm ở Đức, Trong Tạp chí Quốc tế về Luật Hình sự 2001 / 1-2 

(trang 72), trang 181 à 195, đoạn 9.  https://www.cairn.info/revue-internationale-de-droit-penal-2001-1-page-
181.htm.  

13 Sefan Machura và Christoph Rennig, Nhân danh con người: Hội thẩm không chuyên ở Đức, in trong Bồi 
thẩm đoàn, Hội thẩm và Tòa án hỗn hợp, Góc nhìn toàn cầu, Nghiên cứu ASCL trong Luật so sánh, được biên tập 
bởi Sanja Kutnjak Ivkovic, Shari Seidman Diamond, Valerie P. Hans và Nancy S. Marder, Cambridge University Press, 
2021, trang 160. 

14 Luật về Tòa án Hiến pháp  (GVG) § 36  
15 GVG § 40  
16 GVG § 45  
17 GVG § 33 
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chuyên nghiệp hay không chuyên nghiệp. Các hội thẩm được bầu với nhiệm kỳ bốn năm; trong 
khoảng thời gian đó, họ tham gia xét xử mười hai ngày mỗi năm. Họ có thể được bầu lại cho 
nhiệm kỳ thứ hai. Hội thẩm là một vị trí danh dự, mặc dù vậy, hội thẩm nhận được tiền thù lao 
mỗi giờ cho việc mất thu nhập và đi lại.18  

Nghị án  

Các cuộc nghị án do một thẩm phán chuyên nghiệp chủ tọa. Trong trường hợp không 
đồng ý, toàn thể hội đồng xét xử biểu quyết để giải quyết bất đồng.19 Cả nghị án và biểu quyết 
đều là bí mật. Các hội thẩm bỏ phiếu trước, tiếp theo là thẩm phán. Việc nghị án và bỏ phiếu 
được bảo mật nghiêm ngặt.20   

Các hội thẩm có vai trò bình đẳng trong việc bỏ phiếu.21 Nếu các hội thẩm bỏ qua quy 
định pháp luật và ngăn cản số đông đưa ra bản án đúng luật, thì thẩm phán không thể khắc phục. 
Trong trường hợp đó, thẩm phán đó phải nêu rõ lỗi đó trong ý kiến bằng văn bản, để công tố 
viên, luật sư hoặc người buộc tội thứ cấp có thể kháng cáo thành công  bản án. 

Bản án 

Tòa án tuyên án bằng lời và đưa ra lý do cho phán quyết của mình. Sau đó, các thẩm phán 
lập văn bản (bản án). Bản án này nêu ra những lý do chi tiết cho việc ra phán quyết, mà những 
chi tiết này sẽ được các tòa án cấp phúc thẩm xem xét kỹ lưỡng. Các hội đồng xét xử phải đưa ra 
một cách chi tiết các bằng chứng cần thiết được thu thập, các khía cạnh quan trọng của việc đánh 
giá và lý do của bản án.   

Hiệu quả của sự tham gia của hội thẩm  

Có rất ít các nghiên cứu thực nghiệm về hiệu quả của sự tham gia của hội thẩm, nhưng 
các nghiên cứu này đều chỉ ra ảnh hưởng hạn chế của các hội thẩm trong phiên tòa hình sự Đức. 
Các thẩm phán và hội thẩm thường ít khi bất đồng với nhau và một số ít bất đồng mà họ có 
thường liên quan đến việc kết án hơn là vấn đề định tội. Nếu không đạt được một sự đồng thuận, 
thì thông thường các thẩm phán chắc chắn chống lại các hội thẩm. Tuy nhiên, người ta thường 
tin rằng các hội thẩm có ảnh hưởng đến các quyết định của tòa án ở một mức độ nhất định.22   

 
18 Xem Đạo luật bồi thường cho sự tham gia của hội thẩm không chuyên (Bundesgesetzblatt [= BGBl.] I 

1969, p. 1753 được thay đổi lần cuối bởi "Kostengesetz" có hiệu lực vào ngày 24 tháng 6 năm 1994, BGBl. I 1994, 
p. 1325) 

19 GVG §194  
20 DriG §§ 43,45 đoạn 1  
21 DRiG § 45 đoạn 1, GVG §§ 30 đoạn 1.  
22 Perron trang 33. 
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Các chỉ trích/Nhận xét  

Một số nhà phê bình cho rằng các hội thẩm nên được nghiên cứu hồ sơ kết quả điều 
tra.23  Những người khác nghĩ rằng hiểu biết về những hồ sơ này sẽ cản trở việc đánh giá khách 
quan đối với tất cả các bằng chứng được đưa ra xem xét tại phiên tòa công khai. Những người 
theo quan điểm này cho rằng nguy cơ thành kiến với những người không chuyên nghiệp cao hơn 
so với những thẩm phán. Họ tin rằng việc ngăn chặn việc kiểm tra các hồ sơ, tài liệu sẽ bảo vệ các 
nguyên tắc ưu tiên bằng chứng dựa trên lời khai trước tòa (principles of orality) và nguyên tắc 
đảm bảo tính tức thời (principles of immediacy). Những người ủng hộ việc cho phép các hội thẩm 
tiếp cận hồ sơ cho rằng rủi ro của các phán quyết thiên vị của các hội thẩm cũng cao như đối với 
các hội thẩm và không có lý do khách quan nào để phân biệt.24 

Một số lại chỉ trích một thực tế là các hội thẩm không được tham gia vào viết các nguyên 
nhân cho phán quyết. Họ cho rằng đây là cơ sở cho các kháng cáo. Do đó, ngay cả khi ý kiến của 
các thẩm phán không chiếm được đa số phiếu từ hội đồng xét xử thì họ vẫn có thể đóng khung 
các lập luận bằng văn bản theo cách mà tòa phúc thẩm phải hủy bản án đã tuyên và ra lệnh việc 
xét xử mới. Điều này làm giảm đáng kể ảnh hưởng về mặt giáo dục đối với phiên tòa hình sự.25 Do 
sự mất cân bằng quyền lực này đối với các hội đồng xét xử hỗn hợp, một số nhà phê bình coi các 
hội thẩm là những con rối bị điều khiển bởi các thẩm phán và lập luận ủng hộ cho việc thiết lập 
một cơ chế bồi thẩm đoàn theo kiểu của hệ thống thông luật.26  

3. Liên bang Nga (Hệ thống bồi thẩm) 

Alexander II đã đưa phiên tòa có bồi thẩm đoàn vào nước Nga năm 1864 nhưng Lê Nin và 
những người Bôn- xê- vích đã bãi bỏ hệ thống này năm 1917.27  Nga đã đưa trở lại phiên tòa xét 
xử có bồi thẩm đoàn vào năm 1993 tại chín khu vực và lãnh thổ của mình, và từ năm 2001 đến 
năm 2009, nước này đã mở rộng bồi thẩm đoàn ra toàn quốc. Mục đích chính của việc áp dụng 
lại các phiên tòa xét xử bồi thẩm đoàn ở Nga là để hợp pháp hóa quyền lực tư pháp trong mắt 
người dân do có sự mất lòng tin trong lịch sử đối với các tòa án và các quan chức tư pháp.28   

 
23 Perron trang 37. 
24 Perron trang 38. 
25 Perron trang 39.  
26 Arnd Koch, C.J.A. Mittermaier và Tranh luận thế kỷ 19 về Bồi thẩm đoàn và Tòa án hỗn hợp, trong Luật 

hình sự quốc tế năm 2001 /1/1-2 (Vol. 72) 347-353, at para 16-17; https://www.cairn.info/revue-internationale-
de-droit-penal-2001-1-page-347.htm.  

27 Nikolai Kovalev và Sergei Nasonov, Xét xử bồi thẩm đoàn ở Nga: Một thử nghiệm pháp lý và chính trị 
đang diễn ra, trong phần bồi thẩm đoàn, thẩm phán và các tòa án hỗn hợp: Một viễn cảnh toàn cầu (2021), trang 
239.  

28 Kovalev và Nasonov, trang 237.  
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Năm 2001, Liên bang Nga đã thông qua Bộ luật tố tụng hình sự, trong đó có một chương 
về các phiên tòa xét xử bồi thẩm đoàn. Kể từ thời điểm đó, Quốc hội đã thông qua các luật mà 
theo đó cả để hạn chế và mở rộng việc sử dụng các phiên tòa xét xử bồi thẩm đoàn. Năm 2016, 
một bộ các quy định sửa đổi, mở rộng bồi thẩm đoàn đến các tòa án cấp dưới và cấp quận (vùng) 
và các tòa án quân sự khu vực nhưng đồng thời cũng giảm bớt quy mô của bồi thẩm đoàn và hạn 
chế vai trò của các bên trong việc lựa chọn bồi thẩm đoàn được ban hành.29 Quy mô của bồi thẩm 
đoàn của các tòa án cấp trên khu vực đã giảm bớt từ 12 người xuống 8 người và bồi thẩm đoàn 
của tòa án quận được quy định là 6 người.30 

Ở Nga, một bồi thẩm viên phải từ 25 tuổi, đủ năng lực pháp lý và không có tiền án, tiền 
sự.   

Bồi thẩm đoàn Nga nghe bằng chứng và quyết định các câu hỏi về tình tiết. Họ cũng có 
quyền xác định xem một bị cáo có tội có đáng được "khoan hồng" hay không. Nếu quyết định bị 
cáo đáng được khoan hồng, thẩm phán không thể áp dụng mức án quá hai phần ba hình phạt tối 
đa mà pháp luật cho phép. Thẩm phán chuyên nghiệp chủ tọa phiên tòa quyết định các câu hỏi 
về luật. Họ phải trở lại với các phán quyết đồng thuận trong ba giờ nghị án đầu tiên, nhưng có 
thể trở lại với các phán quyết theo đa số sau đó, với 6 hội thẩm đủ để tuyên vô tội. Phán quyết 
có giá trị ràng buộc đối với tòa án.31 

Báo cáo chỉ ra rằng các bồi thẩm đoàn Nga tha bổng cho các bị cáo thường xuyên hơn 
nhiều so với các hội đồng chỉ gồm các thẩm phán.32  Các công tố viên và quan chức thực thi pháp 
luật được cho là không hài lòng với số lượng các phán quyết vô tội.33 

Một số nhà bình luận tin rằng năng lực của bồi thẩm đoàn phản ánh quan điểm của một 
công dân bình thường đã bị suy yếu khi các bồi thẩm đoàn bị loại khỏi phiên xử các vụ án mà 
những vụ án có thể liên quan đến các loại bất đồng chính kiến chính trị.34 Ý kiến chỉ trích khác 
dựa trên sự bất bình đẳng giữa các bên đương sự về khả năng của luật sư bào chữa trong việc 
lựa chọn bồi thẩm và trình bày chứng cứ trước bồi thẩm đoàn đã bị giới hạn hoặc che khuất – 

 
29 Kovalev và Nasonov trang 253. 
30 Nt. 
31 Nina Dudko, Mariya Neymark, và Evginy Petuchov, Xét xử bồi thẩm đoàn ở Liên bang Nga và Cộng hòa 

Kazakhstan: Pháp luật so sánh và phân tích, Tôn giáo, Vol. 4 No. 18 (2019) at 93; 
https://revista.religacion.com/index.php/religacion/article/view/403/381.     

32 Konstantin Skoblik, Các chiến lược ngăn chặn bồi thẩm đoàn tha bổng ở cấp tòa án quận: Cải cách bồi 
thẩm đoàn ở Nga và Lý thuyết hệ thống của Luhman, bản tóm tắt bằng tiếng Anh, Laboratorium, Vol. 13, No. 2 
(2021). https://www.soclabo.org/index.php/laboratorium/article/view/1041 

33 Ekaterina Mishina, Xét xử bằng bồi thẩm đoàn ở Nga:  Hồi sinh và tồn tại, Viện Nước Nga hiện đại, 
ngày 25 tháng 1 năm 2012; https://imrussia.org/en/rule-of-law/186-trial-by-jury-in-russia-revival-and-survival.  

34 Kovalev và Nasonov, trang 238. 
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khiến họ không thể bào chữa một cách đúng đắn cho thân chủ của mình tại phiên tòa.35 Cũng có 
những y rằng ý kiến cho rằng cơ quan tư pháp đã thao túng danh sách bồi thẩm đoàn để tạo ra 
các nhóm bồi thẩm đoàn có lợi hơn cho chính phủ.36 

4. Trung Quốc (hệ thống hội thẩm) 

Tại Trung Quốc, ý tưởng về các hội thẩm có từ cuối triều đại nhà Thanh. Gần đây hơn, các 
hội thẩm đã trở thành một khía cạnh của hệ thống pháp luật của Cộng hòa nhân dân Trung Hoa 
dưới ảnh hưởng của luật pháp xã hội chủ nghĩa của Liên Xô cũ. Việc áp dụng chế độ các hội thẩm 
ở Trung Quốc, được gọi là hội thẩm nhân dân, được cho là nhằm tạo ra sự minh bạch hơn và do 
đó chống tham nhũng và cải thiện chất lượng của quá trình ban hành quyết định.37 Các mục tiêu 
bổ sung bao gồm giáo dục công dân về luật pháp và tạo niềm tin lớn hơn vào cơ quan tư pháp và 
hệ thống pháp luật. 

Hệ thống hội thẩm không có sơ sở hiến định. Nó hiện hữu thông qua việc thực thi Luật 
Hội thẩm nhân dân, Luật tổ chức Tòa án nhân dân, các Giải thích của Tòa án nhân dân về Luật 
Hội thẩm nhân dân, và các văn bản pháp luật về tổ chức tòa án và thủ tục tố tụng của các tòa án. 
Vào tháng 4 năm 2018, Trung Quốc đã ban hành Luật Hội thẩm nhân dân mới như một phần của 
nỗ lực cải cách thể chế về hội thẩm.38 Luật mới quy định chi tiết về trình độ chuyên môn cần có 
của các hội thẩm nhân dân và thiết lập một quy trình bổ nhiệm nhằm đảm bảo những hội thẩm 
này phản ánh tốt hơn cấu trúc của toàn bộ dân số.  

Thẩm quyền và thành phần  

Điều quan trọng cần lưu ý là không có tòa án dân sự, hình sự và hành chính riêng biệt ở 
Trung Quốc. Đúng hơn, Tòa án nhân dân có trách nhiệm quản lý tư pháp trong các vấn đề dân 
sự, hành chính và hình sự. Điều này có nghĩa là các hội thẩm có thể tham gia xét xử trong các vụ 
án hình sự, dân sự và hành chính.   

Một hội đồng lớn bao gồm ba thẩm phán và bốn hội thẩm nhân dân được thành lập khi 
một vụ việc có “tác động nghiêm trọng đến xã hội”. Tác động như vậy được cho là trong tố tụng 
hình sự nếu kết quả có thể xảy ra là hình phạt tù trên mười năm, tù chung thân hoặc tử hình.39 
Bị cáo trong tố tụng hình sự, nguyên đơn trong tố tụng hành chính và các bên tranh chấp dân sự 

 
35 Kovalev và Nasonov, trang 238. 
36 Kovalev và Nasonov, trang 238. 
37 Knut Benjamin Pißler, Hội thẩm ở Trung Quốc theo Luật Hội thẩm nhân dân mới: Định hình một thể chế 

pháp lý, Tạp chí Luật Thanh Hoa Trung Quốc 12 (2020), 235–257, at 236. 
38 Renmin Peishenyuan Fa (人民陪审员法) [Luật Hội thẩm nhân dân] (Được thông qua bởi Ủy ban thường 

trực Quốc hội, ngày 27 tháng 4 năm 2018, hiệu lực ngày 27 tháng 4 năm 2018) 2018(3) STANDING COMM. NAT’L 
PEOPLE’S CONG. GAZ. 378. 

39 Luật Hội thẩm nhân dân, điều 16 (1).  
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có quyền yêu cầu xét xử vụ án của mình với sự tham gia của hội thẩm nhân dân ở cấp sơ thẩm.40 
Tuy nhiên, các tiêu chí để tòa án quyết định chấp nhận hay từ chối một yêu cầu như vậy vẫn chưa 
được quy định rõ. 

Số lượng chính xác thẩm phán và hội thẩm nhân dân trong hội đồng xét xử tập thể chỉ 
được quy định trong tố tụng hình sự: trong những trường hợp như vậy, Hội đồng xét xử sơ thẩm 
gồm ba thành viên ở Toà án nhân dân cấp sơ thẩm và trung cấp, từ ba đến bảy thành viên tại Toà 
án nhân dân cấp cao và Toà án nhân dân tối cao.41 Thành phần của hội đồng tập thể ba thành 
viên không được xác định rõ ràng, vì vậy có thể hội đồng như vậy không chỉ bao gồm một thẩm 
phán và hai hội thẩm, cũng có thể bao gồm hai thẩm phán và một hội thẩm nhân dân. Các hội 
đồng lớn với bảy thành viên (luôn luôn) bao gồm ba thẩm phán và bốn hội thẩm nhân dân.42 

Nếu hội thẩm là thành viên của hội đồng xét xử, họ phải được chọn từ danh sách hội thẩm 
"thông qua việc rút thăm ngẫu nhiên.”43 Việc rút thăm này từ danh sách hội thẩm nhân dân của 
tòa án nhân dân cấp sơ thẩm cũng sẽ diễn ra nếu hội thẩm nhân dân được chọn để tham gia làm 
hội thẩm tại tòa án nhân dân trung cấp hoặc cấp cao. Nhiệm kỳ của hội thẩm nhân dân là 5 năm, 
nói chung không được gia hạn và không được gia hạn vượt quá tổng thời gian hai nhiệm kỳ.44  

Luật hội thẩm nhân dân yêu cầu các tòa án nhân dân giới hạn số vụ án mỗi năm mà hội 
thẩm nhân dân có thể tham gia. Giải thích Luật Hội thẩm của Tòa án nhân dân tối cao đặt ra giới 
hạn tối đa là 30 vụ án mỗi năm.45 Hạn chế này giúp phân bổ sự tham gia của tất cả hội thẩm nhân 
dân trong danh sách tham hội đồng xét xử một cách đồng đều hơn, nhằm chống lại hiện tượng 
“hội thẩm nhân dân là những người chuyên nghiệp.”  

Vai trò của hội thẩm  

Luật tổ chức của Tòa án nhân dân giả định (phù hợp với hệ thống hội thẩm nhân dân của 
Liên Xô) rằng thẩm phán và hội thẩm nhân dân có quyền ngang nhau. Trên thực tế, tình trạng 

 
40 Giải thích về Hội thẩm Tòa án nhân dân tối cao, điều 2 (Chinainfo) và Guanyu Wanshan Renmin 

Peishenyuan Zhidu de Jueding (关于完善人民陪审员制度的决定) [Quyết định về việc hoàn thiện hệ thống Hội 
thẩm nhân dân] (được Ủy ban Thường vụ Quốc hội ban hành ngày 28 tháng 4 năm 2004, hiệu lực ngày 1tháng 5 
năm 2005, sửa đổi ngày 27 tháng 4 năm 2018) điều 2, đoạn 2 (Chinalawinfo) (được cung cấp cấp theo yêu cầu về 
sự tham gia của hội thẩm nhân dân) trang 106 Giải thích về Hội thẩm nhân dân Tòa án nhân dân tối cao, điều 2. 
107. 

41 Luật tố tụng hình sự, điều 178, đoạn 1 & 2. 
42 Pißler, trang 246 
43 Tiếng Trung: “随机抽选.” Giải thích hội thẩm của Tòa án nhân dân tối cao, điều 14. 
44 Luật Hội thẩm nhân dân, điều 13; Các biện pháp bổ nhiệm, điều 24, câu 2; Quyết định của Hội thẩm 

nhân dân, đã dẫn, điều 9.  
45 Giải thích hội thẩm của Tòa án nhân dân tối cao, điều 17. Điều khoản, vốn chỉ dành cho các tòa án nhân 

dân trung cấp và cơ bản, cũng yêu cầu báo cáo vượt giới hạn các vụ án do các tòa án riêng lẻ quyết định “một cách 
hợp lý” “theo hoàn cảnh thực tế của tòa án” cho các tòa án nhân dân cấp cao. 
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bình đẳng này khó có thể được đảm bảo, vì các thẩm phán thường có kiến thức tốt hơn về luật 
và cũng có thể hiểu hơn về các tình tiết của vụ án thông qua quyền truy cập vào hồ sơ của họ. 

Tương tự thẩm phán, hội thẩm nhân dân chịu trách nhiệm xác minh sự thật của vụ án và 
áp dụng pháp luật. Trong khi hội thẩm nhân dân trong hội đồng xét xử ba người (bao gồm một 
thẩm phán và hai hội thẩm nhân dân hoặc hai thẩm phán và một hội thẩm nhân dân) có quyền 
bỏ phiếu đối với cả các vấn đề về tình tiết và pháp luật,46 thì hội thẩm nhân dân trong hội đồng 
xét xử bảy người (gồm ba thẩm phán và bốn hội thẩm nhân dân) chỉ có quyền bỏ phiếu đối với 
các vấn đề về tình tiết; đối với các vấn đề về luật pháp, họ chỉ được phép thể hiện quan điểm của 
mình.47  

Bởi vì trình tự xét xử là thủ tục xét hỏi về bản chất, hội thẩm nhân dân có cùng quyền đặt 
câu hỏi đối với nhân chứng như thẩm phán chuyên nghiệp. Tuy nhiên, các báo đã chỉ ra rằng, các 
hội thẩm không chuyên dường như ít tham gia đặt câu hỏi hơn các thẩm phán chuyên nghiệp.48 

Tiêu chuẩn trở thành hội thẩm  

Độ tuổi tối thiểu cho hội thẩm là 28 tuổi. Họ phải học xong trung học phổ thông. Có một 
số trường hợp loại trừ bao gồm: có tiền án, thuộc nhóm nghề nghiệp nhất định (ví dụ như cảnh 
sát), và loại trừ chung chung, mơ hồ dựa trên sự “không tương thích”, theo đó không ai có thể 
làm hội thẩm nhân dân nếu là những người không phù hợp vì lý do khác, không xác định.49 

Quy trình bổ nhiệm hội thẩm phụ thuộc vào liệu việc tuyển chọn ứng cử viên thông qua 
đơn ứng tuyển hoặc thông qua đề nghị được đưa ra nhân danh một ứng viên hoặc được thực 
hiện độc quyền bởi nhà nước thông qua hình thức bốc thăm ngẫu nhiên. Nếu việc lựa chọn được 
thực hiện độc quyền bởi nhà nước, cơ quan tư pháp làm việc với cơ quan công an sẽ chọn ngẫu 
nhiên những người (đã đủ 28 tuổi) từ danh sách thường trú tại địa phương của khu hành chính 
được đề cập. Những ứng viên được coi là đủ tiêu chuẩn sẽ được đưa vào danh sách các ứng cử 
viên hội thẩm nhân dân. Chánh án Tòa án nhân dân cấp sơ thẩm trình danh sách cuối cùng những 
người được đề xuất này lên Ủy ban thường vụ Đại hội nhân dân để phê duyệt.50 

 
46 Luật Hội thẩm nhân dân, điều 21. 
47 Luật Hội thẩm nhân dân, điều 22 và Giải thích hội thẩm của Tòa án nhân dân tối cao, điều 13, đoạn 2. 
48 Kevin Xu, So sánh hệ thống bồi thẩm đoàn ở Hoa Kỳ và ở Trung Quốc, Một luận án được nộp cho 

Chương trình Thạc sĩ Luật và Kinh doanh Bucerius / WHU năm 2011, trang 26. 
http://www.gbv.de/dms/buls/668450339.pdf  

49 Pißler, trang 241-243. 
50 Pißler, trang 243-246 cung cấp mô tả từng buớc quy trình tuyển chọn.   
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Chỉ trích/quan sát  

Mặc dù có lẽ còn quá sớm để đánh giá liệu các sửa đổi năm 2018 có mang lại các mục tiêu 
chính sách đã định hay không, nhưng các nhà quan sát tin rằng một số thiếu sót của hệ thống hội 
thẩm đã tồn tại từ trước vẫn có thể tiếp diễn trong hệ thống đã được sửa đổi. Một trong những 
thiếu sót này là thiếu sự tham gia thực chất của các hội thẩm nhân dân. Các cuộc khảo sát được 
thực hiện tại các tòa án khác nhau của Trung Quốc cho thấy rằng các hội thẩm hầu như không 
tham gia vào quá trình xét xử. Một cuộc khảo sát cho thấy 98% hội thẩm nhân dân không đưa ra 
bất kỳ câu hỏi nào trong các phiên xét xử và 70% không trao đổi bằng lời nói với các thẩm phán 
chuyên nghiệp trong hội đồng.51 Các nghiên cứu khác chỉ ra rằng ít nhất ở một số phòng xử án, 
sự tham gia của hội thẩm trong quá trình nghị án thực tế không tồn tại và các hội thẩm đã ký tên 
vào “biên bản nghị án” sau khi các thẩm phán đã đưa ra quyết định.52 Ít nhất trong mắt một số 
nhà quan sát, vai trò của hội thẩm dường như chỉ giới hạn trong việc tham dự một số phiên xét 
xử, ký vào biên bản và nhận thù lao mà thôi.53 Một nhận định chung được các học giả nghiên cứu 
về hệ thống tư pháp hình sự Trung Quốc bày tỏ rằng các hội thẩm nhân dân chỉ mang tính trang 
trí hình thức mà thôi.54 

5. Nhật Bản (hội đồng xét xử hỗn hợp) 

Nhật Bản đã thử nghiệm một loạt các hệ thống xét xử  cáctội phạm bao gồm cả nhân sự 
không chuyên trong nhiều năm.55 Kể từ năm 2009, họ đã sử dụng một tòa án hỗn hợp gọi là 
Saiban’in trong một số loại vụ án hình sự. Tòa án sử dụng một hội đồng tập hợp gồm các thẩm 
phán chuyên nghiệp và không chuyên để đưa ra phán quyết về tội danh và quyết định hình phạt. 

Mục đích của cơ quan lập pháp khi thành lập hội đồng xét xử là thúc đẩy sự hiểu biết của 
công chúng về hệ thống tư pháp và do đó, tăng cường niềm tin vào hệ thống.56 

Saiban’in được sử dụng ở cấp tòa án quận trong các vụ án hình sự nghiêm trọng - các vụ 
án có thể bị tử hình, tù chung thân hoặc tù khổ sai.57 Đạo luật liên quan đến sự tham gia của hội 

 
51 Sự tham gia của hội thẩm tại các Tòa án Trung quốc, RCCL Policy Brief Series: No. 1 of 2017 (tháng 1 

năm 2017), Trung tâm Trung quốc và Luật so sánh (RCCL) School of Law City University of Hong Kong, trang 4. 
https://www.cityu.edu.hk/slw/lib/doc/RCCL/RCCL_Policy_Brief-No_1_of_2017.pdf.  

52 Trung tâm Trung quốc và Luật so sánh nói trên trang 3. 
53  Trung tâm Trung Quốc và Luật so sánh nói trên trang 3. 
54 Pißler, trang 257. Xem thêm, Trung tâm tiếng Trung & Luật so sánh ở trên. Xin He, Double Whammy: 

Các Hội thẩm tại các Tòa án Trung Quốc, Tạp chí Luật & Xã hội, Vol. 50, số 3 (tháng 9 năm 2016). 
55 Dimitri Vanoverbeke và Hiroshi Fukurai, Sự tham gia của nhân dân vào phiên tòa hình sự ở Nhật Bản: 

Một thập kỷ hoạt động và hậu quả chính trị xã hội của nó, trong các Thẩm phán cấp cao và Tòa án hỗn hợp, Một 
góc nhìn toàn cầu, Nghiên cứu ASCL trong Luật So sánh, được biên tập bởi Sanja Kutnjak Ivkovic, Shari Seidman 
Diamond, Valerie P. Hans và Nancy S. Marder, Nhà xuất bản Đại học Cambridge (2021). 

56 Vanoverbeke và Fukurai, trang 69. 
57 Vanoverbeke và Fukurai, trang 70.  
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thẩm trong các phiên tòa hình sự (“Đạo luật về hội thẩm”) tạo ra một hội đồng xét xử bao gồm 
sáu công dân được lựa chọn ngẫu nhiên và ba thẩm phán chuyên nghiệp. Ba thẩm phán chọn các 
hội thẩm trước sự chứng kiến của công tố viên và luật sư bào chữa. Quá trình này được công khai 
cho công chúng.58 Các hội thẩm được chọn từ dân số chung bằng cách rút thăm ngẫu nhiên trong 
các khu vực bỏ phiếu.59 Trừ việc hầu hết các chuyên gia pháp lý sẽ không được chọn làm hội thẩm 
thì các lý do được chấp nhận để trốn tránh nhiệm vụ này đều hạn chế.60 

Chủ tọa phiên tòa có nhiệm vụ thông báo cho các hội thẩm phán về các quy định của pháp 
luật và các thủ tục liên quan đến phiên tòa.61 Các quyết định của tòa án được đưa ra bởi nguyên 
tắt "đa số đơn giản nhưng có điều chỉnh". Nguyên tắc này yêu cầu ít nhất một thẩm phán và một 
hội thẩm đồng ý với việc kết tội hoặc hình phạt.62  

Các nghiên cứu được thực hiện sau mười năm hoạt động của Saiban’in đã chỉ ra rằng tỷ 
lệ kết án cao một cách đáng ngạc nhiên là 99%.63 Mặc dù lo ngại về tác động của tỷ lệ kết án cao 
như vậy, một số nhà quan sát tin rằng sự ra đời của Saiban’in đã thành công,64 và những người 
khác thấy rằng sự tham gia của công dân vào Saiban’in đang khuyến khích mức độ cao hơn của 
sự tham gia và hiểu biết của công dân về hệ thống tư pháp Nhật Bản.65  

Đây là một sơ đồ đơn giản về quy trình Saiban’in được giới thiệu trên cổng thông tin điện 
tử của Bộ Tư pháp Nhật Bản:66  

 
58 Luật liên quan đến sự tham gia của Hội thẩm không chuyên trong các phiên tòa hình sự (“Luật về hội 

thẩm không chuyên”) Điều 37.1  
59 Luật về hội thẩm không chuyên, điều 13. 
60 Luật về hội thẩm không chuyên điều, 14-18. 
61 Luật về Hội thẩm không chuyên, Điều 66.3. 
62 Kent Anderson và Emma Saint, Luật về bồi thẩm đoàn không chuyên (Saiban’in) của Nhật Bản: Bản dịch 

có chú thích về Đạo luật liên quan đến sự tham gia của Hội thẩm không chuyên trong các phiên tòa hình sự, Tạp chí 
Luật & Chính sách Châu Á - Thái Bình Dương; Tập 6, Số 1 (Mùa đông 2005) số 234 trích dẫn Luật về Bồi thẩm đoàn, 
điều 67; http://blog.hawaii.edu/aplpj/files/2011/11/APLPJ_06.1_anderson.pdf  

63 Vanoverbeke và Fukurai, trang 82. 
64 Antoinette Plogstedt, Thẩm phán công dân ở Nhật bản:  Báo cáo ba năm đầu, Tạp chí Luật quốc tế và so 

sánh Indiana, Vol. 23:3 (2013), trang 422.  
65 Vanoverbeke và Fukurai, trang 83. 
66 https://www.moj.go.jp/ENGLISH/m_hisho06_00010.html  
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6. Luật quốc tế  

Quyền được xét xử công bằng là một trong những trụ cột của luật pháp quốc tế. Quyền 
này được ghi nhận trong Tuyên ngôn Quốc tế về Nhân quyền, Điều 10 nêu rõ rằng:  

"Mọi người hoàn toàn bình đẳng trong một phiên xét xử công bằng và công khai bởi một 
tòa án độc lập và khách quan, trong việc xác định các quyền, nghĩa vụ của người đó và mọi cáo 
buộc hình sự đối với người này."  

Quyền được xét xử công bằng được định nghĩa chi tiết hơn trong Công ước quốc tế về 
các quyền dân sự và chính trị (ICCPR). Quyền được xét xử công bằng được bảo vệ trong các Điều 
14 và 16 của ICCPR, điều này ràng buộc trong luật quốc tế đối với những quốc gia thành viên của 
nó. Không có luật quốc tế nào yêu cầu một quốc gia phải cung cấp cho bị cáo phiên xét xử bồi 
thẩm đoàn hoặc hội thẩm với tư cách là những người xác định sự thật.  

II. Phân tích so sánh chế định thỏa thuận nhận tội  

Thỏa thuận nhận tội là sự thừa nhận tội lỗi để đổi lại, hoặc với hy vọng có được một bản 
án nhẹ hơn hoặc một giải pháp xử lý thay thế.   

Mặc dù lý do chính của thỏa thuận nhận tội là một cách hiệu quả để giải quyết các vụ án 
hình sự lớn, nhưng thỏa thuận nhận tội có thể phục vụ nhiều mục đích. Bởi vì một phiên tòa đầy 
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đủ cần những nguồn lực tư pháp đáng kể, nên việc đồng thuận giải quyết về các tội nhẹ hơn hoặc 
đơn giản hơn có thể đảm bảo quyền được xét xử nhanh chóng trong các trường hợp nghiêm 
trọng hơn. Các công tố viên coi thỏa thuận nhận tội là một cách để đảm bảo những bị cáo mà họ 
tin rằng đã thực hiện tội phạm sẽ nhận được hình phạt, ngay cả khi thời hạn của bản án được 
giảm xuống. Trong trường hợp các nhân chứng bị thiệt hại bởi hoạt động tội phạm, một thỏa 
thuận nhận tội cho phép nạn nhân tránh phải đối mặt với những người đã làm hại họ trước tòa 
án. Trong trường hợp có liên quan đến điều tra hoặc thông tin bí mật khác, một thỏa thuận nhận 
tội có thể tránh phải tiết lộ thông tin đó trong phiên tòa công khai. 

Mặc dù thỏa thuận nhận tội đôi khi được coi là một sáng kiến của Hoa Kỳ, nhưng giải pháp 
đồng thuận và thủ tục xét xử vắn tắt trong các vụ án hình sự đã tồn tại trong cả thông luật và dân 
luật. Trong những năm gần đây, đã có sự gia tăng đáng kể trong việc sử dụng các cơ chế thương 
lượng nhận tội để giải quyết các vụ án hình sự trong các hệ thống pháp luật trên thế giới.  

Sự gia tăng thỏa thuận nhận tội không phải là không bị chỉ trích. Các quốc gia theo dân 
luật quen thuộc hơn với ý tưởng về việc tìm kiếm sự thật của vụ án, và các nhà bình luận pháp lý 
phàn nàn rằng sự mặc cả biện hộ ngăn cản sự thật đó được khám phá. Một số người phàn nàn 
rằng việc không có vũ khí bình đẳng (equality of arms) trong giai đoạn điều tra làm cho việc thỏa 
thuận nhận tội vốn dĩ không công bằng, trong khi những người khác cho rằng việc thiếu các biện 
pháp bảo vệ theo thủ tục và nội dung cho bị cáo trong quá trình thỏa thuận nhận tội, cũng như 
sự thiếu giám sát tư pháp tổng thể làm tăng khả năng bị cáo vô tội bị ép buộc phải nhận tội để 
tránh bị trừng phạt nghiêm khắc hơn nếu họ bị đưa ra xét xử.  

1. Thực tiễn hệ thống thông luật: Hoa Kỳ (như là điểm so sánh khởi đầu) 

Ở Hoa Kỳ, hơn 90% các vụ án hình sự được giải quyết bằng các thỏa thuận nhận tội67 và 
thật công bằng khi nói rằng toàn bộ hệ thống tư pháp-hình sự hiện được thiết kế để khuyến khích 
thỏa thuận nhận tội.   

Trong thỏa thuận nhận tội của Hoa Kỳ, bên công tố và bên bào chữa thương lượng một 
thỏa thuận giữa họ có thể bao gồm việc chấp nhận mức án thấp hơn hoặc giảm án, hoặc cả hai, 
để đổi lấy một lời nhận tội. Các thẩm phán thường không tham gia vào các cuộc đàm phán này 
nhưng phải phê chuẩn thỏa thuận này trước khi nó có thể được tiếp tục. Đôi khi các thẩm phán 
bác bỏ thỏa thuận, buộc các bên đưa ra một thỏa thuận dễ chấp nhận hơn đối với tòa án, hoặc 
đưa vụ việc ra xét xử.   

 
67 Ram Subramanian, Léon Digard, Melvin Washington II và Stephanie Sorag, Trong bóng râm: Đánh giá về 

nghiên cứu về mặc cả thỏa đáng, tháng 9 năm 2020, Viện Công lý Vera.   
https://www.vera.org/downloads/publications/in-the-shadows-plea-bargaining.pdf  
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Trong khi một số nhà phê bình coi hệ thống thỏa thuận nhận tội ở Hoa Kỳ là có tính cưỡng 
chế cao, thì vẫn có những biện pháp bảo vệ tiềm năng, bao gồm cả việc tăng cường điều tra (bằng 
chứng cho thấy có tội hoặc vô tội) được cung cấp cho người bào chữa trước khi nhận tội, các biện 
pháp bảo vệ theo thủ tục để đảm bảo lời nhận tội là tự nguyện, và kiểm soát tư pháp đối với việc 
tuyên án.  

2. Đức 

Trong nhiều năm, các nhà bình luận pháp lý của Đức đã rất chỉ trích thỏa thuận nhận tội 
như đã được thực hiện ở các nước thông luật. Tuy nhiên, vào năm 2009, cơ quan lập pháp liên 
bang Đức đã bổ sung Mục 257 (c) vào Bộ luật Tố tụng Hình sự Đức (StPO), cho phép thương 
lượng. Năm 2013, Tòa án Hiến pháp Đức khẳng định tính hợp hiến của chế định này.   

Hơn 50% các vụ án hình sự ở Đức được giải quyết thông qua thỏa thỏa thuận nhận tội.68  
Người ta khẳng định rằng ở Đức ngày nay “không thể tưởng tượng được thủ tục hình sự nếu 
không có hiện tượng thỏa thuận không chính thức.”69  

Luật năm 2009 cho phép rõ ràng "các cuộc thương lượng" về một vụ việc "nhằm thúc đẩy 
quá trình tố tụng." Theo luật, các thẩm phán có thể đạt được "sự thấu hiểu" với các bên về kết 
quả của vụ việc.70  Luật pháp yêu cầu sự thú nhận phải được thực hiện là một phần của sự hiểu 
biết. Luật cho phép các thẩm phán không chỉ bắt đầu đàm phán mà còn chỉ ra mức án tối đa và 
tối thiểu mà họ sẽ áp đặt như một phần của thỏa thuận. Đồng thời, luật giới hạn quyền tùy ý 
thương lượng của thẩm phán. Phán quyết không phụ thuộc vào thương lượng, do đó nghiêm 
cấm những gì người Mỹ gọi là "thương lượng tính phí", tức là, việc thao túng các sự kiện hoặc 
luật của hành vi phạm tội mà bị cáo đã thực hiện. Khi đề nghị mức án, tòa phải tính đến tất cả 
các tình tiết của vụ án cũng như xem xét tuyên án chung, có nghĩa là mức án đưa ra phải tương 
xứng với tội “thực sự” của bị cáo.71 Theo quy tắc, các thẩm phán có nghĩa vụ rõ ràng là phải độc 
lập tìm kiếm sự thật.72 Các thẩm phán có thể không chỉ dựa vào các sự kiện do các bên trình bày, 

 
68 Thomas Weigend và Jenia Iontcheva Turner, Tính hợp hiến của Thỏa thuận nhận tội, Tạp chí Luật học 

Đức, 6 tháng 3 năm 2019. Được xuất bản trực tuyến bởi Đại học Cambridge 
Press:   https://www.cambridge.org/core/journals/german-law-journal/article/constitutionality-of-negotiated-
criminal-judgments-in-germany/083733A4AC626DC7F5391E9C94956971 

69 Regina E. Rauxloh, Chính thức hóa Thương lượng nhận tội ở Đức: Liệu Pháp luật Mới có thể biến vuông 
thành tròn? Tạp chí Luật Quốc tế Fordham Tập 34, Số 2 2011 Điều 5. 
https://ir.lawnet.fordham.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=2278&context=ilj.  

70 Bộ luật tố tụng hình sự Đức (StPO) Đức. 257(c). 
71StPO điều 257(c). 
72 StPO điều257 (c)(1), điều 244(2). 
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bao gồm cả lời thú tội của bị cáo, mà phải tập hợp một cách độc lập cơ sở thực tế đầy đủ để đưa 
ra phán quyết.73 

Sự khác biệt giữa thỏa thuận nhận tội ở Hoa Kỳ và Đức, ít nhất là về lý thuyết, là ở Đức thì 
Tòa án, chứ không phải bên công tố giữ vai trò điều hành trong tiến trình thương lượng nhận tội. 
các thỏa thuận được cho là chủ yếu diễn ra giữa thẩm phán và bị cáo. Điều 257(c) Bộ luật tố tụng 
hình sự quy định “trong các trường hợp phù hợp, Tòa án có thể đi đến một thỏa thuận với các 
bên đương sự về các bước tiếp theo và kết quả của vụ án …”  Tuy nhiên, trong thực tiễn, Tòa án 
có thể đóng ít vai trò chủ đạo trong thỏa thuận và giải quyết hơn quy định pháp luật đề ra.74 

3. Liên bang Nga 

Năm 2001, Liên bang Nga đã thông qua Bộ luật Tố tụng Hình sự mới. Với những đổi mới 
này, nước Nga đã áp dụng một thực tiễn gần giống với các chính sách thỏa thuận nhận tội được 
thông qua trong cải cách thủ tục hình sự năm 1988 của Ý và được sử dụng ở nhiều quốc gia theo 
thông luật.75 Ở Nga, thỏa thuận nhận tội được gọi là ''thủ tục theo lệnh đặc biệt của tòa án''. Thủ 
tục này trước đây không tồn tại trong luật hình sự Nga.  

Trong vòng 10 năm sau khi áp dụng thủ tục theo lệnh đặc biệt của tòa án, gần 65% các vụ 
án hình sự đã được giải quyết bằng cách sử dụng quy trình trình đặc biệt này.76   

Thủ tục theo lệnh đặc biệt của tòa án cho phép các bị cáo không bị buộc tội, thực tế là 
thừa nhận tội lỗi của họ và từ bỏ việc việc kiểm tra chứng cứ trước tòa. Bị cáo, với sự tư vấn của 
luật sư và với sự có mặt của luật sư, phải chấp nhận lời buộc tội bằng văn bản, yêu cầu kết án mà 
không cần xét xử, và từ bỏ quyền kháng cáo dựa trên các tình tiết của vụ án. Việc lựa chọn thủ 
tục thường diễn ra ở giai đoạn cuối của cuộc điều tra trước xét xử (khi bị cáo lần đầu tiên xem hồ 
sơ do điều tra viên chuẩn bị), nhưng bị can có quyền lựa chọn ở giai đoạn sau, chẳng hạn như 
trong phiên xét xử sơ bộ hoặc khi bắt đầu phiên xét xử chính thức. Cả kiểm sát viên (sau khi xem 
xét hồ sơ) và nạn nhân phải đồng ý với thủ tục đặc biệt. Cuối cùng, thẩm phán phải xem xét động 
cơ, đảm bảo rằng bị cáo hiểu những gì họ đang làm, đã hành động tự nguyện và xác minh rằng 
các cáo buộc được hỗ trợ bởi các bằng chứng trong hồ sơ. Nếu thẩm phán đồng ý, sẽ không có 

 
73 Weigand và Turner trang 91. 
74 Nt. 
75 Olga B. Semukhina and K. Michael Reynolds, Việc thực hiện và chấp nhận thỏa thuận nhận tội ở nước 

Nga hiện đại: Sự ngắt kết nối giữa các thể chế pháp lý và công dân, Tạp chí Tư pháp Hình sự Quốc tế, ngày 
25/9/2009, https://citeseerx.ist.psu.edu/viewdoc/download?doi=10.1.1.987.5956&rep=rep1&type=pdf. 

76 Peter H. Solomon, Jr., Thỏa thuận nhận tội kiểu Nga, bài này được dựa theo bài trình bày được đưa ra 
tại Hội nghị quốc tế “Kak sud’i prinimaiut resheniia: Rossiiskaia sudebnaia sistema v kontekste sotsiologii prava,” 
Tháng 5 năm 2011, trang 282.  https://demokratizatsiya.pub/archives/20_3_UV4U1383U8830621.pdf  
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phiên tòa xem xét các bằng chứng; thay vào đó, sẽ có một phiên điều trần ngắn về bản án, thường 
là trên một phần ba của khung hình phạt thông thường.  

Theo định nghĩa, thủ tục đặc biệt này không liên quan đến các cuộc thỏa thuận nhận tội 
rõ ràng mà giống như “thỏa thuận nhận tội ngầm”. Tự mình lựa chọn thủ tục đặc biệt và đồng ý 
không phản đối cáo buộc (tương đương chức năng của thú tội hoặc nhận tội) dẫn đến việc tránh 
được một phiên tòa và sự nhượng bộ mang tính cơ cấu trong việc tuyên án. Điều này không ngăn 
cản việc thực hiện giao dịch dưới hình thức thỏa thuận rõ ràng về các cáo buộc, kết án hoặc các 
khuyến nghị kết án, nhưng hình thức thỏa thuận này nằm ngoài phạm vi của thủ tục theo lệnh 
đặc biệt của tòa án.77 

Có một số cách mà thủ tục theo lệnh đặc biệt của tòa án khác với một cuộc thỏa thuận 
nhận tội ở Hoa Kỳ. Thứ nhất, một công tố viên Nga không được phép đưa ra lời bào chữa cho 
một tội danh nhẹ hơn trừ khi một cuộc điều tra mới xác định các tội danh nhẹ hơn đã được tiến 
hành.78 Thứ hai, thủ tục theo lệnh đặc biệt của tòa án có phạm vi hạn chế và chỉ áp dụng cho 
những tội phạm bị có quy định mức phạt tù từ 10 năm trở xuống.79 Do đó, các thủ tục theo lệnh 
đặc biệt của tòa án ở Nga có thể áp dụng tất cả các tội nhẹ và ít nghiêm trọng, tất cả các tội do 
vô ý và một số trọng tội. Thủ tục theo trình tự tòa án đặc biệt cũng bị giới hạn bởi độ tuổi của bị 
cáo. Vị thành niên phạm tội không có quyền tiếp cận thủ tục theo lệnh tòa án đặc biệt. Thứ ba, 
quyền quyết định của thẩm phán xét xử trong quá trình tố tụng theo lệnh tòa đặc biệt ở Nga rộng 
hơn nhiều so với ở Hoa Kỳ. Thẩm phán xét xử ở Nga có quyền lựa chọn từ chối hoặc chấp nhận 
thỏa thuận nhận tội, đưa ra phán quyết về việc thay đổi tội danh, trả lại vụ án cho công tố viên, 
hoặc giảm tội danh.80 Thứ tư, một thỏa thuận nhận tội của Nga chỉ có thể thực hiện được khi có 
sự đồng ý của nạn nhân. Nạn nhân có quyền từ chối bất kỳ thủ tục tố tụng đặc biệt nào của tòa 
án. Nếu nạn nhân phản đối đề nghị thương lượng, thẩm phán được yêu cầu xét xử đầy đủ.81 Nếu 
thủ tục theo lệnh tòa đặc biệt được chấp nhận mà không có sự đồng ý hoặc không biết của nạn 
nhân, thì việc xét xử có thể bị hủy bỏ bởi tòa phúc thẩm.82   

Các học giả pháp lý đã bày tỏ sự hoài nghi rằng thủ tục theo lệnh đặc biệt của tòa án của 
Nga không có tác dụng gì ngoài việc việc kết tội và kết án nhanh hơn. Với khả năng điều tra và chỉ 
số thu thập bằng chứng trước khi xét xử yếu kém của hệ thống của Nga, thì bên bào chữa thường 

 
77 Solomon, trang 282. 
78 Semukhina và Reynolds  trang 6.  
79 Nt  
80 Semukhina và Reynolds  trang 7. 
81 Bộ luật tố tụng hình sự Nga, điều  314, khoản 4.  
82 Semukhina và Reynolds, trang 6-7. 
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có rất ít đòn bẩy để đàm phán.83 Khó khăn trong việc tiếp nhận đầy đủ chứng cứ tại phiên xét xử 
trong trường hợp thông thường có thể không đưa ra cho bị cáo bất kỳ lựa chọn thực sự nào, bởi 
vì việc có tội trong cả hai trường hợp đều gần như chắc chắn. Việc công chúng tiếp tục không tin 
tưởng vào cơ quan tư pháp đã khiến họ miễn cưỡng chấp nhận thủ tục này.84   

4. Trung Quốc 

Vào năm 2018, Trung Quốc đã đưa thỏa thuận nhận tội hoặc "đề nghị khoan hồng" vào 
luật tố tụng hình sự. Quá trình này được thiết lập không phải thông qua việc tạo ra một chương 
mới mà thông qua việc vận hành các phần mới khác nhau của luật tố tụng hình sự.85 

Một số phóng viên cho rằng trong nửa đầu năm 2020, hơn 80% các vụ án hình sự ở Trung 
Quốc đã được giải quyết thông qua trình tự thỏa thuận nhận tội.86  

Các công tố viên của Trung Quốc đóng vai trò hàng đầu trong các cuộc đàm phán nhận 
tội. Cơ quan công tố quyết định xem vụ án có phù hợp để thương lượng hay không và nên sử 
dụng loại quy trình xét xử nào – quy trình bình thường hay quy trình nhanh.87 Các công tố viên 
có thể thảo luận về các tình tiết và luật pháp với người bào chữa cũng như các đề xuất để tuyên 
án, chẳng hạn như hình phạt giảm nhẹ hoặc miễn hình phạt.88 Các công tố viên Trung Quốc không 
thể loại bỏ các cáo buộc hoặc thay đổi mức độ nghiêm trọng của cáo buộc như một phần của 
thỏa thuận nhận tội, họ chỉ có thể giảm hình phạt.89 Vì cơ quan công tố có quá nhiều thẩm quyền 
và luật sư bào chữa quá ít, lời bào chữa có thể được mô tả là một đề nghị khoan hồng hơn là một 
thỏa thuận giữa các bên bình đẳng.90 

Điều quan trọng cần lưu ý là ngay cả khi bên công tố đưa ra đề nghị thương lượng nhận 
tội, vụ án vẫn phải trải qua một quá trình xét xử. Điều này là do trong hệ thống của Trung Quốc, 
các thẩm phán phải nỗ lực để khám phá ra sự thật và phải xác nhận độ tin cậy của lời thú tội của 

 
83  Stephen C. Thaman, Hai khía cạnh của công lý trong lĩnh vực pháp lý thời hậu Xô Viết: Thủ tục đối đầu, 

Phiên tòa của bồi thẩm đoàn, Thương lượng nhận tội và Di sản của Tòa án, Học bổng Trường Luật Đại học Saint 
Louis Commons Học bổng Tất cả các Khoa tại trang 118.  
https://scholarship.law.slu.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1258&context=faculty  

84 Semukhina và  Reynolds, trang 20.  
85 Xem Yuguang Lu, Nghiên cứu so sánh về hệ thống khoan hồng tội lỗi của Trung Quốc, Trường Luật 

Maurer: Indiana University Digital Repository @ Maurer Law Maurer Theses and Dissertations Student Scholarship 
12-2021, trang 21-28. https://www.repository.law.indiana.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1103&context=etd 

86 Shi, J. H. (2021). Xem xét lại Vai trò của Công tố viên trong Hệ thống Thương lượng Nhận tội của Trung 
Quốc: Một góc nhìn so sánh. Nghiên cứu Trung Quốc, 10, 88-99, 89. https://doi.org/10.4236/chnstd.2021.102007 

87 Luật tố tụng hình sự Trung quốc  (CCPL), Điều 172. 
88 CCPL Điều. 173 II. 
89 Lu trang 39 
90 Lu trang 38. 
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bị cáo.91 Hiện có 3 loại phiên tòa ở Trung quốc: thông thường, rút gọn và khẩn cấp. Các phiên tòa 
khẩn cấp là phiên tòa ngắn nhất và chỉ diễn ra nếu có thỏa thuận nhận tội và hình phạt dưới ba 
năm.92 Việc lựa chọn một phiên tòa khẩn cấp giúp các bị cáo có cơ hội tốt nhất để được giảm nhẹ 
hình phạt.93 Bị cáo phải từ bỏ quyền được xét xử thông thường để chấp nhận thỏa thuận nhận 
tội.94 Trong hầu hết các trường hợp, thẩm phán chấp thuận các đề nghị kết án của kiểm sát viên 
nhưng đôi khi họ có những điều chỉnh nhỏ.95 Bị cáo có quyền kháng cáo một thỏa thuận nhận tội 
nhưng các nghiên cứu chỉ ra rằng họ hiếm khi thành công trong việc đảo ngược thỏa thuận đó.96 

Mặc dù nhiều vụ án hình sự hiện nay được xử lý thông qua thương lượng biện hộ, nhưng 
không rõ liệu điều này có mang lại hiệu quả cao hơn hay không. Điều này là do như đã đề cập 
trước đây, phải có một số loại phiên xét xử được tổ chức ngay cả khi nó là phiên bản rút gọn, và 
bởi vì các phiên tòa thông thường có thời gian rất ngắn để bắt đầu.97 

Một nhược điểm của hệ thống thỏa thuận nhận tội của Trung Quốc là luật sư bào chữa 
có vai trò thấp hơn và không thể cung cấp sự kiềm chế đối với quyền lực của công tố viên như 
các luật sư trong các hệ thống khác.98 Các luật sư Trung quốc có ít thẩm quyền hơn so với luật sư 
Hoa Kỳ, và trong nhiều trường hợp, bị cáo có thể không có luật sư nào cả. Hơn nữa, không có quy 
định pháp luật nào yêu cầu các công tố viên Trung Quốc phải đưa cho bên bào chữa những bằng 
chứng mà họ thu được trước khi thương lượng.99 Do đó, bên bào chữa có thể không biết họ có 
"điểm tựa" nào trong khi thương lượng nào và do đó không thể đối trọng với quyền lực của các 
công tố viên hoặc lập luận hiệu quả về lý do tại sao thân chủ nên nhận được lời đề nghị thỏa 
thuận nhận tội tốt hơn.   

5. Nhật Bản 

Nhật Bản đã đưa chế định thỏa thuận nhận tội vào hệ thống tư pháp hình sự của mình 
bằng việc sửa đổi Bộ luật Tố tụng Hình sự có hiệu lực vào tháng 6 năm 2018.100  Hệ thống mới 
cho phép công tố viên ký một thỏa thuận nhận tội chính thức với bị cáo (dù là thể nhân hay pháp 

 
91 Shi, trang 88-99.   
92 CCPL điều. 222 
93 Lu trang 33 
94 Lu trang 33.  
95 Lu trang  47.  
96 Lu trang 37.  
97 Lu trang 50. 
98 Shi, mục 3.3. 
99 Nt. 
100 Bộ luật tố tụng hình sự Nhật Bản, Điều 350-2. 
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nhân) để giảm nhẹ hoặc rút tội danh hoặc đồng ý với một bản án được xác định trước để đổi lấy 
việc bị cáo cung cấp bằng chứng hoặc lời khai nhất định liên quan đối với một số loại tội phạm. 

Trái ngược với thỏa thuận nhận tội ở Hoa Kỳ, thỏa thuận nhận tội ở Nhật Bản chỉ dành 
cho những người (hoặc công ty) cung cấp bằng chứng chống lại các cá nhân hoặc công ty khác và 
chỉ áp dụng trong một số trường hợp nhất định. Việc bị can thừa nhận hành động phạm tội không 
cho họ phép tiếp cận với một cuộc thỏa thuận nhận tội. Chỉ khi tiết lộ hành vi sai trái của người 
khác, bị can mới được giảm nhẹ hoặc rút tội danh.101   

Mục tiêu chính của "hệ thống thỏa thuận" mới là đưa những công ty sai phạm và những 
tên xã hội đen cấp cao ra trước công lý.102 

Hệ thống thỏa thuận nhận tội của Nhật Bản chỉ áp dụng đối với một số tội danh được quy 
định trong Bộ luật Hình sự, Luật trừng phạt tội phạm có tổ chức và kiểm soát hành vi phạm tội 
về các tội phạm tài chính như gian lận đấu thầu và trốn thuế.103   

Một số nhà quan sát lo ngại về nguy cơ những người vô tội bị coi là mục tiêu điều tra dựa 
trên những lời khai có sai sót hoặc không trung thực của những kẻ tình nghi đang tìm kiếm một 
thỏa thuận nhận tội.104 Những người ủng hộ đã phản đối rằng có các biện pháp bảo vệ để giảm 
thiểu rủi ro.105 Các biện pháp bảo vệ đó bao gồm sự tham gia bắt buộc của người bào chữa trong 
quá trình đàm phán thỏa thuận.106 Luật mới cũng bao gồm một thủ tục cho phép tiết lộ các điều 
khoản của thỏa thuận nhận tội trong một số trường hợp nhất định và các biện pháp trừng phạt 
hình sự đối với những người cung cấp bằng chứng sai lệch hoặc lạm dụng hệ thống thỏa thuận.107  

6. Tòa án hình sự quốc tế  

Thực tiễn chế định thỏa thuận nhận tội không chỉ lan rộng đến các nước thuộc hệ thống 
dân luật mà còn lan rộng đến các tòa án hình sự quốc tế. Các tòa án hình sự quốc tế cho phép 
đàm phán bản án đối với cả những tội danh nghiêm trọng nhất, bao gồm tội diệt chủng và tội ác 

 
101 Hệ thống thỏa thuận nhận tội mới của Nhật Bản: Rủi ro tiềm ấn đối với các công ty có hoạt động tại 

Nhật Bản, Cập nhật pháp lý NO&T Nhật Bản, tháng 5 năm 2017, tr. 1-2; https://www.noandt.com/wp-
content/uploads/2019/09/japan_no09.pdf.  

102 Nhật Bản bắt đầu chế định thỏa thuận nhận tội dù có hy vọng làm rạn nứt băng nhóm tội phạm, tội 
phạm cổ cồn trắng, Mainichi Times, ngày 27 tháng 5 năm 2018. 
https://mainichi.jp/english/articles/20180527/p2a/00m/0na/005000c.  

103 Cập nhật pháp lý NO&T Nhật Bản, tháng 5 năm 2017, trang 2. 
104 Thời báo Mainichi,  ở trên  
105 Cập nhật pháp lý NO&T Nhật Bản, tháng 5 năm 2017, trang. 2-3. 
106 Bộ luật tố tụng hình sự Nhật Bản , điều  350-4. 
107 Bộ luật tố tụng hình sự Nhật Bản, điều 350-15, khoản 1.  
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chống lại loài người.108 Ví dụ, theo Tòa án Hình sự Quốc tế dành cho Nam Tư cũ (ICTY), bị cáo có 
thể tham gia một thỏa thuận nhận tội bày tỏ sự thừa nhận của mình đối với tất cả hoặc một số 
tội danh. Một thỏa thuận như vậy được thương lượng giữa bên công tố và bên bị buộc tội; Hội 
đồng xét xử không tham gia vào các cuộc đàm phán. Tuy nhiên, để tòa án chấp nhận nhận tội, 
Hội đồng xét xử phải xác định rằng đó là sự tự nguyện, được thông báo rõ ràng và các tình tiết 
đó chỉ ra trách nhiệm của bị cáo đối với tội danh đã bị buộc tội.109 Hai mươi bị cáo đã nhận tội 
cho đến nay.110 

Mặc dù được sử dụng phổ biến, thỏa thuận nhận tội tại các tòa án quốc tế vẫn còn gây 
tranh cãi. Một số câu hỏi liệu có phù hợp để giảm án cho những người nhận tội liên quan đến cái 
chết của hàng trăm hoặc hàng nghìn nạn nhân hay không.111 Thỏa thuận nhận tội cũng được coi 
là can thiệp vào mục tiêu phanh phui sự thật về tội ác quốc tế và không tôn trọng lợi ích của cả 
nạn nhân và công chúng rộng rãi hơn trong một phiên tòa công khai và công bằng.112 

III. Phân tích so sánh tư pháp phục hồi 

Có nhiều hình thức giải quyết vụ án hình sự đồng thuận khác được thực hiện trên khắp 
thế giới bên cạnh thương lượng bằng lời biện hộ. Một số hình thức này thuộc tiêu chuẩn đánh 
giá “tư pháp phục hồi”. Tư pháp phục hồi nói chung có thể được mô tả như một lý thuyết công 
lý nhấn mạnh vào việc sửa chữa những tổn hại do hành vi phạm tội gây ra.113 Nó sử dụng các quy 
trình hợp tác cho phép tất cả các bên liên quan sẵn sàng gặp gỡ, mặc dù có các cách tiếp cận 
khác.114   

Các nguyên tắc tư pháp phục hồi đã tồn tại có tính truyền thống trong nhiều nền công lý 
hàng nghìn năm qua. Sự tái hợp của tư pháp phục hồi trong các hệ thống phương Tây dường như 
có mối liên hệ chặt chẽ với sự không hài lòng với các phương pháp tiếp cận tư pháp hình sự thông 
thường vì cách tiếp cận này có vẻ như như không mang lại hiệu quả trong việc ngăn chặn hoặc 

 
108 Jenia Lontcheva Turner, Thỏa thuận nhận tội và Tư pháp Hình sự Quốc tế, Tạp chí Luật của Đại học Thái 

Bình Dương / Vol. 48, 2017, trang 219-220. 
https://scholar.smu.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1260&context=law_faculty.  

109 Toà án Hình sự Quốc tế của Liên Hiệp Quốc về Nam Tư Cũ (ICTY), Lời nhận tội; 
https://www.icty.org/en/cases/guilty-pleas.  

110 Nt. 
111 Turner, trang 220. 
112 Turner, trang  239.  
113 Daniel W. Van Ness, Tổng quan về tư pháp phục hồi trên toàn thế giới, Hội thảo 2: Tăng cường cải cách 

tư pháp hình sự, bao gồm cả tư pháp phục hồi, 18-25 tháng 4 năm 2005, Bangkok Thái Lan.  
114 Trung tâm công lý và hòa giải, Bài 1: Tư pháp phục hồi là gì, http://restorativejustice.org/restorative-

justice/about-restorative-justice/tutorial-intro-to-restorative-justice/lesson-1-what-is-restorative-
justice/#sthash.6J6Ptjb7.dpbs  
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kiểm soát tội phạm.115 Một trong những mục tiêu mà Trung Quốc cho các quá trình tư pháp phục 
hội là để xây dựng cái mà nước này coi là “xã hội hài hòa.”116  

Tư pháp phục hồi có thể có nhiều hình thức. Các hình thức phổ biến nhất là:   

 Hòa giải giữa nạn nhân và người phạm tội (VOM) sử dụng các hòa giải viên đã 
được đào tạo để đưa nạn nhân và người phạm tội ngồi lại với nhau để thảo luận về tội phạm, 
hậu quả của nó và các bước cần thiết để làm cho mọi việc trở nên đúng đắn;  

 Các vòng kết nối tương tự như hòa giải giữa nạn nhân và người phạm tội nhưng 
khác ở chỗ chúng không chỉ liên quan đến người phạm tội và nạn nhân, mà còn bao gồm các 
thành viên gia đình nạn nhân và người phạm tội, thành viên cộng đồng và đại diện chính phủ; 

 Các chương trình hội nghị tương tự như VOM nhưng có xu hướng liên kết chặt chẽ 
hơn với hệ thống tư pháp hình sự chính thức hơn là VOM hoặc các vòng kết nối. 

  Nhóm Nạn nhân- tội phạm  tập hợp các nhóm nạn nhân không liên quan và 
người phạm tội được liên kết bởi một loại tội phạm thông thường nhưng không phải tội phạm 
chính xác mà người phạm tội được cho là đã thực hiện.117 

Hòa giải giữa nạn nhân và tội phạm là hình thức phát triển nhất và được sử dụng rộng rãi 
nhất trên thế giới.118 Trong buổi hòa giải giữa nạn nhân và người phạm tội, nạn nhân và người 
phạm tội có cơ hội gặp gỡ trong một môi trường an toàn và có tổ chức để tham gia thảo luận về 
tội phạm đã gây ra đối với nạn nhân với sự hỗ trợ của một hòa giải viên được đào tạo. Có ba loại 
mô hình hòa giải nạn nhân-tội phạm cơ bản: tích hợp, thay thế và bổ sung.   

Hòa giải tích hợp xảy ra sau khi một vụ việc đã được đưa vào hệ thống tư pháp chính 
thức. Nếu hòa giải được xử lý thành công, nó sẽ ảnh hưởng đến kết quả của thủ tục chính thức. 
Các khoản phí sẽ được giảm hoặc thỏa thuận sẽ ảnh hưởng đến việc tuyên án. Mô hình này được 
sử dụng ở nhiều khu vực pháp lý Châu Âu, bao gồm cả Đức.119 

Hòa giải thay thế: Khi một khu vực tài pháp sử dụng hòa giải giữa nạn nhân và người phạm 
tội để thay thế cho việc đưa vấn đề ra hệ thống xét xử chính thức. Đây là khi, ở giai đoạn rất sớm, 

 
115 Shen Y. Sự phát triển của tư pháp phục hồi ở Trung Quốc: Lý thuyết và thực hành. Tạp chí Quốc tế về 

Tội phạm, Công lý và Dân chủ Xã hội 5(4): 76-86. DOI: 10.5204/ijcjsd.v5i4.339., 2016 at 76.. 
116 Shen, trang 78. 
117 Trung tâm Công lý và Hòa giải, Bài 3: Các chương trình. http://restorativejustice.org/restorative-

justice/about-restorative-justice/tutorial-intro-to-restorative-justice/lesson-3-programs/#sthash.cDtuzpbi.dpbs  
118 David Miers, Một đánh giá quốc tế về tư pháp phục hồi, loạt bài nghiên cứu về giảm thiểu tội phạm, Ed. 

Barry Web. London: Bộ Nội vụ. trang 10 (2001), https://thestacks.libaac.de/bitstream/handle/11858/1062/10-
fr.pdf?sequence=1. 
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vụ án được chuyển hướng khỏi hệ thống tư pháp hình sự. Hòa giải nạn nhân và người phạm tội 
thay thế bất kỳ phản ứng hình sự nào đối với tội phạm đã gây ra.    

Hòa giải bổ sung: Khi một khu vực tài pháp đưa ra điều khoản bổ sung trong đó việc hòa 
giải giữa nạn nhân và người phạm tội được thực hiện cùng với hệ thống tư pháp hình sự thông 
thường. Nó là một công cụ bổ trợ, thường được sử dụng sau khi phiên tòa hình sự kết thúc. 
Thông thường, hình thức can thiệp này được sử dụng trong các trường hợp phạm tội nghiêm 
trọng nhất và trong bối cảnh nhà tù. Mô hình này ít phổ biến nhất.120 

Nghiên cứu chỉ ra rằng, nói chung, các chương trình phục hồi có thể giúp đạt được một 
số mục tiêu của quy trình công lý, chẳng hạn như sự hài lòng của nạn nhân và phạm nhân, giảm 
nỗi sợ hãi của nạn nhân, phát triển sự đồng cảm ở người phạm tội và giảm tái phạm.121 Tuy nhiên, 
tính không chính thức của các quy trình phục hồi làm phát sinh các lo ngại về quy trình hợp lý và 
các quan ngại về quyền con người. Đây là một phần lý do tại sao vào năm 2017, Hội đồng Kinh tế 
và Xã hội của Liên hợp quốc đã thông qua Tuyên bố về các Nguyên tắc cơ bản về việc sử dụng các 
chương trình tư pháp phục hồi trong các vấn đề hình sự. Các nguyên tắc cung cấp hướng dẫn cho 
các chính phủ có ý định kết hợp các quy trình phục hồi theo những cách sẽ bảo vệ quyền con 
người của cả nạn nhân và người phạm tội.122 

1. Hoa Kỳ   

Ban đầu được sử dụng chủ yếu trong hệ thống tư pháp vị thành niên với những người lần 
đầu tiên phạm tội bị cáo buộc về những tội nhẹ, các chương trình tư pháp phục hồi ngày càng 
được sử dụng nhiều hơn trong hệ thống tư pháp hình sự dành cho người trưởng thành như một 
sự chuyển hướng từ truy tố hoặc thay thế cho việc giam giữ những người phạm tội nghiêm trọng 
hơn. Thực tiễn tư pháp phục hồi cũng đang được sử dụng để bổ sung cho quá trình xử lý tội phạm 
thông thường, ngay cả với những người phạm tội bị kết án tội nghiêm trọng. Ví dụ: đối thoại giữa 
nạn nhân và phạm nhân đang được sử dụng sau khi kết án - thường là trong các trại giam - với 
những người phạm tội bị kết án về các tội danh như giết người hoặc hành hung nghiêm trọng. 
Những loại đơn đăng ký tư pháp phục hồi này luôn do nạn nhân khởi xướng và cần có sự tham 
gia của các điều phối viên chuyên ngành. Các phương pháp tiếp cận thử nghiệm gần đây đã xuất 
hiện trong các vụ án về bạo lực gia đình và phúc lợi trẻ em.123 

 
120 Miers, trang 10.  
121 Nt.  
122 Van Ness, trang 13. 
123 Bailey Maryfield, M.S., Roger Przybylski, M.S. và Mark Myrent, M.A., Nghiên cứu về Thực tiễn Tư pháp 

phục hồi, JRSA, Hiệp hội Thống kê và Nghiên cứu Tư pháp, Tháng 12 năm 2020, trang 2.   
https://www.jrsa.org/pubs/factsheets/jrsa-research-brief-restorative-justice.pdf.  
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Dưới đây là mô tả ngắn gọn về một số cách tư pháp phục hồi được sử dụng ở Hoa Kỳ:124  

Hòa giải giữa nạn nhân và người phạm tội (VOM) thường tập trung vào việc phục hồi vật 
chất thay vì phục hồi hoặc hòa giải tình cảm. Các chương trình VOM mang lại cho nạn nhân của 
các tội xâm phạm sở hữu cơ hội gặp gỡ những người phạm tội trong một môi trường an toàn, có 
chỗ ngồi đảm bảo an toàn và tham gia vào một cuộc thảo luận trung gian về tội phạm. Mục đích 
là quy trách nhiệm trực tiếp cho người phạm tội trong khi hỗ trợ và giúp đỡ nạn nhân. Với sự 
giúp đỡ của các hòa giải viên đã được đào tạo, nạn nhân cho người phạm tội biết tội phạm đã 
ảnh hưởng đến họ như thế nào, nhận câu trả lời cho các câu hỏi của họ và tham gia trực tiếp vào 
việc thiết lập một kế hoạch bồi thường nhằm buộc người phạm tội phải chịu trách nhiệm về tài 
chính cho những tổn thất mà họ gây ra. Nếu người vi phạm không hoàn thành thỏa thuận bồi 
thường sẽ có những hậu quả khác do tòa án áp đặt. Những người ủng hộ tham gia vào một số 
cuộc họp hòa giải giữa nạn nhân và tội phạm, nhưng những cuộc họp này có thể chỉ bao gồm nạn 
nhân, người vi phạm và người hòa giải.  

Đối thoại giữa nạn nhân và người phạm tội (VOD), tương tự như các dịch vụ hòa giải giữa 
nạn nhân và tội phạm do các thể chế có trách nhiệm trừng phạt tội phạm cung cấp (thông thường 
là các nhà tù), và nó có thể được sử dụng cho các tội phạm bạo lực nghiêm trọng. VOD là một 
quy trình bí mật, chỉ do nạn nhân của tội phạm khởi xướng, bao gồm cuộc đối thoại trực tiếp một 
lần giữa nạn nhân và người phạm tội được giám sát bởi những điều hành viên có kinh nghiệm. 
Đối thoại giữa nạn nhân và người phạm tội được thiết kế để khôi phục cảm giác lựa chọn và kiểm 
soát của nạn nhân. Điểm khác biệt chính giữa VOD và VOM là sự thỏa thuận hoặc hòa giải không 
được tìm kiếm trừ khi đó chính là những gì nạn nhân mong muốn. Đối thoại giữa nạn nhân và 
người phạm tội nhằm cung cấp cho nạn nhân/người sống sót có cơ hội được lắng nghe đầy đủ 
và trực tiếp từ người vi phạm. Các điều hành viên VOD  được đào tạo thích hợp không bao giờ 
khởi xướng hoặc áp đặt bất kỳ loại kỳ vọng nào về sự tha thứ hoặc hòa giải. 

Hội nghị tư pháp phục hồi, còn được gọi là hội nghị nhóm gia đình, liên quan đến cộng 
đồng những người bị ảnh hưởng nhiều nhất bởi tội phạm — nạn nhân và người phạm tội và gia 
đình, bạn bè và những người ủng hộ chính của cả hai — trong việc quyết định giải quyết một 
hành vi phạm tội hoặc phạm pháp. Điều hành viên liên hệ với nạn nhân và người vi phạm để giải 
thích về quy trình và mời họ tham gia hội nghị. Người điều hành yêu cầu họ xác định các thành 
viên chính trong hệ thống hỗ trợ của họ, những người cũng sẽ được mời tham gia. Người vi phạm 
phải thừa nhận hành vi phạm tội. Các bên bị ảnh hưởng được tập hợp bởi một điều hành viên 
được đào tạo để thảo luận về việc họ và những người khác đã bị tổn hại như thế nào do hành vi 
phạm tội gây ra và cách khắc phục tổn hại đó. Tất cả những người tham gia có thể đóng góp vào 
quá trình xác định cách người phạm tội có thể sửa chữa tốt nhất tác hại mà họ đã gây ra.  

 
124 Maryfield, Przybylski, và Myrent, trang 3-4. 
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Hội đồng khôi phục, thường được gọi là hội đồng khôi phục cộng đồng, là một phương 
thức được sử dụng chủ yếu với những người phạm tội bị kết án về tội bất bạo động và tội nhẹ. 
Các hội đồng thường bao gồm một nhóm nhỏ công dân, được chuẩn bị cho vai trò của họ thông 
qua đào tạo nhanh, tiến hành các cuộc họp công khai, trực tiếp với những người phạm tội được 
tòa án ra lệnh tham gia. Các thành viên hội đồng đề xuất các biện pháp xử phạt, sau đó được 
thảo luận và thông qua bởi người vi phạm. Hội đồng sau đó cung cấp một báo cáo cho tòa án về 
tiến độ của người vi phạm trong việc thực hiện các biện pháp này.   

Hội đồng tác động nạn nhân cung cấp một diễn đàn cho các nạn nhân tội phạm để nói với 
một nhóm người phạm tội về tác động của tội phạm đối với cuộc sống của họ và đối với cuộc 
sống của gia đình, bạn bè và hàng xóm của họ. Các hội đồng bao gồm ba hoặc bốn diễn giả là nạn 
nhân, mỗi người trong số họ dành để kể câu chuyện của họ theo cách không phán xét. Người 
phạm tội có mặt hoặc không có mặt. Mục đích của hội đồng là để các nạn nhân nói, thay vì để 
nạn nhân và người phạm tội tham gia vào một cuộc đối thoại. Chiến lược này đã được sử dụng 
đáng chú ý nhất với những người phạm tội lái xe trong tình trạng say rượu mà còn với nhiều loại 
tội phạm khác. Sự tham dự của những người phạm tội tại một hội đồng thường là theo lệnh của 
tòa án trong các vụ án hình sự và trẻ vị thành niên, hoặc khi chuyển hướng hoặc kèm theo một 
bản án quản chế. Hội đồng này cũng đã được sử dụng trong các trại giam và trại tạm giam, với 
những người được ân xá, và trong các chương trình điều trị, trường dạy lái xe và chương trình 
giáo dục thanh thiếu niên. Các tổ chức dịch vụ nạn nhân hoặc thực hiện chương trình cho tòa án 
hoặc phối hợp với nhân viên tư pháp để tiến hành tổ chức các hội đồng này.  

Vòng tròn trò chuyện, vòng tròn hòa bình, hay vòng tròn chữa lành, có nguồn gốc sâu xa 
từ các tập tục truyền thống của người dân bản địa. Ở Bắc Mỹ, chúng được sử dụng rộng rãi trong 
số những người thuộc Quốc gia thứ nhất của Canada và trong số nhiều bộ lạc của người Mỹ bản 
địa ở Hoa Kỳ. Vòng tròn kết nối chữa lành có nhiều hình thức khác nhau, nhưng về cơ bản, các 
thành viên ngồi trong một vòng tròn để xem xét một vấn đề hoặc một câu hỏi. Vòng tròn kết nối 
sử dụng nghi thức và cấu trúc vòng tròn truyền thống để có sự tham gia của nạn nhân, những 
người ủng hộ nạn nhân, phạm nhân, những người ủng hộ phạm nhân, nhân viên tư pháp, cảnh 
sát và tất cả các thành viên cộng đồng quan tâm. Trong vòng kết nối, mọi người có thể nói lời từ 
trái tim trong một tìm kiếm được chia sẻ để hiểu về sự kiện và cùng nhau xác định các bước cần 
thiết để hỗ trợ hàn gắn tất cả các bên bị ảnh hưởng và ngăn chặn tội phạm trong tương lai. Vòng 
kết nối được sử dụng cho người lớn và người chưa thành niên phạm tội với nhiều loại tội khác 
nhau và đã được sử dụng ở cả nông thôn và thành thị. Các chi tiết cụ thể của quy trình vòng tròn 
kết nối khác nhau giữa các cộng đồng và được thiết kế tại địa phương để phù hợp với nhu cầu và 
văn hóa của cộng đồng. Các vòng kết nối được tạo điều kiện bởi một người điều hành được đào 
tạo.  
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Nghiên cứu về thực hành tư pháp phục hồi ở Hoa Kỳ đã tập trung vào hai nhóm kết quả 
chính: tái phạm đối với người phạm tội và kết quả đối với nạn nhân như sự hài lòng và phục hồi. 
Nghiên cứu chỉ ra rằng các sáng kiến tư pháp phục hồi có thể làm giảm tái phạm. Tuy nhiên, các 
chương trình tư pháp phục hồi dường như có hiệu quả hơn trong việc giảm tái phạm đối với 
những người phạm tội có nguy cơ thấp hơn là đối với những người phạm tội có nguy cơ cao. Các 
chương trình hoạt động trong môi trường không cưỡng chế và cố gắng có sự tham gia của nạn 
nhân và các thành viên cộng đồng là hiệu quả nhất trong việc giảm tái phạm. Bằng chứng cho 
thấy rằng các chương trình tư pháp phục hồi được thực hiện trong môi trường cưỡng chế (tức là 
do tòa án ra lệnh) có ít tác động đến việc tái phạm.125  

Nghiên cứu cũng chỉ ra rằng các nạn nhân tham gia vào các chương trình tư pháp phục 
hồi được hưởng một số lợi ích. Nhiều nạn nhân đã cải thiện nhận thức về sự công bằng và cải 
thiện thái độ đối với người chưa thành niên tham gia, bao gồm cả việc sẵn sàng tha thứ cho người 
chưa thành niên vi phạm. Các nạn nhân cũng có nhiều khả năng cảm thấy kết quả chung của 
chương trình là công bằng và họ hài lòng hơn với các chương trình tư pháp phục hồi hơn là các 
cách tiếp cận truyền thống đối với công lý vị thành niên. Tuy nhiên, nghiên cứu đã không chỉ ra 
rằng các quá trình phục hồi đã dẫn đến những cải thiện có thể đo lường được trong tình trạng 
cảm xúc của nạn nhân nói chung.126 

2. Đức  

Trong những năm gần đây, các phương pháp tiếp cận tư pháp phục hồi bao gồm hòa giải 
và bồi thường đã được quy định trong luật hình sự Đức.127 Hình thức chính của tư pháp phục hồi 
đang được thực hành ở Đức là hòa giải giữa nạn nhân và người phạm tội nhưng đã có những dự 
án thí điểm bắt đầu thử nghiệm với các vòng tròn hội nghị và hòa bình.128 Mặc dù hòa giải có sẵn, 
vẫn có tương đối ít trường hợp trải qua bất kỳ loại quy trình tư pháp phục hồi nào.129 

Hòa giải giữa nạn nhân và người phạm tội xảy ra ở Đức vì một số lý do, bao gồm sự thất 
vọng của công chúng với sự thất bại của hệ thống tư pháp hình sự chính thức trong việc giảm tái 

 
125 Maryfield, Przybylski, và Myrent, trang 6. 
126 Maryfield, Przybylski, và Myrent, trang  9. 
127 Andrea Păroşanu, Tư pháp phục hồi ở Đức, 2013, 3E –RJ-MODEL Mô hình 3E cho chiến lược tư pháp 

phục hồi ở châu Âu Hy Lạp, Vương quốc Anh, Bulgaria, Phần Lan, Hungary, Ba Lan, Tây Ban Nha (bao gồm cả 
nghiên cứu ở Thổ Nhĩ Kỳ, Hà Lan, Đan Mạch , Đức) JUST / 2010 / JPEN / AG / 1534, Báo cáo quốc gia cuối cùng của 
Đức, Chương trình cụ thể Tư pháp hình sự Ủy ban Châu Âu Tổng cục Tư pháp - Cục B: Tư pháp hình sự tại 4, 
http://e-rj-model.web. auth.gr/files/national_reports/Germany.pdf. 

128 Păroşanu, trang 8. 
129 Păroşanu, trang 22-23. 
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phạm, mong muốn mang lại cho nạn nhân tiếng nói lớn hơn trong kết quả và quan tâm đến việc 
định hướng lại luật hình sự theo hướng đồng thuận, thay vì ép buộc, giải quyết xung đột.130 

Các quy định của Bộ luật Hình sự Đức (Điều 46a), Bộ luật Tố tụng Hình sự (Điều 153a) và 
Đạo luật Tư pháp Vị thành niên 1953 được sửa đổi bởi Đạo luật Sửa đổi Luật Tòa án Thanh niên 
1990 (Điều 10, 15, 45 và 47) cho phép việc sử dụng hòa giải cho một số mục đích, bao gồm cả 
việc chuyển hướng khỏi truy tố và việc trả tiền bồi thường như một lựa chọn kết án. Cả luật liên 
bang và hướng dẫn của tiểu bang đều điều chỉnh hoạt động này. Nói rộng ra, luật pháp Đức phân 
biệt giữa các biện pháp hướng tới nạn nhân có thể được thực hiện mà không cần xét xử và những 
biện pháp áp dụng sau phiên tòa. Loại biện pháp đầu tiên đề cập đến việc hòa giải và bồi thường 
trong bối cảnh chuyển hướng, tức là, không có kết án chính thức đối với người vi phạm. Loại thứ 
hai trở nên phù hợp khi người phạm tội bị kết án chính thức.131 

Hòa giải nạn nhân và tội phạm ở Đức thường được thực hiện bởi các tổ chức tư nhân 
hoặc công cộng độc lập. Ở một số bang, các bộ tư pháp đã thành lập các dịch vụ xã hội đặc biệt 
để thực hiện hòa giải, hoạt động độc lập. Các cơ quan công cộng như dịch vụ công lý xã hội, trợ 
giúp tòa án vị thành niên và cơ quan phúc lợi thanh niên, cũng thực hiện hòa giải nạn nhân-người 
phạm tội. Trong những năm gần đây, đã có sự chuyển hướng sang các tổ chức tư nhân tham gia 
vào các nỗ lực hòa giải. Các dịch vụ tư nhân cần được tài trợ một cách độc lập hoặc nhận được 
nguồn tài trợ công hạn chế, trong khi các cơ quan công cộng được cung cấp tài chính bởi các 
thành phố, quận hoặc tiểu bang liên bang. Đối với các bên liên quan đến hòa giải nạn nhân-tội 
phạm, các dịch vụ miễn phí.132  

Một số nghiên cứu chỉ ra rằng hòa giải giữa nạn nhân và tội phạm đã làm giảm tỷ lệ tái 
phạm.133   

3. Nga 

Ý tưởng pháp điển hóa cơ chế phục hồi ở Nga đã được lên tiếng thời gian gần đây từ năm 
2020.134 Một chương trình phát triển tư pháp phục hồi đã được đề ra trong Chiến lược Quốc gia 
về Hành động vì Quyền lợi của Trẻ em trong những năm 2012-2017. Tuy nhiên, vẫn chưa có động 
thái nào để chuẩn bị sửa đổi lập pháp tương ứng. Cho đến nay, quyền thực hiện một loại tư pháp 

 
130 Miers, trang 36.  
131 Miers, trang 32. 
132 Păroşanu, trang 8. 
133 Păroşanu, trang 14. 
134 Sergie Pashin, Về tương lai của tư pháp phục hồi ở Nga, Nezamisimaya Gazeta, ngày 14 tháng 2, 2022; 

https://www.rightsinrussia.org/pashin-7/. 
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phục hồi chỉ được đề cập trong Điều 25 của Bộ luật Hình sự Nga, điều về chấm dứt vụ án hình sự, 
nhưng có nhiều hạn chế về việc sử dụng cơ chế này.135 

Các nhà bình luận pháp lý Nga đã lập luận rằng việc đưa tư pháp phục hồi vào Bộ luật 
Hình sự Nga sẽ giúp giảm số lượng tù nhân và những người bị kỳ thị nói chung, trong khi các nạn 
nhân sẽ được bồi thường một cách công bằng.136 Tuy nhiên, họ nghi ngờ rằng nhà nước Nga sẽ 
sớm chấp nhận tư pháp phục hồi như một phần của hệ thống tư pháp hình sự của mình.137 

4. Trung Quốc  

Trong khi sự quan tâm của Trung Quốc đối với các quy trình tư pháp phục hồi xuất phát 
từ mong muốn giảm tái phạm và tăng hiệu quả của hệ thống, nó cũng được hỗ trợ bởi một mục 
tiêu chính trị và xã hội truyền thống của Trung Quốc, đó là xây dựng một “xã hội hài hòa.”138   

Năm 2002, một hình thức thực hành tư pháp phục hồi được cho là dựa trên kinh nghiệm 
bản địa (Xingshi Hejie) đã được đưa vào hệ thống tư pháp hình sự và dần dần được đưa vào sử 
dụng trên toàn quốc.139 Khi hòa giải hình sự, tòa án miễn cho bị cáo khỏi trách nhiệm hình sự 
hoặc hình phạt, hoặc áp dụng các hình phạt khoan hồng, sau khi người phạm tội và nạn nhân hòa 
giải với nhau thông qua việc người phạm tội bày tỏ sự ăn năn, bồi thường hoặc xin lỗi chân thành. 
Sau khi các bên đạt được thỏa thuận, họ phải tuân theo một thỏa thuận bằng văn bản, trong đó 
người phạm tội bày tỏ sự hối hận và đồng ý bồi thường, và nạn nhân đồng ý rằng tòa án có thể 
khoan hồng hơn. Hòa giải hình sự có thể được tiến hành ở mọi giai đoạn của quá trình tố tụng 
hình sự, từ khi điều tra đến khi tuyên án, và không có giới hạn nào về số lần hòa giải có thể được 
tiến hành. Các vụ án hình sự được giải quyết thông qua hòa giải hình sự chủ yếu có tính chất nhẹ, 
thường là giữa họ hàng, làng xóm với nhau nhưng phạm vi đã mở rộng bao gồm tai nạn giao 
thông, trộm cắp, tham ô, lừa đảo, cướp tài sản và trọng thương.140 Vào năm 2012, thủ tục hình 
sự mới được sửa đổi đã đưa hòa giải tội phạm vào thủ tục truy tố công khai, điều này đã mở rộng 
đáng kể việc áp dụng.  

 
135 Pashin 
136 Pashin 
137 Natal’ya Chlonova, Natal’ya Nikitina, Nikolay Shchedrin, Victor Yurkov, Nga, trong Tư pháp phục hồi và 

hòa giải trong các vấn đề hình phạt: Một cuộc xem xét các vấn đề pháp lý. Các chiến lược và kết quả thực hiện ở 36 
quốc gia Châu Âu, Chương trình Tư pháp Hình sự Tập 2 của Liên minh Châu Âu (JUST / 2010 / JPEN / AG / 1525), 
Frieder Dünkel, Joanna Grzywa-Holten, Philip Horsfield (Eds.) https://rsf.uni-greifswald.de/storages/uni-
greifswald/fakultaet/rsf/lehrstuehle/ls-harrendorf/Bd50_2_9783942865319.pdf 

138 Shen Y, Sự phát triển của tư pháp phục hồi ở Trung Quốc: Lý thuyết và thực hành. Tạp chí Quốc tế về 
Tội phạm, Công lý và Dân chủ Xã hội 5(4): 76-86 (2016) at 79; DOI: 10.5204/ijcjsd.v5i4.339.    

139 Shen, trang  80. 
140 Shen, trang 80. 
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Có ba hình thức hòa giải tội phạm được thực hiện ở Trung Quốc: 1) hòa giải giữa nạn nhân 
và người phạm tội; (2) hòa giải do Ủy ban Hòa giải Nhân dân chủ trì; và 3) hòa giải trên thực tế 
do cơ quan công an, viện kiểm sát hoặc tòa án tổ chức.  Tuy nhiên, kể từ năm 2012, các công tố 
viên không còn được phép tổ chức hòa giải tội phạm nữa. Những người tham gia vào quá trình 
hòa giải tội phạm được phân loại theo chế độ nạn nhân, chế độ gia đình và chế độ cộng đồng. 
Lời xin lỗi là phần thiết yếu của việc hòa giải tội phạm; bồi thường một lần là nội dung chính. 
Người hòa giải (Tiaojie), thường đóng vai trò quan trọng trong quá trình và thỏa thuận cuối cùng, 
ngay cả trong việc hòa giải giữa nạn nhân và người phạm tội.141 

Mặc dù khó có bằng chứng thực nghiệm chứng minh hiệu quả của việc phục hồi, nhưng 
các nghiên cứu đã được thực hiện dường như cho thấy kết quả tích cực.142 

5. Nhật Bản 

Nhật Bản dường như không quan tâm đến việc áp dụng các cơ chế tư pháp phục hồi vào 
hệ thống tư pháp hình sự chính thức của mình.143 Điều này có thể là do tỷ lệ tội phạm của Nhật 
Bản rất thấp, tỷ lệ xóa tội phạm cao và kết án dựa trên lời thú tội cũng cao.144 Hệ thống có thể 
không cảm thấy áp lực như các hệ thống khác để giảm chi phí, tăng hiệu quả và giảm tái phạm.  

Một số học giả khẳng định hệ thống của Nhật Bản đã có các tính năng phục hồi dựa trên 
văn hóa, không chính thức tạo ra kết quả tương tự như các cơ chế tư pháp phục hồi chính thức - 
xin lỗi, phục hồi và tái hòa nhập.145 Nhưng những người khác cho rằng kết quả phục hồi của 
những thực hành này là một "huyền thoại" dựa trên một quan niệm lãng mạn hóa về văn hóa 
Nhật Bản.146 Lời xin lỗi có thể xuất phát từ tư lợi của người phạm tội chứ không phải từ mong 
muốn hòa giải chân thành. Việc bồi thường không phải lúc nào cũng được trả như đã hứa và cũng 
không nhất thiết phải khôi phục lại nạn nhân. Lời thú tội có thể là hệ quả của sự ép buộc ngầm 
hoặc rõ ràng từ các nhân vật có thẩm quyền. Việc tái hòa nhập có thể không cần thiết vì các yếu 

 
141 Shen, trang 79-80. 
142 Shen, trang 82.  
143 Shigenori Matsui, Công lý cho Người bị buộc tội hay Công lý cho Nạn nhân? Bảo vệ Quyền của Nạn 

nhân ở Nhật Bản, Tạp chí Chính sách & Luật Châu Á - Thái Bình Dương, Vol. 13: 1 (2011), trang 94-95; 
https://blog.hawaii.edu/aplpj/files/2012/02/APLPJ_13-1_Matsui.pdf. 

144 German Lopez, Nhật Bản có tỷ lệ tội phạm đặc biệt thấp. Nhưng có một mặt tối trong hệ thống công lý 
của nó, Vox, ngày 13 tháng 12 năm 2015; https://www.vox.com/world/2015/12/13/9989250/japan-crime-
conviction-rate; và Murai Toshikuni và Muraoka Keiichi, Trật tự trước tòa: Giải thích Tỷ lệ xác tín 99,9% của Nhật 
Bản, Nippon.com, ngày 18 tháng 1 năm 2019; https://www.nippon.com/en/japan-topics/c05401/order-in-the-
court-explaining-japan%e2%80%99s-99-9-conviction-rate.html?cx_recs_click=true.  

145 Xem Masahiro Suzuki và Akinori Otani, Những huyền thoại về các tính năng phục hồi trong hệ thống tư 
pháp và xã hội Nhật Bản: Vai trò của lời xin lỗi, bồi thường và thú nhận, và áp dụng hình phạt tái hòa nhập, Tư 
pháp phục hồi 5 (2): 158-177 doi: 10.1080/20504721.2017.1339955 (2017), trang  4; 
file:///C:/Users/bowma/Downloads/SSRN-id3158821.pdf.  

146 Masahiro Suzuki và Akinori Otani, trang 20. 
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tố văn hóa khác có tác dụng khuyến khích người Nhật tuân thủ các quy tắc và quy định và các xu 
hướng trừng phạt và sự trừng phạt gần đây không phù hợp với mô tả về Nhật Bản là một xã hội 
tái hòa nhập.147  

C. QUY ĐỊNH PHÁP LUẬT VÀ THỰC TIỄN TẠI VIỆT NAM LIÊN QUAN ĐẾN HỘI 
THẨM NHÂN DÂN, THỎA THUẬN NHẬN TỘI VÀ HÒA GIẢI TRONG CÁC VỤ ÁN HÌNH 
SỰ  

I. Quy định pháp luật và thực tiễn về Hội thẩm nhân dân trong các vụ án 
hình sự 

1. Tiêu chuẩn và vai trò của Hội thẩm nhân dân trong vụ án hình sự  

Trong lịch sử của nhà nước Việt Nam đương đại, việc xét xử của Tòa án, đặc biệt là xét xử 
các vụ án hình sự luôn có đại diện của nhân dân tham gia. Trong thời kỳ đầu lập nước, những 
người đại diện này được gọi là Phụ thẩm nhân dân, sau đó là Hội thẩm nhân dân.  

Trong giai đoạn 1945-1950, Phụ thẩm nhân dân tham gia xét xử các vụ án hình sự và tham 
gia ý kiến nếu là việc tiểu hình, cùng quyết định với Thẩm phán nếu là việc đại hình hoặc xét xử 
phúc thẩm.148 Từ năm 1950, đại diện nhân dân tham gia xét xử các vụ án hình sự được gọi là Hội 
thẩm nhân dân; các Hội thẩm có quyền xem hồ sơ và được biểu quyết về các nội dung của vụ án, 
không có sự phân định giữa việc tiểu hình hay đại hình.149 

Trong các văn bản pháp luật hiện hành, Hiến pháp năm 2013 quy định: i) Việc xét xử sơ 
thẩm của Tòa án nhân dân có Hội thẩm tham gia, trừ trường hợp xét xử theo thủ tục rút gọn; ii) 
Thẩm phán, Hội thẩm xét xử độc lập và chỉ tuân theo pháp luật; iii) Tòa án nhân dân xét xử tập 
thể và quyết định theo đa số, trừ trường hợp xét xử theo thủ tục rút gọn.150 

Luật tổ chức Tòa án nhân dân năm 2014 khẳng định lại về chế độ xét xử có sự tham gia 
của Hội thẩm và nguyên tắc độc lập xét xử mà Hiến pháp năm 2013 đã nêu151; đồng thời quy định 
cụ thể về nhiệm vụ, quyền hạn; tiêu chuẩn, cách thức chọn lựa Hội thẩm.Tiêu chuẩn và cách thức 
lựa chọn Hội thẩm được chia theo hai nhóm: Hội thẩm nhân dân và Hội thẩm quân nhân. Hội 
thẩm nhân dân tham gia xét xử các loại vụ án hình sự và các vụ án phi hình sự (dân sự, lao động, 
kinh tế, hôn nhân và gia đình); Hội thẩm quân nhân chỉ tham gia xét xử các loại vụ án hình sự 
thuộc thẩm quyền xét xử của các Tòa án quân sự.  

 
147 Masahiro Suzuki và Akinori Otani, trang 20. 
148 Nghị định số 13/SL ngày 24/1/1946; Hiến pháp năm 1946: Điều 65. 
149 Nghị định số 85/SL ngày 22/5/1950. 
150 Hiến pháp năm 2013: khoản 1, 2 và 4 Điều 103. 
151 Luật tổ chức Tòa án nhân dân năm 2014: Điều 8, khoản 1 Điều 9. 
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Phạm vi của nghiên cứu này tập trung vào vấn đề sự tham gia của nhân dân trong việc xét 
xử các vụ án hình sự, do vậy chỉ những vấn đề về hội thẩm tham gia xét xử các vụ án hình sự 
thuộc thẩm quyền xét xử của các Tòa án nhân dân được phân tích, đánh giá sâu.152  

Hệ thống Tòa án Việt Nam hiện hành gồm 04 cấp: Tòa án nhân dân cấp huyện, Tòa án 
nhân dân cấp tỉnh, Tòa án nhân dân cấp cao và Tòa án nhân dân tối cao. Trong đó, việc xét xử sơ 
thẩm được thực hiện tại hai cấp, gồm Tòa án nhân dân cấp huyện và Tòa án nhân dân cấp tỉnh. 
Như đã đề cập, Hội thẩm chỉ tham gia xét xử sơ thẩm. Do vậy, tại Tòa án nhân dân cấp cao và Tòa 
án nhân dân tối cao, không có sự xuất hiện của hội thẩm. 

Tiêu chuẩn của Hội thẩm và thủ tục thủ tục bầu, cử, miễn nhiệm, bãi nhiệm Hội thẩm 

Tiêu chuẩn của Hội thẩm và thủ tục thủ tục bầu, cử, miễn nhiệm, bãi nhiệm Hội thẩm 
được quy định tại tám điều luật của Luật Tổ chức Tòa án nhân dân năm 2014 (Điều 84-91). Theo 
đó, Hội thẩm cần có các tiêu chuẩn cơ bản gồm: i) Là công dân Việt Nam, trung thành với Tổ quốc 
và Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, có phẩm chất đạo đức tốt, có bản lĩnh 
chính trị vững vàng, có uy tín trong cộng đồng dân cư, có tinh thần dũng cảm và kiên quyết bảo 
vệ công lý, liêm khiết và trung thực; ii) Có kiến thức pháp luật; iii) Có hiểu biết xã hội; iv) Có sức 
khoẻ bảo đảm hoàn thành nhiệm vụ được giao. Những tiêu chuẩn cơ bản này được hướng dẫn 
chi tiết tại Thông tư liên tịch giữa Tòa án nhân dân tối cao và Ủy ban Trung ương Mặt trận tổ quốc 
Việt Nam.153  

Trên cơ sở yêu cầu xét xử các loại án và tình hình đặc điểm xã hội của từng địa phương, 
Chánh án Tòa án nhân dân cấp tỉnh và Tòa án nhân dân cấp huyện đề xuất nhu cầu về số lượng, 
cơ cấu thành phần Hội thẩm đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cùng cấp lựa chọn và 
giới thiệu người đủ tiêu chuẩn để Hội đồng nhân dân cùng cấp bầu Hội thẩm nhân dân. Số lượng 
Hội thẩm Tòa án nhân dân cấp tỉnh và Hội thẩm Tòa án nhân dân cấp huyện dự kiến đưa ra bầu 
theo tương ứng với số lượng thẩm phán của Tòa án với tỷ lệ: i) cứ 2 Thẩm phán Tòa án nhân dân 
cấp tỉnh thì có 3 Hội thẩm Tòa án nhân dân cấp tỉnh, nhưng tổng số Hội thẩm của một Tòa án 
nhân dân tỉnh không dưới 20 người và không nhiều hơn 100 người; ii) cứ 1 Thẩm phán Tòa án 
nhân dân cấp huyện thì có 2 Hội thẩm Tòa án nhân dân cấp huyện, nhưng tổng số Hội thẩm của 

 
152 Phạm vi xét xử những vụ án thuộc thẩm quyền của Tòa án quân sự không nhiều, mang những nét đặc 

trưng gắn liền với quân nhân, bí mật quân đội, do vậy một số nội dung có tính đặc thù riêng không được đề cập. 
153 Hiện nay, đang áp dụng các hướng dẫn cụ thể tại Thông tư liên tịch số 01/2004/TTLT-TANDTC-

UBTWMTTQVN hướng dẫn Hướng dẫn về việc chuẩn bị nhân sự và giới thiệu bầu Hội thẩm Tòa án nhân dân (sau 
đây gọi tắt là Thông tư liên tịch số 01/2004/TTLT-TANDTC-UBTWMTTQVN). Trong đó yêu cầu cụ thể hơn, bao gồm: 
Chưa bao giờ bị kết án (kể cả trường hợp đã được xóa án tích); không phải là người hiện đang công tác tại các cơ 
quan Tòa án, Viện kiểm sát, Điều tra, Thi hành án và những người làm việc tại các tổ chức luật sư, tư vấn pháp lý; 
về độ tuổi, không quá 70 tuổi đối với nam và 65 tuổi đối với nữ… 



34 
 

một Tòa án nhân dân cấp huyện không dưới 15 người và không nhiều hơn 50 người;154 trong đó, 
về cơ cấu Hội thẩm Tòa án nhân dân cần chú ý lựa chọn những người thuộc các tổ chức xã hội, 
các đoàn thể ở địa phương155…Nhiệm kỳ của Hội thẩm nhân dân theo nhiệm kỳ của Hội đồng 
nhân dân đã bầu ra Hội thẩm nhân dân; khi Hội đồng nhân dân hết nhiệm kỳ, Hội thẩm nhân dân 
tiếp tục làm nhiệm vụ cho đến khi Hội đồng nhân dân khoá mới bầu ra Hội thẩm nhân dân mới.  

Các Hội thẩm có trách nhiệm: 1) Trung thành với Tổ quốc, gương mẫu chấp hành Hiến pháp 
và pháp luật; 2) Tham gia xét xử theo sự phân công của Chánh án Tòa án mà không được từ chối, 
trừ trường hợp có lý do chính đáng hoặc do luật tố tụng quy định: 2) Độc lập, vô tư, khách quan 
trong xét xử, góp phần bảo vệ công lý, bảo vệ quyền con người, quyền công dân, bảo vệ chế độ 
xã hội chủ nghĩa, bảo vệ lợi ích của Nhà nước, quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của tổ chức, cá 
nhân; 4) Tôn trọng nhân dân và chịu sự giám sát của nhân dân; 5) Giữ bí mật nhà nước và bí mật 
công tác theo quy định của pháp luật; 6) Tích cực học tập để nâng cao kiến thức pháp luật và 
nghiệp vụ xét xử; 7) Chấp hành nội quy, quy chế của Tòa án: 8) Chịu trách nhiệm trước pháp luật 
về việc thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn của mình; nếu có hành vi vi phạm pháp luật thì tùy theo 
tính chất, mức độ vi phạm mà bị xử lý kỷ luật bãi nhiệm hoặc truy cứu trách nhiệm hình sự theo 
quy định của luật. Hội thẩm trong khi thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn của mình mà gây thiệt hại 
thì Tòa án nơi Hội thẩm đó thực hiện nhiệm vụ xét xử phải có trách nhiệm bồi thường và Hội 
thẩm đã gây thiệt hại có trách nhiệm bồi hoàn cho Tòa án theo quy định của pháp luật. 

Hội thẩm được hưởng các chế độ chính sách, gồm: được tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ, 
tham gia hội nghị tổng kết công tác xét xử của Tòa án; được tôn vinh, khen thưởng; được cấp 
trang phục, Giấy chứng minh hội thẩm để làm nhiệm vụ xét xử; được hưởng chế độ bồi dưỡng 
tham gia phiên tòa, nghiên cứu hồ sơ vụ án là 90.000 đồng /ngày. 

Việc miễn nhiệm, bãi nhiệm Hội thẩm nhân dân do Hội đồng nhân dân quyết định khi có 
đề nghị Chánh án Tòa án nhân dân sau khi thống nhất với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam. Hội 
thẩm có thể được miễn nhiệm vì lí do về sức khỏe hoặc lí do chính đáng khác; Hội thẩm bị bãi 
nhiệm khi có vi phạm về phẩm chất đạo đức hoặc vi phạm pháp luật không còn đủ tiêu chuẩn 
của Hội thẩm. 

1.1. Về thẩm quyền và trách nhiệm của Hội thẩm khi xét xử các vụ án hình sự 

Theo quy định của BLTTHS năm 2015, trách nhiệm chứng minh tội phạm thuộc về các cơ 
quan tiến hành tố tụng và người tiến hành tố tụng. Trong giai đoạn xét xử vụ án, trách nhiệm 

 
154 Thông tư liên tịch số 01/2004/TTLT-TANDTC-UBTWMTTQVN: tiểu mục 2 Phần I.  
155 như Mặt trận tổ quốc Việt Nam, Công đoàn, Hội nông dân, Hội cựu chiến binh, Hội phụ nữ, Đoàn thanh 

niên cộng sản Hồ Chí Minh; ngành giáo dục; các nhà doanh nghiệp; kinh tế, tôn giáo (Thông tư liên tịch số 
01/2004/TTLT-TANDTC-UBTWMTTQVN: tiểu mục 1 Phần I) 
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chứng minh thuộc về Tòa án, mà cụ thể và trực tiếp là Hội đồng xét xử, gồm Thẩm phán và các 
Hội thẩm nhân dân. 

Thời hạn để Tòa án nghiên cứu hồ sơ, chuẩn bị đưa vụ án hình sự ra xét xử là 45 ngày đối 
với tội phạm ít nghiêm trọng, 60 ngày đối với tội phạm nghiêm trọng, 02 tháng 15 ngày đối với 
tội phạm rất nghiêm trọng, 03 tháng 15 ngày đối với tội phạm đặc biệt nghiêm trọng.156 Đối với 
những vụ án phức tạp, hoặc phải điều tra bổ sung thì thời hạn nghiên cứu hồ sơ vụ án của Tòa 
án kéo dài hơn.  

Khi tham gia giải quyết xét xử các vụ án hình sự, Hội thẩm nhân dân có các quyền và nghĩa 
vụ chung của Hội thẩm. Chánh án Tòa án nhân dân quyết định phân công những người tiến hành 
tố tụng, trong đó có Hội đồng xét xử (gồm các Thẩm phán, Hội thẩm). Thành phần Hội đồng xét 
xử sơ thẩm được quy định như sau: i) Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm một Thẩm phán và hai Hội 
thẩm. Trường hợp vụ án có tính chất nghiêm trọng, phức tạp thì Hội đồng xét xử sơ thẩm có thể 
gồm hai Thẩm phán và ba Hội thẩm; ii) Đối với vụ án có bị cáo về tội mà Bộ luật hình sự quy định 
mức cao nhất của khung hình phạt là tù chung thân, tử hình thì Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm hai 
Thẩm phán và ba Hội thẩm157.  

Khi tham gia giải quyết vụ án hình sự, Hội thẩm có các quyền quy định tại khoản Điều 46 
BLTTHS 2015, gồm: i) Nghiên cứu hồ sơ vụ án trước khi mở phiên tòa; ii) Tiến hành xét xử vụ án; 
iii) Tiến hành hoạt động tố tụng và biểu quyết những vấn đề thuộc thẩm quyền của Hội đồng xét 
xử. Cụ thể, Hội thẩm ngang quyền với thẩm phán khi quyết định về các vấn của vụ án hình sự, 
gồm: 158  

1) Vụ án có thuộc trường hợp tạm đình chỉ hoặc thuộc trường hợp trả hồ sơ để điều tra 
bổ sung hay không; 

2) Tính hợp pháp của những chứng cứ, tài liệu do Cơ quan điều tra, Điều tra viên, Viện 
kiểm sát, Kiểm sát viên thu thập; do luật sư, bị can, bị cáo, người tham gia tố tụng khác cung cấp; 

3) Có hay không có căn cứ kết tội bị cáo. Trường hợp đủ căn cứ kết tội thì phải xác định 
rõ điểm, khoản, điều của Bộ luật hình sự được áp dụng; 

4) Hình phạt, biện pháp tư pháp áp dụng đối với bị cáo; trách nhiệm bồi thường thiệt hại; 
vấn đề dân sự trong vụ án hình sự; 

5) Bị cáo có thuộc trường hợp miễn trách nhiệm hình sự, miễn hình phạt hay không; 

 
156 BLTTHS 2015: Khoản 1 và 2 Điều 277. 
157 BLTTHS 2015: Khoản1 Điều 254.  
158 BLTTHS 2015: Khoản 3 Điều 326. 



36 
 

6) Án phí hình sự, án phí dân sự; xử lý vật chứng; tài sản bị kê biên, tài khoản bị phong 
tỏa; 

7) Tính hợp pháp của hành vi, quyết định tố tụng của Điều tra viên, Kiểm sát viên, người 
bào chữa trong quá trình điều tra, truy tố, xét xử;  

8) Kiến nghị phòng ngừa tội phạm, khắc phục vi phạm. 

Xem xét quy định trong mối quan hệ với các tiêu chuẩn để trở thành hội thẩm có thể nói 
rằng dường như pháp luật đã trao cho hội thẩm trách nhiệm vượt quá khả năng về khía cạnh kiến 
thức pháp luật. Bởi lẽ ngoài việc đưa ra nhận định về một hành vi có phải là tội phạm hay không 
từ nhận thức của một người dân bình thường, thì các hội thẩm khó có thể đưa ra nhận định chính 
xác về điều khoản của Bộ luật hình sự cần áp dụng, quyết định về án phí, đánh giá về tính hợp 
pháp của hành vi và quyết định tố tụng của các điều tra viên, kiểm sát viên và người bào chữa… 
trong quá trình giải quyết vụ án. Điều này dẫn đến một trong hai hệ quả sau: i) các hội thẩm 
thường theo quan điểm của Thẩm phán vì họ không có đủ kiến thức để tự đưa ra quyết định. 
Trong trường hợp này, quy định của pháp luật về tính độc lập của Hội thẩm và Hội thẩm ngang 
quyền với thẩm phán chỉ có tính hình thức; ii) Ngược lại, khi các hội thẩm hoàn toàn độc lập thì 
quyết định của Hội đồng xét xử nhiều khả năng sẽ thiếu chính xác đối với những vấn đề đòi hỏi 
tính pháp lý chuyên sâu. Trong mỗi Hội đồng xét xử, số lượng Hội thẩm luôn cao hơn so với số 
Thẩm phán; do đó, khi các Hội thẩm có cùng ý kiến thì ý kiến của họ chính là quyết định của Hội 
đồng xét xử, của Tòa án cho dù ý kiến đó có thể khác với ý kiến của Thẩm phán. 

2. Các vấn đề của thực tiễn liên quan đến Hội thẩm nhân dân trong xét xử 
các vụ án hình sự 

Theo Báo cáo của Tòa án nhân dân tối cao, trong nhiệm kỳ 2016-2021, trên cả nước có 
16.913 Hội thẩm nhân dân, bao gồm: 1.773 Hội thẩm Tòa án nhân dân cấp tỉnh và 15.140 Hội 
thẩm Tòa án nhân dân cấp huyện. Trong đó, các tỷ lệ về giới tính, nghề nghiệp, trình độ, dân tộc 
của các hội thẩm như sau: i) nam giới chiếm 65,64%, nữ giới chiếm 43,36%; ii) hầu hết hội thẩm 
đang làm việc trong các có quan nhà nước (chiếm 82,80%) hoặc cán bộ hưu trí (17,15%), chỉ có 
có 08 người chưa từng làm việc trong cơ quan nhà nước (chiếm 0,05%); iii) trên 70% Hội thẩm có 
trình độ từ cao đẳng, đại học và trên đại học, 26,83% được đào tạo chuyên ngành luật từ trung 
cấp trở lên.159 Những số liệu này cho thấy tỷ lệ thành phần xã hội về trình độ của hội thẩm chưa 
bảo đám tính đại diện nhân dân tham gia vào hoạt động xét xử của Tòa án, chưa thể phản ánh 
được mặt bằng chung về nhận thức xã hội của đại bộ phận nhân dân (trình độ học vấn, kinh 
nghiệm nghề nghiệp). Bởi lẽ, số hội thẩm là công chức, viên chức hoặc cán bộ hưu trí chiếm 
99,95% chỉ đại diện cho 7% dân số Việt Nam là công chức, viên chức; số còn lại, số hội thẩm có 

 
159 Tòa án nhân dân tối cao (2021) Báo cáo tổng kết công tác hội thẩm nhân dân nhiệm kỳ 2016-2021. 
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tỷ lệ 0,5% đại diện cho đa số dân cư thuộc các thành phần không phải công chức, viên chức nhà 
nước.  

Nguyên nhân của thực trạng này có thể thấy do các yêu cầu về tiêu chuẩn đối với các hội 
thẩm, quy trình lựa chọn và bổ nhiệm hội thẩm. Thực tiễn, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam 
thường đề xuất nhân sự là những người đã hoặc đang công tác tại các cơ quan nhà nước hoặc 
các tổ chức chính trị - xã hội tại địa phương bởi họ đáp ứng các yêu cầu về hiểu biết pháp luật, ý 
thức chính trị, thuận lợi trong việc xác minh lý lịch và dễ nhận được sự chấp thuận của Hội đồng 
nhân dân. 

Việc tổ chức tập huấn cho các hội thẩm được thực hiện hàng năm. Các khóa tập huấn 
cung cấp cho các hội thẩm kiến thức pháp luật và về kỹ năng nghiên cứu hồ sơ, xét xử vụ án hình 
sự. Về phần nghiên cứu hồ sơ vụ án, pháp luật yêu cầu hội thẩm phải nghiên cứu hồ sơ vụ án 
trước khi mở phiên tòa, nhưng không có quy định hay hướng dẫn về lượng thời gian cần thiết để 
thực hiện. Các khóa tập huấn nghiệp vụ hướng dẫn hội thẩm cách thức nghiên cứu hồ sơ vụ án 
hình sự với đầy đủ các tài liệu đã có, trong đó trọng tâm là cáo trạng. Mục tiêu nghiên cứu hồ sơ 
vụ án là phải làm rõ được: i) Các thủ tục tố tụng trong điều tra, truy tố đã đảm bảo đúng và đầy 
đủ theo quy định của pháp luật không? iii) Hành vi của bị cáo có đủ dấu hiệu cấu thành tội phạm 
hay không; iii) Tội danh và điều khoản của Bộ luật Hình sự mà Viện kiểm sát truy tố có phù hợp 
không? vi) Có căn cứ để tạm đình chỉ hoặc đình vụ án hay không?160 

Tổng hợp các số liệu thống kê, trung bình mỗi hội thẩm tham gia xét xử 70,8 vụ án trong 
nhiệm kỳ 05 năm; một số tỉnh, thành phố có số lượng án nhiều (gồm thành phố Hà Nội, thành 
phố Hồ Chí Minh, tỉnh Thái Nguyên) mỗi Hội thẩm tham gia xét xử trung bình trên 200 vụ / nhiệm 
kỳ. Tuy nhiên, việc tham gia vào hoạt động xét xử của các Hội thẩm không đồng đều, dao động 
từ 5 đến 305 vụ / nhiệm kỳ. Có một số trường hợp, hội thẩm không tham gia xét xử vụ án nào 
trong cả nhiệm kỳ; có một số hội thẩm tham gia xét xử 450 vụ/ nhiệm kỳ. Lý do chính của sự 
không đồng đều về số lượng các vụ án mà mỗi hội thẩm tham gia xét xử phần lớn các vụ án do 
các hội thẩm là người nghỉ hưu thực hiện; các hội thẩm đều là cán bộ, công chức thường bận rộn 
với nhiệm vụ chính tại cơ quan đương nhiệm nên ít khi tham gia vào hoạt động xét xử tại Tòa án. 

Theo số liệu về công tác xét xử của Tòa án nhân dân tối cao,161 trong 05 năm qua, trung 
bình mỗi năm Tòa án nhân dân cấp tỉnh và Tòa án nhân dân cấp huyện xét xử sơ thẩm khoảng 
60.000 vụ án hình sự với khoảng 96.000 bị cáo. Hầu hết các vụ án này đều được đưa ra xét xử có 
sự tham gia của Hội thẩm nhân dân. Số các vụ án hình sự được giải quyết theo thủ tục rút gọn 

 
160 Tòa án nhân dân tối cao (2020), tuyển tập bài giảng cho thẩm phán, hội thẩm và các chức danh tư pháp 

của Tòa án;  
161 Tại Tòa án nhân dân tối cao có một đơn vị (Vụ Tổng hợp) có nhiệm vụ thống kê số liệu về xét xử của 

toàn hệ thống Tòa án nhân dân, trong đó có bao gồm số liệu về xét xử hình sự. 
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(do một Thẩm phán xét xử, không có sự tham gia của Hội thẩm) chỉ chiếm khoảng 0,37%. Các bị 
cáo đã từng là công chức, viên chức, làm việc trong các cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị- xã 
hội chiếm tỷ lệ rất nhỏ, khoảng 0,31% trong tổng số các bị cáo bị đưa ra xét xử tại Tòa án162; phần 
lớn bị cáo là lao động phổ thông và những người không có việc làm ổn định. Những số liệu này 
này cho thấy rằng có sự khác biệt đáng kể về tầm nhận thức và điều kiện sống của các bị cáo với 
những người đại diện nhân dân là các Hội thẩm tham gia xét xử các vụ án hình sự tại Việt Nam 
trong thời gian qua. 

Kết quả khảo sát về việc hội thẩm nghiên cứu hồ sơ vụ án hình sự cho thấy163 trong giai 
đoạn chuẩn bị xét xử, đa số Hội thẩm khi được phân công xét xử đều nghiên cứu hồ sơ vụ án 
trung bình khoảng 1 buổi, bằng khoảng thời gian trung bình của một phiên tòa xét xử vụ án hình 
sự. Đối với một số những vụ án phức tạp thì thời gian nghiên cứu có thể lên tới 2 - 3 ngày hoặc 
lâu hơn. Với khoảng thời gian như vậy, họ không thể hiểu về các vấn đề của vụ án một cách sâu 
sắc và toàn diện và do đó không thể thực hiện tốt các nhiệm vụ và quyền hạn mà Bộ luật tố tụng 
Hình sự quy định cho Hội thẩm. Về vấn đề này, trái lại, có quan điểm cho rằng hội thẩm không 
nên đọc hồ sơ vụ án để tránh những định kiến do bị ảnh hưởng bởi quản điểm buộc tội mà cơ 
quan điều tra và viện kiểm sát đã kết luận. Việc nghiên cứu kỹ hồ sơ vụ án sẽ làm ảnh hưởng 
nguyên lý cơ bản của quy định hội thẩm tham gia vào quá trình giải quyết vụ án với nhận thức và 
cách nhìn đại diện nhân dân chứ không phải là quan điểm của các chuyên gia pháp luật. 

Vướng mắc này thực sự là một vấn đề lớn, chịu ảnh hưởng từ cách thức tổ chức và thực 
thi quyền lực của nhà nước, của nhân dân trong lĩnh vực tư pháp. Hầu hết các quốc gia trên thế 
giới cũng gặp tình trạng này với mức độ khác nhau và dường như không có một giải pháp nào là 
hoàn toàn tốt. Ở Việt Nam, Tòa án thực thi quyền tư pháp; hội thẩm đại diện nhân dân tham gia 
vào hoạt động xét xử của các tòa án ở cấp sơ thẩm; thẩm phán và hội thẩm ngang quyền trong 
biểu quyết mọi vấn đề thuộc thẩm quyền của hội đồng xét xử. Dưới áp lực các vụ án phải được 
xét xử đúng pháp luật cả về nội dung và thủ tục tố tụng; hội đồng xét xử phải chứng minh tội 
phạm, không làm oan người vô tội, không bỏ lọt tội phạm… đã đòi hỏi các thành viên của Hội 
đồng xét xử (bao gồm thẩm phán và Hội thẩm) phải không ngừng nâng cao kiến thức pháp luật 
và kinh nghiệm xét xử. 

Trong thực tiễn xét xử sơ thẩm các vụ án hình sự, Thẩm phán chủ tọa luôn có vai trò chủ 
đạo trong việc hỏi, làm sáng tỏ các tình tiết  và các vấn đề pháp lý của vụ án, có rất ít trường hợp 

 
162 Số liệu trung bình trong 05 năm 2016-2020. 
163 Có 30 người được phỏng vấn thuộc các thành phần là Chánh án, thẩm phán và hội thẩm đang công tác, 

trực tiếp tham gia xét xử sơ thẩm các vụ án hình sự tại 20 Tòa án nhân dân cấp tỉnh và cấp huyện; và một chuyên 
gia của Tòa án nhân dân tối cao phụ trách công tác tài chính về các khoản phụ cấp đối với những người tham gia 
phiên tòa (trong đó bao gồm các hội thẩm nhân dân). 
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Hội thẩm khác ý kiến với thẩm phán khi biểu quyết để đưa ra các quyết định về vụ án164. Thực 
trạng này cũng xảy ra tại các nước nghiên cứu như Đức, Trung Quốc. Số các bị cáo bị tuyên có tội 
có tỷ lệ rất cao. Trong 4 năm đầu tiên thi hành BLHS năm 2015 và BLTTHS năm 2015,165 các Tòa 
án đã xét xử sơ thẩm 405.185 bị cáo và chỉ có 15 bị cáo được tuyên bố không phạm tội. Tỷ lệ này 
cũng tương tự như kết quả xét xử tại Nhật Bản. 

II. Pháp luật và thực tiễn về thỏa thuận nhận tội trong các vụ án hình sự ở 
Việt Nam  

1. Nhận định chung về cơ chế thỏa thuận nhận tội ở Việt Nam  

Các quy định của pháp luật, mô hình tố tụng hình sự của Nhà nước Việt Nam đương đại 
được xây dựng và hoạt động theo nguyên tắc “bảo đảm phát hiện chính xác và xử lý công minh, 
kịp thời mọi hành vi phạm tội, …, không để lọt tội phạm, không làm oan người vô tội”166. Một 
trong những nguyên tắc cơ bản và quan trọng nhất của tố tụng hình sự là xác định sự thật khách 
quan của vụ án, được quy định tại Điều 15 BLTTHS năm 2015: “Trong phạm vi nhiệm vụ, quyền 
hạn của mình, cơ quan có thẩm quyền tiến hành tố tụng phải áp dụng các biện pháp hợp pháp 
để xác định sự thật của vụ án một cách khách quan, toàn diện và đầy đủ, làm rõ chứng cứ xác 
định có tội và chứng cứ xác định vô tội, tình tiết tăng nặng và tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình 
sự của người bị buộc tội”. Trong tiến trình tố tụng đó, Tòa án với tư cách là một trong các cơ quan 
tiến hành tố tụng và Thẩm phán là người tiến hành tố tụng có nghĩa vụ phải xác định rõ sự thật 
khách quan của vụ án, quyết định hình phạt phải bảo đảm tính công bằng theo quy định chung 
của pháp luật cũng như giữa các bị cáo trong cùng vụ án. Quá trình giải quyết vụ án mà phát hiện 
việc điều tra không đầy đủ, có dấu hiệu bỏ lọt tội phạm thì Thẩm phán, Hội đồng xét xử sơ thẩm 
phải quyết định trả hồ sơ để điều tra bổ sung167; Hội đồng xét xử phúc thẩm phải quyết định hủy 
bản án sơ thẩm để điều tra lại khi có căn cứ cho rằng cấp sơ thẩm bỏ lọt tội phạm, người phạm 
tội hoặc để khởi tố, điều tra về tội nặng hơn tội đã tuyên trong bản án sơ thẩm168. 

Với những phân tích nêu trên đã thể hiện rõ ràng rằng, pháp luật và thực tiễn ở Việt Nam 
không có cơ chế mặc cả nhận tội hay thỏa thuận nhận tội giữa người bị buộc tội (người bị tình 
nghi, bị bắt, bị can, bị cáo) với các cơ quan tiến hành tố tụng hoặc người tiến hành tố tụng để 

 
164 Trong cả nhiệm kỳ 2016-2021, chỉ có 35 lượt Hội thẩm không thống nhất với quan điểm của Thẩm phán 

chủ tọa phiên tòa. Sau đó, có 04 vụ án được cấp phúc thẩm ra phán quyết theo quan điểm của Hội thẩm.  
165 Từ ngày 01/01/2018 đến 41/12/2021. 
166 BLTTHS năm 2015: Điều 2. BLTTHS năm 2003 (Điều 1) và BLTTHS năm 1988 (Điều 1) đều có quy định 

tương tự. 
167 Đó là những trường hợp: i) Có căn cứ cho rằng ngoài hành vi mà Viện kiểm sát đã truy tố, bị can còn 

thực hiện hành vi khác mà Bộ luật hình sự quy định là tội phạm; ii) Có căn cứ cho rằng còn có đồng phạm khác 
hoặc có người khác thực hiện hành vi mà Bộ luật hình sự quy định là tội phạm liên quan đến vụ án nhưng chưa 
được khởi tố vụ (điểm b, c khoản 1 Điều 280 BLTTHS năm 2015). 

168 BLTTHS năm 2015: điểm a khoản 1 Điều 358. 
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được giảm nhẹ trách nhiệm hình sự như ở một số quốc gia trên thế giới theo hệ thống án lệ, điển 
hình là Hoa Kỳ169. Pháp luật Việt Nam có quy định về sự thú tội, nhận tội nhưng không theo cách 
của sự mặc cả nhận tội. Việc bị can, bị cáo nhận tự nhận tội và khai báo đầy đủ về vụ án là một 
trong những tình tiết quan trọng để các cơ quan tiến hành tố tụng xem xét, đánh giá trách nhiệm 
hình sự của người bị buộc tội và áp dụng các biện pháp cưỡng chế cần thiết. Do đó, có thể xem 
như việc nhận tội và thú tội theo quy định của pháp luật Việt Nam hiện hành có một số điểm 
tương đồng nhất định với cơ chế thỏa thuận nhận tội ở các quốc gia như Hoa Kỳ. Thời gian gần 
đây, trong xu thế hội nhập quốc tế, một số học giả Việt Nam cho rằng trong quá trình cải cách tư 
pháp, Việt Nam có thể học hỏi kinh nghiệm của Hoa Kỳ trong vấn đề mặc cả, thỏa thuận nhận 
tội170; học hỏi kinh nghiệm có thể đem lại nhiều lợi ích: i) Giảm đáng kể khối lượng công việc đối 
với các cơ quan tiến hành tố tụng, quá trình tố tụng sẽ nhanh chóng hơn; ii) Tăng sự phối hợp, 
kết nối giữa các có quan tiến hành tố tụng; iii) Người phạm tội được giảm nhẹ hình phạt; iv) Bị 
hại có thể nhanh chóng được bồi thường.  

Dưới đây, tác giả phân tích các quy định của pháp luật hiện hành về nhận tội, thú tội và 
thực tiễn áp dụng tình tiết này khi Tòa án thụ lý, giải quyết các vụ án hình sự. 

2. Các quy định của pháp luật Việt Nam liên quan đến tự nhận tội  

Pháp luật Việt Nam luôn khẳng định sự khoan hồng đối với những người tự nhận tội. Theo 
quy định của pháp luật hiện hành, có ba thuật ngữ để chỉ sự tự nhận tội, gồm “tự thú”, “đầu thú” 
và “thành khẩn khai báo”. “Tự thú là việc người phạm tội tự nguyện khai báo với cơ quan, tổ chức 
về hành vi phạm tội của mình trước khi tội phạm hoặc người phạm tội bị phát hiện”171; “Đầu thú 
là việc người phạm tội sau khi bị phát hiện đã tự nguyện ra trình diện và khai báo với cơ quan có 
thẩm quyền về hành vi phạm tội của mình”172; “Thành khẩn khai báo là trường hợp người phạm 
tội trong quá trình điều tra, truy tố, xét xử đã khai đầy đủ và đúng sự thật tất cả những gì liên 
quan đến hành vi phạm tội mà họ đã thực hiện”173. BLTTHS năm 2015 quy định, “người phạm tội 
tự thú” là một trong các dấu hiệu của tội phạm, căn cứ để khởi tố vụ án một vụ hình sự174 và căn 

 
169 Lê Huỳnh Tấn Duy (2018) Chế định mặc cả nhận tội theo pháp luật Tố tụng hình sự Hoa Kỳ và kinh 

nghiệm cho Việt Nam, Tạp chí Khoa học Pháp lý, số 5/2018, trang 45-53. 
170 Võ Hồng Sơn, Phạm Thị Mai (2020) Thỏa thuận nhận tội theo pháp luật tố tụng hình sự Hoa Kỳ và kinh 

nghiệm cho Việt Nam, Tạp chí Tòa án, số 5, trang 40-43; Lê Huỳnh Tấn Duy (2018); Hoàng Duy Hiệp (2018) Tìm hiểu 
thủ tục "mặc cả thú tội" trong tố tụng hình sự Hoa Kỳ và hướng áp dụng ở Việt Nam, Tạp chí Kiểm sát, số 6, trang 
59; Về thỏa thuận nhận tội trong tố tụng hình sự http://www.luatcongchinh.vn/post.asp?channel=Cai-cach-tu-
phap&page=Ve-thoa-thuan-nhan-toi-trong-to-tung-hinh-su-1006455.htm (truy cập ngày 20/2/2022) 

171 BLTTHS năm 2015: điểm h khoản 1 Điều 4. 
172 BLTTHS năm 2015: điểm i khoản 1 Điều 4. 
173 Tòa án nhân dân tối cao (2009) Sổ tay Thẩm phán.  
174 BLTTHS năm 2015: khoản 6 Điều 143. 
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cứ để có thể giải quyết vụ án theo thủ tục rút gọn175 và Tòa án đưa vụ án ra xét xử sơ thẩm bởi 
một Thẩm phán mà không có sự tham gia của Hội thẩm176. 

Bộ luật Hình sự năm 2015 được sửa đổi, bổ sung năm 2017 (sau đây gọi tắt là BLHS năm 
2015) quy định nguyên tắc xử lý người phạm tội, trong đó bao gồm: “Khoan hồng đối với người 
tự thú, đầu thú, thành khẩn khai báo, tố giác đồng phạm, lập công chuộc tội, tích cực hợp tác với 
cơ quan có trách nhiệm trong việc phát hiện tội phạm hoặc trong quá trình giải quyết vụ án, ăn 
năn hối cải, tự nguyện sửa chữa hoặc bồi thường thiệt hại gây ra”177. Đối với quá trình giải quyết 
mỗi vụ án hình sự cụ thể, thời điểm nhận tội có ảnh hưởng khác biệt đến trách nhiệm hình sự 
của người bị buộc tội, nhận tội sớm, sự “tự thú” được xem xét giảm nhẹ đáng kể hơn nhiều.  

Pháp luật quy định cơ quan tiến hành tố tụng có thể xem xét miễn trách nhiệm hình sự 
cho “người phạm tội tự thú” nếu thuộc trường hợp: “[t]rước khi hành vi phạm tội bị phát giác, 
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”178. Đặc biệt, đối với tội gián điệp, “[n]gười đã 
nhận làm gián điệp, nhưng không thực hiện nhiệm vụ được giao và tự thú, thành khẩn khai báo 
với cơ quan nhà nước có thẩm quyền, thì được miễn trách nhiệm hình sự về tội này”179. 

“Người phạm tội tự thú” và “thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải” là những tình tiết giảm 
nhẹ trách nhiệm hình sự quy định lần lượt tại điểm r và s khoản 1 Điều 51 BLHS năm 2015, có thể 
được áp dụng đối với mọi tội phạm khi Tòa án quyết định hình phạt. Khi bị cáo có đồng thời hai 
tình tiết “người phạm tội tự thú” và “thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải”; hoặc có một trong hai 
tình tiết này và có thêm ít nhất một tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự khác quy định tại 
khoản 1 Điều 51 BLHS năm 2015 thì có thể được Tòa án cân nhắc, quyết định một hình phạt dưới 
mức thấp nhất của khung hình phạt được áp dụng180. Khi quyết định hình phạt, Tòa án cũng có 
thể coi tình tiết “người phạm tội đầu thú” là căn cứ để giảm nhẹ hình phạt cho bị cáo nhưng phải 
ghi rõ trong bản án.181  

Phải nói rõ rằng, việc nhận tội chỉ là một trong nhiều căn cứ để các cơ quan tiến hành tố 
tụng, đặc biệt là Tòa án xem xét trách nhiệm hình sự, quyết định hình phạt đối với bị can, bị cáo; 
không là căn cứ duy nhất để buộc tội. Pháp luật Việt Nam khẳng định: i) Lời nhận tội của bị can/ 

 
175 BLTTHS năm 2015: điểm a khoản 1 Điều 456. 
176 BLTTHS năm 2015: Điều 22, Điều 463. 
177 BLHS năm 2015: điểm d khoản 1 Điều 3. 
178 BLHS năm 2015: điểm c khoản 2 Điều 29. Chữ in nghiêng và gạch chân thể hiện ý tác giả nhấn mạnh. 
179 BLHS năm 2015: khoản 4 Điều 110.  
180 Khoản 1 Điều 54 BLHS năm 2015 quy định: “Tòa án có thể quyết định một hình phạt dưới mức thấp 

nhất của khung hình phạt được áp dụng nhưng phải trong khung hình phạt liền kề nhẹ hơn của điều luật khi người 
phạm tội có ít nhất hai tình tiết giảm nhẹ quy định tại khoản 1 Điều 51 của Bộ luật này”. 

181 BLHS năm 2015: khoản 2 Điều 51 
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bị cáo, chỉ có thể được coi là chứng cứ nếu phù hợp với những chứng cứ khác của vụ án; ii) Không 
được dùng lời nhận tội của bị can, bị cáo làm chứng cứ duy nhất để buộc tội, kết tội.182 

3. Thực tiễn áp dụng pháp luật tại Tòa án liên quan đến việc bị cáo nhận tội 

Nghiên cứu thực tiễn áp dụng pháp luật tại Tòa án có thể khẳng định rằng tình tiết bị cáo 
nhận tội được áp dụng khá phổ biến, thể hiện rõ sự khoan hồng đối với những người phạm tội 
tự thú, đầu thú, thành khẩn khai báo. Tính từ khi BLHS và BLTTHS năm 2015 có hiệu lực thi hành 
(ngày 01/01/2018), trung bình, mỗi năm Tòa án cấp sơ thẩm quyết định miễn trách nhiệm hình 
sự và miễn hình phạt cho 40 bị cáo. Trong số này, có đa số các trường hợp phạm tội ít nghiêm 
trọng hoặc tội phạm nghiêm trọng do vô ý; có nhiều tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự, gồm: 
tự thú, đầu thú, thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải… và thường được bị hại đề nghị Tòa án giảm 
nhẹ hình phạt hoặc miễn trách nhiệm hình sự cho bị cáo. Trong đó, phổ biến nhất là những bị 
cáo phạm tội “Trộm cắp tài sản”, tội “Cố ý gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của 
người khác”, tội “Vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ”, tội “Tàng trữ trái phép 
chất ma túy” và tội “Đánh bạc”. Không có trường hợp nào được miễn trách nhiệm hình sự về tội 
“Gián điệp”.  

Khi Tòa án quyết định hình phạt, trừ những trường hợp bị cáo kêu oan, phần lớn các bị 
cáo đều được áp dụng tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự “thành khẩn khai báo, ăn năn hối 
cải”. Đây là tình tiết được áp dụng phổ biến nhất trong số các tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình 
sự quy định tại khoản 1 Điều 51 BLHS năm 2015. Mặc dù có thể cùng áp dụng tình tiết này, nhưng 
sự ảnh hưởng đến mức hình phạt của từng bị cáo không hoàn toàn giống nhau. Nếu hai bị cáo 
cùng phạm tội có hành vi tương tự và hậu quả giống nhau thì người nào thành khẩn khai báo sớm 
hơn sẽ được cân nhắc mức hình phạt nhẹ hơn. 

Đối với hầu hết các trường hợp Tòa án áp dụng Điều 54 BLHS năm 2015, quyết định một 
hình phạt dưới mức thấp nhất của khung hình phạt được áp dụng, thì các bị cáo đều thuộc trường 
hợp thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải. Thực tiễn xét xử có một số ít trường hợp, bị cáo kêu 
oan, nhưng vẫn được Tòa án áp dụng điều 54 BLHS năm 2015 để quyết định một hình phạt dưới 
mức thấp nhất của khung hình phạt được áp dụng khi bị cáo có ít nhất 02 tình tiết giảm nhẹ trách 
nhiệm hình sự quy định tại khoản 1 Điều 51 Bộ luật này. 

Liên quan đến việc tự nhận tội trong tố tụng hình sự, Luật trách nhiệm bồi thường của 
nhà nước có quy định liên quan như sau: nhà nước sẽ không bồi thường nếu thiệt hại xảy ra do 
người bị thiệt hại khai báo gian dối hoặc cung cấp tài liệu, vật chứng sai sự thật để nhận tội thay 
cho người khác hoặc để che giấu tội phạm.183 

 
182 BLHS năm 2015: khoản 2 Điều 98. 
183 Luật trách nhiệm bồi thường của nhà nước năm 2017: điểm b khoản 2 Điều 32.  
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III. Quy định pháp luật và thực tiễn về hòa giải trong các vụ án hình sự  

1. Các quy định của pháp luật về hòa giải trong pháp luật hình sự Việt Nam 

Ở Việt Nam, “hòa giải” giữa người bị buộc tội với bị hại (hoặc đại diện của bị hại) từ góc 
độ là một phương thức để giải quyết trách nhiệm hình sự lần đầu tiên chính thức được sử dụng 
trong BLHS năm 2015 và BLTTHS năm 2015. Trước đó, trong các BLHS năm 1985 và năm 1999, 
BLTTHS năm 1988 và năm 2003 không sử dụng thuật ngữ hòa giải nhưng có một số quy định có 
bản chất là sự hòa giải giữa người bị buộc tội với bị hại, có ảnh hưởng trực tiếp đến việc xem xét 
xử lý trách nhiệm hình sự và hình phạt đối với người bị buộc tội, gồm: việc khởi tố vụ án theo yêu 
cầu của người bị hại và việc áp dụng tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự khi người bị buộc tội 
tự nguyện bồi thường, khắc phục hậu quả và bị hại có đề nghị giảm nhẹ trách nhiệm hình sự cho 
người bị buộc tội. 

Liên quan đến sự hòa giải giữa người bị buộc tội với bị hại hoặc đại diện của bị hại, căn cứ 
vào tính liên quan trực tiếp đến sự hòa giải và ảnh hưởng của kết quả hòa giải đến trách nhiệm 
hình sự của người bị buộc tội, có thể chia các quy định của pháp luật hiện hành thành 03 nhóm, 
gồm: i) Các quy định trực tiếp về hòa giải trong pháp luật hình sự; ii) Các quy định về việc khởi tố 
vụ án hình sự theo yêu cầu của bị hại; iii) Các quy định về sự hòa giải, thương lượng ảnh hưởng 
đến mức hình phạt đối với bị cáo.  

1.1. Các điều luật trực tiếp quy định trực tiếp về hòa giải trong pháp luật hình 
sự 

Trong BLHS năm 2015, “sự tự nguyện hòa giải” của bị hại là một trong các căn cứ để cơ 
quan tiến hành tố tụng xem xét miễn trách nhiệm hình sự cho người bị buộc tội trong một số 
trường hợp theo quy định tại khoản 3 Điều 29 BLHS; hoặc miễn trách nhiệm hình sự và áp dụng 
biện pháp giám sát, giáo dục (Hòa giải tại cộng đồng) đối với người dưới 18 tuổi phạm tội mà 
không thuộc trường hợp áp dụng được khoản 3 Điều 29 BLHS. 

Hộp 1: Tự nguyện hòa giải 

(Khoản 3 Điều 29 BLHS năm 2015) 

Người thực hiện tội phạm nghiêm trọng do vô ý hoặc tội phạm ít nghiêm trọng gây thiệt 
hại về tính mạng, sức khỏe, danh dự, nhân phẩm hoặc tài sản của người khác, đã tự nguyện sửa 
chữa, bồi thường thiệt hại hoặc khắc phục hậu quả và được người bị hại hoặc người đại diện hợp 
pháp của người bị hại tự nguyện hòa giải và đề nghị miễn trách nhiệm hình sự, thì có thể được 
miễn trách nhiệm hình sự. 
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Hộp 2: Hòa giải tại cộng đồng 

(Điều 94 và một số điều luật liên quan trong BLHS năm 2015) 

1. Hòa giải tại cộng đồng được áp dụng đối với người dưới 18 tuổi phạm tội thuộc một 
trong các trường hợp sau đây: 

a) Người từ đủ 16 tuổi đến dưới 18 tuổi phạm tội ít nghiêm trọng, phạm tội nghiêm trọng, 
trừ tội phạm quy định tại Điều 134 (tội cố ý gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của 
người khác), Điều 141 (tội hiếp dâm), 171 (tội cướp giật tài sản), Điều 248 (tội sản xuất trái phép 
chất ma túy), Điều 249 (tội tàng trữ trái phép chất ma túy), Điều 250 (tội vận chuyển trái phép 
chất ma túy), Điều 251 (tội mua bán trái phép chất ma túy) và Điều 252 (tội chiếm đoạt chất ma 
túy). 

b) Người từ đủ 14 tuổi đến dưới 16 tuổi phạm tội rất nghiêm trọng quy định tại khoản 2 
Điều 12 của Bộ luật này, trừ tội phạm quy định tại các Điều 123 (tội giết người), Điều 134 (tội cố 
ý gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của người khác), Điều 141 (tội hiếp dâm), Điều 
142 (tội hiếp dâm người dưới 16 tuổi), Điều 144 (tội cưỡng dâm người từ đủ 13 tuổi đến dưới 16 
tuổi), Điều 150 (tội mua bán người), Điều 151 (tội mua bán người dưới 16 tuổi), Điều 168 (tội 
cướp tài sản), Điều 171 (tội cướp giật tài sản, Điều 248 (tội sản xuất trái phép chất ma túy), Điều 
249 (tội tàng trữ trái phép chất ma túy), Điều 250 (tội vận chuyển trái phép chất ma túy), Điều 
251 (tội mua bán trái phép chất ma túy) và Điều 252 (tội chiếm đoạt chất ma túy). 

2. Cơ quan điều tra, Viện kiểm sát hoặc Tòa án phối hợp với Ủy ban nhân dân cấp xã tổ 
chức việc hòa giải tại cộng đồng khi người bị hại hoặc người đại diện hợp pháp của người bị hại 
đã tự nguyện hòa giải và đề nghị miễn trách nhiệm hình sự. 

3. Người được áp dụng biện pháp hòa giải tại cộng đồng phải thực hiện các nghĩa vụ sau 
đây: 

- Xin lỗi người bị hại và bồi thường thiệt hại; 

- Tuân thủ pháp luật, nội quy, quy chế của nơi cư trú, học tập, làm việc; 

- Trình diện trước cơ quan có thẩm quyền khi được yêu cầu; 

- Tham gia các chương trình học tập, dạy nghề do địa phương tổ chức, tham gia lao động 
với hình thức phù hợp. 

4. Tùy từng trường hợp cụ thể, cơ quan có thẩm quyền ấn định thời điểm xin lỗi, thời gian 
thực hiện nghĩa vụ bồi thường thiệt hại và nghĩa vụ từ 03 tháng đến 01 năm. 

1.2. Các quy định về việc khởi tố vụ án hình sự theo yêu cầu của bị hại 
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Ngoài những quy định về hòa giải trong BLHS năm 2015 nêu trên, trong BLTTHS năm 2015 
còn có quy định về việc khởi tố vụ án hình sự theo yêu cầu của người bị hại. Quy định này trong 
nhiều trường hợp có bản chất thể hiện sự hòa giải giữa bên bị buộc tội và bị hại. 

Theo quy định của pháp luật hiện hành184, cơ quan tiến hành tố tụng chỉ được khởi tố vụ 
án hình sự về tội phạm quy định tại khoản 1 các điều 134, 135, 136, 138, 139, 141, 143, 155, 156 
và 226 của Bộ luật hình sự khi có yêu cầu của bị hại hoặc người đại diện của bị hại là người dưới 
18 tuổi, người có nhược điểm về tâm thần hoặc thể chất hoặc đã chết (sau đây gọi chung là bị 
hại). Cụ thể những tội phạm chỉ khởi tố khi có yêu cầu của bị hại được nêu trong bảng sau. 

Bảng 1: 

Những tội phạm chỉ khởi tố vụ án hình sự khi có yêu cầu của bị hại. 

S 

TT 
Điều  Tội danh Khung hình phạt tại khoản 1 

1.  Điều 
134 

tội cố ý gây thương tích hoặc gây tổn 
hại cho sức khỏe của người khác 

- cải tạo không giam giữ đến 03 năm 
hoặc, 

- tù từ 06 tháng đến 03 năm 
2.  Điều 

135 
tội cố ý gây thương tích hoặc gây tổn 
hại cho sức khỏe của người khác trong 
trạng thái tinh thần bị kích động mạnh 

- tiền từ 10.000.000 đồng đến 
50.000.000 đồng hoặc 

- cải tạo không giam giữ đến 03 năm 
3.  Điều 

136 
tội cố ý gây thương tích hoặc gây tổn 
hại cho sức khỏe của người khác do 
vượt quá giới hạn phòng vệ chính đáng 
hoặc do vượt quá mức cần thiết khi bắt 
giữ người phạm tội 

- tiền từ 5.000.000 đồng đến 20.000.000 
đồng hoặc, 

- cải tạo không giam giữ đến 03 năm. 

4.  Điều 
138 

tội vô ý gây thương tích hoặc gây tổn 
hại cho sức khỏe của người khác 

- cảnh cáo,  

- tiền từ 5.000.000 đồng đến 20.000.000 
đồng hoặc, 

- cải tạo không giam giữ đến 01 năm 
5.  Điều 

139 
tội vô ý gây thương tích hoặc gây tổn 
hại cho sức khỏe của người khác do vi 

- tiền từ 20.000.000 đồng đến 
100.000.000 đồng,  

 
184 BLTTHS năm 2015: khoản 1 Điều 155. 
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phạm quy tắc nghề nghiệp hoặc quy 
tắc hành chính 

- cải tạo không giam giữ đến 02 năm 
hoặc, 

- tù 03 tháng đến 01 năm 
6.  Điều 

141 
tội hiếp dâm tù từ 02 năm đến 07 năm 

7.  Điều 
143 

tội cưỡng dâm tù từ 01 năm đến 05 năm 

8.  Điều 
155 

tội làm nhục người khác - tiền từ 10.000.000 đồng đến 
30.000.000 đồng hoặc, 

- cải tạo không giam giữ đến 03 năm 
9.  Điều 

156 
tội vu khống - tiền từ 10.000.000 đồng đến 

50.000.000 đồng,  

- cải tạo không giam giữ đến 02 năm 
hoặc 

- tù từ 03 tháng đến 01 năm 
10.  Điều 

226 
tội xâm phạm quyền sở hữu công 
nghiệp 

- phạt tiền từ 50.000.000 đồng đến 
500.000.000 đồng hoặc. 

- cải tạo không giam giữ đến 03 năm. 

Trong số 10 tội phạm nêu trên, thuộc trường hợp chỉ khởi tố vụ án hình sự khi có yêu cầu 
của bị hại thì tám tội phạm là loại tội phạm ít nghiêm trọng, có quy định hình phạt nghiêm khắc 
nhất là cải tạo không giam giữ hoặc phạt tù không quá 03 năm. Riêng đối với hai tội, tội hiếp dâm 
và tội cưỡng dâm là loại tội phạm nghiêm trọng, có mức cao nhất của khung hình phạt là 07 năm 
tù và 05 năm tù. Lý do để 10 tội phạm này chỉ khởi tố khi có yêu cầu của bị hại là:  

i) Đối với tám tội phạm ít nghiêm trọng, có tính chất và mức độ nguy hiểm cho xã hội 
không lớn, phát sinh trong sinh hoạt thường ngày do có sự va chạm, xích mích giữa các bên hoặc 
sự vô ý của người phạm tội, nên nhà nước tạo điều kiện để người phạm tội có cơ hội tự khắc 
phục những sai phạm, hòa giải với bị hại qua đó giữ ổn định trật tự xã hội. Việc tự hòa giải thành 
không chỉ giúp người phạm tội tránh được sự trừng phạt bởi pháp luật mà còn giúp cả bên bị hại 
không tốn thời gian và công sức để tham gia quá trình tố tụng chính thức; các cơ quan tiến hành 
tố tụng (Cơ quan điều tra, Viện kiểm sát và Tòa án) cũng giảm đỡ được khối lượng công việc;  

ii) Đối với hai tội phạm, gồm tội phạm hiếp dâm và tội phạm cưỡng dâm, đây là những 
nghiêm trọng, đã gây thiệt hại tổn thất lớn về tinh thần cho người bị hại, nhưng việc giải quyết 
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theo thủ tục chính thức tại các cơ quan tiến hành tố tụng (như cung cấp lời khai, đối chất, tham 
gia phiên tòa…) có thể một lần nữa gây thiệt hại, tổn thương cho người bị hại khi họ phải nhắc 
lại, nhớ lại những đau buồn mà họ muốn quên đi. Do đó, nếu không khởi tố vụ án sẽ hạn chế gây 
thêm những tổn thất, mất mát về mặt tinh thần, danh dự không cần thiết đối với bị hại. 

Thông thường, khi xét thấy vụ việc có dấu hiệu tội phạm185, cơ quan tiến hành tố tụng sẽ 
khởi tố vụ án hình sự để điều tra, làm rõ. Tuy nhiên, đối với 10 loại tội phạm nêu trên, cơ quan 
sẽ không khởi tố vụ án cho đến khi có đơn đề nghị khởi tố vụ án hình sự của bị hại hoặc đại diện 
của bị hại. Nói cách khác, nếu người phạm tội hòa giải được với bị hại để bị hại không có văn bản 
đề nghị khởi tố vụ án hình sự thì người phạm tội sẽ không bị khởi tố bị can, không bị truy cứu 
trách nhiệm hình sự. 

Đối với những trường hợp bị hại đã yêu cầu khởi tố vụ án hình sự, cơ quan tiến hành tố 
tụng đã thụ lý, giải quyết theo quy định của pháp luật, thì trong bất kỳ thời điểm nào của quá 
trình điều tra, truy tố và xét xử (sơ thẩm, phúc thẩm) mà bị hại rút đơn yêu cầu khởi tố vụ án 
hình sự thì cơ quan tiến hành tố tụng (Cơ quan điều tra, Viện kiểm sát, Tòa án) đang thụ lý, giải 
quyết vụ án sẽ ra quyết định đình chỉ vụ án, trừ trường hợp có căn cứ xác định người đã yêu cầu 
rút yêu cầu khởi tố trái với ý muốn của họ do bị ép buộc, cưỡng bức thì tuy người đã yêu cầu khởi 
tố rút yêu cầu, Cơ quan điều tra, Viện kiểm sát, Tòa án vẫn tiếp tục tiến hành tố tụng đối với vụ 
án.186  

1.3. Các quy định về sự hòa giải, thương lượng ảnh hưởng đến mức hình phạt 
đối với bị cáo 

Bên cạnh những quy định về miễn trách nhiệm hình sự và khởi tố vụ án hình sự theo yêu 
cầu của bị hại có quy định và liên quan trực tiếp đến vấn đề hòa giải giữa bị hại và người bị buộc 
tội, pháp luật Việt Nam quy định việc giải quyết vấn đề dân sự trong vụ án hình sự cũng chứa 
đựng yếu tố hòa giải giữa bị hại và người bị buộc tội.  

Giải quyết vấn đề dân sự trong vụ án hình sự là một trong những nội dung bắt buộc của 
quá trình giải quyết vụ án hình sự. Điều 30 BLTTHS năm 2015 quy định: “Việc giải quyết vấn đề 
dân sự trong vụ án hình sự được tiến hành cùng với việc giải quyết vụ án hình sự. Trường hợp vụ 
án hình sự phải giải quyết vấn đề bồi thường thiệt hại, bồi hoàn mà chưa có điều kiện chứng minh 

 
185 Việc xác định dấu hiệu tội phạm dựa trên những căn cứ quy định tại Điều 143 BLTTHS, gồm:  
1. Tố giác của cá nhân; 
2. Tin báo của cơ quan, tổ chức, cá nhân; 
3. Tin báo trên phương tiện thông tin đại chúng; 
4. Kiến nghị khởi tố của cơ quan nhà nước; 
5. Cơ quan có thẩm quyền tiến hành tố tụng trực tiếp phát hiện dấu hiệu tội phạm; 
6. Người phạm tội tự thú. 
186 BLTTHS năm 2015: khoản 2 Điều 155. 
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và không ảnh hưởng đến việc giải quyết vụ án hình sự thì vấn đề dân sự có thể tách ra để giải 
quyết theo thủ tục tố tụng dân sự”. 

Khi giải quyết vấn đề dân sự, đặc biệt là về vấn đề bồi thường, giữa các bên liên quan 
trong vụ án hình sự, bao gồm bị hại và người bị buộc tội có quyền hòa giải, thỏa thuận với nhau 
theo các nguyên tắc của pháp luật dân sự. Kết quả của sự thương lượng, hòa giải này có khả năng 
ảnh hưởng đến trách nhiệm hình sự của người bị buộc tội. Khi người bị buộc tội “tự nguyện sửa 
chữa, bồi thường thiệt hại hoặc khắc phục hậu quả” họ sẽ được hưởng tình tiết giảm nhẹ trách 
nhiệm hình sự quy định tại điểm b khoản 1 Điều 51 BLHS năm 2015. Trường hợp bị cáo có thêm 
ít nhất 01 tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự quy định tại khoản 1 Điều 51 BLHS năm 2015 
(như tự thú; thành khẩn khai báo, ăn năn nối cải…), thì Tòa án có thể xem xét quyết định hình 
phạt dưới mức thấp nhất của khung hình phạt được áp dụng theo quy định tại Điều 54 BLHS. 

Ngoài ra, nếu thông qua việc hòa giải và thuyết phục được bị hại viết đơn xin miễn trách 
nhiệm hình sự hoặc giảm nhẹ trách nhiệm hình sự thì người bị buộc tội còn có thể được hưởng 
thêm tình tiết giảm nhẹ theo quy định tại khoản 2 Điều 51 BLHS năm 2015.187 

2. Thực tiễn áp dụng pháp luật về hòa giải trong vụ án hình sự tại Việt Nam 

Nghiên cứu thực tiễn xét xử các vụ án hình sự của các Tòa án trong thời gian qua cho thấy 
các quy định của pháp luật liên quan đến hòa giải được áp dụng ở những mức độ phổ biến khác 
nhau. 

2.1. Kết quả áp dụng các biện pháp hòa giải theo quy định tại khoản 3 Điều 
29 và Điều 94 BLHS năm 2015 

 Tính trung bình, từ khi áp dụng BLHS năm 2015 và BLTTHS năm 2015, mỗi năm các Tòa 
án nhân dân cấp tỉnh và Tòa án nhân dân cấp huyện khi thụ lý, xét xử sơ thẩm các vụ ánh hình sự 
đã quyết định miễn trách nhiệm hình sự và miễn hình phạt cho khoảng 40 bị cáo. Trong đó, 
khoảng 1/3 số các trường hợp được miễn theo quy định tại khoản 3 Điều 29 BLHS năm 2015, bị 
hại hoặc đại diện hợp pháp của họ đã tự nguyện hòa giải và đề nghị miễn trách nhiệm hình sự 
cho bị cáo. Những người được miễn trách nhiệm hình sự trong trường hợp này chủ yếu phạm 
một trong số các tội sau: “Cố ý gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của người khác”, 
“Trộm cắp tài sản”, “Hủy hoại hoặc cố ý làm hư hỏng tài sản”, “Trốn thuế” và “Vi phạm quy định 
về tham gia giao thông đường bộ” tương ứng theo quy định tại khoản 1 của các điều luật 134, 
173, 178, 200 và 260 BLHS năm 2015. Xét trong tổng số các bị cáo mà Tòa án thụ lý, đưa ra xét 

 
187 Khoản 2 Điều 51 BLHS năm 2015 quy định: Khi quyết định hình phạt, Tòa án có thể coi đầu thú hoặc 

tình tiết khác là tình tiết giảm nhẹ, nhưng phải ghi rõ lý do giảm nhẹ trong bản án. 
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xử mỗi năm, trung bình khoảng 101.000 bị cáo188 thì số các bị cáo được miễn trách nhiệm hình 
sự do có sự hòa giải với bị hại là rất ít, không đáng kể.  

Về việc áp dụng biện pháp “Hòa giải tại cộng đồng” theo quy định tại Điều 94 BLHS năm 
2015 đối với những người dưới 18 tuổi phạm tội được miễn trách nhiệm hình sự, tính đến nay, 
các Tòa án nhân dân chưa áp dụng trường hợp nào. Theo số liệu thống kê tội phạm nói chung189, 
các Cơ quan điều tra và Viện kiểm sát nhân dân cũng chưa từng áp dụng biện pháp “Hòa giải tại 
cộng đồng”. Nguyên nhân của hiện tượng này có thể lý giải bởi một số yếu tố liên quan sau: 

- Hòa giải tại cộng đồng là biện pháp mới, lần đầu tiên được quy định trong BLHS năm 
2015 và BLTTHS năm 2015 nhưng quy định chưa đầy đủ, chi tiết để có thể áp dụng trong thực 
tiễn. Ví dụ, chưa có quy định rõ về vai trò, trách nhiệm của Ủy ban nhân dân cấp xã và các cơ 
quan tố tụng, đặc biệt là trách nhiệm của Viện kiểm sát trong thực hiện chức năng giám sát190; 

- Nhiều tội phạm không có người bị hại cụ thể nên không thể thực hiện việc hòa giải (tội 
tổ chức đua xe trái phép; tội đua xe trái phép); 

- BLHS quy định biện pháp hòa giải tại cộng đồng để áp dụng đối với những người phạm 
tội ít nghiêm trọng hoặc tội phạm nghiêm trọng mà khi thực hiện hành vi tội phạm, tuổi của người 
này là từ đủ 16 tuổi đến dưới 18 tuổi. Trên thực tế, khi vụ việc phạm tội bị phát hiện, cơ quan 
tiến hành tố tụng thụ lý giải quyết vụ án hình sự thì nhiều trường hợp người bị buộc tội đã đủ 18 
tuổi nên không thể áp dụng các quy định về trình tự, thủ tục áp dụng biện pháp hòa giải tại cộng 
đồng tại Điều 428 của BLTTHS năm 2015 để giải quyết vụ việc. Hơn nữa, trình tự, thủ tục của biện 
pháp hòa giải tại cộng đồng phức khá phức tạp; bao gồm các việc: i) Yêu cầu người dưới 18 tuổi, 
cha mẹ hoặc người đại diện của người dưới 18 tuổi xin lỗi người bị hại và bồi thường thiệt hại; ii) 
Yêu cầu người bị hại, người đại diện của người bị hại tự nguyện hòa giải, đề nghị miễn trách 
nhiệm hình sự cho người bị buộc tội191… Trong khi những lợi ích đối với người bị buộc tội khi 
được áp dụng biện pháp hòa giải tại cộng đồng cũng không thật rõ nét. Những nghĩa vụ của người 
được áp dụng biện pháp hòa giải tại cộng đồng không nhẹ hơn nhiều so với việc bị áp dụng các 
hình phạt cải tạo không giam giữ hoặc bị xử phạt tù nhưng được hưởng án treo.  

2.2. Kết quả áp dụng các biện pháp hòa giải trong các vụ án hình sự khởi tố 
theo yêu cầu của bị hại  

 
188 Tính theo các báo cáo công tác Tòa án trước Quốc hội, các năm 2018 -2021.  
189 Do Cục thống kê tội phạm và công nghệ thông tin của Viện kiểm sát nhân dân tối cao thực hiện.  
190 Nguyễn Quang Đại (2021) Một số vướng mắc về Hòa giải tại cộng đồng theo quy định tại Điều 

94 của BLHS năm 2015, tại http://vienkiemsat.haiduong.gov.vn/ArticleDetail/5076/mot-so-vuong-mac-
ve-hoa-giai-tai-cong-dong-theo-quy-dinh-tai-dieu-94-cua-blhs-nam-2015.aspx; truy cập ngày 
01/02/2022. 

191 BLTTHS 2015: điểm g khoản 5 Điều 428.  
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Theo các số liệu thống kê tội phạm, từ khi áp dụng BLHS năm 2015 và BLTTHS năm 2015, 
mỗi năm trung bình Tòa án cấp sơ thẩm đình chỉ vụ án đối với khoảng 500 người phạm tội trong 
khoảng 350 vụ án căn cứ theo quy định tại Điều 282 BLTTHS.192 Trong số này, ước tính có khoảng 
50% số các trường hợp được đình chỉ là do người bị hại rút đơn yêu cầu khởi tố. Những người 
được đình chỉ vụ án do người bị hại rút đơn yêu cầu khởi tố xảy ra đối với chín loại tội phạm mà 
pháp luật quy định khởi tố vụ án hình sự theo yêu cầu của người bị hại. Riêng đối với tội “Xâm 
phạm quyền sở hữu công nghiệp”, không có trường hợp nào đình chỉ vụ án do bị hại rút đơn yêu 
cầu khởi tố193. Trong số những trường hợp đình chỉ vụ án do bị hại rút đơn yêu cầu thì đa số là 
những người phạm các tội về tội “Cố ý gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của người 
khác” quy định tại khoản 1 Điều 134 BLHS năm 2015. 

Trên thực tế, việc đình chỉ vụ án do bị hại rút đơn yêu cầu cũng xảy ra cả ở giai đoạn xét 
xử phúc thẩm. Đó là những trường hợp sau khi Tòa án đã xét xử sơ thẩm và kết án đối với người 
phạm tội, sau đó bị hại có văn bản đề nghị rút đơn yêu cầu khởi tố vụ án trong thời hạn kháng 
cáo của vụ án.  

Pháp luật chỉ quy định việc rút đơn yêu cầu khởi tố vụ án hình sự phải bảo đảm tính tự 
nguyện của bị hại mà không yêu cầu có sự hòa giải, thỏa thuận giữa bị hại với bị cáo. Trong bản 
án, quyết định của Tòa án khi đình chỉ vụ án cũng không bắt buộc phải thể hiện nội dung hòa giải. 
Tuy nhiên, từ thực tiễn giải quyết các vụ án, các thẩm phán được phỏng vấn cho rằng hầu hết 
việc rút đơn đề nghị khởi tố vụ án hình sự đều là kết quả của sự hòa giải giữa bị cáo với bị hại 
hoặc đại diện của hai bên. 

Dưới đây là hai ví dụ về việc Tòa án đình chỉ vụ án và người bị buộc tội không phải chịu 
trách nhiệm hình sự nữa do người bị hại rút đơn đề nghị khởi tố vụ án ở cấp sơ thẩm và cấp phúc 
thẩm. 

Ví dụ 1: Tòa án cấp sơ thẩm đình chỉ vụ án do bị hại rút đơn đề nghị khởi tố  

Tóm tắt nội dung: 

Trần Văn N có hành vi cố ý gây thương tích cho anh Hồ Văn P với tỷ lệ tổn thương 07%. 
Anh Hồ Văn P đã có đơn đề nghị khởi tố vụ án, truy cứu trách nhiệm hình sự đối với Trần Văn 
Nam theo quy định của pháp luật. 

 
192 Căn cứ để đình chỉ vụ án bao gồm: i) Bị hại rút yêu cầu đối với những trường hợp khởi tố vụ án hình sự 

theo yêu cầu của bị hại, ii) Người thực hiện hành vi nguy hiểm cho xã hội chưa đến tuổi chịu trách nhiệm hình sự; 
iii) Người mà hành vi phạm tội của họ đã có bản án hoặc quyết định đình chỉ vụ án có hiệu lực pháp luật; iv) Đã hết 
thời hiệu truy cứu trách nhiệm hình sự; v) Tội phạm đã được đại xá; vi) Người thực hiện hành vi nguy hiểm cho xã 
hội đã chết. 

193 Số vụ án mà Tòa án thụ lý vụ án về loại tội phạm Xâm phạm quyền Sở hữu công nghiệp” rất ít, đều 
dưới 10 vụ, có những năm không xét xử vụ án nào. 
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Cơ quan điều tra đã khởi tố vụ án hình sự, tiến hành điều tra. Tiếp đó, Viện kiểm sát nhân 
dân huyện QL truy tố Trần Văn N về tội “Cố ý gây thương tích” theo quy định tại điểm a khoản 1 
Điều 134 BLHS năm 2015 (tại Cáo trạng số 188/CT-VKS-QL ngày 10/11/2021). 

Ngày 12/11/2021, TAND huyện QL, tỉnh Nghệ An thụ lý vụ án hình sự sơ thẩm (thụ lý số 
179/2021/TLST-HS) 

Ngày 27/12/2021, bị hại Hồ Văn P đến Tòa án nộp tự nguyện xin rút yêu cầu khởi tố vụ án 
và xử lý hình sự đối với Trần Văn N. 

Nội dung chính trong quyết định của Tòa án: 

Xét thấy, trong quá trình Tòa án chuẩn bị xét xử, bị hại có đơn tự nguyện xin rút yêu cầu 
khởi tố vụ án và xử lý hình sự phù hợp với quy định tại khoản 2 Điều 155 BLTTH năm 2015. Do 
đó, Thẩm phán được phân công giải quyết vụ án đã quyết định đình chỉ vụ án hình sự sơ thẩm 
thụ lý số 179/2021/TLST-HS ngày 12/11/2021 đối với bị cáo Trần Văn N. Đồng thời thông báo 
quyết định này có thể bị kháng cáo, kháng nghị; bị hại anh Hồ Văn P không có quyền yêu cầu khởi 
tố lại vụ án hình sự; thông báo bị cáo Trần Văn N đã bồi thường cho bị hại Hồ Văn P, các bên 
không có yêu cầu gì khác.  

Ngoài ra, quyết định của Tòa án cũng có các nội dung về xử lý vật chứng, trách nhiệm nộp 
án phí. 

Nhận xét: Việc TAND huyện QL, tỉnh Nghệ An quyết định đình chỉ vụ án khi bị hại rút đơn 
yêu cầu khởi tố vụ án hình sự là đúng quy định của pháp luật. Sau khi được đình chỉ vụ án, Trần 
Văn N sẽ không bị xử lý hình sự về hành vi cố ý gây thương tích, không bị coi là có án tích. 

 

Vụ án 2: Tòa án cấp phúc thẩm đình chỉ vụ án do bị hại rút đơn đề nghị khởi tố vụ án 
hình sự sau khi xét xử sơ thẩm  

Tóm tắt nội dung: 

Ngày 17/7/2020, Trương P có hành vi cố ý gây thương tích cho anh Nguyễn Đình Tân với 
tỷ lệ tổn thương 06%. Anh Nguyễn Đình T đã có đơn đề cơ quan công an truy cứu trách nhiệm 
hình sự đối với Trương P. 

Cơ quan công an đã khởi tố, điều tra vụ án. Viện kiểm sát đã truy tố Trương P về tội “Cố 
ý gây thương tích” theo quy định tại điểm a khoản 1 Điều 134 BLHS.  

Tòa án nhân dân thành phố quận X đã thụ lý và đưa vụ án ra xét xử theo quy định của 
pháp luật. Tại Bản án hình sự sơ thẩm số 145/2021/HS-ST ngày 07/4/2021, Tòa án nhân dân quận 
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X quyết định: áp dụng điểm a khoản 1 Điều 134; điểm b, i, s khoản 1 Điều 51BLHS năm 2015, xử 
phạt bị cáo Trương P 06 tháng tù về tội: “Cố ý gây thương tích”.  

Ngày 19/4/2021, bị cáo Trương P có đơn kháng cáo đề nghị cho bị cáo được hưởng án 
treo. 

Ngày 26/5/2021, TAND Thành phố Hồ Chí Minh thụ lý phúc thẩm vụ án; sau đó đưa vụ án 
ra xét xử vào ngày 19/10/2021. 

Tại phiên tòa phúc thẩm, luật sư bào chữa cho bị cáo Trương P đã cung cấp Đơn bãi nại 
của bị hại ông Nguyễn Đình T, với nội dung xin bãi nại và rút toàn bộ các yêu cầu đề nghị xử lý 
trách nhiệm hình sự đối với bị cáo Trương P. Trong đơn, ông Nguyễn Đình T nêu rõ việc rút yêu 
cầu là hoàn toàn tự nguyện, không bị cưỡng ép hoặc đe dọa. Đơn của bị hại được Công chứng 
viên chứng thực hợp lệ. 

Những nội dung cơ bản trong nhận định và quyết định của Hội đồng xét xử phúc thẩm: 

- Hội đồng xét xử nhận định, đây là vụ án được khởi tố theo yêu cầu của bị hại, căn cứ 
khoản 2 Điều 155 và Điều 359 BLTTHS năm 2015, cần thiết hủy bản án hình sự sơ thẩm và đình 
chỉ vụ án với lý do bị hại rút yêu cầu khởi tố vụ án hình sự ngay tại phiên tòa phúc thẩm.  

- Hội đồng xét xử phúc thẩm quyết định: 

+ Hủy bản án hình sự sơ thẩm số 145/2021/HS-ST ngày 07/4/2021 của Tòa án quận TĐ đã 
xét xử Trương P về tội “Cố ý gây thương tích” theo điểm a khoản 1 Điều 134 BLHS; Đình chỉ vụ án 
“Cố ý gây thương tích” do Trương P thực hiện đối với bị hại ông Nguyễn Đình T; Hủy bỏ Quyết 
định áp dụng biện pháp ngăn chặn đối đối với Trương P; 

+ Bản án phúc thẩm có hiệu lực pháp luật kể từ ngày tuyên án. 

* Nhận xét: Trong vụ án nêu trên, việc TAND Thành phố Hồ Chí Minh quyết định hủy bản 
án sơ thẩm và đình chỉ vụ án là đúng quy định của pháp luật. Sau khi được đình chỉ vụ án, Trần 
Văn N sẽ không bị xử lý hình sự về hành vi cố ý gây thương tích, không bị coi là có án tích. 

Trong cả hai vụ án nêu trên, bị hại rút đơn yêu cầu khởi tố vụ án hình sự và bị cáo được 
đình chỉ vụ án, không bị xử lý trách nhiệm hình sự. Mặc dù các bản án, quyết định của Tòa án 
không thể hiện sự hòa giải giữa bị hại và bị cáo nhưng có thể nhận thấy rằng, để có sự tự nguyện 
rút đơn đề nghị khởi tố vụ án phải là sự hòa giải thành giữa bị cáo với bị hại. 

2.3. Thực tiễn áp dụng các quy định về sự hòa giải, thương lượng ảnh hưởng 
đến mức hình phạt đối với bị cáo 

Trong thực tiễn xét xử, tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự bị buộc tội “tự nguyện sửa 
chữa, bồi thường thiệt hại hoặc khắc phục hậu quả” quy định tại điểm b khoản 1 Điều 51 BLHS 
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năm 2015 được áp dụng khá phổ biến đối với những vụ án có thiệt hại phải bồi thường về vật 
chất, thiệt hại về tính mạng, sức khỏe. Trong những vụ án này, bị cáo hoặc đại diện gia đình bị 
cáo thường chủ động đến bồi thường, xin lỗi bị hại hoặc đại diện bị hại; đồng thời bày tỏ sự mong 
muốn được bị hại viết đơn xin bãi nại hoặc xin giảm nhẹ hình phạt cho bị cáo. Trong một số 
trường hợp, bị hại cũng viết đơn xin miễn trách nhiệm hình sự hoặc giảm nhẹ hình phạt cho bị 
cáo. Tuy nhiên, như đã nêu trong phần quy định của pháp luật, đề nghị của bị hại trong trường 
hợp này không phải là căn cứ để bị cáo thoát khỏi trách nhiệm hình sự mà chỉ có tác dụng để Tòa 
án cân nhắc khi quyết định mức hình phạt đối với bị cáo, có tác dụng giảm nhẹ mức hình phạt 
đối với bị cáo. 

Trong trường hợp này, việc thương lượng, hòa giải giữa giữa bị cáo hoặc gia đình bị cáo 
với bị hại hoặc gia đình bị hại không ảnh hưởng nhiều đến trách nhiệm hình sự của bị cáo như 
những trường hợp bị cáo được miễn trách nhiệm hình sự hoặc được đình chỉ vụ án, thì sự hòa 
giải thành vẫn rất có ý nghĩa đối với xã hội. Sự hòa giải thành góp phần giảm thiểu những căng 
thẳng, mâu thuẫn trong xã hội; giảm thiểu sự mặc cảm của bị cáo khi tái hòa nhập cộng đồng. 
Đối với những người bị hại, họ cũng nhận được các khoản bồi thường một cách nhanh chóng 
hơn, và vượt qua những cảm xúc tiêu cực do tội phạm gây ra. 

D. KHUYẾN NGHỊ ĐỐI VỚI VIỆT NAM   

Dựa trên các thông lệ tốt của Việt Nam và quốc tế, nghiên cứu này đưa ra một số khuyến 
nghị nhằm hỗ trợ hệ thống tư pháp Việt Nam đạt được các mục tiêu chiến lược quốc gia. 

I. Về vấn đề bồi thẩm đoàn hoặc hội thẩm 

Sự tham gia của đại diện nhân dân trong tố tụng hình sự là khác nhau giữa các nước - một 
số nước sử dụng bồi thẩm, một số khác sử dụng hội thẩm (thẩm phán không chuyên). Tuy nhiên, 
nhiều mục tiêu giống nhau: cho phép công dân thực hiện quyền tư pháp cũng như giám sát các 
bên trong hệ thống tư pháp và bảo vệ quyền con người, đặc biệt là của bị cáo. Mô hình của mỗi 
quốc gia đều có điểm mạnh và điểm yếu. 

Trên thực tế, bồi thẩm đoàn ở các nước như Hoa Kỳ (và gần đây là Nga), không quyết định 
kết quả của hầu hết các vụ án hình sự. Ở Hoa Kỳ, hơn 90% các vụ án hình sự được giải quyết bằng 
thỏa thuận nhận tội mà không cần bồi thẩm đoàn. Trong các phiên tòa xét xử của bồi thẩm đoàn 
Hoa Kỳ, đầu tiên bồi thẩm đoàn quyết định xem bị cáo có tội hay không, và sau đó, nếu bị kết tội, 
thẩm phán sẽ quyết định mức án.  

Ở các quốc gia sử dụng "hội đồng hỗn hợp" bao gồm các thẩm phán chuyên nghiệp và hội 
thẩm/đại diện của nhân dân, các hội đồng này quyết định một số lượng lớn hơn các vụ án hình 
sự vì thương lượng nhận tội không phổ biến ở các quốc gia này. Trong số các quốc gia được đề 
cập trong nghiên cứu này, mỗi quốc gia đều có những điểm tương đồng với Việt Nam nhưng cũng 
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có những điểm khác biệt. Ví dụ, có nhiều điểm tương đồng giữa Việt Nam và Đức trong việc lựa 
chọn và thẩm quyền của hội thẩm trong việc quyết định mọi vấn đề của vụ án. Một điểm khác 
biệt lớn giữa Đức và Việt Nam là ở Việt Nam, hội thẩm phải nghiên cứu hồ sơ vụ án, còn ở Đức, 
hội thẩm không được xem hồ sơ; điều này là để ngăn họ xét xử trước/có định kiến vụ án trước 
khi họ nghe lời khai của các nhân chứng trước tòa.  

Quy trình lựa chọn, bổ nhiệm và tuyển chọn hội thẩm ở Việt Nam tương tự như ở Đức và 
Trung Quốc. Các nhà chức trách ở các quốc gia này xây dựng một danh sách những người đủ tiêu 
chuẩn sau đó hội đồng địa phương hoặc cơ quan có thẩm quyền khác đề cử hoặc phê duyệt các 
hội thẩm trong nhiệm kỳ nhiều năm. Ở những quốc gia này, các hội thẩm được chọn ngẫu nhiên 
để xét xử một số vụ án cụ thể trong một khoảng thời gian nhất định. Tại Đức, mỗi hội thẩm có 
nhiệm kỳ 12 ngày thực hiện nhiệm vụ. Tại Trung Quốc, mỗi hội thẩm tham gia không quá 30 vụ 
việc mỗi năm. 

Về điểm này, Việt Nam có thể học hỏi từ Đức và Trung Quốc và đưa hình thức lựa chọn 
ngẫu nhiên vào quy trình lựa chọn hội thẩm, thay thế phương thức phân công hiện nay là để 
Chánh án Tòa án lựa chọn. Lựa chọn ngẫu nhiên tránh khả năng và có vẻ như tòa án chọn một số 
công dân được ưu tiên hơn những công dân khác và đây là những công dân có nhiều khả năng 
chỉ cần ký, đóng dấu vào các quyết định của các thẩm phán chuyên nghiệp. Lựa chọn ngẫu nhiên 
có thể dẫn đến việc các hội thẩm hành động độc lập hơn và sẽ khiến công chúng có cảm giác tin 
tưởng hơn vào kết quả xét xử và mức độ tin tưởng cao hơn vào tính công bằng tổng thể của thủ 
tục tư pháp hình sự. 

Đồng thời, cần quy định giới hạn số vụ việc mà mỗi hội thẩm được tham gia trong từng 
năm, từng nhiệm kỳ. Nó nên được giới hạn ở mức gần 40 vụ án mỗi năm và 150 vụ án mỗi nhiệm 
kỳ. 

Ở các nước được khảo sát, hội đồng xét xử thường gồm ba thành viên trong những vụ án 
ít nghiêm trọng, hoặc năm đến bảy thành viên trong những vụ án nghiêm trọng hoặc phức tạp 
hơn. Tất cả các hệ thống này đều yêu cầu số lượng hội thẩm phải lớn hơn số lượng thẩm phán 
chuyên nghiệp - ngoại trừ Trung Quốc -nơi mà hội đồng ba thành viên có thể bao gồm hai thẩm 
phán và một hội thẩm. Ở một số quốc gia, các thành viên hội đồng không chuyên bỏ phiếu để 
quyết định cả câu hỏi về tình tiết của vụ án (bị cáo có phạm tội hay không) và câu hỏi về luật 
pháp. Ở các quốc gia khác, các thành viên không chuyên được phép bỏ phiếu biểu quyết đối với 
các vấn đề về tình tiết nhưng không có quyền biểu quyết các vấn đề về áp dụng pháp luật.  

Xem xét tình hình chính trị - xã hội hiện tại của Việt Nam cũng như mô hình tố tụng hình 
sự, các nhà cải cách tư pháp của Việt Nam có thể xem xét các đề xuất sau: 
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1) Cho phép hội thẩm chỉ tham gia vào việc quyết định các vấn đề về tình tiết, vấn đề trách 
nhiệm hình sự, vấn đề tịch thu tài sản, các vấn đề liên quan đến phương thức và phương tiện 
phạm tội, và giải quyết mối quan hệ giữa bị can và nhà nước. Đối với những vấn đề về pháp luật 
và giải quyết việc dân sự trong vụ án hình sự, hội thẩm có quyền phát biểu ý kiến nhưng không 
được tham gia biểu quyết. Hội thẩm không được đào tạo về luật, vì vậy thực hiện nhiệm vụ này 
vượt quá khả năng của họ, những đóng góp của họ sẽ có xu hướng bị bỏ qua và quyền hạn và 
tầm quan trọng của họ trong tố tụng bị giảm bớt 

2) Tăng các phiên tòa do hội đồng năm thành viên (gồm hai thẩm phán và ba hội thẩm) 
tiến hành và giới thiệu hội đồng xét xử mới gồm ba thẩm phán và bốn hội thẩm, đồng thời yêu 
cầu phải có ít nhất một thẩm phán chuyên nghiệp đồng ý với bản án để phán quyết có hiệu lực. 
Việc tăng cường các loại hình xét xử đòi hỏi nhiều hội thẩm không chuyên hơn sẽ dẫn đến việc 
công dân tham gia nhiều hơn vào các phiên tòa và công chúng tin tưởng hơn vào trình tự tư pháp. 

3) Trong bối cảnh cải cách tư pháp của Việt Nam, điều có thể làm tăng sự tham gia của 
người dân vào quá trình xét xử sẽ là thử nghiệm mô hình bồi thẩm đoàn kiểu Hoa Kỳ trong những 
vụ án phức tạp, nơi các hội thẩm có xu hướng cởi mở hơn về việc liệu bị cáo có thực sự thực hiện 
tội phạm đó hay không. Trong những trường hợp thử nghiệm này, bồi thẩm đoàn sẽ xác định tội 
danh, sau đó nếu bị tuyên có tội, tòa án sẽ tiếp tục xác định việc kết án, giống như cách xử án 
thông thường hiện nay ở Việt Nam. 

II. Đối với vấn đề về thỏa thuận nhận tội  

Pháp luật Việt Nam không cho phép thỏa thuận nhận tội rõ ràng giữa các bên nhưng pháp 
luật và thực tiễn ở Việt Nam có n quy định và áp dụng mang lại lợi ích nhất định cho những người 
bị buộc tội khai nhận về hành vi phạm tội của mình. Thừa nhận rằng thỏa thuận nhận tội đã trở 
thành xu hướng toàn cầu trong phát triển luật pháp, Việt Nam có thể học hỏi từ cách Trung Quốc, 
Nhật Bản và Tòa án Hình sự Quốc tế đã điều chỉnh các khía cạnh của thỏa thuận nhận tội vào hệ 
thống của họ. 

Việt Nam có thể đưa ra thủ tục thứ ba hoặc mở rộng áp dụng thủ tục rút gọn đối với 
những trường hợp có thỏa thuận nhận tội. Thỏa thuận nhận tội sẽ chỉ bao gồm một số loại tội 
phạm nhất định; ví dụ, tội phạm phi bạo lực có hình phạt dưới ba năm hoặc năm năm tù. Thỏa 
thuận nhận tội sẽ cho phép tòa án áp dụng một hình phạt nhẹ nhàng hơn dưới mức thấp nhất 
của khung hình phạt. Trường hợp giữa Kiểm sát viên và bị can thỏa thuận nhận tội có sự tham 
gia của người bào chữa thì tòa án có thể chấp nhận hoặc không chấp nhận thỏa thuận đó. Nếu 
Tòa án không chấp nhận thỏa thuận nhận tội, vụ việc sẽ được tiến hành theo cách thông thường. 

Các thỏa thuận nhận tội được thực hiện đối với tất cả các loại tội phạm trong đó người bị 
buộc tội không chỉ thừa nhận hành vi phạm tội của mình mà còn cung cấp thông tin về các cá 
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nhân khác có liên quan đến tội phạm. Loại thỏa thuận này có thể được sử dụng như một công cụ 
để thực thi pháp luật điều tra các tội phạm nghiêm trọng và dẫn đến giải quyết thỏa đáng các 
trường hợp mà các đồng phạm thường không muốn khai báo. Thỏa thuận nhận tội có thể cho 
phép bị cáo tránh được mức hình phạt tối đa theo quy định của pháp luật nếu họ hợp tác trong 
cuộc điều tra. 

Cho phép thỏa thuận nhận tội đối với các tội phạm ít nghiêm trọng hơn dường như là một 
ý kiến hay nếu hệ thống của Việt Nam quan tâm đến tình trạng tồn đọng hồ sơ và hiệu quả của 
việc giải quyết vụ án, điều này đúng với hầu hết các quốc gia. Tuy nhiên, để có hiệu quả, cần có 
một yêu cầu buộc công tố phải cung cấp cho bên bào chữa những bằng chứng mà họ dự định sử 
dụng để chứng minh tội lỗi cũng như bằng chứng có xu hướng chứng minh sự vô tội. Nếu không, 
người bào chữa có rất ít khả năng thương lượng với bên công tố và không thể có thương lượng 
thực sự. Ngoài ra, để luật sư bào chữa có thể đàm phán bình đẳng với cơ quan công tố, hệ thống 
tư pháp nói chung, cần chấp nhận nguyên tắc bình đẳng giữa các bên và các thẩm phán Việt Nam 
cần coi công tố viên và luật sư bào chữa là những bên có địa vị và tầm quan trọng ngang nhau 
trong thủ tục đó.   

III. Về hòa giải /Tư pháp phục hồi 

Trên cơ sở nghiên cứu quốc tế và thực tiễn Việt Nam, có thể nói thỏa thuận giải quyết vụ 
án giữa bị can và người bị hại hoặc hòa giải sẽ mang lại nhiều lợi ích đáng kể, bao gồm: 1) người 
bị hại nhanh chóng nhận được tiền bồi thường; 2) thủ tục tố tụng sẽ nhanh hơn, giảm bớt sự 
kháng cáo; 3) tạo điều kiện cho quá trình tái hòa nhập xã hội của bị cáo sẽ dễ dàng hơn; 4) tái 
phạm và căng thẳng xã hội sẽ giảm. 

Với những lợi ích như vậy, đề nghị các nhà cải cách hệ thống tư pháp Việt Nam nên xem 
xét việc xây dựng các chương trình hòa giải và tư pháp phục hồi. Cụ thể hơn, pháp luật hình sự 
Việt Nam cần quy định hòa giải giữa bị cáo và người bị hại, trong đó có trường hợp người bị hại 
đề nghị giảm nhẹ hình phạt cho bị cáo quy định tại khoản 1 Điều 51 BLHS năm 2015.  

Mặc dù việc giới thiệu các chương trình hòa giải và tư pháp phục hồi có thể mang lại lợi 
ích cho hệ thống tư pháp hình sự Việt Nam, nhưng các chương trình này phải phù hợp với bối 
cảnh văn hóa Việt Nam và có thể thực hiện được trong khuôn khổ pháp luật Việt Nam. Khi xem 
xét các chương trình như vậy, các nhà hoạch định chính sách của Việt Nam nên tập trung nhiều 
hơn vào việc giảm tái phạm cho những người phạm tội có nguy cơ thấp hơn là những người phạm 
tội có nguy cơ cao vì điều này đã được chứng minh là hiệu quả hơn ở các nước khác. Việt Nam 
nên tập trung nỗ lực vào các chương trình hoạt động trong môi trường không cưỡng chế cố gắng 
thu hút sự tham gia của nạn nhân và các thành viên cộng đồng vì bằng chứng cho thấy rằng các 
chương trình tư pháp phục hồi được thực hiện trong môi trường cưỡng chế (tức là do tòa án ra 
lệnh) có ít tác động đến việc tái phạm. 
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