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ÁN LỆ HÌNH SỰ VÀ ĐẶC TRƯNG 

 

1. Án lệ hình sự 

Khái niệm án lệ trong pháp luật Việt Nam được quy định tại Điều 1 Nghị quyết số 

03/2015/NQ – HĐTP của Hội đồng Thẩm phán về quy trình lựa chọn, công bố, áp dụng án 

lệ. Theo đó, án lệ là những lập luận, phán quyết trong bản án, quyết định đã có hiệu lực 

pháp luật của Tòa án về một vụ việc cụ thể được Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân tối 

cao lựa chọn và được Chánh án Tòa án nhân dân tối cao công bố là án lệ để các Tòa án 

nghiên cứu, áp dụng trong xét xử. Khái niệm trên cho thấy những bản án, quyết định đã có 

hiệu lực, được lựa chọn thành án lệ để các Tòa nghiên cứu và áp dụng trong xét xử, không 

bắt buộc phải tuân theo trong xét xử. 

Cũng theo quy định tại Nghị quyết số 03/2015/NQ – HĐTP thì án lệ được lựa chọn 

phải đáp ứng được các tiêu chí: (i) Chứa đựng lập luận để làm rõ quy định của pháp luật 

còn có cách hiểu khác nhau; phân tích, giải thích các vấn đề, sự kiện pháp lý và chỉ ra 

nguyên tác, đường lối xử lý. Quy phạm pháp luật cần áp dụng trong một vụ việc cụ thể; 

(ii) Có tính chuẩn mực; (iii) Có giá trị hướng dẫn áp dụng thống nhất pháp luật trong xét 

xử, bảo đảm những vụ việc có tình tiết, sự kiện pháp lý như nhau thì phải được giải quyết 

như nhau. 

Theo các khái niệm như trên, có thể hiểu án lệ hình sự ở Việt Nam là một loại án lệ, 

được hình thành bởi Tòa án, chứa đựng những lập luận nhằm giải thích, làm rõ hành vi, 

tình tiết (tình tiết định tội, tình tiết định khung, tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ…) trong bản 

án, quyết định hình sự đã có hiệu lực pháp luật, được lựa chọn, công bố theo một trình tự, 

thủ tục nhất định, có giá trị để áp dụng thống nhất pháp luật hình sự trong xét xử các vụ án 

hình sự có tình tiết, sự kiện pháp lý tương tự về sau. 

2. Đặc điểm án lệ hình sự 

Thứ nhất, án lệ hình sự được hình thành từ thực tế trong từng vụ án cụ thể. Trong 

quá trình xét xử, Thẩm phán với chuyên môn, nghiệp vụ của mình sẽ áp dụng pháp luật để 

giải quyết những vụ án còn có những hành vi, tình tiết mà tồn tại nhiều cách hiểu khác 

nhau. Từ đó, các Thẩm phán đưa ra một quyết định, bản án có thể trở thành án lệ hình sự. 
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Thứ hai, nội dung án lệ hình sự chứa đựng những lập luận nhằm giải thích rõ những 

căn cứ pháp lý mà còn có những hành vi, tình tiết chưa thống nhất, chưa làm rõ trong cách 

hiểu, từ đó đưa ra quyết định, bản án có thể trở thành án lệ hình sự.  

Thứ ba, án lệ hình sự phải được lựa chọn theo một trình tự, thủ tục nhất định. Điều 

này đảm bảo tính chặt chẽ và đảm bảo chất lượng cho án lệ hình sự nhằm khắc phục những 

hạn chế của luật thành văn và đảm bảo thực hiện trong thực tiễn vì mang tính phổ biến. 

Thứ tư, án lệ hình sự có thể thay đổi theo sự thay đổi của thời gian, điều đó thể 

hiện tính linh hoạt, mềm dẻo của án lệ phù hợp với sự thay đổi nhanh chóng của xã hội. 

Quá trình hình thành và áp dụng án lệ hình sự trong thực tiễn có thể giải quyết những 

vấn đề mà luật thành văn chưa được điều chỉnh. Do đó nó cũng mất đi khi đã có luật 

thành văn điều chỉnh, hoặc khi nó không còn phù hợp với thực tiễn. 

Như vậy, khác biệt lớn nhất giữa án lệ nói chung, án lệ hình sự nói riêng ở Việt Nam 

và các mô hình án lệ khác trên thế giới đó là án lệ Việt Nam không phải là quyết định, bản 

án gốc, mà được hình thành từ việc lựa chọn và tổng hợp các bản án chung thẩm ở các cấp 

liên quan đến một vụ việc cụ thể, đặc biệt là các bản án giám đốc thẩm của TANDTC. 

3. Sự khác nhau giữa án lệ hình sự và án lệ dân sự. 

Thứ nhất, theo quy định tại Khoản 2 Điều 4 Bộ luật Tố tụng dân sự 2015 (“BLTTDS 

2015”) thì Tòa án không được từ chối giải quyết vụ việc dân sự vì lý do chưa có điều luật 

để áp dụng. Như vậy, án lệ dân sự được xác lập nhằm bảo đảm việc áp dụng thống nhất 

pháp luật trong trường hợp nội dung văn bản quy phạm pháp luật cần áp dụng chưa đáp 

ứng được yêu cầu của thực tiễn đặt ra và khi có những vụ việc dân sự mà vấn đề pháp lý 

cần được giải quyết chưa được pháp luật quy định hoặc các bên đương sự không có thỏa 

thuận. Nhưng đối với lĩnh vực hình sự, một trong những nguyên tắc cơ bản là chỉ người 

nào phạm tội được Bộ luật hình sự quy định mới phải chịu trách nhiệm hình sự và chỉ pháp 

nhân thương mại nào phạm một tội đã được quy định tại Điều 76 của Bộ luật này mới phải 

chịu trách nhiệm hình sự (Quy định tại Điều 2 Bộ luật hình sự 2015 sửa đổi bổ sung năm 

2017). Như vậy, án lệ hình sự chỉ giải thích những hành vi, tình tiết được quy định trong 

pháp luật hình sự tồn tại nhiều cách hiểu khác nhau mà không phải sáng tạo ra một quy 

định mới, một tội danh mới. Còn án lệ dân sự thì vừa có những lập luận giải thích những 

quy định của pháp luật thực định; vừa tạo ra những quy định mới mà không có pháp luật 

thực định (theo quy định tại Điều 4, Điều 6, Bộ luật dân sự 2015 và Khoản 2, Điều 3, 

Khoản 14, Điều 26 BLTTDS 2015). 
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Thứ hai, việc áp dụng án lệ hình sự và án lệ dân sự được tiến hành giải quyết bằng 

hai Bộ luật tố tụng khác nhau. Đối với vụ án hình sự là Bộ luật tố tụng hình sự, đối với vụ 

việc dân sự thì theo trình tự thủ tục của Bộ luật tố tụng dân sự. Hơn nữa người tiến hành tố 

tụng và cơ quan tiến hành tố tụng tham gia giải quyết vụ án hình sự và dân sự là khác nhau. 

Vụ án hình sự không thể thiếu Điều tra viên, Cơ quan điều tra…còn trong vụ án Dân sự thì 

không có thành phần này. Đặc điểm này đề ra yêu cầu khi tuyển chọn án lệ hình sự phải có 

ý kiến của Bộ Công an. 

Thứ ba, sự khác nhau về nguyên tắc bắt buộc nghiên cứu, áp dụng án lệ trong xét 

xử. Bộ luật tố tụng hình sự 2015 không quy định việc nghiên cứu, áp dụng án lệ hình sự. 

Trong khi Bộ luật tố tụng dân sự 2015 tại Khoản 2  Điều 2641, điểm b Khoản 2 Điều 2662 

và Khoản 4 Điều 3133 BLTTDS 2015 đều quy định nguyên tắc áp dụng án lệ dân sự khi 

xét xử. 

                                                           
1 “Điều 264. Nghị án 

2. Chỉ có các thành viên Hội đồng xét xử mới có quyền nghị án. Khi nghị án, các thành viên Hội đồng xét xử 

phải căn cứ vào tài liệu, chứng cứ đã được xem xét tại phiên tòa, kết quả tranh tụng tại phiên tòa, các quy 

định của pháp luật, nếu vụ án thuộc trường hợp quy định tại khoản 2 Điều 4 của Bộ luật này thì còn phải 

căn cứ vào tập quán, tương tự pháp luật, những nguyên tắc cơ bản của pháp luật dân sự, án lệ hoặc lẽ công 

bằng, để giải quyết tất cả các vấn đề của vụ án bằng cách biểu quyết theo đa số về từng vấn đề. Hội thẩm 

nhân dân biểu quyết trước, Thẩm phán chủ tọa phiên tòa biểu quyết sau cùng. Người có ý kiến thiểu số có 

quyền trình bày ý kiến của mình bằng văn bản và được đưa vào hồ sơ vụ án.” 

2 “Điều 266. Bản án sơ thẩm 

2. Bản án gồm có phần mở đầu, phần nội dung vụ án và nhận định và phần quyết định của Tòa án, cụ thể 

như sau: 

b) Trong phần nội dung vụ án và nhận định của Tòa án phải ghi yêu cầu khởi kiện của nguyên đơn, yêu cầu 

khởi kiện của cơ quan, tổ chức, cá nhân; yêu cầu phản tố, đề nghị của bị đơn; yêu cầu độc lập, đề nghị của 

người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan. 

Tòa án phải căn cứ vào tài liệu, chứng cứ đã được xem xét tại phiên tòa, kết quả tranh tụng tại phiên tòa để 

phân tích, đánh giá, nhận định đầy đủ, khách quan về các tình tiết của vụ án, những căn cứ pháp luật, nếu 

vụ án thuộc trường hợp quy định tại khoản 2 Điều 4 của Bộ luật này thì còn phải căn cứ vào tập quán, tương 

tự pháp luật, những nguyên tắc cơ bản của pháp luật dân sự, án lệ hoặc lẽ công bằng, để chấp nhận hoặc 

không chấp nhận yêu cầu, đề nghị của đương sự, người bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của đương sự và 

giải quyết các vấn đề khác có liên quan;” 

3 “Điều 313. Bản án phúc thẩm 

4. Trong phần nội dung vụ án, kháng cáo, kháng nghị và nhận định phải tóm tắt nội dung vụ án, quyết định 

của Tòa án cấp sơ thẩm; nội dung kháng cáo, kháng nghị. 

Tòa án phải căn cứ vào tài liệu, chứng cứ đã được xem xét tại phiên tòa, kết quả tranh tụng tại phiên tòa để 

phân tích, đánh giá, nhận định về kháng cáo, kháng nghị, các tình tiết của vụ án, việc giải quyết, xét xử của 

Tòa án cấp sơ thẩm, những căn cứ pháp luật mà Tòa án áp dụng, nếu vụ án thuộc trường hợp quy định tại 

khoản 2 Điều 4 của Bộ luật này thì còn phải căn cứ vào tập quán, tương tự pháp luật, những nguyên tắc cơ 
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4. Án lệ hình sự trong hệ thống án lệ Việt Nam 

4.1. Án lệ số 01 

Nguồn án lệ: Quyết định giám đốc thẩm số 04/2014/HS-GĐT ngày 16/04/2014 về 

vụ án “Giết người”. 

Tình huống: Trong vụ án có đồng phạm, ý thức chủ quan của người chủ mưu là chỉ 

thuê người khác gây thương tích cho người bị hại mà không có ý định tước đoạt tính mạng 

của họ (người chủ mưu chỉ yêu cầu gây thương tích ở chân, tay của người bị hại mà không 

yêu cầu tấn công vào các phần trọng yếu của cơ thể có khả năng dẫn đến chết người); người 

thực hành cũng đã thực hiện theo đúng yêu cầu của người chủ mưu; việc nạn nhân bị chết 

nằm ngoài ý thức chủ quan của người chủ mưu. 

Giải pháp: Trong trường hợp này người chủ mưu phải chịu trách nhiệm hình sự về 

tội “Cố ý gây thương tích” với tình tiết định khung là “gây thương tích dẫn đến chết người”. 

Theo đó, án lệ số 01 nhằm làm rõ tranh chấp giữa hai tội “Giết người” quy định tại 

Khoản 1 Điều 93 Bộ luật hình sự 1999 và tội “Cố ý gây thương tích dẫn đến chết người” 

quy định tại Khoản 3 Điều 104 BLHS 1999. Tòa án cấp sơ thẩm và tòa án cấp phúc thẩm 

đã xác định tội danh của bị cáo là giết người được xác định là không phù hợp với chứng 

cứ, tình tiết của vụ án. Bởi vì trên thực tế, tội giết người (hậu quả chết người đã xảy ra) và 

tội cố ý gây thương tích dẫn đến chết người có những biểu hiệu gần giống nhau. Cả hai tội 

phạm này đều xuất phát từ lỗi cố ý của người phạm tội. Hai trường hợp trên có điểm giống 

nhau là cùng gây ra hậu quả chết người nhưng khác nhau ở ý thức chủ quan của người 

phạm tội nên dễ dẫn đến nhằm lẫn, có nhiều cách hiểu khác nhau trong quá trình áp dụng 

pháp luật. 

4.2.  Án lệ số 17/2018/AL về tình tiết “Có tính chất côn đồ” trong tội “Giết người” 

có đồng phạm. 

Nguồn án lệ: Quyết định giám đốc thẩm số 07/2018/HS-GĐT ngày 20-3-2018 của 

Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao về vụ án “Giết người” đối với bị cáo Nguyễn 

Văn H, sinh năm 1977; trú tại phố A, thị trấn C, huyện P, tỉnh Thừa Thiên Huế. 

                                                           
bản của pháp luật dân sự, án lệ hoặc lẽ công bằng, để chấp nhận hoặc không chấp nhận kháng cáo, kháng 

nghị và giải quyết các vấn đề khác có liên quan.” 
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Tình huống: Trong vụ án có đồng phạm, chỉ vì mâu thuẫn nhỏ trong sinh hoạt, các 

đồng phạm đã rủ nhau đánh dằn mặt bị hại. 

Khi thực hiện tội phạm, người thực hành dùng mã tấu chém liên tiếp vào vùng đầu, 

mặt, chân, tay của bị hại; việc bị hại không chết là ngoài ý muốn chủ quan của người thực 

hành. 

Người xúi giục không có mặt khi người thực hành thực hiện tội phạm, không biết 

việc người thực hành sử dụng mã tấu chém vào những vùng trọng yếu trên cơ thể bị hại 

nhưng đã để mặc cho hậu quả xảy ra. 

Giải pháp: Trường hợp này, người thực hành phải bị truy cứu trách nhiệm hình sự 

về tội “Giết người” với tình tiết định khung là “Có tính chất côn đồ”. Người xúi giục bị 

truy cứu trách nhiệm hình sự về tội “Giết người” nhưng không bị áp dụng tình tiết định 

khung “Có tính chất côn đồ”. 

Theo đó, án lệ số 17 làm rõ việc áp dụng tình tiết định khung “có tính chất côn đồ” 

trong tội giết người được quy định tại điểm n Khoản 1 Điều 93 BLHS 1999 đối với các 

đồng phạm trong vụ án có đồng phạm. Trong vụ án được dùng làm án lệ có sự chưa thống 

nhất tình tiết định khung “có tính chất côn đồ” sẽ áp dụng đối với tất cả các đồng phạm 

hay chỉ áp dụng đối với đồng phạm nào thực hiện hành vi có tình chất côn đồ. 

4.3.  Án lệ số 18/2018/AL về hành vi giết người đang thi hành công vụ trong tội 

“Giết người” 

Nguồn án lệ: Bản án phúc thẩm số 331/2018/HS-PT ngày 28-5-2018 của Tòa án 

nhân dân cấp cao tại Hà Nội về vụ án “Giết người” đối với bị cáo: Phan Thành H, tên gọi 

khác: Đ; sinh năm 1995; nơi đăng ký HKTT: Xã C, huyêṇ D, tỉnh Bình Điṇh; chỗ ở hiện 

nay: Thôn B, xã C, huyện D, tỉnh Bình Điṇh. 

Tình huống: Bị cáo bị cảnh sát giao thông yêu cầu dừng xe để xử lý vi phạm nhưng 

không chấp hành mà điều khiển xe đâm thẳng vào cảnh sát giao thông. Khi cảnh sát giao 

thông bám vào cọng gương chiếu hậu của xe, bị cáo tiếp tục điều khiển xe chạy với tốc độ 

cao, bất ngờ đánh lái sát giải phân cách nhằm hất cảnh sát giao thông xuống đường. Cảnh 

sát giao thông rơi khỏi xe, va vào giải phân cách cứng giữa đường, bị đa chấn thương. 

Giải pháp: Trường hợp này, bị cáo phải chịu trách nhiệm hình sự về tội “Giết người” 

với tình tiết định khung là “Giết người đang thi hành công vụ”. 



Trang 6/6 

 

Theo đó, án lệ số 18 làm rõ thêm tình tiết định khung “giết người đang thi hành công 

vụ” của tội giết người theo điểm d Khoản 1 Điều 93 BLHS 1999 trong một tình huống cun 

thể, người đang thi hành công vụ ở đây là cảnh sát giao thông yêu cầu bị cáo dừng xe để 

xử lý vi phạm nhưng bị cáo không chấp hành mà điều khiển xe đâm thẳng vào cảnh sát 

giao thông. 

 

 


