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Kính gửi: VKSND tỉnh Sơn La

Phúc đáp C ông văn số 252/V K S-P7 ngày 24/06/2019 của V K SN D  tỉnh 
Sơn La về m ột số khó khăn, vướng m ắc trong việc áp dụng pháp luật h ình  sự, 
V ụ 14 có ý k iến  như  sau:

1. Tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự “Xúi giục người dưới 18 
tuổi phạm tộp’ quy định tại điểm 0 khoản 1 Điều 52 BLHS năm 2015 có áp 
dụng đối vói trường hợp người xúi giục cũng là người dưới 18 tuổi không?

Điều 90 BLH S năm  2015 quy định: ‘Người từ đủ 14 tuổi đến dưới 18 tuổi 
phạm tội phải chịu trách nhiệm hình sự theo những quy định của Chương XII; 
theo quy định khác của Phần thứ nhất của BLHS năm 2015 mà không trái với 
quy định của Chương này”. Phần thứ nhất và Chương X II của BLHS năm 2015 
không có quy định loại trừ  việc áp dụng tình tiết tăng nặng “Xúi giục người dưới 
18 tuổi phạm tội” đối với người dưới 18 tuổi. D o vậy, nếu người dưới 18 tuổi có 
hành vi xúi giục người dưới 18 tuổi phạm  tội thì vẫn có thể bị xem  xét áp dụng 
tình tiết tăng nặng “Xúi giục người dưới 18 tuổi phạm tội”.

2. về việc áp dụng tình tiết định khung “Xử dụng người dưới 16 tuổi 
phạm tộF quy định tại điểm đ khoản 2 Điều 249 BLHS năm 2015 và tình tiết “Đối 
với 02 người trở lên” quy định tại điểm c khoản 2 Điều 251BLHS năm 2015

- Khi áp dụng tình tiết định khung “Sử dụng người dưới 16 tuổi vào việc 
phạm tội” quy định tại điểm đ khoản 2 Điều 249 BLHS năm  2015, cơ quan có 
thẩm  quyền tiến  hành tố  tụng không phụ thuộc vào việc bị can, bị cáo có nhận 
thức được việc sử dụng người khác vào việc phạm  tội là  người dưới 16 tuổi hay 
không. Việc phụ thuộc vào nhận thức của bị can, bị cáo chỉ là bắt buộc khi được quy 
định rõ trong cấu thành của tội phạm. Quy định này thể hiện chính sách xử lý nghiêm 
khắc đối vói người có hành vi xâm hại tới đối tượng là người dưới 16 tuổi.

- Tình tiế t định khung “Đối với 02 người trở lên” quy định tại điểm  c 
khoản 2 Đ iều 251 BLHS năm 2015 cần được hiểu là  trong 01 lần thực hiện hành 
vi phạm  tội, người phạm  tội đã thực hiện hành vi phạm  tội đối với 02 người trở 
lên (có thể 02 hay nhiều người cùng m ua m a túy m ột lúc hay mỗi người có giao



dịch trước nhưng việc giao nhận m a túy tiên hành cùng m ột thời gian, cùng thời 
điểm hoặc 02 hay nhiều người cùng góp tiền và trực tiếp đến m ua m a túy).

3. Trường hợp bắt quả tang, thu giữ chất ma túy tương ửng khoản 1 
Điều 251 BLHS năm 2015. Người phạm tội khai nhận: số ma túy đó để sử  
dụng và để bán kiếm lời. Quá trình điều tra, ngoài ra người phạm tội đã 01 
lần bán trọt lọt ma túy cho người khác.

Điểm e, M ục II.3.3 Thông tư  liên tịch số 17/2007/TTLT-BCA- 
VKSNDTC-TANDTC-BTP ngày 24/12/2007 về hướng dẫn áp dụng một số quy 
định tại Chương XVIII “Các tội phạm  về m a túy” của BLHS năm  1999 quy định: 
“Mua bán trải phép chất ma tủy” là một trong các hành vi sau đây: ...e) Tàng trữ 
chất ma tủy nhằm bản trái phẻp cho người khác

N hư vậy, áp dụng tinh thần của Thông tư  liên tịch số 17/2007/TTLT-BCA- 
VKSNDTC-TANDTC-BTP nêu trên thì trường họp bắt quả tang 01 người đang 
tàng trữ hái phép chất m a túy và làm rõ được mục đích của người này là để nhằm 
bán cho người khác thì có thể xem  xét xử lý về hành vi m ua bán ữái phép chất ma 
túy. Nếu qua quá trình điều tra xác định người này đã từng bán m a túy cho người 
khác (đủ yếu tố cấu thành tội phạm) thì có thể xem xét xử lý về tội mua bán trái 
phép chất ma túy với tình tiết định khung tăng nặng là “phạm  tội 02 lần trở lên”. Tuy 
nhiên, việc xử lý đối với hành vi xảy ra sau ngày 01/01/2018 thì không được viện 
dẫn Thông tư  liên tịch số 17/2007/TILT-BCA-VKSNDTC-TANDTC-BTP.

Trên đây là ý kiến ừao đổi của Vụ 14 về m ột số khó khăn, vướng mắc trong 
việc áp dụng pháp luật hình sự; kính gửi VKSND tỉnh Sơn L a để tham  k h ả o ./r '^ 5' ^  .

Nơi nhận:
-  Như kính gửi;
- Đ/c Viện trương VKSTC (để b/c);
- Đ/c Trần Công Phàn, PVT VKSTC (để b/c);
- Các VKSND cấp cao, VKSND cấp tình (để biết)
- Lưu: VT, V14.
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Noi nhận:
- Lđ viện;
- Pl, P2,P7, PTK;
- 13 đơn vị;
- Lưu T.tra
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