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Việc Chủ tịch nước quyết định đặc xá có tác động xã hội to lớn, là động lực
để người bị kết án phạt tù nỗ lực học tập, rèn luyện, lao động, phấn đấu cải tạo tốt
hơn, tạo được sự đồng thuận, ủng hộ từ gia đình người bị kết án cũng như mọi tầng
lớp trong xã hội. Tuy nhiên, sau 10 năm thực hiện Luật Đặc xá 2007 đã cho thấy
nhiều quy định không còn phù hợp cần phải sửa đổi bổ sung.
Ngày 19 tháng 11 năm 2018, Quốc hội khóa XIV, kỳ họp thứ 6 đã thông qua
Luật Đặc xá số 30/2018/QH14 với 451/456 (tỷ lệ 92,99%) đại biểu tán thành. Luật
này quy định về nguyên tắc, thời điểm, trình tự, thủ tục, thẩm quyền, trách nhiệm
thực hiện đặc xá; điều kiện, quyền và nghĩa vụ của người được đề nghị đặc xá; quyền
và nghĩa vụ của người được đặc xá. Luật này áp dụng cho người bị kết án phạt tù có
thời hạn, tù chung thân; cơ quan, tổ chức, công dân nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa
Việt Nam; người nước ngoài cư trú ở Việt Nam, tổ chức nước ngoài, tổ chức quốc
tế hoạt động trên lãnh thổ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam có liên quan
đến hoạt động đặc xá. Luật chính thức có hiệu lực từ ngày 01 tháng 7 năm 2019.
Luật Đặc xá số 07/2007/QH12 hết hiệu lực kể từ ngày Luật này có hiệu lực thi hành.
1. Một số quy định chung về đặc xá
Đặc xá là sự khoan hồng đặc biệt của Nhà nước do Chủ tịch nước quyết định
tha tù trước thời hạn cho người bị kết án phạt tù có thời hạn, tù chung thân nhân sự
kiện trọng đại, ngày lễ lớn của đất nước hoặc trong trường hợp đặc biệt để đáp ứng
yêu cầu đối nội, đối ngoại của Nhà nước.
Nhà nước động viên, khuyến khích người bị kết án phạt tù ăn năn hối cải, tích
cực học tập, lao động cải tạo để được hưởng đặc xá; tạo điều kiện thuận lợi cho
người được đặc xá hòa nhập cộng đồng, ổn định cuộc sống, phấn đấu trở thành người
có ích cho xã hội, phòng ngừa tái phạm tội, vi phạm pháp luật.
Đặc xá phải đảm bảo các nguyên tắc: (1) Tuân thủ Hiến pháp, pháp luật; bảo
đảm lợi ích của Nhà nước, quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân. (2) Bảo
đảm dân chủ, công bằng, khách quan, công khai, minh bạch. (3) Bảo đảm yêu cầu
về đối nội, đối ngoại, an ninh quốc gia, trật tự, an toàn xã hội.
Theo đó, các hành vi sau đây sẽ bị nghiêm cấm trong thực hiện đặc xá:
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- Lợi dụng, lạm dụng chức vụ, quyền hạn để đề nghị đặc xá cho người không
đủ điều kiện được đặc xá; không đề nghị đặc xá cho người đủ điều kiện được đặc
xá; cản trở người bị kết án phạt tù thực hiện quyền được đề nghị đặc xá.
- Đưa, nhận và môi giới hối lộ; nhũng nhiễu trong thực hiện đặc xá.
- Cấp, xác nhận giấy tờ, tài liệu liên quan đến người được đề nghị đặc xá trái
quy định của pháp luật.
- Từ chối cấp, xác nhận giấy tờ, tài liệu mà theo quy định của pháp luật người
được đề nghị đặc xá phải được cấp, xác nhận.
- Giả mạo giấy tờ, tài liệu liên quan đến người được đề nghị đặc xá.
2. Các trường hợp đặc xá
2.1. Đặc xá nhân sự kiện trọng đại, ngày lễ lớn của đất nước
Theo yêu cầu của Chủ tịch nước hoặc trong trường hợp Chính phủ đề nghị
đặc xá được Chủ tịch nước chấp nhận, Chính phủ chủ trì, phối hợp với Tòa án nhân
dân tối cao, Viện kiểm sát nhân dân tối cao và các cơ quan có liên quan nghiên cứu,
xây dựng tờ trình của Chính phủ và dự thảo Quyết định về đặc xá.
Văn phòng Chủ tịch nước chủ trì, phối hợp với các cơ quan có liên quan tổ
chức công bố ngay Quyết định về đặc xá. Quyết định về đặc xá được thông báo trên
phương tiện thông tin đại chúng. Sau khi được công bố, Quyết định về đặc xá được
niêm yết tại trại giam, trại tạm giam, nhà tạm giữ.
Người đang chấp hành án phạt tù có thời hạn, người bị kết án phạt tù chung
thân nhưng đã được giảm xuống tù có thời hạn được đề nghị đặc xá phải có đủ các
điều kiện sau:
- Có nhiều tiến bộ, có ý thức cải tạo tốt và được xếp loại chấp hành án phạt tù
khá hoặc tốt theo quy định của pháp luật về thi hành án hình sự;
- Đã chấp hành án phạt tù được một thời gian do Chủ tịch nước quyết định
nhưng ít nhất là một phần ba thời gian đối với trường hợp bị phạt tù có thời hạn;
- Đã chấp hành xong hình phạt bổ sung là phạt tiền, đã nộp án phí;
- Đã thi hành xong nghĩa vụ trả lại tài sản, bồi thường thiệt hại, nghĩa vụ dân
sự khác đối với người bị kết án phạt tù về các tội phạm tham nhũng hoặc tội phạm
khác do Chủ tịch nước quyết định trong mỗi lần đặc xá;
- Đã thi hành xong hoặc thi hành được một phần nghĩa vụ trả lại tài sản, bồi
thường thiệt hại, nghĩa vụ dân sự khác nhưng do lâm vào hoàn cảnh kinh tế đặc biệt
khó khăn thuộc trường hợp chưa có điều kiện thi hành tiếp phần còn lại theo quy
định của pháp luật về thi hành án dân sự đối với người bị kết án phạt tù không thuộc
trường hợp quy định tại điểm d khoản này.
- Khi được đặc xá không làm ảnh hưởng xấu đến an ninh, trật tự.
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Tuy nhiên, người có đủ điều kiện quy định trên đây sẽ không được đề nghị
đặc xá khi thuộc một trong các trường hợp sau đây:
- Bị kết án phạt tù về tội phản bội Tổ quốc; tội hoạt động nhằm lật đổ chính
quyền nhân dân; tội gián điệp; tội xâm phạm an ninh lãnh thổ; tội bạo loạn; tội khủng
bố nhằm chống chính quyền nhân dân; tội phá hoại cơ sở vật chất - kỹ thuật của
nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam; tội làm, tàng trữ, phát tán hoặc tuyên
truyền thông tin, tài liệu, vật phẩm nhằm chống Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa
Việt Nam; tội phá rối an ninh; tội chống phá cơ sở giam giữ; tội khủng bố hoặc một
trong các tội quy định tại Chương các tội phá hoại hòa bình, chống loài người và tội
phạm chiến tranh của Bộ luật Hình sự;
- Bản án hoặc quyết định của Tòa án đối với người đó đang bị kháng nghị theo
thủ tục giám đốc thẩm, tái thẩm theo hướng tăng nặng trách nhiệm hình sự;
- Đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự về hành vi phạm tội khác;
- Trước đó đã được đặc xá;
- Có từ 02 tiền án trở lên;
- Và các trường hợp khác do Chủ tịch nước quyết định.
Theo điều 20 của Luật thì gười được đặc xá có quyền: Được cấp Giấy chứng
nhận đặc xá; được chính quyền địa phương, cơ quan, tổ chức, đơn vị có liên quan
giúp đỡ để hòa nhập với gia đình và cộng đồng, tạo điều kiện về việc làm, ổn định
cuộc sống; được hưởng các quyền khác như người đã chấp hành xong án phạt tù
theo quy định của pháp luật. Bên cạnh đó thì người được đặc xá cũng có các nghĩa
vụ: Xuất trình Giấy chứng nhận đặc xá với Ủy ban nhân dân cấp xã hoặc tổ chức,
đơn vị quân đội nơi người đó về cư trú hoặc làm việc; thực hiện đầy đủ các nghĩa vụ
đã cam kết; nghiêm chỉnh chấp hành pháp luật.
2.2 Đặc xá trong trường hợp đặc biệt
Trong trường hợp đặc biệt để đáp ứng yêu cầu về đối nội, đối ngoại của Nhà
nước, Chủ tịch nước quyết định đặc xá cho người đang chấp hành án phạt tù có thời
hạn, người đang được hoãn chấp hành án phạt tù, người đang được tạm đình chỉ
chấp hành án phạt tù, người đang chấp hành án phạt tù chung thân mà không phụ
thuộc vào các điều kiện như quy định cho người được đặc xá nhân sự kiện trọng đại,
ngày lễ lớn của đất nước.
Theo yêu cầu của Chủ tịch nước hoặc trong trường hợp Chính phủ đề nghị
đặc xá được Chủ tịch nước chấp nhận, Chính phủ chủ trì, phối hợp với Tòa án nhân
dân tối cao, Viện kiểm sát nhân dân tối cao và các cơ quan, tổ chức có liên quan lập
hồ sơ đề nghị đặc xá trình Chủ tịch nước xem xét, quyết định. Bộ Công an chịu trách
nhiệm lập hồ sơ đề nghị đặc xá của người đang chấp hành án phạt tù có thời hạn, tù
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chung thân báo cáo Chính phủ để trình Chủ tịch nước xem xét, quyết định. Tòa án
nhân dân tối cao chịu trách nhiệm lập hồ sơ đề nghị đặc xá của người đang được
hoãn chấp hành án phạt tù, người đang được tạm đình chỉ chấp hành án phạt tù gửi
Chính phủ để trình Chủ tịch nước xem xét, quyết định. Văn phòng Chủ tịch nước rà
soát, kiểm tra hồ sơ của người được đề nghị đặc xá trình Chủ tịch nước quyết định.
Trên đây là một số nội dung cơ bản của Luật Đặc xá năm 2018. Việc thực
hiện tốt Luật này sẽ góp phần phát huy truyền thống nhân đạo của dân tộc, chính
sách khoan hồng của Nhà nước, nhằm cụ thể hóa Hiến pháp năm 2013, đảm bảo sự
đồng bộ, thống nhất của hệ thống pháp luật, đồng thời khắc phục những bất cập trong
thực hiện đặc xá trong thời gian qua./.
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