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MOÄT SOÁ KIEÁN NGHÒ HOAØN THIEÄN QUY ÑÒNH VEÀ 
NGÖÔØI BÒ HAÏI TRONG BOÄ LUAÄT TOÁ TUÏNG HÌNH SÖÏ 

Thượng úy, ThS. Ngô Thanh Sơn *

 Tóm tắt nội dung: Vấn đề bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của người bị hại là một trong 
những nội dung quan trọng trong định hướng cải cách tư pháp và hoàn thiện hệ thống pháp luật 
tố tụng hình sự (TTHS) ở nước ta. Tuy nhiên, một số quy định của Bộ luật TTHS năm 2003 về 
người bị hại có một số vấn đề vướng mắc, bất cập trong khái niệm người bị hại, quyền và nghĩa 
vụ của người bị hại. Trên cơ sở đó, tác giả kiến nghị một số nội dung góp phần hoàn thiện các quy 
định về người bị hại, góp phần bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của người bị hại trong các vụ án 
hình sự.

Vấn đề bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp 
của những người tham gia tố tụng, trong đó có 
người bị hại là một trong những nội dung quan 
trọng trong định hướng cải cách tư pháp và hoàn 
thiện hệ thống pháp luật tố tụng hình sự (TTHS) 
ở nước ta. Chế định người bị hại được quy định 
cụ thể tại Điều 51 và nhiều điều luật khác trong 
Bộ luật TTHS năm 2003 như Điều 59, 105, 137, 
191, 231… những quy định này là cơ sở pháp 
lý quan trọng để bảo vệ quyền và lợi ích hợp 
pháp của người bị hại trong hoạt động TTHS. 
Tuy nhiên, một số quy định của Bộ luật TTHS 
năm 2003 về người bị hại đã không còn phù 
hợp trong điều kiện hiện nay hoặc không phù 
hợp với một số văn bản pháp luật khác trong hệ 
thống pháp luật, cũng như còn thiếu một số quy 
định về quyền và nghĩa vụ của người bị hại, dẫn 
đến việc áp dụng các quy định đó gặp nhiều 
khó khăn hoặc thiếu cơ sở pháp lý để có thể áp 
dụng trong thực tiễn.

Qua nghiên cứu các quy định về người 
bị hại trong Bộ luật TTHS năm 2003, chúng tôi 
nhận thấy một số vấn đề vướng mắc, bất cập và 
kiến nghị hoàn thiện góp phần bảo vệ quyền và 
lợi ích hợp pháp của người bị hại như sau:

1. Vấn đề khái niệm người bị hại
Khoản 1 Điều 51 Bộ luật TTHS quy định: 

“Người bị hại là người bị thiệt hại về thể chất, 
tinh thần, tài sản do tội phạm gây ra”. Theo quy 
định này, người bị hại được hiểu là con người cụ 
thể; bị thiệt hại về tinh thần, thể chất, tài sản; và 

những thiệt hại đó do tội phạm gây ra. Nhưng 
một số vấn đề chưa được thể hiện rõ trong quy 
định nêu trên như: Thiệt hại do tội phạm gây ra 
cho người bị hại có bao hàm những thiệt hại gián 
tiếp? Thiệt hại đó có mối quan hệ nhân quả với 
hành vi phạm tội không? Có xem là người bị hại 
hay không trong trường hợp hành vi phạm tội 
chưa gây thiệt hại gì cho người đó? Quy định 
nêu trên cũng chưa giúp phân biệt được giữa 
người bị hại với nguyên đơn dân sự trong trường 
hợp nguyên đơn dân sự là “cá nhân bị thiệt hại 
do tội phạm gây ra”.

Xem xét về thiệt hại mà tội phạm gây ra 
cho người bị hại, chúng ta thấy: 1) Đối với tội 
phạm có cấu thành vật chất, dấu hiệu hậu quả 
là dấu hiệu bắt buộc phải có trong mặt khách 
quan của tội phạm và hậu quả đó thường là thiệt 
hại về thể chất và vật chất. Cho nên, thiệt hại 
gây ra cho người bị hại là thiệt hại cụ thể, có thể 
định lượng được và do chính tội phạm trực tiếp 
gây ra. Như vậy, thiệt hại do tội phạm gây ra cho 
người bị hại không thể là thiệt hại gián tiếp, thiệt 
hại đó phải có mối quan hệ nhân quả với hành vi 
phạm tội. 2) Đối với tội phạm có cấu thành hình 
thức thì thiệt hại gây ra cho người bị hại thường 
là thiệt hại về tinh thần, không cụ thể và khó 
định lượng hoặc cũng có thể là thiệt hại về thể 
chất, tài sản mà có thể xác định được. Cho nên, 
không chỉ trong trường hợp tội phạm đã hoàn 
------------------------------------------------------------
* Giáo viên Bộ môn Pháp Luật - T39.
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thành, mà cả trong trường hợp phạm tội chưa 
đạt, có thể chưa gây ra thiệt hại gì do những 
nguyên nhân khách quan ngoài ý muốn của 
người phạm tội, thì người có nguy cơ bị gây thiệt 
hại cũng được gọi là người bị hại. Vậy, hậu quả 
của sự thiệt hại không phải là điều kiện bắt buộc 
trong mọi trường hợp. Người bị hại phải được coi 
là bất kỳ người nào khi mà quyền và lợi ích hợp 
pháp của họ là khách thể của tội phạm cho dù 
tội phạm đó chưa hoàn thành do những nguyên 
nhân khách quan, ngoài ý muốn của họ (1). Một 
người bị tội phạm trực tiếp gây ra thiệt hại hoặc 
đe dọa gây ra thiệt hại sẽ tham gia tố tụng với 
tư cách là người bị hại khi được các cơ quan tiến 
hành tố tụng có thẩm quyền xác định có dấu 
hiệu “thiệt hại” và công nhận tư cách tham gia 
tố tụng đó.

Từ những phân tích trên, theo chúng tôi 
người bị hại có thể được hiểu như sau: “Người bị 
hại là người bị tội phạm trực tiếp gây ra hoặc đe 
dọa gây ra thiệt hại về thể chất, tinh thần, tài sản 
và được cơ quan tiến hành tố tụng công nhận”.

Khái niệm này đã thể hiện được các đặc 
điểm của người bị hại: Một là, người bị hại là cá 
nhân; hai là, thiệt hại gây ra cho người bị hại là 
thiệt hại về thể chất, tinh thần, tài sản; ba là, 
thiệt hại của người bị hại phải là đối tượng tác 
động của tội phạm, phải do tội phạm trực tiếp 
gây ra hoặc đe dọa gây ra, tức là có mối quan 
hệ nhân quả giữa hành vi phạm tội với hậu quả 
gây ra cho người bị hại (trường hợp đã có thiệt 
hại xảy ra); bốn là, người bị thiệt hại chỉ được 
tham gia tố tụng với tư cách là người bị hại khi 
được các cơ quan tiến hành tố tụng công nhận.

2. Vấn đề quyền của người bị hại
Thứ nhất, Bộ luật TTHS năm 2003 quy 

định “Người làm chứng có quyền yêu cầu cơ 
quan triệu tập họ bảo vệ tính mạng, sức khoẻ, 
danh dự, nhân phẩm, tài sản và các quyền, lợi 
ích hợp pháp khác của mình khi tham gia tố 
tụng”. Trong khi đó, người bị hại có thể xem như 
là một người làm chứng đặc biệt (thường là người 
biết rất rõ về hành vi phạm tội) nhưng hiện nay 
Bộ luật TTHS chưa có quy định về bảo vệ người 
bị hại. Thực tế cho thấy, đã nhiều trường hợp 
người phạm tội, người thân hoặc đồng bọn của 
người phạm tội có các hành vi đe dọa, không 

chế đối với người bị hại hoặc người đại diện hợp 
pháp của người bị hại làm cho họ không thể 
tham gia tố tụng để bảo vệ quyền và lợi ích hợp 
pháp của mình, không thể có mặt để khai báo 
hoặc không dám khai báo theo yêu cầu của cơ 
quan, người tiến hành tố tụng, mà điều này có 
thể dẫn đến việc họ bị truy cứu trách nhiệm hình 
sự theo Điều 308 Bộ luật Hình sự (BLHS) về tội 
từ chối khai báo. Do đó, để bảo vệ quyền và lợi 
ích hợp pháp của người bị hại và tạo điều kiện 
thuận lợi cho người bị hại tham gia tố tụng trong 
trường hợp cần thiết, pháp luật TTHS cần quy 
định về vấn đề bảo vệ người bị hại, khi người bị 
hại có yêu cầu và cơ quan tiến hành tố tụng có 
cơ sở để khẳng định việc người phạm tội, người 
thân hoặc đồng bọn của người phạm tội đe dọa, 
khống chế người bị hại là có thật.

Thứ hai, Điểm a Khoản 2 Điều 51 Bộ luật 
TTHS quy định người bị hại có quyền “đưa ra 
tài liệu, đồ vật, yêu cầu”, và vấn đề giải quyết 
các yêu cầu của người bị hại cũng như những 
người tham gia tố tụng khác được quy định tại 
Điều 122 Bộ luật TTHS: “Khi người tham gia 
tố tụng có yêu cầu về những vấn đề liên quan 
đến vụ án thì Cơ quan điều tra, Viện kiểm sát 
trong phạm vi trách nhiệm của mình, giải quyết 
yêu cầu của họ và báo cho họ biết kết quả…”. 
Như vậy, người bị hại quyền “đưa ra tài liệu, đồ 
vật, yêu cầu” nhưng các cơ quan tiến hành tố 
tụng chỉ xem xét giải quyết yêu cầu của họ về 
những vấn đề liên quan đến vụ án. Vì vậy, để 
bảo đảm quyền này của người bị hại, cần có 
văn bản hướng dẫn thực hiện Điều 122 Bộ luật 
TTHS quy định cụ thể về trình tự, thủ tục, thời 
hạn giải quyết các loại yêu cầu của người tham 
gia tố tụng, trong đó có người bị hại.

Bên cạnh đó, cũng có quan điểm cho 
rằng quyền của người bị hại chưa được quy định 
đầy đủ như quyền đề xuất thu thập tài liệu, đồ 
vật (2) … Theo chúng tôi, quyền này đã nằm 
trong quyền đưa ra tài liệu, đồ vật, yêu cầu về 
những vấn đề liên quan đến vụ án hình sự, đó 
là yêu cầu cơ quan, người có thẩm quyền tiến 
hành tố tụng thu thập những tài liệu, đồ vật liên 
quan đến vụ án để phục vụ cho việc giải quyết 
vụ án hình sự, khi mà người bị hại không thể tự 
mình thu thập được tài liệu, đồ vật đó. Vì vậy, 
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không cần thiết phải quy định quyền đề xuất thu 
thập tài liệu, đồ vật thành một quyền riêng.

Thứ ba, Bộ luật TTHS quy định người bị 
tạm giữ, bị can, bị cáo có quyền “được giải thích 
về quyền và nghĩa vụ” (3), nhưng lại không quy 
định quyền này đối với người bị hại, nguyên đơn 
dân sự, bị đơn dân sự, người có quyền lợi, nghĩa 
vụ liên quan đến vụ án… Điều này là không 
phù hợp với thực tế và không đảm bảo sự công 
bằng về quyền pháp lý của các chủ thể tham gia 
TTHS. Trong khi đó, theo quy định tại các Điều 
135, 137 và 201 Bộ luật TTHS thì quy định trách 
nhiệm của Điều tra viên, Chủ tọa phiên tòa phải 
giải thích quyền và nghĩa vụ cho người bị hại 
khi lấy lời khai người bị hại hay nguyên đơn dân 
sự, bị đơn dân sự, người có quyền lợi, nghĩa vụ 
liên quan khi tiến hành lấy lời khai những người 
này hay khi tiến hành thủ tục bắt đầu phiên toà. 
Như vậy, người bị hại và một số người tham gia 
tố tụng khác không có quyền “được giải thích 
về quyền và nghĩa vụ” nhưng lại quy định nghĩa 
vụ pháp lý cho những người tiến hành tố tụng 
phải bảo đảm quyền này. Vì vậy, Bộ luật TTHS 
cần bổ sung quy định quyền “được giải thích về 
quyền và nghĩa vụ” đối với người bị hại và những 
người tham gia tố tụng khác.

Thứ tư, Bộ luật TTHS quy định người bị 
hại tham gia vào một số hoạt động điều tra như 
lấy lời khai người bị hại; xem xét dấu vết trên 
thân thể hoặc khi cần thiết thì thực hiện việc 
nhận dạng đối với người, vật, ảnh hoặc đối chất; 
và trong trường hợp cần thiết thì có thể tham gia 
vào hoạt động thực nghiệm điều tra. Như vậy, 
người bị hại chỉ tham gia vào một số hoạt động 
điều tra hoặc khi cần thiết thì cơ quan, người tiến 
hành tố tụng yêu cầu tham gia. Thực tế, nhiều 
hoạt động điều tra khác cũng cần có sự tham 
gia của người bị hại để góp phần làm cho việc 
tiến hành các hoạt động điều tra được khách 
quan, đúng quy định của pháp luật hoặc nhiều 
trường hợp người bị hại có thể giúp cơ quan, 
người tiến hành tố tụng phát hiện, thu thập thêm 
các tài liệu, đồ vật liên quan đến vụ án, chẳng 
hạn như khi tham gia khám nghiệm hiện trường, 
khám chỗ ở, chỗ làm việc, địa điểm… Do đó, 
cần quy định người bị hại được tham gia vào các 
biện pháp điều tra khác như khám nghiệm hiện 

trường, khám xét chỗ ở, chỗ làm việc, địa điểm; 
và bỏ cụm từ “trong trường hợp cần thiết”, quy 
định rõ là người bị hại được tham gia vào hoạt 
động thực nghiệm điều tra, đây là quyền của 
người bị hại và là yêu cầu bắt buộc để cơ quan, 
người tiến hành tố tụng mời họ tham gia hoạt 
động này.

Thứ năm, thực tế cho thấy, không phải vụ 
án hình sự nào người bị hại cũng có điều kiện để 
lựa chọn người bảo vệ quyền lợi cho họ (người 
bảo vệ quyền lợi cho đương sự có quyền đọc, 
ghi chép và sao chụp những tài liệu có trong hồ 
sơ vụ án..), người bị hại có thể tự mình bảo vệ 
quyền lợi của mình thông qua lời trình bày tại 
phiên tòa hoặc thông qua việc kháng cáo bản 
án, quyết định của Tòa án, để làm được điều 
đó, họ cần có thông tin, tài liệu về vụ án hình 
sự mà mình là người bị hại, từ đó mới có cơ sở 
trình bày chứng cứ, lý lẽ để tự bảo vệ quyền, lợi 
ích hợp pháp của mình. Muốn vậy, họ cần phải 
được đọc, ghi chép, sao chụp những tài liệu có 
trong hồ sơ vụ án (thể hiện các chứng cứ của vụ 
án) về những nội dung không liên quan đến bí 
mật điều tra, bí mật nhà nước và việc đọc, ghi 
chép, sao chụp này cũng là một cách để giám 
sát hoạt động của cơ quan, người tiến hành tố 
tụng trong việc chấp hành pháp luật TTHS và 
tính khách quan, trung thực của các chứng cứ, 
tài liệu, đồ vật đã được thu thập trong hồ sơ vụ 
án. Vì vậy, pháp luật TTHS cần phải quy định bổ 
sung người bị hại có quyền “đọc, ghi chép, sao 
chụp những tài liệu có trong hồ sơ vụ án”.

Thứ sáu, Điểm e Khoản 2 Điều 51 Bộ luật 
TTHS quy định người bị hại có quyền “kháng 
cáo bản án, quyết định của Tòa án về phần bồi 
thường cũng như về hình phạt đối với bị cáo”, 
trong khi đó, Điều 231 lại quy định người bị hại 
có quyền kháng cáo bản án hoặc quyết định sơ 
thẩm. Có quan điểm cho rằng giữa Điều 231 và 
Điều 51 có sự không thống nhất, mâu thuẫn về 
phạm vi kháng cáo của người bị hại. Tuy nhiên, 
theo chúng tôi, giữa 2 điều luật này không có sự 
mâu thuẫn, bởi lẽ: Điều 231 quy định về “những 
người có quyền kháng cáo”, tức là nội hàm của 
tên điều luật không xác định về phạm vi kháng 
cáo, mà chỉ quy định những người nào có quyền 
kháng cáo bản án hoặc quyết định sơ thẩm, 
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trong đó có người bị hại; còn việc người bị hại 
được kháng cáo nội dung gì thì đã xác định tại 
Điểm e Khoản 2 Điều 51 Bộ luật TTHS là “kháng 
cáo về phần bồi thường thiệt hại cũng như hình 
phạt đối với bị cáo, và quy định như vậy là phù 
hợp.

Thứ bảy, Khoản 3 Điều 51 quy định: 
“Trong trường hợp vụ án được khởi tố theo yêu 
cầu của người bị hại quy định tại Điều 105 của 
Bộ luật này thì người bị hại hoặc người đại diện 
hợp pháp của họ trình bày lời buộc tội tại phiên 
toà”. Như vậy, việc khởi tố vụ án theo yêu cầu 
của người bị hại chỉ giới hạn các trường hợp quy 
định tại Điều 105 Bộ luật TTHS (gồm 10 tội danh 
được quy định tại khoản 1 của 10 điều luật trong 
Phần các tội phạm BLHS) và đối với các trường 
hợp này thì người bị hại được trình bày lời buộc 
tội tại phiên tòa. Theo chúng tôi, cần quy định 
mở rộng phạm vi khởi tố vụ án hình sự theo yêu 
cầu của người bị hại đối với các tội xâm phạm sở 
hữu, các tội xâm phạm danh dự, nhân phẩm và 
chỉ áp dụng đối với tội ít nghiêm trọng.

3. Vấn đề nghĩa vụ của người bị hại
Thứ nhất, thực tiễn đấu tranh phòng 

chống tội phạm cho thấy, nhiều trường hợp 
người bị hại từ chối giám định, điển hình là từ 
chối giám định tỷ lệ thương tật hoặc tổn hại sức 
khỏe đã gây khó khăn cho việc giải quyết vụ án 
hình sự. Tuy nhiên, khi xét thấy việc từ chối đó 
không có lý do chính đáng hoặc ảnh hưởng đến 
việc xử lý vụ án thì chưa có biện pháp buộc họ 
phải đi giám định. Bởi vì, việc người bị hại từ chối 
giám định tỷ lệ thương tật pháp luật TTHS không 
quy định là quyền hay là nghĩa vụ của người bị 
hại, cho nên nhiều người bị hại đã không tham 
gia giám định vì nhiều lý do khác nhau.

Xử lý công minh, kịp thời mọi hành vi 
phạm tội, không để lọt tội phạm, không làm oan 
người vô tội là một nhiệm vụ quan trọng của 
pháp luật TTHS. Vì vậy, theo chúng tôi, phải 
quy định người bị hại có nghĩa vụ tham gia giám 
định khi cơ quan, người tiến hành tố tụng xét 
thấy việc từ chối tiến hành giám định không có 
lý do chính đáng hoặc làm ảnh hưởng đến việc 
giải quyết vụ án, đồng thời quy định chế tài hành 
chính hoặc hình sự để xử lý nếu không thực hiện 
nghĩa vụ này. Có như vậy, mới có căn cứ để giải 

quyết các vụ án trên cơ sở kết luận giám định 
về các vấn đề liên quan đến người bị hại, để có 
thể xử lý nghiêm người phạm tội trước pháp luật, 
cũng như răn đe, giáo dục người khác.

Thứ hai, tại Khoản 4 Điều 51 cần phải 
quy định về nghĩa vụ khai báo của người bị hại là 
“người bị hại có nghĩa vụ khai báo trung thực về 
các tình tiết của vụ án” và nếu từ chối khai báo 
mà không có lý do chính đáng thì có thể phải 
chịu trách nhiệm hình sự theo Điều 308 BLHS. 
Tuy nhiên, vì thực tế chưa có người bị hại nào bị 
truy cứu trách nhiệm hình sự về tội từ chối khai 
báo theo Điều 308 BLHS, do chưa có hướng 
dẫn cụ thể “không có lý do chính đáng” là những 
trường hợp nào. Cho nên, cần phải có hướng 
dẫn cụ thể về các trường hợp “không có lý do 
chính đáng” thì nghĩa vụ này mới được người bị 
hại thực hiện có hiệu quả, trách nhiệm và điều 
luật mới đi vào thực tiễn.

Thứ ba, thực tế cho thấy, nhiều trường 
hợp sau khi đã nhận lại tài sản hoặc đã được bồi 
thường đầy đủ thì người bị hại hoặc người đại 
diện hợp pháp của họ thường vắng mặt tại phiên 
toà gây trở ngại cho việc xét xử vụ án nhưng do 
không quy định về biện pháp dẫn giải đối với 
những người này nên không có căn cứ để thực 
hiện (4) hoặc người bị hại không có mặt theo 
giấy triệu tập của Cơ quan điều tra, Viện Kiểm 
sát gây khó khăn cho hoạt động điều tra, truy 
tố... Vì vậy, để bảo đảm giải quyết đúng đắn vụ 
án, tránh việc gây khó khăn, cản trở hoạt động 
điều tra, truy tố, xét xử thì cần phải quy định 
nghĩa vụ của người bị hại phải có mặt tại phiên 
tòa, trường hợp không có mặt theo giấy triệu tập 
hoặc không có mặt tại phiên tòa mà không có lý 
do chính đáng có thể bị dẫn giải như quy định 
đối với người làm chứng./.
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