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VÃN PHÒNG CO QUAN CẢNH SÁT ĐỊÈU TRA

SỐ:2#/PC44-Đ2

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập — Tự do — Hạnh phúc

Đăk Lăk, ngày 0J2tháng 3 2018

V/v sao gửi Công văn số 552/C44-P2 ngày 
23/02/2018 của Cơ quan CSĐT Bộ Công an

Kính gửi:
_____ ■-TH^^rưởng phòng PC45, PC46, PC47'Công an tỉnh;

Ị^ ^ ^ ^ ^ p N lIi^ r-^ T lĩu trư ở n g  Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện, thị xã 
'r"~ rCT %1\..... EÌSỔrả Hồ, thành phổ Buôn Ma Thuột.SguỂẼ®

Ngày 01/3/2018, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh nhận được Công 
văn số 552/C44-P2 ngày 23/02/2018 của Cơ quan Cảnh sát điêu tra Bộ Công an 
về việc “Hướng dẫn xử ỉỷ trách nhiệm của người phạm tội trong tình 
trạng mất khả năng nhận thức, điều khiển hành do sử dụng chát ma túy

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của đồng chí Giám đốc, đông chí Phó Giám đôc
- Thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh, Văn phòng Cơ quan Cảnh 
sát điều tra Công an tỉnh sao gửi Công văn nói trên gửi đên các đông chí đê chỉ 
đạo nghiên cứu và triển khai thực hiện./.Tp

Noi nhận:
- Như kính gửi;
- Thủ trưởng CQ CSĐT-CAT (để báo cáo);
-PV11 -  CAT (để theo dõi);
- PA92 -  CAT (để biết);
- Lãnh đạo Phòng PC44 -CAT;
- Đội 2, Đội 3 -  PC44 (để thực hiện);
- VKSND tỉnh Đắk Lắk (để phối họp thực hiện);
- TAND tỉnh Đắk Lắk (để phổi hợp thực hiện);
- Lưu: PC44(Đ2), BT (28b).
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Số: 552./C44-P2
V/v hướng dẫn xừ lý ừách nhiệm hình 
sự của người phạm tội ừong tình trạng 
mất khả năng nhận thức, điều khiển 
hành vî do sử dựt)Lg chất ma túy
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CỘNG IIÒA XẲ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 23 tháng02. năm 2018

í ấSTtóỷ -  ty- Ê JOị

\IP Kính gửi: Đồng chí Phó Giám đốc, Thủ trưởng Cơ quan CSĐT 
Công an các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

-X Thòi gian qua cử tri của nhiều tỉnh Bến Tre, Quảng Bình, Bắc Ninh, 
A .Quảng Nam, Bà Rịa — Vũng Tàu, Bình Dương, Long An, Thành phố Hồ Chí 

Minh, Hà Nội, Hải Phòng, Đồng Tháp... tỏ ra bất an về tình trạng các đối tượng 
sử dụng ma túy gây ảo giác đã gây ra nhiều hành vi phạm tội rất nghiêm trọng, 
đặc biệt nghiêm trọng và kiến nghị với cơ quan chức năng xử lý nghiêm minh 
các đối tượng này. Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an nhận được công văn 
của Cơ quan CSĐT Công an một số địa phương đề nghị hướng dẫn khó khăn, 
vướng mắc trong việc xử lý trách nhiệm hình sự đối với người 
tình trạng mất hoặc hạn chế khả năng nhận thức h oặc khả năn 
vi do sử dụng chất ma túy (gây kích thích ‘h o :háo”).

Thực hiện ý kiến chi đạo của lãnh dạo Bộ Công an, sau khi thống nhất vói 
Viện kiểm sát nhân dân tổi cao (tại Công văn số 3592/VKSNDTC-V14 ngày 
13/9/2017), Tòa án nhân dân tối cao (tại Công vãn số 199/TANDTC-V1 ngày 
13/6/2017 gửi Đoàn biểu Quốc hội tỉnh Bến Tre và Công văn số 534/TANDTC-Vl 
ngày 25/12/2017), Viện Pháp y tâm thần Trung ương - Bộ Y tế (tại Công văn số 
519/VPYTTTƯ ngày 30/5/2017), Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an hướng 
dẫn thực hiện như sau:

1. Tại Điều 21 Bộ luật Hình sự năm ? ' r quy định về trường hợp người 
thực hẠn hành vỉ nguy hiểm cho xã hội Irons đang mắc bệnh tâm thần hoặ 
bệnh khác (tình trạng bệnh tật ở đây là do bệnh lý tự phát sinh từ cơ thể của 
người đó) làm mất khả năng nhận thức hoặc khả năng điều khiển hành vi của 
mình thì không phải chịu trách nhiệm hình sự. Điều 13 Bộ luật Hình sự năm 
2015 quy định: Người phạm tội trong tình trạng mất khả năng nhận thức hoặc 
khả năng điều khiển hành vi của mình do dùng rượu, bia hoặc chất kích thích 
mạnh khác, thì vẫn phải chịu trách nhiệm hình sự.



2. Khi xác định được tình trạng rối loạn tâm thần dẫn đến mất hoặc hạn chế 
khả năng nhận thức và điều khiển hành vi do trực tiếp sử dụng chất ma túy gây ra 
kích thích (ảo giác) của người phạm tội không được coi là bệnh tâm thần, người 
đỏ vẫn phải chịu trách nhiệm hình sự theo Điều 13 Bộ luật Hình sự năm 2015.

Do vậy, mọi trường họp người có hành vi phạm tội trong tình trạng rối 
loạn tâm thần gây ảnh hưởng (mất hoặc hạn chế) khả năng nhận thức hoậc khả 
năng điều khiển hành vi mà xác định được nguyên nhân trực tiếp tại thời điểm 
phạm tội là do sử dụng chất ma túy gây kích thích “ảo giác” (tức là khi người 
thực hiện hành vi phạm tội không thuộc trường hợp mất khả năng nhận thức 
hoặc điều khiển hành vi do bệnh lý tự phát sinh từ cơ thể của họ) thì vẫn phải 
chịu trách nhiệm hình sự theo quy định tại Điều 13 Bộ luật Hĩnh sự năm 2015.

3. Nếu thời gian sử dụng ma túy gây kích thích “ảo giác” lâu dài, gây ra 
các rối loạn tâm thần và hành vi ảnh hưởng đến khả năng nhận thức hoặc khả 
năng điều khiển hành vi (các rối loạn tâm thần này tồn tại ngoài thời gian do tác 
dụng trực tiếp của các chất ma túy gây kích thích “ảo giác” gây ra) thì phải xem 
xét ừách nhiệm hình sự về hành vi phạm tội đã gây ra.

4. Trường hợp Viện kiểm sát đã ra Quyết định bắt buộc chữa bệnh đối với 
người thực hiện hành vi phạm tội trong tình trạng mất hoặc hạn chế khả năng
nhận thức hoặc khả năng điều khiển hành vi do sử dụng chất ma túy gây kích
thích “ảo giác'” thì sau kỉìi"cLữa bệnh bắt buộc' xong phải tiếp tục tiên hành các 
thủ tục tô tụng để xử lý theo đúng quy định của pháp luật.

Cơ quan CSĐT Bộ Công an hướng dẫn để Cơ quan CSĐT Công an các 
tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương trao đổi thống nhất với Viện kiểm sát 
nhân dân, Tòa án nhân dân cùng cấp thực hiện./. ui
Nơi nhận:
- Như ừen;
- VB1 (đệ báo cáo đ/c Bộ trường);
- YB2 (để báo cáo đ/c Thứ trơcmg);
- TANDTC, VKSNDTC (để phối hợp);
- Bộ Y tế (Viện Pháp y tâm thè: : Trung ương);
- C44, C45, C46, C47 (để thực ị. .;.);
- Lưu: VT, C44-P2.


