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PHẠM XUÂN THỤY * 

Tóm tắt: Quyền sống là một trong những quyền tự nhiên, cơ bản và quan trọng nhất của con 

người. Để bảo vệ quyền sống của con người, Bộ luật Hình sự Việt Nam quy định các tội xâm phạm 

tính mạng của con người. Bài viết phân tích những sự thay đổi trong quy định về các tội xâm phạm 

tính mạng của con người theo quy định của Bộ luật Hình sự năm 2015 so với Bộ luật Hình sự năm 

1999. Bài viết cũng chỉ ra một số bất cập, hạn chế trong quy định hiện hành và đưa ra ý kiến góp 

phần hoàn thiện quy định về các tội xâm phạm tính mạng của con người. 
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CRIME OF INFRINGING ON HUMAN LIFE ACCORDING TO VIETNAMESE PENAL 

CODE 2015 - SOME INADEQUACIES AND DIRECTIONS FOR IMPROVEMENT 

Abstract: The right to life is one of the most natural, basic and important human rights. To protect 

people's right to life, the Vietnamese Penal Code stipulates crimes of infringing upon human life. The 

article analyzes the changes in provisions on crimes of infringing on human life in the 2015 Penal 

Code compared with the 1999 Penal Code. The article also points out some inadequacies and 

limitations in the current provisions and gives suggestions to improve the provisions on crimes 

infringing on human life. 
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ính mạng của con người là vốn quý 

không thể đánh đổi. Quyền được bảo vệ 

tính mạng là quyền cơ bản, chính đáng và 

quan trọng nhất của mỗi con người. Tuyên 

ngôn toàn thế giới về nhân quyền (UDHR) 

năm 1948 tại Điều 3 quy định: “Mọi người 

đều có quyền sống, quyền tự do và an toàn 

cá nhân”
1
. Công ước quốc tế về các quyền 
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dân sự, chính trị năm 1966 (ICCPR) tại 

khoản 1 Điều 6 cũng quy định: “Mọi người 

đều có quyền cố hữu là được sống. Quyền 

này phải được pháp luật bảo vệ. Không ai có 

thể bị tước mạng sống một cách tùy tiện”
2
. 

Những hành vi xâm phạm tính mạng con 

người cũng là những hành vi thường xuyên 

xảy ra trên thực tế, gây ra nhiều thiệt hại cho 

xã hội. Vì lẽ đó, quy định về các tội xâm 

phạm tính mạng của con người là nội dung 

tất yếu trong pháp luật hình sự của các quốc 
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