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NGUYỄN KIM CHI * 

Tóm tắt: Khoa học luật hình sự đã thống nhất chia các giai đoạn phạm tội thành ba giai đoạn: 

Chuẩn bị phạm tội, phạm tội chưa đạt và tội phạm hoàn thành. Bộ luật Hình sự năm 2015, sửa đổi 

năm 2017 đã có nhiều điểm mới liên quan đến các giai đoạn phạm tội. Trên cơ sở nghiên cứu lí luận, 

bài viết đánh giá thực trạng quy định của Bộ luật Hình sự hiện hành về các giai đoạn phạm tội, từ đó 

chỉ ra tồn tại, hạn chế, vướng mắc làm cơ sở để tiếp tục hoàn thiện pháp luật như phân hóa các 

trường hợp phạm tội chưa đạt, quy định tội phạm hoàn thành và vấn đề này đối với pháp nhân thương 

mại phạm tội), qua đó, góp phần xử lí hiệu quả và công bằng trách nhiệm hình sự, cũng như đấu tranh 

phòng, chống tội phạm.      
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STAGES OF COMMITTING CRIMES: THE THEORY AND APPLICATION OF THE 2015 

PENAL CODE AND ORIENTATIONS FOR FURTHER LEGAL REFINEMENT 

Abstract: Criminal law science uniformly divides the process of committing a crime into three 

stages: Preparing to commit a crime, committing an unsatisfactory crime and committing a completed 

crime. The 2015 Penal Code, revised in 2017, introduces many new points related to the stages of 

committing crime. Therefore, on the basis of theoretical research, this article evaluates the current 

situation of provisions of the current Penal Code on the stages of crime, thereby pointing out the 

existence, limitations and obstacles as a basis for further improvement of legislation (such as the 

division of unsatisfactory crimes, the regulation of completed crimes and this problem for commercial 

legal entities committing crimes), thereby, contributing to the effective and fair handling of criminal 

liability, as well as the fight against crime. 
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1. Đặt vấn đề 

Khoa học luật hình sự đã thống nhất các 

giai đoạn phạm tội được hiểu là những bước 

trong quá trình (tiến trình) thực hiện tội 

phạm do cố ý (trực tiếp)
1
, phản ánh mức độ 

                                                           

1
  Nguyễn Ngọc Chí, “Chương 10 - Các giai đoạn phạm 

tội”, trong sách: Giáo trình luật hình sự Việt Nam 

nguy hiểm cho xã hội của hành vi phạm tội ở 

từng thời điểm nhất định, bao gồm: chuẩn bị 

phạm tội, phạm tội chưa đạt (hai giai đoạn 

này còn gọi là tội phạm chưa hoàn thành)
2
 và  

                                                                                        
(Phần chung), Lê Văn Cảm (chủ biên), Nxb. Đại học 

Quốc gia Hà Nội, 2021, tr. 214. 
2
  Lê Văn Cảm, Những vấn đề cơ bản trong khoa học 

luật hình sự - Phần chung (Giáo trình sau đại học), 

Nxb. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2019, tr. 416. 
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