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CHƯƠNG  XX 

CÁC TỘ I  X ÂM PHẠM TRẬT TỰ   QUẢN LÝ HÀNH CHÍNH 

 

Đ iều 257.   Tội chống người thi hành công vụ  

1. Người nào dùng vũ lực, đe doạ dùng vũ lực hoặc dùng thủ đoạn khác cản trở người 
thi hành công vụ thực hiện công vụ của họ hoặc ép buộc  họ thực hiện hành vi trái pháp luật, 
thì bị phạt cải tạo không giam giữ đến ba năm hoặc phạt tù từ  sáu tháng  đến  ba năm. 

2. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ hai năm đến bảy  
năm : 

a)  Có tổ chức; 

b) Phạm tội nhiều lần; 

c) Xúi giục, lôi kéo, kích động  người khác phạm tội; 

d) Gây hậu quả nghiêm trọng; 

đ) Tái phạm nguy hiểm. 

 

Đ iều 258.    Tội lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, 
quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, công dân   

 1. Người nào lợi dụng các quyền tự do ngôn luận, tự do báo chí, tự do tín ngưỡng, tôn 
giáo, tự do hội họp, lập hội và các quyền tự do dân chủ khác xâm phạm lợi ích của  Nhà nước, 
quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, công dân, thì bị phạt cảnh cáo, cải tạo không giam giữ 
đến ba năm  hoặc phạt tù từ sáu  tháng đến ba  năm. 

2. Phạm tội trong  trường hợp nghiêm trọng thì bị phạt tù từ hai năm đến bảy năm. 

 

Đ iều 259.  Tội trốn tránh nghĩa vụ quân sự   

1. Người nào không chấp hành đúng quy định của pháp luật  về đăng ký nghĩa vụ quân 
sự, không chấp hành lệnh gọi nhập ngũ, lệnh gọi tập trung huấn luyện, đã bị xử phạt hành 
chính về hành vi này hoặc đã bị kết án về tội này, chưa được xoá án tích mà còn vi phạm, thì 
bị phạt cải tạo không giam giữ đến hai năm hoặc phạt tù từ ba tháng đến hai năm. 

2. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ một  năm đến năm 
năm: 

a) Tự gây thương tích hoặc tổn hại cho sức khoẻ của mình; 

b) Phạm tội trong thời chiến; 

c) Lôi kéo người khác phạm tội. 

 

Đ iều 260.  Tội không chấp hành lệnh gọi quân nhân dự bị nhập ngũ  

1. Người nào là quân nhân dự bị mà không chấp hành lệnh gọi nhập ngũ trong trường 
hợp có lệnh tổng động viên, lệnh động viên cục bộ, có chiến tranh hoặc có nhu cầu tăng 
cường cho lực lượng thường trực của quân đội để chiến đấu bảo vệ địa phương, bảo vệ chủ 
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quyền lãnh thổ, thì bị phạt cải tạo không giam giữ đến ba năm hoặc phạt tù từ sáu tháng đến 
ba năm. 

2. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ hai năm đến bảy 
năm: 

a) Tự gây thương tích hoặc tổn hại cho sức khỏe của mình; 

b) Lôi kéo người khác phạm tội. 

 

Đ iều 261.   Tội làm trái quy định về việc thực hiện nghĩa vụ quân sự   

1.  Người nào lợi dụng chức vụ, quyền hạn làm trái quy định về đăng ký nghĩa vụ quân 
sự, gọi nhập ngũ, gọi tập trung huấn luyện, thì bị phạt cải tạo không giam giữ đến ba năm 
hoặc phạt tù từ sáu tháng đến ba năm. 

2. Phạm tội trong thời chiến thì bị phạt tù từ  hai năm đến  bảy năm. 

3. Người phạm tội còn có thể bị cấm đảm nhiệm chức vụ nhất định từ một năm đến năm 
năm. 

 

Đ iều 262.   Tội cản trở việc thực hiện nghĩa vụ quân sự 

1.  Người nào cố ý cản trở việc đăng ký nghĩa vụ quân sự, gọi nhập ngũ, gọi tập trung 
huấn luyện, thì bị phạt cảnh cáo, cải tạo không giam giữ đến hai năm hoặc phạt tù từ ba tháng 
đến hai năm. 

2. Phạm tội trong trường hợp lợi dụng chức vụ, quyền hạn hoặc trong thời chiến, thì bị 
phạt tù từ một năm đến năm năm. 

 

Đ iều 263.  Tội cố ý làm lộ bí mật nhà nước; tội chiếm đoạt, mua bán, tiêu huỷ tài 
liệu bí mật nhà nước   

1. Người nào cố ý làm lộ bí mật nhà nước hoặc chiếm đoạt, mua bán, tiêu huỷ tài liệu bí 
mật nhà nước, nếu không thuộc trường hợp quy định tại Điều 80 của Bộ luật này, thì bị phạt 
tù từ  hai năm đến  bảy năm. 

2. Phạm tội gây hậu quả nghiêm trọng thì bị phạt tù từ năm năm đến mười năm. 

3. Phạm tội gây hậu quả rất nghiêm trọng hoặc đặc biệt nghiêm trọng, thì bị phạt tù từ 
mười năm đến mười lăm năm. 

4. Người phạm tội còn có thể bị phạt tiền từ mười triệu đồng đến một trăm triệu đồng, 
cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định từ một năm đến năm 
năm.  

 

Đ iều 264.   Tội vô ý làm lộ bí mật nhà nước, tội làm mất tài liệu bí mật nhà nước    

1.  Người nào vô ý làm lộ bí mật nhà nước hoặc làm mất tài liệu bí mật nhà nước, thì bị 
phạt cải tạo không giam giữ đến ba năm hoặc phạt tù từ sáu tháng đến ba năm.  

2. Phạm tội gây hậu quả nghiêm trọng thì bị phạt tù từ hai năm đến bảy năm. 

3. Người phạm tội còn có thể bị cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công 
việc nhất định từ một năm đến năm năm.   
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Đ iều 265.   Tội giả mạo chức vụ, cấp bậc   

Người nào giả mạo chức vụ, cấp bậc  thực hiện hành vi trái pháp luật, thì bị phạt cải tạo 
không giam giữ đến hai năm hoặc phạt tù từ ba tháng đến hai năm. 

 

Đ iều 266.   Tội sửa chữa, sử dụng giấy chứng nhận và các tài liệu của cơ quan, tổ 
chức   

1. Người nào sửa chữa, làm sai lệch nội dung hộ chiếu, thị thực, hộ khẩu, hộ tịch hoặc 
các loại giấy chứng nhận và tài liệu khác của cơ quan, tổ chức và sử dụng giấy tờ đó thực hiện 
hành vi trái pháp luật gây hậu quả nghiêm trọng hoặc đã bị xử phạt hành chính về hành vi này 
mà còn vi phạm, thì bị phạt cảnh cáo, phạt tiền từ một triệu đồng đến mười triệu đồng,  cải tạo 
không giam giữ đến ba năm hoặc phạt tù từ sáu tháng đến  ba năm. 

2. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ hai năm đến năm 
năm: 

a) Có tổ chức; 

b) Phạm tội nhiều lần; 

c) Gây hậu quả rất nghiêm trọng hoặc đặc biệt nghiêm trọng. 

3. Người phạm tội còn có thể bị phạt tiền từ một triệu đồng đến năm triệu đồng, cấm 
đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định từ một năm đến năm năm. 

 

Đ iều 267.  Tội làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức   

1. Người nào làm giả con dấu, tài liệu hoặc giấy tờ khác của cơ quan, tổ chức hoặc sử 
dụng con dấu, tài liệu, giấy tờ đó nhằm lừa dối cơ quan, tổ chức hoặc công dân, thì bị phạt 
tiền từ năm triệu đồng đến năm mươi triệu đồng hoặc bị phạt tù từ sáu tháng đến ba năm. 

2. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ hai năm đến năm 
năm: 

a) Có tổ chức; 

b) Phạm tội nhiều lần; 

c)  Gây hậu quả nghiêm trọng; 

d) Tái phạm nguy hiểm. 

3. Phạm tội gây hậu quả rất nghiêm trọng hoặc đặc biệt nghiêm trọng, thì bị phạt tù từ 
bốn năm đến bảy năm. 

4. Người phạm tội còn có thể bị phạt tiền từ năm triệu đồng đến năm mươi  triệu đồng. 

 

Đ iều 268.  Tội chiếm đoạt, mua bán, tiêu huỷ con dấu, tài liệu của cơ quan nhà 
nước, tổ chức xã hội   

1. Người nào chiếm đoạt, mua bán, tiêu huỷ trái phép con dấu, tài liệu của cơ quan nhà 
nước, tổ chức xã hội không thuộc tài liệu bí mật nhà nước hoặc bí mật công tác, thì bị phạt 
tiền từ một triệu đồng đến mười triệu đồng, cải tạo không giam giữ đến hai năm hoặc phạt tù 
từ  ba tháng đến  hai năm. 
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2. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ một  năm đến  năm 
năm: 

a) Có tổ chức; 

b) Gây hậu quả nghiêm trọng, rất nghiêm trọng hoặc đặc biệt nghiêm trọng; 

c) Tái phạm nguy hiểm. 

3. Người phạm tội còn có thể bị phạt tiền từ một triệu đồng đến năm triệu đồng, cấm 
đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định từ một năm đến năm năm. 

 

Đ iều 269.  Tội không chấp hành các quyết định hành chính của cơ quan nhà nước 
có thẩm quyền về việc đưa vào cơ sở giáo dục, cơ sở chữa bệnh, quản chế hành chính    

Người nào cố ý không chấp hành quyết định hành chính của cơ quan nhà nước có thẩm 
quyền về việc đưa vào cơ sở giáo dục, cơ sở chữa bệnh, quản chế hành chính mặc dù đã bị áp 
dụng các biện pháp cưỡng chế cần thiết, thì bị phạt tù từ sáu  tháng đến  ba năm. 

 

Đ iều 270.   Tội vi phạm các quy định về quản lý nhà ở   

1. Người nào chiếm dụng chỗ ở, xây dựng nhà trái phép, đã bị xử phạt hành chính về 
hành vi này hoặc đã bị kết án về tội này, chưa được xoá án tích mà còn vi phạm, thì bị phạt 
cải tạo không  giam giữ đến hai năm hoặc phạt tù  từ ba tháng đến hai năm. 

Nhà ở, công trình xây dựng trái phép có thể bị dỡ bỏ, trưng mua hoặc tịch thu. 

2.  Người phạm tội còn có thể bị phạt tiền từ năm triệu đồng đến năm mươi triệu đồng. 

 

Đ iều 271.  Tội vi phạm các quy định về xuất bản, phát hành sách, báo, đĩa âm 
thanh, băng âm thanh, đĩa hĩnh, băng hình hoặc các ấn phẩm khác   

1. Người nào vi phạm các quy định về xuất bản và phát hành sách, báo, đĩa âm thanh, 
băng âm thanh, đĩa hình, băng hình hoặc các ấn phẩm khác, thì bị phạt cảnh cáo, phạt tiền từ 
mười triệu đồng đến một trăm triệu đồng, cải tạo không giam giữ đến một năm hoặc phạt tù từ 
ba tháng đến một năm. 

2. Người phạm tội còn có thể bị phạt tiền từ mười triệu đồng đến  năm mươi triệu đồng, 
cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định từ một năm đến năm 
năm. 

 

Đ iều 272.  Tội vi phạm các quy định về bảo vệ và sử dụng di tích lịch sử, văn hoá, danh 
lam, thắng cảnh gây hậu quả nghiêm trọng   

1. Người nào vi phạm các quy định về bảo vệ và sử dụng các di tích lịch sử, văn hoá,  
danh lam, thắng cảnh gây hậu quả nghiêm trọng hoặc đã bị xử phạt hành chính về hành vi này 
hoặc đã bị kết án về tội này, chưa được xoá án tích mà  còn vi phạm, thì bị phạt cảnh cáo, phạt 
tiền từ hai  triệu đồng đến hai mươi triệu đồng, cải tạo không giam giữ đến ba năm hoặc phạt 
tù từ ba tháng đến ba năm. 

2. Phạm tội trong trường hợp gây hậu quả rất nghiêm trọng, đặc biệt nghiêm trọng, thì 
bị phạt tù từ hai năm đến bảy năm. 
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Đ iều  273.   Tội vi phạm quy chế về  khu vực biên giới 

1. Người nào vi phạm quy định về cư trú, đi lại hoặc các quy định khác về khu vực biên 
giới, đã bị xử phạt hành chính về hành vi này hoặc đã bị kết án về tội này, chưa được xoá án 
tích mà còn vi phạm, thì bị phạt tiền từ năm triệu đồng đến năm mươi triệu đồng hoặc phạt tù 
từ sáu tháng đến ba năm. 

2. Tái phạm hoặc phạm tội gây hậu quả nghiêm trọng thì bị phạt tù từ hai năm đến  bảy 
năm. 

3. Người phạm tội còn có thể bị phạt tiền từ ba triệu đồng đến ba mươi triệu đồng, cấm 
cư trú từ một năm đến  năm năm. 

 

Đ iều 274.  Tội xuất cảnh, nhập cảnh trái phép; tội ở lại nước ngoài hoặc ở lại Việt 
Nam trái phép   

Người nào xuất cảnh, nhập cảnh trái phép hoặc ở lại nước ngoài, ở lại Việt Nam trái 
phép, đã bị xử phạt hành chính về hành vi này mà còn vi phạm, thì bị phạt tiền từ năm triệu 
đồng đến năm mươi triệu đồng hoặc phạt tù từ ba tháng đến hai năm.  

 

Đ iều 275.   Tội tổ chức, cưỡng ép người khác trốn đi nước ngoài hoặc ở lại nước 
ngoài trái phép   

1. Người nào tổ chức, cưỡng ép người khác trốn đi nước ngoài hoặc ở lại nước ngoài 
trái phép, nếu không thuộc trường hợp quy định tại Điều 91 của Bộ luật này, thì bị phạt tù từ 
hai năm đến bảy năm. 

2. Phạm tội nhiều lần hoặc gây hậu quả nghiêm trọng hoặc rất nghiêm trọng, thì bị phạt 
tù từ năm năm đến mười hai năm. 

3. Phạm tội gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng thì bị phạt tù từ mười hai năm đến hai 
mươi năm. 

 

Đ iều 276.   Tội xúc phạm Quốc kỳ, Quốc huy   

Người nào cố ý xúc phạm Quốc kỳ, Quốc huy, thì bị phạt cảnh cáo, cải tạo không giam 
giữ đến ba năm hoặc phạt tù từ sáu tháng đến ba năm. 

 
CHƯƠNG XXI  

CÁC TỘ I  PHẠM VỀ  CHỨC VỤ  

 

Đ iều 277.   Khái niệm tội phạm về chức vụ   

Các tội phạm về chức vụ là những hành vi xâm phạm hoạt động đúng đắn của cơ quan, 
tổ chức do người có chức vụ thực hiện trong khi thực hiện công vụ. 

Người có chức vụ nói trên đây là người do bổ nhiệm, do bầu cử, do hợp đồng hoặc do 
một hình thức khác, có hưởng lương hoặc không hưởng lương, được giao thực hiện một công 
vụ nhất định và có quyền hạn nhất định trong khi thực hiện công  vụ . 
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MỤC A 
CÁC TỘ I  PHẠM VỀ  THAM NHŨNG 

 

Đ iều 278.    Tội tham ô tài sản   

1. Người nào lợi dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản mà mình có trách nhiệm 
quản lý có giá trị từ năm trăm nghìn đồng đến dưới năm mươi triệu đồng hoặc dưới năm trăm 
nghìn đồng nhưng thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ hai năm đến bảy 
năm: 

a) Gây hậu quả nghiêm trọng; 

b) Đã bị xử lý kỷ luật về hành vi này mà còn vi phạm; 

c) Đã bị kết án về một trong các tội quy định tại Mục A Chương này, chưa được xoá án 
tích mà còn vi phạm.  

2. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ bảy năm đến mười 
lăm năm: 

a) Có tổ chức; 

b) Dùng thủ đoạn xảo quyệt, nguy hiểm; 

c) Phạm tội nhiều lần; 

d) Chiếm đoạt tài sản có giá trị từ năm mươi triệu đồng đến dưới hai trăm triệu đồng; 

đ)  Gây hậu quả nghiêm trọng khác. 

3. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ mười lăm năm đến  
hai mươi năm: 

a) Chiếm đoạt tài sản có giá trị từ hai trăm triệu đồng đến dưới năm trăm triệu đồng; 

b) Gây hậu quả rất nghiêm trọng khác. 

4. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù hai mươi năm, tù 
chung thân hoặc tử hình: 

a) Chiếm đoạt tài sản có giá trị từ năm trăm triệu đồng trở lên; 

b) Gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng khác. 

5. Người phạm tội còn  bị cấm đảm nhiệm chức vụ nhất định từ một năm đến năm năm, 
có thể bị phạt tiền từ mười triệu đồng đến năm mươi triệu đồng, tịch thu một phần hoặc toàn 
bộ tài sản. 

 

Đ iều 279.    Tội nhận hối lộ    

1. Người nào lợi dụng chức vụ, quyền hạn, trực tiếp hoặc qua trung gian đã nhận hoặc 
sẽ nhận tiền, tài sản hoặc lợi ích vật chất khác dưới bất kỳ hình thức nào  có giá trị từ năm 
trăm nghìn đồng đến dưới mười triệu đồng hoặc dưới năm trăm nghìn đồng nhưng thuộc một 
trong các trường hợp sau đây để làm hoặc không làm một việc vì lợi ích hoặc theo yêu cầu 
của người đưa hối lộ, thì bị phạt tù từ hai năm đến bảy năm: 

a) Gây hậu quả nghiêm trọng; 

b) Đã bị xử lý kỷ luật về hành vi này mà còn vi phạm; 
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c) Đã bị kết án về một trong các tội quy định tại Mục A Chương này, chưa được xoá án 
tích mà còn vi phạm.  

2. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ bảy năm đến mười 
lăm năm: 

a) Có tổ chức; 

b) Lạm dụng chức vụ, quyền hạn; 

c) Phạm tội nhiều lần; 

d) Biết rõ của hối lộ là tài sản của Nhà nước; 

đ) Đòi hối lộ, sách nhiễu hoặc dùng thủ đoạn xảo quyệt; 

e) Của hối lộ có giá trị từ mười triệu đồng đến dưới năm  mươi triệu đồng; 

g)  Gây hậu quả nghiêm trọng khác. 

3. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ mười lăm  năm 
đến hai mươi năm: 

a) Của hối lộ có giá trị từ năm mươi triệu đồng đến dưới ba trăm triệu đồng; 

b) Gây hậu quả rất nghiêm trọng khác. 

4. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù hai mươi năm, tù 
chung thân hoặc tử hình: 

a)  Của hối lộ  có giá trị từ ba trăm triệu đồng trở lên; 

b) Gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng khác. 

5. Người phạm tội còn bị cấm đảm nhiệm chức vụ nhất định từ một năm đến năm năm, 
có thể bị phạt tiền từ một lần đến năm lần giá trị của hối lộ, tịch thu một phần hoặc toàn bộ tài 
sản. 

 

Đ iều 280.   Tội  lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản   

1. Người nào lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản của người khác có giá trị 
từ năm trăm nghìn đồng đến dưới năm mươi triệu đồng hoặc dưới năm trăm nghìn đồng 
nhưng gây hậu quả nghiêm trọng, đã bị xử lý kỷ luật về hành vi này hoặc đã bị kết án về một 
trong các tội quy định tại Mục A Chương này, chưa được xoá án tích mà còn vi phạm, thì bị 
phạt tù từ một năm đến sáu năm. 

2. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ sáu năm đến mười 
ba năm: 

a) Có tổ chức; 

b) Dùng thủ đoạn xảo quyệt, nguy hiểm; 

c) Phạm tội nhiều lần; 

d) Tái phạm nguy hiểm; 

đ) Chiếm đoạt tài sản có giá trị từ năm mươi triệu đồng đến dưới hai trăm triệu đồng; 

e) Gây hậu quả nghiêm trọng khác. 

3. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ mười ba năm đến 
hai mươi năm: 
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a) Chiếm đoạt tài sản có giá trị từ hai trăm triệu đồng đến dưới năm  trăm triệu đồng; 

b) Gây hậu quả rất nghiêm trọng khác. 

4. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù hai mươi năm hoặc tù 
chung thân: 

a)  Chiếm đoạt tài sản có giá trị từ năm trăm triệu đồng trở lên; 

b) Gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng khác. 

5. Người phạm tội còn bị cấm đảm nhiệm chức vụ nhất định từ một năm đến năm năm, 
có thể bị phạt tiền từ mười triệu đồng đến năm mươi triệu đồng. 

 

Đ iều 281.   Tội lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ    

1. Người nào vì vụ lợi hoặc động cơ cá nhân khác mà lợi dụng chức vụ, quyền hạn làm 
trái công vụ gây thiệt hại cho lợi ích của Nhà nước, của xã hội, quyền, lợi ích hợp pháp của 
công dân, thì bị phạt cải tạo không giam giữ đến ba năm hoặc phạt  tù từ một năm đến năm 
năm. 

2. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ năm năm đến 
mười năm: 

a) Có tổ chức; 

b) Phạm tội nhiều lần; 

c) Gây hậu quả nghiêm trọng. 

3. Phạm tội gây hậu quả rất nghiêm trọng hoặc đặc biệt nghiêm trọng, thì bị phạt tù từ 
mười năm đến mười lăm năm. 

4. Người phạm tội còn bị cấm đảm nhiệm chức vụ nhất định từ một năm đến năm năm, 
có thể bị phạt tiền từ ba triệu đồng đến ba mươi triệu đồng. 

 

Đ iều 282.  Tội lạm quyền trong khi thi hành công vụ   

1. Người nào vì vụ lợi hoặc động cơ cá nhân khác mà vượt quá quyền hạn của mình làm 
trái công vụ  gây thiệt hại cho lợi ích của Nhà nước, của xã hội, quyền, lợi ích hợp pháp  của 
công dân, thì bị phạt tù từ một năm đến bảy năm. 

2. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ năm năm đến 
mười hai năm: 

a) Có tổ chức; 

b) Phạm tội nhiều lần; 

c) Gây hậu quả nghiêm trọng. 

3.  Phạm tội gây hậu quả rất nghiêm trọng hoặc đặc biệt nghiêm trọng, thì bị phạt tù từ 
mười năm đến hai mươi năm. 

4. Người phạm tội còn bị cấm đảm nhiệm chức vụ nhất định từ một năm đến năm năm, 
có thể bị phạt tiền từ ba triệu đồng đến ba mươi triệu đồng. 
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Đ iều 283.   Tội lợi dụng chức vụ, quyền hạn gây ảnh hưởng đối với người khác để 
trục lợi   

1. Người nào lợi dụng chức vụ, quyền hạn, trực tiếp hoặc qua trung gian đã nhận hoặc 
sẽ nhận tiền, tài sản hoặc lợi ích vật chất khác dưới bất kỳ hình thức nào có giá trị từ năm 
trăm nghìn đồng đến dưới mười triệu đồng hoặc dưới năm trăm nghìn đồng nhưng gây hậu 
quả nghiêm trọng, đã bị xử lý kỷ luật về hành vi này mà còn vi phạm, để dùng ảnh hưởng của 
mình thúc đẩy người có chức vụ, quyền hạn làm hoặc không làm một việc thuộc trách nhiệm 
hoặc liên quan trực tiếp đến công việc của họ hoặc làm một việc không được phép làm, thì bị 
phạt tù từ một năm đến sáu năm. 

2. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ sáu năm đến mười 
ba năm: 

a) Có tổ chức; 

b) Phạm tội nhiều lần; 

c) Tiền, tài sản hoặc lợi ích vật chất khác có giá trị từ mười triệu đồng đến dưới năm 
mươi triệu đồng; 

d) Gây hậu quả nghiêm trọng khác. 

3. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ mười ba năm đến  
hai mươi  năm: 

a) Tiền, tài sản hoặc lợi ích vật chất khác có giá trị từ năm mươi triệu đồng đến dưới ba 
trăm triệu đồng: 

b) Gây hậu quả rất nghiêm trọng khác. 

4. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù hai mươi  năm hoặc 
tù chung thân: 

a) Tiền, tài sản hoặc lợi ích vật chất khác có giá trị từ ba trăm triệu đồng trở lên; 

b) Gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng khác. 

5. Người phạm tội còn bị cấm đảm nhiệm chức vụ nhất định từ một năm đến năm năm, 
có thể bị phạt tiền từ một lần đến năm lần số tiền hoặc giá trị tài sản đã trục lợi. 

 

Đ iều 284.  Tội giả mạo trong công tác    

1. Người nào vì vụ lợi hoặc động cơ cá nhân khác mà lợi dụng chức vụ, quyền hạn thực 
hiện một trong các hành vi sau đây, thì bị phạt tù từ một năm đến năm năm: 

a) Sửa chữa, làm sai lệch nội dung giấy tờ, tài liệu; 

b) Làm, cấp giấy tờ giả;  

c) Giả mạo chữ ký của người có chức vụ, quyền hạn. 

2. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ ba năm đến mười  
năm: 

a) Có tổ chức; 

b) Người phạm tội là người có trách nhiệm lập hoặc cấp các giấy tờ,  tài liệu; 

c) Phạm tội nhiều lần; 

d) Gây hậu quả nghiêm trọng. 
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3. Phạm tội gây hậu quả rất nghiêm trọng thì bị phạt tù từ bảy năm đến mười lăm năm.  

4. Phạm tội gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng thì bị phạt tù từ mười hai năm đến hai 
mươi năm. 

5. Người phạm tội còn bị cấm đảm nhiệm  chức vụ hoặc làm công việc nhất định từ một 
năm đến năm năm, có thể bị phạt tiền từ ba triệu đồng đến ba mươi triệu đồng. 

 
MỤC B 

CÁC TỘ I  PHẠM KHÁC VỀ  CHỨC VỤ  

 

Đ iều 285.   Tội thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng   

1. Người nào vì thiếu trách nhiệm mà không thực hiện hoặc thực hiện không đúng 
nhiệm vụ được giao gây hậu quả nghiêm trọng, nếu không thuộc trường hợp quy định tại các 
điều 144, 235 và 301 của Bộ luật này, thì bị phạt cải tạo không giam giữ đến ba năm hoặc 
phạt tù từ sáu tháng đến năm năm. 

2. Phạm tội gây hậu quả rất nghiêm trọng hoặc đặc biệt nghiêm trọng, thì bị phạt tù từ 
ba năm đến mười hai năm. 

3. Người phạm tội còn bị cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc 
nhất định từ một  năm đến năm năm. 

 

Đ iều 286.  Tội cố ý làm lộ bí mật công tác; tội chiếm đoạt, mua bán hoặc tiêu huỷ 
tài liệu  bí mật công tác   

1. Người nào cố ý làm lộ bí mật công tác hoặc chiếm đoạt, mua bán, tiêu huỷ tài liệu bí 
mật công tác, nếu không thuộc trường hợp quy định tại Điều 80 và Điều 263 của Bộ luật này, 
thì bị phạt cải tạo không giam giữ đến ba năm hoặc phạt  tù từ ba tháng đến ba năm. 

2. Phạm tội gây hậu quả nghiêm trọng thì bị phạt tù từ hai năm đến bảy năm. 

3. Người phạm tội còn bị cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc 
nhất định từ một  năm đến năm năm. 

 

Đ iều 287.   Tội  vô ý làm lộ bí mật công tác; tội làm mất tài liệu bí  mật công tác   

1. Người nào vô ý làm lộ bí mật công tác hoặc làm mất tài liệu bí mật  công tác gây hậu 
quả nghiêm trọng, rất nghiêm trọng hoặc đặc biệt nghiêm trọng, nếu không thuộc trường hợp 
quy định tại Điều 264 của Bộ luật này, thì bị phạt cảnh cáo, cải tạo không giam giữ đến hai 
năm hoặc phạt   tù từ ba tháng đến hai năm. 

2. Người phạm tội còn có thể bị cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công 
việc nhất định từ  một năm đến năm năm. 

 

  Đ iều 288.  Tội đào nhiệm   

1. Người nào là cán bộ, công chức mà cố ý từ bỏ nhiệm vụ công tác gây hậu quả nghiêm 
trọng, thì bị phạt cải tạo không giam giữ đến hai năm hoặc phạt   tù từ ba tháng đến ba năm. 

2. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ hai năm đến bảy 
năm: 
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a) Lôi kéo người khác đào nhiệm; 

b) Phạm tội trong hoàn cảnh chiến tranh, thiên tai hoặc trong những trường hợp khó 
khăn đặc biệt  khác của xã hội; 

c) Gây hậu quả rất nghiêm trọng hoặc đặc biệt nghiêm trọng. 

3. Người phạm tội còn có thể bị cấm đảm nhiệm chức vụ nhất định từ một  năm đến 
năm năm. 

 

Đ iều 289.   Tội đưa hối lộ    

1. Người nào đưa hối lộ mà của hối lộ có giá trị từ năm trăm nghìn đồng đến dưới mười 
triệu đồng hoặc dưới năm trăm nghìn đồng nhưng gây hậu quả nghiêm trọng hoặc vi phạm 
nhiều lần,  thì bị phạt tù từ một năm đến sáu năm. 

2. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ sáu năm đến mười 
ba năm: 

a) Có tổ chức; 

b) Dùng thủ đoạn xảo quyệt; 

c) Dùng tài sản của Nhà nước để đưa hối lộ;  

d) Phạm tội nhiều lần; 

đ) Của hối lộ có giá trị từ mười triệu đồng đến dưới năm  mươi triệu đồng; 

e) Gây hậu quả nghiêm trọng khác. 

3. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ mười ba năm đến 
hai mươi năm: 

a) Của hối lộ có giá trị từ năm mươi triệu đồng đến dưới ba trăm triệu đồng; 

b) Gây hậu quả rất nghiêm trọng khác. 

4. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù hai mươi năm, tù 
chung thân hoặc tử hình: 

a) Của hối lộ có giá trị từ ba trăm triệu đồng trở lên; 

b) Gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng khác. 

5. Người phạm tội còn có thể bị phạt tiền từ một lần đến năm lần giá trị của hối lộ. 

6. Người bị ép buộc đưa hối lộ mà chủ động khai báo trước khi bị phát giác, thì được coi 
là không có tội và được trả lại toàn bộ của đã dùng để đưa hối lộ. 

Người đưa hối lộ tuy không bị ép buộc nhưng đã chủ động khai báo trước khi bị phát giác, thì có 
thể được miễn trách nhiệm hình sự và được  trả lại một phần hoặc toàn bộ của đã dùng để đưa hối lộ. 

 

Đ iều 290.   Tội làm môi giới hối lộ   

1. Người nào làm môi giới hối lộ mà của hối lộ có giá trị từ năm trăm nghìn đồng đến 
dưới mười triệu đồng hoặc dưới năm trăm nghìn đồng nhưng gây hậu quả nghiêm trọng hoặc 
vi phạm nhiều lần,  thì bị phạt tù từ sáu tháng đến năm năm. 

2. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ ba năm đến mười 
năm: 
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a) Có tổ chức; 

b) Dùng thủ đoạn xảo quyệt; 

c) Biết của hối lộ là tài sản của Nhà nước;  

d) Phạm tội nhiều lần; 

đ) Của hối lộ có giá trị từ mười triệu đồng đến dưới năm  mươi triệu đồng; 

e) Gây hậu quả nghiêm trọng khác. 

3. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ tám năm đến mười 
lăm năm: 

a) Của hối lộ có giá trị từ năm mươi triệu đồng đến dưới ba trăm triệu đồng; 

b) Gây hậu quả rất nghiêm trọng khác. 

4. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ mười hai năm đến 
hai mươi năm: 

a) Của hối lộ có giá trị từ ba trăm triệu đồng trở lên; 

b) Gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng khác. 

5. Người phạm tội còn có thể bị phạt tiền từ một lần đến năm lần giá trị của hối lộ. 

6. Người môi giới hối lộ mà chủ động khai báo trước khi bị phát giác, thì có thể được 
miễn trách nhiệm hình sự. 

 

Đ iều 291.  Tội lợi dụng ảnh hưởng đối với người có chức vụ quyền hạn để  trục lợi   

1. Người nào trực tiếp hoặc qua trung gian nhận tiền, tài sản hoặc lợi ích vật chất khác 
dưới bất kỳ hình thức nào có giá trị từ năm trăm nghìn đồng đến dưới năm mươi triệu đồng 
hoặc dưới năm trăm nghìn đồng nhưng gây hậu quả nghiêm trọng, đã bị xử lý kỷ luật về hành 
vi này mà còn vi phạm, để dùng ảnh hưởng của mình thúc đẩy người có chức vụ, quyền hạn 
làm hoặc không làm một việc thuộc trách nhiệm của họ hoặc làm một việc không được phép 
làm, thì bị phạt tù từ  một năm  đến năm năm. 

2. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ ba  năm đến mười 
năm: 

a) Phạm tội nhiều lần; 

b) Nhận tiền, tài sản hoặc lợi ích vật chất khác có giá trị từ năm mươi  triệu đồng trở 
lên; 

c) Gây hậu quả nghiêm trọng, rất nghiêm trọng hoặc đặc biệt nghiêm trọng khác. 

3. Người phạm tội còn có thể bị phạt tiền từ một lần đến năm lần số tiền hoặc giá trị tài 
sản đã trục lợi.  

 
CHƯƠNG  XXII  

CÁC TỘ I  X ÂM PHẠM HOẠT ĐỘNG TƯ  PHÁP 

 

Đ iều 292.   Khái  niệm tội xâm phạm hoạt động tư pháp   
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Các tội xâm phạm hoạt động tư pháp là những hành vi xâm phạm hoạt động đúng đắn 
của  các  cơ quan điều tra, kiểm sát, xét xử và thi hành án trong việc bảo vệ quyền lợi của Nhà 
nước, quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, công dân. 

 

Đ iều 293.   Tội truy cứu trách nhiệm hình sự người không có tội   

1.  Người nào có thẩm quyền mà truy cứu trách nhiệm hình sự người mà mình biết rõ là 
không có tội, thì bị phạt tù từ một năm đến  năm năm. 

2. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ  ba năm đến mười 
năm: 

a) Truy cứu trách nhiệm hình sự về tội xâm phạm an ninh quốc gia hoặc tội khác là tội 
đặc biệt nghiêm trọng; 

b ) Gây hậu quả nghiêm trọng. 

3. Phạm tội gây hậu quả rất nghiêm trọng hoặc đặc biệt nghiêm trọng, thì bị phạt tù từ 
bảy năm đến mười lăm năm. 

4. Người phạm tội còn bị cấm đảm nhiệm chức vụ nhất định từ một năm đến năm năm. 

 

Đ iều 294.  Tội không truy cứu trách nhiệm hình sự người có tội   

1. Người nào có thẩm quyền mà không truy cứu trách nhiệm hình sự người mà mình 
biết rõ là có tội, thì bị phạt tù từ sáu tháng đến ba năm. 

2. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ hai năm đến bảy 
năm: 

a)  Không truy cứu trách nhiệm hình sự người phạm tội xâm phạm an ninh quốc gia 
hoặc các tội khác là tội đặc biệt nghiêm trọng; 

b) Gây hậu quả nghiêm trọng. 

3. Phạm tội gây hậu quả rất nghiêm trọng hoặc đặc biệt nghiêm trọng, thì bị phạt tù từ 
năm năm đến mười hai năm. 

4. Người phạm tội còn bị cấm đảm nhiệm chức vụ nhất định từ một năm đến năm năm. 

 

Đ iều 295.   Tội ra bản án trái pháp luật   

1. Thẩm phán, Hội thẩm nào ra bản án mà mình biết rõ là trái pháp luật, thì bị phạt tù từ 
một năm đến năm năm. 

2. Phạm tội gây hậu quả nghiêm trọng thì bị phạt tù từ ba năm đến mười năm. 

3. Phạm tội gây hậu quả rất nghiêm trọng hoặc đặc biệt nghiêm trọng, thì bị phạt tù từ 
bảy năm đến mười lăm năm. 

4. Người phạm tội còn bị cấm đảm nhiệm chức vụ nhất định từ một năm đến năm năm. 

 

Đ iều 296.   Tội ra quyết định trái pháp luật 

1. Người nào có thẩm quyền trong hoạt động điều tra, truy tố, xét xử, thi hành án ra 
quyết định mà mình biết rõ là trái pháp luật gây thiệt hại cho lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi 



 14

ích hợp pháp của tổ chức, công dân, thì bị phạt cải tạo không giam giữ đến ba năm hoặc phạt 
tù từ  sáu tháng đến ba năm. 

2. Phạm tội gây hậu quả nghiêm trọng thì bị phạt tù từ hai năm đến bảy năm. 

3. Phạm tội gây hậu quả rất nghiêm trọng hoặc đặc biệt nghiêm trọng, thì bị phạt tù từ 
năm năm đến mười năm. 

4. Người phạm tội còn bị cấm đảm nhiệm chức vụ  nhất định từ một năm đến năm năm. 

 

Đ iều 297.   Tội ép buộc nhân viên tư pháp làm trái pháp luật   

1. Người nào lợi dụng chức vụ, quyền hạn ép buộc nhân viên tư pháp làm trái pháp luật 
trong hoạt động điều tra, truy tố, xét xử, thi hành án gây hậu quả nghiêm trọng, thì bị phạt tù từ 
sáu tháng đến ba năm. 

2. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ hai năm đến bảy 
năm: 

a) Dùng vũ lực, đe doạ dùng vũ lực hoặc dùng các thủ đoạn nguy hiểm, xảo quyệt  khác; 

b) Gây hậu quả rất nghiêm trọng hoặc đặc biệt nghiêm trọng. 

3.  Người phạm tội còn bị cấm đảm nhiệm chức vụ nhất định từ một năm đến năm năm. 

 

Đ iều 298.  Tội dùng nhục hình   

1. Người nào dùng nhục hình trong hoạt động điều tra, truy tố, xét xử, thi hành án, thì bị 
phạt tù từ sáu tháng đến ba năm. 

2. Phạm tội gây hậu quả nghiêm trọng thì bị phạt tù từ hai năm đến bảy năm. 

3. Phạm tội gây hậu quả rất nghiêm trọng hoặc đặc biệt nghiêm trọng, thì bị phạt tù từ 
năm năm đến mười hai năm. 

4. Người phạm tội còn bị cấm đảm nhiệm chức vụ nhất định từ một năm đến năm năm. 

 

Đ iều 299.   Tội bức cung   

1. Người nào tiến hành điều tra, truy tố,  xét xử mà bằng các thủ đoạn trái pháp luật 
buộc người bị thẩm vấn phải khai sai sự thật gây hậu quả nghiêm trọng, thì bị phạt tù từ sáu 
tháng đến ba năm. 

2. Phạm tội gây hậu quả rất nghiêm trọng thì bị phạt tù từ hai năm đến bảy năm. 

3. Phạm tội gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng thì bị phạt tù từ năm năm đến mười năm. 

4. Người phạm tội còn bị cấm đảm nhiệm chức vụ  nhất định từ một năm đến năm năm. 

 

Đ iều 300.  Tội làm sai lệch hồ sơ vụ án   

1. Điều tra viên, Kiểm sát viên, Thẩm phán, Hội thẩm, Thư ký Toà án, nhân viên tư 
pháp khác, người bào chữa, người bảo vệ quyền lợi của đương sự nào mà thêm, bớt, sửa đổi, 
đánh tráo, huỷ, làm hư hỏng các tài liệu, vật chứng của vụ án hoặc bằng các thủ đoạn khác 
nhằm làm sai lệch nội dung hồ sơ vụ án, thì bị phạt tù từ một năm đến năm năm. 
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2. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ ba năm đến mười 
năm: 

a) Có tổ chức; 

b) Gây hậu quả nghiêm trọng. 

3. Phạm tội gây hậu quả rất nghiêm trọng hoặc đặc biệt nghiêm trọng, thì bị phạt tù từ 
bảy năm đến mười lăm năm. 

4. Người phạm tội còn bị cấm đảm nhiệm chức vụ, làm công việc nhất định từ một năm 
đến năm năm. 

 

Đ iều 301.  Tội thiếu trách nhiệm để người bị giam, giữ trốn   

1. Người nào trực tiếp quản lý, canh gác, dẫn giải người bị giam, giữ  mà thiếu trách 
nhiệm để người đó trốn gây hậu quả nghiêm trọng, thì bị phạt  cải tạo không giam giữ đến hai 
năm hoặc phạt  tù từ sáu tháng đến ba năm. 

2. Phạm tội để người bị giam, giữ về một tội nghiêm trọng, rất nghiêm trọng, đặc biệt 
nghiêm trọng trốn hoặc gây hậu quả rất nghiêm trọng, thì bị phạt tù hai năm đến bảy năm. 

3. Phạm tội gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng thì bị phạt tù từ năm năm đến mười năm. 

4. Người phạm tội còn bị cấm đảm nhiệm chức vụ  nhất định từ một năm đến năm năm. 

 

Đ iều 302.   Tội tha trái pháp luật người đang bị  giam, giữ   

1. Người nào lợi dụng chức vụ, quyền hạn hoặc lạm quyền tha trái pháp luật người đang 
bị giam, giữ, thì bị phạt cải tạo không giam giữ đến ba năm hoặc phạt tù từ sáu tháng đến ba 
năm. 

2. Phạm tội tha trái pháp luật người đang bị giam, giữ về tội rất nghiêm trọng hoặc tội 
đặc biệt nghiêm trọng hoặc gây hậu quả rất nghiêm trọng, thì bị phạt tù từ hai năm đến bảy 
năm. 

3. Phạm tội gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng thì bị phạt tù từ năm năm đến mười năm. 

4. Người phạm tội còn bị cấm đảm nhiệm chức vụ  nhất định từ một năm đến năm năm. 

 

Đ iều 303.   Tội lợi dụng chức vụ, quyền hạn giam, giữ người  trái pháp luật   

1. Người nào lợi dụng chức vụ, quyền hạn không ra quyết định hoặc không chấp hành 
quyết định trả tự do cho người được trả tự do theo quy định của pháp  luật, thì bị phạt tù từ 
sáu tháng đến ba năm. 

2. Phạm tội gây hậu quả nghiêm trọng thì bị phạt tù từ hai năm đến bảy năm.  

3. Phạm tội gây hậu quả rất nghiêm trọng hoặc đặc biệt nghiêm trọng, thì bị phạt tù từ 
năm năm đến mười năm. 

4. Người phạm tội còn bị cấm đảm nhiệm chức vụ nhất định từ một năm đến năm năm. 

 

Đ iều 304.   Tội không chấp hành án   
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Người nào cố ý không chấp hành bản án, quyết định của Toà án đã có hiệu lực pháp luật 
mặc dù đã bị áp dụng biện pháp cưỡng chế cần thiết, thì bị phạt cải tạo không giam giữ đến ba 
năm hoặc phạt tù từ sáu tháng đến ba năm. 

 

Đ iều 305.  Tội không thi hành án  

1. Người nào có thẩm quyền mà cố ý không ra quyết định thi hành án hoặc không thi 
hành quyết định thi hành bản án, quyết định của Toà án gây hậu quả nghiêm trọng hoặc đã bị 
xử lý kỷ luật về hành vi này mà còn vi phạm, thì bị phạt cải tạo không giam giữ đến ba năm 
hoặc phạt tù từ sáu tháng đến ba năm. 

2. Phạm tội gây hậu quả rất nghiêm trọng hoặc đặc biệt nghiêm trọng, thì bị phạt tù từ 
hai năm đến bảy năm. 

 

Đ iều 306.   Tội cản trở việc thi hành án   

1. Người nào lợi dụng chức vụ, quyền hạn cố ý cản trở việc thi hành án gây hậu quả 
nghiêm trọng, thì bị phạt cải tạo không giam giữ đến ba năm hoặc phạt tù từ sáu tháng đến ba 
năm. 

2. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ hai năm đến năm 
năm: 

a ) Có tổ chức; 

b ) Gây hậu quả rất nghiêm trọng hoặc đặc biệt nghiêm trọng. 

3. Người phạm tội còn bị cấm đảm nhiệm chức vụ nhất định từ một năm đến năm năm. 

 

Đ iều 307.   Tội khai báo gian dối hoặc cung cấp tài liệu sai sự thật   

1. Người giám định, người phiên dịch, người làm chứng nào mà kết luận, dịch, khai 
gian dối hoặc  cung cấp những tài liệu mà mình biết rõ là sai sự thật, thì bị phạt cảnh cáo, cải 
tạo không giam giữ đến một năm hoặc phạt tù từ ba tháng đến  một  năm. 

2. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ một năm đến ba  
năm: 

a) Có tổ chức; 

b) Gây hậu quả nghiêm trọng. 

3. Phạm tội gây hậu quả rất nghiêm trọng hoặc đặc biệt nghiêm trọng, thì bị phạt tù từ 
ba năm đến bảy năm. 

4. Người phạm tội còn có thể bị cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công 
việc nhất định từ một năm đến năm năm. 

 

Đ iều 308.  Tội từ chối khai báo, từ chối kết luận giám định hoặc từ chối cung cấp 
tài liệu   

1. Người nào từ chối khai báo nếu không thuộc trường hợp quy định tại khoản 2 Điều 
22 của Bộ luật này hoặc trốn tránh việc khai báo, việc kết luận giám định hoặc từ chối cung 
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cấp tài liệu mà không có lý do chính đáng, thì bị phạt cảnh cáo, cải tạo không giam giữ đến 
một năm hoặc phạt tù từ ba tháng đến một năm . 

2. Người phạm tội còn có thể bị cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công 
việc nhất định từ một năm đến năm năm. 

 

Đ iều 309.  Tội mua chuộc hoặc cưỡng ép người khác khai báo gian dối, cung cấp 
tài liệu sai sự thật   

1. Người nào mua chuộc hoặc cưỡng ép người làm chứng, người bị hại khai báo gian dối, 
cung cấp tài liệu sai sự thật, người giám định kết luận gian dối, người  phiên dịch dịch xuyên tạc, 
thì  bị phạt cải tạo không giam giữ đến ba năm hoặc phạt tù từ ba tháng đến  ba năm . 

2. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ hai năm đến bảy 
năm: 

a) Dùng vũ lực, đe doạ dùng vũ lực hoặc dùng các thủ đoạn nguy hiểm khác; 

b) Lợi dụng chức vụ, quyền hạn. 

 

Đ iều 310.   Tội vi phạm việc niêm phong, kê biên tài sản   

1. Người nào được giao giữ tài sản bị kê biên, bị niêm phong hoặc vật chứng bị niêm 
phong mà có một trong các  hành vi sau đây, thì bị phạt tù từ sáu tháng đến ba năm: 

a) Phá huỷ niêm phong; 

b) Tiêu dùng, chuyển nhượng, đánh tráo, cất giấu hoặc huỷ hoại tài sản bị kê biên; 

c) Gây hậu quả nghiêm trọng. 

2. Phạm tội gây hậu quả rất nghiêm trọng hoặc đặc biệt nghiêm trọng, thì bị phạt tù từ 
hai năm đến bảy năm. 

3. Người phạm tội còn có thể bị cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công 
việc nhất định từ một năm đến năm năm 

 

Đ iều 311.  Tội trốn khỏi nơi giam, giữ hoặc trốn khi đang bị dẫn giải, đang bị xét 
xử   

1. Người nào đang bị giam, giữ, đang bị dẫn giải hoặc đang bị xét xử mà bỏ trốn, thì bị 
phạt tù từ sáu tháng đến năm năm. 

2. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ ba năm đến mười 
năm: 

a ) Có tổ chức; 

b ) Dùng  vũ lực đối với người canh gác hoặc người dẫn giải. 

 

Đ iều 312.   Tội đánh tháo người bị giam, giữ, người đang bị dẫn giải, người đang bị 
xét xử    



 18

1. Người nào đánh tháo người đang bị giam, giữ, đang bị dẫn giải hoặc đang bị xét xử, 
nếu không thuộc trường hợp quy định tại Điều 90 của Bộ luật này, thì bị phạt tù từ hai năm 
đến bảy năm. 

2. Phạm tội thuộc một trong những trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ năm năm đến 
mười hai năm : 

a)  Có tổ chức; 

b) Lợi dụng chức vụ, quyền hạn; 

c) Dùng vũ lực đối với người canh gác hoặc người dẫn giải; 

d) Đánh tháo người bị kết án về tội xâm phạm an ninh quốc gia hoặc người bị kết án tử 
hình; 

đ) Gây hậu quả nghiêm trọng, rất nghiêm trọng hoặc đặc biệt nghiêm trọng. 

3. Người phạm tội còn có thể bị cấm đảm nhiệm chức vụ nhất định từ một năm đến năm 
năm. 

 

Đ iều 313.   Tội che giấu tội phạm 

1. Người nào không hứa hẹn trước mà che giấu một trong các tội phạm quy định tại các 
điều sau đây, thì bị phạt cải tạo không giam giữ đến ba năm hoặc  phạt tù từ sáu tháng đến năm 
năm: 

- Các điều từ Điều 78 đến Điều 91 về các tội xâm phạm an ninh quốc gia;  

- Điều 93 (tội giết người); Điều 111, các khoản 2, 3 và 4 (tội hiếp dâm); Điều 112 (tội hiếp 
dâm trẻ em); Điều 114 (tội cưỡng dâm trẻ em); Điều 116, các khoản 2 và 3 (tội dâm ô đối với trẻ 
em); Điều 119, khoản 2 (tội mua bán phụ nữ);  

- Điều 120 (tội mua bán, đánh tráo hoặc chiếm đoạt trẻ em); 

- Điều 133 (tội cướp tài sản); Điều 134 (tội bắt cóc nhằm chiếm đoạt tài sản); Điều 138, các 
khoản 2, 3 và 4 (tội trộm cắp tài sản); Điều 139, các khoản 2, 3 và 4 (tội lừa đảo chiếm đoạt tài 
sản); Điều 140, các khoản 2, 3 và 4 (tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản); Điều 143, các 
khoản 2, 3 và 4 (tội huỷ hoại hoặc cố ý làm hư hỏng tài sản); 

- Điều 153, các khoản 3 và 4 (tội buôn lậu); Điều 154, khoản 3 (tội vận chuyển trái phép 
hàng hoá, tiền tệ qua biên giới); Điều 155, các khoản 2 và 3 (tội sản xuất, tàng trữ, vận chuyển, 
buôn bán hàng cấm); Điều 156, các khoản 2 và 3 (tội sản xuất, buôn bán hàng giả); Điều 157 (tội 
sản xuất, buôn bán hàng giả là lương thực, thực phẩm, thuốc chữa bệnh, thuốc phòng bệnh); Điều 
158, các khoản 2 và 3 (tội sản xuất, buôn bán hàng giả là thức ăn dùng để chăn nuôi, phân bón, 
thuốc thú y, thuốc bảo vệ thực vật, giống cây trồng, vật nuôi); Điều 160, các khoản 2 và 3 (tội đầu 
cơ); Điều 165, các khoản 2 và 3 (tội cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây 
hậu quả nghiêm trọng); Điều 166, các khoản 3 và 4 (tội lập quỹ trái phép); Điều 179, các khoản 2 
và 3 (tội vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng); Điều 180 (tội 
làm, tàng trữ, vận chuyển, lưu hành tiền giả, ngân phiếu giả, công trái giả); Điều 181 (tội làm, 
tàng trữ, vận chuyển, lưu hành séc giả, các giấy tờ có giá giả khác); Điều 189, các khoản 2 và 3 
(tội huỷ hoại rừng); 

- Điều 193 (tội sản xuất trái phép chất ma tuý); Điều 194 (tội tàng trữ, vận chuyển, mua bán 
trái phép hoặc chiếm đoạt chất ma tuý); Điều 195 (tội tàng trữ, vận chuyển, mua bán trái phép 
hoặc chiếm đoạt tiền chất dùng vào việc sản xuất trái phép chất ma tuý); Điều 196, khoản 2 (tội 
sản xuất, tàng trữ, vận chuyển, mua bán các phương tiện, dụng cụ dùng vào việc sản xuất hoặc sử 
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dụng trái phép chất ma tuý); Điều 197 (tội tổ chức sử dụng trái phép chất ma tuý); Điều 198 (tội 
chứa chấp việc sử dụng trái phép chất ma tuý); Điều 200 (tội cưỡng bức, lôi kéo người khác sử 
dụng trái phép chất ma tuý); Điều 201, các khoản 2, 3 và 4 (tội vi phạm quy định về quản lý, sử 
dụng thuốc gây nghiện hoặc các chất ma tuý khác); 

- Điều 206, các khoản 2, 3 và 4 (tội tổ chức đua xe trái phép); Điều 221 (tội chiếm đoạt tàu 
bay, tàu thuỷ); Điều 230 (tội chế tạo, tàng trữ, vận chuyển, sử dụng, mua bán trái phép hoặc chiếm 
đoạt vũ khí quân dụng, phương tiện kỹ thuật quân sự); Điều 231 (tội phá huỷ công trình, phương 
tiện quan trọng về an ninh quốc gia); Điều 232, các khoản 2, 3 và 4 (tội chế tạo, tàng trữ, vận 
chuyển, sử dụng, mua bán trái phép hoặc chiếm đoạt vật liệu nổ); Điều 236, các khoản 2, 3 và 4 
(tội sản xuất, tàng trữ, vận chuyển, sử dụng, mua bán trái phép hoặc chiếm đoạt chất phóng xạ); 
Điều 238, các khoản 2, 3 và 4 (tội sản xuất, tàng trữ, vận chuyển, sử dụng hoặc mua bán  trái phép 
chất cháy, chất độc); 

- Điều 256, các khoản 2 và 3 (tội mua dâm người chưa thành niên); 

- Điều 278, các khoản 2, 3 và 4 (tội tham ô tài sản); Điều 279, các khoản 2, 3 và 4 (tội nhận 
hối lộ); Điều 280, các khoản 2, 3 và 4 (tội lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản); Điều 
281, các khoản 2 và 3 (tội lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ); Điều 282, các 
khoản 2 và 3 (tội lạm quyền trong khi thi hành công vụ); Điều 283, các khoản 2, 3 và 4 (tội lợi 
dụng chức vụ, quyền hạn gây ảnh hưởng đối với người khác để trục lợi); Điều 284, các khoản 2, 3 
và 4 (tội giả mạo trong công tác); Điều 289, các khoản 2, 3 và 4 (tội đưa hối lộ); Điều 290, các 
khoản 2, 3 và 4 (tội làm môi giới hối lộ); 

- Điều 311 khoản 2 (tội trốn khỏi nơi giam, giữ hoặc trốn khi đang bị dẫn giải, đang bị xét 
xử); 

- Các điều từ Điều 341 đến Điều 344 về các tội phá hoại hoà bình, chống loài người và tội 
phạm chiến tranh. 

2. Phạm tội trong trường hợp lợi dụng chức vụ, quyền hạn cản trở việc phát hiện tội phạm 
hoặc có những hành vi khác bao che người phạm tội, thì bị phạt tù từ hai năm đến bảy năm. 

 

 

Đ iều 314.  Tội không tố giác tội phạm   

1. Người nào biết rõ một trong các tội phạm được quy định tại Điều 313 của Bộ luật này 
đang được chuẩn bị, đang hoặc đã được thực hiện mà không tố giác, thì bị phạt cảnh cáo, cải 
tạo không giam giữ đến ba năm hoặc phạt tù từ ba tháng đến ba năm. 

2. Người không tố giác là ông, bà, cha, mẹ, con, cháu, anh chị em ruột, vợ hoặc chồng 
của người phạm tội phải chịu trách nhiệm hình sự về việc không tố giác các tội xâm phạm an 
ninh quốc gia hoặc các tội khác là tội đặc biệt nghiêm trọng theo quy định tại khoản 1 Điều 
này. 

3. Người không tố giác nếu đã có hành động can ngăn người phạm tội hoặc hạn chế tác 
hại của tội phạm, thì có thể được miễn trách nhiệm hình sự hoặc miễn hình phạt. 

 
CHƯƠNG XXIII  

 CÁC TỘ I  X ÂM PHẠM NGH ĨA VỤ ,  TRÁCH NHIỆM CỦA QUÂN NHÂN 
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Đ iều 315.  Những người phải chịu trách nhiệm hình sự về các tội xâm phạm nghĩa 
vụ, trách nhiệm của quân nhân   

Quân  nhân tại ngũ, quân nhân dự bị trong thời gian tập trung huấn luyện, công dân 
được trưng tập vào phục vụ trong quân đội, dân quân, tự vệ phối thuộc với quân đội trong 
chiến đấu, phục vụ chiến đấu phải chịu trách nhiệm hình sự về các tội phạm do mình thực 
hiện được quy định tại Chương này. 

 

Đ iều 316.   Tội chống mệnh lệnh   

1. Người nào chống mệnh lệnh của người chỉ huy trực tiếp hoặc của cấp trên có thẩm 
quyền, thì bị phạt tù từ sáu tháng đến năm năm. 

2. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp  sau đây, thì bị phạt tù từ  năm năm đến 
mười năm: 

a) Là chỉ huy hoặc sĩ quan; 

b) Lôi kéo người khác phạm tội; 

c) Dùng vũ lực; 

d) Gây hậu quả nghiêm trọng. 

3. Phạm tội trong chiến đấu, trong khu vực có chiến sự, trong trường hợp đặc biệt khác 
hoặc gây hậu quả rất nghiêm trọng, thì bị phạt tù từ mười năm đến hai mươi năm. 

4. Phạm tội gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng thì bị phạt tù hai mươi năm, tù chung 
thân hoặc tử hình. 

 

Đ iều 317.  Tội chấp hành không nghiêm chỉnh mệnh lệnh   

1. Người nào chấp hành mệnh lệnh một cách lơ là, chậm trễ, tuỳ tiện gây hậu quả 
nghiêm trọng, thì bị phạt cải tạo không giam giữ đến ba năm hoặc phạt tù từ ba tháng đến ba 
năm. 

2. Phạm tội trong chiến đấu, trong khu vực có chiến sự, trong trường hợp đặc biệt khác 
hoặc gây hậu quả rất nghiêm trọng hoặc đặc biệt nghiêm trọng, thì bị phạt tù từ hai năm đến  
mười năm. 

 

Đ iều 318 .  Tội cản trở đồng đội thực hiện nghĩa vụ, trách nhiệm   

1. Người nào cản trở đồng đội thực hiện nghĩa vụ, trách nhiệm, thì bị phạt cải tạo không 
giam giữ đến ba năm hoặc phạt  tù từ ba tháng đến ba năm. 

2. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ hai năm đến mười 
năm: 

a) Lôi kéo người khác phạm tội; 

b) Dùng vũ lực; 

c) Gây hậu quả nghiêm trọng hoặc rất nghiêm trọng. 

3. Phạm tội trong chiến đấu, trong khu vực có chiến sự hoặc gây hậu quả đặc biệt 
nghiêm trọng, thì bị phạt tù từ bảy năm đến mười lăm năm. 
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Đ iều 319.  Tội làm nhục, hành hung người chỉ huy hoặc cấp trên   

1. Người nào trong quan hệ công tác mà xúc phạm nghiêm trọng nhân phẩm, danh dự 
hoặc hành hung người chỉ huy hay cấp trên, thì bị phạt cải tạo không giam giữ đến ba năm 
hoặc phạt tù từ ba tháng đến  ba năm. 

2. Phạm tội gây hậu quả nghiêm trọng, rất nghiêm trọng hoặc đặc biệt nghiêm trọng, thì 
bị phạt tù từ hai năm đến  bảy năm. 

 

Đ iều 320.   Tội làm nhục hoặc dùng nhục hình đối với cấp dưới   

1. Người nào trong quan hệ công tác mà xúc phạm nghiêm trọng nhân phẩm, danh dự 
hoặc dùng nhục hình đối với cấp dưới, thì bị phạt cải tạo không giam giữ đến ba năm hoặc 
phạt tù từ ba tháng đến ba  năm. 

2. Phạm tội gây hậu quả nghiêm trọng, rất nghiêm trọng hoặc đặc biệt nghiêm trọng, thì 
bị phạt tù từ  hai năm đến  bảy năm. 

 

Đ iều 321 . Tội làm nhục, hành hung đồng đội  

1. Người nào xúc phạm nghiêm trọng nhân phẩm, danh dự hoặc hành hung đồng đội, 
nếu giữa họ không có quan hệ công tác thuộc trường hợp quy định tại Điều 319 và Điều 320 
của Bộ luật này, thì bị phạt cảnh cáo, cải tạo không giam giữ  đến hai năm hoặc phạt tù từ ba 
tháng đến hai năm. 

2. Phạm tội gây hậu quả nghiệm trọng, rất nghiêm trọng hoặc đặc biệt nghiêm trọng, thì 
bị phạt tù từ một năm đến năm năm. 

 

Đ iều 322.   Tội đầu hàng địch   

1. Người nào trong chiến đấu mà đầu hàng địch, thì bị phạt tù từ năm năm đến mười 
lăm năm. 

2. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ mười hai năm đến 
hai mươi năm: 

a) Là chỉ huy hoặc sĩ quan; 

b) Giao nộp cho địch vũ khí, phương tiện kỹ thuật quân sự hoặc tài liệu quan trọng; 

c) Lôi kéo người khác phạm tội; 

d) Gây hậu quả nghiêm trọng hoặc rất nghiêm trọng. 

3. Phạm tội gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng thì bị phạt tù hai mươi năm, tù chung 
thân hoặc tử hình. 

 

Đ iều 323 .  Tội khai báo hoặc tự nguyện làm vịêc cho địch khi bị bắt làm tù binh   

1. Người nào khi bị địch bắt làm tù binh mà khai báo bí mật quân sự hoặc tự nguyện 
làm việc cho địch, thì bị phạt tù từ một năm đến bảy năm. 
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2. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ bảy năm đến mười 
lăm năm: 

a) Là chỉ huy hoặc sĩ quan; 

b) Đối xử tàn ác với tù binh khác; 

c) Gây hậu quả nghiêm trọng hoặc rất nghiêm trọng. 

3. Phạm tội gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng thì bị phạt tù từ mười lăm năm đến hai 
mươi năm hoặc tù chung thân. 

 

Đ iều 324.   Tội bỏ vị trí chiến đấu   

1. Người nào bỏ vị trí chiến đấu hoặc không làm nhiệm vụ trong chiến đấu, thì bị phạt 
tù từ năm năm đến mười hai năm. 

2. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ mười năm đến hai 
mươi năm: 

a) Là chỉ huy hoặc sĩ quan; 

b) Bỏ vũ khí, phương tiện kỹ thuật quân sự hoặc tài liệu quan trọng; 

c) Lôi kéo người khác phạm tội; 

d) Gây hậu quả nghiêm trọng hoặc rất nghiêm trọng. 

3. Phạm tội gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng thì bị phạt tù hai mươi năm hoặc tù 
chung thân.  

 

Đ iều 325.   Tội đào ngũ   

1. Người nào rời bỏ hàng ngũ quân đội nhằm trốn tránh nghĩa vụ đã bị xử lý kỷ luật về 
hành vi này mà còn vi phạm hoặc gây hậu quả nghiêm trọng hoặc trong thời chiến, thì bị phạt 
cải tạo không giam giữ đến ba năm hoặc phạt tù từ sáu tháng đến năm năm. 

2. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ ba năm đến tám 
năm: 

a) Là chỉ huy hoặc sĩ quan; 

b) Lôi kéo người khác phạm tội; 

c) Mang theo, vứt bỏ vũ khí, phương tiện kỹ thuật quân sự hoặc tài liệu quan trọng; 

d) Gây hậu quả rất nghiêm trọng. 

3. Phạm tội gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng thì bị phạt tù từ bảy năm đến mười hai 
năm. 

 

Đ iều 326 .  Tội trốn tránh nhiệm vụ   

1. Người nào tự gây thương tích, gây tổn  hại cho sức khoẻ của mình hoặc dùng thủ 
đoạn gian dối khác để trốn tránh nhiệm vụ, thì bị phạt cải tạo không giam giữ đến ba năm 
hoặc phạt tù từ ba tháng đến ba năm. 

2. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ hai năm đến bảy  
năm: 
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a) Là chỉ huy hoặc sĩ quan; 

b) Lôi kéo người khác phạm tội; 

c) Phạm tội trong thời chiến; 

d) Gây hậu quả nghiêm trọng. 

3. Phạm tội gây hậu quả rất nghiêm trọng hoặc đặc biệt nghiêm trọng, thì bị phạt tù từ 
năm năm đến mười năm. 

 

Đ iều 327 .  Tội cố ý làm lộ bí mật  công tác quân sự; tội chiếm đoạt, mua bán hoặc 
tiêu huỷ tài liệu bí mật công tác quân sự  

1. Người nào cố ý làm lộ bí mật công tác quân sự hoặc chiếm đoạt, mua bán, tiêu huỷ 
tài liệu bí mật công tác quân sự, nếu không thuộc trường hợp quy định ở Điều 80 và Điều 263 
của Bộ luật này, thì bị phạt tù từ sáu tháng đến năm năm. 

2. Phạm tội gây hậu quả nghiêm trọng, rất nghiêm trọng hoặc đặc biệt nghiêm trọng, thì 
bị phạt tù từ ba năm đến mười năm. 

 

Đ iều 328 .  Tội vô ý làm lộ bí mật công tác quân sự; tội làm mất tài liệu bí mật công 
tác quân sự 

1. Người nào vô ý làm lộ bí mật công tác quân sự hoặc làm mất tài liệu bí mật công tác 
quân sự, nếu không thuộc trường hợp quy định tại Điều 264 của Bộ luật này, thì bị phạt cải 
tạo không giam giữ đến hai năm hoặc phạt tù từ ba tháng đến hai năm. 

2. Phạm tội gây hậu quả nghiêm trọng, rất nghiêm trọng hoặc đặc biệt nghiêm trọng, thì 
bị phạt tù từ một năm đến năm năm. 

 

Đ iều 329.    Tội báo cáo sai   

1. Người nào cố ý báo cáo sai gây hậu quả nghiêm trọng, thì bị phạt cải tạo không giam 
giữ đến ba năm hoặc phạt tù từ ba tháng đến  ba năm. 

2. Phạm tội gây hậu quả rất nghiêm trọng hoặc đặc biệt nghiêm trọng, thì bị phạt tù từ  
hai năm đến bảy năm. 

 

Đ iều 330.    Tội vi phạm các quy định về trực chiến, trực chỉ huy, trực ban   

1. Người nào không chấp hành nghiêm chỉnh chế độ trực chiến, trực chỉ huy, trực ban 
gây hậu quả nghiêm trọng, thì bị phạt cải tạo không giam giữ  đến ba  năm hoặc phạt tù từ sáu 
tháng đến năm năm. 

2. Phạm tội trong chiến đấu hoặc gây hậu quả rất nghiêm trọng hoặc đặc biệt nghiêm 
trọng, thì bị phạt tù từ ba năm đến mười năm. 

 

Đ iều 331 .  Tội vi phạm các quy định về bảo vệ   

1. Người nào không chấp hành nghiêm chỉnh những quy định về tuần tra, canh gác, áp 
tải, hộ tống gây hậu quả nghiêm trọng, thì bị phạt cải tạo không giam giữ đến ba năm hoặc 
phạt tù từ sáu tháng đến năm năm. 
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2. Phạm tội trong chiến đấu hoặc gây hậu quả rất nghiêm trọng hoặc đặc biệt nghiêm 
trọng, thì bị phạt tù từ ba năm đến mười năm. 

 

Đ iều 332 . Tội vi phạm các quy định về bảo đảm an toàn trong chiến đấu hoặc trong 
huấn luyện   

1. Người nào không chấp hành nghiêm chỉnh những quy định bảo đảm an toàn trong 
chiến đấu hoặc trong huấn luyện gây hậu quả nghiêm trọng, thì bị phạt cải tạo không giam giữ 
đến ba năm hoặc phạt tù từ  một năm đến năm năm. 

2. Phạm tội gây hậu quả rất nghiêm trọng hoặc đặc biệt nghiêm trọng, thì bị phạt tù từ  
ba năm đến  mười  năm. 

 

Đ iều 333 .  Tội vi phạm các quy định về  sử dụng vũ khí quân dụng   

1. Người nào vi phạm các quy định về sử dụng vũ khí quân dụng gây hậu quả nghiêm 
trọng, thì bị phạt cải tạo không giam giữ  đến ba năm hoặc phạt tù từ sáu tháng đến năm năm. 

2. Phạm tội trong khu vực có chiến sự  hoặc gây hậu quả rất nghiêm trọng hoặc đặc biệt 
nghiêm trọng, thì bị phạt tù từ ba năm đến mười năm. 

 

Đ iều 334.  Tội huỷ hoại vũ khí quân dụng, phương tiện kỹ thuật quân sự   

1. Người nào hủy hoại vũ khí quân dụng, phương tiện kỹ thuật quân sự, nếu không 
thuộc trường hợp quy định tại Điều 85 và Điều 231 của Bộ luật này, thì bị phạt tù từ hai năm 
đến bảy năm. 

2.  Phạm tội trong chiến đấu, trong khu vực có chiến sự hoặc gây hậu quả nghiêm trọng, 
thì bị phạt tù từ năm năm đến mười  hai năm. 

3. Phạm tội gây hậu quả rất nghiêm trọng thì bị phạt tù từ mười năm đến hai mươi năm. 

4. Phạm tội gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng thì bị phạt tù hai mươi năm, tù chung 
thân hoặc tử hình. 

 

Đ iều 335.  Tội làm mất hoặc vô ý làm hư hỏng vũ khí quân dụng, phương tiện kỹ 
thuật quân sự    

1. Người nào được giao quản lý, được trang bị vũ khí quân dụng, phương tiện kỹ 3thuật 
quân sự mà làm mất hoặc vô ý làm hư hỏng gây hậu quả nghiêm trọng, thì bị phạt cải tạo 
không giam giữ đến ba năm hoặc phạt tù từ sáu tháng đến năm năm. 

2. Phạm tội gây hậu quả rất nghiêm trọng hoặc đặc biệt nghiêm trọng, thì bị phạt tù từ 
ba năm đến bảy năm. 

 

Đ iều 336.   Tội vi phạm chính sách đối với thương binh, tử sĩ trong chiến đấu   

1. Người nào có trách nhiệm mà cố ý bỏ thương binh, tử sĩ tại trận địa hoặc không chăm 
sóc, cứu chữa thương binh gây hậu quả nghiêm trọng, thì bị phạt cải tạo không giam giữ đến 
ba năm hoặc phạt  tù từ ba tháng đến ba năm. 

2. Phạm tội gây hậu quả rất nghiêm trọng thì bị phạt tù từ hai năm đến bảy năm. 
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3. Phạm tội gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng thì bị phạt tù từ năm năm đến mười năm. 

4. Người nào chiếm đoạt di vật của tử sĩ, thì bị phạt cải tạo không giam giữ đến ba năm 
hoặc phạt tù từ ba tháng đến ba năm. 

 

Đ iều 337.   Tội chiếm đoạt hoặc huỷ hoại chiến lợi phẩm   

1. Người nào trong chiến đấu hoặc khi thu dọn chiến trường mà chiếm đoạt hoặc huỷ 
hoại chiến lợi phẩm, thì bị phạt cải tạo không giam giữ đến ba năm hoặc phạt  tù từ sáu tháng 
đến năm năm. 

2. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ ba năm đến tám 
năm: 

a) Là chỉ huy hoặc sĩ quan; 

b) Chiến lợi phẩm có giá trị lớn hoặc rất lớn;  

c) Gây hậu quả nghiêm trọng hoặc rất nghiêm trọng. 

3. Phạm tội trong trường hợp chiến lợi phẩm có giá trị đặc biệt lớn hoặc  gây hậu quả  
đặc biệt nghiêm trọng, thì bị phạt tù từ bảy năm đến mười hai năm. 

 

Đ iều 338.   Tội quấy nhiễu nhân dân   

1. Người nào có hành vi quấy nhiễu nhân dân đã bị xử lý kỷ luật về hành vi này mà còn 
vi phạm hoặc gây hậu quả nghiêm trọng, thì bị phạt cải tạo không giam giữ đến ba năm hoặc 
phạt tù từ ba tháng đến ba năm. 

2. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp  sau đây, thì bị phạt tù từ hai năm đến bảy 
năm: 

a) Là chỉ huy hoặc sĩ quan; 

b) Lôi kéo người khác phạm tội; 

c) Phạm tội trong khu vực có chiến sự hoặc trong khu vực đã có lệnh ban bố tình trạng 
khẩn cấp; 

d) Gây hậu quả rất nghiêm trọng hoặc đặc biệt nghiêm trọng. 

 

Đ iều  339.   Tội lạm dụng nhu cầu quân sự trong khi thực hiện nhiệm  vụ   

1. Người nào trong khi thực hiện nhiệm vụ mà vượt quá phạm vi cần thiết của nhu cầu 
quân sự gây thiệt hại nghiêm trọng cho tài sản của Nhà nước, của tổ chức, công dân, thì bị 
phạt cải tạo không giam giữ đến ba năm hoặc phạt tù từ ba tháng đến ba năm. 

2. Phạm tội gây hậu quả rất nghiêm trọng hoặc đặc biệt nghiêm trọng, thì bị phạt tù từ 
ba năm đến bảy năm. 

 

Đ iều 340.   Tội ngược đãi tù binh, hàng binh    

Người nào ngược đãi tù binh, hàng binh, thì bị phạt cải tạo không giam giữ đến một 
năm hoặc phạt tù từ ba tháng đến hai năm. 
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CHƯƠNG XXIV 

CÁC TỘ I  PH Á HOẠ I  HÒA B ÌNH,  CHỐNG  LO ÀI  NGƯỜ I   
VÀ TỘ I  PHẠM CHIẾN TRANH  

 

Đ iều 341.   Tội phá hoại hòa bình, gây chiến tranh xâm lược   

Người nào tuyên truyền, kích động chiến tranh xâm lược hoặc chuẩn bị, tiến hành, tham 
gia chiến tranh xâm lược nhằm chống lại độc lập, chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ một nước 
khác, thì bị phạt tù từ mười hai năm đến hai mươi năm, tù chung thân hoặc tử hình. 

 

Đ iều 342.   Tội chống loài người   

Người nào trong thời bình hay trong chiến tranh mà có hành vi tiêu diệt hàng loạt dân 
cư của một khu vực, phá hủy nguồn sống, phá hoại cuộc sống văn hóa, tinh thần của một 
nước, làm đảo lộn nền tảng của một xã hội nhằm phá hoại xã hội đó, cũng như có những hành 
vi diệt chủng khác hoặc những hành vi diệt sinh, diệt môi trường tự nhiên, thì bị phạt tù từ 
mười năm đến hai mươi năm, tù chung thân hoặc tử hình. 

 

Đ iều 343.   Tội phạm chiến tranh   

Người nào trong thời kỳ chiến tranh mà ra lệnh hoặc trực tiếp tiến hành việc giết hại dân 
thường, người bị thương, tù binh, cướp phá tài sản, tàn phá các nơi dân cư, sử dụng các 
phương tiện hoặc phương pháp chiến tranh bị cấm, cũng như có những hành vi khác vi phạm 
nghiêm trọng pháp luật quốc tế hoặc các điều ước quốc tế mà nước Cộng hoà xã hội chủ 
nghĩa Việt Nam ký kết hoặc tham gia, thì bị phạt tù từ mười năm đến hai mươi năm, tù chung 
thân hoặc tử hình. 

 

Đ iều 344.    Tội tuyển mộ lính đánh thuê; tội làm lính đánh thuê   

1. Người nào tuyển mộ, huấn luyện  hoặc sử dụng lính đánh thuê nhằm chống lại một 
nước bạn của Việt Nam hoặc một phong trào giải phóng dân tộc, thì bị phạt tù từ mười năm 
đến hai mươi năm hoặc tù chung thân. 

2. Người nào làm lính đánh thuê, thì bị phạt tù từ năm năm đến mười lăm năm. 

Bộ luật này đã được Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam khoá X, kỳ 
họp thứ 6 thông qua ngày 21 tháng 12 năm 1999. 

  
 
 
 


