Khi loài ngi ang thi k mông mui, h ã bit t ra các quy c, quy nh bng ming hay các ch du vi
nhau. Các quy nh ó a ra gii hn mi ngi phi tuân th và m bo các nguyên tc chung. Khi xã hi
ngày càng vn minh, tin b, nhà nc xây dng các vn bn quy phm pháp lut, buc tt c mi ngi trong
xã hi ó có ngha v chp hành, tuân th và nu nh ai vi phm thì phi chu các bin pháp x lý tng ng.
Thi i ngày nay, mi quc gia trên th gii u qun lý xã hi bng pháp lut và các quc gia hoàn thin h
thng pháp lut theo tình hình, c im, iu kin c th. iu ó th hin s tin b, vn minh ca loài ngi.
Th nhng, hin mt s ngi, nht là s c hi chính tr có quan h vi các t chc thù ch, i tng phn ng lu
vong, chng phá Nhà nc t bên ngoài ang tìm cách i ngc li s vn minh, tin b xã hi. Các i tng tìm
kim s can thip t bên ngoài nhm kêu gi xóa b mt s iu lut vi các mc ích chính tr xu.
Chng hn, các i tng kêu gi xóa b mt s iu lut c quy nh ti B lut Hình s 2015 (sa i nm 2017), bao
gm mt s iu lut thuc nhóm ti xâm phm an ninh quc gia nh: iu 109 "Ti hot ng nhm lt chính
quyn nhân dân"; iu 117 "Ti làm, tàng tr, phát tán hoc tuyên truyn thông tin, tài liu, vt phm
nhm chng Nhà nc Cng hòa XHCN Vit Nam". Hay nh iu 331 "Ti li dng các quyn t do dân ch
xâm phm li ích ca Nhà nc, quyn, li ích hp pháp ca t chc, cá nhân" thuc Chng XXII v các ti
xâm phm trt t qun lý hành chính...

nh minh ha.
Thc cht, vic kêu gi xóa b các iu lut này xut phát t các i tng có âm mu, hot ng chng phá ng,
Nhà nc. Vy, mc ích ca các i tng kêu gi xóa b các iu lut này là gì?
Th nht, các i tng ang mun a mình thoát khi "vùng cm" ca lut pháp, mun ng ngoài vòng pháp
lut d b hot ng chng phá mà không b ch tài pháp lut x lý. Các i tng ang c gng to cho mình mt
vành ai an toàn, nm trong "nhóm li ích" vt ra ngoài s qun lý ca pháp lut tin hành các hot ng
chng phá Nhà nc nh: Tuyên truyn chng Nhà nc; thành lp các t chc chính tr i lp, i trng vi ng
Cng sn Vit Nam… mà không b pháp lut cm oán.
Th hai, các i tng mun gây s chú ý t bên trong ln bên ngoài, thông qua các hot ng tuyên
truyn kêu gi, ty chay, òi xóa b các iu lut nhm gây s chú ý cho d lun trong nc cng nh cng ng
quc t, nht là các t chc theo dõi nhân quyn, các c quan truyn thông thiu thin chí, thng xuyên
có các bài vit chng phá Vit Nam nh ài RFA, RFI... Các hot ng kêu gi nhm ánh lc hng d lun to

suy ngh rng môi trng chính tr ca Vit Nam ang "ri ren"; tâm lý ngi dân bt n, hoang mang, qua
ó hòng to áp lc d lun òi hi phi thay i các quy nh hoc xóa b các iu lut này.
Th ba, tt c các hot ng kêu gi xóa b các quy nh ca iu lut trên không nm ngoài âm mu to ra
môi trng thun li tin hành các hot ng chng phá ng, Nhà nc, mc ích hng n là thay i nhn thc ca
ông o qun chúng toàn xã hi, tin ti xóa b, lt vai trò lãnh o ca ng Cng sn Vit Nam. Vic kêu gi
xóa b mt s iu lut trong B lut Hình s Vit Nam nhm xuyên tc, vu khng, h b hình nh Vit Nam,
cho rng chúng ta vi phm dân ch, nhân quyn; vu cáo nhà nc s dng các iu lut này "bóp nght"
quyn t do dân ch, các quyn cn bn ca công dân c Hin nh.
Các i tng chng phá mun xóa b các iu lut nói trên u nm trong âm mu, ý hot ng xâm phm an
ninh quc gia và ây không phi là th on mi. Các B lut Hình s trc ây khi ban hành và thc thi thì
các t chc, cá nhân thù ch, phn ng cng tìm cách phá, òi hu b nhng iu lut mà h cho rng "lc
hu", "trói ct", "bt ming"…
Thi gian qua, ã có nhiu i tng phm ti, b truy t theo các ti danh quy nh ti iu 109, iu 117, iu 331,
B lut Hình s 2015 (sa i, b sung 2017). Trong ó, phm ti quy nh ti iu 117 "Ti làm, tàng tr, phát
tán hoc tuyên truyn thông tin, tài liu, vt phm nhm chng Nhà nc Cng hòa xã hi ch ngha Vit
Nam" có th k n các i tng nh: Nguyn ình Thành (SN 1991, trú ti xã Hi Ngha, th xã Tân Uyên,
Bình Dng), Nguyn Nng Tnh (SN 1976, trú ti xóm 11, xã Qunh Hng, huyn Qunh Lu, Ngh An),
Nguyn c Hùng (trú ti phng K Phng, th xã K Anh, Hà Tnh)… Các i tng này u có hành vi làm,
tàng tr, phát tán hoc tuyên truyn thông tin, tài liu, vt phm nhm chng Nhà nc Vit Nam. Nhng
hành vi này nh hng n an ninh trên lnh vc vn hóa, t tng, tác ng n i sng tinh thn và s thng nht
v nn tng t tng chính tr, làm nh hng n nim tin ca qun chúng nhân dân vào h thng chính tr…
Hành vi phm ti ca các i tng u b truy t, x lý theo ti danh, iu khon tng ng, úng quy nh pháp lut.
Thc t, không phi vì nhn thc thiu hiu bit dn ti phm pháp mà hu ht các i tng u hiu rõ nhng
hành ng ca mình là trái vi quy nh ca pháp lut, là phm ti, nhng vi các ng c khác nhau, h vn c
tình thc hin hành vi phm ti. Thm chí không ít i tng dù b c quan chc nng nhiu ln cnh cáo, nhc
nh hay x pht hành chính, x lý hình s nhng sau ó vn bt chp, c tình thc hin hành vi, thách thc
pháp lut. Do ó, vic x pht vi các iu khon tng ng hành vi, tính cht phm ti là vic làm ng nhiên ca
c quan bo v pháp lut. iu ó càng cho thy s nghiêm minh ca pháp lut và vic x lý ó c cng ng xã
hi ng tình ng h (ngoi tr các phn t tham gia các t chc phn ng, chng phá Nhà nc).
Mt nguyên tc trong xây dng nhà nc pháp quyn là phi thng tôn pháp lut, không ai có th ng
ngoài pháp lut. Dù là ai, v trí nào, gia th ra sao thì khi vi phm u x lý bình ng và pháp lut hình
s cng quy nh rõ các tình tit tng nng, gim nh trách nhim hình s. Theo ó, nhng ai ch mu, cm u,
c tình thc hin hành vi nguy him cho xã hi, phm ti nhiu ln, tái phm nguy him… thì s b tng nng
trách nhim hình s. Ngc li, nhng ai vì nhn thc thp kém, phm ti do b r rê, lôi kéo; bit n nn, hi li,
thành khn khai báo… thì c gim nh hình pht. Khi xét x, lun ti, toà án xem xét công và ti rõ
ràng, công minh.
Vic iu tra, truy t, xét x các b can, b cáo tuân th theo quy nh ca B lut Hình s và B lut T tng
hình s, quá trình xét x m bo vic tranh tng dân ch trc toà. Các v án xét x b cáo theo các ti
danh mà các i tng thng xuyên có hot ng kêu gi xóa b nh iu 109, iu 117, iu 331 B lut Hình s
cng m bo theo quy nh, nguyên tc ó. Các hot ng t tng u thc hin theo các trình t, th tc c lut
pháp quy nh, th hin s công khai, minh bch, trách nhim trong các hot ng công t và các bn án
c xem xét khách quan, ngi dân ng h, iu này cng góp phn cng c nim tin ca nhân dân i vi Nhà
nc pháp quyn XHCN Vit Nam.
n nh chính tr - xã hi là iu kin tiên quyt thúc y s phát trin kinh t ca t nc. Bài hc t mt s quc gia
vùng Trung ông, Bc Phi, Nam M… cho thy, khi xã hi bt n, ri ren, hu qu khng hong n vi ngi
dân là không th lng, s bt n ó tác ng trc tip n tính mng, sc kho, làm o ln i sng vt cht, tinh thn

ca ngi dân. Và mt trong nhng nguyên do dn ti s bt n ó là có bàn tay chng phá ca các th lc
xu, s bào mòn các giá tr cn bn ca lut pháp và xã hi.
Do ó, bo v s n nh chính tr - xã hi, tng cng tính nghiêm minh ca pháp lut là yu t cn bn, góp
phn to nên mt xã hi công bng, bn vng, loi tr các nguy c can thip, chng phá, lt chính quyn
nhân dân, ó là mc tiêu ti thng trong công cuc bo v an ninh quc gia, gi gìn trt t an toàn xã hi.
Vic òi b iu lut này, iu lut kia di v bc dân ch, nhân quyn ch là chiêu trò, th on ca các th lc
chng phá nhm gây ri ren, bt n xã hi.
Theo "Trang thông tin in t CATP à Nng"

