
I. TỘI ÉP BUỘC NGƯỜI CÓ THẨM 
QUYỀN TRONG HOẠT ĐỘNG TƯ PHÁP 
LÀM TRÁI PHÁP LUẬT (Điều 372)

1. Người nào lợi dụng chức vụ, quyền 
hạn ép buộc người có thẩm quyền trong 
hoạt động tố tụng, thi hành án làm trái pháp 
luật gây thiệt hại đến lợi ích của Nhà nước, 
quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân 
hoặc gây thiệt hại về tài sản từ 50.000.000 
đồng đến dưới 200.000.000 đồng, thì bị phạt 
tù từ 06 tháng đến 03 năm.

2. Phạm tội thuộc một trong các trường 
hợp sau đây, thì bị phạt tù từ 02 năm đến 
05 năm:

a) Phạm tội 02 lần trở lên;

b) Dẫn đến ra bản án hoặc quyết định 
trái pháp luật;

c) Dùng vũ lực, đe dọa dùng vũ lực hoặc 
dùng thủ đoạn nguy hiểm, xảo quyệt khác;

d) Gây thiệt hại về tài sản từ 200.000.000 
đồng đến dưới 1.000.000.000 đồng;

đ) Gây ảnh hưởng xấu đến an ninh, trật 
tự, an toàn xã hội.

3. Phạm tội thuộc một trong các trường 
hợp sau đây, thì bị phạt tù từ 05 năm đến 
10 năm:

a) Dẫn đến làm oan người vô tội hoặc 
bỏ lọt tội phạm hoặc người phạm tội;

b) Gây thiệt hại về tài sản 
1.000.000.000 đồng trở lên.

4. Người phạm tội còn bị cấm đảm 
nhiệm chức vụ nhất định từ 01 năm đến 
05 năm. 

II. TỘI DÙNG NHỤC HÌNH (Điều 373)
1. Người nào trong hoạt động tố tụng, 

thi hành án hoặc thi hành các biện pháp 
đưa vào trường giáo dưỡng, đưa vào cơ 
sở giáo dục bắt buộc, đưa vào cơ sở cai 
nghiện bắt buộc mà dùng nhục hình hoặc 
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đối xử tàn bạo, hạ nhục nhân phẩm của 
người khác dưới bất kỳ hình thức nào, thì 
bị phạt tù từ 06 tháng đến 03 năm.

2. Phạm tội thuộc một trong các 
trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ 02 
năm đến 07 năm: 

a) Phạm tội 02 lần trở lên;

b) Đối với 02 người trở lên;

c) Dùng thủ đoạn tinh vi, xảo quyệt;

d) Đối với người dưới 18 tuổi, phụ 
nữ mà biết là có thai, người già yếu, 
người khuyết tật nặng hoặc khuyết tật 
đặc biệt nặng;

đ) Gây thương tích hoặc gây tổn hại 
về sức khỏe cho người khác mà tỷ lệ tổn 
thương cơ thể từ 11% đến 60%.

3. Phạm tội thuộc một trong các 
trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ 07 
năm đến 12 năm:

a) Gây thương tích hoặc gây tổn hại 
về sức khỏe cho người khác mà tỷ lệ tổn 
thương cơ thể 61% trở lên;

b) Làm người bị nhục hình tự sát.

4. Phạm tội làm người bị nhục hình 
chết, thì bị phạt tù từ 12 năm đến 20 năm 
hoặc tù chung thân.

5. Người phạm tội còn bị cấm đảm 
nhiệm chức vụ nhất định từ 01 năm đến  
05 năm.

III. TỘI BỨC CUNG (Điều 374)

1. Người nào trong hoạt động tố tụng 
mà sử dụng thủ đoạn trái pháp luật ép buộc 
người bị lấy lời khai, người bị hỏi cung phải 
khai ra thông tin liên quan đến vụ án, vụ việc, 
thì bị phạt tù từ 06 tháng đến 03 năm.

2. Phạm tội thuộc một trong những 
trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ 02 năm 
đến 07 năm:

a) Phạm tội 02 lần trở lên;

b) Đối với 02 người trở lên;

c) Đối với người dưới 18 tuổi, phụ nữ mà 
biết là có thai, người già yếu, người khuyết 
tật nặng hoặc khuyết tật đặc biệt nặng;

d) Dùng nhục hình hoặc đối xử tàn bạo, 
hạ nhục nhân phẩm người bị lấy lời khai, 
người bị hỏi cung;

đ) Dùng thủ đoạn tinh vi, xảo quyệt;

e) Dẫn đến làm sai lệch kết quả khỏi tố, 
điều tra, truy tố, xét xử;

g) Ép buộc người bị lấy lời khai, người 
bị hỏi cung phải khai sai sự thật.

3. Phạm tội thuộc một trong các 
trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ 07 
năm đến 12 năm:

a) Làm người bị bức cung tự sát;
b) Dẫn đến bỏ lọt tội phạm ít nghiêm 

trọng hoặc tội phạm nghiêm trọng; người 
thực hiện tội phạm ít nghiêm trọng hoặc 
tội phạm nghiêm trọng.

4. Phạm tội thuộc một trong các 
trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ 12 
năm đến 20 năm hoặc tù chung thân:

a) Làm người bị bức cung chết;
b) Dẫn đến làm oan người vô tội;
c) Dẫn đến bỏ lọt tội phạm rất nghiêm 

trọng hoặc tội phạm đặc biệt nghiêm trọng; 
người thực hiện tội phạm rất nghiêm trọng 
hoặc tội phạm đặc biệt nghiêm trọng.

5. Người phạm tội còn bị cấm đảm 
nhiệm chức vụ, cấm hành nghề từ 01 năm 
đến 05 năm./.


