Điều kiện được đề nghị đặc xá
Viết bởi
Thứ năm, 25 Tháng 8 2011 03:10 - Lần cập nhật cuối Thứ năm, 25 Tháng 8 2011 06:38

Hỏi :

Con trai tôi bị Toà án tuyên phạt 7 năm tù vì tội " Cố ý gây thương tích" đến nay đã chấp hành
hình phạt được 2 năm. Trong quá trình cải tạo, con tôi luôn được cán bộ trại giam đánh giá tốt.
Vậy con tôi có được xét để đề nghị đặc xá đợt 2/9 này không?

Trả lời:

Theo Quyết định số 1123/2011/QĐ-CTN (ngày 19/7/2011) của Chủ tịch nước về đặc xá năm
2011 thì người bị kết án phạt tù có thời hạn, tù chung thân đã được giảm xuống tù có thời hạn
được đề nghị đặc xá phải có đủ các điều kiện sau đây:

- Chấp hành tốt nôi quy trại giam, trại tạm giam; tích cực học tập, lao động; trong quá trình
chấp hành án phạt tù được xếp loại cải tạo từ loại khá trở lên, khi được đặc xá không làm ảnh
hưởng đến an ninh, trật tự, an toàn xã hội.

- Đã chấp hành án phạt tù ít nhất là một phần ba thời gian đối với hình phạt tù có thời hạn; ít
nhất là mười bốn năm đối với hình phạt tù chung thân đã được giảm xuống tù có thời hạn.

- Phạm nhân phải chấp hành xong hình phạt bổ sung là phạt tiền, bồi thường thiệt hại, tiền
truy thu, án phí hoặc nghĩa vụ dân sự khác, trừ những phạm nhân không bị kết án tù về các tội
phạm tham nhũng đã 70 tuổi trở lên hoặc trên 60 tuổi nhưng thường xuyên ốm đau hoặc người
đang mắc bệnh hiểm nghèo mà bản thân người đó và gia đình không còn khả năng thực hiện.

Do bà không nói rõ là con trai bà có phải chấp hành hình phạt bổ sung là phạt tiền, bồi thường
thiệt hại, tiền truy thu, án phí hoặc nghĩa vụ dân sự khác hay không và đã chấp hành xong chưa
nên chúng tôi không thể trả lời cụ thể. Đối chiếu quy định trên, nếu con bà đáp ứng đầy đủ các
điều kiện đã quy định thì sẽ thuộc đối tượng được xem xét đề nghị đặc xá.
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