
Ủy ban đặc trách việc tái cứu xét các vụ án hình sự 

Hướng dẫn dành cho người yêu cầu tái cứu xét một vụ án hình sự 

Cứu xét khách quan 

Ủy ban đặc trách việc tái cứu xét là một cơ 

quan độc lập sẽ cứu xét về việc một người 

đã bị xử phạt bởi một bản án có hiệu lực, có 

cơ hội để nội vụ được tái cứu xét ở tòa hay 

không. Qua sự cứu xét khách quan, Ủy ban 

sẽ đưa ra quyết định về những điều kiện để 

được tái cứu xét có hội đủ hay không. Ủy 

ban tự quyết định cách thức làm việc, và 

không thể bị người khác hướng dẫn điều 

khiển. 

Những điều kiện để được tái cứu xét 

Những lý do quan trọng nhất để một bản án 

có hiệu lực trong một vụ án hình sự có thể 

được tái cứu xét ở tòa là : 

 Các bằng chứng mới hoặc những hoàn 

cảnh có thể thích hợp, dẫn đến sự tha 

bổng trắng án hoặc đem lại một án 

phạt nhẹ hơn cách đáng kể. 

 Một tòa án quốc tế khẳng định là phán 

quyết được đưa ra hoặc việc xét xử 

trước đây đã trái với luật pháp quốc tế 

khiến có lý do để nghĩ rằng việc tái 

cứu xét ở tòa sẽ đem lại một kết quả 

khác.  

 Nếu có ai đã từng dính dáng nhiều đến 

nội vụ, đã phạm luật trong một việc 

phạm pháp mà việc phạm pháp này có 

ảnh hưởng đến phán quyết của tòa. 

 Khi có những hoàn cảnh đặc biệt 

khiến có sự nghi ngờ bản án đã được 

đưa ra là đúng, và sự cân nhắc kỹ 

lưỡng cho thấy là vụ án cần được tái 

cứu xét.  

Hướng dẫn tích cực và cuộc điều tra 

Yêu cầu về việc tái cứu xét cần phải gửi qua 

giấy tờ bằng mẫu đơn nhất định. Không có 

thời hạn để nộp đơn. Ủy ban có bổn phận 

hướng dẫn người xin yêu cầu tái cứu xét vụ 

án của mình. Ủy ban có trách nhiệm để tự 

thu xếp cho tất cả những tin tức thích hợp 

trong vụ án được trưng dẫn. Vì thế, không 

cần thiết để có sự giúp đỡ của luật sư hoặc 

thám tử tư. 

Thông thường, Ủy ban sẽ liên lạc với từng 

người, nếu đương sự không có luật sư đại 

diện. Người yêu cầu tái cứu xét chỉ được chỉ 

định luật sư biện hộ khi có những lý do đặc 

biệt. 

Tìm hiểu kỹ lưỡng 

Ủy ban đặc trách việc tái cứu xét có trách 

nhiệm thực hiện một cuộc tìm hiểu kỹ lưỡng 

về các khía cạnh thuộc về pháp lý và thực 

tiễn, và Ủy ban có thể thu thập các tin tức 

dữ kiện qua cách thức được xem như cần 

thiết. Trong đó, Ủy ban có thể mời người đã 

bị xử án và các nhân chứng, gồm cả người 

bị hại, đến lấy khẩu cung và Ủy ban có thể 

ra lệnh dẫn độ và chỉ định nhà chuyên môn. 

Ủy ban có thư ký đoàn riêng gồm có những 

nhà tìm hiểu để phụ giúp việc điều tra các 

vụ án. 

Tương quan với người bị hại trong vụ án 

Nếu Ủy ban không bác bỏ yêu cầu tái cứu 

xét, nhưng cần có thêm sự cứu xét kỹ hơn, 

thì người bị hại/ thân nhân của người quá cố 

sẽ được thông báo cho biết về việc đã có yêu 

cầu tái cứu xét vụ án. 

Theo nguyên tắc chính thì người bị hại/thân 

nhân của người quá cố được quyền xem 

những văn kiện của vụ án hình sự, và quyền 

phát biểu trên giấy tờ đối với yêu cầu tái cứu 

xét. Họ cũng có quyền yêu cầu được đưa lời 

khai với Ủy ban, và theo nguyên tắc chính 

thì họ có quyền xem những tin tức dữ kiện 

mà Ủy ban đã thu thập được trong cuộc tìm 

hiểu. 

Quyết định của Ủy ban 

Trưởng Ủy ban có thể bác bỏ những yêu cầu 

yêu cầu tái cứu xét nếu phán quyết được đưa 

ra có những đặc tính không thể tái cứu xét, 

và nếu sự yêu cầu này rõ ràng không thể 

đem lại kết quả. Những vụ án khác sẽ được 

Ủy ban quyết định. Nếu Ủy ban thấy những 

điều kiện tái cứu xét đã hội đủ, thì yêu cầu 

này sẽ được chấp thuận và nội vụ sẽ được 

tái cứu xét ở tòa. 



Ủy ban đặc trách việc tái cứu xét các vụ án hình sự 

Hình luật tố tụng, điều 397 

Điều 397. Ủy ban có bổn phận hướng dẫn người yêu cầu tái cứu xét để người này có thể chăm lo quyền 

lợi/nhu cầu của mình cách tốt đẹp nhất. Dựa theo biện pháp riêng, Ủy ban sẽ cứu xét đến việc bị can có nhu 

cầu để được hướng dẫn hay không. 

Khi có những lý do đặc biệt, Ủy ban có thể chỉ định luật sư biện hộ công cho bị can. Trong trường hợp đó, 

những qui luật trong các điều 101-107 cũng nói đến tương tự. Ủy ban có thể chỉ định luật sư bênh vực cho 

người bị hại, chiếu theo những qui luật trong các điều 107a – 107d ở mức độ thích hợp. Những quyết định về 

thù lao cho luật sư biện hộ và luật sư bênh vực cho người bị hại, chiếu theo điều 78 là những quyết định cuối 

cùng, không thể khiếu nại. 

Nếu việc yêu cầu tái cứu xét nói đến một phán quyết mà theo đặc tính riêng không thể tái cứu xét, hoặc theo 

luật, phán quyết này không có lý do nào để có thể đưa đến việc tái cứu xét, thì Ủy ban có thể bác bỏ yêu cầu 

mà không cần cứu xét kỹ, chiếu theo những qui luật về phán quyết. Điều này cũng áp dụng đối với yêu cầu tái 

cứu xét mà không có lý do nào để có thể đạt được kết quả. Trưởng hoặc phó Ủy ban có thể đưa ra quyết định 

này. Khi quyết định dựa theo điểm một mà không có sự hoài nghi, thì quyết định đó có thể được đưa ra mà 

không cần dẫn chứng nào khác hơn ngoài sự ám chỉ đến quyết định theo điều luật này. 

Nếu sự yêu cầu tái cứu xét không bị bác bỏ chiếu theo những qui luật ở đoạn 3, thì yêu cầu này sẽ được 

chuyển giao cho phía đối phương của nội vụ khác. Nếu việc cứu xét tạm thời dựa vào những tin tức dữ kiện 

khác với những điều được nêu trong yêu cầu tái cứu xét, thì những dữ kiện này cũng được chuyển giao cho 

các bên phát biểu trước khi Ủy ban đưa ra quyết định. Tuy vậy, việc này không được áp dụng đối với tin tức 

mà bị can không được quyền biết đến, chiếu theo điều 264, hoặc tin tức này xuất phát từ chính phía bị can. 

Ủy ban sẽ thông báo cho người bị hại và thân thân của người quá cố theo thứ tự do luật lệ ấn định về yêu cầu 

tái cứu xét nếu yêu cầu này không bị bác bỏ chiếu theo đoạn ba. Người bị hại và thân thân của người quá cố 

theo thứ tự do luật lệ ấn định sẽ được cho biết rõ về quyền được xem các văn kiện của nội vụ, quyền được 

phát biểu ý kiến và quyền được yêu cầu đưa lời khai với Ủy ban, cũng như cơ hội để được chỉ định luật sư 

bênh vực. 

 

Các thành viên của Ủy ban và thư ký đoàn 

Các thành viên của Ủy ban 

Các thành viên của Ủy ban do Vua chỉ định trong 

cuộc họp của nội các. Ủy ban có năm thành viên 

chính thức và ba thành viên dự khuyết. Trưởng, phó 

và một trong các thành viên phải có bằng chuyên 

môn về luật. 

Trưởng Ủy an được chỉ định trong nhiệm kỳ bảy năm 

mà không được quyền gia hạn thêm. Các thành viên 

khác được chỉ định trong nhiệm kỳ ba năm, và được 

quyền tái chỉ định thêm một lần nữa. 

Các thành viên của Ủy ban có kinh nghiệm bao quát 

và vững chắc từ tòa án, công tố viện, luật sư biện hộ, 

nghiên cứu và các ngành nghề khác trong đời sống xã 

hội. 

Những nhà tìm hiểu riêng 

Ngoài vị Trưởng ban, Ủy ban còn có một thư ký đoàn 

gồm mười nhân viên, trong đó có tám nhân viên là 

những nhà tìm hiểu và hai nhân viên văn phòng. Sáu 

trong số những nhà tìm hiểu này là luật gia và hai 

người có nguồn gốc chuyên môn từ ngành cảnh sát. 

Thông tin liên lạc 

Địa chỉ bưu cục :      Postboks 2097 Vika, 0125 Oslo 

Địa chỉ văn phòng : Tordenskioldsgate 6 

Điện thoại :              22 40 44 00 

Telefaks  :  22 40 44 01 

E-post :      post@gjenopptakelse.no 

Internett :   www.gjenopptakelse.no 

 

Chúng tôi yêu cầu bạn liên hệ với Ủy ban nếu có thắc mắc liên quan đến                         

những điều kiện về tái cứu xét hoặc về việc xét xử. 

mailto:post@gjenopptakelse.no

