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PREFACE

The presumption of innocence has long been recognised by international law, as well 
as by the constitutions and laws of numerous countries. However, across the world 

there continues to be debate about the philosophical and theoretical issues surrounding its 
scope, and the application in practice of the presumption of innocence. To contribute to the 
discussion on this important topic, the Asian Law Centre, Law School, the University of 
Melbourne and the School of Law, Vietnam National University, Hanoi jointly organised 
‘The Presumption of Innocence’ Online Experts Workshop on 24 July 2020.

The objectives of this workshop were to provide an open forum for experts from 
various countries to discuss both theoretical and practical aspects of the principles of the 
presumption of innocence; to gather information about legal provisions and practical 
application of this principle in different jurisdictions; and to discuss similarities and 
differences between them. Questions discussed included: 

(1) What is the theoretical and social basis for determining the principle of the 
presumption of innocence? 

(2) What substantive and procedural requirements should judicial bodies respect in 
relation to the principle of the presumption of innocence? 

(3) What types of mechanisms can or should be in place to control abuse of the 
principle of the presumption of innocence from judicial bodies? and 

(4) How do the experiences of different jurisdictions differ and what lessons can be 
learnt regarding the application of the principle of the presumption of innocence? 

27 papers are included in this book of Workshop proceedings. They are divided in 
five parts: Part I Theoretical issues of the presumption of innocence; Part II Presumption 
of innocence in international law; Part III Presumption of innocence: law and practice 
in Europe, America And Oceania; Part IV Presumption of innocence: law and practice 
in Asia; Part V Presumption of innocence: law and practice in Vietnam. Papers of this 
proceedings, which are for research and reference purposes, reflect scholarly views of 
authors. Copyright holders gave translation agreements to the Workshop Organising 
Committee and Editorial Board. Most papers of international scholars and Vietnamese 
scholars are fully or summarily translated from their original languages. The Editorial 
Board and the Selection Committee are responsible for the translation.
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LỜI NÓI ĐẦU

Giả định vô tội từ lâu đã được luật pháp quốc tế, cũng như hiến pháp và luật pháp 
của nhiều quốc gia ghi nhận. Tuy nhiên, trên khắp thế giới vẫn tiếp tục tranh luận 

về các vấn đề triết học và lý thuyết xung quanh phạm vi và ứng dụng của giả định vô tội 
trong thực tế. Để đóng góp vào cuộc thảo luận về chủ đề quan trọng này, Trung tâm Luật 
Châu Á, Trường Luật, Đại học Melbourne và Khoa Luật, Đại học Quốc gia Hà Nội đã phối 
hợp tổ chức Hội thảo chuyên gia trực tuyến “Suy đoán vô tội” vào ngày 24 tháng 7 năm 2020.

Mục tiêu của hội thảo này là cung cấp một diễn đàn mở cho các chuyên gia từ các 
quốc gia khác nhau thảo luận về lý thuyết và thực tiễn về nguyên tắc giả định vô tội; 
chia sẻ thông tin về các quy định pháp luật và việc áp dụng nguyên tắc này ở các quốc 
gia, khu vực tài phán khác nhau; và thảo luận về những điểm giống và khác nhau giữa 
các quốc gia. 

Các vấn đề thảo luận chính bao gồm:

(1) Cơ sở lý luận và xã hội để xác định nguyên tắc giả định vô tội là gì?

(2) Các cơ quan tư pháp cần tôn trọng những yêu cầu về nội dung và thủ tục nào 
liên quan đến nguyên tắc giả định vô tội?

(3) Những loại cơ chế nào có thể hoặc cần có để ngăn ngừa, xử lý sự vi phạm nguyên 
tắc giả định vô tội của các cơ quan tư pháp? 

(4) Kinh nghiệm của các quốc gia, khu vực tài phán khác nhau như thế nào và có thể 
rút ra bài học gì về việc áp dụng nguyên tắc giả định vô tội?

27 bài viết được đưa vào cuốn kỷ yếu Hội thảo này. Chúng được chia thành năm 
phần: Phần I - Các vấn đề lý thuyết về giả định vô tội; Phần II - Giả định vô tội trong luật 
quốc tế; Phần III - Giả định vô tội: Luật pháp và thực tiễn ở Châu Âu, Châu Mỹ và Châu 
Đại Dương; Phần IV - Giả định vô tội: Luật pháp và thực tiễn ở Châu Á; Phần V - Giả 
định vô tội: Luật pháp và thực tiễn ở Việt Nam. Các bài viết này nhằm mục đích nghiên 
cứu và tham khảo, và phản ánh quan điểm học thuật của các tác giả. Các tổ chức, cá nhân 
nắm giữ bản quyền đã đồng ý cho phép dịch thuật cho Ban Tổ chức Hội thảo và Ban Biên 
tập. Hầu hết các bài viết của các học giả quốc tế và học giả Việt Nam được dịch toàn văn 
hoặc tóm lược từ ngôn ngữ gốc của bài viết. Các chủ biên và Hội đồng tuyển chọn chịu 
trách nhiệm về các bản dịch.
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Chúng tôi xin chân thành cảm ơn đồng thời ghi nhận những nỗ lực của các đại biểu, 
các tác giả, thành viên Ban tổ chức, các đơn vị tài trợ, Hội đồng tuyển chọn phản biện, 
Ban biên tập và Nhà xuất bản Hồng đức đã tổ chức hội thảo thành công tốt đẹp và thực 
hiện việc xuất bản kỷ yếu này.

Hà Nội, tháng 8 năm 2020

Ban Tổ chức Hội thảo và các chủ biên



PART I 
THE PRESUMPTION OF INNOCENCE:  

THEORETICAL ISSUES  
(PHẦN I - SUY ĐOÁN VÔ TỘI: CÁC VẤN ĐỀ LÝ THUYẾT)





THE SOVIET CONCEPTION OF THE  
PRESUMPTION OF INNOCENCE1

John Quigley2**

I. INTRODUCTION

The presumption of innocence has received renewed attention in the Soviet Union 
in recent years as part of an effort to improve the quality of criminal justice. This effort is 
associated with the Soviet government’s perestroika (restructuring) policy, which includes 
the aim of ensuring fairer treatment of the citizenry in the courts.  It is also in part a 
product of the increasing openness glasnost’) that has led to press articles criticizing the 
courts.3 The current effort builds on a strong doctrinal development of the concept of 
presumption of innocence that began following World War 11. 

In the Western literature, the presumption of innocence in the U.S.S.R. has met 
with varied assessment.  There is disagreement as to the existence of a presumption of 
innocence in Soviet law and, if it exists, as to its scope and function.

The Soviet system of criminal procedure presents several problems when comparing 
its presumption of innocence with that of common law procedure. The Soviet indictment 
is based on a standard of proof higher than that of probable cause; this creates diffi- culty in 
maintaining a presumption of innocence at trial. Second, the court in a Soviet trial, as will be 
indicated below, takes an active part in eliciting evidence. This function may make it difficult 
for judges to presume an accused to be innocent.

In 1978, the U.S.S.R. Supreme Court made a major declaration about the 
presumption of innocence. That declaration, which has major implications for the role of 
the presumption in Soviet law, has not been analyzed in detail. The declaration indicates 

* This Article is originally published in Santa Clara Law Review: John Quigley, The Soviet Conception of 
the Presumption of Innocence, Santa Clara Law Review, Volume 29 | Number 2, 1989.

 This Article is brought to you for free and open access by the Journals at Santa Clara Law Digital 
Commons. It has been accepted for inclusion in Santa Clara Law Review by an authorized administrator 
of Santa Clara Law Digital Commons. Available at: http://digitalcommons.law.scu.edu/lawreview/
vol29/iss2/2.

∗∗  Professor of Law, Ohio State University. A.B., 1962, LL.B., M.A., 1966, Harvard University. The author 
is grateful to Professor Harold J.  Berman for his comments on a draft of this article.

1 Quigley, Soviet Courts Undergoing Major Reforms, 22 INT’L LAW. 459-73 (1988).

*
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a scope for the presumption of innocence that in some respects is broader  than  that of 
the presumption in the common law world.

This article analyzes the status and meaning of the presumption of innocence in Soviet 
law, the differing interpretations of the Soviet presumption in the Western literature, 
current efforts in the U.S.S.R. to use the presumption for reform of criminal trials, and 
possible lessons for common law countries from the Soviet experience with the presumption.

II. EXISTENCE OF A PRESUMPTION OF INNOCENCE IN SOVIET LAW

In most common law and civil law jurisdictions, a presumption of innocence 
is said to exist at criminal trials, although typically it is not expressed in constitutions 
or legislation.1 Soviet jurists find a presumption of innocence in Soviet law. A leading 
Soviet proceduralist, M. Savitskii, declaring that a presumption of innocence is firmly 
established in Soviet law, castigates “bourgeois Sovietologists like George Fletcher, who 
denies the existence in the U.S.S.R. of a pre sumption of innocence, or like Harold Berman, 
in whose opinion ‘Soviet law does and does not contain the doctrine of presumption 
of innocence.’”2Fletcher and Berman have been leading commentators in the Western 
literature on the presumption of innocence in Soviet law.

Savitskii’s quotation of Berman is from a 1980 article3 in which Berman found that 
the presumption plays a different role in Soviet trials because of differences between 
Continental and common law trial procedure. However, he considered it to exist in Soviet 
law, albeit not the same presumption of innocence that exists in American law.4 He wrote 
elsewhere: “Although the phrase ‘presumption of in- nocence’ is avoided in the codes, all 
that American jurists generally mean by that phrase is spelled out in Soviet law.”5         

Savitskii’s citation to Fletcher is to a 1968 article.6 Fletcher there did not state that 

1 9 J. Wicuoez, Evindence in Trials at COMMON  Law  530  § 2511  (Chadbourn, rev. 1981). Drofl Resolution 
of the Preparotorf Goll oquiuin of Vienna on the Protection of Human Rights in Critninol Proceedings, art. 1, 1978(3) 
Revue Internationale de Droil Penal

 589. But see Jean Patarin, L“ Porticulorimie de la Theorie dev Preuves “ti Droit Penal, in G. S+sFnsi, 
QuzcQuzs Asrzcrs nz L’wu+osouiz nu DROIT Pznac 38 (195a) (indicating that some French scholars 
view the presumption of innocence as a principle but not as a binding norm).

2 Savitskii, Prone na Zashchitu i Normaliuno“ V rozhinie  Prezumptsii  Neuinovnosli The Right to De/znse 
and Stototory £xprzssioo of the Presu»t ption of Innocence , in An- VOKATURA I SOVREMEN hIOST’ 
[T z Bun  can  buz  PRESENT  Dnv] 25, 27  (V.  Savitski i  ed. 1987).

3 Berman, The Presumption of innocence: Another Reply, 28 Am. J. Comp. L 615 (1980).
4 Id. at 622-23.
5 H. Berman, Justice in the U.S.S.R. 71 (1963). Accord Berman, Introduction 82,
6 in H. BERMAN & J. SPINDLER, SOVIET CRIMINAL LAW AND PROCEDURE: THE RSFSR CODES 

(1966). Id. at 59. Berman notes that a key component of the presumption of innocence-the rule that 
the prosecution bears the burden of proof-functions differently in Continental procedure than in 
common law procedure, since in Continental procedure the court, rather than the prosecutor, plays 
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a presumption of innocence does not exist in Soviet law. He said that the matter was 
disputed among Soviet ju- rists, that its status in Soviet law was uncertain, but that 
certain aspects of the presumption do exist in Soviet criminal procedure leg- islation.1 In 
a 1984 article, he took a similar position.2 The dominant opinion in both the Western and 
Soviet literature is that a presump- tion of innocence is found in Soviet law.3

A. Early Rejection of the Presumption of Innocence

During the period immediately following the 1917 Russian Revolution, the 
doctrine of dictatorship of the proletariat prevailed, and some jurists viewed the 
presumption of innocence as weighing too strongly in favor of the accused and 
against the state.4  Thus, V. S. Tadevosian argued against proponents of the presumption 
that by “placing on the shoulders of the state ... the burden of proving the crime, freeing 
the accused of any obligations, proposing to construe any doubt to the benefit of the  
accused  and  to convict  no  one  until the crime is proved like two times two equals 
four,” they “eloquently defend the freedom and inviolability of the individual,” but 
down- play “the interests of the state and society.”5 Tadevosian found that “in the 
laws in force in the U.S.S.R., there are no previously estab lished presumptions of 
guilt or of innocence of citizens and there is no need of any previously determined 

the primary role in questioning witnesses. H. BERMAN, JUSTICE IN THE U.S.S.R., supra, at 399
  Fletcher, The Presumption of Innocence in the Soviet Union, 15 UCLA L. REV. 1203 (1968).
1 Id. at 1216-22.
2 Fletcher, The Ongoing Soviet Debate about the Presumption of Innocence, 3 CRIM. Jus. ETHICS 69, 70 

(1984)
3 Osakwe, Modern Soviet Criminal Procedure: A Critical Analysis, 57 TUL. L. REV. 439, 538 (1983); W. 

BUTLER, SOVIET LAW 317 (1983); GorlE, Criminal Law, in THE DISTINCTIVENESS OF SOVIET 
LAW 227, 263 (F. Feldbrugge ed. 1987); Savitskii, Predislovie [Introduction], in C. KASUMOV, 
PREZUMPTSIIA NEVINOVNOSTI V SOVETSKOM PRAVE [THE PRESUMPTION OF INNOCENCE 
IN SOVIET LAW] 3, 4 (1984) (“Now no one tries openly to deny the existence in our procedure of a 
presumption of innocence.”).

4 While the East European socialist states have followed the presumption of innocence (see infra note 
28) China did not do so during the period in which class struggle figured more prominently than in 
the East European states. V. LUKASHEVICH, GARANTIi PRAV OBVINIAEMOGO V SOVETSKOM 
UGOLOVNOM PROTSESSE [GUARANTEES OF THE RIGHTS OF THE ACCUSED IN SOVIET 
CRIMINAL PROCEDURE] 42, 43 (1959). However, by the early 1980’s, the issue was a matter of 
dispute. Gelatt, The People’s Republic of China and the Presumption of Innocence, 73 J. CRIM. L. 
& CRIMINOLOGY 259, 315-16 (1982); Thieme, The Debate on the Presumption of Innocence in the 
People’s Republic of China, 10 REV. SOCIALIST L. 277-90 (1984); SHAO-CHUAN LENG, CRIMINAL 
JUSTICE IN POST-MAO CHINA: ANALYSIS AND DOCUMENTS 96-98 (1985).

5 Tadevosian, K Voprosu ob Ustanovlenii Material’noi Istiny v Sovetskom Protsesse [The Question of 
Establishing Material Truth in Soviet Procedure], in SOVETSKOE GOSUDARSTVO I PRAVO [Soviet 
State and Law] 65, 70 (No. 6 1948).
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presuppositions or presumptions.”1

Other Soviet jurists of that period objected to a presumption of innocence on the 
grounds that it was excessively formal and abstract, linking it to the medieval system 
of formal proofs that had been used in Europe. They feared that it would allow a court 
an easy solution   if proof-gathering in a case proved difficult. In such a case, the court 
could avoid difficult issues of fact by simply declaring that there was doubt and pro-
nouncing a judgment of not guilty. They said, moreover, that its meaning was unclear.2 
A prime desideratum in early Soviet legal thought was to make the law understand-
able to the pub- lic. Further, in light of its abstractness, the presumption was seen as 
conflicting with the Marxist concept of the concreteness of truth.3

Contributing to the rejection of the presumption of innocence was a negative attitude 
toward individual rights grounded in  the  belief that such rights were developed by capi-
talist societies, where they were proclaimed to apply to all, but  were  realizable  in  fact  
only  by the bourgeoisie. Rights were thus viewed as more useful even in the U.S.S.R. to the 
bourgeoisie than to the proletariat.4 Against the backdrop of the tendency to reject rights 
on this basis developed another tendency, which held that in Soviet society rights should 
be realizable by all classes. Thus, one adherent of the presumption of innocence said:

It is not proper to deny the principle of the presumption of innocence of the accused 
in Soviet criminal procedure only because it was first forwarded in bourgeois criminal 
procedure. If so, one would have to reject very many concepts and principles that exter-
nally have a certain similarity with bourgeois practices of the same name.5

B. The Emergence of a Presumption of Innocence

In the I 940’s, support for a presumption of innocence grew as the doctrine of 
dictatorship of the proletariat lost its hold.  In 1948, the U.S.S.R. supported the inclusion 
of a provision on presumption of innocence in the 1948 Universal Declaration of Human 

1 Id.
2 S. A. Golunskii, O Veroiatnosti i Dostovernosti v Sude [Probability and Certainty in Court], in PROBLEMY 

UGOLOVNOI POLITIRI [IssuES IN CRIMINAL POLICY] 59 (bk. 4 1937); Tadevosian, supra note 12, 
at 70-71.

3 Golunskii, supra note 14, at 59. But see M. STROGOVICH, OBVINENIE I OBVINIAEMYI NA 
PREDVARITEL’NOM SLEDSTVII I NA SUDE [THE ACCUSATION AND THE ACCUSED AT 
THE PRELIMINARY INVESTIGATION AND AT TRIAL] 29-31 (1934) (stating that the issue is not 
to determine whether a presumption of innocence exists as an abstract principle, but to ensure 
that guilt is not presumed. Further, that the burden of proof rests on the prosecution, and that 
investigators seek exculpating as well as incriminating evidence).

4 Podvolotskii, Civil Liberties: A Bourgeois Deception (1923), in SOVIET POLITICAL THOUGHT: AN 
ANTHOLOGY 118-20 (M. Jaworskyj ed. 1967).

5 V. LUKASHEVICH, supra note 11, at 45-46.



19THE SOVIET CONCEPTION OF THE PRESUMPTION OF INNOCENCE 

Rights.1  By the late 1950’s, a consensus on the issue had emerged, spurred by a desire to 

strengthen rights as a counterweight to abuses of rights witnessed in the 1930’s and 1940’s.2

When new criminal procedure legislation was drafted in the late 1950’s, some 

proponents of the presumption tried to expressly write it into the legislation.3 They were 

defeated by others who ar- gued not that the presumption was inappropriate for Soviet 

law, but that its meaning was unclear, in part because  it  did  not  translate well into 

Russian. They contended, therefore, that it was better to spell out the ingredients of the 

presumption rather than to use a “declaratory formula” that might not be understood.4 

Some, like the proceduralist Trusov, argued against its inclusion on principle. Trusov 

used the example of a person caught in the act of committing a crime and said that one 

could not consider him innocent.5 

1 Petrukhin, Prezumptsiia Nevinovnosti-Konstitutsionnyi Printsip Sovetskogo Ugolovnogo Protsessa, 
in SOVETSKOE GOSUDARSTVO I PPAVO [SOVIET STATE AND LAW] 18, 19 (No. 12, 1978); 
Universal Declaration of Human Rights, art. 11(1), G.A. Res. 217 (Dec. 10, 1948).

2 A. M. LARIN, PREZUMPTSIIA NEVINOVNOSTI [PRESUMPTION OF INNOCENCE] 27 (1982); 
V. KAMINSKAIA, UCHENIE O PRAVOVYKH PREZUMPTSIIAKH V UGOLOVNOM PROTSESSE 
[A STUDY OF LEGAL PRESUMPTIONS IN CRIMINAL PROCEDURE] 100-01 (1948) (finding 
a presumption of innocence in Article 111 -right to defense-of the 1936 Constitution and in 
various provisions of the 1923 Russian criminal procedure code).

3  V. LUKASHEVICH, supra note 11, at 46.
4  So argued by Golunskii, Novye Osnovy Ugolovnogo Sudoproizvodstva Soiuza SSR i Soiuznykh 

Respublik [The New Fundamental Principles of Criminal Procedure of the USSR and Union 
Republics], in SOVETSKOE GOSUDARSTVO I PRAVO [SOVIET STATE AND LAW] 50, 54 (No.2, 
1959); Golunskii, Novye Osnovy Ugolovnogo Sudoproizvodstva Soiuza SSR i Soiuznykh Respublik 
[The New Fundamental Principles of Criminal Procedure of the USSR and Union Republics], in 0 
NOVOM OBSHCHESOIUZNOM ZAKONODATEL’STVE PO UGOLOVNOMY PRAVU, PROTSESSU 
I SUDOUSTROISTVU [THE NEW ALL-UNION LEGISLATION ON CRIMINAL LAW, PROCEDURE, 
AND COURT STRUCTURE] 63-64 (1959); Golunskii, Voprosy Dokazatel’stvennogo Prava v Osnovakh 
Ugolovnogo Sudoproizvodstva Soiuza SSR i Soiuznykh Respublik [Issues of Evidence Law in the 
Fundamental Principles of Criminal Procedure of the USSR and Union Republics], in VOPROSY 
SUDOPROIZVODSTVA I SUDOUSTROISTVA V NovoM ZAKONODATEL’STVE SOIUZA SSR 
[ISSUES OF COURT PROCEDURE AND COURT STRUCTURE IN THE NEW LEGISLATION OF THE 
USSR] 122, 135 (S. Golunskii ed. 1959); M. L. IAKUB, DEMOKRATICHESKIE OSNOVY SOVETSKOGO 
UGOLOVNO-PROTSES-SUAL’NOGO PRAVA [THE DEMOCRATIC BASES OF SOVIET CRIMINAL 
PROCEDURE LAW] 126 (1960). This argument is characterized as reflecting “snobbery” by Larin, supra 
note 19, at 29. See also Berman & Quigley, Comment on the Presumption of Innocence Under Soviet 
Law, 15 UCLA L. REV. 1230, 1234-35 (1968)

5 A. TRUSOV, OSNOVY TEORII SUDEBNYKH DOKAZATEL’STV [FUNDAMENTALS OF THE 
THEORY OF JUDICIAL EVIDENCE] 156 (1960). Trusov, though, supported the principle in dubio 
pro reo, the principle that a conviction may be based only on evidence presented at trial, and the 
principle that conviction may not be based on supposition.
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In any event, the legislation of 1958-19601 included “guaran- tees expressing 
the presumption of innocence but did not contain the formula ‘presumption of 
innocence’ as such and did not use that term.”2 It incorporated those postulates 
generally considered to ex- press the presumption of innocence: no proof burdens 
on the ac- cused,3 conviction only on evidence presented at trial4 and no conviction 
based on supposition.5 Most criminal procedure codes of East European socialist 
countries include explicit provisions on the presumption of innocence.6 Consequently, 
Fletcher acknowledged that the new Soviet legislation incorporated certain aspects 
of the presumption,7 but inferred  from the omission that a presumption of innocence 
“probably does not exist” in Soviet law.8

C.  The Presumption of Innocence in the 1977 U.S.S.R. Constitution

A new Constitution was adopted in the U.S.S.R. in 1977. In a chapter on the courts 
in which certain individual rights are specified, the presumption of innocence is not 
expressly stated. Fletcher said this omission means that “maybe [the presumption] 
doesn’t exist.”9

However, the Constitution includes two provisions that argua-bly incorporate 

1 Osnovy Ugolovnogo Sudoproizvodstva Soiuza SSSR i Soiuznykh Respublik [Fundamental 
Principles of Criminal Procedure of the USSR and Union Republics], Dec. 25, 1958, Ved. Ver. Soy. 
SSSR [Gazette of the Supreme Soviet of the USSR], no. 1, item 15 (1959); criminal procedure codes of 
the fifteen constituent republics, adopted circa 1960. For convenience, only the code of the Russian 
republic is cited in this article. Ugolovno-Protsessual’nyi Kodeks RSFSR [Criminal Procedure Code 
of the RSFSR], Oct. 27, 1960, Ved. Ver. Soy. RSFSR [Gazette of the Supreme Soviet of the RSFSR], No. 
40, item 592 (1960) [hereinafter RUSSIA, CRIMINAL PROCEDURE CODE (1960)].

2 V. LUKASHEVICH, supra note 11, at 57. lakub, supra note 21, at 126. IAKUB, for example, opposed use 
of the phrase “presumption of innocence” in legislation but supported the presumption itself. IAKUB, 
supra note 21, at 114. Contra K. MOKICHEV, PROTIV REVIZIONISTSKIKH IZVRASHCHENII 
MARKSISTSKO-LENINSKOGO UCHENIIA o GOSUDARSTVE I PRAVE [AGAINST REVISIONIST 
DISTORTIONS OF MARXIST-LENINIST LEARNING ON STATE AND LAW] 34 (1959) (stating 
that the legislation does not contain a presumption of innocence, that the procurator must make 
a finding of guilt before trial to ensure that the innocent are not placed on trial, and that decision 
means that accused at trial cannot be presumed innocent).

3 RUSSIA, CRIMINAL PROCEDURE CODE (1960), supra note 23, at art. 20.  
4 RUSSIA, CRIMINAL PROCEDURE CODE (1960), supra note 23, at art. 301.
5 RUSSIA, CRIMINAL PROCEDURE CODE (1960), supra note 23, at art. 309. Golunskii, Novye 

Osnovy, supra note 21, at 54. See also Berman & Quigley, supra note 21, at 1232- 33.
6 Poland (1969), art. 3; Czechoslovakia (1965), art. 2(2), (1974), art. 2(2); Hungary (1973), art. 3; German 

Democratic Republic (1968), art. 6, (1975), art. 4; Bulgaria (1952), art. 8, (1974), art. 14; Yugoslavia 
(1969), art. 3, (1976), art. 3. Such express legislative provisions are less common in western Europe.

7 Fletcher, supra note 7, at 1221.
8 Fletcher, supra note 9, at 70
9 Fletcher, supra note 9, at 70.
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the presumption. Article 158 states that the accused has a right to defense. Article 
160 states that no one can be deemed guilty other than by a court judgment. In 
1978, the U.S.S.R. Su- preme Court, which had earlier invoked certain rules gen-
erally asso- ciated with the presumption of innocence,1 for the first time gave an 
extended interpretation of its meaning. It did so in an “explanation” of the law.2 
The Court found a presumption of innocence in the Constitution, though it left 
it unclear precisely where it had found it.3

Thedecree is titled “Right to Defense” and refers specifically to only one provi-
sion of the Constitution, namely Article 158, which guarantees a “right to defense.”4 
The Court’s formulation is:

In order to ensure to the accused (or defendant) the right to defense, courts must 
strictly observe the constitutional principle that the accused (or defendant)  is  presumed  
innocent  until his guilt is proved in the manner provided by statutory law and is 
established by a court judgment that has entered into force.5

Since the “right to defense” is contained in Article 158, one might conclude that 
it is there that the Court finds a presumption of innocence. Yet the Court refers to the 
presumption as a “constitutional principle.”6  This suggests that it might be located else-
where in the Constitution than in Article 158, but that it  is  subsumed  as well under 
the “right to defense,” a kind of umbrella provision  that covers all rights available to 
the defense, including  the  Article  160 right not to be presumed guilty without  a court 
judgment  of  guilt.  If the presumption is located elsewhere in the Constitution, the only 

1 See infra note 78.
2 The Court has the power to issue “explanations” outside the context of a particular case. While 

not considered formal sources of law, these explanations are binding on lower courts. Law on 
the Supreme Court of the USSR, art. 3, Nov. 30, 1979, Ved. Ver. Soy. SSSR [Gazette of the Supreme 
Soviet of the USSR], No. 49, item 842 (1979). This provision gives Supreme Court explanations 
“general normative character.” S. Zivs, ISTOCHNIKI PRAVA [SouRcES OF LAW] 184-85 (1981). “The 
Supreme Court of the USSR and the supreme courts of the republics have the power to issue binding 
explanations of the law. They use this power to supplement the very general provisions of the codes 
and other laws with detailed rules for situations that arise frequently.” 0. IOFFE & P. MAGGS, THE 
SOVIET ECONOMIC SYSTEM 55 (1987).

3 Decree No. 5, Plenum of the USSR Supreme Court, 0 Praktike Primeneniia Sudami Zakonov, 
Obespechivaiushchikh Obviniaemomy Pravo na Zashchitu [On Court Practice in Applying Statutes 
Protecting the Right of the Accused to Defense], para. 2, BULL. VERKH. SUDA SSSR [Bulletin of the 
USSR Supreme Court] 8 (No. 4, 1978) [hereinafter USSR Supreme Court].

4 Id. para. 1; M. STROGOVICH, PRAVO OBVINIAEMOGO NA ZASHCHITU I PREZUMPTSIIA 
NEVINOVNOSTI [THE RIGHT TO DEFENSE AND THE PRESUMPTION OF INNOCENCE] 71 
(1984).

5 USSR Supreme Court, supra note 34, at 9 (para. 2).
6 USSR Supreme Court, supra note 34, para. 1.
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other logical choice is Article 160.

Soviet scholars find the presumption in Article 160, rather than in Article 158.1 Moreover, 
a semiofficial commentary to the 1977 Constitution states that Article 160 “contains the im-
portant demo- cratic proposition of the presumption of  innocence.”2  One scholar who finds 
the presumption of innocence in Article 160 believes that the right to defense is included 
within the presumption of innocence, rather than vice versa. Petrukhin states that “it makes 
better sense logically” to say that “the right to defense  is given  to the  accused  or to the sus-
pect precisely because the statutory law does  not  yet  pre- sume them guilty.”3

D. The Contemporay Status of the Presumption of Innocence

Since the adoption of the 1977 Constitution, writes one scholar, “statements of some 
authors have disappeared about the so-called ‘bourgeois character’ of the presumption 
of innocence, its methodological frailty, and its inappropriateness for Soviet criminal 
procedure.”4

On the other hand, Fletcher declares that three scholars pub- lished articles in 
1979-1981 denying the existence of a presumption of innocence in Soviet law.5 However, 
Fletcher relies on an account of the three writers by Strogovich, who states that the three 

1 Quigley, The Soviet Bar in Search of a New Role, 13 LAW & SOCIAL INQUIRY 201, 207 (1988). See, e.g., 
Larin, supra note 19, at 101-02; Libus, Prezumptsiia Nevinovnosti i Prekrashchenie Ugolovnykh Del 
(Opravdanie) [The Presumption of Innocence and the Termination of Criminal Cases (Acquittal)], in 
SOVETsKOE GOSUDARSTVO I PRAvo 62 (No. 7, 1981); I. LIBUS, PREZUMPTSIIA NEVINOVNOSTI 
V SOVETSKOM UGOLOVNOM PROTSESSE [THE PRESUMPTION OF INNOCENCE IN SOVIET 
CRIMINAL PROCEDURE] 54 (1981); Petrukhin, supra note 18, at 18; Strogovich, Prezumptsiia 
Nevinovnosti i Prekrashchenie Ugolovnykh del po Nereabilitiruiushchim Osnovaniiam [The 
Presumption of Innocence and Termination of Criminal Cases on Grounds That Do Not Rehabilitate], 
in SOVETSKOE GOSUDARSTVO I PRAVO [SOvIET STATE AND LAW] 70 (No. 2, 1983); Strogovich, 
supra note 35, at 72. But see Fletcher, supra note 9, at 72; Gorli, supra note 10, at 263, who state that the 
Court found the presumption in art. 158. See also I. MOTOVILOVKER, 0 Prezumptsii Nevinovnosti 
i Priznanii Litsa Vinovnym ne inache kak po Prigovoru Suda [The Presumption of Innocence and 
Recognizing a Person as Guilty Only by Court Judgement], in PROBLEMY PRAVOVOGO STATUSA 
LICHNOSTI V UGOLOVNOM PROTSESSE [ISSUES IN THE LEGAL STATUS OF THE INDIVIDUAL 
IN CRIMINAL PROCEDURE] 57-58 (1981) (who does not find the presumption of innocence in art. 
160, though he finds it to exist in Soviet law).

2 KONSTITUTSIIA SSSR; POLITIKO-PRAvovoI KOMMENTARll 378 (B. Ponomarev ed. 1982). Accord 
Kasumov, supra note 10, at 6.

3 Petrukhin, supra note 18, at 21.
4 Petrukhin, supra note 18, at 20. “No Soviet writer since 1968 has been known to reject the proposition 

that a criminal defendant in a Soviet criminal process is presumed innocent until he has been proven 
guilty.” Osakwe, supra note 10, at 538. An exception to this statement might have to be made for 
Arsen’ev, see infra note 44 and accompanying text.

5 Fletcher, supra note 9, at 70.
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reject the presumption.1 But of the three writers Strogovich names, only one rejects the 
presumption (V. D. Arsen’ev).2 The other two, A. P. Guliaev and Ia. O. Motovilovker, both 
state that the presumption exists in Soviet law. Strogovich disagrees with Guliaev’s view 
that the presumption is not violated by pretrial diversion into a lay court, which occurs 
upon a finding of guilt by the investigator and procura- tor.3 He objects that Motovilovker 
finds the presumption not in Article 160 of the Constitution,4 but elsewhere.5

1 Strogovich, supra note 38, at 71-73.
2 Strogovich, supra note 38, at 71; M. STROGOVICH, supra note 35, at 77-78 (both citing Arsen’ev, 

K Voprosu o Prezumptsii Nevinovnosti v Svete Novoi Konstitutsii SSSR [The Issue of the 
Presumption of Innocence in Light of the New USSR Constitution], in VOPROSY POVYSHENIIA 
EFFEKTIVNOSTI BOR’BY S PRESTUPNOST’IU [ISSUES IN RAISING THE EFFECTIVENESS OF 
THE STRUGGLE AGAINST CRIME] 56 (1979) (Arsen’ev saying that the presumption is contradicted 
by the Fundamental Principles of Criminal Procedure of the USSR and Union Republics, art. 2, 
which states that one “task” of criminal procedure is to ensure “that no innocent person should be 
charged with criminal responsibility”)); Strogovich, supra note 38, at 72 (citing Arsen’ev, Zakon o 
Verkhovnom Sude SSSR i Nekotorye Voprosy Sudebnoi Praktiki [The Statute on the USSR Supreme 
Court and Certain Issues of Judicial Practice], in RAZVITIE TEORII I PRAKTIKI UGOLOVNOGO 
SUDOPROIZVODSTVA V SVETE NovoGo ZAKONODATEL’STVA 0 VERKHOVNOM SUDE 
SSSR, PROKURATURE SSSR I ADVOKATURE V SSSR [DEVELOPMENT OF THE THEORY AND 
PRACTICE OF CRIMINAL PROCEDURE IN LIGHT OF THE NEW LEGISLATION ON THE USSR 
SUPREME COURT, ON THE USSR PROCURACY, AND ON THE BAR IN THE USSR] 18 (1981) 
(arguing that the defendant at trial is “not yet guilty but already not innocent, occupying a middle 
position between being guilty and being innocent”)). A similar line of opposition to the presumption 
of innocence was taken by Martynchik, citing art. 2 of the Fundamental Principles. They fear that if it 
is presumed during trial that the accused is innocent, then there will be insufficient pressure on the 
procurator to be absolutely “convinced” of guilt before endorsing an indictment. E. MARTYNCHIK, 
GARANTII PRAV OBVINIAEMOGO V SUDE PERVOI INSTANTSII [GUARANTEES FOR THE 
RIGHTS OF THE ACCUSED AT TRIAL] 78-79, 83 (1975).

3 M. STROGOVICH, supra note 35, at 78-79; Strogovich, supra note 38, at 72 (both citing A. Guliaev, 
Sledovatel’ v Ugolovnom Protsesse [The Investigator in Criminal Proce- 

4 dure] 93-94, 153 (1981)). M. STROGOVICH, supra note 35, at 79-80; Strogovich, supra note 38, at 73 
(both citing Motovilovker, supra note 38, at 57-58).

5 Fletcher finds one other basis on which to doubt the existence of a presumption of innocence in 
Soviet law. He refers to pre-trial diversion procedures, which are indicated by criminal legislation 
as applying to persons who have “committed a crime,” RUSSIA, CRIMINAL CODE (1960), art. 52, 
and which are referred to in the literature as relief from criminal liability on “non-rehabilitating” 
grounds. Fletcher, supra note 9, at 73. Fletcher says that diversion thus involves a finding that the 
person committed a crime, which violates the presumption of innocence. His view follows that 
of Petrukhin, who argues that a court should find the person guilty prior to diversion. See supra 
note 18, at 22-25. Furthermore, Fletcher states that if there is truly a presumption of innocence, 
diversion would not claim to be done on “non-rehabilitating” grounds, since there would be no 
need to “rehabilitate” an innocent person. Fletcher’s view here overlooks two factors. First, the cited 
statutory language was amended in 1981 to remove the words suggesting that pre-trial diversion 
implies a finding that the person committed a crime. Strogovich, supra note 38, at 75; Ved. Ver. Sov. 
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A presumption of innocence can be said to exist in the U.S.S.R. by one other route. 
In 1973, the U.S.S.R. ratified the International Covenant on Civil and Political Rights.1 
This  treaty  states:  “Every- one charged with a criminal offense shall have the right to  be  
pre- sumed innocent until proved guilty according to  law.”2  A 1978 So- viet statute on 
treaties provided for the first time in Soviet law that “state agencies within whose com-
petence the matters regulated by international treaties of the U.S.S.R.  fall shall  ensure  
fulfillment  of  the obligations undertaken under the treaties by  the  Soviet  side.”3 Since 
the U.S.S.R. is obliged under the Covenant to follow the pre- sumption of innocence, that 
obligation must be carried out by the  courts.4

E. The Function of the Presumption of Innocence in Soviet Law

As perceived by Soviet analysts, the presumption of innocence provides a general protec-
tion to the accused.  It also encompasses other more specific protective norms. Savitskii views 
it as a “genera- lized, integrated expression of all procedural guarantees that the law has es-
tablished to protect the lawful interests of the accused.”5 Strogovich wrote of it that the issue is 
not about a single, though important, procedural norm, but about the principle of all the pro-
cedural activity di- rectly connected with the adversary nature of the trial and the right of the 
accused to defense. The entire system of criminal procedure, the entire content of procedural 
relations, depends on resolving one way or another the issue of presumption of innocence.6

Fletcher views the function of the presumption in Soviet law more narrowly. He finds 

SSSR [Gazette of the Supreme Soviet of the USSR], No. 7, item 118 (1981). A person released on a 
“non-rehabilitating” ground is not considered to have a criminal conviction. RUSSIA, CRIMINAL 
CODE (1960), art. 57. Second, the term “non-rehabilitating” grounds is found only in the literature, 
e.g., Petrukhin, supra note 18, at 22, rather than in legislation. It is an infelicitous term for the 
reason Fletcher indicates, but its use hardly suggests that no presumption of innocence exists, since 
Petrukhin clearly finds one to exist.

1 Libus, The Presumption of Innocence and the Termination of Criminal Cases (Acquittal), supra note 
38, at 62; Savitskii, Novyi Etap v Osushchestvlenii Sotsialisticheskogo Pravosudiia [A New Plateau 
in Socialist Justice], in SOVETSKAIA IUSTITSIIA [SovIET JUsTICE] 7, 9 (No. 5, 1978).

2 International Covenant on Civil and Political Rights, art. 14(2), Dec. 16, 1966, entered into force Mar. 
23, 1976, 999 U.N.T.S. 171, reprinted in 6 INT’L LEG. MAT. 368 (1967).

3 Zakon o Poriadke Zakliucheniia, Ispolneniia i Denonsatsii Mezhdunarodnykh Dogovorov SSSR 
[Law on the Procedure for the Conclusion, Execution and Denunciation of International Treaties of 
the USSR], art. 21, Ved. Ver. Sov. SSSR [Gazette of the Supreme Soviet of the USSR], No. 28, item 439 
(1978).

4 R. MIULLERSON, KONSTITUTSIIA SSSR I VOPROSY SOOTNOSHENIIA MEZHDUNARODNOGO 
1 NATSIONAL’NOGO PRAVA 42 (1980). That result follows under prevailing interpretation as it 
stood prior to the 1978 statute, which held that treaties constitute

5 domestic law, according to one view automatically, and according to another if they are selfexecuting 
in character. W. BUTLER, supra note 10, at 344.  Savitskii, supra note 3, at 25.

6 M. STROGOVICH, Uchenie o Material’noi Istine v Ugolovnom Protsesse [Study on Material Truth 
in Criminal Procedure] 227 (1947)
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as the major issue a struggle for supremacy between the courts and the prosecuting agency 
(procuracy). “Behind the doctrinal moves in the debate lies buried an  important  institu- 
tional struggle between the procuracy and the  courts.”1  “The struggle,” he writes,

is for influence over the outcome  of  cases,  and  the  contenders are the two dominant 
branches of the Soviet legal system: the procuracy  and  the  courts.. ….The problem  is  
whether  the procuracy’s pre-trial conclusion should influence the judge’s evaluation 
at trial. The system is more efficient if  the  judge can rely on the judgment of the 
procuracy as he might rely on the judgement of an expert witness. Yet to the extent  
that  the judi-  ciary defers to the procuracy, the trial is that  much  less a safe- guard 
against convicting the innocent.2

III.  U.S.S.R.  SUPREME  COURT’S  READING  OF  THE PRESUMPTION OF INNOCENCE

Fletcher bases his conclusion that the issue is primarily a procuracy-court struggle in 
part on the 1978 U.S.S.R.  Supreme Court decree on the presumption of innocence. Since 
that decree pro- vides the most authoritative statement on the Soviet presumption of in-
nocence, its relevant language bears quoting:

In order to eliminate shortcomings in the work of the courts, and as result of 
questions that have arisen in application of leg- islation, the Plenary Session of the 
Supreme Court of the

U.S.S.R. decrees:

1. To draw the attention of the court to the fact that ensur- ing the accused (or defendant)3 
the right to defense is a consti- tutional principle and must be strictly carried out at 
all stages of the criminal process as an important guarantee for establishing truth 
and issuing a legally-based, well-founded, and just judgment.4 Therefore the courts 
must observe the procedural  rights of the accused (or defendant); examine the case 
file fully and objectively, viewing it from all sides; seek out circumstances not only 
incriminating but exculpating the accused (or defendant), including those mitigating 
and aggravating his liability; care- fully check out whatever theories of the case there 

1 Fletcher, supra note 9, at 71.
2 Fletcher, supra note 7, at 1217. Fletcher’s narrow reading of the scope of the presumption and his 

analysis that it manifests a court-procuracy struggle is shared by GorlE, supra note 10, at 263.
3 “Accused” (obviniaemyi) refers to a person against whom a state investigator has filed a formal 

charge. When the “accused” is indicted and bound over to a court for a decision as to whether a trial 
should be held, he becomes a “defendant” (podsudimyi). RUssiA, CRiMINAL PROCEDURE CODE 
(1960), art. 46. By using both terms, the Court indicates that the presumption of innocence applies at 
both the pre-trial and trial stages

4  “Judgment” (prigovor) is the trial court’s decision, including both a determination as to guilt or 
innocence, and (in case of guilt) a setting of sentence.
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may be; and ensure the equality of rights of participants in the trial  as re- gards 
presentation and examination of evidence and the making of motions.

In accordance with Article 158 of the U.S.S.R. Constitu- tion and Article 13 of the 
Fundamental Principles of Criminal Procedure Legislation of the U.S.S.R. and  the  
Union  Republics, the courts must ensure to the  defendant  the  opportunity  to  de- 
fend himself from the accusation preferred by all methods and means established 
by statutory law.1

2. In order to ensure to  the accused  (or defendant)  the  right to defense, courts 
must strictly observe  the constitutional  princi- ple that the accused  (or  defendant)  
is  presumed  innocent  until  his guilt is proved  in  the manner  provided  by 
statutory  law  and  is established by a court judgment that has entered into force.

On the basis of the statutory law, the obligation  of  proving  the indictment lies 
on the accuser. As a consequence, it is impermissible to impose on the accused 
(defendant) the proof of his innocence. A judgment of conviction may not be based 
on supposition. All doubts that cannot be eliminated must be con- strued to the 
benefit of the accused (defendant).2

Fletcher states that the Court stresses the obligation of  trial courts to guarantee the 
equality of rights among all participants. He reads this statement (doubtless accurately) as 
an injunction that trial courts allow the accused to exercise the rights given to it by proce- 
dural law. It means, he says, that “the procuracy has no claim  to  superior influence.”3

According to Fletcher, paragraph one grounds the presumption on the right to de-
fense.

This grounding of the presumption suggests that its function in Soviet legal thinking 
is to support the aim of equalizing the role of the procuracy and of the defense in 
conducting the trial. The presumption serves this goal, it seems, by admonishing the 
court not to defer to the procuracy’s pretrial determination of guilt.4

This reading of the 1978 decree exaggerates the issue of procuracy-court relations 
and the related issue of the evidential weight of the indictment. As viewed by the 
Court, these are not the only or main aspects of the presumption of innocence. The 
Court points to a number of additional functions served by the presumption of inno-
cence.

1 USSR Supreme Court, supra note 34, at 8 (para. 1).
2 USSR Supreme Court, supra note 34, at 9 (para. 2).
3 Fletcher, supra note 9, at 72.
4 Fletcher, supra note 9, at 72
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A. Proof in the Manner Provided by Statutory Law

One aspect of the presumption, in the Court’s view, is that guilt must be proved 
“in the manner provided by statutory  law.”1  This means, says Savitskii, that “guilt must 
be proved only in the manner provided by statutoy law, that  is,  using  types  of  evidence  
enumer- ated in  the  statutory  law  and  observing  procedural  forms  indicated by statu-
tory law; otherwise information received may not have any evidential weight.”2 Thus, 
among other consequences,  the  presump- tion of innocence inevitably  results  in  a  rule  
requiring  the  exclusion of illegally obtained evidence.

The rule requiring exclusion of illegally obtained evidence was stated more explic-
itly in a subsequent decree of the Court: “A court’s conclusions may not be based on 
evidence obtained in violation of the procedural rules for its collection.”3 This rule was 
applied by the Russian Republic Supreme Court to exclude evidence obtained in a search 
during which the lay observers required by statute were not present.4 The U.S.S.R. Su-
preme Court’s inclusion of the exclusion- ary rule within the presumption of innocence 
renders that rule a constitutionally mandated one.

The rule that proof must be offered in the manner provided by statutory law has a 
significance beyond that of illegally obtained evi- dence. It imports into the presumption 
of innocence the entire com- plex of statutory safeguards for the accused. The fact that 
an accused is presumed innocent means that the state must observe all statutory rules at 
the pretrial and trial stages, and even, as will be indicated below, beyond the trial stage. 
This includes protections against co- erced confessions,5 the right to silence,6 the right  

1 USSR Supreme Court, supra note 34, at 8 (para. 1).
2 Savitskii, supra note 3, at 30 (emphasis in original). 
3 Decree No. 15, 0 dal’neishem Ukreplenii Zakonnosti pri Osushchestvlenii Pravosudiia [Further 

Strengthening of Legality in the Administration of Justice], Dec. 5, 1986, in BIULLETEN’ 
VERKHOVNOGO SUDA SSSR [Bulletin of the Supreme Court of the USSR] 8, 10 (No. 1, 1987) 
[hereinafter Decree No. 15].

4 Case of Gioev, BIULLETEN’ VERKHOVNOGO SUDA RSFSR [Bulletin of the Supreme Court of 
the RSFSRI 5 (No. 11, 1981) (cartridges found during apartment search cannot be used as basis for 
conviction of unlawful weapons possession where cartridges were found by investigator in presence 
of a single lay witness- statute requires two lay witnesses-and in absence of an adult member of 
the suspect’s household, whose presence is also required by statute). ACCORD, NAUCHNO-
PRAKTICHESKll KOMMENTARII UGOLOVNO-PROTSESSUAL’NOGO KODEKSA RSFSR 
[SCHOLARLY-PRACTICAL COMMENTARY TO THE CRIMINAL PROCEDURE CODE OF THE 
RSFSR] 100 (L. Smirnov ed.1970).

5 RUSSIA, CRIMINAL CODE (1960), art. 179 (prohibition against gaining testimony by threat or other 
illegal means); RUSSIA, CRIMINAL PROCEDURE CODE (1960), art. 150 (interrogation may not be 
conducted at night); V. STREMOVSKII, UCHASTNIKI PREDVARITEL’NOGO SLEDSTVIIA [THE 
PARTICIPANTS IN THE PRELIMINARY INVESTIGATION] 129 (1966).

6 V. STREMOVSKII, supra note 66, at 108, 129.
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to counsel,1  and the quite liberal discovery rules that permit an accused to view the 
prosecution’s entire case, including transcripts of statements of all witnesses who will 
appear at trial, at the end of the preliminary investigation.2 It also includes, as indicated 
more fully below,  that the indictment carries no evidential weight.3 Thus, in effect, the 
U.S.S.R. Supreme Court “constitutionalized” what had formerly been only statutory 
rules governing the criminal process.

B. Burden of Proof

The Court links the question of burden of proof to the pre- sumption of inno-
cence, stating that the burden lies on the accuser and that the accused may not be re-
quired to prove innocence. Thus, burden of proof is another aspect of the presump-
tion of innocence in Soviet law.4 “In this decree it is indicated that the rules on bur-
den of proof flow from the constitutional principle of presumption of innocence.”5

The Court’s statement has a broad meaning in Soviet law. It

means that the accuser continues to bear the burden of proof, even if the accused 
pleads guilty prior to or at the beginning of trial. Whereas, in the common law 
system, a guilty plea leads almost au- tomatically to a finding of guilt,6 it has no 
procedural significance in Soviet law (as in Continental law generally).

Further, in Soviet law the burden of persuasion may not be placed on the accused for 
any facts relevant to guilt, even those facts raising a defense for the accused.  In commo 
law countries, practice on this issue varies. For example, in England the accused is consid- 
ered to bear the burden of persuasion on an  insanity  defense.7  In many jurisdictions in 
the United States, the accused bears the burden of proving excuse defenses.8 In Soviet 

1  RUSSIA, CRIMINAL PROCEDURE CODE (1960), arts. 47-50. The right attaches there, for most 
accused persons, only after the investigator has completed the preliminary investigation.

2  Id., art. 201
3  See infra text accompanying notes 98-100.
4 Savitskii, supra note 3, at 30. lakub, supra note 21, at 114. TEORIA DOKAZATEL’STV V SOVETSKOM 

UGOLOVNOM PROTSESSE: CHAST’ OBSHCHAIA [THEORY OF EviDENCE IN SOVIET 
CRIMINAL PROCEDURE: GENERAL PART) 438-39 (N. V. Zhogin ed. 1966). Kasumov, supra note 
10, at 50-62. Fletcher, Soviet Debate, supra note 9, at 74, says that Berman views burden of persuasion 
as the “primary function of the presumption of innocence,” citing H. BERMAN, SOVIET CRIMINAL 
LAW AND PROCEDURE, supra note 6, at 59-62. But Berman indicates four additional aspects of the 
presumption of innocence in Soviet law (no inference from indictment, only evidence presented at 
trial to be considered, guilt may not be assumed, no conviction unless guilt proved) H. BERMAN, 
SOVIET CRIMINAL LAW AND PROCEDURE, supra note 6, at 59.

5 A. LARIN, supra note 19, at 54-55.
6 FED. R. CRIM. P. 11.
7 Woolmington v. D.P.P., 1935 A.C. 462. Mancini v. D.P.P., 1942 A.C. 1
8 Quigley, The Need to Abolish Defenses to Crime: A Modest Proposal to Solve the Problem of Burden 
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procedure, however, the ac- cused does not bear the burden of persuasion for any  
defense.1 Soviet law does not even permit shifting to the accused those presump- tions  
affecting  the  burden  of  production,   as  is  the  case  in  common  law countries.2 Thus, 
in Soviet law, such factual circumstances  as possession of burglar tools or of recently 
stolen goods do not shift to the accused the burden of producing evidence negating 
the offense.3 Soviet scholars charge that Western countries violate the presump-  tion of 
innocence by placing such proof burdens on the accused.4

In a 1948 Soviet criminal case, a man named Kalinin, who was responsible for 
handling cash receipts at his place of employment, was charged with theft after 
substantial shortages were discovered. The shortages were the only evidence in the 
prosecution’s case. Kali-  nin acknowledged the shortages, but said that the money 
had been stolen from him in a streetcar. He presented no evidence to substan- tiate 
that claim. A trial court convicted him of theft. The Criminal Division of the U.S.S.R. 
Supreme Court confirmed his conviction, stating: “Kalinin, not the state investiga-
tive agency, had to prove his claim.”5 The full bench of the U.S.S.R. Supreme Court, 
however, reversed the conviction. It held that the quoted statement of the Criminal 
Division

not only is not based on the statutory law but seriously contra- dicts the basic 
principles of Soviet criminal procedure, according to which any accused person is 
considered innocent until his guilt is proved in the manner established by statutory law. 
By the content and spirit of Soviet statutory law, it is not the ac- cused who must prove 
his innocence, but the agencies of accusa- tion that must prove the correctness of the 
indictment.6

of Persuasion (forthcoming).
1 Id.
2 Larin, 0 Nedopustimosti Perelozheniia Obiazannosti Dokazyvaniia na Obviniaemogo [The 

Impermissibility of Transfering the Obligation of Proof to the Accused], SOVETSKOE GOSUDARSTVO 
I PRAVO [SOVIET STATE AND LAW] 122, 123 (No. 3, 1965).

3 Id.
4 V. LUKASHEVICH, supra note 11, at 45. Kasumov, supra note 10, at 9.
5 Case of Kalinin, Dec. 27, 1946, SUDEBNAIA PRAKTIKA VERKHOVNOGO SUDA SSSR 

[COURT PRACTICE OF THE SUPREME COURT OF THE USSR] 17, 19, reprinted in SBORNIK 
POSTANOVLENII PLENUMA I OPREDELENIi KOLLEGII VERKHOVNOGO SUDA SSSR Po 
VOPROSAM UGOLOVNOGO PROTSESSA [COLLECTION OF DECREES OF THE PLENARY 
SESSION AND OF RULINGS OF THE DEPARTMENTS OF THE USSR SUPREME COURT ON 
ISSUES OF CRIMINAL PROCEDURE] 46-47 (1964).

6 Id. The Court uses the term “considered” (schitaetsia) in the language quoted. This is the term 
typically used by Soviet writers in stating the presumption of innocence. It has led to confusion 
regarding the presumption, since it connotes an actual belief. Some Soviet writers who question 
the presumption of innocence argue that a prosecutor taking a case to trial cannot “consider” the 
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The Court’s 1978 statement that “on the basis of the statutory law, the burden of 
proof lies on the accuser”1 is significant. When it uses the term “accuser” (oboinitel’), 
the Court must be referring to the procurator, or the “state accuser” when appearing 
at trial to support an accusation.2 But statutory law is not clear on whether the procura-
tor is the sole bearer of the burden of proof. The relevant provision of the criminal proce-
dure statute states that “[t]he court, procurator, investigator, and the  person  conducting  a  
criminal  in- quiry shall not have the right  to  transfer  to  the  accused  the  obliga- tion of 
proof.”3 While that provision makes  it  clear  that  the  burden may not rest on the accused, 
it does not state precisely where it lies. While many Soviet scholars argue that it  lies  on  the  
procurator,4 certain factors make that conclusion less than obvious. In many less serious 
cases, no procurator or other  prosecuting  ofhcial  even  ap- pears. If the burden of  proof  
lies  on  the  procurator,  who  bears  it when there is no procurator?5 Further,  where  the  
procurator  re- nounces an accusation at trial, the court is obliged by  statute  to con- sider 
whether,  despite  the  renunciation,  there  is  evidence  to  support a conviction. In this 
situation, the procurator is no longer bearing a burden of  proof,  but  the  trial  nevertheless  
continues.6  In addition, at a Soviet trial, statutory law requires the judge, not the procura-
tor, to conduct the primary questioning of witnesses,  thereby  taking  an  ac- tive role in 
fact finding.

By its statement that the  burden  of  proof  lies  with  the accuser, the Court must be 
focusing on  cases  in  which  a  procurator  appears and does not renounce the accusa-
tion. Its  probable  aim  is to heighten the significance of the presumption of innocence. 
For if the court is considered to bear part of the burden  of  proof, it is more difficult  for  
the court to maintain a presumption of innocence. It is easier for  the court to presume 
innocence where it is considering the evidence pas- sively, rather than actively eliciting 
information .7

accused innocent (in the sense of an actual belief in innocence). Others reply that the presumption 
of innocence does not mean an actual belief in the innocence of the accused.

1 USSR Supreme Court, supra note 34, at 9 (para. 2).
2 Kasumov, Spravedlivost’ i Realizatsiia Printsipa Presumptsii Nevinovnosti na Praktike Justice and Effectuation 

in Practice of the Principle of the Presumption of Inno-
3 cence], SOVETSKOE GOSUDARSTVO I PRAVO [SOVIET STATE AND LAW] 74, 75-76 (No. 12, 1983) 

RUSSIA, CRIMINAL PROCEDURE CODE (1960), art. 20.
4 Kasumov, supra note 10, at 56. Strogovich, supra note 53, at 261-63. Strogovich, supra note 15, at 37 

(procurator is a party in what is an adversary process).
5 Berman, supra note 4, at 618.
6 RUSSIA, CRIMINAL PROCEDURE CODE (1960), art. 248 (“renunciation by procurator of the 

accusation does not free the court of its obligation to continue the trial and to decide on general 
principles the question of guilt or innocence of the defendant”).

7 This is a problem for all civil law countries since in civil law countries the court takes the lead in fact-
finding.
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The problem with the Court’s  position,  of  course,  is  that  the court does take 
an active role. It does not  idly  observe  the  proceed- ings and accept the evidence 
presented  by  others.  What  the  Court  must be saying is that even though a court is 
obliged to actively elicit evidence, it does not bear a  burden  of  proof.  In  any event,  
it should not be difficult to maintain a rule that the burden of proof may not be placed 
on the accused. Whether the burden of proof rests on the procurator alone or on the 
procurator and the court together, the presumption of innocence, as reflected in the 
cited provision of the criminal procedure statute, does not permit transfer of any proof 
burden to the accused.1

C. Standard of Proof

The Court  also  includes  under  the  presumption  of  innocence  the rule that a 
judgment of conviction may not be  based on supposi-  tion. This means that guilt must 
be proved  “with  exhaustive  full- ness.”2 Thus, the  presumption  of  innocence  is  re-
lated  to  a  standard of proof. This issue has been the subject of heated controversy in 
the U.S.S.R. During the 1930’s, the notion prevailed that “maximum probability” was 
all that could be demanded.3 By the  1950’s,  this was replaced by a more absolutist 
standard, referred to as “objective truth.”4 The latter standard was deemed more 
consonant  with Marxist theories of cognition5 and better  geared  to  protecting 
against unjustified convictions associated with Stalinism.6

D. In Dubio Pro Reo

Where there is doubt as to whether this standard of proof has been met, the Court 
holds that an acquittal must follow. This is the meaning of its statement that doubts as 
to guilt must be construed to the benefit of the accused.7 The Court thus incorporates 
within the presumption of innocence the well established civilian maxim, in dubio pro 
reo.8 Savitskii finds that this aspect of the presumption of innocence is related to the 
prohibition of convictions based on suppo- sition, but that it also has a separate meaning. 
“The rule to dubio pro see,” he says, “serves as an additional stimulus” to the court 

1 Gorgone considers, to the contrary, that if the proof burden does not clearly rest on the procurator, 
there is no presumption of innocence. Gorgone, Soviet Criminal Procedure Legislation: A Dissenting 
Perspective, 28 AM. J. COMp. L. 577, 607-08 (1980).

2  Savitskii, supra note 3, at 30.
3 Golunskii, supra note 14, at 61. Tadevosian, supra note 12, at 66-68. 2 M. CHEL’TSOV-BEBUTOV, 

SOVETSKn UGOLOVNYI PROTSESS 29 (1929).
4 Strogovich, supra note 53, at 101. Ginsburgs, Objective Truth and the Judicial Process in Post-Stalinist 

Soviet Jurisprudence, 10 AM. J. Comp. L. 53, 60-61 (1961).
5 Ginsburgs, supra note 92, at 60.
6 Ginsburgs, supra note 92, at 60.
7 USSR Supreme Court, supra note 34, at 9 (para. 2).
8 Savitskii, supra note 3, at 32. Kasumov, supra note 10, at 70.
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“maximally, fully and precisely to clear up all circumstances of the case, to eliminate any 
possible doubts in the correctness of its conclusions.”1

E. Right of Appeal

The Court also states that the presumption of innocence means that innocence 
is presumed until a judgment of conviction has en- tered into force.2 A judgment  of  
conviction  is  entered  into  force under Soviet law not at the time it is rendered, but 
only after appeals have been heard or, if there is no appeal, when the time for filing 
an appeal has expired.3 Thus, an additional aspect  of  the  presumption of innocence 
is that it protects the right of the accused to appeal a conviction. “A convicted person 
is presumed guilty only after the judgment of conviction has entered itito fegaf /orce,” 
states Savitskii, reciting this as a consequence of the presumption of innocence.4 Judges 
hearing an appeal are governed by the presumption of inno- cence and must, as a 
result, “carefully study the arguments raised in the appeal” and “hear out the expla-
nations of the accused and of the defense attorney at oral argument.”5 The appellate 
court is  gov- erned by the principle iti dubio pro reo. Therefore,  if  it is not cer- tain that 
the truth was established and that it showed guilt, it must reverse.6

The idea  that  the presumption  of  innocence survives a judgment of guilt is illogi-
cal, according to opponents of the presumption of innocence, since it means that a  court  
pronouncing  a  judgment  of guilty must continue to presume the person being convicted 
to be innocent.7

F. Evidential Weight of the Indictment

Proof must be made, says the Court, only in the manner provided by statutory 

1 Savitskii, supra note 3, at 32.
2 USSR Supreme Court, supra note 34, at 9 (para. 2).
3 RUSSIA, CRIMINAL PROCEDURE CODE (1960), art. 356
4 Savitskii, supra note 3, at 35 (emphasis in original). Accord, Kasumov, supra note 10, at 107. Appeal 

here refers to appeal as of right. A person convicted has a right to appeal to the next higher instance. 
Further review is discretionary, not a matter of right. If, as not infrequently occurs in serious cases, 
the trial is held in the supreme court of a union republic, then all review is discretionary. RUSSIA, 
CRIMINAL PROCEDURE CODE (1960), art. 325.

5 TEORIIA DOKAZATEL’STV, supra note 71, at 445.
6 TEORIIA DOKAZATEL’STV, supra note 71, at 445. Some scholars suggest that the presumption 

extends beyond the appeal stage into discretionary review and review on newly disclosed 
circumstances. V. LUKASHEVICH, supra note 11, at 53. IAKUB, supra note 21, at 120. But see 
TEORIIA DOKAZATEL’STV, supra note 71, at 445-46, saying that after entry into force, “the guilt of 
the convicted person is considered to be established”.

7 Martynchik, supra note 44, at 78. Trusov, supra note 22, at 156 (quoting a 1958 statement of USSR 
Supreme Soviet Deputy B. S. Sharkov).
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law.1 Statutory law permits a court to base a conviction only on  “evidence”  received  in  
court.2  Types  of  evidence are  legislatively  enumerated  to  include  witness  statements  
and  mate- rial evidence, but do not include the indictment or any opinion of the 
prosecuting authorities.3 Thus,  the  statutory  law  prohibits  attribut- ing evidential 
weight to the indictment.4

Even prior to the 1978 decree, Fletcher viewed the presumption of innocence 
issue primarily  as a court-procuracy struggle  in  reliance on his reading of Soviet 
proceduralist N. N. Polianskii. In Fletcher’s 1968 article, he cites Polianskii as “the 
leading advocate of the view that the pre-trial finding of guilt does displace the pre-
sumption of innocence.”5 In fact, Polianskii did not take that view. Fletcher quotes 
Polianskii as follows:

It is therefore impermissible to think  that  the  court  alone  de- cides the question 
of guilt. Both investigator  and  procurator  in  turn (and in the prescribed form with 
the appropriate conse- quences) answer the same question and both, before they  can 
answer the question affirmatively, are bound to overcome every reasonable doubt as to 
the suspect’s innocence.6

Fletcher suggests that this language means the procurator’s decision as to guilt 
must be accorded evidential weight at trial7 and that by this language Polianskii “de-
moted the courts and furthered the procuracy.”8

However, Polianskii neither in this passage nor elsewhere sug- gested that the  deci-
sion  of  the  procurator  carries  evidentiary  weight at  trial.  The  fact  that  the  procura-
tor  makes   a   decision   as  to  guilt does not imply that the court should consider that  
decision  as  evi- dence of guilt. In the language quoted  above,  Polianskii  did  not  in 
fact say that the investigator and procurator  answer  the  question  of guilt “in turn.” 
Fletcher’s translation is imprecise. The Russian term means “each in his own way.”9  The  
difference  is  significant,  because Polianskii distinguished the decisions made  by  the  

1 See supra note 62 and accompanying text.
2 RUSSIA, CRIMINAL PROCEDURE CODE (1960), art. 301; RUSSIA, CRIMINAL PROCEDURE 

CODE (1923), art. 319.
3 RUSSIA, CRIMINAL PROCEDURE CODE (1960), arts. 68-88; RUSSIA, CRIMINAL PROCEDURE 

CODE (1923), arts. 57-76.
4 Fletcher, supra note 7, at 1221. 
5  Fletcher, supra note 7, at 1218.
6 Fletcher, supra note 7, at 1219. N. POLIANSKII, VOPRosy TEORII SOVETSKOGO UGOLOVNOGO 

PROTSESSA [ISSus IN THE THEORY OF SOVIET CRIMINAL PROCEDURE] 188 (1956). The word 
translated by Fletcher as “suspect” at the end of the quoted language is in fact the word “accused.”

7 Fletcher, supra note 7, at 1218.
8 Fletcher, supra note 7, at 1219.
9 The term is po-svoemu.
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procurator  and by the court on the basis of the  procedural  function  of  each.  Polianskii 
so indicated in a footnote he appended to the quoted lan- guage (but which Fletcher 
omits), in which he states:

It is scarcely necessary to note by way of reservation that the significance of the 
decision on the question of guilt by the inves- tigator and procurator, on the one  hand,  
and  by  the court, on the other, is different, since a positive answer by the investigator or 
procurator on the question of guilt has only procedural con- sequences, while a positive 
answer by the court is accompanied by a very important material consequence—
assignment of punishment.1

Polianskii, writing in 1956, found the presumption of innocence to derive from 
the provision in the 193G U.S.S.R. Constitution  on  the “right to defense,”2 which 
clearly applied at the trial stage, and on Article 326 of the 1923 Russian Criminal 
Procedure Code, which required acquittal if insufficient evidence were presented at 
trial.3 Polianskii thus found the presumption to operate at trial.

In a 1949 article, Polianskii made it clear that the presumption prohibits attribut-
ing evidentiary weight to the indictment:

The presumption of innocence is directed against preconcep- tions, against a one-
sided approach in evaluating the circum- stances of a case, against bias as result of cir-
cumstances taken as proof of the guilt of the accused without placing them against other 
circumstances that cast doubt on the evidentiary signifi- cance of the former.4

Thus, in  Polianskii’s  view,  the  presumption  of  innocence  cautions the court not to 
accept incriminating facts in the indictment at face value.

The issue of the evidentiary weight of the indictment is more difficult in Soviet 
law than in most other legal systems, since accord- ing to the prevailing view, the 

1 N. POLIANSKII, supra note 109, at 188. “Procedural consequences” means that the only significance 
of the procurator’s decision is that it moves the case to court. Fletcher cites V. Arsen’ev as “agreeing” 
with Polianskii that the investigator “decides” the question of guilt, citing V. Arsen’ev, VOPROSY 
OBSHCHEI TEORI SUDEBNYKH DOKAZATEL’STV [IssuEs IN THE GENERAL THEORY OF 
JUDICIAL EVIDENCE] 134 (1964). However, Arsen’ev also makes it clear that the decisions made at 
various stages are different “in their extent” and that the decisions by the investigator and procurator 
have procedural consequences only. Id.

2 N. POLIANSKII, supra note 109, at 185
3 N. POLIANSKII, supra note 109, at 185. See to same effect Polianskii, K Voprosu o Prezumptsii 

Nevinovnosti v Sovetskom Ugolovnom Protsesse [The Issue of the Presumption of Innocence in 
Soviet Criminal Procedure], in SOVETSKOE GosuDARSTVO I PRAVO [SOVIET STATE AND LAW] 
57, 59 (No. 9, 1949). See also for disagreement with Fletcher’s reading of Polianskii, Berman & 
Quigley, supra note 21, at 1237-38.

4 Polianskii, supra note 115, at 63-64.
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procurator must be “convinced” of guilt before endorsing the indictment.1 This 
standard is higher than the probable cause standard used in other countries. A 
high standard for indictment is desirable if the objective is to keep the innocent 
from being placed on trial. But it makes it more difficult to presume the accused 
innocent at trial.2

Nonetheless, Soviet scholarship today uniformly holds that the indictment carries 
no evidential weight at trial.  “The  conviction  of the investigator and of the procurator 
who endorsed  the  indictment, does  not  mean  that  the accused  is really  guilty and  
that  the presumption  of  innocence  no  longer  functions.”3 The  fact  that  the procu-
ra-tor is certain as to guilt “is not a feasible basis for a final conclusion as to guilt.”4 
“For the court an indictment confirmed by a procura- tor,” states one scholar, “is 
only a basis for discussing the question of putting the accused on trial.”5 “The con-
clusion contained in the indictment,” writes another,

and the file of the preliminary investigation, which are studied by the judges, cannot 
but give them a certain impression about the case… This being so, the presumption 
of innocence is one guarantee that the court will approach objectively and with- out 
preconceptions its examination and evaluation of the facts and its checking of the 
file of the preliminary investigation.”6

Furthermore, a 1966 procuracy treatise on evidence states:

the conviction of the procurator (and investigator) about the guilt of the accused does 
not mean that the accused is really guilty and that the presumption of innocence is 
inoperative with respect to him. The conclusions of the indictment must be  veri- 
fied by the court, which is also governed by the presumption of innocence.7

1 N. POLIANSKII, supra note 109, at 187. TEORIIA DOKAZATEL’STV, supra note 71, at 442. V. 
LUKASHEVICH, supra note 11, at 52. Libus, The Presumption of Innocence and the Termination of 
Criminal Cases (Acquittal), supra note 38, at 62. Criminal procedure legislation, curiously, does not 
specify the standard to govern the procurator’s decision to endorse an indictment. See RUSSIA, 
CRIMINAL PROCEDURE CODE (1960), art. 214(1) (stating only that procurator is to endorse if “bases 
exist to send the case to court”). W. BUTLER, supra note 10, at 316.

2  Martynchik, supra note 44, at 78-79, 83.
3 Petrukhin, supra note 18, at 21.
4 Libus, The Presumption of Innocence and the Termination of Criminal Cases (Acquittal), supra note 

38, at 62.
5 A. LARIN, supra note 19, at 35. Trial judges “must operate on the basis of the presumption of 

innocence,” states one author, “despite the conclusion of the investigator and procurator that the 
guilt of the accused has been proved beyond doubt.” V. LUKASHEVICH, supra note 11, at 55.

6 IAKUB, supra note 21, at 120.
7 TEORIIA DOKAZATEL’STV, supra note 71, at at 442
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G. Other Aspects of the Presumption of Innocence

Some Soviet scholars find ramifications of the presumption of innocence even 
beyond the confines of criminal procedure law.1 Some would apply it to a broader 
range of pretrial matters than indicated by the Supreme Court.2 That approach is 
consistent  with the historic origin of the presumption of innocence in  Continental law. 
The presumption first appeared  there  in  France’s  Declaration of the Rights of Man 
and Citizen as a pretrial protection.3 More rigorous application of the presumption at 
the pretrial stage could significantly  impact  on  Soviet  procedure,  particularly  as   
regards right to counsel and pretrial incarceration. Soviet suspects in most situations 
are entitled to counsel only after the investigation has been completed,4 and a high 
percentage are denied release  pending trial.5

IV. THE PRESUMPTION OF INNOCENCE IN PRACTICE

Judges are criticized by Soviet defense attorneys for discriminat- ing against them 
in trials. The U.S.S.R.  Supreme  Court  has  con-  firmed their perception. The Court in 
1986 called on judges “to stop showing disrespect for the defense in criminal cases.”6

Many Soviet jurists are concerned that judges do not place the presumption of inno-
cence into practice, and that they convict on in- sufficient evidence. A 1982-1983 survey 
of  305  judges  found  that forty percent disagreed with the statement: “It is better to 
acquit ten guilty persons than to convict one innocent person,” a question designed by 
the surveyors to express in “polemical form” the issue of presumption of innocence.7 
In another survey, 200 Moscow defense attorneys were asked whether in the year 
1985 they had represented  a client they believed innocent who was found guilty at 
trial. Eighty- three percent said they had.8 A survey of Soviet defense attorneys who 

1 E.g., a prohibition against eviction from an apartment or dismissal from a job, negative pretrial 
publicity. A. LARIN, supra note 19, at 38-44

2 E.g., decisions about pretrial incarceration, decisions to charge and to indict are to be made with 
awareness of the presumption of innocence. IAKUB, supra note 21, at 119. TEORIIA DOKAZATEL’STV, 
supra note 71, at 439-43. Kasumov, supra note 10, at 81-83.

3 Berman, supra note 4, at 622
4 See supra note 68
5 Pretrial confinement is authorized for a large number of serious offenses on the basis of the 

seriousness of the offense alone, without a need for a finding that the accused is likely to escape or 
obstruct the investigation if released. RUSSIA, CRIMINAL PROCEDURE CODE, art. 96 (1960).

6 Decree No. 15, supra note 64, at 8.
7 The survey was of 105 chief judges of large rural people’s courts throughout the USSR, of 131 chief 

judges of people’s courts in the Russian and Ukrainian republics, and of sixty-nine appellate judges. 
Reznik, Advokat: Prestizh Professii [The Advocate: Prestige of the Profession], in ADVOKATURA 
tSOVREMENNOST’, supra note 3, at 57, 61-62.

8 Reznik, supra note 130, at 62-63. The surveyor acknowledges possible bias and self-interest in these 
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emigrated to the West elicited similar answers.1

Many Soviet defense attorneys say that  judges are often  unwill- ing to acquit in-
nocent defendants. They say that  in  the  mid-1960’s there developed “an increase in bias 
towards the prosecution”  on  the part of trial judges. “There were departures from the 
principle of construing doubts in favor of the accused, not-guilty judgments have practi-
cally ‘died out,’ and criminal repression has increased.”2

The Chief Justice of the U.S.S.R. Supreme Court, V. I. Ter- ebilov, echoed these 
sentiments in a 1986 speech decrying the fre- quency with which courts unjustifiably 
convict the accused. He said that trial judges questioned about dubious guilty 
verdicts  reply that “it is a matter of evaluating,” or “the evidence in the case was 
con- tradictory,” or “the evidence in the case was lost as result of  poor conduct of 
the preliminary investigation.”3 Terebilov asked why, in such situations, the court’s 
doubts are construed not in favor of the defendant, but in favor of the accusation. 
There exists, Terebilov complained,

a presumption of innocence. It is written into our statutes and into explanations of 
the plenary session of the U.S.S.R. Supreme Court.4 In the theory of criminal law it 
is generally recognized that all doubts as to whether the accusation was proved, if 
they cannot be eliminated, are construed in favor of the defendant. But for certain 
judges all this is still not clear.5

Judge Terebilov said elsewhere that many trial judges who re- alize they should 
not convict, but who are reluctant to acquit, send the case back to the procurator 
for additional investigation. He said that there are only several hundred acquittals 
per year in Soviet courts.6 The U.S.S.R. Supreme Court has called for  “elimination 

responses.
1 Peter H. Solomon, The Case of the Vanishing Acquittal: Informal Norms and the Practice of Soviet 

Criminal Justice 16 (Working Paper No. 28, Soviet Interview Project, University of Illinois at Urbana-
Champaign, Jan. 1987).

2 Reznik, supra note 130, at 60.
3 XXVII S’ezd KPSS i Zdachi po Sovershenstvovaniiu Sudebnoi Deiatel’nosti: Doklad Predsedatelia 

Verkhovnogo Suda SSSR V. L Terebilova na Plenume Verkhovnogo Suda SSSR ot 16 Aprelia 1986 
g. [The 27th Congress of the CPSU and Tasks to Improve Court Work: Report of the Chair of the 
Supreme Court of the USSR V. I. Terebilov at the Plenary Session of the Supreme Court of the USSR, 
April 16, 1986], BIULLETEN’ VERKHOVNOGO SUDA SSSR [Bulletin of the Supreme Court of the 
USSR] 4, 6 (No. 3, 1986).

4 An evident reference to 1978 Decree, supra note 34. Terebilov evidently means that a presumption of 
innocence is implied in statutes since it is not stated expressly.

5 Terebilov, supra note 134.
6 Interview of V. I. Terebilov on Moscow Television program entitled Pravosudie i Sovest’ 

[Administration of Justice and Conscience], Jan. 23, 1987, 7:40 to 8:40 p.m. Moscow time.
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of the practice that has developed in some courts of remanding cases for additional 
investigation when evidence is lacking to confirm the accusation and all possibilities 
for getting additional evidence have been exhausted. Under such circumstances 
the court is obliged to enter an acquittal.”1 The Court also called for “elimination 
from court practice of unjustified conviction, which is a serious violation of socialist 
legality that infringes the rights of citizens and undermines respect for the system of 
justice.”2

Even the Central Committee of the Communist Party of the Soviet Union has 
criticized trial judges for bias. In 1986, that body called for an end “to a preconceived, 
tendentious approach in crimi- nal inquiry, preliminary investigation, and court 
trials, to delay, and to a hardened indifference to the fate of people.”3 The Party Con- 
ference held in 1988 called for closer following of the presumption of innocence and 
criticized “prosecutorial bias” in the courts.4

Terebilov also criticized judges for convicting on the basis of the investigator’s file 
by giving substantial evidential weight to the in- dictment.5 Terebilov’s predecessor, A. 
F. Gorkin, stated that  some judges simply “stamp the indictment.”6Terebilov  said  that  
many judges do not scrutinize evidence where the defendant has confessed, although 
under the criminal procedure statute, a confession must be confirmed by the totality of 
the evidence.7

V. CAUSES AND SOLUTIONS

Even though a presumption of innocence was not expressly stated in the 1958-
1960 criminal procedure codes, or in the 1977 Constitution, many Soviet jurists have 
continued to call for such an explicit provision.8Their aim is to pressure trial judges to 
be more impartial in assessing evidence. The Central Committee of the Com- munist 
Party now stands firmly behind the jurists in this endeavor.

1 Decree No. 15, supra note 64, at 9-10.
2 Decree No. 15, supra note 64, at 9.
3 Central Committee, Communist Party of the Soviet Union, 0 dal’neishem Ukreplenii Sotsialisticheskoi 

Zakonnosti i Pravoporiadka, Usilenii Okhrany Pray i Zakonnykh Interesov Grazhdan [On Further 
Strengthening of Socialist Legality and Legal Order and on Improving the Protection of Rights and 
Legal Interests of Citizens], Pravda, Nov. 30, 1986, at 1. The Pravda text is close to a verbatim text of 
the Central Committee decision.

4 Rezoliutsii XIX Vsesoiuznoi Konferentsii KPSS: 0 Pravovoi Reforme [Resolutions of the 19th All-
Union Conference of the CPSU: On Legal Reform], Izvestiia, July 5, 1988, at 3, col. 1.

5 Terebilov, supra note 137.
6 Quoted in A. LARIN, supra note 19, at 75, and characterized as “serious violation of presumption of 

innocence.”
7 Terebilov, supra note 137. RussIA, CRIMINAL PROCEDURE CODE (1960), art. 77
8 Savitskii, supra note 3, at 25. Petrukhin, supra note 18, at 25. Libus, The Presumption of Innocence in 

Soviet Criminal Procedure, supra note 38, at 56-58. Strogovich, supra note 38, at 73.
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Terebilov gave several explanations for  the  tendency  of  judges to convict on less 
than sufficient evidence. Some judges are not “sufh- ciently principled” or lack “civic 
courage.” In some cases “lack of objectivity is the result of the influence of officials, or a 
consequence of the artificial fanning of public opinion by the press or by other means.”1 
The Supreme Court put the onus on judges to  resist  outside interference, calling on 
them “to cut off any attempts at in- terference in the resolution of specific court cases and 
to ask appro- priate agencies to call such officials to strict account.”2 The Central Commit-
tee instructed Party agencies not to try to influence judges on specific court cases.3

The problem of Party interference is seen as two-sided. Weaker judges, it is ar-
gued, are more likely to follow improper suggestions of Party officials. Until recently, 
judges were elected in general elec- tions for a term of five years.4 They were renom-
inated by local Party officials, hence their dependence on them. In order to reduce 
judges’ dependence on local Party officials, the Supreme Soviet in 1988 increased 
judicial terms with nomination at a higher level.5

VI.  INSTITUTIONAL FORCES IN THE DISCUSSION OF THE PRESUMPTION OF INNOCENCE

The presumption of innocence has played a major role in the U.S.S.R. in efforts 
since the 1940’s to improve legal safeguards for the accused in the criminal  process.  The   
presumption in the 1940’s and 1950’s was a rallying cry for better rights protection. 
Currently, it continues to play a similar role. Those advocating explicit incorpo- ration 
of the presumption in legislation evidently find in it what Fletcher calls its “rhetorical 
function.”6 They thinii that if the criminal procedure code’s language explicitly states 
“presumption of innocence,” trial judges are likely to be fairer to the accused, even if 
such a legislative statement would not add measurably to the many individual current 
legislative provisions that incorporate aspects of the presumption.

The institutional forces at work in the discussion of the pre- sumption shed light 
on the presumption’s real or desired function in Soviet law. Fletcher finds it to  be,  as  
indicated,  a  struggle  between the  courts  (supporting  the  presumption)  and  the  
procuracy   (opposing it). In a 1968 article, George Ginsburgs also saw a struggle, but  he 
found it to be between the legal  professionals  (as champions of  judi- cial independence 
supporting the presumption) and “the Party bu- reaucrats  (who,  through  the   procuracy,   
want   to  retain   direct  control of the judicial process).”7

1 Terebilov, supra note 134, at 6.
2 Decree No. 15, supra note 64, at 9.
3 Central Committee, supra note 140.
4 USSR CONST., art. 152.
5 Id. (as amended Dec. 1, 1988 (terms of ten years)).
6 Fletcher, supra note 7, at 1213-14.
7 Ginsburgs, The Political Undercurrents of the Legal Dialogue, 15 UCLA L. REV. 1226 (1968).
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The fact that the 1958-1960 criminal procedure codes effec- tively accepted the 
presumption would seem to blunt the sharpness of either perceived struggle.1 In-
corporation of the presumption by the Supreme Court in 1978 would seem to blunt 
it further still. More- over, in 1986 the Communist Party condemned judges for  bias 
against the accused.2 With both the Supreme Court and the Com- munist Party ex-
horting trial judges to be more fair, it is hard  to see the judges as the champions of 
the presumption and the Communist Party as its opponent. Furthermore, the procu-
racy appears  to sup- port the presumption.3

There are certainly some jurists in the U.S.S.R.  who promote the presumption of 
innocence more strongly than others.This is true among academics, judges, and even 
defense attorneys. But no clear institutional lines on the issue can be drawn.

VII. LESSONS FROM THE SOVIET EXPERIENCE

The presumption of innocence is viewed by the U.S.S.R. Supreme Court and by 
Soviet scholars as playing a broad  role in  ensur- ing fairness in criminal trials. They 
read into  the  presumption  more than is generally  attributed  to  it  in  other  countries.  
Both  common law and other civil law jurisdictions  typically  find  in  the  presump- tion 
prohibitions against (1) according evidential weight to the in- dictment, (2) placing proof 
burdens on the accused, (3) convicting on other than a high standard  of  proof,  and  (4)  
convicting  where  it  is not clear that the proof standard has been met.4

However, the Soviet approach finds in the presumption of inno- cence certain 
safeguards for the accused not found in the presump- tion as understood in common 
law countries. The Soviet approach includes, for example, a prohibition against 
admissibility at trial of illegally obtained evidence.5 This is an issue that in common 
law countries has not been linked to the presumption, although in the United States, 
at least, there is protection against admissibility of il- legally   obtained   evidence.6  It  
also  includes   broad   discovery rights for the accused,7 rights broader than those found 
in common law countries.8 It further includes a right to  have  guilt  determined through  

1 Berman & Quigley, supra note 21, at 1232-33.
2 See supra notes 140 and accompanying text.
3 See, e.g., TEORtIA DOKAZATEL’STV, supra note 71, at 436 (this treatise, prepared under Procuracy 

auspices, supports the presumption).
4 Patarin, supra note 2, at 14-24. J. WIGMORE, supra note 2, at 530.
5 See supra text accompanying notes 63-65.
6 Mapp v. Ohio, 367 U.S. 643, 655 (1961) (relying on prohibition against unlawful searches).
7 See supra note 69.
8 In the United States statutory rights of discovery vary by state and typically include the right to be 

informed about certain incriminating evidence. An accused in the United States has a constitutional 
right to pretrial disclosure of exculpatory information in the prosecution’s possession, Brady v. 
Maryland, 373 U.S. 83, 87 (1963), but not of incriminating information that will be used at trial. 
Weatherford v. Bursey, 429 U.S. 545, 555 (1977).
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evidence-taking,  even  after  the  accused  has  pled  guilty.1 In common law countries such 
evidence-taking is also required, but is typically perfunctory.2 The Soviet presumption 
also includes the right to appeal from a conviction.3 Common law jurisdictions nor- 
mally provide one appeal as of right, but the United States Supreme Court has held 
that a convicted person does not have a constitutional right to an appeal.4

In Soviet law the  presumption  of innocence  prohibits imposition of proof burdens on 
the accused, even for defenses. In common law jurisdictions, the accused bears the burden 
of persuasion on many defenses.5 In common law jurisdictions the accused also bears 
the burden of production on certain defenses. In Soviet procedure, the rules on bur-
den of proof, incorporated within the presumption,  do not allow even that burden.6

Finally, with the issuance of the U.S.S.R. Supreme Court’s  1978 decree, the pre-
sumption of innocence became constitutionalized in Soviet law. The United States 
Supreme Court has never found the presumption constitutionally required, though 
it has found in the United States Constitution important elements of the presump-
tion, namely rules on standard of proof7 and burden of proof.8

VIII. CONCLUSION

Currently, there is little controversy in the Soviet  Union over the legal status or scope of the 
presumption of innocence. The pre- sumption appears solidly established as a matter of constitu-
tional law, though it is not expressed explicitly in legislation. Current dis- cussion of the presump-
tion in the U.S.S.R. relates less to theoretical aspects than to practical aspects. The presumption is 
viewed as a useful educational device to convince judges to conduct trials fairly. 

In Soviet law the presumption of innocence encompasses a wide variety of  norms protect-
ing the accused. This broad  meaning  of  the presumption holds potential lessons for common law 
jurisdictions.

1 See supra text accompanying note 73.
2 FED. R. CRIM. P. 11 states that “[tihe court shall not enter a judgment upon a plea of guilty unless it 

is satisfied that there is a factual basis for the plea.”
3 See supra text accompanying note 98-102.
4 McKane v. Durston, 153 U.S. 684, 687, (1894); Evitts v. Lucey, 469 U.S. 387, 393 (1985).
5 See supra note 75.
6 Strogovich, supra note 53, at 270 (noting that Vyshinskii disagreed with this view); Arsen’ev, supra 

note 113, at 68 (in Soviet procedure accused is “not obliged even to mention his sources of evidence,” 
but state investigator and court are obliged to investigate the issue).

7 In re Winship, 397 U.S. 358 (1970).
8 Mullaney v. Wilbur, 421 U.S. 684 (1974); Patterson v. New York, 432 U.S. 197 (1977); Martin v. Ohio, 

480 U.S. 228 (1987).



QUAN NIỆM CỦA XÔ VIẾT VỀ SUY ĐOÁN VÔ TỘI

John Quigley** 

    (Người dịch: Vũ Thành Cự)

I. GIỚI THIỆU

Suy đoán vô tội lại nhận được sự chú ý của Liên bang Xô Viết trong những năm gần 
đây như một phần nỗ lực trong việc nâng cao chất lượng của nền tư pháp. Nỗ lực này liên 
hệ với chính sách tái cơ cấu của chính quyền Xô Viết - perestroika mà được bao hàm trong 
mục tiêu đảm bảo xét xử công bằng hơn của toàn thể công dân tại Tòa án.1 Đây cũng là một 
phần của việc nỗ lực cởi mở (glasnost’) mà đã dẫn tới việc báo chí chỉ trích Tòa án. Nỗ lực 
hiện tại được kiến thiết dựa trên sự phát triển mạnh mẽ của học thuyết về khái niệm của 
suy đoán vô tội kể từ sau Thế chiến II. 

Theo văn phạm phương Tây, sự suy đoán vô tội của Xô Viết đã chạm tới một vài 
phán quyết. Có một sự phản bác đối với sự tồn tại của suy đoán vô tội trong luật Xô Viết 
và nếu giả định này tồn tại, là do phạm vi và chức năng của nó.

Hệ thống tố tụng hình sự của Xô Viết có một vài vấn đề khi so sánh suy đoán vô tội 
với hệ thống tố tụng hình sự của hệ thống Thông luật. Sự truy tố của Xô Viết dựa trên 
tiêu chuẩn về bằng chứng cao hơn tiêu chuẩn của nguyên nhân có thể có, điều này tạo ra 
khó khăn trong việc áp dụng suy đoán vô tội ở phiên tòa. Thứ hai, Tòa án Xô Viết trong 
phiên tòa vì sẽ truy tố như dưới nên sẽ đóng vai trò chủ động trong việc hỏi cung. Chức 
năng này có thể gây khó khăn cho thẩm phán trong việc suy đoán bị can vô tội.

Vào năm 1978, Tòa án Tối cao Xô Viết đã có một tuyên bố quan trọng về suy đoán 
vô tội. Tuyên bố đó đã vô hình tác động mạnh mẽ lên vai trò của suy đoán vô tội trong 
hệ thống luật Xô Viết nhưng không được phân tích kĩ càng. Tuyên bố quy định phạm vi 

*  This Article is originally published in Santa Clara Law Review: John Quigley, The Soviet Conception of the 
Presumption of Innocence, Santa Clara Law Review, Volume 29 | Number 2, 1989.

 This Article is brought to you for free and open access by the Journals at Santa Clara Law Digital 
Commons. It has been accepted for inclusion in Santa Clara Law Review by an authorized administrator 
of Santa Clara Law Digital Commons. Available at: http://digitalcommons.law.scu.edu/lawreview/
vol29/iss2/2.

** Giáo sư Luật trường Đại học Ohio tốt nghiệp cử nhân Luật năm 1962, Thạc sĩ năm 1966 tại Đại học 
Harvard. Tác giả tri ân Giáo sư Harold J. Berman vì đã góp ý vào bản thảo của bài viết này.

 Quigley, Tòa án Xô Viết dưới sự cải cách mạnh mẽ, Tạp chí Luật quốc tế, 459-73, tr. 22 (1988). 

*
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của suy đoán vô tội ở một số khía cạnh rộng hơn phạm vi của nguyên tắc này ở hệ thống 
common law trên thế giới.

Bài viết phân tích vị trí và ý nghĩa của suy đoán vô tội trong luật Xô Viết, quan điểm 
khác biệt giữa suy đoán vô tội của Xô Viết và văn phạm phương Tây, những nỗ lực hiện 
thời của Xô Viết áp dụng suy đoán vô tội cho cải cách của phiên tòa hình sự và những 
bài học khả thi cho các nước common law trên thế giới từ kinh nghiệm của Xô Viết đối 
với nguyên tắc suy đoán vô tội.

II. SỰ TỒN TẠI CỦA NGUYÊN TẮC SUY ĐOÁN VÔ TỘI TRONG HỆ THỐNG LUẬT XÔ VIẾT

Trong hầu hết thẩm quyền của hệ thống Thông luật và Dân luật, suy đoán vô tội tồn 
tại ở phiên tòa xét xử hình sự mặc dù không được thể hiện một cách đặc thù trong hiến 
pháp hoặc văn bản pháp luật.1 Luật gia Xô Viết phát hiện ra suy đoán vô tội trong luật 
Xô Viết. Luật gia hàng đầu Xô Viết, V. M. Savitskii tuyên bố rằng suy đoán vô tội đã đựa 
quy định cụ thể trong luật Xô Viết, phê phán “những nhà tư sản nghiên cứu chính sách 
Xô Viết như George Fletcher đã chối bỏ sự tồn tại suy đoán vô tội ở Xô Viết hay Harol 
Berman, người có quan điểm rằng “Luật Xô Viết không bao hàm học thuyết về suy đoán 
vô tội.”2 Fletcher và Berman là những nhà diễn giải hàng đầu trong giới văn học phương 
Tây về nguyên tắc suy đoán vô tội trong luật Xô Viết.  

Savitskii trích dẫn bài viết năm 19803 của Berman, Berman cho rằng suy đoán vô tội 
có một vai trò khác trong phiên tòa xét xử của Xô Viết bởi vì sự khác biệt về tố tụng giữa 
hệ thống pháp luật châu Âu lục địa và hệ thống Thông luật. Ông vẫn cho rằng sự suy 
đoán này tồn tại trong luật Xô Viết mặc dù không phải theo cách hiểu của luật Hoa Kỳ.4 
Ông cũng viết trong một bài khác: “Mặt cù cụm từ “suy đoán vô tội” không xuất hiện 
trong bộ luật, mọi luật gia Hoa Kỳ đều hiểu rằng cụm từ đó được giải thích trong luật 
Xô Viết.”5

1 J. Wigmore, Bằng chứng trong phiên tòa ở hệ thống Thông Luật 530 § 5211 (NXB Chadbourm, tái bản 
1981). Giải pháp thử nghiệm khai mạc hội thảo ở Vienna về việc bảo vệ Quyền con người trong Tố tụng Hình 
sự, Điều 1, 1978 (3) Tạp chí luật Hình sự Quốc tế 589. Xem thêm Jean Patarin, Quyền lợi trong lý luận 
về bằng chứng trong Luật hình sự, G. Stefani, Một vài khía cạnh độc lập của Luật hình sự, tr. 38 (1958) (chỉ 
ra rằng một vài học giả người Pháp coi suy đoán vô tội là một nguyên tắc, không phải là một quy 
phạm bắt buộc). 

2 Savitskii, Pravo na Zashchitu i Normativnoe Vyrazhenie Prezumptsii Nevinovnosti [Quyền kháng cáo và quy 
định của luật về Suy đoán vô tội] trong AD- Vokatura 1 Sovremennost’ [Nghề luật ngày nay] tr. 25, 27 
(V. Savitskii xuất bản 1987).

3 Berman, Suy đoán vô tội: Bình luận khác, 28 Am. J. Comp. L 615 (1980).
4 Sđd, tr. 622-623.
5 H. Berman, Tư pháp LBCHXHCN Xô Viết 71 (1963). Theo Berman, Lời tựa 82, trong H. Berman và J. 

Spindler, Luật hình sự và tố tụng hình sự Xô Viết: Bộ luật RSFSR (1966). Sđd tr. 59, Berman cho rằng 
thành tố cốt lõi của suy đoán vô tội là việc quy định bên truy tố có nghĩa vụ chứng minh, áp dụng 
khác trong tố tụng của hệ thống pháp luật châu Âu lục địa và hệ thống Thông luật, bởi vì tố tụng của 
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Savitskii trích dẫn bài viết năm 19681 của Fletcher. Fletcher đã không nhận định rằng suy 
đoán vô tội không tồn tại trong luật Xô Viết. Ông nói rằng vấn đề được các luật gia Xô Viết 
tranh luận rằng vị trí của sự suy đoán trong luật Xô Viết là không chắc chắn nhưng một vài 
khía cạnh của suy đoán tồn tại trong văn bản pháp luật quy định luật tố tụng hình sự2 của 
Xô Viết. Trong bài viêt năm 1984, ông cũng viết như vậy.3 Quan điểm quan trọng hơn trong 
cả văn phạm của phương Tây và Xô Viết là sự suy đoán vô tội tồn tại trong luật Xô Viết.4

A. Sự bác bỏ ban đầu về suy đoán vô tội

Trong thời kỳ nối tiếp ngay sau Cách mạng Nga năm 1917, học thuyết về chuyên 
chính vô sản đã được vén màn và một vài luật gia nhận thấy suy đoán vô tội đã quá 
nghiên về phía bị can và chống lại Nhà nước.5 Do đó, V. S. Tadevosian đã lập luận chống 
lại những người đề xướng suy đoán vô tội rằng “đặt gánh nặng lên vai Nhà nước … 
nghĩa vụ chứng minh tội phạm, giải phóng bị can khỏi bất cứ nghĩa vụ nào, đề nghị giải 
thích bất cứ nghi ngờ nào liên qua nđến lợi ích của bị can và không kết tội bất kì ai cho 
đến khi tội phạm được chứng minh một cách chắc chắn, họ hùng hồn bảo vệ sự tự do 
và sự bất khả xâm phạm của cá nhân,”  nhưng làm suy giảm “lợi ích của Nhà nước và 
xã hội.”6 Tadevosian chỉ ra rằng “trong các luật có hiệu lực của Xô Viết, chưa từng có bất 
kì sự suy đoán vô tội hay có tội nào của công dân và không cần phải có một sự giả định 
hay suy đoán trước.”7

châu Âu lục địa coi trọng tòa án hơn bên truy tố nên đòi hỏi vai trò quan trọng trong việc tra khảo 
nhân chứng. H. Berman, Tư pháp LBCHXHCN Xô Viết, sđd, tr. 399.

1 Fletcher, Suy đoán vô tội ở Liên bang Xô Viết, Tạp chí Luật học UCLA số 1203, tr. 15 (1968).
2 Sđd số 1216, tr. 22.
3 Fletcher, Cuộc tranh luận đang diễn ra ở Xô Viết về suy đoán vô tội, Đạo đức Tư pháp Hình sự số 3, tr. 

69-70 (1984).
4 Osakwe, Luật Tố tụng Hình sự Xô Viết mới: Phân tích phê bình, Tạp chí Luật TUL số 57, tr. 439-538 (1983); 

W. Butler, Luật Xô Viết số 317 (1983); Gorlé, Luật Hình sự, Chuyên biệt về Luật Xô Viết, tr. 227-263 (NXB 
F. Feldbrugge năm 1987); Savitskii, Predislovie [Lời tựa], trong C. Kasumov, Prezumptsiia nevinovnosti v 
sovetskom prave [Suy đoán vô tội trong luật Xô Viết], tr. 3-4 (1984) (Bây giờ, không ai bác bỏ công khai về sự 
tồn tại của suy đoán vô tội trong luật tố tụng của chúng ta”).

5 Trong khi quy định của các nước Cộng sản Đông Âu đã có suy đoán vô tội (xem ghi chú số 28 phía 
dưới) thì Trung Quốc không làm như vậy ở thời kì đấu tranh giai cấp định hình rõ rệt hơn ở Đông Âu. 
V. Lukashevich, Garantii prav obviniaemogo v sovetskom ugolovnom protsesse [Đảm bảo quyền của bị can trong 
Luật Tố tụng hình sự], 42-43 (1959). Dù sao, đầu thập niên 1980, vấn đề chỉ là một chủ đề bàn luận. Gelatt, 
Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa và Suy đoán vô tội, Tư pháp Hình sự và Tội phạm học số 73 259, tr. 315-16 
(1982); Thieme, Tranh luận về Suy đoán vô tội ở Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa, Tạp chí Luật Cộng sản số 10, 
tr. 277-90 (1984); Shao-chuan Leng, Tư pháp Hình sự thời kỳ hậu Mao ở Trung Quốc: Phân tích và Tư liệu, tr. 
96-98 (1985).

6 Tadevosian, K Voprosu ob Ustanovlenii Material’noi Istiny v Sovetskom Protsesse [Câu hỏi về việc thiết lập sự 
thật vật chất trong luật tố tụng hình sự Xô Viết], Sovetskoe Gosudarstvo t Pravo [Tạp chí Luật và Nhà nước 
Xô Viết], tr. 65-70 (Số 6 năm 1948).

7 Sđd.
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Một số luật gia Xô Viết khác của thời kỳ này không ủng hộ suy đoán vô tội với lý do là 
nó quá hình thức và trừu tượng, liên kết với hệ thống chứng cứ hình thức của thời Trung cổ 
đã từng được áp dụng ở châu Âu. Họ sợ rằng giả định sẽ cho phép Tòa án có một giải pháp 
dễ dàng nếu việc thu thập chứng cứ trong một vụ án khó khăn. Trong vụ án như vậy, Tòa án 
có thể tránh được những vấn đề nan giải của sự việc đơn giản bằng cách tuyên bố rằng có 
sự nghi ngờ và phán quyết vô tội. Ngoài ra, họ lập luận rằng ý nghĩa của sự suy đoán cũng 
không rõ ràng.1 Sự khao khát hàng đầu trước đó của nền pháp lý Xô Viết được cho là để làm 
ra luật công chúng có thể hiểu được. Hơn nữa, vì trừu tượng nên suy đoán vô tội được cho 
là xung đột với quan niệm của Marxist về sự vững vàng của sự thật.2

Góp phần vào sự phản bác bỏ suy đoán vô tội là một thái độ tiêu cực về phía quyền 
của cá nhân dựa trên niềm tin rằng quyền như vậy được phát triển bởi xã hội tư bản, nơi 
mà họ tuyên bố áp dụng cho tất cả mọi người nhưng lại chỉ được thực thi trên thực tế bởi 
giai cấp tư sản. Do đó, quyền ở Xô Viết với giai cấp tư sản hữu ích hơn giai cấp vô sản.3 
Đối nghịch với cơ sở của khuynh hướng chống lại quyền dựa trên nền tảng này phát 
triển một khuynh hướng khác mà mọi quyền trong xã hội Xô Viết nên được thực thi bởi 
mọi giai cấp. Do đó, một người trung thành với suy đoán vô tội từng nói: 

Thật không thỏa đáng khi bác bỏ nguyên tắc suy đoán vô tội đối với bị can trong 
luật tố tụng hình sự Xô Viết chỉ vì nó lần đầu được đẩy mạnh trong tố tụng hình sự tư 
sản. Nếu vậy, một người có thể phải bác bỏ nhiều khái niệm và nguyên tắc có nhiều sự 
tương đồng bên ngoài với thực tiễn của tư sản cùng tên.4

B. Sự xuất hiện của suy đoán vô tội

Thập niên 1940, nỗ lực để suy đoán vô tội trở thành một học thuyết chuyên chính vô 
sản bị chệch hướng. Vào năm 1948, Liên bang Xô Viết đã hỗ trợ việc bổ sung suy đoán vô 
tội vào quy định theo Tuyên ngôn Nhân quyền phổ quát 1948.5 Cuối thập niên 1950, sự 
đồng thuận về vấn đề này đã xuất hiện, được xúc tiến bởi sự khao khát thúc đẩy quyền 

1 S. A. Golunskii, O Veroiatnosti I Dostovernosti v Sude [Khả năng có thể và sự chắc chắn của Tòa án], 
Problemy ugolovnoi politiki [Vấn đề trong chính sách hình sự] tr. 59 (số 4 năm 1937); Tadevosian, 
sđd ghi chú 12, tr. 70-71.

2 Golunskii, sđd ghi chú 14, tr. 59. Xem M. Strogovich, Obvinenie I Obviniaemy Na Predvaritel’nom 
Sledstvii I Na Sude [Buộc tội và bị can ở phiên điều tra sơ bộ và ở phiên tòa], tr. 29-31 (1934) (cho rằng vấn 
đề không phải xác định việc suy đoán vô tội có tồn tại như một nguyên tắc trừu tượng hay không 
mà là đảm bảo không suy đoán có tội. Hơn nữa, nghĩa vụ chứng minh thuộc về bên truy tố và cơ 
quan điều tra cố gắng bào chữa cũng như cáo buộc bằng chứng).

3 Podvolotskii, Tự do dân sự: Lừa dối của tư sản (1923), Tư tưởng chính trị Xô Viết: Tuyển tập, tr. 118-20 
(NXB M. Jaworskyj 1967).

4 V. Lukashevich, sđd ghi chú 11, tr. 45-46.
5 Petrukhin, Prezumptsiia Nevinovnosti-Konstitutsionnyi Printsip Sovetskogo Ugolovnogo Protessa, 

Sovertskoe Gosdurstvo I Pravo [Tạp chí Luật và Nhà nước Xô Viết], tr. 18-19 (số 12, năm 1978); Tuyên ngôn 
Nhân quyền Phổ quát, Điều 11.1, G.A. Res. 217 (10 tháng 12 năm 1948).
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như một đối trọng với sự lạm quyền của nhân quyền giữa hai thập niên 1930 và 1940.1

Khi luật tố tụng hình sự được dự thảo vào cuối thập niên 1950, một vài người ủng hộ 
suy đoán vô tội đã cố gắng thể hiện nó bằng việc quy định trong luật.2 Họ bị phản bác bởi 
những người lập luận rằng sự suy đoán này không phù hợp với luật Xô Viết nếu không 
thì cũng vì nội hàm của nó không rõ ràng, một phần bởi vì không được chuyển dịch tốt 
sang tiếng Nga. Do đó, họ hài lòng vì việc giải thích rõ ràng các thành tố của sự suy đoán 
sẽ tốt hơn việc sử dụng “công thức tuyên bố” có thể trở nên khó hiểu.3 Một vài người 
như chuyên gia Trusov không đồng thuận với việc thêm sự suy đoán vào nguyên tắc của 
luật. Ông Trusov sử dụng ví dụ về một người bị bắt vì thực hiện tội phạm và không thể 
coi người đó vô tội.4

 Trong bất cứ tình huống nào, bộ luật của giai đoạn 1958-19605 đã bao hàm “sự bảo 
đảm thể hiện suy đoán vô tội nhưng không chứa công thức “suy đoán vô tội” như đã nói 
và sử dụng thuật ngữ”6 Nó kết hợp những định đề mà nhìn chung được coi là sự thể hiện 

1 A. M. Larin, Prezumptsiia Nevinovnosti [Suy đoán vô tội], tr. 27 (1982); V. Kaminskaia, Uchenie O 
Pravovykh Prezumptsiiakh v Ugolovnom Protesesse [Nghiên cứu về suy đoán pháp lý trong tố tụng hình sự], 
tr. 100-01 (1948) (suy đoán vô tội ở Điều 111 – quyền kháng cáo trong Hiến pháp năm 1936 và trong 
một vài quy định của Bộ luật Tố tụng Hình sự LB Nga năm 1923).

2 V. Lukashevich, sđd ghi chú số 11, tr. 46.
3 Luận điểm được đưa ra trong Golunskii, Novye Osnovy Ugolovnogo Sudoproizvodstva Soiuza SSR I 

Soiuznykh Respublk [Những nguyên tắc cơ bản mới trong Luật tố tụng Hình sự Xô Viết], Tạp chí Luật và 
Nhà nước Xô Viết, tr. 50-54 (Số 2, 1959); Golunskii, Novye Osnovy Ugolovnogo Sudoproizvodstva Soiuza 
SSR I Soiuznykh Respublk [Những nguyên tắc cơ bản mới trong Luật Tố tụng Hình sự Xô Viết], Tập hợp 
toàn bộ văn bản pháp luật mới về Luật hình sự, tố tụng hình sự và cấu trúc Tòa án, tr. 63-64 (1959); 
Golunskii, Vấn đề về luật bằng chứng trong Các nguyên tắc cơ bản của Luật Tố tụng Hình sự Xô Viết, Vấn 
đề tố tụng của Tòa án và cấu trúc Tòa án trong văn bản pháp luật mới của Xô Viết, tr. 122-135 (NXB 
S. Golunskii 1959); M. L. Iakub, Nền tảng dân chủ của Luật Tố tụng Hình sự Xô Viết, tr. 126 (1960). Luận 
điểm này cũng được phản ảnh “hợm hĩnh” bởi Larin, sđd ghi chú 19, tr. 29. Xem Berman & Quigley, 
Bình luận về Suy đoán vô tội trong luật Xô Viết, Tạp chí Luật học UCLA số 15, tr. 1230, 1234-35 (1968).

4 A. Trusov, Nền tảng lý luận của bằng chứng xét xử, tr. 156 (1960). Trusov mặc dù ủng hộ nguyên tắc in 
dubio pro reo, nguyên tắc mà sự kết tội có thể chỉ dựa trên bằng chứng được đưa ra tại phiên tòa và 
có thể không dựa trên giả định.

5 Các nguyên tắc cơ bản của Luật Tố tụng Hình sự Xô Viết, tập 1, số 15 (1959); bộ luật tố tụng hình sự thứ 
mười lăm được ban hành vào khoảng năm 1960. Để tiện theo dõi hơn, bài viết chỉ nêu ra bộ luật của 
LB Nga. Bộ luật Tố tụng Hình sự của CHXHCN LB Nga, 27 tháng 10 năm 1960, Công báo của Xô Viết 
Tối cao của CHXHCN LB Nga], tập 40, số 592 (1960) [ở dưới đây là Bộ luật Tố tụng Hình sự LB Nga 
(1960)].

6 V. Lukashevich, sđd ghi chú 11, tr. 57. Iakub, sđd ghi chú 21, tr. 126. Iakub đi phản bác cách dùng cụm 
từ “suy đoán vô tội” trong văn bản luật nhưng ủng hộ sự suy đoán. Iakub, sđd ghi chú 21, tr. 114. 
Tương phản, xem K. Mokichev, Phê bình người theo chủ nghĩa bóp méo học thuyết về Nhà nước và Pháp 
luật của Marx-Lênin, tr. 34 (1959) (cho rằng văn bản luật không chứa suy đoán vô tội, rằng Viện kiểm 
sát phải chứng minh tội trước khi phiên tòa diễn ra để đảm bảo người vô tội không bị xét xử và 
quyết định xét xử có nghĩa bị can không thể được suy đoán vô tội).
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của suy đoán vô tội: không có nghĩa vụ chứng minh đối với bị can,1 chỉ kết tội dựa trên 
bằng chứng tại phiên tòa2 và không kết tội dựa trên giả định.3 Hầu hết bộ luật tố tụng hình 
sự của các nước XHCN ở Đông Âu đã quy định rõ về suy đoán vô tội.4 Như vậy, Fletcher 
đã thừa nhận rằng bộ luật Xô Viết mới ðã hợp nhất một số khía cạnh của suy đoán5 nhưng 
vô hình bỏ sót rằng suy đoán vô tội “có thể không tồn tại” trong luật Xô Viết.6

C. Suy đoán vô tội trong Hiến pháp Xô Viết năm 1977

Một bản Hiến pháp mới đã được ra đời ở Xô Viết năm 1977. Trong chương về Tòa án 
mà ở đó một số quyền cá nhân rất cụ thể, suy đoán vô tội không được quy định rõ ràng. 
Fletcher đã hận định sự bỏ quên này hàm ý “có lẽ (sự suy đoán) không tồn tại.”7

Dù sao, Hiến pháp cũng quy định hai Điều được cho là kết hợp sự suy đoán. Điều 
158 quy định rằng bị can có quyền kháng cáo. Điều 160 quy định rằng không ai có thể bị 
coi là có tội ngoại trừ đây là phán quyết của Tòa án. Vào năm 1978, Tòa án Tối cao Xô Viết 
đã từng viện dẫn một số luật liên quan đến suy đoán vô tội,8 lần đầu tiên giải thích sâu 
sắc về nội hàm của sự suy đoán. Đây cũng là “sự giải thích” luật.9 Tòa án đã thấy được 
suy đoán vô tội trong Hiến pháp mặc dù còn chưa rõ ràng và cụ thể về việc tìm thấy sự 
suy đoán ở đâu.10

Nghị định mang tên “Quyền kháng cáo” và tham chiếu cụ thể đến Điều 158 của 

1 Bộ luật Tố tụng Hình sự LB Nga (1960), sđd ghi chú 23, Điều 20.
2 Bộ luật Tố tụng Hình sự LB Nga (1960), sđd ghi chú 23, Điều 301.
3 Bộ luật Tố tụng Hình sự LB Nga (1960), sđd ghi chú 23, Điều 309. Golunskii, Novye Osnovy, sđd ghi 

chú 21, tr. 54. Xem Berman & Quigley, sđd ghi chú 21, tr. 1232-33.
4 Ba Lan (1969), Điều 3; CH Séc (1965), Điều 2.2, (1974), Điều 2.2; Hungary (1973), Điều 3; CH LB Đức 

(1968), Điều 6, (1975), Điều 4; Bulgary (1952), Điều 8, (1974), Điều 14; Nam Tư (1969), Điều 3, (1976), 
Điều 2. Những quy định bằng văn bản luật như vậy không phổ biến ở các Tây Âu.

5 Fletcher, sđd ghi chú 7, tr. 1221.
6 Fletcher, sđd ghi chú 9, tr. 70.
7 Fletcher, sđd ghi chú 9, tr. 70.
8 Xem ghi chú 78 dẫn sau. 
9 Tòa án không có quyền lực để “giải thích“ ngoài phạm vi của một vụ án cụ thể. Khi không xem xét 

nguồn chính nguồn luật chính thống, sự giải thích này ràng buộc những Tòa án cấp thấp hơn. Luật 
Tòa án Tối cao Xô Viết, Điều 3, 30 tháng 9 năm 1979, Công báo Xô Viết Tối cao của Xô Viết], tập 49, số 
842 (1979. Quy định này cho phép Tòa án Tối cao giải thích “tính chất quy phạm chung.“. Xem Zivs, 
Nguồn của luật, tr. 184-85 (1981). “Tòa án Tối cao Xô Viết và tòa án tối cao của cộng hòa có quyền lực 
để ràng buộc sự giải thích vào luật. Họ sử dụng quyền này để bổ sung vào những quy định chung 
của Bộ luật và những luật khác mà cần cụ thể hóa trong những tình huống thường xảy ra.“ O. Ioffe 
& P. Maggs, Hệ thống kinh tế Xô Viết, 55 (1987).

10 Sắc lệnh số 5, Phiên họp Tòa án Tối cao Xô Viết, Về việc áp dụng luật trong thực tiễn xét xử để bảo vệ 
quyền kháng cáo của bị can, đoạn 2, Bản tin Tòa án Tối cao Xô Viết, 8 (số 4, 1978) [dưới đây là Tòa án 
Tối cao Xô Viết].
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Hiến pháp, bảo đảm “quyền kháng cáo.”1 Tòa án tuyên bố như sau:

Để có thể đảm bảo quyền kháng cáo của bị can (hoặc bị cáo), Tòa án phải xem xét 
nghiêm ngặt đến nguyên tắc được Hiến pháp bảo vệ rằng bị can (hoặc bị cáo) được 
suy đoán vô tội cho đến khi tội phạm được chứng minh theo đúng thủ tục luật định 
và được thiết lập bởi phán quyết có hiệu lực của Tòa án.2

Vì “quyền kháng cáo” được quy định tại Điều 158, một người có thể kết luận rằng đó 
là nơi Tòa án có thể tìm thấy suy đoán vô tội. Tòa án phải tham chiếu sự suy đoán như 
“một nguyên tắc được Hiến pháp bảo vệ.”3 Điều này gợi ý rằng sự suy đoán cũng có thể 
được tìm thấy ở Điều khác ngoài Điều 158 Hiến pháp nhưng cũng được gộp lại thành 
“quyền kháng cáo”, một kiểu quy định che chắn cho tất cả các quyền của bên kháng cáo, 
bao gồm cả Điều 160 – quyền không bị suy đoán có tội nếu không có phán quyết của Tòa 
án là có tội. Nếu sự suy đoán được quy định chỗ khác trong Hiến pháp thì chỉ có Điều 
160 là logic.

Học giả Xô Viết cho rằng suy đoán vô tội ở Điều 160 rõ hơn ở Điều 158.4 Hơn nữa, 
bình luận bán công khai Hiến pháp năm 1977 quy định Điều 160 “chứa đựng tuyên bố dân 
chủ quan trọng của suy đoán vô tội.”5 Một học giả thấy được suy đoán vô tội ở Điều 160, 
tin rằng suy đoán vô tội bao hàm quyền kháng cáo hơn là ngược lại. Petrukhin lập luận 
rằng “sẽ logic hơn” nếu nói rằng “quyền kháng cáo được trao cho bị can hoặc cụ thể là nghi 
phạm bởi vì luật định không hề suy đoán họ có tội.”6

D. Địa vị đương thời của suy đoán vô tội

Kể từ sự ra đời của bản Hiến pháp năm 1977, một học giả viết: “nhận định của một 
vài tác giả về cái gọi là “mang tính tư bản” của suy đoán vô tội, phương pháp luận lỏng 
lèo và sự bất hợp lý của suy đoán đối với luật tố tụng hình sự Xô Viết đã biến mất.”7

1 Sđd, đoạn 1 ; M. Strogovich, Quyền kháng cáo và Suy đoán vô tội, tr. 71 (1984).
2 Tòa án Tối cao Xô Viết, sđd ghi chú 34, tr. 9 (đoạn 2).
3 Tòa án Tối cao Xô Viết, sđd ghi chú 34, đoạn 1.
4 Quigley, Tòa án Xô Viết trong cuộc tìm kiếm vai trò mới, Hỏi Luật và Xã hội số 13, tr. 201-207 (1988). Xem, 

Larin, sđd ghi chú 19, tr. 101-02 ; Libus, Suy đoán vô tội và việc xác định trong vụ án hình sự (Trắng án), 
Tạp chí Nhà nước và Pháp luật Xô Viết (số 7, 1981); I. Libus, Suy đoán vô tội trong Luật Tố tụng Hình sự 
Xô Viết, tr. 54 (1981) ; Petrukhin, sđd ghi chú 17, tr. 18 ; Strogovich, Suy đoán vô tội và việc xác định trong 
vụ án hình sự trên cơ sở phục hồi, Tạp chí Nhà nước và Pháp luật Xô Viết, tr. 70 (số 2, 1983); Strogovich, 
sđd ghi chú 35, tr. 72. Xem Fletcher, sđd ghi chú 9, tr. 72 ; Gorlé, sđd ghi chú 10, tr. 263, cho rằng Tòa án 
tìm được suy đoán vô tội ở Điều 158. Xem I. Motovilovker, Suy đoán vô tội và chỉ công nhận một người 
có tội khi có phán quyết của Tòa án, Vấn đề về đại vị pháp lý của cá nhân trong Luật Tố tụng Hình sự, 
tr. 57-58 (1981) (người không thấy suy đoán vô tội ở Điều 160 nhưng tồn tại trong luật Xô Viết).

5 Hiến pháp Xô Viết, tr. 378 (B. Ponomarev, 1982). Theo Kasumov, sđd ghi chú 10, tr. 6.
6 Petrukhin, sđd ghi chú 18, tr. 21.
7 Petrukhin, sđd ghi chú 18, tr. 20. “Không có tác giả Xô Viết nào kể từ 1968 phản bác việc đề nghị bị 

cáo trong luật tố tụng hình sự Xô Viết được suy đoán vô tội cho đến khi được chứng minh là có tội.” 



49QUAN NIỆM CỦA XÔ VIẾT VỀ SUY ĐOÁN VÔ TỘI

Mặt khác, Fletcher tuyên bố rằng những bài viết của ba học giả vào giai đoạn 1979-
1981 bác bỏ sự tồn tại của suy đoán vô tội trong luật Xô Viết.1 Dù sao, Fletcher dựa vào bài 
viết của ba tác giả của Strogovich, người nhận định rằng ba người đó không chấp nhận sự 
suy đoán.2 Nhưng ba tác giả mang tên Strogovich chỉ có một người bác bỏ sự suy đoán (V. 
D. Arsen’ev).3 Hai người còn lại, A. P. Guliaev và Ia. O. Motovilovker đều cho rằng suy đoán 
vô tội tồn tại trong luật Xô Viết. Strogovich bất đồng với quan điểm của Guliaev rằng sự 
suy đoán bị xâm phạm bởi sự sai lệch tiền tố tụng của Tòa án chỉ định mà xảy ra việc chứng 
minh có tội bởi điều tra viên và kiểm sát viên.4 Ông lập luận rằng Motovilovker không thấy 
suy đoán vô tội ở Điều 160 Hiến pháp5 mà ở luật khác.6

Osakwe, sđd ghi chú 10, tr. 538. Ngoại lệ cho quy định này có thể được áp dụng cho Arsen’ev, xem 
ghi chú 44 dẫn sau đi kèm văn bản.

1 Fletcher, sđd ghi chú 9, tr. 70.
2 Petrukhin, sđd ghi chú 38, tr. 71-73.
3 Petrukhin, sđd ghi chú 38, tr. 71; M. Strogovich, sđd ghi chú 35, tr. 77-78 (trích cùng Arsen’ev, Vấn đề 

suy đoán vô tội theo Hiến pháp Xô Viết mới, Đề tài về nâng cao hiệu quả trong cuộc chiến chống lại tội 
phạm, tr. 56 (1979) (Arsen’ev cho rằng sự suy doán mâu thuẫn với Các nguyên tắc cơ bản của Luật 
Tố tụng Hình sự Xô Viết tại Điều 2, quy định một “nhiệm vụ” của tố tụng hình sự là để đảm bảo 
“không người vô tội nào phải chịu trách nhiệm hình sự”)); Strogovich, sđd ghi chú 38, tr. 72 (trích 
Arsen’ev, Quy định của Tòa án Tối cao Xô Viết và một số vấn đề về thực tiễn xét xử, Sự phát triển của lý 
thuyết và thực tiễn tố tụng hình sự theo luật mới của Tòa án Tối cao Xô Viết, của Viện kiểm sát Xô 
Viết và nghề luật ở Xô Viết, tr. 18 (1981) (lập luận rằng bị cáo tại phiên tòa “chưa chắc có tội nhưng 
không hoàn toàn vô tội, ở giữa việc có tội và vô tội”)). Một sự đối lập tương tự được Martynchik ra 
bằng cách trích dẫn Điều 2 trong Các nguyên tắc cơ bản. Họ sợ rằng nếu suy đoán bị can vô tội trong 
phiên tòa thì sẽ không có đủ áp lực lên cơ quan điều tra để hoàn toàn “bị thuyết phục” là bị can có 
tội trước khi kếttoội. E. Martynchik, Đảm bảo quyền của bị can tại phiên tòa, tr. 78-79, 83 (1975).

4 M. Strogovich, sđd ghi chú 35, tr. 78-79; Strogovich, sđd ghi chú 38, tr. 72 (trích cùng A. Guliav, Cơ quan 
điều tra trong tố tụng hình sự, tr. 93-94, 153 (1981).

5 M. Strogovich, sđd ghi chú 35, tr. 79-80; Strogovich, sđd ghi chú 38, tr. 73 (trích cùng Motovilovker, sđd 
ghi chú 38, tr. 57-58).

6 Fletcher tìm được một cơ sở khác để nghi ngờ về sự tồn tại của suy đoán vô tội trong luật Xô Viết. 
Ông tham chiếu đến thủ tục lệch lạc tiền tố tụng, được chỉ định bởi luật hình sự để áp dụng đối với 
người “đã có hành vi phạm tội,” Bộ luật Hình sự LB Nga (1960), Điều 52, tham chiếu đến văn phạm 
như một sự giảm nhẹ trách nhiệm hình sự trên cơ sở “không phục hồi”. Fletcher, sđd ghi chú 9, tr. 73. 
Fletcher nói rằng sự lệch lạc do đó liên quan đến người đã thực hiện hành vi phạm tội, xâm phạm 
suy đoán vô tội. Quan điểm của ông cũng giống Petrukhin, lập luận rằng Tòa án phải tìm người có 
tội trước khi lệch lạc. Xem sđd ghi chú 18, tr. 22-25. Hơn nữa, Fletcher cho rằng nếu thực sự có suy 
đoán vô tội, sự lệch lạc sẽ không hoàn thành yêu cầu dựa trên cơ sở “không phục hồi” vì sẽ không 
cần phải “phục hồi” một người vô tội. Quan điểm của Fletcher ở đây xem xét đến hai nhân tố. Đầu 
tiên, quy định đã nếu được sửa đổiv ào năm 1981 để loại bỏ đi những từ ngữ gợi ý sự lệch lạc tiền 
tố tụng ngụ ý sự thật rằng người đó đã phạm tội. Strogovich, sđd ghi chú 38, tr. 75; Công báo của Xô 
Viết Tối cao của Xô Viết, tập 7, số 117 (1981). Một người được phóng thích trên cơ sở “không phục 
hồi” sẽ không bị coi là từng có án tích theo Điều 57, Bộ luật Hình sự LB Nga (1960). Thứ hai, thuật 
ngữ cơ sở “không phục hồi” chỉ được thấy trong văn phạm, xem thêm Petrukhin, sđd ghi chú 18, tr. 
22 hơn xem văn bản luật. Đây là một thuật ngữ không thích hợp cho lý do mà Fletcher chỉ ra nhưng 
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Suy đoán vô tội có thể được coi là tồn tại ở Xô Viết bởi một đường khác. Vào năm 
1973, Xô Viết thông qua Công ước Quốc tế về các quyền Dân sự và Chính trị.1 Văn kiện 
quy định: “Mọi người bị cáo buộc đều có quyền được suy đoán vô tội cho đến khi được 
chứng minh là có tội theo luật định.”2 Quy định năm 1978 của Xô Viết về văn kiện lần 
đầu quy định trong luật Xô Viết rằng “cơ quan Nhà nước liên quan đến các vấn đề được 
quy định bởi những văn kiện quốc tế của Xô Viết sẽ phải đảm bảo đầy đủ nghĩa vụ được 
những văn kiện này bảo vệ đến từ phía Xô Viết.”3 Vì Xô Viết phải tuân thủ suy đoán vô 
tội theo Công ước nên nghĩa vụ cần phải thuộc về phía của Tòa án.4

E. Chức năng của suy đoán vô tội trong luật Xô Viết

Vì đã được những nhà phân tích Xô Viết ghi nhận, suy đoán vô tội quy định sự 
bảo vệ chung cho bị can. Suy đoán cũng chứa đựng những quy phạm mang tính bảo 
vệ cụ thể hơn. Quan điểm của Savitskii: “khái quát hóa, hòa nhập với tất cả những bảo 
đảm tố tụng mà luật quy định để bảo vệ lợi ích hợp pháp của bị can.”5 Strogovich thì 
viết như sau:

Vấn đề không chỉ nhỏ lẻ mà rất quan trọng, liên quan đến quy phạm tố tụng mà 
về nguyên tắc của tất cả những hoạt động tố tụng trực tiếp liên hệ với bản chất đối 
nghịch của phiên tòa và quyền kháng cáo của bị can. Toàn bộ hệ thống tố tụng hình 
sự, toàn bộ nội hàm của các quan hệ thủ tục đều phụ thuộc vào việc giải quyết một 
chiều hay vấn đề khác của của suy đoán vô tội.6

Fletcher nhìn nhận kỹ càng hơn về chức năng của suy đoán vô tội trong luật Xô Viết. 
Ông thấy vấn đề chính của sự đấu tranh quyền lực tối cao giữa Tòa án và cơ quan công 
tố (Viện kiểm sát). “Đằng sau sự xê dịch của học thuyết trong những tranh luận sai lầm 
che mờ sự tranh đấu quan trọng về mặt tổ chức giữa viện kiểm sát và Tòa án.”7 Về “sự 
tranh đấu”, ông viết:

mục đích của nó gợi ra rằng suy đoán vô tội không tồn tại vì Petrukhin đã tìm thấy nó một cách rõ 
ràng.

1 Libus, Suy đoán vô tội và phán quyết của vụ án hình sự (trắng án), sđd ghi chú 38, tr. 62; Savitskii, Vùng ổn 
định mới của Tư pháp Xã hội chủ nghĩa, Tư pháp Xô Viết, tr. 7-9 (Số 5, 1978).

2 Công ước Quốc tế về các quyền Dân sự và Chính trị, Điều 14.2, 16 tháng 12 năm 1966, có hiệu lực 
ngày 23 tháng 3 năm 1975, tái bản 1967.

3 Luật về thủ tục kết luận, thi hành và phế ước đối với các văn kiện quốc tế của Xô Viết, Điều 21, Công báo Xô 
Viết Tối cao của Xô Viết, tập 28, số 439 (1978).

4 R. Miullerson, Konstitutsiia SSR I Voprosy Sootnoshennia Mezhdunarodnogo I natsional’nogo prava, 42 
(1980). Kết quả theo sự diễn giải đưa ra là nó đã có chỗ đứng trước khi có sắc lệnh 1978 mà các văn 
kiện quy định luật nội địa; tự động theo một quan điểm và theo một quan điểm khác nếu chúng có 
tính tự thi hành. W. Butler, sđd ghi chú 10, tr. 344.

5 Savitskii, sđd ghi chú 3, tr. 25.
6 M. Strogovich, Nghiên cứu về sự thật vật chất trong tốt tụng hình sự, tr. 227 (1947).
7 Fletcher, sđd ghi chú 9, tr. 71.
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Tác động lên kết quả của vụ án và bên đối nghịch là hai nhánh lớn trong hệ thống 
pháp luật Xô Viết: Viện kiểm sát và Tòa án … Vấn đề có chăng là việc kết luận tiền tố 
tụng của Viện kiểm sát ảnh hướng đến đánh giá của thẩm phán tại phiên tòa. Hệ thống 
sẽ hiệu quả hơn nếu thẩm phán có thể dựa vào phán quyết của Viện kiểm sát vì thẩm 
phán có thể dựa trên phán đoán của chuyên gia thẩm định. Chưa kể sự đánh giá của Tòa 
án trì hoãn Viện kiểm soát, phiên tòa không còn là lá chắn chống lại việc kết tội người 
vô tội.1 

III. TÒA ÁN TỐI CAO XÔ VIẾT XEM XÉT SUY ĐOÁN VÔ TỘI

Flectcher dựa trên kết luận của ông rằng vấn đề tiêu biểu chính là sự tranh đấu giữa 
Viện kiểm sát và Tòa án trong sắc lệnh năm 1978 của Tòa án Tối cao Xô Viết về suy đoán vô 
tội. Vì sắc lệnh quy định một tuyên bố có thẩm quyền về suy đoán vô tội ở Xô Viết, lập luận 
xác đáng đó như sau:

Để loại bỏ những sai sót trong hoạt động của Tòa án và như kết quả những câu hỏi 
đã được đặt ra trong quá trình áp dụng luật, Phiên họp toàn thể của Tòa án Tối cao 
Xô Viết ra lệnh:

1. Để kéo sự chú ý của Tòa án về sự thật rằng đảm bảo quyền kháng cáo của bị can 
(hoặc bị cáo)2 là một nguyên tắc được Hiến pháp ghi nhận và phải được áp dụng 
nghiêm ngặt trong mọi giai đoạn hình sự như một đảm bảo quan trọng cho việc xác 
lập sự thật và đưa ra một phán quyết hợp pháp và hợp lý.3 Như vậy, Tòa án phải 
xem xét đến quyền của bị can (hoặc bị cáo) trong tố tụng; thụ lý kĩ càng và khách 
quan hồ sơ vụ án, xem xét từ tất cả các mặt; tìm ra tình tiết không chỉ để buộc tội mà 
còn để bào chữa cho bị can (hoặc bị cáo), bao gồm tình tiết tăng nặng và giảm nhẹ; 
kiểm tra cẩn thận những thuyết liên quan đến vụ án; và đảm bảo lẽ sự công bằng 
về quyền của những người tham gia phiên tòa liên quan đến sự trình bày, xem xét 
bằng chứng và kiến nghị.

Theo Điều 158 Hiến pháp Xô Viết và Điều 13 trong Các nguyên tắc nền tảng trong 
Luật Tố tụng Hình sự Xô Viết, Tòa án phải đảm bảo bị cáo có cơ hội được tự bào 

1 Fletcher, sđd ghi chú 7, tr. 1217. Sự nghiên cứu sâu của Fletcher về phạm vi của suy đoán vô tội và 
phân tích của ông rằng nó thể hiện một cuộc tranh đấu giữa Tòa án – Viện kiểm sát cũng được Gorlé 
đồng tình, sđd ghi chú 10, tr. 263.

2 “Bị can” (obviniaemyi) được hiểu như một người chống lại cơ quan điều tra Nhà nước đã đệ đơn về 
một trách nhiệm theo đúng thủ tục. Khi “bị can” bị kết tội và tuân theo quyết định của Tòa án như 
sẽ có phiên tòa, người đó trờ thành “bị cáo” (podsudimyi) theo Điều 46, Bộ luật Tố tụng Hình sự LB 
Nga. Với việc sử dụng hai thuật ngữ, Tòa án chỉ ra suy đoán vô tội được áp dụng ở cả giai đoạn tiền 
tố tụng và giai đoạn tố tụng.

3 “Phán quyết” (prigovor) là quyết định của thẩm phán xét xử, bao gồm cả việc kết luận có tội hay vô 
tội và (trong trường hợp có tội) việc kết án.
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chữa đối với cáo buộc của mình, có thể tham khảo mọi cách thức và phương tiện 
được quy định theo luật.1

2. Để có thể đảm bảo quyền kháng cáo của bị can (hoặc bị cáo), Tòa án phải xem xét 
nghiêm ngặt nguyên tắc được Hiến pháp ghi nhận rằng bị can (hoặc bị cáo) được 
suy đoán vô tội cho đến khi tội của người đó được chứng minh theo đúng thủ tục 
luật định và được xác lập bởi phán quyết có hiệu lực của Tòa án.

Dựa trên nền tảng luật định, nghĩa vụ chứng minh cáo buộc thuộc về bị can. Vì thế, 
không thể cho phép bị can (hoặc bị cáo) phải đưa ra bằng chứng về sự vô tội của 
mình. Phán quyết kết tội có thể sẽ không dựa trên giả định. Mọi sự nghi ngờ mà 
không thể được loại bỏ phải được giải thích vì lợi ích của bị can (hoặc bị cáo).2 

Fletcher cho rằng Tòa án Tối cao gây áp lực lên nghĩa vụ của Tòa án xét xử phải đảm 
bảo sự công bằng về quyền của tất cả những người tham gia. Ông đọc tuyên bố này (cảm 
thấy xác đáng và bớt nghi ngờ hơn) với lệnh của Tòa mà Tòa án xét xử cho phép bị can 
được thực hành những quyền được trao trong luật tố tụng. Điều này có nghĩa là “Viện 
kiểm sát không có quyền ảnh hưởng cao hơn.”3

Theo Fletcher, đoạn một đặt nền móng cho suy đoán vô tội trong việc bảo vệ quyền 
kháng cáo.

Nền tảng của sự suy đoán vô tội gợi mở rằng chức năng của suy đoán trong tư duy 
pháp lý Xô Viết là để hỗ trợ mục đích bình đẳng hóa vai trò của kiểm sát và của bên 
kháng cáo theo phiên tòa. Suy đoán vô tội phục vụ cho mục tiêu này, có vẻ như 
bằng việc nhắc nhở Tòa án không trì hoãn quyết định tiền tố tụng về tội phạm của 
Viện kiểm sát.4

Sự xem xét về sắc lệnh năm 1978 đã làm nghiêm trọng vấn đề quan hệ giữa Viện 
kiểm sát – Tòa án và vấn đề liên quan đến tầm quan trọng của bằng chứng trong việc 
định tội. Theo quan điểm của Tòa án, đây không phải là những khía cạnh duy nhất hoặc 
chính yếu của suy đoán vô tội. Tòa án chỉ ra một số chức năng phụ của suy đoán vô tội.

A. Bằng chứng phải theo đúng thủ tục luật định 

Một khía cạnh của suy đoán theo quan điểm của Tòa án là việc phạm tội phải được 
chứng minh “theo đúng thủ tục luật định.”5 Điều này theo Savitskii giải thích: “việc 
phạm tội chỉ được chứng minh theo đúng thủ tục luật định nghĩa là sử dụng một vài loại 
bằng chứng được liệt kê trong luật và xem xét hình thức thủ tục được quy định theo luật; 

1 Tòa án Tối cao Xô Viết, sđd ghi chú 34, đoạn 1, tr. 8.
2 Tòa án Tối cao Xô Viết, sđd ghi chú 34, đoạn 2, tr. 9.
3 Fletcher, sđd ghi chú 9, tr. 72.
4 Fletcher, sđd ghi chú 9, tr. 72.
5 Tòa án Tối cao Xô Viết, sđd ghi chú 34, đoạn 1, tr. 8.
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mặt khác thông tin sẽ không có bất kì sức nặng về bắng chứng nào.”1 Do đó, trong những 
hậu quả khác, kết quả của suy đoán vô tội là không thể tránh được trong quy định đòi 
hỏi sự loại trừ bằng chứng có được một cách bất hợp pháp.

Quy định đòi hỏi sự loại trừ bằng chứng phạm pháp có được được quy định rõ ràng 
hơn trong sắc lệnh sau đó của Tòa án: “Kết luận của Tòa án có thể không dựa trên bằng 
chứng có được mà việc vi phạm luật tố tụng trong quá trình thu thập.”2 Quy định này 
được áp dụng bởi Tòa án Tối cao Liên bang Nga để loại trừ bằng chứng có được mà trong 
quá trình tìm kiếm, người giám sát theo luật yêu cầu vắng mặt.3 Việc Tòa án Tối cao Xô 
Viết bao hàm quy định về việc loại trừ trong phạm vi suy đoán vô tội đưa ra quy định 
được Hiến pháp ủy quyền. 

Quy định bằng chứng phải được đưa ra theo đúng thủ tục luật định có ý nghĩa vượt 
trên cả việc có được bằng chứng một cách phạm pháp. Nó thêm vào suy đoán vô tội cả 
một hệ thống lá chắn phức tạp bảo vệ bị can. Việc bị can được suy đoán vô tội có nghĩa 
Nhà nước phải xem xét mọi quy định ở giai đoạn tiền tố tụng và tố tụng và thậm chí, như 
sẽ đề cập phía dưới, vượt trên cả giai đoạn tố tụng. Điều này bao gồm sự bảo vệ chống lại 
lời khai cưỡng ép,4 quyền được im lặng,5 quyền được tư vấn6 và những quyền khá tự do 
được mở ra, cho phép bị can được xem toàn bộ hồ sơ của bên công tố, bao gồm biên bản 
ghi lời khai của nhân chứng sẽ xuất hiện tại phiên tòa, khi kết thúc quá trình điều tra sơ 
bộ.7 Nó cũng bao gồm việc truy tố không có gánh nặng về bằng chứng8, như sẽ đề cập 
chi tiết bên dưới. Do đó, Tòa án Tối cao Xô Viết đã “Hiến pháp hóa” những gì đã từng chỉ 
được quy định trong luật tố tụng hình sự. 

B. Nghĩa vụ chứng minh

1 Savitskii, sđd ghi chú 3, tr. 30 (nhấn mạnh ở bản gốc). 
2 Sắc lệnh số 15, Thúc đẩy mạnh mẽ tính hợp pháp trong hành chính tư pháp, Sắc lệnh 15 năm 1986, Công 

báo của Tòa án Tối cao Xô Viết, tr. 8-10 (số 1, 1987) [sau đây gọi là Sắc lệnh số 15].
3 Vụ án của Giov, Công báo của Tòa án Tối cao Xô Viết, tr. 5 (số 11, 1981) (vỏ đạn được tìm thấy trong khi 

lục soát căn hộ không thể được dùng làm căn cứ cho việc kết tội tàng trữ vũ khí trái phép khi vỏ đạn 
được tìm thấy bởi cơ quan điều tra với sự hiện diện của một nhân chứng – trong khi luật yêu cầu hai 
nhân chứng thì một thành viên trong gia đình nghi phạm lại vắng mặt). Theo, Bình luận lý luận – thực 
tiễn Bộ luật Tố tụng Hình sự CHXHCN LB Nga, tr. 100 (NXB L. Smirnov 1970).

4 Điều 179 Bộ luật Hình sự LB Nga (1960) hạn chế chống lại việc có được lời khai bằng cách đe dọa 
hoặc các phương tiện phạm pháp khác; Điều 150 Bộ luật Tố tụng Hình sự LB Nga (1960) quy định 
việc tra khảo không được diễn ra vào buổi tối; V. Stremovskii, Những người tham gia phiên điều tra sơ 
bộ, tr. 129 (1966).

5 V. Stremovskii, sđd ghi chú 66, tr. 108, 129.
6 Điều 47-50 Bộ luật Tố tụng Hình sự LB Nga (1960) quy định quyền cho hầu hết bị can được nhắc đến 

ở đây chỉ được trao sau khi cơ quan điều tra đã hoàn thành phiên điều tra sơ bộ.
7 Sđd, Điều 201.
8 Xem ghi chú 98-100 ở sách dẫn sau. 
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Tòa án liên kết câu hỏi về nghĩa vụ chứng minh với suy đoán vô tội, cho rằng nghĩa 
vụ là từ phía bị can và bị can có thể không được yêu cầu chứng minh vô tội. Do đó, nghĩa 
vụ chứng minh là một khía cạnh khác của suy đoán vô tội trong luật Xô Viết.1 “Trong sắc 
lệnh này, sự suy đoán chỉ ra rằng quy định về nghĩa vụ chứng minh xuất phát từ nguyên 
tắc suy đoán vô tội được Hiến pháp ghi nhận.”2

Tuyên bố của Tòa án đã mở rộng ý nghĩa (của suy đoán) trong luật Xô Viết. Điều đó 
có nghĩa là bị can tiếp tục có nghĩa vụ chứng minh, cho dù bị can kháng cáo trước hoặc 
mở đầu phiên tòa. Xét trong hệ thống Thông luật, kháng cáo gần như tự động dẫn đến 
việc định tội,3 nó không có ý nghĩa tố tụng trong luật Xô Viết (như hệ thống luật châu 
Âu lục địa nói chung).

Hơn nữa, trong luật Xô Viết, nghĩa vụ chứng minh có thể không thuộc phía của bị 
can với bất kỳ sự việc nào liên quan đến việc phạm tội, cho dù là những sự việc có thể 
bào chữa cho bị can. Ở những nước theo hệ thống Thông luật, vấn đề về thực thi cũng có 
sự khác biệt. Ví dụ, ở Anh quốc, bị can được coi là có nghĩa vụ chứng minh về tình trạng 
tâm thần để bào chữa.4 Trong nhiều quyền tài phán ở Mỹ, bị can có nghĩa vụ chứng minh 
đối với bên kháng cáo.5 Trong luật tố tụng Xô Viết, dù sao thì bị can cũng không có nghĩa 
vụ chứng minh cho bất kỳ sự bào chữa nào.6 Luật Xô Viết thậm chí không cho phép thay 
bản chất suy đoán của bị can mà ảnh hưởng đến nghĩa vụ giải trình, như trong vụ án ở 
những nước theo truyền thống Thông luật.7 Do đó, trong luật Xô Viết, những tình tiết 
căn cứ như việc sở hữu công cụ trộm cắp hoặc có hành vi trộm cắp tài sản không làm 
thay đổi bản chất của bị can về nghĩa vụ giải trình chứng cứ phủ nhận bên truy tố.8 Học 
giả Xô Viết buộc tội các nước phương Tây xâm phạm suy đoán vô tội bằng cách đặt ra 
nghĩa vụ chứng minh về phía bị cáo.9 

Trong vụ án hình sự năm 1948 ở Xô Viết, một người nên Kalinin đã phải chịu trách 
nhiệm vì lợi dụng biên lai tiền mặt ở nơi làm việc của mình, bị buộc tội trộm cắp sau khi 

1 Savitskii, sđd ghi chú 3, 30. Iakub, sđd ghi chú 21, tr. 114. Lý thuyết về bằng chứng trong luật tố tụng hình 
sự Xô Viết: Phần chung, tr. 438-39 (N. V. Zhogin, 1966). Kasumov, sđd ghi chú 10, tr. 50-62. Fletcher, 
Cuộc tranh luận ở Xô Viết, sđd ghi chú 9, tr. 74, nói rằng quan điểm của Berman về nghĩa vụ thuyết 
phục như một “chức năng quan trọng của suy đoán vô tội”, trích cùng H. Berman, Luật Hình sự và 
Tố tụng Hình sự Xô Viết, sđd ghi chú 6, tr. 59.

2 A. Larin, sđd ghi chú 19, tr. 54-55.
3 Các nguyên tắc tố tụng hình sự liên bang, 11.
4 Vụ Woolmington và D.P.P năm 1935 ; Vụ Mancini và D.P.P năm 1942.
5 Quigley, Sự cần thiết của việc bãi bỏ sự bào chữa tội phạm: Đề xuất khiêm tốn để giải quyết vấn đề về nghĩa 

vụ thuyết phục (sắp tới).
6 Sđd.
7 Larin, Việc cấm chuyển giao nghĩa vụ chứng minh về phía bị can, Tạp chí Luật và Nhà nước Xô Viết, tr. 

122-123 (số 3, 1965).
8 Sđd.
9 V. Lukashevich, sđd ghi chú 11, tr. 45. Kasumov, sđd ghi chú 10, tr. 9.
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doanh thu bị hao hụt nghiêm trọng. Sự hao hụt đó là bằng chứng duy nhất của bên công 
tố. Kalinin thừa nhận sự hao hụt nhưng nói rằng tiền anh ta lấy được đã bị lấy cắp trong 
tàu điện. Anh ta không đưa ra được bằng chứng chứng minh cho lập luận đó. Phiên tòa 
xử anh ta phạm tội trộm cắp. Vụ Hình sự của Tòa án Tối cao Xô Viết đã xác nhận việc 
kết tội, tuyên bố: “Chính Kalinin chứ không phải cơ quan điều tra Nhà nước phải chứng 
minh lập luận của mình.”1 Dù sao toàn bộ quan tòa của Tòa án Tối cao Xô Viết đã đảo 
ngược lại việc kết tội. Tuyên bố được trích dẫn của Vụ hình sự

Không chỉ không dựa trên luật định mà còn mâu thuẫn sâu sắc với những nguyên 
tắc cơ bản của luật tố tụng hình sự Xô Viết mà theo luật này, bất cứ bị can nào đều 
được suy đoán vô tội cho đến khi tội phạm được chứng minh theo đúng thủ tục luật 
định. Theo nội hàm và tinh thần của luật Xô Viết, bị can không phải chứng minh cho 
sự vô tội của mình mà từ phía các cơ quan Nhà nước phải chứng minh tính đúng 
đắn trong việc định tội.2

Tuyên bố năm 1978 của Tòa án rằng “dựa trên nền tảng luật định, nghĩa vụ chứng 
minh thuộc về phía bị can” rất quan trọng.3 Khi sử dụng thuật ngữ “bị can” (obvinitel’), 
Tòa án phải tham chiếu Viện kiểm sát hoặc “bị can Nhà nước” khi xuất hiện ở phiên tòa 
để hỗ trợ việc buộc tội.4 Nhưng luật quy định không rõ rằng về việc có chăng Viện kiểm 
sát là bên duy nhất có nghĩa vụ chứng minh. Quy định liên quan trong luật tố tụng hình 
sự quy định rằng: “Tòa án, Viện kiểm sát, cơ quan điều tra và bị can không có quyền 
chuyển nhượng nghĩa vụ chứng minh cho bị can.”5 Trong khi quy định rõ rằng rằng 
nghĩa vụ có thể không từ phía bị can, nó lại không quy định cụ thể sẽ nằm về phía nào. 
Trong khi nhiều học giả Xô Viết lập luận rằng nghĩa vụ nằm về phía Viện kiểm sát,6 một 
số nhân tố khác làm cho kết luận đó không hiển nhiên lắm. Trong nhiều vụ án ít nghiêm 
trọng hơn, không có bên kiểm sát hay bên công tố nào chính thức xuất hiện. Nếu nghĩa 

1 Vụ Kalinin, 27 tháng 12 năm 1946, Thực tiễn xét xử Tòa án Tối cao Xô Viết, tr. 17-19, tái bản trong Tuyển 
tập sắc lệnh của phiên họp và quy định về thiết chế của Tòa án Tối cao Xô Viết về vấn đề tố tụng 
hình sự, tr. 46-47 (1964).

2 Sđd, Tòa án sử dụng thuật ngữ “được coi” (schitaetsia) trong đoạn được trích dẫn. Đây là thuật ngữ 
thường được sử dụng bởi tác giả Xô Viết khi nói về suy đoán vô tội. Nó đã dẫn đến sự lộn xộn liên 
quan đến sự suy đoán vì nó bam hàm sự tin tưởng hiện thời. Một vài tác giả Xô Viết suy tư về suy 
đoán vô tội lập luận rằng Viện kiểm sát đưa vụ án ra xét xử không thể “coi” bị can vô tội (theo nghĩa 
của sự tin tưởng hiện thời về vô tội). Một số khác phản hồi rằng suy đoán vô tội không có nghĩa là 
một niềm tin hiện thời về sự vô tội của bị can.

3 Tòa án Tối cao Xô Viết, sđd ghi chú 34, đoạn 2, tr. 9.
4 Kasumov, Công lý và thực tiễn xét xử của nguyên tắc suy đoán vô tội, Tạp chí Luật và Nhà nước Xô Viết, 

tr. 74-76 (số 12, 1983).
5 Điều 20 Bộ luật Tố tụng Hình sự LB Nga (1960).
6 Kasumov, sđd ghi chú 10, tr. 56. Strogovich, sđd ghi chú 53, tr. 261-63. Strogovich, sđd ghi chú 15, tr. 

37 (Viện kiểm sát là bên đối nghịch trong quá trình xét xử).
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vụ chứng minh thuộc bên kiểm sát, ai sẽ thực hiện nghĩa vụ nếu không có bên kiểm sát?1 
Hơn nữa, khi Viện kiểm sát phản đối sự buộc tội ở phiên tòa, Tòa án phải tuân theo quy 
định cho dù có công nhận hay không nếu có bằng chứng ủng họ việc kết án. Trong tình 
huống này, Viện kiểm sát không còn có nghĩa vụ chứng minh tuy nhiên hiên tòa vẫn 
được tiến hành.2 Hơn nữa tại phiên tòa ở Xô Viết, luật đòi hỏi thẩm phán tiến hành việc 
tra hỏi nền tảng với nhân chứng, việc tạo ra vai trò chủ động trong việc tìm hiểu sự thật 
chứ không phải Viện kiểm sát.

Với quy định mà nghĩa vụ chứng minh thuộc về phía bị can, Tòa án phải tập trung 
vào vụ án mà Viện kiểm sát có mặt và không phản đối sự kết án. Có thể điều này là để nâng 
cao ý nghĩa của suy đoán vô tội. Để nếu Tòa án được coi là có nghĩa vụ chứng minh thì sẽ 
khó khăn hơn cho Tòa án để duy trì suy đoán vô tội. Sẽ dễ dàng hơn cho Tòa án nếu suy 
đoán vô tội mà bằng chứng mang tính thục động hơn là việc khai thác thông tin.3 

Vấn đề với vị trí của Tòa án tất nhiên là việc Tòa án có một vai trò chủ động. Nó 
không được xem xét một cách vô ích các thủ tục và chấp nhận bằng chứng được đưa ra 
bởi những người khác. Điều Tòa án phải tuyên bố là cho dù Tòa án phải chủ ðộng khai 
thác thông tin, ðó không phải nghĩa vụ chứng minh. Trong mọi trường hợp, việc duy 
trì quy định rằng nghĩa vụ chứng minh có thể không thuộc phía bị can không nên khó 
khăn. Có chăng nghĩa vụ chứng minh thuộc về phía Viện kiểm sát đơn thuần hay đồng 
thời cả Viện kiểm sát và Tòa án thì suy đoán vô tội, như đã thể hiện trong các quy định 
đã nêu của luật tố tụng hình sự, không cho phép chuyển nhượng bất kỳ nghĩa vụ chứng 
minh nào về phía bị can.4 

C. Tiêu chuẩn của bằng chứng

Tòa án cũng lồng ghép vào suy đoán vô tội quy định rằng một phán quyết kết tội 
có thể không dựa trên giải định. Điều này có nghĩa là tội phạm phải được chứng minh 
“với sự toàn diện, thấu đáo.”5 Do đó, suy đoán vô tội liên quan đến tiêu chuẩn của bằng 
chứng. Vấn đề này đã là đề tài của cuộc tranh cãi nảy lửa của Tòa án Tối cao Xô Viết. 
Trong những thập niên 1930, khái niệm được vén màn như “khả năng tối đa” mà tất cả 

1 Berman, sđd ghi chú 4, tr. 618. 
2 Điều 248 Bộ luật Tố tụng Hình sự LB Nga (1960) “sự bãi bỏ của Viện kiểm sát về việc kết tội không 

làm Tòa án chấm dứt nghĩa vụ tiếp tục phiên tòa và quyết định dựa trên những nguyên tắc chung 
về việc bị cáo có tội hay vô tội“.

3 Đây là một vấn đề của tất cả các nước theo truyền thống Dân luật bởi vì ở những nước này, Tòa án 
dẫn đầu trong việc tìm sự thật.

4 Gorgone có quan điểm đối nghịch rằng nếu nghĩa vụ chứng minh không rõ ràng thuộc về phía Viện 
kiểm sát thì sẽ không có suy đoán vô tội. Gorgone, Luật Tố tụng Hình sự Xô Viết: Quan điểm trái chiều, 
Tạp chí Luật so sánh Hoa kỳ số 27, tr. 577, 607-08 (1980).

5 Savitskii, sđd ghi chú 3, tr. 30.
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có thể đòi hỏi.1 Vào thập niên 1950, khái niệm này được thay thế bởi một tiêu chuẩn tuyệt 
đối hơn, được nhắc đến như “sự thật khách quan.”2 Tiêu chuẩn sau đó có sự hòa hợp hơn 
với lý thuyết triết học Marxist3 và được trang bị kĩ càng hơn để bảo vệ, chống lại oan sai 
liên hệ với chủ nghĩa Stalin.4

D. Nguyên tắc In Dubio Pro Reo

Nếu còn sự nghi ngờ đối với tiêu chuẩn bằng chứng này thì Tòa án sẽ phải tuyên 
trắng án. Đây là ý nghĩa của quy định rằng sự nghi ngờ về tội phạm phải có lợi cho 
bị can.5 Tòa án do đó kết hợp suy đoán vô tội và nguyên tắc được xây dựng tốt cho 
thường dân, in dubio pro reo.6 Savitskii cho rằng khía cạnh này của suy đoán vô tội liên 
quan đến việc cấm kết tội dựa trên giả định nhưng nó cũng có một ý nghĩa riêng biệt. 
Ông nói: “Nguyên tắc in dubio pro reo hoạt động như một tác nhân bổ sung” để Tòa án 
“làm rõ mọi tình tiết của vụ án, loại bỏ mọi nghi ngờ có thể để hướng đến việc kết án 
công bằng một cách tối đa, hoàn toàn và cụ thể.”7

E. Quyền kháng án

Tòa án cũng tuyên bố rằng suy đoán vô tội có nghĩa là sự vô tội được suy đoán 
cho đến khi có phán quyết có hiệu lực được đưa ra.8 Một phán quyết theo luật Xô Viết 
không có hiệu lực tại thời điểm nó được đưa ra mà sau khi kháng cáo đã được trình lên 
hoặc nếu không có kháng cáo thì tại thời điểm gửi đơn kháng cáo đã quá thời hạn.9 Do 
đó, một khía cạnh khác của suy đoán vô tội là sự suy đoán bảo vệ quyền được kháng 
cáo của bị can. Savitskii viết: “Một bị can chỉ bị suy đoán có tội sau khi phán quyết của 
Tòa có hiệu lực”, như một hệ quả của suy đoán vô tội.10 Thẩm phán nhận kháng cáo 
do suy đoán vô tội chi phối và phải “cẩn thận nghiên cứu luận điểm được nêu trong 
kháng cáo” và “xem xét sự giải thích của bị can và luật sư bào chữa ở phiên tranh 

1 Golunskii, sđd ghi chú 14, tr. 61. Tadevosian, sđd ghi chú 12, tr. 66-68. M. Chel’tsov-Bebutov, Sovetskii 
Ugolovnyi Protsess, tr. 29 (1929).

2 Strogovich, sđd ghi chú 53, tr. 101. Ginsburgs, Sự thật khách quan và thủ tục pháp lý thời kỳ hậu Stalin 
trong luật học Xô Viết, Tạp chí Luật so sánh Hoa Kỳ số 10, tr. 53, 60-61 (1961).

3 Ginsburgs, sđd ghi chú 92, tr. 60.
4 Ginsburgs, sđd ghi chú 92, tr. 60.
5 Tòa án Tối cao Xô Viết, sđd ghi chú 34, đoạn 2, tr. 9.
6 Savitskii, sđd ghi chú 3, 32. Kasumov, sđd ghi chú 10, tr. 70.
7 Savitskii, sđd ghi chú 3, tr. 32.
8 Tòa án Tối cao Xô Viết, sđd ghi chú 34, đoạn 2, tr. 9.
9 Điều 356 Bộ luật Tố tụng Hình sự LB Nga (1960).
10 Savitskii, sđd ghi chú 3, tr. 35 (nhấn mạnh ở bản gốc). Theo, Kasumov, sđd ghi chú 10, tr. 107. Luật sư 

bào chữa ở đây tham chiếu việc bào chữa như một quyền. Bị can có quyền bào chữa ở cấp xét xử cao 
hơn. Nhìn xa hơn là ý muốn chủ quan, không phải là vấn đề về quyền. Nếu không thường xuyên 
xảy ra trong những vụ án nghiêm trọng, phiên tòa được diễn ra ở Tòa án Tối cao và mọi sự xem xét 
là nhiệm ý. Điều 325 Bộ luật Tố tụng Hình sự LB Nga (1960).
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luận.”1 Tòa án kháng cáo được tổ chức theo nguyên tắc in dubio pro reo. Do đó, nếu sự 
thật không được thiết lập một cách chắc chắn về tội phạm thì phải được đảo ngược.2

Ý tưởng là suy đoán vô tội vượt qua phán quyết kết tội phi logic theo phe đối lập của 
suy đoán vô tội, vì thế Tòa án đưa ra phán quyết đó phải tiếp tục suy đoán bị can vô tội.3

F. Sức nặng bằng chứng để luận tội

Tòa án nêu rằng bằng chứng phải được thu thập theo đúng thủ tục luật định.4 Luật 
định cho phép Tòa án kết tội dựa trên “bằng chứng” có được ở phiên tòa.5 Các loại bằng 
chứng được liệt kê trong luật bao gồm lời khai của nhân chứng và bằng chứng vật chất 
nhưng không bao gồm việc luận tội hoặc bất kì quan điểm nào của cơ quan công tố.6 Do 
đó, luật định cấm việc quy sức nặng bằng chứng vào việc luận tội.7

Cho dù trước sắc lệnh năm 1978, Fletcher nhìn nhận vấn đề suy đoán vô tội căn bản như 
một cuộc tranh đấu giữa Tòa án và Viện kiểm sát tin vào nghiên cứu của ông qua chuyên 
gia về luật tố tụng Xô Viết, N. N. Polianskii. Trong bài viết năm 1968 của Fletcher, ông nêu 
Polianskii như “luật sư hàng đầu cho rằng việc luận tội tiền tố tụng không thay thế suy đoán 
vô tội.”8 Thực ra, Polianskii không nhìn nhận như vậy. Fletcher trích dẫn Polianskii như sau: 

Thật không thể cho phép khi nghĩ rằng Tòa án độc lập quyết định kết án. Cả cơ 
quan điều tra và Viện kiểm sát đều lần lượt (trong văn bản thi hành với kết quả hợp 
lý) trả lời câu hỏi về luận tội và cả hai trước khi có thể trả lời câu hỏi một cách khẳng 
định, đều tìm cách vượt qua sự nghi ngờ chính đáng về sự vô tội của bị can.9

Fletchẻ đề xuất đoạn này có nghĩa quyết định của Viện kiểm sát để luận tội phải 
khớp với sức nặng bằng chứng tại phiên tòa10 và theo diễn ngôn của Polianskii “hạ Tòa 
án và nâng Viện kiểm sát.”11

1 Teoriia Dokazatel’stv, sđd ghi chú 71, tr. 445.
2 Teoriia Dokazatel’stv, sđd ghi chú 71, tr. 445. Một vài học giả dề xuất rằng sự suy đoán mở rộng hơn 

cả giai đoạn kháng cáo cho đến sự xem xét nhiệm ý và vạch trần những tình tiết. V. Lukashevich, 
sđd ghi chú 11, tr. 53. Iakub, sđd ghi chú 21, tr. 120. Cũngx em Teoriia Dokazatel’stv, sđd ghi chú 71, tr. 
445-46, cho rằng sau khi có hiệu lực thì “tội của bị can sẽ được coi như đã được thiết lập.”

3 Martynchik, sđd ghi chú 44, tr. 78. Trusov, sđd ghi chú 22, tr. 156 (trích dẫn tuyên bố của Đại biểu B. 
S. Sharkov tại Tòa án Tối cao Xô Viết năm 1958).

4 Xem sđd ghi chú 62 và những sách kèm theo.
5 Điều 301 Bộ luật Tố tụng Hình sự LB Nga (1960) ; Điều 319 Bộ luật Tố tụng Hình sự LB Nga (1923).
6 Điều 68-88 Bộ luật Tố tụng Hình sự LB Nga (1960) ; Điều 57-76 Bộ luật Tố tụng Hình sự LB Nga 

(1923).
7 Fletcher, sđd ghi chú 7, tr. 1221.
8 Fletcher, sđd ghi chú 7, tr. 1218.
9 Fletcher, sđd ghi chú 7, tr. 1219. N. Polianskii, Vấn đề lý luận của luật tố tụng hình sự Xô Viết, 188 

(1956). Từ được Fletcher dịch là “nghi phạm“ ở cuối đoạn trích thực ra là “bị can“.
10 Fletcher, sđd ghi chú 7, tr. 1218.
11 Fletcher, sđd ghi chú 7, tr. 1219.
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Dù sao, Polianskii cũng không đề xuất ở đoạn này hay bất cứ đâu về việc quyết định 
của Viện kiểm sát phải khớp với bằng chứng tại phiên tòa. Sự thật rằng Viện kiểm sát ra 
quyết định luận tội không ngụ ý rằng Tòa án nên coi quyết định đó như bằng chứng luận 
tội. Trong đoạn văn trích ở trên, Polianskii không nói rằng câu trả lời của cơ quan điều tra 
và Viện kiểm sát về tội phạm “lần lượt”. Sự chuyển ngữ của Fletcher là không chính xác. 
Thuật ngữ tiếng Nga có nghĩa là “theo cách riêng của mỗi người.”1 Sự khác biệt này rất 
quan trọng bởi vì Polianskii phân biệt quyết định của Viện kiểm sát và Tòa án dựa trên cơ 
sở là chức năng tố tụng của mỗi bên. Polianskii như vậy chỉ ra trong cước chú rằng ông viết 
thêm vào đoạn trích dẫn (mà Fletcher bỏ sót), trong đó ông viết:

Chắc chắn là không cần thiết lưu ý đến cách hạn chế tầm quan trọng trong quyết 
định luận tội từ cơ quan điều tra và Viện kiểm sát và bên còn lại là Tòa án, có sự khác 
biệt, vì kết luận khẳng định của cơ quan điều tra hoặc Viện kiểm sát chỉ mang kết 
quả tố tụng trong khi kết luận khẳng định của Tòa án được kèm theo kết quả hữu 
hình rất quan trọng – định hình phạt.2

Polianskii viết vào năm 1956 rằng ông nhận thấy suy đoán vô tội có nguồn gốc từ 
quy định nằm trong Hiến pháp 1936 về “quyền kháng cáo”,3 áp dụng rõ ràng ở giải đoạn 
tố xét xử và Điều 326 Luật Tố tụng Hình sự Liên bang Nga, quy định bị can sẽ trắng án 
nếu bằng chứng được nêu ra ở phiên tòa là không đủ.4 Polianskii do đó thấy rằng suy 
đoán vô tội được áp dụng tại phiên tòa.

Trong bài viết năm 1949, Polianskii nêu rõ rằng suy đoán vô tội ngăn cấm việc quy 
tội dựa vào sức nặng bằng chứng:

Suy đoán vô tội trực tiếp chống lại những thành kiến, chống lại cách tiếp cận một 
chiều trong việc đánh giá tình tiết vụ án, chống lại khuynh hướng kết quả của tình tiết 
được coi là bằng chứng phạm tội của bị can mà không đặt ngược lại với những tình 
tiết khác mà có thể tạo ra sự nghi ngờ về bằng chứng quan trọng trước đó.5

Do đó theo quan điểm của Polianskii, suy đoán vô tội nhắc nhở Tòa án không chấp 
nhận sự phân biệt trong việc kết tội với những giá trị đối lập.

1 Thuật ngữ po-svoemu.
2 N. Polianskii, sđd ghi chú 109, tr. 188. “Kết quả thủ tục” có nghĩa là quyết định của Viện kiểm sát 

có ý nghĩa duy nhất là chuyển vụ án lên Tòa án. Fletcher trích dẫn V. Arsen’ev “đồng thuạn” với 
Polianskii rằng cơ quan điều tra “quyết định” việc có tội hay không, xem Arsen’ev, Vấn đề trong lý 
luận chung về bằng chứng tư pháp, 134 (1964). Dù sao, Arsen’ev cũng nêu rõ rằng quyết định được đưa 
ra ở một vài giai đoạn là khác nhau “trong phạm vi” và những quyết định của cơ quan điều tra và 
Viện kiểm sát chỉ có kết quả thủ tục. Sđd.

3 N. Polianskii, sđd ghi chú 109, tr. 185.
4 N. Polianskii, sđd ghi chú 109, tr. 185. Xem thêm Polianskii, Vấn đề suy đoán vô tội trong Luất Tố tụng 

Hình sự Xô Viết, Tạp chí Luật và Nhà nước Xô Viết, tr. 57-59 (số 9, 1949). Xem thêm quan điểm phản 
bác của Fletcher đối với Polianskii, Berman & Quigley, sđd ghi chú 21, tr. 1237-38.

5 Polianskii, sđd ghi chú 115, tr. 63-64.
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Vấn đề của sức nặng bằng chứng trong việc kết tội trở nên khó hơn trong luật 
Xô Viết so với các hệ thống pháp luật khác, theo quan điểm phổ biến, Viện kiểm sát 
phải được “thuyết phục” về tội trước khi kết tội.1 Tiêu chuẩn này cao hơn tiêu chuẩn về 
nguyên nhân khả thi trong các nước khác. Một tiêu chuẩn cao về kết tội đáng được mơ 
ước nếu mục đích là để giữ được sự vô tội khi xét xử. Nhưng có vẻ điều này trở nên khó 
khăn khi suy đoán bị can vô tội tại phiên tòa.2

Tuy nhiên, nền học thuật Xô Viết ngày nay đều cho rằng việc kết tội không mang 
gánh nặng bằng chứng ở phiên tòa. “Việc kết tội của cơ quan điều tra và Viện kiểm sát 
không có nghĩa là bị can thực sự có tội và suy đoán vô tội không còn hoạt động nữa.”3 Việc 
Viện kiểm sát chắc chắn về tội danh “không phải là cơ sở khả thi cho kết luận cuối cùng về 
tội danh.”4 Một học giả viết: “Với Tòa án, việc kết tội được xác nhận bởi Viện kiểm sát chỉ là 
một nền tảng để thảo luận về câu hỏi có khởi tố bị can hay không.”5 Một học giả khác viết: 
“Kết luận nằm trong việc kết tội

và hồ sơ điều tra sơ bộ mà thẩm phán nghiên cứu có thể nhưng không cho thẩm 
phán một cái nhìn chắc chắn về vụ án… Như vậy, suy đoán vô tội đảm bảo rằng Tòa 
án sẽ tiếp cận khách quan và không có định kiến trong việc thẩm định và đánh giá 
sự việc, kiểm định hồ sơ điều tra sơ bộ.”6

Hơn nữa, văn kiện của Viện kiểm sát năm 1966 về bằng chứng quy định:

Việc kết tội bị can của Viện kiểm sát (và cơ quan điều tra) không có nghĩa bị can thức 
ự có tội và suy đoán vô tội không được áp dụng với sự tôn trọng dành cho bị can. 
Những kết luận định tội phải được xác thực bởi Tòa án, điều được chi phối bởi suy 
đoán vô tội.7

G. Những khía cạnh khác của suy đoán vô tội

Một vài học giả Xô Viết tìm thấy sự phân nhánh của suy đoán vô tội thậm chí còn 
vượt qua giới hạn của luật tố tụng hình sự.8 Một số áp dụng để mở rộng phạm vi tiền tố 

1 N. Polianskii, sđd ghi chú 109, tr. 187. Teoriia Dokazatel’stv, sđd ghi chú 71, tr. 422. V. Lukashevich, sđd 
ghi chú 11, tr. 52. Libus, Suy đoán vô tội và kết thúc án hình sự (trắng án), sđd ghi chú 38, tr. 62. Luật Tố 
tụng Hình sự không cụ thể hóa tiêu chuẩn hướng dẫn quyết định của Viện kiểm sát khi kết tội. Xem 
Điều 214.1 Bộ luật Tố Tụng Hình sự LB Nga (1960) chỉ quy định rằng Viện kiểm sát chứng thực nếu 
“có cơ sở đưa vụ án ra tòa”). W. Butler, sđd ghi chú 10, tr. 316.

2 Martynchik, sđd ghi chú 44, tr. 78-79, 83.
3 Petrukhin, sđd ghi chú 18, tr. 21.
4 Libus, Suy đoán vô tội và kết thúc án hình sự (trắng án), sđd ghi chú 38, tr. 62.
5 A. Larin, sđd ghi chú 19, tr. 35. Một tác giả cho rằng: “thẩm phán xét xử phải áp dụng dựa trên cơ sở 

suy đoán vô tội, dù kết luận của cơ quan điều tra và Viện kiểm sát về tội của bị can được chứng minh 
vượt trên sự nghi ngờ.“ V. Lukashevich, sđd ghi chú 11, tr. 55. 

6 Iakub, sđd ghi chú 21, tr. 120.
7 Teoriia Dokazatel’stv, sđd ghi chú 71, tr, 442.
8 Ví dụ, hạn chế chống lại sự thu hồi tài sản từ căn hộ hoặc việc bác đơn, tiêu cực trước khi xử một 

cách công khai. A. Larin, sđd ghi chú 19, tr. 38-44.
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tụng hơn là do chỉ định của Tòa án Tối cao.1 Cách tiếp cận này phù hợp với nguồn gốc lịch 
sử của suy đoán vô tội trong hệ thống pháp luật châu Âu lục địa. Suy đoán vô tội lần đầu 
xuất hiện trong Tuyên ngôn Nhân quyền và Dân quyền của Pháp như một sự bảo vệ tiền 
tố tụng.2 Một cách áp dụng khắt khe hơn của suy đoán vô tội là ở giai đoạn tiền tố tụng, có 
thể tác động mạnh lên luật tố tụng hình sự Xô Viết, đặc biệt liên quan đến quyền của luật 
sư bào chữa và sự giam giữ tiền tố tụng. Nghi phạm ở Xô Viết trong những tình huống 
như vậy chỉ có được trao cho quyền có luật sư bào chữa sau khi quá trình điều tra đã hoàn 
thành3 và khả năng trì hoãn phiên tòa là rất cao.4

IV. SUY ĐOÁN VÔ TỘI TRONG THỰC TIỄN

Thẩm phán bị chỉ trích bởi luật sư bào chữa Xô Viết vì phân biệt họ trong phiên 
tòa. Tòa án Tối cao Xô Viết đã xác nhận nhận định của họ. Tòa án Tối cao vào năm 
1986 đã kêu gọi thẩm phán “ngừng tỏ ra thiếu tôn trọng bên bào chữa trong các vụ 
án hình sự.”5

Rất nhiều luật gia Xô Viết cho rằng thẩm phán không đưa suy đoán vô tội vào thực 
tiễn xét xử và họ kết tội với bằng chứng không đầy đủ. Khảo sát giai đoạn 1982-1983 với 
305 thẩm phán cho thấy bốn mươi phần trăm bất đồng với tuyên bố: “Tuyên trắng án 
mười người có tội thì tốt hơn kết tội một người vô tội”, một câu hỏi được người khảo sát 
thiết kế để thể hiện “tính chất luận chiến” của vấn đề suy đoán vô tội.6 Trong một khảo 
sát khác, 200 luật sư bào chữa Mát-xcơ-va được hỏi trong năm 1985 rằng liệu họ có cảm 
thấy khách hàng của mình vô tội trước khi bị kết tội ở phiền tòa hay không. Tám mươi 
ba phần trăm trả lời có.7 Một cuộc khảo sát với các luật sư bào chữa Xô Viết di cư sang 
phương Tây cũng có câu trả lời tương tự.8

1 Ví dụ, những quyết định bắt giam tiền xét xử, quyết định buộc tội và kết tội cần được đưa ra với nhận 
thức về suy đoán vô tội. Iakub, sđd ghi chú 21, tr. 119. Teoriia Dokazatel’stv, sđd ghi chú 71, tr. 439-43. 
Kasumov, sđd ghi chú 10, tr. 81-83.

2 Berman, sđd ghi chú 4, tr. 622.
3 Xem sđd ghi chú 68.
4 Việc bắt giam tiền xét xử được cho phép với một số lượng lớn hành vi phạm tội chỉ dựa trên tính 

nghiêm trọng của tội phạm mà không cần tìm bị can nếu trốn thoát hoặc cản trở việc điều tra nếu được 
thả. Điều 96 Bộ luật Tố tụng Hình sự LB Nga (1960).

5 Sắc lệnh số 15, sđd ghi chú 64, tr. 8.
6 Khảo sát được thực hiện bởi 105 Chánh án Tòa án đại phương trên khắp Xô Viết, 131 Chánh án Tòa án 

Nhân dân của Nga và Ukraina và 69 luật sư bào chữa. Reznik, Luật sư: Uy tín nghề nghiệp, Advokatura I 
Sovremennost’, sđd ghi chú 3, tr. 57, 61-62.

7  Reznik, sđd ghi chú 130, tr. 62-63. Người khảo sát thừa nhận thiên hướng có thể và tư lợi trong 
những câu trả lời này.

8 Peter H. Solomon, Vụ án của sự trắng án tan biến: Quy phạm không đúng thủ tục luật định và việc áp dụng 
trong Tư pháp Hình sự Xô Viết, tr. 16 (Tạp chí khoa học số 28, Dự án phỏng vấn Xô Viết, ĐH Illinois ở 
Urbana-Champaign, tháng 1 năm 1987).
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Rất nhiều luật sư bào chữa Xô VIết nói rằng thẩm phán thường không muốn tuyên 
bị cáo vô tội trắng án. Họ nói rằng giữa thập niên 1960 đã có “một sự thiên vị về phía công 
tố” trong phiên tòa. “Điều đó xuất phát từ nguyên tắc giải thích sự nghi ngờ bị can, những 
phán quyết vô tội trong thực tiễn “chết yểu” và sự đàn áp hình sự thì tăng lên.”1

Chánh án Tòa án Tối cao Xô Viết, V. I. Terebilov, lặp lại những tâm tư này trong bài 
phát biểu năm 1986 chỉ trích tần suất Tòa án kết tội bị can một cách vô lý. Ông nói rằng 
thẩm phán xét xử khi được hỏi về việc kết án những tội danh mơ hồ  trả lời rằng “đó là 
vấn đề về việc đánh giá” hoặc “bằng chứng vụ án mâu thuẫn” hoặc “bằng chứng vụ án bị 
tổn thất bởi sự chỉ đạo yếu kém của quá trình điều tra sơ bộ.”2 Terebilov hỏi tại sao trong 
những tình huống như vậy, sự nghi ngờ của Tòa án không được giải thích có lợi cho bị 
cáo mà lại có lợi cho việc buộc tội. Terebilov khiển trách về việc này,

Suy đoán vô tội. Được quy định trong luật của chúng ta và sự diễn giải tại phiên 
họp toàn thể Tòa án Tối cao Xô Viết.3 Trong lý thuyết luật hình sự, suy đoán thường 
được công nhận rằng mọi sự nghi ngờ liên quan đến bị can phải được chứng minh, 
nếu không thể loại bỏ sự nghi ngờ, phải vì lợi ích của bị cáo. Nhưng đối với một số 
thẩm phán thì tất cả những điều này vẫn không rõ ràng.4

Chánh án Terebilov nói rằng ở khác, có nhiều thẩm phán nhận ra họ không nên kết 
tội nhưng miễn cưỡng tuyên trắng án, gửi hồ sơ lại Viện kiểm sát để điều tra bổ sung. 
Ông nói rằng chỉ có một vài trăm vụ trắng án mỗi năm tại Tòa án Xô Viết.5 Tòa án Tối 
cao Xô Viết kêu gọi “Tòa án ngừng việc yêu cầu điều tra bổ sung khi bằng chứng thiếu 
xác thực để kết tội và mọi khả năng để lấy được bằng chứng bổ sung đã cạn kiệt. Trong 
những hoàn cảnh như vậy, Tòa án phải tuyên trắng án.”6 Tòa án cũng được kêu gọi 
“ngừng việc kết tội vô lý, một sự xâm phạm nghiêm trọng đến công bằng xã hội mà vi 
phạm quyền công dân và làm suy yếu sự tôn trọng đối với hệ thống tư pháp.”7

Thậm chí Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản đã phê phán các thẩm phán vì sự 
lệch lạc này. Vào năm 1986, Ban chấp hành kêu gọi việc “chấm dứt cách tiếp cận định kiến, 
thiên vị trong điều tra hình sự, điều tra sơ bộ và phiên tòa xét xử mà gây cản trở, cổ súy sự 

1 Reznik, sđd ghi chú 130, 60.
2 Đại hội XXVII Đảng Cộng sản Xô Viết và những nhiệm vụ để hoàn thiện hoạt động Tòa án: Bào cáo của 

Chánh án Tòa án Tối cao Xô Viết V. I. Terebilov tại Phiên họp Tòa án Tối cao Xô Viết, 16 tháng 4 năm 1986, 
Công báo của Tòa án Tối cao Xô Viết, tr. 4-6 (số 3, 1986).

3 Một sự tham chiếu rõ ràng đến sắc lệnh năm 1978, sđd ghi chú 34. Terebilov cho rằng suy đoán vô tội 
được bao hàm trong luật thành văn dù không được quy định cụ thể.

4 Terebilov, sđd ghi chú 134.
5 Bài phỏng vấn trên của V. I. Terebilov trong chương trình Hành chính tư pháp và lương tâm của Đài Truyền 

hình Mát-xcơ-va của, 23 tháng 1 năm 1987, 7.40-8.40 tối giờ Mát-xcơ-va.
6 Sắc lệnh số 15, sđd ghi chú 64, tr. 9-10.
7 Sắc lệnh só 15, sđd ghi chú 64, tr. 9.
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phân biệt đối với số phận của người dân.”1 Đại hội Đảng năm 1988 cũng có chủ trương tiệm 
cận hơn với suy đoán vô tội và phản bác “sự lệch lạc trong tố tụng” ở phiên tòa.2

Terebilov cũng phê phán những thẩm phán kết tội dựa trên hồ sơ của cơ quan điều 
tra mà tạo ra sức nặng bằng chứng đối với việc luận tội.3 Người tiền nhiệm của Terebilov, 
A. F. Gorkin tuyên bố rằng một số thẩm phán đơn giản là “đóng dấu việc luận tội.”4 
Terebilov cho rằng nhiều thẩm phán không xem xét kĩ lưỡng bằng chứng mà bị cáo đã 
khai dù theo luật tố tụng hình sự quy định, lời khai phải được thống nhất với toàn bộ 
bằng chứng.5

V. NGUYÊN NHÂN VÀ GIẢI PHÁP

Mặc dù suy đoán vô tội không được quy định rõ ràng trong bộ luật tố tụng hình 
sự giai đoạn 1958-1960 hay Hiến pháp năm 1977, rất nhiều luật gia Xô Viết vẫn tiếp tục 
mong muốn có một quy định cụ thể hơn.6 Mục tiêu của họ là đểu gây áp lực lên thẩm 
phán để công bằng hơn trong việc xác định bằng chứng. Ban chấp hành Trung ương 
Đảng Cộng sản giờ đây kiên quyết đứng về phía những luật gia này trong nỗ lực này.

Terebilov đã đưa ra một vài giải thích cho thiên hướng thẩm phán kết tội mà thiếu 
bằng chứng. Một số thẩm phán “không đủ tính nguyên tắc” hoặc thiếu “dũng khí công 
dân.”. Trong một vài vụ án “thiếu tính khách quan của kết quả ảnh hưởng của chính 
quyền hoặc hậu quả dưới góc độ của công luận qua báo chí hoặc các phương tiện khác.”7 
Tòa án Tối cao đã đặt trách nhiệm lên thẩm phán trong việc chống lại sự can thiệp bên 
ngoài, kêu gọi họ “cắt đi những can thiệp vào kết quả của vụ án cụ thể và yêu cầu cơ 
quan thích hợp để có những biện pháp giới nghiêm.”8 Ban Chấp hành Trung ương đã 
hướng dẫn Đảng ủy để không ảnh hưởng lên thẩm phán trong những vụ án cụ thể.9

Sự can thiệp từ Đảng là vấn đề hai chiều. Thẩm phán thì ở thế yếu hơn nên dễ phải 
tuân theo đề xuất sai lệch của cán bộ Đảng. Cho đến gần đây, thẩm phán được bầu cử trong 

1 Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Xô Viết, Củng cố hơn nữa Tư pháp Xã hội chủ nghĩa, Trật 
tự pháp lý và hoàn thiện bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của công dân, Pravda, 30 tháng 9 năm 1986, tr. 1. 
Văn bản Pravda rất gần với văn bản quyết định nguyên gốc của Ban chấp hành Trung ương.

2 Các giải pháp tại Đại học Đảng Cộng sản Xô Viết: về cải cách pháp lý, Izvestiia, 5 tháng 7 năm 1988, cột 1, tr. 3.
3 Terebilov, sđd ghi chú 137.
4 Trích dẫn trong A. Larin, sđd ghi chú 19, tr. 75 và được biểu hiện như “sự xâm phạm nghiêm trọng 

đến suy đoán vô tội.”
5 Terebilov, sđd ghi chú 137. Điều 77 Bộ luật Tố tụng Hình sự LB Nga (1960).
6 Savitskii, sđd ghi chú 3, tr. 25. Petrukhin, sđd ghi chú 18, tr. 25. Libus, Suy đoán vô tội trong Luật Tố tụng Hình sự 

Xô Viết, sđd ghi chú 38, tr. 56-58. Strogovich, sđd ghi chú 38, tr. 73.
7 Terebilov, sđd ghi chú 134, tr. 6.
8 Sắc lệnh số 15, sđd ghi chú 64, tr. 9.
9 Ban chấp hành Trung ương, sđd ghi chú 140.
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cuộc bầu cử chung với thời hạn năm năm.1 Họ được tái bổ nhiệm nhờ cán bộ Đảng viên địa 
phương, do đó họ phụ thuộc vào những cán bộ này. Để làm giảm sự phụ thuộc ấy, Xô Viết 
Tối cao đã đặt ra những điều khoản pháp lý về việc bổ nhiệm cao hơn vào năm 1988.2

VI. QUYỀN LỰC THIẾT CHẾ THẢO LUẬN VỀ SUY ĐOÁN VÔ TỘI

Suy đoán vô tội có một vai trò quan trọng kể từ nỗ lực năm 1940 của Tòa án Tối cao 
Xô Viết trong việc cải thiện lá chắn pháp lý cho bị can trong tố tụng hình sự. Sự suy đoán 
trong thập niên 1940 và 1950 là sự đấu tranh cho quyền được bảo vệ tốt hơn. Hiện nay, 
sự suy đoán vẫn tiếp tục có một vai trò tương tự. Những luật sư bào chữa cũng thấy rằng 
việc đưa suy đoán vô tội vào văn bản luật chính là thứ Fletcher gọi là “chức năng hùng 
biện.”3 Họ nghĩ rằng nếu luật tố tụng hình sự quy định cụ thể “suy đoán vô tội” thì thẩm 
phán sẽ trở nên công bằng hơn với bị can, thậm chí nếu một quy định dưới dạng văn bản 
sẽ không thêm vào những văn bản quy định quyền của cá nhân mà hợp nhất nhiều khía 
cạnh của suy đoán vô tội một cách rõ rệt.

Quyền lực của cơ quan trong việc thảo luận về suy đoán vô tội mở ra một chân trời 
mới cho chức năng thật hoặc mong muốn của suy đoán vô tội trong luật Xô Viết. Như đã 
nêu, Fletcher cho rằng sự tranh đấu giữa Tòa án (ủng hộ suy đoán vô tội) và Viện kiểm 
sát (đối nghịch lại suy đoán). Trong bài viết năm 1968, George Ginsburgs cũng nghĩ đó là 
sự tranh đấu nhưng ông thấy rằng đó là giữa chuyên gia pháp lý (như những người đấu 
tranh cho tư pháp độc lập ủng hộ suy đoán) và “cán bộ Đảng” (những người mà thông 
qua Viện kiểm sát, muốn điều khiển trực tiếp quy trình tư pháp).”4

Việc bộ luật tố tụng hình sự 1958-1960 đã chấp nhận rõ rệt suy đoán dường như mài 
đi sự đối đầu giữa hai bên.5 Việc đưa suy đoán vào luật của Tòa án Tối cao Xô Viết năm 
1978 có vẻ cũng sẽ mài thêm. Hơn nữa, vào năm 1986, Đảng Cộng sản chỉ trích thẩm 
phán vì thiên vị chống lại bị can.6 Với việc cả Tòa án Tối cao và Đảng Cộng sản kêu gọi 
thẩm phán phải công bằng hơn, sẽ khó để thấy thẩm phán đấu tranh cho suy đoán vô tội 
và Đảng Cộng sản thì ngược lại. Ngoài ra, Viện kiểm sát ủng hộ suy đoán.7

Tất nhiên còn một vài luật gia ở Xô Viết ủng hộ suy đoán vô tội hơn những người 
khác. Điều này đúng với giới học thuật, thẩm phán và thậm chí cả luật sư bào chữa. 
Nhưng không có bất kì một thể chế rõ ràng nào về vấn đề này có thể được lập ra.

1 Điều 152 Hiến pháp Xô Viết.
2 Sđd (được sửa đổi ngày 1 tháng 12 năm 1988 (những thuật ngữ của mười năm)).
3 Fletcher, sđd ghi chú 7, tr. 1213-14.
4 Ginsburgs, Khuynh hướng chính trị ngầm của đối thoại pháp lý, Tạp chí Luật học UCLA số 15, tr. 1226 

(1968).
5 Berman & Quigley, sđd ghi chú 21, tr. 1232-33.
6 Xem sđd ghi chú 140 và văn bản kèm theo.
7 Xem Teoriia Dokazatel’stv, sđd ghi chú 71, tr. 436 (văn kiện này được chuẩn bị dưới sự bảo trợ của 

Viện kiểm sát, thúc đẩy suy đoán vô tội).
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VII. BÀI HỌC TỪ KINH NGHIỆM CỦA XÔ VIẾT

Suy đoán vô tộ được Tòa án Tối cao Xô Viết và giới học giả Xô Viết cho rằng có vai 
trò mở rộng việc đảm bảo công bằng trong xét xử. Họ xem xét suy đoán hơn là việc chỉ 
định như những nước khác. Cả hai hệ thống pháp luật Thông luật và Dân luật thường 
thấy ở suy đoán vô tội những hạn chế chống lại (1) sức nặng bằng chứng trong việc luận 
tội, (2) đặt nghĩa vụ chứng minh về phía bị can, (3) kết tội với một tiêu chuẩn bằng chứng 
cao hơn và (4) kết tội khi tiêu chuẩn về bằng chứng chưa đủ rõ ràng.1

Dù sao, cách tiếp cận của Xô Viết cũng nhìn nhận suy đoán vô tội như một lá chắn bảo 
vệ bị can mà không thấy được ở cách hiểu suy đoán vô tội ở một số nước theo truyền thống 
Thông luật. Cách tiếp cận của Xô Viết bao gồm sự hạn chế chống lại việc chấp nhận bằng 
chứng có được sai thủ tục luật định.2 Đây là một vấn đề trong các nước theo truyền thống 
Thông luật không liên kết với sự suy đoán mặc dù ở Mỹ, ít nhất cũng có sự bảo vệ chống lại 
việc chấp nhận bằng chứng có được sai thủ tục luật định.3 Nó cũng mở rộng quyền khám 
phá của bị can, quyền rộng hơn so với những nước theo truyền thống Thông luật.4 Nó sâu 
xa hơn bao gồm quyền được định tội qua việc thu thập bằng chứng, cho dù sau khi bị can 
đã bị kết tội.5 Ở những nước theo Thông luật thì việc thu thập bằng chứng như vậy cũng 
được yêu cầu nhưng chỉ mang tính chất thủ tục lấy lệ.6 Sự suy đoán của Xô Viết cũng bao 
hàm quyền được kháng cáo khi bị kết tội.7 Luật theo truyền thống Thông luật thường quy 
định một luật sư bào chữa theo luật nhưng Tòa án Tối cao Hoa Kỳ tuyên bố rằng quyền 
kháng cáo của bị can không được Hiến pháp ghi nhận.8

Trong luật Xô Viết, suy đoán vô tội ngăn cản việc nghĩa vụ chứng minh bị đặt về phía 
bị can, thậm chí là bên bào chữa. Trong luật các nước Thông luật, bị can có nghĩa vụ thuyết 
phục để bào chữa.9 Luật các nước Thông luật, bị can cũng có nghĩa vụ trình bày để bào 
chữa.10 Trong luật tố tụng hình sự Xô Viết, quy định về nghĩa vụ chứng minh được hợp nhất 
với sự suy đoán, không cho phép nghĩa vụ đó (về phía bị can).11

1 Patarin, sđd ghi chú 2, tr. 14-24. J. Wigmore, sđd ghi chú 2, tr. 530.
2 Xem sđd và văn bản kèm theo, tr. 63-65.
3 Vụ Mapp và Ohio, 367 U.S., tr. 643, 655 (1961) dựa trên hạn chế chống lại việc tìm kiếm bất hợp pháp.
4 Xem sđd ghi chú 69.
5 Trong Luật điều tra của Hoa Kỳ quy định quyền được thông tin về một số bằng chứng buộc tội. Bị 

can có quyền được Hiến pháp Hoa Kỳ bảo vệ để vạch trần những thông tin bào chữa tiền xét xử với 
bên công tố, vụ Brady và Maryland, 373 U.S., tr. 83, 87 (1963) nhưng những thông tin bào chữa đó sẽ 
không được dùng tại phiên tòa. Vụ Weatherford và Bursey, 429 U.S., tr. 545, 555 (1977).

6 Xem sđd và văn bản kèm theo ghi chú 73.
7 Nguyên tắc 11 trong Các nguyên tắc Tố tụng Hình sự Liên bang quy định rằng: “Tòa án không được 

đưa ra phán quyết dựa trên sự bào chữa trừ khi nó thỏa mãn rằng có căn cứ chứng thực.”
8 Xem sđd và văn bản kèm theo ghi chú 98-102.
9 Vụ McKane và Durston, 153 U.S., tr. 684, 684 (1894); Vụ Evitts và Lucey, 469 U.S., tr. 387, 393 (1985).
10 Xem sđd ghi chú 75.
11 Strogovich, sđd ghi chú 53, tr. 270 (Vyshinkii không đồng tình với quan điểm này); Arsen’ev, sđd ghi 

chú 113, tr. 68 (trong luật tố tụng hình sự Xô Viết, bị can “thậm chí không phải nêu ra nguồn của 
bằng chứng” nhưng cơ quan điều tra Nhà nước và Tòa án phải điều tra nguồn đó).
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Cuối cùng, với việc ban hành sắc lệnh năm 1978 của Tòa án Tối cao Xô Viết, suy 
đoán vô tội được Hiến pháp hóa trong luật Xô Viết. Tòa án Tối cao Hoa Kỳ chưa bao giờ 
nhìn nhận suy đoán được Hiến pháp ghi nhận mặc dù một số yếu tố về suy đoán được 
quy định trong Hiến Pháp Hoa Kỳ, các quy định về tiêu chuẩn bằng chứng1 và nghĩa vụ 
chứng minh.2

VIII. KẾT LUẬN

Hiện nay, còn rất ít tranh cãi ở Liên bang Xô Viết về đại vị pháp lý hoặc phạm vi của 
suy đoán vô tội. Sự suy đoán chắc chắn xuất hiện và được ghi nhận trong luật Hiến pháp 
mặc dù nó không được thể hiện cụ thể trong văn bản luật. Cuộc tranh luận hiện thời về 
suy đoán vô tội của ô Viết ít liên quan đến khía cạnh lý luận hơn là khía cạnh thực tiễn. 
Suy đoán được nhìn nhận như một phương châm giáo dục hữu ích để thuyết phục thẩm 
phán xét xử một cách công bằng. 

Trong luật Xô Viết, suy đoán vô tội hoàn thiện nhiều quy phạm khác nhau để bảo vệ 
bị can. Việc mở rộng ý nghĩa của suy đoán là một bài học tiềm năng cho luật của truyền 
thống Thông luật. 

1 Vụ Inre Winship, 397 U.S., tr. 358 (1970).
2 Vụ Mullaney và Wilbur, 421 U.S., tr. 684 (1974); Vụ Patterson và New York, 432 U.S., tr. 197 (1977); Vụ 

Martin và Ohio, 480 U.S., tr. 228 (1987).



THE PRESUMPTION OF INNOCENCE AND ITS ROLE IN 
THE CRIMINAL PROCESS 1

Prof. Pamela R. Ferguson**2

ABSTRACT: Many international instruments proclaim that those who face criminal prosecution ought 
to be afforded a ‘presumption of innocence’, and the importance and central role of this presumption 
is recognized by legal systems throughout the world. There is, however, little agreement about its 
meaning and extent of application. This article considers the purposes of legal presumptions in general 
and explores various, sometimes contradictory, conceptions of this most famous one. It is equated by 
many scholars to the requirement that the prosecution prove guilt beyond a reasonable doubt. As 
such, it is merely a rule of evidence (albeit an important one), with no application pre- or post-trial. 
The article advocates adoption of a broader, normative approach, namely that the presumption 
reflects the relationship which ought to exist between citizen and State when a citizen is suspected of 
breaching the criminal law. As such, it should be promoted as a practical attitude to be adopted by the 
key protagonists in the justice system, for the duration of the criminal process.

I. INTRODUCTION

In August 2014 the Mayor of London suggested that UK criminal law be amended 
to deal with the dangers posed by the jihadist group ‘Islamic State’ (ISIS). In relation to 
British citizens who travel to certain ‘war areas’ such as Syria and Iraq: ‘The law needs 
a swift and minor change so that there is a ‘‘rebuttable presumption’’ that all those 
visiting war areas without notifying the [UK] authorities have done so for a terrorist 
purpose.’1

3

 In response to such calls for a ‘presumption of guilt’, recourse is often had 
to the rhetoric of the ‘presumption of innocence’, yet there is rarely any attempt to 
articulate what this means, or why such a presumption should operate even in cases in 
which there is very strong evidence of guilt. This article explores the purposes of legal 
presumptions in general, and assesses various, often contradictory, conceptions of this 
most famous one. It is often treated as a rule of evidence, synonymous with the burden of 
proof being on the prosecution to prove guilt beyond a reasonable doubt, and therefore 
having no application beyond the trial itself. The article advocates a broader, normative 
approach, namely that the presumption reflects the relationship which ought to exist 
between citizen and State when a citizen is suspected of breaching the criminal law. 
It proposes that the presumption of innocence be promoted as a ‘practical attitude’: a 
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mind-set which determines conduct.1 This practical attitude should be adopted by the 
key protagonists in the justice system, for the duration of the criminal process.

II. THE IMPORTANCE OF THE PRESUMPTION

The European Convention on Human Rights (ECHR) provides that ‘everyone 
charged with a criminal offence shall be presumed innocent until proved guilty according 
to law’.2 Similar guarantees are found in the Universal Declaration on Human Rights,3 

and the Canadian Charter of Rights and Freedoms.4 Although not specifically stated in 
the US Constitution, the presumption has been held to be implied by the 5th, 6th and 
14th amendments.5 It is not confined to Western European and Anglo-American legal 
systems; a version appears in such diverse instruments as the Brazilian,6 Columbian,7 

Iranian,8 Russian9 and South African10 constitutions. The presumption has been referred to 
as ‘a human right’,11 ‘the undoubted law, axiomatic and elementary’,12 and a ‘fundamental 
principle of procedural fairness in the criminal law’.13 Despite this international recognition, 
there is little agreement about its meaning, or extent of application.14

III THE PRESUMPTION OF INNOCENCE AND THE BURDEN OF PROOF

It is common for emphasis to be given to the presumption’s instrumental 
value, that is, to its role in securing the ‘right result’ by protecting against wrongful 

1 As coined by Antony Duff: R.A. Duff, ‘Presuming Innocence’ in L. Zedner and J.V. Roberts (eds), 
Principles and Values in Criminal Law and Criminal Justice: Essays in Honour of Andrew Ashworth 
(Oxford: Oxford University Press, 2012), 52.

2 ECHR, art 6(2).
3 Universal Declaration on Human Rights 1948, art 11(1).
4 Canadian Charter of Rights and Freedoms 1982, s 11(d).
5 Coffin v US 156 U S 432 (1895). For a history of the presumption in the USA, see J.N. Sorrentino, 

‘Demystifying the Presumption of Innocence’ (1996) 15 Glendale Law Review 16–26.
6 Brazilian Constitution 1988, art 5.
7 Political Constitution of Columbia 1991, art 29.
8 Constitution of the Islamic Republic of Iran 1979, art 37.
9 Constitution of the Russia Federation 1993, art 49. 
10 Bill of Rights in the Constitution of the Republic of South Africa 1996, s 35(3)(h).
11 H.L. Ho, ‘The Presumption of Innocence as a Human Right’ in P. Roberts and J. Hunter, Criminal 

Evidence and Human Rights: Reimagining Common Law Procedural Traditions (Oxford: Hart 
Publishing, 2012) 259, 259 n 1.

12 Coffin v US (n 6 above) 453. 
13 A. Ashworth and J. Horder, Principles of Criminal Law (Oxford: Oxford University Press, 2013), 71.
14 Many scholars have pointed out this lack of clarity: J. Thaler, ‘Punishing the Innocent: The Need for Due 

Process and the Presumption of Innocence Prior to Trial’ (1978) Wisconsin Law Review 441, 459 and 460; 
P.J. Schwikkard, ‘The Presumption of Innocence: What Is It?’ (1998) 11 South African Journal of Criminal 
Justice 396, 396; T. Weigend, ‘There is Only One Presumption of Innocence’ (2013) 42 Netherland Journal 
of Legal Philosophy 193, 193; C. Stuckenberg, ‘Who is Presumed Innocent of What by Whom?’ (2014) 8 
Criminal Law and Philosophy 301.
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conviction.1 There is, however, little articulation of how it does this. One suggestion is 
that it is a mechanism for ensuring that illegitimate factors such as non-co-operation 
with the police investigation, the decision not to testify at the trial, or even the fact 
that the accused is facing a criminal trial, are not slipped into the scales of evidence 
on the side of the prosecution.2 Its most famous expression in English law is from 
the case of Woolmington v DPP3 in 1935. The trial judge had directed the jury that 
where the prosecution had established that someone had died due to the accused’s 
acts, this was presumed to be murder unless the accused could satisfy the jury that 
the death was manslaughter, an accidental killing or justifiable homicide.4 This 
was held on appeal to be a misdirection, and Viscount Sankey’s dictum, giving the 
decision of the House of Lords, has been often quoted: ‘Throughout the web of the 
English Criminal Law one golden thread is always to be seen, that it is the duty of the 
prosecution to prove the prisoner’s guilt …’.5 Although Woolmington is often treated 
as being a resounding endorsement of the presumption, it actually focused more on 
the burden of proof, and the two have often been treated as synonymous.6 The US7 

1 N 14 above, 71. A similar point is made in relation to US law in J.G. Pickett, ‘The Presumption of 
Innocence Imperilled: The New Federal Rules of Evidence and the Use of other Sexual-Offense 
Evidence in Washington’ (1995) 70 Washington Law Review 883, 899

2 In Taylor v Kentucky 436 U S 478, 485 (1978) the US Supreme Court stated that the presumption 
‘cautions the jury to put away from their minds all the suspicion that arises from the arrest, the 
indictment, and the arraignment, and to reach their conclusion solely from the legal evidence 
adduced’. See also R.D. Friedman, ‘A Presumption of Innocence, Not of Even Odds’ (1999–2000) 52 
Stanford Law Review 873, 880.

3 [1935] AC 462. For an appreciation of the case see J.C. Smith, ‘The Presumption of Innocence’ (1987) 
38 Northern Ireland Law Quarterly 223, 224: ‘Never … has the House of Lords done more noble a 
deed in the field of criminal law than on that day’. Reservations about Lord Sankey’s dicta have, 
however, been expressed by Ashworth in ‘Four Threats to the Presumption of Innocence’ (2006) 10 
International Journal of Evidence & Proof 241, 245.

4 [1935] AC 462, 472.
5 Ibid., 481–482.
6 See, for example, A.N. Brown, Criminal Evidence and Procedure: An Introduction (London: 

Bloomsbury, 2010): ‘The accused does not have to explain anything at all, ever, unless the prosecution 
case is sufficient in itself to justify a conviction. This is the meaning of the presumption of innocence…’ 
(emphasis added). See also F. Picinali, ‘Innocence and Burdens of Proof in English Criminal Law’ 
(2014) 13: 4 Law, Probability and Risk 243; and B. Rea, ‘The Presumption of Innocence in Criminal 
Cases’ (1941–1942) 3 Washington & Lee Law Review 82, 84. The latter concludes: ‘In truth then, the 
presumption of innocence has no independent significance. The rule that the accused is presumed 
to be innocent is synonymous with the rule that the prosecution has the burden of proof.’

7 See Bell v Wolfish 441 US 520, 533 (1979), per Mr Justice Rehnquist: ‘The presumption of innocence 
is a doctrine that allocates the burden of proof in criminal trials.
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and UK1 Supreme Courts have each equated the two. Treating the presumption as 
merely another way of articulating the burden of proof has led to a focus on whether 
‘reverse onus’ provisions, which require the accused to prove a defence, breach the 
presumption.2

I advocate an alternative approach: the presumption and the onus of proof are not 
synonymous. Further, in contrast to the generally accepted view that the presumption 
has no application beyond the trial itself,3 I suggest that we should treat it as permeating 
the entire criminal process. The implications of this are considered further, below. Prior to 
describing this alternative approach, however, we must consider what it means to label 
something as a ‘legal presumption’, and how such presumptions operate in practice. We 
must also consider the nature of the ‘innocence’ which lies at the heart of the presumption 
of innocence.

IV. THE NATURE OF LEGAL PRESUMPTIONS

Different sorts of presumptions are employed by the law. There are ‘irrebuttable 
ones’, and ‘rebuttable ones’, but the former may be said to operate as legal rules rather 
than as presumptions since no evidence can be led to challenge them. We can also draw 
a distinction between ‘derivative’ and ‘foundational’ presumptions. Where derivative 
presumptions apply, given proof of a fact ‘P’, a court may (or sometimes must) presume 
‘Q’; the rule warrants the drawing of ‘Q’ as a conclusion from ‘P’ even if, without that 
rule, ‘P’ would not suffice to prove ‘Q’. With foundational presumptions, in contrast, 
‘Q’ is rather a proposition that a court must initially accept, without any basis for ‘Q’ 
requiring to be proved in court.4 Presumptions where, on proof of certain facts, a court 
must draw a particular inference have been described as ‘compelling’ presumptions, 

1 See Sheldrake v DPP [2005] 1 AC 264, 292–293 per Lord Bingham ‘…the underlying rationale of the 
presumption in domestic law and in the [European] Convention is an essentially simple one: that it 
is repugnant to ordinary notions of fairness for a prosecutor to accuse a defendant of crime and for 
the defendant to be then required to disprove the accusation on pain of conviction and punishment 
if he fails to do so.’

2 See, for example, Duff (n 2 above); I. Dennis, ‘Reverse Onuses and the Presumption of Innocence: 
In Search of Principle’ (2005) Criminal Law Review 901; A. Gray, ‘Constitutionally Protecting the 
Presumption of Innocence’ (2012) 31 University of Tasmania Law Review 132; R. Shiner, ‘Corporations 
and the Presumption of Innocence’ (2014) 8 Criminal Law and Philosophy 485.

3 See, for example, A. Stumer, The Presumption of Innocence (Oxford: Hart Publishing, 2010): he 
notes that the presumption could be viewed as requiring the accused to be treated as if innocent 
throughout the criminal process, but calls this approach a ‘vaporous euphemism for fairness’ and 
limits his assessment of the presumption to its relationship with the burden and standard of proof 
(at xxxviii). Stumer is quoting P. Healy, ‘Proof and Policy: No Golden Thread’ (1987) Criminal Law 
Review 355, 365.

4 I am indebted to Antony Duff for clarifying these distinctions.
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with those in which the court may infer the fact in issue being classed as ‘provi-sional 
presumptions’.1 Many legal presumptions are therefore just devices used by courts to 
‘speed up the process of proof’.2

Two common presumptions which operate in Anglo-American legal systems include 
the presumption that children younger than a certain age lack criminal responsibility, 
and that a defendant was ‘sane’/of sound mind at the time of the alleged offence(s). 
In relation to the former, the relevant English legislation states: ‘It shall be conclusively 
presumed that no child under the age of 10 years can be guilty of any offence’,3 thereby 
creating an irrebuttable/derivative/compelling presumption: once it is proved that a 
child is aged nine or under, a court must conclude that there is no criminal responsibility. 
It may be said that this is not really a presumption at all, but a conclusion. By contrast, 
the presumption of sanity is clearly a foundational but rebuttable one, with the burden 
of proving a ‘mental disorder’ capable of negating criminal liability being placed on the 
accused.4 Applying this analysis to the presumption of innocence, it is clearly foundational 
but rebuttable; it places the onus of proving guilt on the State/the prosecution, but is of 
course routinely rebutted, in practice.

Some presumptions are based on common-sense and knowledge of how things 
generally are – what one might term ‘real world’ or ‘empirically based’ presumptions. It 
does not seem unreasonable to presume sanity; although many people suffer from mental 
disorders, some of which may affect responsibility for criminal behaviours, most people’s 
mental states are such that they may be treated as ‘responsible’. In some jurisdictions, such 
as England and Scotland, the presumption that a child under a certain age cannot be guilty 
of an offence is also empirically based, since very young children are, as a matter of fact, 
incapable of forming the requisite mental element necessary to commit a crime. However, 
the age of criminal responsibility varies from country to country: it is 15 in Norway, for 
example. In some jurisdictions the choice of one age rather than another may be said to 
be based on policy, rather than on empirical evidence. It reflects the attitude which that 
particular society takes towards its children. Even if a Norwegian prosecutor were able 

1 T. Denning, ‘Presumptions and Burdens’ (1945) Law Quarterly Review 379, 379.
2 F. Raitt, Evidence: Principles, Policy and Practice (Edinburgh: W. Green, 2013), para 6–18.
3 Children and Young Persons Act 1933, s. 50 as amended by Children and Young Persons Act 1963, s. 

16(1) (emphasis added). The wording of the equivalent Scottish provision is identical, save that the 
relevant age in Scotland is eight. Children under the age of 12 are not prosecuted in Scotland but 
are subject to the Children’s Hearing System, which focusses on their welfare. For a critique of these 
provisions, see C. McDiarmid, ‘An Age of Complexity: Children and Criminal Responsibility in Law’ 
(2014) 13 Youth Justice 145.

4 For English law see McNaghten (1843) 10 Cl & F 200, 8 ER 718; Bratty v A-G for Northern Ireland 
[1963] AC 386. In Scotland this is governed by statute: Criminal Procedure (Scotland) Act 1995, s. 
51A: ‘Mental disorder’ must be proven by the accused on the balance of probabilities.
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to demonstrate that a specific 14 year old child – or even that the majority of 14 year old 
children – had sufficient maturity to be called to account in a criminal court, this would 
not allow a prosecution to go ahead. This, then, is more of a legal rule than a presumption, 
embodying the normative proposition that society ought to treat children in a particular 
way. Likewise, the presumption of innocence may be said to be a normative proposition, 
reflecting policy. But what exactly is that policy? To answer this we must first consider: to 
what sort of ‘innocence’ does the presumption of innocence refer?

V. ‘FACTUAL’ AND ‘LEGAL’ GUILT AND INNOCENCE

A distinction can be drawn between ‘factual guilt’ (the accused did, as a matter of fact, 
perform the criminal act with the requisite mens rea), and ‘legal guilt’ (the prosecution 
was able to establish beyond a reasonable doubt and in conformity with due process that 
the accused performed the criminal act, etc.) The corollary of labelling those who ‘did it’ 
as ‘factually guilt’ is that those who did not ‘do it’ may be described as being ‘factually 
innocent’.1 Some accounts do seem to suggest that the presumption of innocence is a 
‘real world’ or ‘empirically based’ presumption based on the likelihood that the accused 
is factually innocent, but this is surely not the case. It may be that most people are ‘good, 
honest and free from blame’,2 but those who are accused of having committed a criminal 
offence are not to be equated with ‘most people’ since the vast majority of accused 
persons have, in fact, committed a crime and are therefore ‘factually guilty’ rather than 
‘factually innocent’.

The distinction between ‘factual guilt’ and ‘legal guilt’ recognises that even one who 
is ‘factually guilty’ may not necessarily be convicted. Perhaps eye-witnesses are unable 
to identify the accused as the perpetrator; perhaps the prosecutor inadvertently reveals 
the accused’s previous convictions to the jury at the start of the trial, necessitating an 
acquittal. There are many ways in which a prosecution may fail. The rules of evidence 
vary from one jurisdiction to another, but all have due process requirements, breach of 
some of which can mean that even a ‘factually guilty’ accused must be acquitted. Of 
course, the great majority of accused persons plead guilty or are convicted after trial. 
Thus the presumption of innocence postulates neither that it is more likely than not that 
the accused is factually innocent, nor that he is legally innocent, since both are empirically 
false. The presumption of innocence is not a predictor of anything. Rather, as suggested 

1 ‘Factual innocence’ and ‘factual guilt’ are the terms used in H.L. Packer, ‘Two Models of the Criminal 
Process’ (1964) 113 University of Pennsylvania Law Review 1; H.L. Packer, The Limits of the Criminal 
Sanction (Stanford: Stanford University Press, 1968), 161. Stuckenberg draws a similar distinction, 
contrasting ‘real’ and ‘formal’ innocence (n 15 above), 307–308. Laudan uses the terms ‘material 
innocence’ and ‘probatory innocence’: see text at n 35, below.

2 J.B. Thayer, ‘The Presumption of Innocence in Criminal Cases’ (1896–1897) 6 Yale Law Journal 
185,189.
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previously, I contend that it is best viewed as a normative proposition, reflecting a policy 
decision that the State should treat its citizens in a particular way.

The proposal being advocated here builds on Herbert Packer’s approach: he regarded 
the presumption of innocence as primarily ‘a direction to officials how they are to proceed’.1 

It seems, however, that Packer’s focus was on ‘legal’ rather than ‘factual’ innocence:

… the presumption of innocence serves to force into play all the qualifying and 
disabling doctrines that limit the use of the criminal sanction against the individual, 
thereby enhancing his opportunity to secure a favorable outcome … the factually 
guilty may nonetheless be legally innocent and should therefore be given a chance 
to qualify for that kind of treatment.2

Larry Laudan draws a similar distinction between what he calls material innocence 
or ‘innocencem’ (the accused ‘did not commit the crime’) and probatory innocence or 
‘innocencep’ (the accused ‘was acquitted or otherwise released from judicial scrutiny’).3 

Laudan later makes clear that at the pre-trial stage, innocencep means that the 

legal system has not yet established guilt/there is as yet no inculpatory evidence. 
He too contends that the ‘innocence’ which is to be presumed should be probatory 
innocence. He argues that since an acquittal does not mean that the jury believe that the 
defendant ‘didn’t do it’ (innocencem), but rather means only that the jury is not satisfied 
that guilt has been established beyond a reasonable doubt (innocencep), it is unnecessary 
for them to start with a presumption of material innocence. He also points out that since 
jurors know nothing about the defendant or the case prior to the trial, they have no 
basis for assuming material innocence. Since they are well aware that the State does not 
prosecute people without good reason, asking jurors to assume material innocence is to 
insult their intelligence. He concludes: ‘By contrast, instructing the juror to assume she 
has seen as yet no evidence of the defendant’s guilt correctly mirrors the juror’s own 
epistemic situation and thus is an injunction that she can act on in good conscience.’4 

Laudan does, however, accept that jurors do in fact construe ‘innocence’ as meaning 
‘material innocence’.5

1  Packer (n 31 above). For a similar approach see L.H. Tribe, ‘An Ounce of Detention: Preventive 
Justice in the World of John Mitchell’ (1970) 56 Virginia Law Review 371.

2 Packer, ibid., 17 and 167, respectively.
3 L. Laudan, Truth, Error, and Criminal Law: An Essay in Legal Epistemology (New York: Cambridge 

University Press, 2006), 12. See also L. Laudan, ‘The Presumption of Innocence: Material or 
Probatory?’(2005) Legal Theory 333, 339.

4 Laudan, Truth, Error, and Criminal Law, ibid., 105.
5 ‘When a judge instructs jurors that they should presume the defendant to be innocent until proven 

otherwise, they will almost certainly interpret that as committing them to believe that the defendant 
did not perpetrate the crime.’ (Ibid., 96).
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It seems to me that a trial judge who focussed on innocencep in her address to 
the jury would in effect be saying ‘you must presume that the guilt of the accused 
has not yet been proved’– which seems to be stating the obvious, and is arguably 
more insulting to jurors’ intelligence than asking them to presume that the accused 
is materially innocent. Since Laudan treats the presumption as ‘a mechanism for 
allocating the burden of proof’, he holds that its sole application is during the trial.1 By 
contrast, I advocate a broader role for the presumption, namely that the key players 
in the criminal process (professionals such as police, prosecutors and judges, as well 
as lay participants such as jurors) should adopt the presumption of innocence as a 
practical attitude. I will consider broad and narrow applications for the presumption 
in the following section. For present purposes, however, it is important to note that 
the broader application I advocate relates to innocencem: irrespective of their personal 
beliefs in the material guilt or innocence of the suspect/accused they must endeavour 
to behave as if they were dealing with a person who has done nothing wrong, to the 
extent that this is possible. Laudan is right to say that an acquittal does not mean that 
that the accused has been declared to be ‘innocent’ – the choice of verdict is between 
‘guilty’ and ‘not guilty’, and a fact-finder who delivers the latter verdict may well have 
some level of belief that the accused did, in fact, commit the crime, but is not satisfied 
that this has been established beyond a reasonable doubt. Nevertheless, I suggest 
that Laudan is not correct to insist that the presumption of innocence must refer to 
innocencep. In the event of an acquittal, the presumption requires us to put aside any 
lingering doubts or suspicions about the defendant. Henceforth, he is to be treated in 
the same way as any other citizen: not merely as someone whose guilt the prosecution 
has been unable to establish, but as someone who has committed no crime, in other 
words, he benefits from a presumption of material innocence.

VI. BROAD AND NARROW APPLICATION FOR THE PRESUMPTION

The approach being proposed in this article is a controversial one, with many 
scholars arguing that the presumption has no application other than at trial. Some doubt 
that it is sensible to presume innocence at any stage. One such was Jeremy Bentham:

The defendant is not in fact treated as if he were innocent, and it would be absurd 
and inconsistent to deal by him as if he were. The state he is in is a dubious one, 
betwixt non-delinquency and delinquency: supposing him nondelinquent, then 
immediately should the procedure against him drop: everything that follows is 
oppression and injustice.2

1 [T]here is not the slightest warrant for supposing that the [presumption of innocence] governs 
events beyond the trial itself.’ (Ibid., 94).

2 J. Bentham, Principles of Judicial Procedure, Chapter XXIX: ‘Natural and Technical Systems Compared’. 
Similarly, it has been suggested that Packer regarded the presumption of innocence as ‘an unrealistic 
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Bentham highlights the contradiction inherent in the State declaring that an accused 
benefits from a presumption of innocence, while simultaneously acting in ways which suggest 
quite the opposite. As we have seen, Laudan dismisses any suggestion that the presumption 
applies beyond the confines of the trial. He regards suggestions that it might have a broader 
application as merely ‘wishful thinking’, since pre-trial there is ‘a host of decisions’ made by 
State officials which are incompatible with such an approach. For example, the police who 
arrest a suspect cannot plausibly believe that he is innocent, since one can only be arrested if 
there is probable cause,1 and a judge who denies bail to an accused is clearly not presuming 
innocence.2 There are, however, traces of a broader approach in the French Declaration of the 
Rights of Man and of the Citizen (1789), Art 9 of which states:

As all persons are held innocent until they shall have been declared guilty, if arrest 
shall be deemed indispensable, all harshness not essential to the securing of the 
prisoner’s person shall be severely repressed by law.

This recognises that some harsh treatment may be unavoidable – a suspect may 
have to be arrested – but declares that such treatment should be limited to that which 
is necessary for the proper investigation of the crime. Likewise, I accept that a suspect 
cannot be treated entirely the same as a non-suspect citizen: once suspicion of criminality 
focuses on a particular individual, his status does change, and his rights to liberty and to 
bodily integrity may be curtailed. For instance, he may be required to attend for police 
questioning, and will not generally be free to terminate the interview at a time of his 
choosing. He may have to submit to the taking of fingerprints and photographs, to 
participate in an identification parade, to a search of his home, office, or person, and 
to attend court for trial. This is regrettable, but unavoidable if the state is to fulfil its 
responsibility to investigate allegations of criminal wrongdoing. The crucial point is that 
although becoming a suspect does impose certain burdens, it is not to be equated to the 
status of one whose guilt has been formally established. If police and other state officials 
maintain an awareness of this distinction, infringement of rights is more likely to be kept 
to the minimum required to further the investigation, and the attitude of such officials 
towards the suspect is less likely to degenerate into one of disrespect, or even distain.

Although the majority of courts and commentators take the view that the 
presumption has no application pre-trial, some authors have advocated a broader role 
– often a very broad role indeed.3 Thus Patrick Tomlin argues that since it is grounded 

command’ to ignore the presumption of guilt ‘even though in most cases the suspect is guilty’: S. 
Baradaran, ‘Restoring the Presumption of Innocence’ (2011) 72 Ohio State Legal Journal 723, 756.

1 In the UK, ‘reasonable suspicion’ rather than ‘probably cause’ is the threshold for arrest, but Laudan’s 
argument is equally applicable in the UK.

2 Laudan, Truth, Error, and Criminal Law, 95.
3 For example, Ashworth (n 18 above), 249; Baradaran (n 39 above), 723; H. Stewart, ‘The Right to be 
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in a concern to avoid inappropriate punishment, the presumption should be applied 
to ensure that we avoid excessively punishing those who have been convicted, hence a 
sentencing judge should be satisfied beyond a reasonable doubt that the sentence being 
imposed is not an excessive one.1 My theory differs from this; although I do believe that 
the presumption of innocence can have implications for how we treat acquitted persons, 
post-trial, I am of the view that following a conviction the presumption of innocence has 
no further application. Tomlin believes that the presumption ‘on its own, is not much 
to write home about’2 and that ‘to have any teeth … [it] must be coupled with a robust 
epistemic standard … of ‘‘beyond reasonable doubt’’.’3 Thus his approach relates more to 
the standard of proof than the presumption of innocence.

Victor Tadros also favours a broader role for the presumption, and explores its 
implications for substantive law.4 He contends that a breach of the presumption of 
innocence occurs where a legislature lowers the standard of proof, or removes some 
of the conditions of liability from the definition of an offence, with a view to making it 
easier to secure a conviction:

Where this is done the state warrants the conviction of defendants without meeting 
the standard of proof that the conditions of liability have been fulfilled. This implies 
the attitude that it is permissible to publicly condemn and punish citizens without 
reaching the epistemic standard appropriate for these activities.5

Again, this seems more about the standard of proof than the presumption.

Antony Duff suggests that we recognise several presumptions of innocence, each 
of which operates in different ways and with different results.6 Thus Duff argues that 
under English law, a presumption of innocence prevents a prosecution from going ahead 
without their being ‘a realistic prospect of conviction’, while a different and more familiar 
presumption of innocence operates during the trial. Duff suggests that we recognize 
presumptions of innocence that operate beyond the criminal process, and indeed, beyond 

Presumed Innocent’ (2014) 8 Criminal Law & Philosophy 407; P. DeAngelis, ‘Racial Profiling and the 
Presumption of Innocence’ (2014) Netherland Journal of Law and Philosophy 43; P. Tomlin, ‘Could the 
Presumption of Innocence Protect the Guilty?’ (2014) 8 Criminal Law and Philosophy 431; V. Tadros,

1 Footnote 42 continued ‘The Ideal of the Presumption of Innocence’ (2014) 8 Criminal Law and 
Philosophy 449.  Tomlin, ibid., 432.

2 Ibid., 433.
3 Ibid.
4 Tadros, (n 42 above).
5 Ibid., 459.
6 R.A. Duff, ‘Who must Presume Whom to be Innocent of What?’ (2013) 42 Netherland Journal of Law 

and Philosophy 170, 179. See also Duff (n 2 above).
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the law, in the interactions between citizens, and between citizen and state.1 The approach 
adopted in the present article differs from those proposed by Tomlin, Tadros or Duff, in that 
it confines the operation of the presumption of innocence to the criminal process.

VII.  THE PRESUMPTION OF INNOCENCE AS PRACTICAL ATTITUDE AND POLITICAL STATEMENT

The reality, of course, is that once suspicion focuses on a particular individual, the 
mind set of many players in the criminal justice system is that the suspect ‘is probably 
guilty’.2 It might be thought that this is an entirely appropriate stance for the police to take, 
and perhaps also for the prosecution, and prosecution expert witnesses; they are, after 
all, in the business of helping to build a case against the suspect. I suggest that treating 
the presumption of innocence as a practical attitude serves to remind them to challenge 
this and helps to alert investigators to the dangers inherent in assuming guilt. These 
dangers are twofold: first, it may blind them from considering alternative explanations, 
such as that the perpetrator may be someone else entirely. Presuming innocence makes 
it more likely that the police will look for evidence which might exonerate the suspect, 
rather than focussing only on incriminating evidence. Secondly, treating suspects as 
‘probably guilty’ makes it easier for the police to ‘justify’ threatening or even physically 
abusing suspects, heightening the dangers of false confessions; requiring the police to 
treat suspects as if they were innocent makes such practices less likely.3 Both dangers 
increase the likelihood of wrongful conviction.

As the case builds against the suspect and the trial approaches, it is inevitable that 
many of the players in the criminal justice system will have formed the hypothesis, if not in 
fact reached the conclusion, that the accused is indeed guilty. But just as good scientists test 
their hypotheses by trying to find consequences which would render them false,4 so too 
should those in the criminal justice system strive to consider scenarios and explanations 
which are inconsistent with the guilt of the accused. Fact-finders (whether judges or jurors) 
should take a cautious and somewhat sceptical approach to the evidence due to its potential 
fallibility. They should be particularly sceptical of the types of evidence which have been 
shown to be unreliable, such as ‘fleeting glance’ identifications, where the perpetrator and 
witness were not acquainted prior to the incident, and the witness saw the perpetrator 

1 R.A. Duff, ‘Presumptions Broad and Narrow’ (2013) Netherland Journal of Law and Philosophy 268.
2 See Packer (n 31 above) 160–161.
3 See A. Leo et al., ‘Bringing Reliability Back In: False Confessions and Legal Safeguards in the 21st 

century’ (2006) 2 Wisconsin Law Review 479. Exoneration studies in the USA have estimated that 
false confessions account for 15–16% of wrongful conviction cases. For a useful summary of the 
literature see F. Stark, ‘Confession Evidence’ in J. Chalmers, F. Leverick and A. Shaw (eds.), Post-
Corroboration Safeguards Review Report of the Academic Expert Group (2014), available at: http://
www.gov.scot/Resource/0046/00460650.pdf.

4 K. Popper, The Logic of Scientific Discovery (London: Routledge, 1959).
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for a short time.1 Evidence may be given by a ‘jailhouse informant’ – the accused’s cell 
mate may claim that the accused confessed to the crime. A high degree of scepticism 
seems appropriate here too, particularly where a deal has been struck with the State such 
that testimony is given in exchange for a reduced sentence for the informant.2 Michael 
Risinger’s work reminds us that even scientific evidence is susceptible to human error. He 
has highlighted the dangers of wrongful conviction when an expert is given independent 
reasons to assume that the suspect is indeed the perpetrator.3 For instance, a scientist who 
has been asked to compare a suspect’s fingerprints with a print left at the crime scene may 
learn that the suspect has already been identified as the perpetrator by an eyewitness.

Risinger cites several empirical studies which demonstrate that such ‘expectancy-
inducing information’ can bias the results of forensic examinations.4 Taking a sceptical 
approach to potentially unreliable evidence is, of course, an epistemic requirement, but 
it is all too easy for police and prosecutors to lose sight of this in the desire to solve the 
case, particularly if the crime is a serious one. Adopting the presumption of innocence as 
a practical attitude helps guard against this.

It might be objected that this is taking things too far. Surely it is enough that 
officials, forensic experts, jurors etc. refrain from operating according to a ‘presumption 
of guilt’? Might it not be sufficient for them to suspend all judgment, neither presuming 
guilt nor innocence? Richard Posner suggests that a ‘principle of neutrality’ could be 
employed instead. At the start of a trial an ‘unbiased factfinder’ such as a judge or juror 
should begin with ‘prior odds of 1 to 1 that the … prosecutor has a meritorious case’.5 

Sometimes called ‘even odds’ or ‘50/50’, where prior odds of 1:1 are given for a particular 
proposition, this represents an assessment that a proposition is just as likely to be true 
as to be false. Similarly to Packer and Laudan, Posner is clearly referring to probatory 
innocence: fact-finders should begin the trial believing that it is equally likely that the 
prosecution or the defence will prevail. Thus it might be suggested that the right to a 
‘fair’ hearing by an ‘independent and impartial tribunal’, safeguarded by Art 6(1) of the 
ECHR and other international conventions,6would require a judge or juror to adopt 
Posner’s 1:1 assessment, neither favouring the accused nor the prosecution. Richard 

1 E.F. Loftus, Eyewitness Testimony (Harvard: Harvard University Press, 1979); S. Rabner, ‘Evaluating 
Eyewitness Identification Evidence in the 21st Century’ (2012) 87 New York University Law Review 1249.

2 S.A. Drizin and R.A. Leo, ‘The Problem of False Confessions in the Post-DNA World’ (2003–2004) 82 
North Carolina Law Review 891.

3 D.M. Risinger, ‘NAS/NRC Report on Forensic Science: A Glass Nine-tenths Full (This is about the 
Other Tenth)’ (2009) 50 Jurimetrics 21.

4  Ibid., 29.
5  R. Posner, ‘An Economic Approach to the Law of Evidence’ (1999) 51 Stanford Law Review 1477, 

1514.
6 For example, art 11(d) of the Canadian Charter.
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Friedman criticises Posner’s approach.1 Friedman points out that if ‘Observer’ was asked 
to assess the likelihood that ‘Passerby’ (a stranger Observer encounters on the street) 
had assaulted Passerby’s neighbour on a particular occasion, Observer would be likely 
to assess the odds that Passerby had committed such an assault as very low: after all, 
as Friedman reminds us, ‘most people do not violently assault their neighbors on or 
about a given date, and Observer has no information concerning Passerby that would 
increase the odds.’2 The reader is then asked to imagine that Observer has now become 
Juror, and Passerby is now the Accused. If at the start of the trial Juror would assess the 
likelihood that Accused is guilty of having assaulted the neighbour as being even odds, 
this can only be based on the change of venue. In other words, Juror is allowing the fact 
that Accused is on trial as itself evidence of guilt – and it is this very assessment which 
the presumption of innocence is designed to prevent. Thus Friedman concludes that 
Posner’s approach breaches the presumption of innocence.3

A common allegorical personification depicts justice as a woman who is holding a 
set of balance scales, comprising a balanced beam and two pans. The evidence for the 
prosecution is to be weighed on one pan of the scales, with evidence for the accused 
being weighed on the other. According to the neutrality principle, at the start of the 
trial the fact-finder should regard the pans as equally balanced. The standard of proof – 
‘beyond a reasonable doubt’ – means that conviction can only follow where the evidence 
causes the scales to tilt so heavily in favour of the prosecution case that there remains no 
reasonable doubt but that the accused is guilty. In contrast to this, I suggest that, at the 
start of a trial, fact-finders should not approach the prosecution and defence positions as 
being similar to a set of evenly balanced scales. Instead, the presumption of innocence 
requires that the starting point is for one side of the scales to be tipped in favour of the 
accused. This means that rather than the prosecution presenting its case to jurors who 
are ‘neutral’ or open-minded about the accused’s guilt or innocence, it faces an uphill 
struggle to change their minds from believing that the accused did not commit the crime, 
to being convinced of the opposite. The requirement for proof of guilt to be established 
‘beyond a reasonable doubt’ tells the jurors where they must end up in order to convict. 
The presumption of innocence tells them from where they must begin – with our scale 
pans on the side of ‘not guilty’.

The neutrality principle fails to recognize that it is the accused who has most to lose. 
This is reflected in Blackstone’s claim that ‘it is better that ten guilty persons escape, than 
that one innocent party suffer’.4 Blackstone’s maxim is often quoted, but its rationale is 

1 Friedman (n 17 above).
2 Ibid., 880.
3 Friedman (n 17 above), 874. Laudan reaches the same conclusion: Truth, Error, and Criminal Law, 105.
4 W. Blackstone, Commentaries on the Law of England (1765), 713.
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rarely articulated.1 Others quote different ratios, such as 100 guilty to 1 innocent. Some 
have tried to devise the ‘correct’ ratio, believing that the proportions we decide upon reflect 
the extent to which we are prepared to tolerate false convictions.2 I believe that fixating on 
whether we should refer to ‘10 to 1’, ‘50 to 1’ or ‘100 to 1’ is beside the point. Saying that it 
is better that 10, 50 or 100 guilty persons escape than that one innocent party suffer should 
not be taken to mean that an error rate in wrongful convictions of 10%, 2% or 1% (as the 
case may be) is acceptable. Rather, the maxim reflects the sentiment that while we accept 
that no justice system can be infallible, we regard wrongful convictions as a particularly 
grave injustice.3 Why should this be so? Both outcomes are equally detrimental to the 
victim of the crime, for the true perpetrator has not received his just deserts in either case. 
But with a wrongful conviction the State punishes an innocent person, depriving him of 
his liberty, and in some jurisdictions, perhaps even his life. Even in less serious cases where 
the punishment is more likely to be a monetary one, a verdict of guilty involves stigma and 
loss of reputation. The ‘encumbrances of a criminal conviction’4 can include forfeiture of 
civil rights, such as the right to sit on a jury and the right to vote in parliamentary elections 
and impacts on the convict’s ability to find employment. Since punishment involves harsh 
treatment, it requires strong justification and it is the fact that a person has been convicted 
– that he has been shown to a high level of certainty (‘beyond a reasonable doubt’) to have 
breached the norms of the criminal law – which justifies its infliction. The presumption of 
innocence reminds us that unless and until an accused person’s guilt is proved beyond a 
reasonable doubt, following a fair trial and according to due process, the State lacks moral 
legitimacy if it inflicts harsh treatment or imposes unpleasant consequences on a citizen. 

1 As Halvorsen notes, that wrongful convictions are much worse than wrongful acquittals is ‘more or 
less taken for granted as self-evidently true’. (V. Halvorsen, ‘Is it Better that Ten Guilty Persons Go 
Free Than that One Innocent Person be Convicted?’ (2004) 23 Criminal Justice Ethics 3).

2 Ibid. For an entertaining account of the many different ratios which have been proposed, see A. 
Volokh, ‘n Guilty Men’ (1997–1998) University of Pennsylvania Law Review 173

3 Not all authors are persuaded that this is self-evident. Youngjae Lee argues that since the State owes 
its citizens a duty of physical security, if it has to choose between conviction of defendants using a 
lower standard of proof, or instead accepting that the higher proof standard will mean that more 
murderers will be acquitted and thus more innocent citizens will be killed, it is not obvious that the 
latter is morally preferable. (Y. Lee, ‘Deontology, Political Morality, and the State’ (2010–2011) 8 Ohio 
State Journal of Criminal Law 385, 391).

4 J. Schonsheck, On Criminalization: An Essay in the Philosophy of the Criminal Law (The Hague: 
Kluwer Law International, 1994), 5–6. See also G.J. Chin, ‘What are Defence Lawyers For? Links 
between Collateral Consequences and the Criminal Process’ (2012–2013) 45 Texas Tech Law Review 
151, 152 who argues that ‘in many cases, collateral consequences, not fine or imprisonment, are the 
most significant consequences in criminal cases. … What is at stake for many defendants facing 
criminal charges is not a long stretch in prison, but a lifetime with a criminal record. Accordingly, it 
attorneys want to help clients, they must think about collateral consequences.’
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In the case of In re Winship1 the US Supreme Court stressed that all of us, as citizens, need 
to be confident that if we are ever charged with a crime we cannot be convicted unless 
the prosecution can establish our guilt to a high degree of certainty. Youngjae Lee makes a 
similar point when he argues that

…fundamental legal protections that are promised to individuals … are not merely 
requirements that flow directly from laws of morality that dictate how individuals 
ought to treat one another. They also spell out the proper relationship between the 
government and the governed, and they are among the many conditions that attach to 
the government’s exclusive possession and use of the power to criminalize and punish.2

The legal protections Lee has in mind are the requirement for proof beyond a 
reasonable doubt, and the principle that punishment should not exceed that which is 
deserved, but it may equally be said – and it is the focus of my argument – that the 
presumption of innocence is a legal protection which reflects the proper relationship 
which should apply between citizen and State.

It may, however, be suggested that failure to convict a guilty murderer, for example, 
will lead to greater loss of life, since the murderer may go on to kill yet more people. 
However, a wrongful conviction does not change this: the real murderer remains at liberty 
to perpetrate further murders. Perhaps the wrongful conviction will prevent some killings, 
since the knowledge that a person has been imprisoned, or even executed, for murder may 
deter other would-be murderers. On this basis, a wrongful conviction might be said to be 
justified on utilitarian grounds. However, as even Bentham accepted, the discovery that an 
innocent person has been convicted – or even the suspicion that this might be so – can have 
a much more detri-mental impact on people’s confidence in the criminal process than the 
knowledge that some guilty people manage to escape their just deserts. That society needs to 
be confident that convicted people are in fact guilty was also stressed by the Court in Winship. 
In England, following a spate of wrongful convictions, the UK Government established a 
Royal Commission to recommend changes to the criminal process. The Commission noted:

The great majority of criminal trials are conducted in a manner which all the 
participants regard as fair, and we see no reason to believe that the great majority of 
verdicts, whether guilt or not guilty, are not correct… But the damage done by the 
minority of cases in which the system is seen to have failed is out of all proportion 
to their number.3

Loss of public confidence in criminal trials may lead to fewer crimes being reported 

1 397 U.S. 358, 363–364 (1970).
2 N 65 above, 399.
3 Royal Commission on Criminal Justice, Report, Cmnd 2263, London: HMSO, 1993.
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to the police, a reluctance on the part of witnesses to come forward, and calls for changes 
to be made to the criminal process.1 Thus the presumption has high instrumental value: it 
helps secure the rectitude of verdicts, reducing the likelihood of factually innocent people 
being convicted, and contributes to public trust in the justice system. Its normative value 
is equally crucial: it conveys an important message about the relationship which ought to 
exist between the individual qua suspect/accused and the State. It serves to remind our key 
players that they must endeavour to treat the accused, so far as possible, as they would 
treat any other citizen. It also communicates to the accused that he remains part of the 
polity, with status and rights, even though suspected of breaking the polity’s norms. Thus 
Thomas Weigend suggests that the presumption instructs law enforcement officials:

‘‘Assume that the suspect did not commit the crime …and then ask yourself whether 
you can do to him what you intend to do.’’ By that standard, any interference with 
the suspect’s rights is illegitimate unless it can be based on valid grounds distinct 
from an assumption that he is in fact guilty.2

VIII. IMPLICATIONS

Adoption of the presumption of innocence as a practical attitude has implications at 
several points in the criminal process, from first suspicion of wrongdoing to the stage of 
final conviction. A detailed examination of each of these may well merit an article in its 
own right: what follows is a brief sketch.

8.1 Police Powers

Police powers of search, detention and questioning almost invariably breach 
individuals’ rights to privacy, bodily autonomy and liberty. The State routinely deprives 
convicted persons of these rights – but it is the very fact of conviction which justifies 
their abrogation. When formulating rules on police powers, therefore, legislators should 
keep in mind that these will apply to ‘suspects’, not ‘convicts’ – that is, to persons who 
are presumptively innocent. In general, police powers to stop, detain, question, or search 
citizens are contingent on them having ‘reasonable suspicion’ or ‘probable cause’ to 
believe that the person being detained or searched has committed a criminal offence.3 

The presumption of innocence reminds law enforcement officers that they must exercise 
their powers with restraint. If reasonable suspicion/probable cause were synonymous with 

1 R. Ricciardelli, J.G. Bell and K.A. Clow, ‘Student Attitudes toward Wrongful Conviction’ (2009) 51 Canadian 
Journal of Criminology and Criminal Justice 411, 413.

2 N 15 above, 196. See also T. Weigend, ‘Assuming that the Defendant is Not Guilty: The Presumption of 
Innocence in the German System of Criminal Justice’ (2014) 8 Criminal Law and Philosophy 285, 287.

3 There are, however, exceptions to the general rule that reasonable suspicion is required. 
Controversially, the Terrorism Act 2000 gave the police in the UK power to stop, search and detain 
individuals in certain designated areas, without reasonable suspicion.
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guilt, then more extensive police powers would be permissible. Instead, the presumption 
of innocence supports the demand for a minimalist approach: reasonable suspicion may 
justify the detention of an individual, but only for a limited (and relatively short) period, 
not indefinitely. Reasonable suspicion may be sufficient justification for an external body 
search, but for more invasive searches legal systems commonly require a court warrant, 
with the grounds for suspicion being verified by a member of the judiciary. Judicial 
oversight is required for these more intrusive searches, since, as a neutral arbiter, a judge 
should find it easier than a police officer or prosecutor to keep in mind the requirements 
of the presumption of innocence when weighing the epistemic value of the search against 
the inevitable invasion of privacy that this will entail for the suspect.

When the presumption is treated as an aspect of, or even equivalent to, the burden 
of proof, this lends weight to the notion that an accused person should not co-operate 
with the state in any way, either before or during the trial: if it is for the state to prove 
guilt beyond a reasonable doubt, why should the accused be expected, far less required, 
to make this job any easier? This is not a helpful approach. It is not inconsistent with the 
presumption of innocence to require a suspect to co-operate to some extent with the police 
investigation. Clearly, a balance has to be struck between the interests of the (presumed 
innocent) accused and those of the State in the investigation of crime and the punishment 
of offenders. If the presumption of innocence were interpreted as meaning ‘you are 
not expected to co-operate lest you help the prosecution establish its case against you’, 
this would surely mean that we were operating under a presumption of guilt! Where a 
credible allegation of wrongdoing has been made against someone this must be rigorously 
investigated and, if need be, tested at trial. Adopting the presumption of innocence as a 
practical attitude means that during this process suspects must be afforded respect and 
treated in a way which preserves their dignity. They may be invited to attend the police 
station for questioning. If they are not willing to come, we may have to force them to do so, 
but only as a last resort. In the police station, we do not deny them refreshments or comfort 
breaks, and we try to minimize the period during which we deprive them of liberty. We 
may have to insist that suspects provide fingerprints, etc. A person against whom there 
is a reasonable suspicion of wrongdoing has both a moral and a legal duty to assist in 
the investigation: the moral duty arises because, as citizens, we should be ready to face 
up to accusations. The extent of the legal duty will vary from one jurisdiction to another. 
For example, in Scotland, legislation requires suspects to provide certain details which will 
enable their identity to be verified by the police, but they need not answer any additional 
questions.1 Like their Scottish counterparts, suspects in police custody in America have a 

1 Criminal Procedure (Scotland) Act 1995, s. 14(9): ‘A person detained [by the police for questioning]… 
shall be under no obligation to answer any question other than to give the information mentioned in 
subsection (10) below, and a constable shall so inform him both on so detaining him and on arrival 
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privilege against self-incrimination.1 By contrast, in England a suspect must provide details 
of potential defences during police questioning, or risk adverse inferences being drawn by 
the fact finder if a defence is produced for the first time at trial.2 Which of these jurisdictions 
strikes the right approach regarding how much co-operation society is entitled to expect 
from a suspect is beyond the scope of this article; the point is that in each jurisdiction the 
police can properly say to a suspect: ‘As a presumptively innocent person [i.e. even though 
you may be innocent] you have a duty to cooperate’.

8.2. Incarceration Pre-trial

The adoption of a broadly based presumption of innocence may have implications for 
other aspects of a State’s treatment of citizens pretrial, for example, in relation to the use 
of racial profiling,3 but it is most controversial in respect of pre-trial incarceration. The Irish 
Law Reform Commission (ILRC) noted the two approaches which may be taken here.4 The 
more common approach, as previously described, treats the presumption as a procedural 
rule which operates only during the criminal trial and has no application outside that 
forum. The second treats it as ‘a principle governing all stages of the criminal process’:

If the first view of the presumption is correct, it would not necessarily be impermissible 
to impose restrictions on the accused designed to ensure purposes other than his attendance 
at trial. Thus pre-trial detention to prevent crime would be acceptable. However, if the 
second view of the presumption of innocence is adopted, restrictions prior to trial, if any, 
must be minimal and must be designed to ensure that his trial will take place.5

In 1951 the US Supreme Court declared that failure to recognise a right to pre-trial bail 
would make meaningless the presumption of innocence,6 but by 1979 the Court had reached 
the opposite conclusion, holding that the presumption ‘has no application to a determination 

at the police station or other premises.’ Section 14(10): ‘That information is – (a)the person’s name; 
(b)the person’s address; (c)the person’s date of birth; (d)the person’s place of birth … and (e)the 
person’s nationality.’

1 Miranda v Arizona 384 U.S. 436 (1966); Edwards v Arizona 451 U.S. 477 (1981).
2 Criminal Justice and Public Order Act 1994, s. 34: ‘Where, in any proceedings against a person for 

an offence, evidence is given that the accused … on being questioned under caution by a constable 
trying to discover whether or by whom the offence had been committed, failed to mention any fact 
relied on in his defence in those proceedings … the court or jury, in determining whether the accused 
is guilty of the offence charged, may draw such inferences from the failure as appear proper.’ For 
criticism of the provision see D. Birch, ‘Suffering in Silence: a Cost-Benefit Analysis of Section 34 of 
the Criminal Justice and Public Order Act 1994’ [1999] Crim. L.R. 769; J. Jackson, ‘Silence and Proof: 
Extending the Boundaries of Criminal Proceedings in the United Kingdom’ (2001) International 
Journal of Evidence & Proof 145

3 DeAngelis (n 43 above).
4 Law Reform Commission of Ireland, Report on an Examination of the Law of Bail (LRC 50–1995).
5 Ibid., para 5.29.
6 Stack v Boyle 342 US 1, 3 (1951).
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of the rights of a pretrial detainee during confinement before his trial has even begun’.1 By 
contrast, the courts in Ireland adopt the second of the views described by the ILRC.2 There is 
also a presumption in favour of bail in both English and Scottish law,3but this is often explained 
as being required by the right to liberty. As we have seen, however, a convicted person has no 
such right, thus the presumption of innocence again reminds us that since an accused is not to 
be treated as if he has already been found guilty, pre-trial incarceration cannot be justified on the 
basis that the accused ‘is guilty’. Bail may be denied for someone who has previously absconded 
pre-trial, since they have shown that they are a flight-risk.4It is the past, ascertained behaviour 
(the failure to turn up for a trial) which justifies the denial of bail, rather than an assumption 
that they are guilty of this current charge. In the case of serious crimes such as murder, it may be 
reasonable to base bail decisions on generalizations: if it is the case that people who are bailed on 
a charge of murder often attempt to abscond, a jurisdiction could adopt a policy of remanding 
in custody all who face such charges. This does not imply that all of those who are accused of 
murder are guilty as charged. Pre-trial flight may not be synonymous with guilt: in some cases 
even an innocent accused may rate the chances of acquittal as low. While bail may be refused 
for crime-prevention purposes due to the accused’s previous convictions – a person’s record 
does tell us about propensity to behave in a particular fashion in future – it cannot be refused 
on the basis that solely by virtue of being charged with this crime, it is reasonable to conclude 
that an accused might commit ‘further crimes’ while awaiting trial. Similarly, while the strength 
of the case against the accused can be taken into account in determining the risk of flight, bail 
should not be denied solely on the strength of the case, since this is the very issue which has to 
be determined at trial.5

The European Court of Human Rights (ECtHR) has stated repeatedly6 that member 

1 Bell v Wolfish 441 US 520, 533 (1979). This is also the position in Canada: R v Pearson (1993) 17 
C.R. (4th) 1, 77 CCC (3rd) 124. For a history of bail in the USA, see: M.J. Hegreness, ‘America’s 
Fundamental and Vanishing Right to Bail’ (2013) 55 Arizona Law Review 909. See also D. Kiselbach, 
‘Pre-trial Criminal Procedure: Preventive Detention and the Presumption of Innocence’ (1989) 31 
Criminal Law Quarterly 168.

2 O’Callaghan [1966] IR 501. This is also the approach taken in New South Wales: P. Shrestha, ‘Two 
Steps Back: The Presumption of Innocence and Changes to the Bail Act 2013 (NSW)’ (2015) 37 Sydney 
Law Review 47.

3 England: Bail Act 1976, s 4; Scotland: Criminal Procedure (Scotland) Act 1995, s 23B.
4 See the Criminal Procedure (Scotland) Act 1995, s. 23C(1)(a) which allows a court to refuse bail if 

there is a ‘substantial risk’ that the accused might abscond or fail to appear at the trial diet.
5 See R.A. Duff, ‘Pre-trial Detention and the Presumption of Innocence’ in A. Ashworth, L. Zedner and 

P. Tomlin (eds.), Prevention and the Limits of the Criminal Law (Oxford: Oxford University Press, 
2013), 115; L. Stevens, ‘The Meaning of the Presumption of Innocence for Pre-trial Detention: An 
Empirical Approach’ (2013) 42 Netherland Journal of Legal Philosophy 239.

6 Letellier v France (1991) 14 EHRR 83, para 35. See also B v Austria (1990) 13 EHRR 20, para 42; Yargci 
and Sargin v Turkey (1995), 20 EHRR 505, para 50.
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states must have ‘due regard to the presumption of innocence’ in ensuring that pre-trial 
detention does not exceed a reasonable time, as required by Art 6(1) of the ECHR.1 Of 
course, it may be argued that giving ‘due regard’ to the presumption of innocence means 
that any restrictions imposed when bail is granted are unjustified; after all, we do not 
subject non-accused citizens to equivalent forms of conditional liberty. The presumption 
of innocence tells us that if conditions are to be imposed in granting bail, these should be 
directed at ensuring that the trial takes place, rather than being based on the presumption 
that the accused committed the crime with which he is charged.2

Adopting the presumption of innocence as a practical attitude also means that 
where bail is refused and suspects are remanded in custody awaiting trial, the conditions 
in which they are confined should reflect their un-tried/presumptively innocent status. 
Thus they should be kept separate from convicted prisoners, allowed to wear their own 
clothes, be entitled to more generous visiting hours, and have greater access to legal 
advisors. While these distinctions are recognized in some jurisdictions (for example, 
Scotland), conditions elsewhere are less favourable with untried prisoners being kept 
in worse conditions than convicted criminals.3 If the presumption of innocence was 
irrelevant to the issue of bail or conditions on remand, our desire to minimize pre-trial 
detention would stem from concerns over the degrading of evidence, or the stress delay 
causes witnesses, rather than from a sense that deprivation of liberty is an unacceptable 
way to treat a presumptively innocent person.

8.3. Pre-trial or Post-conviction Suggestions of Guilt

In some states in the USA, victims and their family members are permitted to wear 
t-shirts, buttons or ribbons, or display other written signs in court suggesting that the 
accused is guilty.4 This practice is not in keeping with the presumption of innocence: 
establishing guilt is the function of the prosecution. As such, during the trial and prior 
to the verdict only the prosecution ought to be allowed to suggest that the accused 
is in fact guilty. Equally problematic is the so-called ‘perp walk’, in which a suspect’s 

1 See also art 5(3) of the ECHR; art 14(3)(c) of the International Covenant on Civil and Political Rights; 
art 7.5 of the American Convention on Human Rights; art 20(4)(c) and art 21(4)(c) of the Statutes of 
the International Criminal Tribunals for Rwanda and for the former Yugoslavia, respectively; art 
11(b) of the Canadian Charter of Rights and Freedoms; and art 7(1)(d) of the African Charter on 
Human and Peoples’ Rights.

2 Art 5(3) of the ECHR provides that accused persons have a right ‘to trial within a reasonable time or 
to release pending trial’ and expressly states that pre-trial release ‘may be conditioned by guarantees 
to appear for trial.’ For an analysis of this in relation to English law, see P. Leach, ‘Automatic Denial 
of Bail and the European Convention’ (1999) Criminal Law Review 300.

3 See R.L. Lippke, ‘Preventive Pre-trial Detention without Punishment’ (2014) 20 Res Publica 111, 112.
4 See S. Elizabeth, ‘The Newest Spectator Sport: Why Extending Victims’ Rights to the Spectators’ 

Gallery Eroded the Presumption of Innocence’ (2008) 58 Duke Law Journal 275.
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arrest is engineered by the police or prosecution to occur when reporters and news 
cameras are present, in order to humiliate the suspect and encourage a guilty plea.1 

Challenges to the practice have focussed on whether it violates the Fourth Amendment 
to the US Constitution which protects citizens’ right to privacy against unreasonable 
searches and seizures.2 The presumption of innocence has not generally been preyed 
in aid since, as we have already noted, US courts regard the presumption as having no 
pre-trial application. I suggest that the ‘perp walk’ is a breach of the presumption of 
innocence: even the term ‘perp[etrator] walk’ suggests that the person being arrested 
is the guilty party.

The approach outlined in this article also means that prior to trial or following an 
acquittal, there should be no comments made by police, prosecutors or judges which 
give the impression that the accused is in fact guilty of committing the crime. This is 
indeed the stance which has been taken by the ECtHR, which has repeatedly held that 
the protection guaranteed by Art 6(2) extends beyond the criminal trial itself to other 
situations where the state may be said to be undercutting the presumption of innocence.3 

Thus the Court has held that the presumption operates before criminal proceedings are 
pending,4 and can subsist after the discontinuation of such proceedings, or following an 
acquittal. In the recent case of Cleve v Germany5 the Court reiterated that the presumption 
protects those who have been acquitted of a criminal charge from being treated by public 
officials and authorities as though they are in fact guilty.6

1 K.J. Kaiser, ‘Twenty-first Century Stocks and Pillory: Perp Walks as Pretrial Punishment’ (2002–2003) 
88 Iowa Law Review 1205. In Government of the United States of America v Tollman [2008] EWHC 
184 the (English) court had to determine whether the defendants should be extradited to the USA. 
The court at first instance described as ‘reprehensible’ the US Prosecuting Attorney’s comment that 
he was looking forward to having ‘a perp walk’: ‘By this he meant that he intended to walk publicly 
through the streets of New York, from the processing centre to the courthouse, with Mrs Tollman 
handcuffed and in leg-irons for the benefit of the press’ [para 38].

2 Kaiser, ibid. See also R. Hagglund, ‘Constitutional Protections Against the Harms to Suspects in 
Custody Stemming from Perp Walks’ (2011–2012) 81 Mississippi Law Journal 1757; P. Paciocco, 
‘Pilloried in the Press: Rethinking the Constitutional Status of the American Perp Walk’ (2013) 16 
New Criminal Law Review 50

3 Cases include Sekanina v Austria (1993) 17 EHRR 221; Rushiti v Austria (2000) 33 EHRR 1331; Hussain 
v United Kingdom (2006) 43 EHRR 22; Geerings v Netherlands, [2007] ECHR 191. For a helpful 
summary see L. Campbell, ‘A Rightsbased Analysis of DNA Retention: Non-conviction Databases 
and the Liberal State’ (2010) Crim LR 889.

4 Allenet de Ribemont v France App No 15175/89 (1995) 20 EHRR 557. See also Butkevicius v Lithuania 
App No 48297/99 (ECHR, 26 March 2002). Accused persons in France now have a right not to be 
referred to as if guilty, prior to trial: see F. Quintard-Morinas, ‘The Presumption of Innocence in the 
French and AngloAmerican Legal Traditions’ (2010) 58 American Journal of Comparative Law 107, 140.

5 App. No. 48144/09; [2015] ECHR 35.
6 Ibid., para 35.
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8.4. Jury Majorities

If the prosecution is unable to establish guilt beyond a reasonable doubt, the presumption 
means that the accused is entitled to a verdict of ‘not guilty’. This has consequences for jury 
majorities. In Scotland, 8 out of 15 jurors must favour conviction before a guilty verdict 
can be returned. As Gerry Maher has argued, it is questionable whether a conviction 
where 7 jurors have at least a reasonable doubt over guilt can be equated to proof beyond 
a reasonable doubt or is compatible with the presumption of innocence.1 Commentators 
have traditionally founded on the requirement for corroborated evidence as a justification 
for the majority verdict. In 2013, the Scottish Government expressed its intention to abolish 
the requirement for corroboration, prompting a rethink of the ‘simple majority’ verdict.2 In 
contrast to this, an English criminal jury comprises 12 jurors, at least 10 of whom must vote 
in favour of conviction or acquittal, otherwise a retrial will be ordered. That acquittal is not 
the outcome even when 9 out of 12 jurors favour a ‘not guilty’ verdict has been criticized 
as contrary to the presumption.3

8.5. Retention of DNA samples

The presumption may have other implications post-trial, in respect of the retention 
by the State of DNA samples which have been taken from suspects who have subsequently 
been acquitted. In S and Marper v UK4 the Grand Chamber of the ECtHR found that 
the retention of such samples could breach Art 8 of the ECHR (the right to privacy), 
and commented on the stigma involved in such retention. Liz Campbell has argued that 
DNA retention ‘denotes a degree of distrust on the part of state agents as to the future 
criminality of the person [whose sample is retained] and her likelihood of re-offending, 
and thus seems to relate to the presumption of innocence loosely speaking.’5 Such a 
degree of mistrust may be justified where a person has been convicted of a serious crime, 
but arguably ought not to be a sufficient reason for stigmatising a person whose guilt has 
not been established by a court.6

IX. CONCLUDING REMARKS

This article has argued for a broader application of the presumption of innocence, 
suggesting that it be treated as a practical attitude which should be adopted by those 

1 G. Maher, ‘Jury Verdicts and the Presumption of Innocence’ (1982) 3 Legal Studies 146.
2 Scottish Government, Reforming Scots Criminal Law and Practice: Additional Safeguards Following 

the Removal of the Requirement for Corroboration (Consultation Paper 2013). For an analysis and 
critique see J. Chalmers and F. Leverick, ‘Majority Jury Verdicts’ (2013) 17 Edinburgh Law Review 90.

3 Maher (n 96 above).
4 (2009) 48 EHRR 50 [119].
5 L. Campbell, ‘Criminal Labels, the European Convention on Human Rights and the Presumption of 

Innocence’ (2013) 76 Modern Law Review 681, 687.
6 See also Campbell (n 92 above).
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engaged in the justice system. Adoption of this broader, normative approach leads to a 
reassessment of pre-trial criminal procedure, trial procedure, and some aspects of post-trial 
treatment of acquitted people. It also encourages both professional and non-professional 
actors (jurors) to adopt a questioning attitude towards the evidence, particularly those 
forms of potentially problematic evidence which have been associated with wrongful 
convictions. The traditional approach in which the presumption is treated as applicable 
only to the trial itself leaves those accused of crime, as well as those who have been tried 
but acquitted, in danger of being treated less favourably than other citizens. Treating the 
presumption of innocence as a practical attitude reminds us that those who are accused 
or suspected of criminality are not to be equated to those whose guilt has been formally 
established.
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TÓM TẮT: Nhiều văn kiện quốc tế tuyên bố rằng những người phải đối mặt với truy tố hình sự cần được 

giả định vô tội, và tầm quan trọng và vai trò trung tâm của giả định này được các hệ thống pháp lý 

trên toàn thế giới công nhận. Tuy nhiên, còn có nhiều quan niệm khác nhau về cách hiểu và mức độ áp 

dụng của nó. Bài viết này xem xét các mục đích của các giả định pháp lý nói chung và khám phá các 

quan niệm khác nhau, đôi khi trái ngược nhau của giả định vô tội. Nhiều học giả đồng nhất giả định 

vô tội với yêu cầu rằng bên buộc tội phải chứng minh sự phạm tội mà không còn tồn tại nghi ngờ hợp 

lý. Như vậy, nó chỉ là một quy tắc của bằng chứng (mặc dù là một bằng chứng quan trọng), và không 

áp dụng trước hoặc sau giai đoạn xét xử. Bài viết này ủng hộ việc áp dụng một cách tiếp cận quy phạm 

rộng hơn, cụ thể hơn là giả định phản ánh mối quan hệ phải tồn tại giữa công dân và Nhà nước khi 

một công dân bị nghi ngờ vi phạm luật hình sự. Vì vậy, nó nên được thúc đẩy như một thái độ thực tế 

để được áp dụng, tôn trọng bởi các nhân vật chính trong hệ thống tư pháp (cơ quan tiến hành tố tụng, 

người tiến hành tố tụng - ND), trong toàn bộ các giai đoạn tố tụng hình sự.

I. GIỚI THIỆU

Vào tháng 8 năm 2014, Thị trưởng London đề nghị sửa đổi luật hình sự của Vương 
quốc Anh để đối phó với những nguy hiểm do nhóm thánh chiến ‘Nhà nước Hồi giáo’ 
(ISIS) gây ra. Liên quan đến các công dân Anh đi đến một số ‘khu vực chiến tranh’ 
như Syria và Iraq: ‘Luật pháp cần một sự thay đổi nhanh chóng và nhỏ gọn để có một 
“giả định có thể bác bỏ” mà tất cả những người đến thăm các khu vực chiến tranh mà 
không thông báo cho các nhà chức trách [Vương quốc Anh] đã làm như vậy vì mục 
đích khủng bố’.1

3 Để đáp lại những lời kêu gọi ‘giả định có tội’ như vậy, người ta thường 
phải sử dụng biện pháp tu từ “giả định vô tội’, nhưng hiếm khi có bất kỳ nỗ lực nào để 
nói rõ điều này có nghĩa là, hoặc tại sao một giả định như vậy nên hoạt động ngay cả 

*  Giáo sư về Luật Scotland, Đại học Dundee, Scotland, UK. E-mail:p.r.ferguson@dundee.ac.uk
∗∗	  Ghi chú của người dịch: 
 - Bản dịch này được lược dịch từ bài báo khoa học: Pamela R. Ferguson, The presumption of innocence 

and its role in the criminal process, Criminal Law Forum (2016) 27:131–158, open access at Springerlink.
com, DOI 10.1007/s10609-016-9281-8. Độc giả cần xem bản gốc tiếng Anh để trích dẫn chuẩn xác.

 - Theo người dịch, mặc dù thuật ngữ “presumption” có nghĩa là “suy đoán” hoặc “giả định”, trong 
bài viết này nó nên được dịch là “giả định” để phù hợp với cách hiểu từ này trong khoa học pháp lý 
cũng như phù hợp với cách giải thích của tác giả bài viết này.

1 B. Johnston, ‘Do nothing, and we invite the tide of terror to our front door’ The Telegraph, 24 August 2014.
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trong trường hợp có bằng chứng rất mạnh về hành vi phạm tội. Bài viết này tìm hiểu 
các mục đích của các giả định pháp lý nói chung và đánh giá các quan niệm khác nhau, 
thường mâu thuẫn nhau, của khái niệm nổi tiếng nhất này [giả định vô tội – ND]. Nó 
thường được coi là một quy tắc của bằng chứng, đồng nghĩa với trách  nhiệm chứng 
minh thuộc về bên công tố để chứng minh tội phạm mà không còn nghi ngờ hợp lý, 
và do đó không được áp dụng ngoài phiên tòa. Bài viết ủng hộ cách tiếp cận rộng và 
chuẩn mực hơn, cụ thể là giả định phản ánh mối quan hệ giữa công dân và Nhà nước 
khi một công dân bị nghi ngờ vi phạm luật hình sự. Bài viết đề xuất rằng giả định vô 
tội được đề cao như một ‘thái độ thực tế’, một quan niệm có ảnh hưởng đến hành vi.1 
Thái độ thực tế này nên được áp dụng, tôn trọng bởi các nhân vật chính trong hệ thống 
tư pháp (cơ quan tiến hành tố tụng, người tiến hành tố tụng - ND), trong toàn bộ các 
giai đoạn tố tụng hình sự.

II. TẦM QUAN TRỌNG CỦA GIẢ ĐỊNH

Công ước châu Âu về quyền con người (ECHR) quy định rằng ‘mọi người bị buộc 
tội hình sự sẽ được coi là vô tội cho đến khi được chứng minh là có tội theo pháp luật’.2 
Những bảo đảm tương tự được tìm thấy trong Tuyên ngôn quốc tế về quyền con người3 
và Hiến chương về quyền và tự do của Canada.4 Mặc dù không được quy định cụ thể 
trong Hiến pháp Hoa Kỳ, giả định này đã được ngầm định trong các Tu chính án thứ 5, 
6 và 14.5 Nó không chỉ tồn tại giới hạn trong các hệ thống pháp luật Tây Âu và Anh-Mỹ; 
các phiên bản xuất hiện trong các văn kiện đa dạng như hiến pháp các quốc gia Brazil,6 
Columbia,7 Iran,8 Nga9 và Nam Phi.10 Giả định này được gọi là ‘quyền con người’,11 ‘luật 
không thể nghi ngờ, tiên đề và sơ cấp’,12 và ‘nguyên tắc cơ bản của công bằng thủ tục 

1 As coined by Antony Duff: R.A. Duff, ‘Presuming Innocence’ in L. Zedner and J.V. Roberts (eds), 
Principles and Values in Criminal Law and Criminal Justice: Essays in Honour of Andrew Ashworth 
(Oxford: Oxford University Press, 2012), 52.

2 ECHR, art 6(2).
3 Universal Declaration on Human Rights 1948, art 11(1).
4 Canadian Charter of Rights and Freedoms 1982, s 11(d).
5 Coffin v US 156 U S 432 (1895). For a history of the presumption in the USA, see J.N. Sorrentino, 

‘Demystifying the Presumption of Innocence’ (1996) 15 Glendale Law Review 16–26.
6 Brazilian Constitution 1988, art 5.
7 Political Constitution of Columbia 1991, art 29.
8 Constitution of the Islamic Republic of Iran 1979, art 37.
9 Constitution of the Russia Federation 1993, art 49.
10 Bill of Rights in the Constitution of the Republic of South Africa 1996, s 35(3)(h).
11 H.L. Ho, ‘The Presumption of Innocence as a Human Right’ in P. Roberts and J. Hunter, Criminal 

Evidence and Human Rights: Reimagining Common Law Procedural Traditions (Oxford: Hart 
Publishing, 2012) 259, 259 n 1.

12 Coffin v US (n 6 above) 453.
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trong luật hình sự’.1 Mặc dù nguyên tắc giả định vô tội được công nhận rộng rãi trên thế 
giới, còn có nhiều quan niệm khác nhau về cách hiểu và mức độ áp dụng của nó.2

III. GIẢ ĐỊNH VÔ TỘI VÀ TRÁCH NHIỆM CHỨNG MINH

Thông thường người ta nhấn mạnh đến giá trị mang tính phương tiện của việc 
giả định, nghĩa là, vai trò của nó trong việc bảo đảm ‘kết quả đúng đắn’ bằng cách bảo 
vệ chống lại tình trạng oan, sai.3 Tuy nhiên, rất ít khi cách thức thực hiện nguyên tắc 
này được nêu rõ. Có đề nghị rằng đó là một cơ chế để đảm bảo rằng các yếu tố bất hợp 
pháp như không hợp tác với cảnh sát điều tra, quyết định không làm chứng tại phiên 
tòa, hoặc thậm chí thực tế là bị cáo đang phải đối mặt với một phiên tòa hình sự, không 
bị trượt vào các thang chứng cứ về phía công tố.4 Biểu hiện nổi tiếng nhất của nó trong 
pháp luật Anh là từ vụ án của Woolmington v DPP5 năm 1935. Thẩm phán xét xử đã chỉ 
đạo bồi thẩm đoàn rằng nơi mà công tố đã xác minh rằng ai đó đã chết do hành vi của 
bị cáo, đây được coi là giết người trừ khi bị cáo có thể thuyết phục bồi thẩm đoàn rằng 
cái chết là ngộ sát, giết người vô tình hoặc giết người chính đáng.6 Điều này được coi là 
một hành vi sai trái, và chuyên mục của Viscount Sankey (đưa ra quyết định của Viện 
Nguyên lão) thường được trích dẫn: ‘Trong trang mạng về Luật Hình sự Anh, luôn luôn 
thấy một nguyên tắc kim chỉ nam về nhiệm vụ chứng minh tội lỗi của tù nhân của công 
tố’.7 Mặc dù Woolmington thường được coi là một sự chứng thực vang dội của nguyên 
tắc giả định vô tội, nó thực sự tập trung nhiều hơn vào trách nhiệm chứng minh, và hai 

1 A. Ashworth and J. Horder, Principles of Criminal Law (Oxford: Oxford University Press, 2013), 71.
2 Many scholars have pointed out this lack of clarity: J. Thaler, ‘Punishing the Innocent: The Need for 

Due Process and the Presumption of Innocence Prior to Trial’ (1978) Wisconsin Law Review 441, 459 
and 460; P.J. Schwikkard, ‘The Presumption of Innocence: What Is It?’ (1998) 11 South African Journal 
of Criminal Justice 396, 396; T. Weigend, ‘There is Only One Presumption of Innocence’ (2013) 42 
Netherland Journal of Legal Philosophy 193, 193; C. Stuckenberg, ‘Who is Presumed Innocent of 
What by Whom?’ (2014) 8 Criminal Law and Philosophy 301.

3 N 14 above, 71. A similar point is made in relation to US law in J.G. Pickett, ‘The Presumption of 
Innocence Imperilled: The New Federal Rules of Evidence and the Use of other Sexual-Offense 
Evidence in Washington’ (1995) 70 Washington Law Review 883, 899.

4 In Taylor v Kentucky 436 U S 478, 485 (1978) the US Supreme Court stated that the presumption 
‘cautions the jury to put away from their minds all the suspicion that arises from the arrest, the 
indictment, and the arraignment, and to reach their conclusion solely from the legal evidence 
adduced’. See also R.D. Friedman, ‘A Presumption of Innocence, Not of Even Odds’ (1999–2000) 52 
Stanford Law Review 873, 880.

5 [1935] AC 462. For an appreciation of the case see J.C. Smith, ‘The Presumption of Innocence’ (1987) 
38 Northern Ireland Law Quarterly 223, 224: ‘Never … has the House of Lords done more noble a 
deed in the field of criminal law than on that day’. Reservations about Lord Sankey’s dicta have, 
however, been expressed by Ashworth in ‘Four Threats to the Presumption of Innocence’ (2006) 10 
International Journal of Evidence & Proof 241, 245.

6 [1935] AC 462, 472.
7 Ibid., 481–482.
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khái niệm này thường được coi là đồng nghĩa.1 Tòa án tối cao Hoa Kỳ2 và Tòa án tối cao 
Vương quốc Anh3 đã từng đồng nhất hai hai khái niệm này. Việc coi nguyên tắc giả định 
vô tội chỉ là một cách khác để nói lên gánh nặng chứng minh đã dẫn đến việc tập trung 
vào việc liệu các điều khoản “đảo ngược trách nhiệm”, tức đòi hỏi bị cáo phải chứng 
minh sự bào chữa, là sự vi phạm nguyên tắc này.4

Tôi ủng hộ một cách tiếp cận khác: giả định và trách nhiệm chứng minh không 
đồng nghĩa với nhau. Hơn nữa, trái ngược với quan điểm được chấp nhận chung rằng 
giả định vô tội không có được áp dụng ngoài phiên tòa,5 tôi đề nghị chúng ta nên coi nó 
là nguyên tắc của toàn bộ quá trình tố tụng. Ý nghĩa của việc này được xem xét thêm, 
dưới đây. Tuy nhiên, trước khi mô tả phương pháp thay thế này, chúng ta phải xem xét ý 
nghĩa của việc gắn nhãn một cái gì đó như là một giả định pháp lý, và cách các giả định 
đó hoạt động trong thực tế. Chúng ta cũng phải xem xét bản chất của ‘sự vô tội’, vốn là 
vấn đề trọng tâm của sự suy đoán vô tội.

IV BẢN CHẤT CỦA NHỮNG SỰ GIẢ ĐỊNH PHÁP LÝ

Pháp luật sử dụng nhiều loại giả định khác nhau. Có những loại không thể bị phản 
bác, và có những loại có thể bị phản bác, nhưng những loại không thể bị phản bác có thể 

1 See, for example, A.N. Brown, Criminal Evidence and Procedure: An Introduction (London: 
Bloomsbury, 2010): ‘The accused does not have to explain anything at all, ever, unless the prosecution 
case is sufficient in itself to justify a conviction. This is the meaning of the presumption of innocence…’ 
(emphasis added). See also F. Picinali, ‘Innocence and Burdens of Proof in English Criminal Law’ 
(2014) 13: 4 Law, Probability and Risk 243; and B. Rea, ‘The Presumption of Innocence in Criminal 
Cases’ (1941–1942) 3 Washington & Lee Law Review 82, 84. The latter concludes: ‘In truth then, the 
presumption of innocence has no independent significance. The rule that the accused is presumed 
to be innocent is synonymous with the rule that the prosecution has the burden of proof.’

2 See Bell v Wolfish 441 US 520, 533 (1979), per Mr Justice Rehnquist: ‘The presumption of innocence 
is a doctrine that allocates the burden of proof in criminal trials.’

3 See Sheldrake v DPP [2005] 1 AC 264, 292–293 per Lord Bingham ‘…the underlying rationale of the 
presumption in domestic law and in the [European] Convention is an essentially simple one: that it 
is repugnant to ordinary notions of fairness for a prosecutor to accuse a defendant of crime and for 
the defendant to be then required to disprove the accusation on pain of conviction and punishment 
if he fails to do so.’

4 See, for example, Duff (n 2 above); I. Dennis, ‘Reverse Onuses and the Presumption of Innocence: 
In Search of Principle’ (2005) Criminal Law Review 901; A. Gray, ‘Constitutionally Protecting the 
Presumption of Innocence’ (2012) 31 University of Tasmania Law Review 132; R. Shiner, ‘Corporations 
and the Presumption of Innocence’ (2014) 8 Criminal Law and Philosophy 485.

5 See, for example, A. Stumer, The Presumption of Innocence (Oxford: Hart Publishing, 2010): he 
notes that the presumption could be viewed as requiring the accused to be treated as if innocent 
throughout the criminal process, but calls this approach a ‘vaporous euphemism for fairness’ and 
limits his assessment of the presumption to its relationship with the burden and standard of proof 
(at xxxviii). Stumer is quoting P. Healy, ‘Proof and Policy: No Golden Thread’ (1987) Criminal Law 
Review 355, 365.
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được cho là hoạt động như các quy tắc pháp lý thay vì giả định vì không có bằng chứng 
nào có thể được đưa ra để thách thức họ. Chúng ta cũng có thể rút ra sự khác biệt giữa 
‘giả định phái sinh’ và các ‘giả định nền tảng’. Khi áp dụng các giả định phái sinh, đưa 
ra bằng chứng về một thực tế ‘P’, một tòa án có thể (hoặc đôi khi phải) giả định ‘Q’; quy 
tắc bảo đảm việc vẽ ‘Q’, như một kết luận từ ‘P’, ngay cả khi, nếu không có quy tắc đó, 
‘P’ sẽ không đủ để chứng minh ‘Q’. Ngược lại, với các giả định nền tảng, ‘Q, đúng hơn 
là một đề xuất mà một tòa án ban đầu phải chấp nhận, mà không có bất kỳ cơ sở nào 
cho ‘Q’ yêu cầu phải được chứng minh trước tòa.1 Các giả định trong đó, bằng chứng về 
một số sự kiện nhất định, một tòa án phải rút ra một suy luận cụ thể đã được mô tả là các 
giả định thuyết phục, với những giả thuyết mà tòa án có thể suy ra thực tế trong vấn đề 
được phân loại là ‘giả định tạm thời’.2 Do đó, nhiều giả định pháp lý chỉ là các công cụ 
được tòa án sử dụng để ‘tăng tốc quá trình chứng minh’.3

Hai giả định phổ biến được áp dụng trong các hệ thống pháp luật Anh-Mỹ bao 
gồm giả định rằng trẻ em dưới một độ tuổi nhất định thiếu trách nhiệm hình sự, và 
rằng một bị cáo có ‘tâm trí tốt’ tại thời điểm bị cáo buộc phạm tội. Liên quan đến giả 
định đầu tiên, luật pháp Anh có liên quan quy định: ‘Sẽ được kết luận rằng không có 
trẻ em dưới 10 tuổi nào có thể phạm tội bất kỳ hành vi phạm tội nào’,4 do đó tạo ra 
một giả định không thể bỏ qua/phái sinh/thuyết phục: một khi điều đó được chứng 
minh rằng một đứa trẻ từ chín tuổi trở xuống, tòa án phải kết luận rằng không có trách 
nhiệm hình sự. Có thể nói rằng đây thực sự không phải là một giả định, mà là một kết 
luận. Ngược lại, sự giả định của sự tỉnh táo rõ ràng là một nền tảng nhưng có thể bác bỏ 
được, với gánh nặng chứng minh một rối loạn tâm thần, có khả năng phủ nhận trách 
nhiệm hình sự được đặt lên bị cáo.5 Áp dụng phân tích này vào giả định vô tội, nó rõ 
ràng là nền tảng nhưng có thể bác bỏ; nó đặt trách nhiệm chứng minh tội lỗi đối với 
Nhà nước/công tố, nhưng tất nhiên là thường xuyên bị bác bỏ, trong thực tế.

Một số giả định dựa trên ý thức chung và kiến thức chung - những gì người ta có 
thể gọi là các giả định của thế giới thực hoặc dựa trên kinh nghiệm. Có vẻ không hợp 

1 I am indebted to Antony Duff for clarifying these distinctions.
2 T. Denning, ‘Presumptions and Burdens’ (1945) Law Quarterly Review 379, 379.
3 F. Raitt, Evidence: Principles, Policy and Practice (Edinburgh: W. Green, 2013), para 6–18.
4 Children and Young Persons Act 1933, s. 50 as amended by Children and Young Persons Act 1963, s. 

16(1) (emphasis added). The wording of the equivalent Scottish provision is identical, save that the 
relevant age in Scotland is eight. Children under the age of 12 are not prosecuted in Scotland but 
are subject to the Children’s Hearing System, which focusses on their welfare. For a critique of these 
provisions, see C. McDiarmid, ‘An Age of Complexity: Children and Criminal Responsibility in Law’ 
(2014) 13 Youth Justice 145.

5 For English law see McNaghten (1843) 10 Cl & F 200, 8 ER 718; Bratty v A-G for Northern Ireland 
[1963] AC 386. In Scotland this is governed by statute: Criminal Procedure (Scotland) Act 1995, s. 
51A: ‘Mental disorder’ must be proven by the accused on the balance of probabilities.
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lý khi cho rằng sự tỉnh táo; mặc dù nhiều người mắc chứng rối loạn tâm thần, một 
số trong đó có thể ảnh hưởng đến trách nhiệm đối với các hành vi tội phạm, hầu hết 
mọi người, các trạng thái tinh thần của họ có thể bị đối xử như một người chịu trách 
nhiệm. Trong một số hệ thống pháp luật, chẳng hạn như England và Scotland, giả định 
rằng một đứa trẻ dưới một độ tuổi nhất định không thể phạm tội cũng dựa trên kinh 
nghiệm, vì thực tế, trẻ nhỏ không có khả năng hình thành yếu tố tinh thần cần thiết 
phạm tội. Tuy nhiên, độ tuổi chịu trách nhiệm hình sự thay đổi theo từng quốc gia: ví 
dụ như ở Na Uy là 15 tuổi. Trong một số hệ thống, sự lựa chọn một độ tuổi này thay vì 
một độ tuổi khác có thể được cho là dựa trên chính sách, thay vì dựa trên bằng chứng 
thực nghiệm. Nó phản ánh thái độ của một xã hội cụ thể đối với trẻ em. Ngay cả khi 
một công tố viên Na Uy có thể chứng minh rằng một đứa trẻ 14 tuổi cụ thể - hoặc thậm 
chí là phần lớn trẻ em 14 tuổi - đã đủ chín chắn để được gọi đến tòa án hình sự, điều 
này sẽ không cho phép một công tố viên đi trước. Điều này, sau đó, là một quy tắc pháp 
lý hơn là một giả định, thể hiện các đề xuất quy phạm mà xã hội nên đối xử với trẻ em 
theo một cách cụ thể. Tương tự như vậy, giả định vô tội có thể được coi là một đề xuất 
quy phạm, phản ánh chính sách. Nhưng chính xác chính sách đó là gì? Để trả lời điều 
này, trước tiên chúng ta phải xem xét: việc giả định vô tội là gì?

V. CÓ TỘI, VÔ TỘI ‘THỰC’ VÀ CÓ TỘI, VÔ TỘI ‘PHÁP LÝ’

Một sự khác biệt có thể được rút ra giữa ‘có tội thực’ (như bị cáo đã làm, như một vấn 
đề thực tế, thực hiện hành vi phạm tội với rea mens cần thiết) và ‘có tội pháp lý’ (công 
tố có thể vượt quá sự nghi ngờ hợp lý và trong sự phù hợp với thủ tục tố tụng mà bị cáo 
thực hiện hành vi phạm tội v.v.) Hệ quả của việc dán nhãn cho những người ‘làm điều 
đó’ là ‘thực sự có tội’ là những người không ‘làm điều đó’ có thể được mô tả là ‘thực sự 
vô tội’.1 Một số quan điểm dường như cho rằng giả định vô tội là một giả định ‘theo sự 
thực khách quan’ hoặc ‘theo kinh nghiệm’ dựa trên khả năng rằng bị cáo thực sự vô tội, 
nhưng điều này chắc chắn không phải vậy. Có thể hầu hết mọi người đều ‘tốt, trung thực 
và không có lỗi’,2 nhưng thực tế, những người bị buộc tội đã phạm tội hình sự không 
được đánh đồng với ‘hầu hết mọi người’ vì thực tế, phần lớn những người bị buộc tội đã 
phạm tội và do đó ‘thực sự có tội’ chứ không phải ‘thực sự vô tội’.

Sự khác biệt giữa ‘tội lỗi thực tế’ và ‘tội lỗi pháp lý’, công nhận rằng ngay cả một 
người ‘thực sự có tội’ cũng có thể không bị kết án. Có lẽ các nhân chứng bằng mắt không 

1 ‘Factual innocence’ and ‘factual guilt’ are the terms used in H.L. Packer, ‘Two Models of the Criminal 
Process’ (1964) 113 University of Pennsylvania Law Review 1; H.L. Packer, The Limits of the Criminal 
Sanction (Stanford: Stanford University Press, 1968), 161. Stuckenberg draws a similar distinction, 
contrasting ‘real’ and ‘formal’ innocence (n 15 above), 307–308. Laudan uses the terms ‘material 
innocence’ and ‘probatory innocence’: see text at n 35, below.

2 J.B. Thayer, ‘The Presumption of Innocence in Criminal Cases’ (1896–1897) 6 Yale Law Journal 
185,189.
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thể xác định bị cáo là hung thủ; có lẽ công tố viên đã vô tình tiết lộ những lời buộc tội 
trước đó của bị cáo với bồi thẩm đoàn khi bắt đầu phiên tòa, đòi hỏi phải có một sự tha 
bổng. Có nhiều cách mà một công tố có thể thất bại. Các quy tắc của chứng minh, chứng 
cứ có thể khác biệt giữa các hệ thống pháp luật, nhưng tất cả đều có các yêu cầu về thủ 
tục tố tụng, vi phạm một số trong đó có thể có nghĩa là ngay cả một bị cáo phạm tội thực 
sự phải bị buộc tội. Tất nhiên, phần lớn những người bị buộc tội nhận tội hoặc bị kết án 
sau khi xét xử. Do đó, giả định vô tội cho rằng không có khả năng hơn là bị cáo thực 
sự vô tội, cũng không phải là anh ta vô tội về mặt pháp lý, vì cả hai đều sai về mặt thực 
nghiệm. Giả định vô tội không phải là một dự đoán của bất cứ điều gì. Thay vào đó, như 
đã đề xuất trước đây, tôi cho rằng nó được xem tốt nhất như là một đề xuất quy phạm, 
phản ánh một quyết định chính sách rằng Nhà nước nên đối xử với công dân của mình 
theo một cách cụ thể.

Đề xuất được nêu ở đây được xây dựng theo cách tiếp cận Herbert Packer: ông đã 
coi giả định vô tội là chủ yếu ‘một định hướng cho người thi hành công vụ về cách họ 
thực thi nhiệm vụ’.1 Tuy nhiên, có vẻ Packer đã tập trung vào sự vô tội ‘pháp lý’ thay vì 
sự vô tội ‘thực tế’:

…sự giả định vô tội buộc phải vận dụng tất cả các học thuyết đủ điều kiện và vô 
hiệu hóa nhằm giới hạn việc sử dụng hình phạt hình sự đối với bị cáo, qua đó tăng 
cường cơ hội của bị cáo để bảo đảm một kết quả thuận lợi… tội lỗi thực sự dù có thể 
là vô tội về mặt pháp lý, và tạo cơ hội đủ điều kiện cho cách giải quyết đó.2

Larry Laudan có sự phân biệt tương tự giữa cái mà ông gọi là vô tội vật chất hoặc ‘vô 
tội (m)’ (bị cáo ‘không phạm tội’) và vô tội chứng minh hoặc ‘vô tội (p)’ (bị cáo được tha 
bổng hoặc được giải thoát khỏi sự giám sát tư pháp).3 Laudan sau đó giải thích rõ rằng ở 
giai đoạn tiền xét xử, sự vô tội có nghĩa là hệ thống pháp luật chưa được xác định tội lỗi / 
vẫn chưa có bằng chứng chắc chắn. Ông cũng cho rằng, ‘sự vô tội’ được cho là vô tội chứng 
minh. Ông lập luận rằng vì một vụ tha bổng không có nghĩa là bồi thẩm đoàn tin rằng bị 
cáo ‘không làm điều đó’ (vô tội (m)), mà chỉ có nghĩa là bồi thẩm đoàn không hài lòng rằng 
tội lỗi đã được thiết lập vượt quá sự nghi ngờ hợp lý (vô tội (p)), họ không cần thiết phải 
bắt đầu bằng một giả định về sự vô tội vật chất. Ông cũng chỉ ra rằng vì bồi thẩm đoàn 
không biết gì về bị đơn hoặc vụ án trước khi xét xử, nên họ không có cơ sở để giả định vô 
tội về vật chất. Vì họ nhận thức rõ rằng Nhà nước không truy tố người dân mà không có lý 
do chính đáng, yêu cầu bồi thẩm đoàn cho rằng sự vô tội về vật chất là xúc phạm trí thông 

1 Packer (n 31 above). For a similar approach see L.H. Tribe, ‘An Ounce of Detention: Preventive Justice 
in the World of John Mitchell’ (1970) 56 Virginia Law Review 371.

2 Packer, ibid., 17 and 167, respectively.
3 L. Laudan, Truth, Error, and Criminal Law: An Essay in Legal Epistemology (New York: Cambridge 

University Press, 2006), 12. See also L. Laudan, ‘The Presumption of Innocence: Material or 
Probatory?’(2005) Legal Theory 333, 339.
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minh của họ. Ông kết luận: ‘Ngược lại, hướng dẫn bồi thẩm đoàn để họ đã thấy chưa có 
bằng chứng nào về tội của bị cáo phản ánh chính xác tình trạng nhận thức của bồi thẩm và 
do đó, họ có thể hành động theo lương tâm đúng đắn’.1 Tuy vậy, Laudan chấp nhận rằng 
các bồi thẩm thực tế hiểu “sự vô tội” có nghĩa là “sự vô tội vật chất”.2

Một thẩm phán xét xử dường như tập trung vào sự vô tội (p) sẽ mang ý nghĩa với 
bồi thẩm đoàn là ‘bạn phải cho rằng tội lỗi của bị cáo chưa được chứng minh’ dường 
như là điều hiển nhiên, và được cho là xúc phạm đến trí thông minh của bồi thẩm đoàn 
hơn là yêu cầu họ cho rằng bị cáo là vô tội về mặt vật chất. Vì Laudan coi giả định vô tội 
là ‘cơ chế phân bổ gánh nặng chứng minh’, ông cho rằng ứng dụng duy nhất của nó là 
trong quá trình xét xử tại phiên tòa.3 Ngược lại, tôi ủng hộ vai trò rộng hơn cho giả định 
vô tội, cụ thể là những nhân vật chủ chốt trong quá trình tố tụng (cảnh sát, công tố viên 
và thẩm phán, cũng như những người tham gia như ban hội thẩm) nên chấp nhận giả 
định vô tội như một thái độ thực tế. Tôi sẽ xem xét các phạm vi ứng dụng rộng và hẹp 
cho giả định vô tội trong phần sau. Tuy nhiên, đối với các mục đích hiện tại, điều quan 
trọng cần lưu ý là ứng dụng rộng rãi hơn mà tôi ủng hộ liên quan đến vô tội (m): bất kể 
niềm tin cá nhân của họ vào sự có tội hay vô tội của nghi phạm/bị cáo, họ phải nỗ lực 
đến mức có thể để hành xử như thể họ đang ứng xử với một người người đã không làm 
gì sai. Laudan có quan điểm đúng khi cho rằng một vụ tha bổng không có nghĩa là bị cáo 
đã được tuyên bố là ‘vô tội’ - sự lựa chọn của bản án là giữa ‘có tội’ và ‘không có tội’, và 
một người tìm hiểu thực tế có thể đưa ra phán quyết sau đó cũng có thể tin rằng các bị 
cáo đã thực sự phạm tội, nhưng không hài lòng vì điều này đã được thiết lập vượt quá sự 
nghi ngờ hợp lý. Tuy nhiên, tôi cho rằng Laudan là không đúng khi nhấn mạnh rằng giả 
định vô tội phải đề cập đến sự vô tội (p). Trong trường hợp được tha bổng, sự giả định 
đòi hỏi chúng ta phải gác lại mọi nghi ngờ hay nghi ngờ còn sót lại về bị cáo. Do đó, anh 
ta phải được đối xử giống như bất kỳ công dân nào khác: không chỉ đơn thuần là người 
có tội mà công tố không thể thành lập, mà là một người không phạm tội, nói cách khác, 
anh ta được hưởng lợi từ một giả định vô tội về vật chất.

VI. ÁP DỤNG GIẢ ĐỊNH VÔ TỘI TRONG PHẠM VI RỘNG VÀ HẸP

Cách tiếp cận được đề xuất trong bài viết này là một phương pháp gây tranh cãi, với 
nhiều học giả cho rằng nguyên tắc giả định vô tội không có ứng dụng nào khác ngoài 
phiên tòa. Một số nghi ngờ tính hợp lý của nguyên tắc khi giả định vô tội ở mọi giai đoạn 
tố tụng. Một trong số đó là Jeremy Bentham:

1 Laudan, Truth, Error, and Criminal Law, ibid., 105.
2 ‘When a judge instructs jurors that they should presume the defendant to be innocent until proven 

otherwise, they will almost certainly interpret that as committing them to believe that the defendant 
did not perpetrate the crime.’ (Ibid., 96).

3 ‘[T]here is not the slightest warrant for supposing that the [presumption of innocence] governs 
events beyond the trial itself.’ (Ibid., 94).
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Bị cáo trong thực tế không được đối xử như thể anh ta vô tội, và nó sẽ là vô lý và 
không nhất quán để đối phó với anh ta như thể anh ta là như vậy. Trạng thái anh ta đang 
ở là một thứ đáng ngờ, nằm giữa không phạm pháp và phạm pháp: giả sử anh ta không 
phạm pháp, sau đó ngay lập tức nên làm thủ tục chống lại anh ta: mọi thứ sau đó là áp 
bức và bất công.1

Bentham nhấn mạnh mâu thuẫn vốn có ở Nhà nước tuyên bố rằng một bị cáo được 
hưởng lợi từ sự giả định vô tội, đồng thời hành động theo những cách gợi ý hoàn toàn 
ngược lại. Như chúng ta đã thấy, Laudan bác bỏ mọi đề nghị rằng giả định được áp dụng 
ngoài phạm vi phiên tòa. Ông cho rằng các đề xuất rằng nó có thể có một ứng dụng rộng 
hơn chỉ đơn thuần là ‘suy nghĩ mong muốn’, vì giai đoạn trước phiên tòa, có một loạt các 
quyết định mà các quan chức Nhà nước đưa ra không phù hợp với cách tiếp cận như vậy. 
Ví dụ, cảnh sát bắt giữ một nghi phạm không thể tin rằng anh ta vô tội, vì người ta chỉ 
có thể bị bắt nếu có lý do có thể xảy ra,2 và một thẩm phán từ chối bảo lãnh cho bị cáo rõ 
ràng không phải là vô tội.3 Tuy nhiên, có những dấu vết của một cách tiếp cận rộng hơn 
trong Tuyên ngôn của nước Pháp về quyền của con người và của công dân (1789), Điều 
9 trong đó nêu rõ:

Vì tất cả mọi người đều vô tội cho đến khi họ bị tuyên là có tội, nếu việc bắt giữ sẽ 
được coi là không thể thiếu, mọi sự đối xử hà khắc không cần thiết đối với việc bảo vệ 
người tù bị pháp luật nghiêm cấm.

Điều này công nhận rằng một số biện pháp khắc nghiệt có thể là không thể tránh 
khỏi - một nghi phạm có thể phải bị bắt – nhưng cũng tuyên bố rõ rằng việc xử lý như 
vậy nên được giới hạn ở những điều cần thiết cho việc điều tra tội phạm. Tương tự 
như vậy, tôi chấp nhận rằng một nghi phạm không thể được đối xử hoàn toàn giống 
như một công dân không không bị nghi ngờ phạm tội: một khi nghi ngờ về tội phạm 
tập trung vào một cá nhân cụ thể, tình trạng của anh ta thay đổi, và quyền tự do và 
toàn vẹn của cơ thể có thể bị kiềm chế. Chẳng hạn, anh ta có thể được yêu cầu tham dự 
buổi thẩm vấn của cảnh sát, và nói chung sẽ không được tự do chấm dứt cuộc phỏng 
vấn tại thời điểm anh ta chọn. Anh ta có thể phải việc lấy dấu vân tay và hình ảnh, để 
tham gia vào một cuộc nhận dạng, để tìm kiếm nhà, văn phòng hoặc người của anh 
ta, và tham dự phiên tòa để xét xử. Điều này thật đáng tiếc, nhưng không thể tránh 
khỏi nếu nhà nước phải hoàn thành trách nhiệm của mình để điều tra các cáo buộc về 

1 J. Bentham, Principles of Judicial Procedure, Chapter XXIX: ‘Natural and Technical Systems Compared’. 
Similarly, it has been suggested that Packer regarded the presumption of innocence as ‘an unrealistic 
command’ to ignore the presumption of guilt ‘even though in most cases the suspect is guilty’: S. 
Baradaran, ‘Restoring the Presumption of Innocence’ (2011) 72 Ohio State Legal Journal 723, 756.

2 In the UK, ‘reasonable suspicion’ rather than ‘probably cause’ is the threshold for arrest, but Laudan’s 
argument is equally applicable in the UK.

3 Laudan, Truth, Error, and Criminal Law, 95.



99GIẢ ĐỊNH VÔ TỘI VÀ VAI TRÒ CỦA NÓ TRONG TỐ TỤNG HÌNH SỰ

hành vi phạm tội hình sự. Điểm cốt yếu là mặc dù trở thành nghi phạm không áp đặt 
một số gánh nặng nhất định, nhưng nó không được đánh đồng với tình trạng của một 
người có tội chính thức được thiết lập. Nếu cảnh sát và các quan chức nhà nước khác 
duy trì nhận thức về sự khác biệt này, việc vi phạm các quyền có nhiều khả năng được 
giữ ở mức tối thiểu cần thiết để tiếp tục điều tra, và thái độ của các quan chức đó đối 
với nghi phạm ít có khả năng biến thành một sự thiếu tôn trọng, hoặc thậm chí thái độ 
đó không còn nữa.

Mặc dù phần lớn các tòa án và nhà bình luận cho rằng giả định vô tội không áp 
dụng trước phiên tòa, một số tác giả đã ủng hộ vai trò rộng hơn - thực sự thường là 
một vai trò rất rộng.1 Do đó, Patrick Tomlin lập luận rằng vì lý do để tránh bị trừng 
phạt không phù hợp, nên áp dụng giả định vô tội để đảm bảo rằng chúng ta tránh 
trừng phạt quá mức những người đã bị kết án, do đó, một thẩm phán tuyên án nên 
được thỏa mãn vượt quá sự nghi ngờ hợp lý rằng hình phạt áp đặt không quá đáng.2 
Lý thuyết của tôi khác với điều này; Mặc dù tôi tin rằng sự giả định vô tội có thể có ý 
nghĩa đối với cách chúng ta đối xử với những người được tha bổng, sau khi xét xử, tôi 
cho rằng sau khi bị kết án thì sự giả định vô tội không còn được áp dụng nữa. Tomlin 
tin rằng sự giả định ‹tự nó, không có gì nhiều để viết’3 và rằng ‘để có ý nghĩa [nó] phải 
được kết hợp với một tiêu chuẩn nhận thức mạnh mẽ của… vượt quá sự nghi ngờ hợp 
lý›››.4 Do đó, cách tiếp cận của ông liên quan nhiều đến tiêu chuẩn của bằng chứng hơn 
là giả định vô tội.

Victor Tadros cũng ủng hộ vai trò rộng hơn của giả định và tìm hiểu ý nghĩa của nó 
đối với luật nội dung.5 Ông cho rằng việc vi phạm giả định vô tội xảy ra khi cơ quan lập 
pháp hạ thấp tiêu chuẩn chứng minh hoặc loại bỏ một số điều kiện trách nhiệm khỏi 
định nghĩa về hành vi phạm tội, nhằm giúp dễ dàng bảo đảm một sự buộc tội:

Trường hợp này được thực hiện, nhà nước đảm bảo việc kết án các bị cáo mà không 
đáp ứng tiêu chuẩn chứng minh rằng các điều kiện trách nhiệm đã được thực hiện. Điều 
này ngụ ý thái độ cho phép công khai lên án và trừng phạt công dân mà không đạt được 
tiêu chuẩn nhận thức thích hợp cho những hoạt động này.6

1 For example, Ashworth (n 18 above), 249; Baradaran (n 39 above), 723; H. Stewart, ‘The Right to be 
Presumed Innocent’ (2014) 8 Criminal Law & Philosophy 407; P. DeAngelis, ‘Racial Profiling and the 
Presumption of Innocence’ (2014) Netherland Journal of Law and Philosophy 43; P. Tomlin, ‘Could 
the Presumption of Innocence Protect the Guilty?’ (2014) 8 Criminal Law and Philosophy 431; V. 
Tadros, ‘The Ideal of the Presumption of Innocence’ (2014) 8 Criminal Law and Philosophy 449.

2 Tomlin, ibid., 432.
3 Ibid., 433.
4 Ibid.
5 Tadros, (n 42 above).
6 Ibid., 459.
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Một lần nữa, điều này có vẻ là tiêu chuẩn của bằng chứng hơn là giả định vô tội.

Antony Duff đề nghị chúng tôi nhận ra một số giả định vô tội, mỗi giả định hoạt 
động theo những cách khác nhau và có kết quả khác nhau.1 Do đó, Duff lập luận rằng 
theo luật pháp Anh, một giả định vô tội ngăn cản một công tố viên cáo buộc một bị cáo 
mà không có ‘triển vọng thực tế của việc kết án’, trong khi có một giả định vô tội khác và 
quen thuộc hơn hoạt động trong phiên tòa. Duff đề nghị chúng ta nhận ra các giả định 
vô tội nằm ngoài quy trình tố tụng hình sự, và thực sự, vượt ra ngoài luật pháp, trong 
các tương tác giữa các công dân, và giữa công dân và nhà nước.2 Cách tiếp cận được áp 
dụng trong bài viết hiện tại khác với những đề xuất của Tomlin, Tadros hoặc Duff, ở chỗ 
nó giới hạn hoạt động của sự giả định vô tội đối với quá trình phạm tội.

 VII. GIẢ ĐỊNH VÔ TỘI NHƯ LÀ THÁI ĐỘ THỰC TẾ VÀ CHÍNH SÁCH CHÍNH TRỊ

Tất nhiên, thực tế là một khi sự nghi ngờ tập trung vào một cá nhân cụ thể, tâm trí 
của nhiều người tham gia trong hệ thống tư pháp hình sự là nghi phạm ‘có lẽ là có tội’.3 
Có thể nghĩ rằng đây là một lập trường hoàn toàn thích hợp của cảnh sát, và có lẽ cũng 
của cả công tố viên và các nhân chứng; Rốt cuộc, họ đang trong công việc giúp xây dựng 
một vụ án chống lại nghi phạm. Tôi đề nghị rằng coi việc giả định vô tội là một thái độ 
thực tế để nhắc nhở họ kiểm chứng điều này và giúp cảnh báo các nhà điều tra về những 
nguy hiểm vốn có khi giả định có tội. Những mối nguy hiểm này có hai mặt: đầu tiên, nó 
có thể khiến họ mù quáng khi xem xét các giải thích thay thế, chẳng hạn như thủ phạm 
có thể là một người hoàn toàn khác. Giả định vô tội làm cho nhiều khả năng cảnh sát 
sẽ tìm kiếm bằng chứng có thể miễn tội cho nghi phạm, thay vì chỉ tập trung vào bằng 
chứng buộc tội. Thứ hai, đối xử với các nghi phạm như ‘có lẽ là có tội’, giúp cảnh sát dễ 
dàng hơn trong việc biện minh cho các nghi phạm đe dọa hoặc thậm chí lạm dụng thể 
xác, làm tăng thêm nguy cơ của những lời thú tội sai trái; yêu cầu cảnh sát đối xử với các 
nghi phạm như thể họ vô tội làm cho những hành vi đó ít xảy ra hơn.4 Cả hai mối nguy 
hiểm đều làm tăng khả năng kết án sai.

Khi vụ án được xây dựng để chống lại nghi phạm và các phương pháp xét xử, 
không thể tránh khỏi việc nhiều người trong hệ thống tư pháp hình sự sẽ hình thành giả 

1 R.A. Duff, ‘Who must Presume Whom to be Innocent of What?’ (2013) 42 Netherland Journal of Law 
and Philosophy 170, 179. See also Duff (n 2 above).

2 R.A. Duff, ‘Presumptions Broad and Narrow’ (2013) Netherland Journal of Law and Philosophy 268.
3 See Packer (n 31 above) 160–161.
4 See A. Leo et al., ‘Bringing Reliability Back In: False Confessions and Legal Safeguards in the 21st 

century’ (2006) 2 Wisconsin Law Review 479. Exoneration studies in the USA have estimated that 
false confessions account for 15–16% of wrongful conviction cases. For a useful summary of the 
literature see F. Stark, ‘Confession Evidence’ in J. Chalmers, F. Leverick and A. Shaw (eds.), Post-
Corroboration Safeguards Review Report of the Academic Expert Group (2014), available at: http://
www.gov.scot/Resource/0046/00460650.pdf.
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thuyết, nếu không thực sự đưa ra kết luận, rằng bị cáo thực sự có tội. Nhưng cũng giống 
như các nhà khoa học giỏi kiểm tra các giả thuyết của họ bằng cách cố gắng tìm ra hậu 
quả sẽ khiến họ sai,1 cũng như những người trong hệ thống tư pháp hình sự cố gắng 
xem xét các kịch bản và giải thích không phù hợp với tội của bị cáo. Những người tìm 
hiểu thực tế (dù là thẩm phán hay bồi thẩm) nên có cách tiếp cận thận trọng và có phần 
hoài nghi đối với các bằng chứng do khả năng sai lầm tiềm tàng của nó. Họ nên đặc biệt 
hoài nghi về các loại bằng chứng được chứng minh là không đáng tin cậy, chẳng hạn 
như các nhận dạng ‘thoáng qua’, trong đó thủ phạm và nhân chứng không được làm 
quen trước khi xảy ra vụ việc, và nhân chứng đã nhìn thấy hung thủ trong một thời gian 
ngắn.2 Bằng chứng có thể được đưa ra bởi một người cung cấp thông tin cho trại giam - 
người bạn cùng phòng giam bị buộc tội có thể cho rằng bị cáo đã nhận tội. Một mức độ 
hoài nghi cao cũng có vẻ phù hợp ở đây, đặc biệt khi một thỏa thuận đã được ký kết với 
Nhà nước sao cho lời khai được đưa ra để đổi lấy sự giảm án cho người cung cấp thông 
tin.3 Công việc của Michael Risinger nhắc nhở chúng ta rằng ngay cả bằng chứng khoa 
học cũng dễ bị lỗi của con người. Ông đã nhấn mạnh những nguy hiểm của việc kết án 
sai khi một chuyên gia được đưa ra những lý do độc lập để cho rằng nghi phạm thực sự 
là người phạm tội.4 Chẳng hạn, một nhà khoa học được yêu cầu so sánh dấu vân tay của 
nghi phạm với dấu vết để lại tại hiện trường vụ án có thể biết rằng nghi phạm đã được 
một nhân chứng xác định là người phạm tội.

Risinger trích dẫn một số nghiên cứu thực nghiệm chứng minh rằng’ thông tin gây 
ra kỳ vọng’ như vậy có thể làm sai lệch kết quả của các cuộc kiểm tra pháp y.5 Tất nhiên, 
áp dụng một cách tiếp cận đầy nghi ngờ đối với các bằng chứng có khả năng không đáng 
tin cậy là một yêu cầu mang tính thời đại, nhưng tất cả đều quá dễ dàng để cảnh sát và 
các công tố viên đánh mất điều này trong mong muốn giải quyết vụ án, đặc biệt nếu tội 
phạm là một vấn đề nghiêm trọng. Việc chấp nhận sự giả định vô tội như một thái độ 
thực tế giúp bảo vệ chống lại điều này.

Nó có thể bị phản đối rằng điều này đang đưa mọi thứ đi quá xa. Chắc chắn là đủ 
để các quan chức, chuyên gia pháp y, hội thẩm… kiềm chế hoạt động theo một ‘giả định 
có tội’? Có thể nó không đủ để họ đình chỉ tất cả các bản án, không cho là có tội hay vô 
tội? Richard Posner cho rằng thay vào đó, một nguyên tắc trung lập có thể được sử dụng. 
Khi bắt đầu phiên tòa, một ‘nhân tố không thiên vị’ như thẩm phán hoặc bồi thẩm nên 

1 K. Popper, The Logic of Scientific Discovery (London: Routledge, 1959).
2 E.F. Loftus, Eyewitness Testimony (Harvard: Harvard University Press, 1979); S. Rabner, ‘Evaluating 

Eyewitness Identification Evidence in the 21st Century’ (2012) 87 New York University Law Review 1249.
3 S.A. Drizin and R.A. Leo, ‘The Problem of False Confessions in the Post-DNA World’ (2003–2004) 82 

North Carolina Law Review 891.
4 D.M. Risinger, ‘NAS/NRC Report on Forensic Science: A Glass Nine-tenths Full (This is about the 

Other Tenth)’ (2009) 50 Jurimetrics 21.
5 Ibid., 29.
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bắt đầu với ‘tỷ lệ cược trước 1 đến 1… mà công tố viên của vụ án có một trường hợp đáng 
khen’.1 Đôi khi được gọi là ‹tỷ lệ cược chẵn› hoặc ‹50/50›, trong đó tỷ lệ cược 1:1 được đưa 
ra cho một đề xuất cụ thể, điều này thể hiện một đánh giá rằng một đề xuất có khả năng 
đúng hoặc sai. Tương tự như Packer và Laudan, Posner rõ ràng đề cập đến sự vô tội dựa 
trên chứng cứ: những người xác minh tình tiết vụ án nên bắt đầu phiên tòa với niềm tin 
rằng việc truy tố hoặc bào chữa sẽ đóng vai trò ngang nhau. Do đó, có thể đề nghị rằng 
quyền được xét xử ‹công bằng› bởi một ‹tòa án độc lập và vô tư›, được bảo vệ bởi Điều 6(1) 
của ECHR và các công ước quốc tế khác,2 sẽ yêu cầu một thẩm phán hoặc bồi thẩm đoàn 
chấp nhận 1:1 của Posner đánh giá, không ủng hộ bị cáo cũng không ủng hộ bên truy tố. 
Richard Friedman phê phán cách tiếp cận Posner.3 Friedman chỉ ra rằng nếu ‘Người quan 
sát’ được yêu cầu đánh giá khả năng ‘Người qua đường’ (một Người quan sát xa lạ gặp 
trên đường) đã tấn công người hàng xóm của ‘Người qua đường’ trong một dịp đặc biệt, 
thì Người quan sát có thể sẽ đánh giá tỷ lệ cược mà Người qua đường đã phạm phải như 
vậy. tấn công rất thấp: sau tất cả, như Friedman nhắc nhở chúng ta, ‘hầu hết mọi người 
không tấn công dữ dội vào hàng xóm của họ vào hoặc về một ngày nhất định và Người 
quan sát không có thông tin nào liên quan đến Người qua đường sẽ làm tăng tỷ lệ cược’.4 
Người đọc được yêu cầu tưởng tượng rằng Người quan sát giờ đã trở thành bồi thẩm và 
Người qua đường giờ là bị cáo. Nếu khi bắt đầu phiên tòa, bồi thẩm sẽ đánh giá khả năng 
bị cáo phạm tội đã tấn công người hàng xóm là thậm chí là tỷ lệ cược, điều này chỉ có thể 
dựa trên sự thay đổi địa điểm. Nói cách khác, bồi thẩm đang cho phép thực tế rằng bị cáo 
đang bị xét xử như là bằng chứng của tội phạm - và chính sự đánh giá này mà giả định vô 
tội được thiết kế để ngăn chặn. Do đó Friedman kết luận rằng cách tiếp cận của Posner đã 
vi phạm giả định vô tội.5

Một sự nhân cách hóa mang tính ngụ ngôn phổ biến mô tả công lý là một người 
phụ nữ đang giữ một cái cân, bao gồm một quả cân và hai chảo. Bằng chứng cho việc 
truy tố là được cân trên một chiếc cân, với bằng chứng cho bị cáo được cân trên cái kia. 
Theo nguyên tắc trung lập, khi bắt đầu thử nghiệm, người tìm hiểu thực tế nên coi hai 
chảo cân bằng như nhau. Tiêu chuẩn của bằng chứng - ‘vượt quá sự nghi ngờ hợp lý’, 
có nghĩa là việc kết án chỉ có thể theo dõi khi bằng chứng khiến thang đo nghiêng rất 
nhiều để ủng hộ vụ án truy tố bị cáo có tội mà không có nghi ngờ hợp lý nào. Ngược lại 
với điều này, tôi đề nghị rằng, khi bắt đầu một phiên tòa, những người tìm hiểu thực tế 
không nên tiếp cận các vị trí công tố và bào chữa tương tự như một tập hợp các thang đo 

1 R. Posner, ‘An Economic Approach to the Law of Evidence’ (1999) 51 Stanford Law Review 1477, 
1514.

2 For example, art 11(d) of the Canadian Charter.
3 Friedman (n 17 above).
4 Ibid., 880.
5 Friedman (n 17 above), 874. Laudan reaches the same conclusion: Truth, Error, and Criminal Law, 

105.
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cân bằng. Thay vào đó, giả định vô tội đòi hỏi rằng điểm bắt đầu dành cho một bên của 
các thang đo được nghiêng về phía bị cáo. Điều này có nghĩa là thay vì truy tố trình bày 
vụ việc của mình cho các bồi thẩm viên ‘trung lập’ hoặc cởi mở về tội lỗi hoặc sự vô tội 
của bị cáo, nó phải đối mặt với một cuộc đấu tranh khó khăn để thay đổi suy nghĩ của 
họ về việc bị cáo không phạm tội trở thành được thuyết phục ngược lại. Yêu cầu về bằng 
chứng phạm tội lỗi được thiết lập ‘vượt quá sự nghi ngờ hợp lý’, gợi ý cho các bồi thẩm 
khi nào họ có thể kết án. Giả định vô tội gợi ý cho các bồi thẩm nơi họ phải bắt đầu - với 
các chảo cân nghiêng về phía ‘không phạm tội’.

Nguyên tắc trung lập không nhận ra rằng chính bị cáo là người mất nhiều nhất. Điều 
này được phản ánh trong tuyên bố của Blackstone: ‘tốt hơn là mười người có tội thoát tội, 
hơn là một bên vô tội phải chịu oan sai’.1 Câu châm ngôn của Blackstone thường được 
trích dẫn, nhưng ít khi được giải thích chi tiết.2 Những người khác trích dẫn các tỷ lệ khác 
nhau, chẳng hạn như 100 người có tội và 1 người vô tội. Một số người đã cố gắng đưa ra 
một tỷ lệ ‘đúng’, tin rằng tỷ lệ chúng ta quyết định phản ánh mức độ mà chúng tôi đã 
chuẩn bị để chịu đựng những kết án sai.3 Tôi tin rằng việc khắc phục xem chúng ta nên 
tham khảo ‘10 đến 1’, ‘50 đến 1’, hay ‘100 đến 1’ nằm ngoài vấn đề. Nói rằng tốt hơn là 10, 
50 hoặc 100 người có tội trốn thoát hơn một bên vô tội phải chịu không có nghĩa là tỷ lệ 
lỗi trong các kết án sai là 10%, 2% hoặc 1% (tùy trường hợp) là chấp nhận được. Thay vào 
đó, câu châm ngôn phản ánh tình cảm rằng trong khi chúng tôi chấp nhận rằng không 
có hệ thống công lý nào có thể không thể sai lầm, chúng tôi coi những kết án sai lầm là 
một sự bất công đặc biệt nghiêm trọng.4 Tại sao điều này nên được như vậy? Cả hai kết 
quả đều gây bất lợi như nhau đối với nạn nhân của tội ác, vì hung thủ thực sự đã không 
nhận được sự sa đọa của mình trong cả hai trường hợp. Nhưng với một niềm tin sai lầm, 
Nhà nước trừng phạt một người vô tội, tước đoạt quyền tự do của anh ta, và thậm chí có 
thể là cả mạng sống của anh ta trong một số hệ thống pháp luật. Ngay cả trong những 
trường hợp ít nghiêm trọng hơn mà hình phạt có nhiều khả năng là phạt tiền, một bản 
án có tội liên quan đến sự kỳ thị và mất danh tiếng. ‘Mức độ hà khắc của một bản án hình 

1 W. Blackstone, Commentaries on the Law of England (1765), 713.
2 As Halvorsen notes, that wrongful convictions are much worse than wrongful acquittals is ‘more or 

less taken for granted as self-evidently true’. (V. Halvorsen, ‘Is it Better that Ten Guilty Persons Go 
Free Than that One Innocent Person be Convicted?’ (2004) 23 Criminal Justice Ethics 3).

3 Ibid. For an entertaining account of the many different ratios which have been proposed, see A. 
Volokh, ‘n Guilty Men’ (1997–1998) University of Pennsylvania Law Review 173.

4 Not all authors are persuaded that this is self-evident. Youngjae Lee argues that since the State owes 
its citizens a duty of physical security, if it has to choose between conviction of defendants using a 
lower standard of proof, or instead accepting that the higher proof standard will mean that more 
murderers will be acquitted and thus more innocent citizens will be killed, it is not obvious that the 
latter is morally preferable. (Y. Lee, ‘Deontology, Political Morality, and the State’ (2010–2011) 8 Ohio 
State Journal of Criminal Law 385, 391).
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sự’,1 có thể bao gồm việc tước bỏ các quyền dân sự, chẳng hạn như quyền ngồi vào bồi 
thẩm đoàn và quyền bỏ phiếu trong các cuộc bầu cử quốc hội, và tác động đến khả năng 
tìm kiếm việc làm của người bị kết án. Vì hình phạt liên quan đến sự đối xử khắc nghiệt, 
nó đòi hỏi sự biện minh mạnh mẽ và thực tế là một người đã bị kết án - rằng anh ta đã 
được chứng minh ở mức độ chắc chắn cao (‘vượt quá sự nghi ngờ hợp lý’) đã vi phạm các 
quy tắc của luật hình sự - để biện minh cho hình phạt. Giả định vô tội nhắc nhở chúng 
ta rằng trừ khi và cho đến khi một người bị buộc tội tội lỗi được chứng minh vượt quá sự 
nghi ngờ hợp lý, sau một phiên tòa công bằng và theo thủ tục tố tụng, Nhà nước thiếu 
tính chính đáng về mặt đạo đức nếu gây ra sự đối xử khắc nghiệt hoặc gây ra hậu quả 
khó chịu cho công dân. Trong vụ án In re Winship,2 Tòa án Tối cao Hoa Kỳ nhấn mạnh 
rằng tất cả chúng ta, với tư cách là công dân, cần phải tự tin rằng nếu chúng ta bị buộc 
tội, chúng ta không thể bị kết án trừ khi công tố có thể xác định tội của mình ở mức độ 
chắc chắn cao. Youngjae Lee đưa ra quan điểm tương tự khi lập luận rằng

Các biện pháp bảo vệ pháp lý cơ bản được hứa hẹn cho các cá nhân không chỉ đơn 
thuần là các yêu cầu xuất phát trực tiếp từ các quy tắc đạo đức mà chỉ ra cách các cá nhân 
nên đối xử với nhau. Chúng cũng thể hiện mối quan hệ đúng đắn giữa chính phủ và 
chính quyền, và họ là một trong nhiều điều kiện gắn liền với sự chiếm hữu độc quyền 
của chính phủ và sử dụng quyền lực để hình sự hóa và trừng phạt.3

Các biện pháp bảo vệ pháp lý mà Lee ủng hộ là yêu cầu chứng minh vượt quá sự 
nghi ngờ hợp lý và nguyên tắc trừng phạt không được vượt quá mức đáng bị phạt, 
nhưng có thể nói như vậy - và đó là trọng tâm của lập luận của tôi - rằng giả định vô tội 
là một sự bảo vệ pháp lý phản ánh mối quan hệ đúng đắn nên được áp dụng giữa công 
dân và Nhà nước.

Tuy nhiên, có thể lập luận rằng việc không kết án một kẻ giết người có tội, chẳng 
hạn, sẽ dẫn đến mất mạng nhiều hơn, vì kẻ giết người có thể tiếp tục giết thêm người. 
Tuy nhiên, một kết án sai lầm không thay đổi điều này: kẻ giết người thực sự vẫn được 
tự do để tiếp tục giết người. Có lẽ việc kết án sai sẽ ngăn chặn một số vụ giết người, vì 
sự hiểu biết rằng một người đã bị cầm tù, hoặc thậm chí bị xử tử, vì tội giết người có thể 
ngăn chặn những kẻ giết người khác. Trên cơ sở này, một kết án sai có thể được cho là 

1 J. Schonsheck, On Criminalization: An Essay in the Philosophy of the Criminal Law (The Hague: 
Kluwer Law International, 1994), 5–6. See also G.J. Chin, ‘What are Defence Lawyers For? Links 
between Collateral Consequences and the Criminal Process’ (2012–2013) 45 Texas Tech Law Review 
151, 152 who argues that ‘in many cases, collateral consequences, not fine or imprisonment, are the 
most significant consequences in criminal cases. … What is at stake for many defendants facing 
criminal charges is not a long stretch in prison, but a lifetime with a criminal record. Accordingly, it 
attorneys want to help clients, they must think about collateral consequences.’

2 397 U.S. 358, 363–364 (1970).
3 N 65 above, 399.
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hợp lý trên cơ sở thực dụng. Tuy nhiên, ngay cả khi Bentham chấp nhận, việc phát hiện 
ra rằng một người vô tội đã bị kết án - hoặc thậm chí nghi ngờ rằng điều này có thể là 
như vậy - có thể có tác động bất lợi hơn nhiều đối với niềm tin của mọi người đối với 
quá trình phạm tội so với kiến thức mà một số người có tội quản lý thoát khỏi sự trừng 
phạt nghiêm khắc. Xã hội đó cần phải tự tin rằng những người bị kết án trên thực tế là 
có tội cũng bị Tòa án nhấn mạnh trong vụ Winship. Ở England, sau một loạt các kết án 
sai, Chính phủ Vương Quốc Anh đã thành lập một Ủy ban Hoàng gia để khuyến nghị 
thay đổi quy trình tố tụng hình sự. Ủy ban lưu ý:

Phần lớn các phiên tòa hình sự được thực hiện theo cách mà tất cả những người 
tham gia coi là công bằng, và chúng tôi thấy không có lý do nào để tin rằng phần lớn các 
bản án, dù có tội hay không có tội, đều không đúng... Các trường hợp mà hệ thống được 
coi là đã thất bại nằm ngoài tỷ lệ với số lượng của chúng.1

Mất niềm tin của công chúng vào các phiên tòa hình sự có thể dẫn đến ít tội phạm 
hơn được báo cáo cho cảnh sát, nhân chứng ngại ngần, và kêu gọi cải cách quy trình tố 
tụng hình sự.2 Do đó, giả định vô tội có giá trị phương tiện cao: nó giúp bảo đảm sự đúng 
đắn của các bản án, làm giảm khả năng những người vô tội thực sự bị kết án và góp phần 
tạo niềm tin của công chúng vào hệ thống tư pháp. Giá trị quy phạm của nó cũng không 
kém phần quan trọng: nó truyền tải một thông điệp quan trọng về mối quan hệ phải tồn 
tại giữa cá nhân (nghi phạm/bị cáo) và Nhà nước. Nó nhắc nhở những người tiến hành 
tố tụng rằng họ phải nỗ lực để đối xử với bị cáo như đối xử với bất kỳ công dân nào khác. 
Nó cũng thông báo cho các bị cáo rằng anh ta vẫn là một phần của xã hội, với địa vị và 
quyền, mặc dù bị nghi ngờ vi phạm các quy tắc của xã hội. Do đó, Thomas Weigend cho 
rằng giả định này hướng dẫn các quan chức thực thi pháp luật:

‘Giả sử rằng nghi phạm không phạm tội và sau đó tự hỏi liệu bạn có thể làm gì với 
anh ta những gì bạn định làm không’. Theo tiêu chuẩn đó, mọi can thiệp vào quyền của 
nghi phạm là bất hợp pháp trừ khi có thể dựa trên các căn cứ hợp lệ khác với một giả 
định rằng anh ta thực sự có tội.3

VIII. KHẢ NĂNG ÁP DỤNG

Việc chấp nhận giả định vô tội như một thái độ thực tế có ý nghĩa ở một số điểm 
trong tố tụng hình sự, từ nghi ngờ đầu tiên về hành vi sai trái đến giai đoạn kết án cuối 
cùng. Một khảo cứu chi tiết về một vấn đề trong số này cũng có thể xứng đáng với một 
bài viết theo đúng nghĩa của nó: những gì sau đây là một bản phác thảo ngắn gọn.

1 Royal Commission on Criminal Justice, Report, Cmnd 2263, London: HMSO, 1993.
2 R. Ricciardelli, J.G. Bell and K.A. Clow, ‘Student Attitudes toward Wrongful Conviction’ (2009) 51 

Canadian Journal of Criminology and Criminal Justice 411, 413.
3 N 15 above, 196. See also T. Weigend, ‘Assuming that the Defendant is Not Guilty: The Presumption of 

Innocence in the German System of Criminal Justice’ (2014) 8 Criminal Law and Philosophy 285, 287.
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8.1. Quyền hạn của cảnh sát

Quyền hạn của cảnh sát về truy tìm, giam giữ và thẩm vấn gần như luôn luôn vi 
phạm các quyền của cá nhân về riêng tư, tự chủ thân thể và tự do. Nhà nước thường 
xuyên tước bỏ những quyền này từ những người bị kết án - và sự kết án mà biện minh 
cho sự tước bỏ đó. Do đó, khi xây dựng các quy tắc về quyền hạn của cảnh sát, các nhà 
lập pháp nên ghi nhớ rằng những điều này sẽ áp dụng cho ‘nghi phạm’, không phải 
‘người bị kết tội’, tức là đối với những người được cho là vô tội. Nói chung, các lực lượng 
cảnh sát ngăn chặn, giam giữ, đặt câu hỏi hoặc tìm kiếm công dân đang phụ thuộc vào 
họ có ‘nghi ngờ hợp lý’ hoặc ‘nguyên nhân có thể’ khiến cho tin rằng người bị giam giữ 
hoặc truy tìm đã phạm tội hình sự.1 Giả định vô tội nhắc nhở các nhân viên thực thi pháp 
luật rằng họ phải thực thi quyền hạn của mình với sự kiềm chế. Nếu sự nghi ngờ hợp 
lý/nguyên nhân có thể xảy ra đồng nghĩa với sự phạm tội, thì quyền lực cảnh sát rộng 
lớn hơn sẽ được cho phép. Thay vào đó, giả định vô tội hỗ trợ cho nhu cầu về cách tiếp 
cận tối giản: sự nghi ngờ hợp lý có thể biện minh cho việc giam giữ một cá nhân, nhưng 
chỉ trong một khoảng thời gian giới hạn (và tương đối ngắn), không phải là vô thời hạn. 
Nghi ngờ hợp lý có thể đủ để biện minh cho việc khám người bên ngoài, nhưng đối với 
các biện pháp ngăn chặn ảnh hưởng quyền lớn hơn, các hệ thống pháp lý thường yêu 
cầu lệnh của tòa án, với lý do nghi ngờ được xác minh bởi một thành viên của cơ quan 
tư pháp. Giám sát tư pháp là cần thiết cho những truy tìm xâm phạm quyền này, vì với 
tư cách là một trọng tài viên trung lập, một thẩm phán sẽ cảm thấy dễ dàng hơn một sĩ 
quan cảnh sát hoặc công tố viên để ghi nhớ các yêu cầu của sự giả định vô tội cho nghi 
phạm khi cân nhắc giá trị của cuộc điều tra chống lại sự xâm phạm quyền riêng tư không 
thể tránh khỏi.

Khi giả định vô tội được coi là một khía cạnh, hoặc thậm chí tương đương với trách 
nhiệm chứng minh, điều này sẽ ảnh hưởng đến quan niệm rằng một người bị buộc tội 
không nên hợp tác với nhà nước dưới bất kỳ hình thức nào, trước hoặc trong phiên tòa: 
Nhà nước phải chứng minh tội phạm vượt quá sự nghi ngờ hợp lý, tại sao bị cáo phải được 
mong đợi, ít yêu cầu hơn, để làm cho công việc này dễ dàng hơn? Đây không phải là một 
cách tiếp cận hữu ích. Nó không phù hợp với giả định vô tội để yêu cầu một nghi phạm 
hợp tác ở một mức độ nào đó với cuộc điều tra của cảnh sát. Rõ ràng, một sự cân bằng phải 
được đánh vào giữa lợi ích của bị cáo (vô tội) và những người của Nhà nước trong việc 
điều tra tội phạm và trừng phạt người phạm tội. Nếu giả định vô tội được hiểu là có nghĩa 
bạn sẽ không hợp tác vì sợ bạn sẽ giúp công tố thành lập vụ kiện chống lại bạn, điều này 
chắc chắn có nghĩa là chúng tôi đang hoạt động theo giả định có tội! Trường hợp một cáo 
buộc đáng tin cậy về hành vi sai trái đã được đưa ra chống lại ai đó thì điều này phải được 

1 There are, however, exceptions to the general rule that reasonable suspicion is required. 
Controversially, the Terrorism Act 2000 gave the police in the UK power to stop, search and detain 
individuals in certain designated areas, without reasonable suspicion.
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điều tra nghiêm ngặt và, nếu cần, được kiểm tra tại phiên tòa. Chấp nhận sự giả định vô 
tội như một thái độ thực tế có nghĩa là trong quá trình này, nghi phạm phải được tôn trọng 
và đối xử theo cách giữ gìn phẩm giá của họ. Họ có thể được mời tham dự buổi thẩm vấn 
tại đồn cảnh sát. Nếu họ không sẵn lòng đến, chúng ta có thể buộc họ phải làm như vậy, 
nhưng chỉ là phương sách cuối cùng. Trong đồn cảnh sát, chúng ta không từ chối họ giải 
khát hoặc nghỉ ngơi thoải mái, và chúng tôi cố gắng giảm thiểu khoảng thời gian mà chúng 
tôi tước đoạt tự do. Chúng tôi có thể yêu cầu nghi phạm cung cấp dấu vân tay, v.v ... Một 
người chống lại sự nghi ngờ hợp lý về hành vi sai trái vừa có trách nhiệm đạo đức vừa là 
nghĩa vụ pháp lý để hỗ trợ điều tra: nghĩa vụ đạo đức phát sinh bởi vì, là công dân, chúng 
ta nên sẵn sàng đối mặt với những lời buộc tội. Phạm vi của nghĩa vụ pháp lý sẽ thay đổi 
từ thẩm quyền này sang thẩm quyền khác. Ví dụ, ở Scotland, luật pháp yêu cầu nghi phạm 
cung cấp một số chi tiết nhất định sẽ cho phép danh tính của họ được cảnh sát xác minh, 
nhưng họ không cần trả lời bất kỳ câu hỏi nào khác.1 Giống ở Scotland, nghi phạm bị cảnh 
sát giam giữ ở Mỹ có đặc quyền chống lại sự tự buộc tội.2 Ngược lại, ở England, một nghi 
phạm phải cung cấp chi tiết về các biện pháp phòng vệ trong khi cảnh sát thẩm vấn, hoặc 
có nguy cơ suy luận bất lợi được tìm thấy bởi người điều tra được đưa ra lần đầu tiên tại 
phiên tòa.3 Những hệ thống trong số các hệ thống pháp luật này đưa ra cách tiếp cận đúng 
đắn về mức độ hợp tác xã hội có quyền mong đợi từ một nghi phạm nằm ngoài phạm vi 
của bài viết này; vấn đề là ở mỗi hệ thống pháp luật, cảnh sát có thể nói đúng với một nghi 
phạm: ‘Là một người vô tội được cho là [i.e. mặc dù bạn có thể vô tội] bạn có nghĩa vụ hợp 
tác với nhau’.

8.2. Giam giữ trước khi xét xử

Việc áp dụng một giả định vô tội theo nghĩa rộng có thể có ý nghĩa đối với các khía 
cạnh khác của việc đối xử với công dân trước khi xét xử, ví dụ, liên quan đến việc sử dụng 

1 Criminal Procedure (Scotland) Act 1995, s. 14(9): ‘A person detained [by the police for questioning]… 
shall be under no obligation to answer any question other than to give the information mentioned in 
subsection (10) below, and a constable shall so inform him both on so detaining him and on arrival 
at the police station or other premises.’ Section 14(10): ‘That information is – (a)the person’s name; 
(b)the person’s address; (c)the person’s date of birth; (d)the person’s place of birth … and (e)the 
person’s nationality.’

2 Miranda v Arizona 384 U.S. 436 (1966); Edwards v Arizona 451 U.S. 477 (1981).
3 Criminal Justice and Public Order Act 1994, s. 34: ‘Where, in any proceedings against a person for 

an offence, evidence is given that the accused … on being questioned under caution by a constable 
trying to discover whether or by whom the offence had been committed, failed to mention any fact 
relied on in his defence in those proceedings … the court or jury, in determining whether the accused 
is guilty of the offence charged, may draw such inferences from the failure as appear proper.’ For 
criticism of the provision see D. Birch, ‘Suffering in Silence: a Cost-Benefit Analysis of Section 34 of 
the Criminal Justice and Public Order Act 1994’ [1999] Crim. L.R. 769; J. Jackson, ‘Silence and Proof: 
Extending the Boundaries of Criminal Proceedings in the United Kingdom’ (2001) International 
Journal of Evidence & Proof 145.
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hồ sơ chủng tộc,1 nhưng nó gây tranh cãi nhất đối với việc giam giữ trước khi xét xử. Ủy 
ban cải cách luật pháp Ireland (ILRC) lưu ý hai cách tiếp cận có thể được thực hiện ở đây.2 
Cách tiếp cận phổ biến hơn, như được mô tả trước đây, coi giả định là một quy tắc tố tụng 
chỉ hoạt động trong phiên tòa hình sự và không có ứng dụng bên ngoài diễn đàn đó. Thứ 
hai coi đó là ‘một nguyên tắc chi phối tất cả các giai đoạn của quá trình phạm tội’:

Nếu quan điểm đầu tiên của giả định là chính xác, thì không nhất thiết phải áp đặt 
các hạn chế đối với các bị cáo được thiết kế để đảm bảo các mục đích khác ngoài việc 
tham dự phiên tòa. Do đó, giam giữ trước khi xét xử để ngăn chặn tội phạm sẽ được chấp 
nhận. Tuy nhiên, nếu quan điểm thứ hai về giả định vô tội được thông qua, các hạn chế 
trước khi xét xử, nếu có, phải tối thiểu và phải được thiết kế để đảm bảo rằng phiên tòa 
của anh ta sẽ diễn ra.3

Năm 1951, Tòa án Tối cao Hoa Kỳ tuyên bố rằng việc không công nhận quyền được 
tại ngoại trước khi xét xử sẽ khiến cho việc giả định vô tội trở nên vô nghĩa,4 nhưng đến 
năm 1979, Tòa án đã đưa ra kết luận ngược lại, cho rằng giả định ‘không áp dụng quyết 
định của quyền của một người bị giam giữ trước khi bị giam cầm trước khi phiên tòa của 
anh ta bắt đầu’.5 Ngược lại, các tòa án ở Ireland thông qua quan điểm thứ hai được mô tả 
bởi ILRC.6 Ngoài ra còn có một giả định ủng hộ bảo lãnh trong cả luật pháp của England 
và Scotland,7 nhưng điều này thường được giải thích là được đòi hỏi bởi quyền tự do. 
Tuy nhiên, như chúng ta đã thấy, một người bị kết án không có quyền như vậy, do đó, 
sự giả định vô tội một lần nữa nhắc nhở chúng ta rằng vì một bị cáo không được đối xử 
như thể anh ta đã bị kết tội, việc giam giữ trước khi xét xử có thể được biện minh căn 
cứ rằng bị cáo ‘có tội’. Bảo lãnh có thể bị từ chối đối với người trước đó đã bỏ trốn ở giai 
đoạn trước phiên tòa, vì họ đã cho thấy rằng có rủi ro họ có thể bỏ trốn.8 Đó là quá khứ, 
hành vi được xác định (không thể đưa ra xét xử) mà biện minh cho việc từ chối bảo lănh, 
thay vì một giả định rằng họ có tội về tội danh hiện tại này. Trong trường hợp phạm tội 

1 DeAngelis (n 43 above).
2 Law Reform Commission of Ireland, Report on an Examination of the Law of Bail (LRC 50–1995).
3 Ibid., para 5.29.
4 Stack v Boyle 342 US 1, 3 (1951).
5 Bell v Wolfish 441 US 520, 533 (1979). This is also the position in Canada: R v Pearson (1993) 17 

C.R. (4th) 1, 77 CCC (3rd) 124. For a history of bail in the USA, see: M.J. Hegreness, ‘America’s 
Fundamental and Vanishing Right to Bail’ (2013) 55 Arizona Law Review 909. See also D. Kiselbach, 
‘Pre-trial Criminal Procedure: Preventive Detention and the Presumption of Innocence’ (1989) 31 
Criminal Law Quarterly 168.

6 O’Callaghan [1966] IR 501. This is also the approach taken in New South Wales: P. Shrestha, ‘Two 
Steps Back: The Presumption of Innocence and Changes to the Bail Act 2013 (NSW)’ (2015) 37 Sydney 
Law Review 47.

7 England: Bail Act 1976, s 4; Scotland: Criminal Procedure (Scotland) Act 1995, s 23B.
8 See the Criminal Procedure (Scotland) Act 1995, s. 23C(1)(a) which allows a court to refuse bail if 

there is a ‘substantial risk’ that the accused might abscond or fail to appear at the trial diet.
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nghiêm trọng như giết người, có thể hợp lý khi đưa ra các quyết định bảo lãnh dựa trên 
sự khái quát hóa: nếu đó là trường hợp những người được tại ngoại với tội danh giết 
người thường cố gắng bỏ trốn, một cơ quan tài phán có thể áp dụng chính sách từ bỏ 
giam giữ tất cả những người phải đối mặt với cáo buộc như vậy. Điều này không ngụ ý 
rằng tất cả những người bị buộc tội giết người đều có tội như bị buộc tội. Bỏ trốn trước 
khi xét xử có thể không đồng nghĩa với sự có tội: trong một số trường hợp, ngay cả một 
bị cáo vô tội cũng có thể đánh giá cơ hội được tha bổng là thấp. Mặc dù tại ngoại có thể bị 
từ chối vì mục đích phòng chống tội phạm do những cáo buộc trước đó của bị cáo - hồ sơ 
của một người cho chúng ta biết về xu hướng hành xử theo một kiểu cụ thể trong tương 
lai - không thể bị từ chối vì lý do chỉ bị buộc tội vì điều này tội phạm, thật hợp lý khi kết 
luận rằng một bị cáo có thể ‘phạm thêm tội ác’ trong khi chờ xét xử. Tương tự, trong khi 
sức mạnh của vụ kiện chống lại bị cáo có thể được tính đến trong việc xác định rủi ro của 
việc bỏ trốn, thì không nên từ chối chỉ dựa vào tính nghiêm trọng của vụ án, vì đây là 
vấn đề phải được quyết định tại phiên tòa.1

Tòa án Nhân quyền Châu Âu (ECtHR) đã tuyên bố nhiều lần2 rằng các quốc gia thành 
viên phải ‘lưu ý đứng mức đến nguyên tắc giả định vô tội’ để đảm bảo rằng việc giam giữ 
trước khi xét xử không vượt quá thời gian hợp lý, theo yêu cầu của Điều 6(1) của ECHR.3 Tất 
nhiên, có thể lập luận rằng ‘lưu ý đứng mức’ đến sự giả định vô tội có nghĩa là bất kỳ hạn chế 
nào được áp đặt khi bảo lãnh được chấp nhận đều không chính đáng; xét cho cùng, chúng 
ta không đưa các công dân không bị buộc tội phải chịu các hình thức tự do có điều kiện. Giả 
định vô tội cho chúng ta biết rằng nếu các điều kiện được áp dụng trong việc cấp bảo lãnh, 
thì những điều này nên được hướng đến để đảm bảo rằng phiên tòa diễn ra, thay vì dựa trên 
giả định rằng bị cáo đã phạm tội mà anh ta bị buộc tội.4

Áp dụng giả định vô tội như một thái độ thực tế cũng có nghĩa là khi từ chối bảo 
lãnh và nghi phạm bị tạm giam chờ xét xử, các điều kiện trong đó họ bị giam giữ phải 

1 See R.A. Duff, ‘Pre-trial Detention and the Presumption of Innocence’ in A. Ashworth, L. Zedner and 
P. Tomlin (eds.), Prevention and the Limits of the Criminal Law (Oxford: Oxford University Press, 
2013), 115; L. Stevens, ‘The Meaning of the Presumption of Innocence for Pre-trial Detention: An 
Empirical Approach’ (2013) 42 Netherland Journal of Legal Philosophy 239.

2 Letellier v France (1991) 14 EHRR 83, para 35. See also B v Austria (1990) 13 EHRR 20, para 42; Yargci 
and Sargin v Turkey (1995), 20 EHRR 505, para 50.

3 See also art 5(3) of the ECHR; art 14(3)(c) of the International Covenant on Civil and Political Rights; 
art 7.5 of the American Convention on Human Rights; art 20(4)(c) and art 21(4)(c) of the Statutes of 
the International Criminal Tribunals for Rwanda and for the former Yugoslavia, respectively; art 
11(b) of the Canadian Charter of Rights and Freedoms; and art 7(1)(d) of the African Charter on 
Human and Peoples’ Rights.

4 Art 5(3) of the ECHR provides that accused persons have a right ‘to trial within a reasonable time or 
to release pending trial’ and expressly states that pre-trial release ‘may be conditioned by guarantees 
to appear for trial.’ For an analysis of this in relation to English law, see P. Leach, ‘Automatic Denial 
of Bail and the European Convention’ (1999) Criminal Law Review 300.
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phản ánh tình trạng vô tội/không được xét xử của họ. Vì vậy, họ nên được tách biệt khỏi 
các tù nhân bị kết án, được phép mặc quần áo của họ, được quyền có nhiều giờ thăm 
viếng hào phóng hơn và được tiếp cận nhiều hơn với các cố vấn pháp lý. Trong khi 
những sự phân biệt này được công nhận trong một số khu vực tài phán (ví dụ, Scotland), 
các điều kiện ở nơi khác ít thuận lợi hơn với các tù nhân chưa được giam giữ trong điều 
kiện tồi tệ hơn so với tội phạm bị kết án.1 Nếu giả định vô tội là không liên quan đến vấn 
đề bảo lãnh hoặc điều kiện bị tạm giam, thì mong muốn của chúng tôi để giảm thiểu việc 
giam giữ trước khi xét xử sẽ xuất phát từ những lo ngại về sự xuống cấp của bằng chứng, 
hoặc sự chậm trễ, căng thẳng gây ra cho các nhân chứng, thay vì từ quan niệm tước đoạt 
tự do là một cách không được chấp nhận để đối xử với một người được giả định vô tội.

8.3. Đề xuất trước khi xét xử hoặc sau khi kết án về sự phạm tội

Ở một số tiểu bang của Hoa Kỳ, nạn nhân và các thành viên gia đình của họ được 
phép mặc áo phông, nút hoặc ruy băng, hoặc hiển thị các dấu hiệu bằng văn bản khác 
trước tòa cho thấy rằng bị cáo có tội.2 Thực tiễn này không phù hợp với giả định vô tội: 
thiết lập sự có tội là chức năng của công tố. Như vậy, trong phiên tòa và trước khi đưa 
ra phán quyết, chỉ nên cho phép bên truy tố có thể nêu ra việc bị cáo thực sự có tội. Một 
vấn đề nữa là cái gọi là ‘dẫn giải tội phạm’ (perp walk), trong đó một vụ bắt giữ nghi 
phạm được cảnh sát hoặc công tố viên đưa ra trước công chúng, khi các phóng viên và 
máy quay tin tức có mặt, để làm nhục nghi phạm và khuyến khích nhận tội.3 Những 
thách thức đối với thực tiễn đã tập trung vào việc liệu nó có vi phạm Tu chính án thứ tư 
của Hiến pháp Hoa Kỳ nhằm bảo vệ quyền công dân của mình về quyền riêng tư trước 
những điều tra và bắt giữ vô lý hay không.4 Giả định vô tội nói chung không được áp 
dụng ở đây vì như chúng tôi đã lưu ý, các tòa án Hoa Kỳ coi giả định vô tội không áp 
dụng trước xét xử. Tôi đề nghị rằng việc đi bộ perp là vi phạm giả định vô tội: ngay cả 
thuật ngữ ‘dẫn giải tội phạm’ gợi ý rằng người bị bắt là người có tội.

1  See R.L. Lippke, ‘Preventive Pre-trial Detention without Punishment’ (2014) 20 Res Publica 111, 112.
2 See S. Elizabeth, ‘The Newest Spectator Sport: Why Extending Victims’ Rights to the Spectators’ 

Gallery Eroded the Presumption of Innocence’ (2008) 58 Duke Law Journal 275.
3 K.J. Kaiser, ‘Twenty-first Century Stocks and Pillory: Perp Walks as Pretrial Punishment’ (2002–2003) 

88 Iowa Law Review 1205. In Government of the United States of America v Tollman [2008] EWHC 
184 the (English) court had to determine whether the defendants should be extradited to the USA. 
The court at first instance described as ‘reprehensible’ the US Prosecuting Attorney’s comment that 
he was looking forward to having ‘a perp walk’: ‘By this he meant that he intended to walk publicly 
through the streets of New York, from the processing centre to the courthouse, with Mrs Tollman 
handcuffed and in leg-irons for the benefit of the press’ [para 38].

4 Kaiser, ibid. See also R. Hagglund, ‘Constitutional Protections Against the Harms to Suspects in 
Custody Stemming from Perp Walks’ (2011–2012) 81 Mississippi Law Journal 1757; P. Paciocco, 
‘Pilloried in the Press: Rethinking the Constitutional Status of the American Perp Walk’ (2013) 16 
New Criminal Law Review
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Cách tiếp cận được nêu trong bài viết này cũng có nghĩa là trước khi xét xử hoặc sau 
khi được tha bổng, không nên có ý kiến nào của cảnh sát, công tố viên hoặc thẩm phán 
đưa ra ấn tượng rằng thực tế bị cáo phạm tội. Đây thực sự là lập trường đã được ECtHR 
đưa ra, đã nhiều lần cho rằng sự bảo vệ được bảo đảm bởi Art 6 (2) vượt ra ngoài phiên 
tòa hình sự đối với các tình huống khác mà nhà nước có thể được cho là đang áp dụng 
giả định vô tội.1 Do đó, Tòa án đã tuyên bố rằng giả định hoạt động trước khi các thủ tục 
tố tụng hình sự đang chờ xử lý,2 và có thể tồn tại sau khi ngừng các thủ tục tố tụng đó, 
hoặc sau khi được tha bổng. Trong vụ án gần đây Cleve v Germany,3 Tòa án nhắc lại rằng 
giả định vô tội bảo vệ những người đã bị buộc tội hình sự khỏi bị các quan chức và chính 
quyền đối xử như thể họ thực sự có tội.4

8.4 Biểu quyết đa số trong bồi thẩm đoàn

Nếu công tố không thể xác định được sự phạm tội vượt quá sự nghi ngờ hợp lý, thì 
giả định vô tội có nghĩa là bị cáo có quyền được hưởng phán quyết ‘không phạm tội’. 
Điều này có hậu quả cho biểu quyết đa số trong bồi thẩm đoàn. Tại Scotland, 8 trong 
số 15 bồi thẩm đoàn phải ủng hộ kết án trước khi bản án có tội có thể được trả lại. Như 
Gerry Maher đã lập luận, có một câu hỏi đặt ra là liệu một bản án mà 7 bồi thẩm có ít 
nhất một nghi ngờ hợp lý về tội lỗi có thể được đồng nhất với sự chứng minh vượt quá 
sự nghi ngờ hợp lý hoặc sự tương thích với giả định vô tội.5 Các nhà bình luận có truyền 
thống dựa trên yêu cầu về bằng chứng chứng thực như một sự biện minh cho phán 
quyết của đa số. Vào năm 2013, Chính phủ Scotland đã bày tỏ ý định bãi bỏ yêu cầu về sự 
làm chứng, khiến cho việc xem xét lại phán quyết ‘đa số đơn giản’.6 Trái ngược với điều 
này, một bồi thẩm đoàn hình sự England bao gồm 12 bồi thẩm, ít nhất 10 người trong số 
họ phải bỏ phiếu ủng hộ kết án hoặc tha bổng, nếu không sẽ tái thẩm. Sự tha bổng đó 
không phải là kết quả ngay cả khi 9 trong số 12 bồi thẩm ủng hộ một phán quyết ’không 
có tội’ đã bị chỉ trích là trái với giả định vô tội.7

1 Cases include Sekanina v Austria (1993) 17 EHRR 221; Rushiti v Austria (2000) 33 EHRR 1331; Hussain 
v United Kingdom (2006) 43 EHRR 22; Geerings v Netherlands, [2007] ECHR 191. For a helpful 
summary see L. Campbell, ‘A Rightsbased Analysis of DNA Retention: Non-conviction Databases 
and the Liberal State’ (2010) Crim LR 889.

2 Allenet de Ribemont v France App No 15175/89 (1995) 20 EHRR 557. See also Butkevicius v Lithuania 
App No 48297/99 (ECHR, 26 March 2002). Accused persons in France now have a right not to be 
referred to as if guilty, prior to trial: see F. Quintard-Morinas, ‘The Presumption of Innocence in the 
French and AngloAmerican Legal Traditions’ (2010) 58 American Journal of Comparative Law 107, 140.

3 App. No. 48144/09; [2015] ECHR 35.
4 Ibid., para 35.
5 G. Maher, ‘Jury Verdicts and the Presumption of Innocence’ (1982) 3 Legal Studies 146.
6 Scottish Government, Reforming Scots Criminal Law and Practice: Additional Safeguards Following 

the Removal of the Requirement for Corroboration (Consultation Paper 2013). For an analysis and 
critique see J. Chalmers and F. Leverick, ‘Majority Jury Verdicts’ (2013) 17 Edinburgh Law Review 90.

7 Maher (n 96 above).
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8.5. Lưu giữ mẫu DNA

Giả định này có thể có những ứng dụng khác sau phiên tòa, liên quan đến việc Nhà 
nước lấy mẫu DNA được giữ lại từ các nghi phạm đã được tha bổng sau đó. Trong vụ 
án S và Marper v UK,1 ECtHR đã phát hiện ra rằng việc giữ lại các mẫu như vậy có thể vi 
phạm Điều 8 của ECHR (quyền riêng tư) và nhận xét về sự kỳ thị liên quan đến việc giữ 
lại như vậy. Liz Campbell đã lập luận rằng việc giữ lại DNA ‘biểu thị một mức độ không 
tin tưởng đối với các công chức nhà nước về tội phạm trong tương lai của người [có mẫu 
được giữ lại] và khả năng tái phạm của người đó, và do đó dường như liên quan đến giả 
định của sự vô tội’.2 Một mức độ ngờ vực như vậy có thể được biện minh khi một người 
đã bị kết án về một tội phạm nghiêm trọng, nhưng có lẽ không nên là một lý do đủ để 
làm án tích cho một người mà tội phạm chưa được tòa án xác lập.3

IX KẾT LUẬN

Bài viết này đề xuất cần áp dụng nguyên tắc giả định vô tội rộng rãi hơn, cho thấy rằng 
nó được coi là một thái độ thực tế nên được áp dụng bởi những người tham gia hệ thống 
tư pháp. Việc áp dụng phương pháp tiếp cận quy phạm và mở rộng hơn này dẫn đến việc 
đánh giá lại thủ tục hình sự trước khi xét xử, thủ tục xét xử và một số khía cạnh của việc 
xử lý sau xét xử của những người được tha bổng. Nó cũng khuyến khích cả các người tiến 
hành/tham gia tố tụng chuyên nghiệp và không chuyên nghiệp (bồi thẩm đoàn) áp dụng 
thái độ thẩm vấn đối với bằng chứng, đặc biệt là các dạng bằng chứng có khả năng có vấn 
đề có khả năng dẫn đến oan sai. Cách tiếp cận truyền thống trong đó giả định vô tội chỉ áp 
dụng cho phiên tòa khiến cho những người bị buộc tội cũng như những người đã bị xét xử 
nhưng được tha bổng, có nguy cơ bị đối xử kém thuận lợi hơn các công dân khác. Đối xử 
với sự giả định vô tội như một thái độ thực tế nhắc nhở chúng ta rằng những bị cáo hoặc 
nghi phạm không được đánh đồng với những người có tội chính thức được chứng minh.
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HANDCUFFING DURING THE CRIMINAL TRIAL...

WHAT CAN WE LEARN FROM DIRECTIVE (EU) 2016/343 ON THE 
STRENGTHENING OF CERTAIN ASPECTS OF THE PRESUMPTION OF INNOCENCE 

[...]?

Prof. Dr. Robert Esser1*

I. GENERAL REMARKS ON DIRECTIVE (EU) 2016/343

Directive (EU) 2016/343 is part of the European Roadmap for strengthening 
procedural rights of suspected or accused persons in criminal proceedings (EU Council 
Res. 2009/C 295/01).

The Directive is divided into four chapters: The first chapter (Articles 1 and 2) 
deals with subject matter and scope of the Directive. The second chapter (Articles 3 to 
7) focusses on the presumption of innocence whereas the third chapter (Articles 8 and 
9) deals with the right to be present at the trial. The fourth chapter (Articles 10 to 16) 
contains general and final provisions.

Unlike EU regulations, EU directives are not directly applicable. Rather, directives 
are binding upon the EU Member States only as to the result to be achieved; the choice 
of form and methods is left to the national authorities, Article 288 (3) TFEU.

Directive 2016/343 entered into force on 31 March 2016. The EU Member States had 
to transpose its provisions into national law by 1 April 2018.

II. AIMS AND SCOPE OF DIRECTIVE (EU) 2016/343

1. According to its Article 1, Directive (EU) 2016/343 lays down common minimum 
rules concerning certain aspects of the presumption of innocence and the right to be 
present at the trial.

By establishing common minimum rules, Directive (EU) 2016/343 aims at 
strengthening the trust of Member States in each other’s criminal justice systems and 
thus at facilitating mutual recognition of decisions in criminal matters (recital 10). The 
Directive seeks to enhance the right to a fair trial in criminal proceedings (recital 9).

∗  University of Passau (Germany), Chair for German, European and International Criminal Law, 
Criminal Procedure Law and White Collar Crime Research Center Human Rights in Criminal 
Proceedings (HRCP) robert.esser@uni-passau.de www.uni-passau.de/esser
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However, as the Directive only deals with certain aspects of the presumption 
of innocence, some questions related to the presumption of innocence – such as the 
circumstances in which a decision on pre-trial detention may be adopted – are not governed 
by the Directive but rather fall solely within the remit of national law (CJEU, Judgment of 
19 September 2018, C310/18 PPU – Milev, para. 48). The Directive does not represent a 
complete and exhaustive instrument (CJEU, ibid., para. 47).

2. The Directive is applicable to natural persons who are suspects or accused persons 
in criminal proceedings (Article 2, first sentence). Moreover, the Directive applies at all 
stages of the criminal proceedings, from the moment when a person is suspected or 
accused of having committed a criminal offence, or an alleged criminal offence, until the 
decision on the final determination of whether that person has committed the criminal 
offence concerned has become definitive (Article 2, second sentence).

III.   IMPLICATIONS OF DIRECTIVE (EU) 2016/343 ON HANDCUFFING DURING THE CRIMINAL TRIAL

1. The presumption of innocence under Directive (EU) 2016/343 – Overview 

According to its Article 3, “suspects and accused persons are presumed innocent until 
proved guilty according to law”.

•	 Cf. Article 48 (1) EU Charter of Fundamental Rights: “Everyone who has been charged 
shall be presumed innocent until proved guilty according to law.”

•	 Cf. Article 6 (2) ECHR: “Everyone charged with a criminal offence shall be presumed 
innocent until proved guilty according to law.”

Articles 4 to 7 of Directive (EU) 2016/343 deal with particular aspects of the 
presumption of innocence, in particular being:

•	 Public references to guilt (Article 4)

•	 Presentation of suspects and accused persons (Article 5)

•	 Burden of proof (Article 6)

•	 Right to remain silent and right not to incriminate oneself (Article 7)

2. Handcuffing during the criminal trial

a) Using measures of physical restraint – Article 5 of Directive (EU) 2016/343

Article 5 (1) states that “Member States shall take appropriate measures to ensure that 
suspects and accused persons are not presented as being guilty, in court or in public, through the 
use of measures of physical restraint”.

Such “measures of physical restraint” are, amongst others, handcuffs, glass boxes, cages 
and leg irons (recital 20). Where feasible, the competent authorities should also abstain 
from presenting suspects or accused persons in court or in public while wearing prison 
clothes, so as to avoid giving the impression that those persons are guilty (recital 21).
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However, Article 5 (2) points out that Member States are not prevented from applying 
measures of physical restraint “that are required for case-specific reasons, relating to security or to the 
prevention of suspects or accused persons from absconding or from having contact with third persons”.

“Case-specific reasons relating to security” include measures to prevent suspects 
or accused persons from harming themselves or others or from damaging any property 
(cf. recital 20).

Moreover, the term “third persons” within the meaning of the second alternative 
of Article 5 (2) (“case-specific reasons relating to the prevention of suspects or accused 
persons from…”) includes witnesses and victims but is not limited to these persons (also 
cf. recital 20).

The possibility of applying measures of physical restraint does not imply that the 
competent authorities are to take any formal decision on the use of such measures (recital 20).

Whether and to what extent Directive (EU) 2016/343 prohibits using measures of 
physical restraint against vulnerable persons (e.g. children), is unclear. 

•	 The general wording used in Article 5 (1) (“suspects and accused persons”) 
suggests that the use of handcuffs can be justified as long as one the requirements of 
Article 5 (2) are met.

•	 On the other hand, recital 43 urges that children should be given a specific degree 
of protection, and that specific procedural safeguards should be established “in respect 
of some of the rights provided for in this Directive”, which might be understood as 
prohibiting the use of handcuffs entirely or at least as requiring narrower prerequisites 
than the ones laid down in Article 5 (2).

b) Remedies – Article 10 Directive (EU) 2016/343

According to Article 10 (1), Member States shall ensure that suspects and accused 
persons have an effective remedy if their rights under Directive (EU) 2016/343 are breached.

Moreover, Member States shall ensure that, in the assessment of statements made 
by suspects or accused persons or of evidence obtained in breach of the right to remain 
silent or the right not to incriminate oneself, the rights of the defence and the fairness of 
the proceedings are respected, Article 10 (2).

IV.  INTERNATIONAL HUMAN RIGHTS FRAMEWORK ON HANDCUFFING DURING THE CRIMINAL TRIAL

1.   European Convention on Human Rights (ECHR)

As regards the conformity of handcuffing with the fundamental rights guarantees 
enshrined in the ECHR, the European Court of Human Rights (ECtHR) typically 
examines these cases with a view to the prohibition of torture, inhuman or degrading 
treatment or punishment laid down in Article 3 ECHR.
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To fall within the scope of Article 3 ECHR, the ill-treatment in question must attain 
a minimum level of severity (ECtHR, Ireland v. UK, judgment of 18 January 1978, no. 
5310/71, para. 162).

In Svinarenko and Slyadnev v. Russia, the European Court of Human Rights pointed 
out that “measures of restraint such as handcuffing […] do not normally give rise to an issue 
under Article 3 of the Convention where they have been imposed in connection with lawful arrest 
or detention and do not entail the use of force, or public exposure, exceeding what is reasonably 
considered necessary in the circumstances”, and that “in this regard, it is of importance for 
instance whether there is reason to believe that the person concerned would resist arrest or try to 
abscond or cause injury or damage or suppress evidence” (ECtHR [GC], judgment of 17 July 
2014, nos. 32541/08 and 43441/08, para. 117 with further references).

In Mouisel v. France, the ECtHR referred to several criteria in order to evaluate the 
danger presented by the applicant, such as “previous conduct or other evidence giving serious 
grounds to fear that there was a significant danger of his absconding or resorting to violence” (ECtHR, 
judgment of 14 November 2002, no. 67263/01, para. 47). With regard to the circumstances of 
the particular case, the Court noted that the use of handcuffs was standard practice in the 
context of detention but also took into account the applicant’s physical weakness and the 
fact that he was being taken from prison to hospital so that, overall, the use of handcuffs 
was disproportionate to the needs of security (ECtHR, ibid., paras. 46 et seq.).

The Court has also examined the use of handcuffs in other cases such as Raninen 
v. Finland (judgment of 16 December 1997, no. 20972/92), D.G. v. Ireland (judgment of 
16 May 2002, no. 39474/98), Naoumenko v. Ukraine (judgment of 10 February 2004, no. 
42023/98), Öcalan v. Turkey (GC, judgment of 12 May 2005, no. 46221/99), Gorodnitchev v. 
Russia (judgment of 24 May 2007, no. 52058/99) and Duval v. France (judgment of 26 May 
2011, no. 19868/08).

In a nutshell, handcuffs may only be used during the criminal trial if there is 
a significant danger caused by the accused, and if this measure is necessary in the 
circumstances of the particular case.

2. International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR)

With regard to the presumption of innocence as enshrined in Article 14 (2) ICCPR, 
the Human Rights Committee (HRC) has stressed that “defendants should normally not be 
shackled or kept in cages during trials or otherwise presented to the court in a manner indicating 
that they may be dangerous criminals” (HRC, General Comment No. 32 of 23 August 2007, 
CCPR/C/GC/32, para. 30).

Moreover, in Karimov et al. v. Tajikistan, the HRC found a violation of Article 14 
(2) ICCPR because in court the applicants had been placed in a metal cage and had 
been handcuffed, and – in addition – a high ranked official had publicly affirmed at the 
beginning of the trial that it was not possible to remove their handcuffs because they 
were dangerous criminals and could escape (HRC, 27 March 2007, case no. 1108 and 
1121/02, para. 7.4).
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(Biên dịch: Nguyễn Minh Tâm)

I. BÌNH LUẬN CHUNG VỀ CHỈ THỊ (EU) 2016/343

Chỉ thị (EU) 2016/343 là một phần của Lộ trình châu Âu nhằm tăng cường các quyền 
tố tụng của người bị tình nghi hoặc bị cáo trong tố tụng hình sự (Nghị quyết của Hội 
đồng châu Âu 2009/C 295/01 [EU Council Res. 2009/C 295/01]).

Chỉ thị được chia thành bốn chương: Chương thứ nhất (Điều 1 và 2) đề cập đến vấn đề 
nội dung (matter) và phạm vi (scope) của Chỉ thị. Chương thứ hai (Điều 3 đến 7) tập trung vào 
giả định vô tội trong khi chương thứ ba (Điều 8 và 9) đề cập đến quyền có mặt tại phiên toà. 
Chương thứ bốn (Điều 10 đến 16) bao gồm các điều khoản chung và cuối cùng.

Không giống với các quy định của EU (regulations), các chỉ thị của EU (directives) không 
được áp dụng trực tiếp. Đúng hơn, các chỉ thị ràng buộc đối với các quốc gia thành viên EU 
chỉ về kết quả cần đạt được; [quyền] lựa chọn hình thức (forrm) và phương pháp (methods) 
được giành cho các chính quyền quốc gia, Điều 288(3) Hiệp ước về chức năng của Liên minh 
châu Âu/Treaty on the Functioning of the European Union [Article 288(3) TFEU].

Chỉ thị 2016/343 có hiệu lực vào ngày 31 tháng 3 năm 2016. Các quốc gia thành viên 
EU phải chuyển các điều khoản của nó [chỉ thị] vào trong pháp luật quốc gia trước ngày 
1 tháng 4 năm 2018.

II. CÁC MỤC ĐÍCH VÀ PHẠM VI CỦA CHỈ THỊ (EU) 2016/343

1. Theo Điều 1, Chỉ thị (EU) 2016/343 đưa ra những quy tắc tối thiểu chung liên quan 
đến một số khía cạnh của giả định vô tội và quyền có mặt tại phiên toà.

Bằng việc thiết lập những quy tắc tối thiểu chung, Chỉ thị (EU) 2016/343 nhằm mục 
đích củng cố niềm tin của các quốc gia thành viên vào hệ thống tư pháp hình sự của quốc 

* Đại học Passau (CHLB Đức), Trung tâm Nghiên cứu Nhân quyền trong tố tụng hình sự (HRCP)
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gia thành viên khác và do đó tạo thuận lợi cho sự thừa nhận lẫn nhau các quyết định 
trong các vấn đề hình sự (dẫn nhập/recital 10 [ở phần mở đầu Chỉ thị đoạn “xét rằng”]). 
Chỉ thị cố gắng tăng cường quyền xét xử công bằng trong tố tụng hình sự (dẫn nhập 9).

Tuy nhiên, bởi Chỉ thị chỉ đề cập đến một số khía cạnh của giả định vô tội, một số 
câu hỏi liên quan đến giả định vô tội – như các trường hợp trong đó quyết định về giam 
giữ trước khi xét xử có thể được chấp nhận – không chịu sự điều chỉnh của Chỉ thị mà 
chỉ thuộc về phạm vi thẩm quyền của pháp luật quốc gia (Toà án Công lý Liên minh 
châu Âu/The Court of Justice of the European Union [CJEU], Phán quyết ngày 19 tháng 
9 năm 2018, C-310/18 PPU – Milev, đoạn 48). Chỉ thị không miêu tả [thể hiện] một công 
cụ/phương tiện đầy đủ và toàn diện (CJEU, đã dẫn, đoạn 47).

2. Chỉ thị được áp dụng cho các thể nhân/tự nhiên nhân [natural persons] là người 
bị tình nghi hoặc bị cáo trong tố tụng hình sự (Điều 2, câu đầu tiên). Hơn nữa, Chỉ thị áp 
dụng ở tất cả các giai đoạn của tố tụng hình sự, từ thời điểm khi một người bị tình nghi 
hoặc bị cáo buộc đã phạm một tội hình sự, hoặc bị cho rằng đã phạm tội hình sự, cho đến 
khi quyết định về phán quyết chung cuộc về việc người đó có phạm tội hình sự liên quan 
hay không là cuối cùng. (Điều 2, câu thứ hai).

III. Ý NGHĨA CỦA CHỈ THỊ (EU) 2016/343 VỀ CÒNG TAY TRONG PHIÊN TOÀ HÌNH SỰ

1. Giả định vô tội theo Chỉ thị (EU) 2016/343 – Tổng quan

Theo Điều 3, “người bị tình nghi và bị cáo được giả định vô tội cho đến khi được chứng minh 
[là] có tội theo luật”.

•	 So sánh. Điều 48(1) Hiến chương Liên minh châu Âu về các quyền cơ bản: “Mọi người 
bị cáo buộc [phạm tội] sẽ được giả định vô tội cho đến khi được chứng minh [là] có tội theo luật”.

•	 So sánh. Điều 6(2) Công ước châu Âu về Nhân quyền: “Mọi người bị cáo buộc về 
hình sự sẽ được giả định vô tội cho đến khi được chứng minh [là] phạm tội theo luật”.

Từ Điều 4 đến Điều 7 của Chỉ thị (EU) 2016/343 đề cập đến những khía cạnh cụ thể 
của giả định vô tội, cụ thể là:

•	 Các dẫn chiếu công cộng đến tội phạm (Điều 4)

•	 Sự hiện diện của người bị tình nghi và bị cáo (Điều 5)

•	 Trách nhiệm của bằng chứng (Điều 6)

•	 Quyền giữ im lặng và quyền không bị buộc phải nhận có tội (Điều 7)

2. Còng tay trong phiên toà hình sự

a) Sử dụng các biện pháp giam giữ thể chất – Điều 5 Chỉ thị (EU) 2016/343

Điều 5(1) quy định rằng “Các quốc gia thành viên phải tiến hành các biện pháp thích hợp 
để bảo đảm rằng người bị tình nghi hoặc bị cáo không được hiện diện như là có tội, trong phiên toà 
hoặc trước công chúng, thông qua việc sử dụng các biện pháp giam giữ thể chất”.
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Các “biện pháp giam giữ thể chất” như vậy trong số các biện pháp khác bao gồm còng 
tay, lồng kính (glass boxes), cũi (cages) và xích chân (leg irons) (dẫn nhập 20). Nếu khả thi, 
cơ quan có thẩm quyền cũng nên tránh [làm] hiện diện người bị tình nghi hoặc bị cáo 
trong phiên toà hoặc trước công chúng trong khi mặc quần áo tù nhân để tránh gây ấn 
tượng rằng những người đó có tội (dẫn nhập 21).

Tuy nhiên, Điều 5(2) chỉ ra rằng các quốc gia thành viên không bị ngăn cấm áp dụng 
những biện pháp giam giữ thể chất mà “là cần thiết vì những lý do [trong] vụ việc-cụ thể, 
liên quan đến an ninh hoặc để ngăn chặn người bị tình nghi hoặc bị cáo bỏ trốn hoặc tiếp xúc với 
người thứ ba”.

“Các lý do [trong] vụ việc-cụ thể liên quan đến an ninh” bao gồm những biện pháp 
để ngăn ngừa người bị tình nghi hoặc bị cáo [tự] làm tổn hại bản thân hoặc người khác 
hay gây thiệt hại đến bất cứ tài sản nào (xem thêm. dẫn nhập 20).

Hơn nữa, thuật ngữ “người thứ ba” [third persons] trong nghĩa của đoạn thứ hai 
của Điều 5(2) (“các lý do [trong] vụ việc-cụ thể liên quan đến ngăn chặn người bị tình 
nghi hoặc bị cáo khỏi…”) bao gồm [cả] nhân chứng và nạn nhân nhưng không giới hạn 
ở những người này (cũng xem thêm. dẫn nhập 20).

Khả năng áp dụng các biện pháp giam giữ thể chất không có [nghĩa] hàm ý rằng các 
cơ quan có thẩm quyền sẽ đưa ra bất kỳ quyết định chính thức nào về việc sử dụng các biện 
pháp như vậy (dẫn nhập 20).

Chỉ thị (EU) 2016/343 liệu có hay không hoặc đến mức độ nào ngăn cấm sử dụng 
các biện pháp giam giữ thể chất đối với người dễ bị tổn thương/yếu thế (như trẻ em) vẫn 
chưa rõ ràng.

•	 Từ ngữ chung được dùng trong Điều 5(1) (“người bị tình nghi và bị cáo”) ám chỉ 
rằng việc sử dụng còng tay có thể được biện minh miễn là đáp ứng một trong những yêu 
cầu của Điều 5(2).

•	 Mặt khác, dẫn nhập 43 nhấn mạnh rằng trẻ em cần phải được bảo vệ ở một mức 
độ cụ thể, và rằng một số biện pháp bảo vệ tố tụng/thủ tục cụ thể phải được thiết lập 
“đối với một số quyền được quy định trong Chỉ thị này”, mà có thể được hiểu là cấm 
hoàn toàn [việc] sử dụng còng tay hoặc ít nhất là đòi hỏi các điều kiện tiên quyết hẹp hơn 
những gì [điều kiện] đưa ra trong Điều 5(2).

b) Biện pháp khắc phục – Điều 10 Chỉ thị (EU) 2016/343

Theo Điều 10(1), các quốc gia thành viên sẽ bảo đảm rằng người bị tình nghi và 
bị cáo có được biện pháp khắc phục hiệu quả nếu các quyền của họ theo Chỉ thị (EU) 
2016/343 bị vi phạm.

Ngoài ra, các quốc gia thành viên sẽ bảo đảm rằng, trong việc đánh giá các tuyên 
bố của người bị tình nghi hoặc bị cáo hay chứng cứ thu được vi phạm quyền giữ im lặng 
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hoặc quyền không bị buộc phải nhận tội, các quyền về người bào chữa và sự công bằng 
của tố tụng được tôn trọng, Điều 10(2).

IV.   KHUNG PHÁP LUẬT NHÂN QUYỀN QUỐC TẾ VỀ CÒNG TAY TRONG PHIÊN TOÀ HÌNH SỰ

1.   Công ước châu Âu về Nhân quyền (ECHR)

Liên quan đến sự phù hợp của [biện pháp] còng tay với việc bảo đảm các quyền cơ 
bản được ghi nhận trong ECHR, Toà án Nhân quyền châu Âu (ECtHR) thường xem xét 
những vụ việc này với ý định ngăn cấm tra tấn, đối xử hay trừng phạt vô nhân đạo hoặc 
tàn ác quy định trong Điều 3 ECHR.

Nằm trong phạm vi Điều 3 ECHR, sự đối xử ngược đãi (ill-treatment) được nói đến 
phải đạt được một mức độ nghiêm trọng tối thiểu (ECtHR, Ireland kiện UK, phán quyết 
ngày 18 tháng 1 năm 1978, số. 5310/71, đoạn 162).

Trong vụ Svinarenko và Slyadnev kiện Nga, Toà án Nhân quyền châu Âu chỉ ra rằng “các 
biện pháp giam giữ như còng tay […] thường không làm phát sinh vấn đề theo Điều 3 của Công ước 
khi chúng được áp đặt liên quan đến việc bắt giữ hoặc giam giữ hợp pháp và không đưa đến việc sử 
dụng vũ lực, hoặc công bố công khai, vượt quá những gì được cho là hợp lý cần thiết trong hoàn 
cảnh”, và rằng “về vấn đề này, điều quan trọng là ví dụ liệu có lý do để tin rằng người có liên quan sẽ 
chống lại việc bắt giữ hoặc cố gắng bỏ trốn hoặc gây ra thương tổn hay thiệt hại hoặc ngăn chặn bằng 
chứng” (ECtHR [Phòng Thẩm phán Tối cao/Grand Chamber of the Court – GC], phán quyết 
ngày 17 tháng 7 năm 2014, số. 32541/08 và 43441/08, đoạn 117 với các tài liệu tham khảo thêm).

Trong vụ Mouisel kiện Pháp, ECtHR đã dựa vào một số tiêu chí để đánh giá sự hiện 
diện nguy hiểm bởi nguyên đơn, chẳng hạn “hành vi trước đây hay các bằng chứng khác đưa 
ra những căn cứ quan trọng để lo sợ rằng có một mối nguy hiểm đáng kể về việc bỏ trốn hoặc dùng 
đến bạo lực của anh ta” (ECtHR, phán quyết ngày 14 tháng 11 năm 2002, số. 67263/01, đoạn 
47). Đối với các trường hợp của vụ việc cụ thể, Toà án lưu ý rằng việc sử dụng còng tay 
là thực tiễn thông thường trong bối cảnh giam giữ nhưng cũng tính đến sự yếu kém về 
thể chất của nguyên đơn và thực tế rằng anh ta được di chuyển từ nhà tù đến bệnh viện, 
nên xét tổng thể, việc sử dụng còng tay không tương xứng với các yêu cầu/đòi hỏi về an 
ninh (ECtHR, đã dẫn, các đoạn 46 và tiếp theo).

Toà án cũng đã xem xét việc sử dụng còng tay trong các vụ việc như Raninen kiện 
Phần Lan (phán quyết ngày 16 tháng 12 năm 1997, số. 20972/92), D.G. kiện Ireland (phán 
quyết ngày 16 tháng 5 năm 2002, số. 39474/98), Naoumenko kiện Ukraine (phán quyết ngày 
10 tháng 2 năm 2004), số. 42023/98), Öcalan kiện Thổ Nhĩ Kỳ (phán quyết ngày 12 tháng 5 
năm 2005, số. 46221/99), Gorodnitchev kiện Nga (phán quyết ngày 24 tháng 5 năm 2007, số. 
52058/99) và Duval kiện Pháp (phán quyết ngày 26 tháng 5 năm 2011, số. 19868/08).

Tóm lại, [biện pháp] còng tay chỉ có thể được sử dụng trong phiên toà hình sự nếu 
tồn tại một mối nguy hiểm đáng kể do bị cáo gây ra, và nếu biện pháp này là cần thiết 
trong các trường hợp của vụ việc cụ thể.
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2. Công ước quốc tế về các quyền dân sự và chính trị (ICCPR)

Liên quan đến giả định vô tội được ghi nhận trong Điều 14(2) ICCPR, Uỷ ban Nhân 
quyền (HRC) đã nhấn mạnh rằng “các bị cáo không nên bị xiềng xích hoặc nhốt trong cũi 
khi xét xử hoặc xuất hiện trước toà theo cách cho thấy họ có thể là những kẻ phạm tội hình sự 
nguy hiểm” (HRC, General Comment/Bình luận chung số 32 ngày 23 tháng 8 năm 2007, 
CCPR/C/GC/32, đoạn 30).

Ngoài ra, trong vụ Karimov và những người khác kiện Tajikistan, HRC nhận thấy 
đã có sự vi phạm Điều 14(2) ICCPR bởi vì tại toà án, các nguyên đơn đã bị nhốt trong 
lồng bằng kim loại và bị còng tay, và thêm vào đó một quan chức cao cấp đã công khai 
khẳng định ngay từ đầu phiên toà rằng không thể tháo còng tay của họ bởi họ là những 
tội phạm hình sự nguy hiểm và có thể bỏ trốn (HRC, ngày 27 tháng 3 năm 2007, vụ việc 
số. 1108 và 1121/02, đoạn 7.4).
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1.   THE RIGHT TO BE PRESUMED INNOCENT IN THE INTERNATIONAL HUMAN RIGHTS LAW

Human Rights in the criminal proceedings is essentially a set of procedural 
guarantees that is very important in the international human rights law (IHRL) which 
aims to: Firstly, protecting the safety of the life, body, honor, dignity and freedom 
of man. Secondly, ensuring the fair trial. This set of guarantees includes several 
different aspects and contains many explicit and implicit rights, in which the right to 
be presumed innocent (or presumption of innocence) is a very important human right that 
is recognized as a norm of customary international law and enshrined in many other 
international legal documents.1

3

In IHRL, the right to be presumed innocent is enshrined for the first time in the 
Universal Declaration on Human Rights (UHDR, 1948): “Everyone charged with a penal 
offence has the right to be presumed innocent until proved guilty according to law in 
a public trial at which he has had all the guarantees necessary for his defense” (Art. 
11(1)).2

4 The International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR, 1966) continues 
to reaffirm this right in a more concise manner: “Everyone charged with a criminal 

* PhD candidate, LLM, School of Law, Vietnam National University, Hanoi
** School of Law, Vietnam National University, Hanoi
1 Amnesty International (2014), Fair Trial, p.125, at: https://www.amnesty.org/download/

Documents/8000/pol3 00022014en.pdf, [accessed: 18/6/2020].
2 Universal Declaration of Human Rights (1948), at: https://www.refworld.org/docid/3ae6b3712c.html, 

[accessed: 18/6/2020].
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offence shall have the right to be presumed innocent until proved guilty according to 
law” (Art. 14(2)).1

In the international criminal law (ICL), specifically in the Statutes, the right to be 
presumed innocent is provided as follows: “1. Everyone shall be presumed innocent 
until proved guilty before the Court in accordance with the applicable law. 2. The onus 
is on the Prosecutor to prove the guilt of the accused. 3. In order to convict the accused, 
the Court must be convinced of the guilt of the accused beyond reasonable doubt”. 
(Art. 66 Rome Statute of the ICC);2 “The accused shall be presumed innocent until proved 
guilty according to the provisions of the present Statute” (Art. 21(3) ICTY Statute);3 “The 
accused shall be presumed innocent until proven guilty according to the provisions of 
the present Statute” (Art. 20(3) ICTR Statute).4

The right to be presumed innocent is often analyzed in relation to fair trial standards. 
In this regard, Amnesty International believed that every one has the right to be presumed 
innocent, and treated as innocent, unless and until they are convicted according to law 
in the course of proceedings which meet at least the minimum prescribed requirements 
of a fair trial.5

According to Human Rights Committee (CCPR)’s explanation in General Comment 
(GC) No. 32, a fair trial must meet many requirements that, in addition to the right to be 
presumed innocent, other elements including:6 equal before the courts and tribunals (para. 
7, 9, 10, 11, and 13); a competent, independent and impartial tribunal established by law (para. 
19 to 21); fair and public hearing (para. 25, 28); the right not to be compelled to testify against 
oneself or to confess guilt (para. 41); the prohibition of retroactive application of criminal laws and 
of double jeopardy (para. 54 to 57); the right to be tried without undue delay (para. 35); the right 
to defend oneself in person or through counsel (para. 37); the right to be present at trial and appeal 
(para. 31, 36, 54); the right to call and examine witnesses (para. 39); the right to an interpreter 
and to translation (para. 32, 40); the right to a public judgement (para. 29); the right to a fair 
punishment; the right to appeal and retrials (para. 45, 47).

1 International Covenant on Civil and Political Rights (1966), at: https://www.refworld.org/docid/3ae6b3aa0.
html, [accessed: 18/6/2020].

2 Rome Statute of the International Criminal Court, at: https://www.refworld.org/docid/3ae6b3a84.html, 
[accessed: 18/6/2020].

3 Statute of the International Criminal Tribunal for the Former Yugoslavia, at: https://www.refworld.org/
docid/3dda28414.html, [accessed: 18/6/2020].

4  Statute of the International Criminal Tribunal for Rwanda, at: https://www.refworld.org/docid/3ae6b3952c.
html, [accessed: 18/6/2020].

5 Amnesty International (2014), Fair Trial, p.125.
6 CCPR General Comment No. 32 (CCPR/C/GC/32 23 August 2007); Amnesty International (2014), Fair 

Trial.
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As recommended by the CCPR, the right to be presumed innocent is considered 
as a norm of customary international law, and therefore it applies at all times and in all 
circumstances (para. 11 GC No. 29; para. 6 GC No. 32).1 In other words, the right to be 
presumed innocent shall apply at all stages of the criminal proceedings, even before 
the suspects are charged with a crime until a conviction is confirmed following a final 
appeal.2 The right-holders of this right includes detainees, suspects, accused persons. 
The state-institutions conducting investigating, prosecuting and adjudicating activities 
are duty-bearers that are responsible to respect and protect this right.

The right to be presumed innocent is legally related to the issues of the burden and 
standard of proof. In this aspect, CCPR explains in GC No. 32 as follows: “The presumption 
of innocence, which is fundamental to the protection of human rights, imposes on the 
prosecution the burden of proving charge, guarantees that no guilt can be presumed until 
the charge has been proved beyond reasonable doubt, ensures that the accused has the 
benefit of doubt, and requires that persons accused of a criminal act must be treated in 
accordance with this principle” (para. 30).3 In the Rome Statute, this aspect is provided as 
follows: “2. The onus is on the Prosecutor to prove the guilt of the accused; 3. In order 
to convict the accused, the Court must be convinced of the guilt of the accused beyond 
reasonable doubt” (Art. 66(2)-(3)); the accused person has the right “not to have imposed 
on him or her any reversal of the burden of proof or any onus of rebuttal” (Art. 67(1)(i)).4

Thus, according to IHRL and ICL, the burden of proving the crime is on the 
prosecution. The accused person is not responsible for proving his innocence. Proving 
of crime must be without reasonable doubts. If any reasonable suspicion exists, it must 
be explained (presumed) in favor of the accused person. In this case, the court may not 
convict, and the accused must be acquitted.5

In this aspect, IHRL also recognized the right [of the accused person] not to be compelled to 
testify against himself or to confess guilt (Art. 14(3)(g) ICCPR, Art. 55(1) and Art. 67(1)(g) Rome 
Statute). The agencies conducting criminal proceedings must not intervene directly or 
indirectly or cause psychological pressure on suspects or accused persons to compel them to 
confess guilt. Prohibiting torture and other cruel, inhuman or degrading treatment to compel 
the accused person to confess guilt. Any statement which is established to have been made 
as a result these actions shall not be invoked as evidence in any proceedings, except against a 
person accused of torture as evidence that the statement was made (Art. 15 CAT).6

1 CCPR General Comment No. 29 (CCPR/C/21/Rev.1/Add.11); CCPR General Comment No. 32.
2 Amnesty International (2014), Fair Trial, p.125.
3 CCPR General Comment No. 32.
4 Rome Statute of the International Criminal Court (art. 66(2)-(3), art. 67(1)(i)).
5 Amnesty International (2014), Fair Trial, p.125.
6 Convention against Torture (CAT, art. 15).
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Another implicit right of the right to be presumed innocent and the right not to be compelled 
to testify against oneself or to confess guilt which is very important is the right to remain silent 
(expressly recognized in Art. 55(2)(b) and Art. 67(1)(g) Rome Statute). The accused person 
has the right to speak or remain silent during an investigation and in court, and the silence 
is not considered as a reason to determine their guilt or innocence. However, the right to 
remain silent is not an absolute right, and in particular circumstances, the court may make 
a judgement unfavorable to the accused persons if they keep quiet. In this case, in order to 
determine whether a court decision is considered a violation of the fair trial rights based on 
factors:1 (1) the individual’s access to their lawyer and the assistance of their lawyer during 
questioning; (2) warnings given to the accused about the consequences of silence; (3) the 
permissible weight afforded to the silence when evaluating the evidence.

About protecting the presumption of innocence in practice, CCPR explains in GC 
No. 32 as follows: “It is a duty for all public authorities to refrain from prejudging the 
outcome of a trial, e.g. by abstaining from making public statements affirming the guilt 
of the accused. Defendants should normally not be shackled or kept in cages during trials 
or otherwise presented to the court in a manner indicating that they may be dangerous 
criminals. The media should avoid news coverage undermining the presumption of 
innocence. Furthermore, the length of pre-trial detention should never be taken as 
an indication of guilt and its degree. The denial of bail or findings of liability in civil 
proceedings do not affect the presumption of innocence” (para. 30).2

Moreover, with regard to the detention issue, CCPR further explains in the other 
General Comments as follows: the accused should not be detained while awaiting trial 
unless there are permissible reasons for detention (see also Art. 9(3) ICCPR and para. 
3 CCPR GC No. 8);3 detention and its length should not be taken as a sign of crime 
and must be consistent with the presumption of innocence (see also the right to be tried 
without undue delay in Art. 9(3)-(4) and Art. 14(3)(c) ICCPR); conditions of detention must 
be treated in an appropriate manner and separately from those who have been convicted 
(see also Art. 10(2)(a) ICCPR and para. 9 CCPR GC No. 21).4 Hence, according to CCPR’s 
explanation, during the investigative stage and trial in court, the decisions on detention, 

1 Amnesty International (2014), Fair Trial, p.131.
2 CCPR General Comment No. 32.
3 Amnesty International (2014), Fair Trial, p.61-62. Art 9(3) ICCPR: “Everyone has the right to liberty and 

security of person. No one shall be subjected to arbitrary arrest or detention. No one shall be deprived of his 
liberty except on such grounds and in accordance with such procedure as are established by law”. CCPR GC 
No. 8: “Pre-trial detention should be an exception and as short as possible” (para. 3).

4 Art. 10(2)(a) ICCPR: “Accused persons shall, save in exceptional circumstances, be segregated from convicted 
persons and shall be subject to separate treatment appropriate to their status as unconvinced persons”. CCPR 
GC No. 21: “Such segregation is required in order to emphasize their [accused persons] status as unconvicted person 
who at the same time enjoy the right to be presumed innocent as stated in article 14, paragraph 2” (para. 9).
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its length and conditions, and the treatment of accused in practice must be consistent 
with the presumption of innocence. The state authorities and the public should not have 
prejudices against the accused before the criminal proceedings ended or after an acquittal 
by a court. If a person is acquitted by final judgment of a court (including on procedural 
grounds, such as expiry of a time limit for prosecution), the judgment is binding on all 
state authorities. Therefore, the public authorities, particularly courts, prosecutors and 
the police, should refrain from implying that the person may have been guilty, so as not 
to undermine the presumption of innocence. The public authorities should not voice 
suspicions about the individual’s innocence to refuse compensation, or when the case is 
transferred to civil courts but using a different lower standard of proof.1

In this aspect, IHRL also recognizes two important rights or principles:2 The prohibition 
of double jeopardy (the principle of ne bis in idem): No one shall be tried or punished more 
than once in the same jurisdiction for an offence for which he has already been finally 
convicted or acquitted in accordance with the law and penal procedure (see also Art. 14(7) 
ICCPR and Art. 20 Rome Statute). However, the prohibition against double jeopardy is not 
violated in the case a higher court dismisses a [lower court] judgment and orders a re-trial. 
The prohibition also does not prevent the re-trial in some exceptional circumstances such 
as discovering new facts or evidence that can acquit the accused. Moreover, in some cases, 
a person who has been tried by national courts may be tried again for the crimes under 
the jurisdiction of the International Criminal Court (ICC) or other international criminal 
tribunals without violating the principle of double jeopardy. However, those who have 
been tried by ICC or other international criminal tribunals may not be subsequently be 
tried again (see also Art. 101(1) and Art. 108(1) Rome Statute).

The prohibition of retroactive application of criminal laws (the principle of nillem crimen 
sine lege): This principle stems from the two basic principles of criminal law existing since 
ancient times: “no crime without law” and “no punishment without law” (see also Art. 
11(2) UDHR, Art. 15 ICCPR, Art. 22 to 24 Rome Statute). This principle may not be restricted 
in any circumstances, including during states of emergency.

Through the above analysis, it can be seen that the right to be presumed innocent is a 
very important human right in criminal proceedings, considered as a norm of customary 
international law and applied in all times and all circumstances. The content of this right is 
very broad, requires guarantees in many aspects, both formal and practical, and this is also 
an important requirement of the right to a fair trial.

2. Reflection of the right to be presumed innocent in Vietnam

On 24 September 1982, Vietnam acceded to ICCPR and in 1988, the content of the 
principle of presumption of innocent appeared for the first time in the 1988 Criminal 

1 Amnesty International (2014), Fair Trial, p.128.
2 Amnesty International (2014), Fair Trial, p.138-142.
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Procedure Code of Vietnam (CrPC) as follows: “No one is regarded as guilty and subject to 
punishment, before the conviction of court has taken legal effect” (Art. 10). In 1992, the content of 
this principle was also firstly recognized in the 1992 Constitution of Vietnam (Art. 72) and 
repeated in the 2003 CrPC (Art.9) as follows: “No one shall be considered guilty nor be punished 
until there is a final and conclusive judgement from the court”. The 2003 CrPC emphasised it 
[Art. 9] is as a basic principle of the criminal proceedings of Vietnam. However, there is 
a fact that both at constitutional level and criminal procedure codes prior to 2013 have 
never mentioned the term “presumption of innocence” as a principle, and some theorists 
believe that the expressions of the 1992 Constitution and the 2003 CrPC expressed the 
presumption of guilt rather than the presumption of innocence.1 Furthermore, the practice of 
criminal proceedings during this period was also based on the principle of presumption 
of guilt rather than on the principle of presumption of innocence.2 In addition, there 
are theorists believe that using the term “suy đoán vô tội” (speculation of innocence) has a 
meaning more or less different from “presumption/assumption of innocence” (giả định vô tội).3

The current 2013 Constitution for the first time expresses more accurately the 
content of presumption of innocence as follows: “The accused is considered innocent until 
proven guilty under a legal procedure and by a court verdict that has taken legal effect” (Art. 
31(1)). In order to implement the Constitution and to ensure that criminal procedure 
laws are compatible with the Constitution, the 2015 CrPC prescribes the new principle of 
presumption of innocence at Art. 13 which applies to criminal proceedings in Vietnam as 
follows:

The accused is considered innocent until proven guilty under a legal procedure and 
by a court verdict that has taken legal effect.

In the absence of sufficient and justifiable bases for accusing or charging the accused 
under the procedure and formalities specified in this Code, the person(s) or organ(s) 
that has/have the authority to take legal proceedings must conclude that the accused is 
innocent.

1 Đào Trí Úc (2020), “Presumption of innocence as an important constitutionalised principle of the 
Vietnamese criminal procedure law”, Online Experts Workshop ‘The Presumption of Innocence’, 
paper available at: https://law.unimelb.edu.au/centres/alc/news-and-events/the-presumption-of-
innocence-online-experts-workshop#papers, [accessed: 10/8/2020].

2 Trần Văn Độ (2020), “Presumption of innocence in criminal procedure in Vietnam”, Online Experts 
Workshop ‘The Presumption of Innocence’, paper available at: https://law.unimelb.edu.au/centres/
alc/news-and-events/the-presumption-of-innocence-online-experts-workshop#papers, [accessed: 
10/8/2020].

3 Bùi Tiến Đạt (2015), “Quyền giả định vô tội và Quyền im lặng: Lý thuyết và thách thức từ thực tiễn” [The 
right to be presumed innocent and the right of silence: Theory and practical challenges], Legislative Study 
Magazine 22 (302), p.3-11.
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In addition to the Art. 13, there are some other articles in the 2015 CrPC stipulating 
other aspects related to the presumption of innocence, including:1

- Relating to general procedural requirements, Art. 7 provides that:

All criminal proceedings must be carried out in accordance with the procedure 
established by this Code; the dealing with sources of information on any alleged offence, 
and the initiation of legal proceedings, investigation, prosecution and trial cannot be 
otherwise than on such bases and in accordance with such procedure and formalities as 
are specified in this Code.

- Relating to  the responsibility to prove, Art. 15 provides that:

Competent procedural authorities are held liable for proving guilt. A accused person 
is entitled to but is not obliged to prove his innocence. Competent procedural authorities, 
within their duties and authority, must use legitimate measures to determine the facts of 
a lawsuit in unbiased, thorough and complete ways, to clarify the evidences of guilt and 
innocence, aggravation and mitigation of criminal liabilities of the accused person.

- Relating to evidence: According to Art. 86 and Art. 87 provide that:

Evidences are de facto and collected as per the sequence and formalities defined by 
this Law. Evidences are grounds for the determination of a crime, perpetrators of such crime 
and other valuable facts for the settlement of the case”, and “Palpable things not collected as 
per the sequence and formalities as per this Law bear no legal effect and are not evidences 
for the settlement of criminal lawsuits”. As provided in the Article 98: “The admission of 
crimes by suspects or defendants shall not be the sole evidence for conviction”. According 
to Article 10,  all forms of maltreatment, torture and other illegal practices in the process of 
collecting evidences and taking other procedural activities are strictly prohibited.

From the above-mentioned provisions, it can be said that, the right to be presumed 
innocent has been recognized in Vietnamese law. The legal framework of Vietnam on this 
right is formally compatible with relevant provisions of ICCPR and other international 
human rights treaties.

However, there are some problems occurred in protection of the right to be presumed 
innocent in practice in Vietnam, as follows:

Firstly, as indicated in the Art. 13 of the 2015 CrPC: “In the absence of sufficient and justifiable 
bases for accusing or charging the accused under the procedure and formalities specified in this Code, 
the person(s) or organ(s) that has/have the authority to take legal proceedings must conclude that 
the accused is innocent”. This provision requires competent procedural authorities, if a legal 
provision is unspecified, inter alia, it must be explained in favor of the accused.

1 Đào Trí Úc (2020), Ibid (note 21).
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Nevertheless, in practice, the competent procedural authorities in Vietnam tend to explain 
unspecified legal provisions in a way that is detrimental to the accused. This leads to wrongful 
convictions and undermines the right of every person accused of a crime is presumed to be 
innocent unless and until his or her guilt is established beyond a reasonable doubt.

Secondly, as mentioned earlier, presumption of innocence requires the prosecution 
must prove, beyond a reasonable doubt, each essential element of the crime charged. 
In this regard, “reasonable doubt’ is the factor that triggers or ends the presumption 
of innocence, and presumption of innocence is closely associated with the issues of 
collection and evaluation of evidence.

However, in Vietnam, it is still not clear what is  the “reasonable doubt”. The CrPC 
and the competent procedural authorities have never determined  specific criteria to 
justify the reasonable doubt. Consequently, there were cases where the defendants were 
convicted when the adequate evidence was not fully gathered. In fact, the competent 
procedural authorities of Vietnam devided the evidence into many types in criminal 
proceedings, such as direct and indirect evidence. The problem is that, in many case, 
only indirect evidence were used for conviction, which is contrary to the principle of 
presumption of innocence.

Thirdly, also as mentioned earlier, for the presumption of innocence, a person 
cannot be compelled to confess guilt or give evidence against him/herself. It is for the 
state to produce evidence of guilt, not for the defendant to prove innocence. Therefore, 
a suspect’s silence should not be used as evidence of guilt. And, because of the serious 
consequences of conviction, the state must prove guilt to a high standard. If doubt 
remains, the defendant must be given the benefit of the doubt and cleared because the 
state’s “burden of proof” has not been met.

In Vietnam, the right to silence is specified in some provisions of the current 2015 CrPC, 
but not explicitly. Specifically, a suspect has the right to present statements, to express opinions, 
or the right do not have to give testimonies against themselves or be forced to plead guilty (Art. 58 to 
61). In addition, the 2015 CrPC also provides that the arrested have the right to be informed 
and explained about their rights and obligations. But unfortunately, the Code does not provide 
for the legal consequences of a breach of the responsibility to notify the detainee of the right 
to silence. Because of that, this legal right of silence was not guaranteed to be enforced if 
the detainee did not know they had that right. In comparison, in many other countries, for 
example, in the United States, there have been typical cases of violating the notice of silence 
to the detainee, which subsequently resulted in all their statements, including the pleading 
guilty to being found guilty is no longer sufficient evidence to convict them in court.

In relation to the state’s “burden of proof”,  in Vietnam, there has been a particularly 
serious case recently, in which at the trial the accused pleaded guilty and said he was not given 
a bow or corporal punishment (torture), so he was the court sentenced to death. However, the 
procuracy body protested that case, arguing that it was necessary to re-investigate because 
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the evidence that the court used to give a sentence is mainly the defendant’s testimony 
and there is no direct evidence. In addition, in the process of investigating the defendant’s 
testimonies were inconsistent and contradictory (pleading and refusing) and in conflict with 
many other pieces of evidence. This shows that the principle of state’s “burden of proof” has 
not yet fully and properly applied in Vietnam.

Fourthly, the right not to be compelled to testify against himself or to confess guilt is 
closed linked with “forced confession”, which may have been extracted through torture 
or other ill-treatment were used to convict and an accused. In Vietnam, forced confession 
is legally prohibited by law but still happens in practice and has led to some famous 
wrongfull conviction cases that “shocked Vietnamese society” including Huynh Van Nen 
case, Nguyen Thanh Chan case, Nguyen Minh Hung case, Han Duc Long case, in which 
all the victims reported being tortured by investigators.
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PRESUMPTION OF INNOCENCE  
IN INTERNATIONAL HUMAN RIGHTS LAW

Dr.Vu Thi Thu Quyen*1

1.  THE PRESUMPTION OF INNOCENCE IN INTERNATIONAL HUMAN RIGHTS LAW: AN OVERVIEW

According to international human rights law, the presumption of innocence is one 
of the most important rights embodied in criminal justice systems. This right, which is 
called the right to be presumed innocent until proved guilty is one of those principle 
that influences the treatment to which an accused person is subjected from the criminal 
investigations through the trial proceedings, up to and including the end of the final 
appeal1

2. This principle is fundamental for the protection of human rights and must guide 
the prosecution as well as the defense lawyers.

Article 11 (1) of the Universal Declaration of Human Rights (UDHR) says that 
“Everyone charged with a penal offence has the right to be presumed innocent until proved 
guilty according to law in a public trial at which he has had all the guarantees necessary 
for his defence”. The International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR) further 
elaborated the UDHR provision. Article 14 off ICCPR states that “Everyone charged with 
a criminal offence shall have the right: (2) to be presumed innocent until proved guilty 
according to law. (3)(g) Not to be compelled to testify against himself or to confess guilt”. 

All relevant regional human rights instruments envision the right to be presumed 
innocent until proven guilty. For example, Article 8(2) American Convention on Human 
Rights (ACHR) establishes as well that “Every person accused of a criminal offense has the 
right to be presumed innocent so long as his guilt has not been proven according to law.”. 
Article 7(b)  of African Charter on Human and People’s Rights provides that “The right to 
be presumed innocent until proved guilty by a competent court or tribunal.” Article 48(1) 
Charter of Fundamental Rights of the European Union states that “Everyone who has 
been charged shall be presumed innocent until proved guilty according to law.” Article 
6(2) European Convention on Human Rights (ECHR) says that “Everyone charged with 
a criminal offence shall be presumed innocent until proved guilty according to law.”

* Academy of Journalism and Communication, Vietnam.
1  Human Rights in the Administration of Justice: A Manual on Human Rights for Judges, Prosecutors 

and Lawyers, United Nations, 2003, at 219, available at http://www.ohchr.org/Documents/
Publications/training9chapter6en.pdf
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The right to be presumed innocent is also a norm of customary international law, 
that means it applies at all times, in all circumstances1. It cannot be the subject of treaty 
reservations or lawfully restricted in times of war or other public emergency2 since it is an 
essential element of the right to fair criminal proceedings and the rule of law. This right 
applies to suspects even before formal charges are filed and continues until a conviction 
is confirmed following a final appeal3. Criminal procedures, their implementation in 
each case and the treatment of the accused must respect the presumption of innocence4.

Human Rights Committee by the General Comment 13 (Twenty-first session, 1984) has 
clarified various contents of the Article 14 of ICCPR,5 including presumption of innocence. 
The Committee has observed that the presumption of innocence is fundamental to the 
protection of human rights in the criminal proceedings6. It is, therefore, a duty for all public 
authorities to refrain from prejudging the outcome of a trial7.

2.THE ISSUE OF BURDEN OF PROOF OF THE CRIMINAL CHARGE

Although neither the burden nor the standard of proof are explicitly set out in the ICCPR 
or regional human rights treaties, not only the Human Rights Committee, but also the Inter-
American Court, the European Court and the African Commission have all indicated that the 
presumption of innocence requires the prosecution to prove guilt beyond reasonable doubt8. 
As stated by the Human Rights Committee, the presumption of innocence “imposes on the 
prosecution the burden of proving the charge, guarantees that no guilt can be presumed 
until the charge has been proved beyond a reasonable doubt [and] ensures that the accused 
has the benefit of the doubt”9. According to Amnesty International, the requirement that the 
accused be presumed innocent means that a court may not convict unless guilt has been 
proved beyond reasonable doubt10. 

1 Amnesty International, Fair Trial Manual, 2nd edition, p.125. At https://www.amnesty.org/en/
documents/POL30/002/2014/en/

2 Human Rights Committee: General Comment 24, §8, General Comment 29, §§11, 16, General 
Comment 32, §6; See ICRC Study on Customary International Law, Volume 1, Rule 100, pp357-358.

3 Amnesty International, Fair Trial Manual, 2nd edition, p.125
4 Amnesty International, Fair Trial Manual, 2nd edition, p.125
5 Human Rights Committee, General Comment 13 on Article 14  (Twenty-first session, 1984),  Compilation 

of General Comments and General Recommendations Adopted by Human Rights Treaty Bodies, U.N. 
Doc. HRI/GEN/1/Rev.1 at 14.

6 Human Rights Committee, General Comment 13, para.7
7 Human Rights Committee, General Comment 13, para.7
8  Amnesty International, Fair Trial Manual, 2nd edition, p.125
9 Human Rights Committee, General Comment 32, §30; European Court of Human Rights: Barberà, 

Messegué and Jabardo v Spain (10590/83), (1988) §77, Telfner v Austria (33501/96), (2001) §15; See 
Ricardo Canese v Paraguay, Inter-American Court of Human Rights (2004) §§153-154.

10 Amnesty International, Fair Trial Manual, 2nd edition, p.125
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As held by the Human Rights Committee, under the ICCPR, a ‘disproportionate’ 
burden of proof placed on an accused, who had a ‘limited opportunity for defence’ was 
a breach of art 14(2), and the charges against the accused had been explained to him 
while he was not properly represented, and the court found that the accused had failed 
to prove that he had not violated the relevant offences, without offering any evidence in 
support of that accusation1.

More specifically, the Yugoslavia Tribunal clarified that the presumption of innocence 
standard “requires a finder of fact to be satisfied that there is no reasonable explanation 
of the evidence other than the guilt of the accused”,2 while the African Commission, 
in the case of Ken Saro-Wiwa Jr. and Civil Liberties Organisation v Nigeria concluded that 
the proceedings against Ken Saro-Wiwa and his co-accused violated the presumption 
of innocence because there was no direct evidence linking the accused to murders with 
which they were charged, but convicted them on grounds that they had each failed to 
establish their innocence.3

In accordance with the presumption of innocence, the rules of evidence and 
conduct of a trial must ensure that the prosecution bears the burden of proof throughout 
a trial4. In this regards, in some countries, the law requires the accused (rather than the 
prosecution) to explain elements of certain offences; for example, the accused may be 
required to explain their presence in a given location, such as the scene of a crime, or 
their possession of certain items, such as drugs or stolen goods5. Such requirements, 
when incorporated into law, are known as “statutory presumptions” or “presumptions 
of law and fact”, have been challenged on the grounds that they impermissibly shift the 
burden of proof from the prosecution to the accused, in violation of the presumption 
of innocence6. In this regard, the Human Rights Committee has raised concern about 
statutory presumptions in laws criminalizing drug possession and in anti-terrorism laws.7 
Specifically, the Human Rights Committee concluded that an element of a terrorism law 
in Sri Lanka violated the presumption of innocence since rather than the prosecution 

1 Human Rights Committee, Views: Communication No 1620/2007 (Mr J.O. v France),101st sess, UN 
Doc CCPR/C/101/D/1620/2007/Rev.2, (23 March 2011).

2 Prosecutor v Milan Martić (IT-95-11-A), ICTY Appeals Chamber (8 October 2008) §§55, 61.
3 International Pen, Constitutional Rights Project, Interrights on behalf of Ken Saro-Wiwa Jr. and Civil 

Liberties Organization v Nigeria (137/94 et al), African Commission (1998) §96.
4 Amnesty International, Fair Trial Manual, 2nd edition, p.126
5 Amnesty International, Fair Trial Manual, 2nd edition, p.126
6 Amnesty International, Fair Trial Manual, 2nd edition, p.126
7 Human Rights Committee, Concluding Observations: New Zealand, UN Doc. CCPR/C/NZL/CO/5 

(2010) §17 (for further clarification see UN Doc. CCPR/C/NZL/Q/5 question 19 p3), Australia, UN 
Doc. CCPR/C/AUS/CO/5 (2009) §11.
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having to prove that a confession was voluntary, an accused was required to prove that 
his confession  was involuntary and therefore should be excluded as evidence.1

The ICC Statute also prohibits any reversal of the burden of proof or placing any 
onus of rebuttal on the accused (Article 67(1)(i) of the ICC Statute). However, according to 
European Court of Human Rights, not all statutory presumptions in criminal law violate 
the presumption of innocence. To comply with the presumption of innocence guaranteed 
in international law, they must be defined by law and limited. They must be capable of 
rebuttal, preserving the right of the accused to a defence2. 

3. THE RIGHT TO BE PRESUMED INNOCENT: VIOLATIONS AND REQUIREMENTS

According to the Human Rights Committee, the European Court of Human Rights 
and the Amnesty International, any decision to detain a person pending trial and the 
length of such detention must be consistent with the presumption of innocence3.  The 
treatment of pre-trial detainees and their detention conditions must also be consistent 
with the presumption of innocence4.

The Human Rights Committee, in the General Comment 32, has underscored that the 
denial of bail or length of pre-trial detention should not be taken as an indication of guilt5. 
It considered that setting the maximum period of pre-trial detention by reference to the 
penalty for the alleged offence may violate the presumption of innocence as well as the 
right to trial within a reasonable time or release.6 It also concluded that an excessive period 
of pre-trial detention violated the presumption of innocence7. Similarly the Inter-American 
Court of Human Rights has clarified that pre-trial detention that is disproportionately 
long or without proper justification would violate the presumption of innocence as it is 
“tantamount to anticipating a sentence” prior to trial. It stressed that pretrial detention is a 
preventive not a punitive measure; it must not exceed the limits strictlynecessary to ensure 
that the individual will not impede the investigation or evade justice.8 

1 Human Rights Committee, Singarasa v Sri Lanka, UN Doc. CCPR/C/81/D/1033/2001 (2004) §7.4.
2 Salabiaku v France (10519/83), European Court of Human Rights (1988) §§28-30.
3 Human Rights Committee,  General Comment 32, §30; Van der Tang v Spain (19382/92), European 

Court of Human Rights (1995) §55; Pinheiro and Dos Santos v Paraguay (11.506), Inter-American 
Commission (2002) §§65-66. See also Amnesty International, Fair Trial Manual, 2nd edition, p.127.  

4 Human Rights Committee, General Comment 32, §30; Van der Tang v Spain (19382/92), European 
Court of Human Rights (1995) §55; Pinheiro and Dos Santos v Paraguay (11.506), Inter-American 
Commission (2002) §§65-66. See also Amnesty International, Fair Trial Manual, 2nd edition, p.127.  

5 Human Rights Committee, General Comment 32, §30, Italy, HRC, UN Doc.CCPR/C/ITA/CO/5 (2006) §14.
6 Human Rights Committee, General Comment 32, §30, Italy, HRC, UN Doc. CCPR/C/ITA/CO/5 (2006) §14.
7 Human Rights Committee, Cagas et al v the Philippines, UN Doc. CCPR/C/73/D/788/1997 (2001) §7.3.
8 Inter-American Court of Human Rights: Chaparro Álvarez and Lapo Íñiguez v Ecuador, (2007) 

§§145-146, Tibi v Ecuador, (2004)§189; Suárez- Rosero v Ecuador, (1997) §§77-78; Report on Terrorism 
and Human Rights, (2002) Chapter III, Section D, §223.
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According to the European Court of Human Rights, the presumption of innocence 
requires that judges and jury members refrain from prejudging any case.1 The European 
Court of Human Rights, the  Inter-American Court of Human Rights and the Human 
Rights Committee are all emphasis that the presumption of innocence also requires 
authorities, including prosecutors, police and government officials must not make 
statements indicating an opinion about the guilt of an accused before the conclusion 
of criminal proceedings, or following an acquittal, and the authorities have a duty to 
discourage the media from undermining the fairness of a criminal trial by prejudging or 
influencing its outcome, in a manner consistent with the right to freedom of expression 
and the public’s right to information about court proceedings.2 However, informing the 
public that a criminal investigation is taking place, and in doing so naming a suspect, or 
stating that a suspect has been arrested, is not considered a violation of the presumption 
of innocence, so long as there is no declaration that the person is guilty. Nevertheless,  
the European Court explained that a clear distinction must be made between stating that 
someone is suspected of having committed a criminal offence, which is permissible, and 
declaring that a person has committed a crime, which, in the absence of a final conviction, 
violates the presumption of innocence.3

According to the Amnesty International, the conduct of the trial must be based on 
the presumption of innocence, that means judges must conduct trials without previously 
having formed an opinion on the guilt or innocence of the accused and must ensure that 
the conduct of the trial conforms to this4. In this regard, the Human Rights Committee 
concluded that the presumption of innocence was violated in a case where the trial judge 
asked the prosecution a number of leading questions and refused to allow several defence 
witnesses to testify about the accused’s alibi, and where senior officials made widely 
reported public statements portraying the accused as guilty5. In addition, the the Human 
Rights Committee held that, in line with art 14(2) of the ICCPR, under which defendants 
should not be present in court in a manner indicating that they are dangerous criminals, 

1 European Court of Human Rights, Telfner v Austria (33501/96), (2001) §§15, 19-20.
2 Human Rights Committee,  General Comment 32, §30; Gridin v Russian Federation, UN Doc. CCPR/

C/69/D/770/1997 (2000) §§3.5, 8.3, Engo v Cameroon, UN Doc. CCPR/C/96/D/1397/2005 (2009) §7.6; 
Law Office of Ghazi Suleiman v Sudan (222/98 and 229/99), African Commission (2003) §§54, 56; Lori 
Berenson-Mejía v Peru, Inter-American Court of Human Rights (2004) §§158-161; European Court 
of Human Rights: G.C.P. v Romania (20899/03), (2011) §§54-61 and 46; Nestak v Slovakia (65559/01), 
(2007) §§88- 91.

3 European Court of Human Rights, Krause v Switzerland, (7986/77), Fatullayev v Azerbaijan 
(40984/07), (2010) §§160-163, Khuzhin and Others v Russia (13470/02), (2008) §§93-97.

4 Amnesty International, Fair Trial Manual, 2nd edition, p.127
5 Human Rights Committee, Larrañaga v The Philippines, UN Doc. CCPR/C/87/D/1421/2005 (2006) 

§7.4.
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such as by being shackled or caged during trial, or by being required to wear jackets 
indicating their place of detention.1

As stated by the Amnesty International, the right not to be compelled to testify 
against oneself or confess guilt and the related right to remain silent are rooted in the 
presumption of innocence2. In this regard, Inter-American Commission on Human 
Rights concluded that allowing confessions elicited under torture or other ill-treatment or 
coercion to be used as evidence has been found to violate the presumption of innocence.3 
In the General Comment 32, the Human Rights Committee stated that care must be 
taken to ensure that no attributes of guilt are attached to the accused during the trial 
which might impact on the presumption of innocence; and such attributes could include 
holding the accused in a cage within the courtroom or requiring the accused to appear 
in court wearing handcuffs, shackles or uniforms worn by convicted prisoners4. In this 
regards, Special Rapporteur on the independence of judges and lawyers concluded that 
low rates of acquittal in criminal cases can raise doubts as to whether the presumption of 
innocence is being respected5.

4. THE PRESUMPTION OF INNOCENCE AFTER ACQUITTAL

According to the European Court of Human Rights, if a person is acquitted by 
final judgment of a court (including on procedural grounds, such as expiry of a time 
limit for prosecution), the judgment is binding on all state authorities6. Therefore, the 
public authorities, particularly courts, prosecutors and the police, should refrain from 
implying that the person may have been guilty, so as not to undermine the presumption 
of innocence, respect for the judgments of a court and the rule of law7. In this regard, the 
European Court of Human Rights has also held that the presumption of innocence was 
violated when, after the accused was acquitted or proceedings were terminated, courts 
voiced suspicions about the individual’s innocence when explaining a decision to refuse 
compensation for pre-trial detention8.

1 Human Rights Committee, General Comment No. 32.
2 Amnesty International, Fair Trial Manual, 2nd edition, p.128
3 Inter-American Commission: Alfonso Martín Del Campo Dodd v Mexico (12.228), (2009) §§45-63, 76, 

Manríquez v Mexico (11.509), (1999) §85.
4 Human Rights Committee, General Comment 32, §30; Special Rapporteur on the independence of 

judges and lawyers, Russian Federation, UN Doc. A/HRC/11/41/Add.2 (2009) §37(2); See European 
Court of Human Rights: Samoila and Cionca v Romania (33065/2003), (2008) §§99-100, Ramishvili 
and Kohredidze v Georgia (174/06), (2009) §§94-102, 132.

5 Special Rapporteur on the independence of judges and lawyers, Russian Federation, UN Doc. A/
HRC/11/41/Add.2 (2009), §37(1).

6 European Court of Human Rights, Grand Chamber (2013), Allen v United Kingdom (25404/09) §103.
7 European Court of Human Rights, Grand Chamber (2013), Allen v United Kingdom (25404/09) §103.
8 European Court of Human Rights, Sekanina v Austria (13126/78), (1993) §§30-31, Asan Rushiti v 
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In practice, some legal systems separate criminal from non-criminal (civil) jurisdiction. 
In such states, being acquitted of a criminal offence does not prohibit civil courts from 
establishing civil liability based on the same set of facts, but using a different (lower) 
standard of proof1. However, decisions in such cases must respect the presumption of 
innocence and must not impute criminal liability to a person who has been previously 
acquitted of a criminal offence.2

5. CONCLUDING REMARKS

The presumption of innocence is emphasised in international human rights law as a 
paramount principle of the criminal justice process. The principle plays an important role 
in the criminal justice system and has significant meaning for any individual who has been 
accused of a crime.

The presumption that accused individuals are innocent until proven guilty serves 
as an important protection in many ways. One way that it protects accused individuals 
is by preventing them from having to prove their innocence. If accused individuals had 
to prove their innocence, it could lead to prosecutorial abuses and an abundance of 
charges the accused individual would have to disprove3. In addition, the presumption of 
innocence allows the accused individual to remain silent and, in fact, accused individuals 
have important protections allowing them to remain silent and preventing them from 
being compelled to testify against themselves4. 

The presumption of innocence is therefore protected as a matter of law in a wealth 
of human rights instruments and in national legal systems. It is crucial to ensuring a 
fair trial in individual cases, to protecting the integrity of the justice system, and to 
protecting the human dignity of people who are accused of committing crimes5. It is 
clear that the presumption of innocence is affected by how suspects are presented in 
public, by statements made in public by public authorities about ongoing proceedings, 
by the content and tone of press coverage, and by the use of restraints in courtrooms or 

Austria (28389/95), (2000) §§31-32, Tendam v Spain (25720/05), (2010) §§35-41;  Geerings v Netherlands 
(30810/03), (2007) §§41-51, Minelli v Switzerland (8660/79), (1983), Hammern v Norway (30287/96), 
(2003) §§47-49.

1 X v Austria (9295/81), European Commission Decision (1982). See European Court of Human Rights: 
Allen v United Kingdom (25404/09) Grand

2 See European Court of Human Rights: Allen v United Kingdom (25404/09) Grand Chamber (2013) 
§§101,123, Ringvold v Norway (34964/97) §38.

3 Bernard J. Brown, The importance of innocent until proven guilty, https://www.attorneyberniebrown.
com/blog/2018/05/the-importance-of-innocent-until-proven-guilty/#:~:text=The%20
presumption%20of%20innocence%20is,important%20protection%20in%20many%20ways.

4 Bernard J. Brown, The importance of innocent until proven guilty.
5 Innocent until proven guilty? The presentation of suspects in criminal proceedings https://www.

fairtrials.org/publication/innocent-until-proven-guilty-0
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in public settings1.

The United Nations has adopted some important human rights instruments 
including ICCPR  in order to make the presumption of innocence a reality in the world. 
However, many countries will have to invest considerable time and political will to ensure 
the principle of presumption of innocence effective implementation. For that purpose, in 
many countries, meaningful reform will require profound changes of law, practice and 
culture. To make the presumption of innocence a reality, robust laws are important, but 
a formalistic legal approach will not suffice. Long-term engagement of law enforcement, 
legal professionals (including judges, prosecutors and the defence) and the media will be 
crucial, alongside broader public education.2
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PRESUMPTION OF INNOCENCE AND COMPLICITY:   
‘LET HIM HAVE IT’ AND ‘COME ON LET’S GO’

Professor Felicity Gerry QC1*

Abstract: Exploring the concept of complicity through selected cases in English law, this paper asks what it means 

to be complicit in the acts of another, how the common law has responded to groups or gangs and whether cases 

lose sight of the presumption of innocence denying access to justice to persons convicted of murder for killings they 

did not physically commit. An examination of errors of law in England and Wales that have caused miscarriages 

of justice through miscarriages of law details effects on black and disabled youth and efforts made to correct 

these issues, including a Supreme Court challenge and petitions for mercy. Ultimately, if wide forms of liability are 

chosen they will have a negative effect on individuals. Requiring intention for complicity liability is much safer and 

aligns with the presumption of innocence.2 

Introduction

In complicity cases, courtrooms are ultimately a place of danger, often for particular 
groups and very vulnerable people. That danger has been heightened by legislators 
and courts across the Commonwealth over - stretching the law of complicity, sometimes 
deliberately, to catch as many people as possible, often from particular ethnic groups. [In]
famously, the UK Supreme Court in 2016, in R v Jogee,3 admitted that the law on complicity 
had taken a ‘wrong turn’ for 30 years. The case was redolent of the posthumous acquittal 
of Derek Bentley who was hanged for complicity in murder for the equivocal statement 
“Let him have it”. Mr Jogee had said “Come on let’s go” from outside a house where the 
killing occurred.  Those prisoners affected by the error of law, many of whom are black, 
are serving mandatory life sentences, but have been denied release. An overly wide 
approach to complicity leads to overcriminalisation, that is, deeming complicity from 
minor acts. This has led to over incarceration by applying mandatory sentencing in murder 
for very little conduct. The errors of law in the UK (mirrored across the Commonwealth 
and infecting JCEIII in international law)4 has created a sense of discrimination and 

1 Deakin Universiy, Australia
2 For a fuller expositon see Accessorial Liability After Jogee 2019 Hart Publishing (ed: Krebs)
3 R v Jogee [2016] UKSC 8. A case in which the author appeared.
4 Amicus Curiae brief 24 August 2017 https://static1.squarespace.com/static/54f6d8c0e4b0bbd62b4f86d8/

t/59c39e4912abd9cd9294da40/1505992337814/KARADZIC+MICT+Submission.pdf.
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bias and a desperation to convict, regardless of legal principle. This has resulted in over 
criminalisation where people are serving life sentences for other people’s crimes. The 
experience in the UK of affected individuals mirrors the high incarceration rates of black 
and vulnerable people in other jurisdictions. Here we can take ‘overcriminalisation’ as 
legal approaches that allow for low threshold legal tests which lead to convicting people 
who do not contribute to the crime and / or have no intention to assist or encourage that 
crime. 1 We can ascribe this notion to a ‘presumption of guilt’ in complicity because the 
presumption of innocence is risked by a lack of precision in prosecute=orial and judicial 
approaches and discriminatory attitudes such as ‘gang’ rhetoric or institutional racism in 
relation to certain groups. Guilt is inferred by association. 

Case Studies

The following cases all relate to alleged crimes of murder in England which the 
person concerned did not physically commit.

Let Him Have it

Derek Bentley was hanged for the murder of a police officer whose death occurred in 
the course of an attempted burglary in 1953. Bentley had special needs and low cognitive 
function. The principal offender, Christopher Craig, was then aged 16. Craig shot the 
police officer but the death penalty did not apply due to his age. Bentley was convicted 
as a party to murder, after shouting the ambiguous phrase “Let him have it» which could 
mean ‘shoot the officer’ or ‘let the officer have the gun’. Bentley was granted a pardon 
posthumously in 1993. In 1998 his conviction was quashed. The Court of Appeal held 
that his jury had been wrongly directed on the burden of proof.

Come on Let’s go

Ameen Jogee was convicted for the murder of an ex police officer (F) whose death 
occurred in the course of a scuffle inside a house in 2011. He was sentenced to life 
imprisonment. The principal offender, Mohammed Hirsi, stabbed F inside a house. Jogee 
was convicted as a party to murder, after shouting the ambiguous phrase “Come on 
Let’s Go» which could mean ‘let’s have a fight’ or ‘let’s leave’. At all material times Jogee 
was outside the house where the stabbing occurred. The UK Supreme Court quashed 
Jogee’s conviction in 2016 and held that his jury had been wrongly directed on the law of 
complicity because the law of complicity had taken a ‘wrong turn’. He was later convicted 
of manslaughter at a retrial.

1 McNamara, Luke; Quilter, Juliea; Hogg, Russell; Douglas, Heather; Loughnan, Arlie; Brown, David 
--- “Theorising Criminalisation: The Value of a Modalities Approach” [2018] IntJlCrimJustSocDem 
28; (2018) 7(3) International Journal for Crime, Justice and Social Democracy 9 <http://www5.austlii.
edu.au/au/journals/IntJlCrimJustSocDem/2018/28.html>.
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25 seconds

Asher Johnson is black. He was convicted of murder age 21 in a pub car park. He 
was not the principal offender. Johnson was convicted as a party to murder by stabbing, 
after hitting the victim in a car then backing away. His involvement lasted 25 seconds. 
There was conflicting evidence as to whether events had been planned or not. There 
was no evidence Johnson caused any injury. The stabbing occurred after he had moved 
away. There was no evidence he knew the principal offender had a knife. Post Jogee, the 
Court of Appeal held that, although his jury had been wrongly directed on the law on 
complicity, he could not prove he would not have been convicted and his application 
for leave to appeal was dismissed. In doing so, despite evidence that the courts errors of 
law on complicity disproportionately affects black people, his case was used to announce 
that anyone affected by the courts errors of law in complicity would have to prove they 
would not have been convicted. He remains in prison on a life sentence for murder. His 
case is the subject of a petition for mercy.

Throwing a phone

Alex Henry was convicted of murder age 20 in the course of spontaneous street vio-
lence. He is autistic. He was not the principal offender. Henry was convicted as a party 
to murder, after throwing a mobile phone into the melee. Post Jogee, the Court of Appeal 
held that although Henry’s jury had been wrongly directed on the law on complicity, he 
could not prove he would not have been convicted and his application for leave to ap-
peal was dismissed. In doing so the court refused to accept expert evidence of his autism 
(since confirmed). He remains in prison on a life sentence for murder. His case is the 
subject of a petition for mercy.

Gang narratives

In 2016 (post the Jogee decision) after a fatal stabbing in Manchester, UK, 17 young 
people were arrested in connection with the killing. The principal offender admitted the 
crime. He was sentenced to life imprisonment with a minimum term of 23 years. He and 
12 other young people were charged with the murder. Most had no criminal history. Be-
fore the fight that led to to the death, most of the group had spent the afternoon hanging 
around a local park, listening to music or kicking a football around. One had spent it with 
his infant son, and two of the other accused were about to have a baby together. Prosecu-
tors alleged they were members of a gang patrolling their terrority and had intended, as a 
group, to assist in the killing. Clearly in relation to the vast majority the prosecution could 
not prove their case theory. In 2017, 6 more teenagers were convicted of murder, 4 of man-
slaughter, including Devon’ta Neish, 17, who was on a bicycle at the back of the group who 
never got off his bike. Their sentences range from 5 years to life with a minimum term of 
20 years. The use of the ‘gang’ narrative in a system which has been identified, by a high 
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level review, as systemically racist1 raises serious concerns about the safety of the other 
convictions.2

The common law on complicity – an overview

Complicity at common law is an extension of liability to include those who do 
not carry out the primary act. It might initially appear acceptable to convict everyone 
when dealing with groups who agree to kill or cause really serious harm (including 
leaders / organisers who are not physically present) and people who assist or encourage 
killers, and for the law to create pathways to find they were all complicit. However, if 
those persons are not acting intentionally, the law of complicity and its application has 
created grave injustice.3 For Jogee no evidence of intention was sought at all (hence 
the correction of the error of law). For Derek Bentley and Alex Henry, no account was 
taken of their cognitive difficulties which would affect their ability to be complicit with 
others. For Johnson and the 11 Manchester defendants, agreements were inferred from 
circumstantial evidence myered in gang narrative where those inferences have no 
individual level of probability. Circumstantial evidence is approached as strong when 
pulled together but individual strands can be weak. The danger is a collective approach 
rather than individual consideration of what can be proved.

•	 Liability of a principal offender is fairly straightforward. That is the person who carries 
out the conduct that causes the harm. In considering murder, that person is the killer. 
Sometimes offenders are joint principals in the sense that they all intentionally agree 
to act as part of a common purpose (known as jint enterprise). Some times that can be 
conditional on certain events – in Pridmore this was poachers taking on the gamekeepers, 
if they appear. In riot cases the phrase was ‘taking on all comers’ which is much more 
nebulous. The most obvious fictional example of joint principalship is Agatha Christie’s 
Murder on the Orient Express. No one knows who delivered the fatal blow but all agreed 
to the plan, and inflicted at least serious harm, intending the victim to die. 

•	 The common law also punishes an accessory, who was a person who was linked in 
purpose (knew the essential facts) with the person who committed the offence, and 
intentionally acted to assist or encourage the person who commits the offence by (a) 
counselling or procuring the principal offender prior to that person committing the 

1 Report of the independent review into the treatment of, and outcomes for Black, Asian and 
Minority Ethnic individuals in the criminal justice system here: <https://www.gov.uk/government/
organisations/lammy-review>.

2 Stopes, H., How do 11 people go to jail for one murder? The Guardian 9 March 2018<https://www.
theguardian.com/news/2018/mar/09/joint-enterprise-law-uk-how-do-11-people-go-to-jail-for-one-
murder>.

3 A useful exposition from the Judicial College of Victoria here: <https://www.judicialcollege.vic.edu.
au/eManuals/CCB/19452.htm>.



146 PRESUMPTION OF INNOCENCE (INTERNATIONAL WORKSHOP PROCEEDINGS)

offence; or (b) aiding or abetting the principal offender at the time that person commits 
the offence. There is no need to prove the existence of an agreement between the 
accessory and the principal offender. The lack of an agreement is what distinguishes 
aiding, abetting, counselling or procuring from other forms of complicity.

•	 In proving either of the above, circumstantial evidence is admissible but it must be 
relevant and evidence is only relevant if it is logically probative or disprobative of some 
matter which requires proof. Relevant (ie. logically probative or disprobative) evidence 
is evidence which makes the matter which requires proof more or less probable. 
Circumstantial evidence works by cumulatively, in geometrical progression, eliminating 
other possibilities.1 If there is a possibility that a defendant did not know the essential 
facts (plan, weapon etc), there ought to be an acquittal. 

Focussing on murder, the foundational fault element is intention.2 The UK Supreme 
Court in Jogee reaffirmed that the test for criminal liability in is subjective knowledge 
of the essential facts of the crime (P has a knife and will use it) and either (a) acts with 
an intention that a person be killed or will suffer at least serious harm (principal to 
murder) or (b) acts with an intention to assist or encourage that crime (accessory to 
murder). However, over time, in common law jurisdictions, criminal liability has been 
constructed and extended: 

•	 The felony murder rule constructed liability to include those who embark 
on a crime (A), say robbery and another crime occurs, say murder. Where the 
killing was a probable consequence of the robbery and that consequence was 
foreseeable to the secondary party then guilt for the killing follows.  This law 
is objective (‘foreseeable’ probable consequences). The ‘net’ of foreseeable 
consequences has been thrown widely - In the U.S. this has led to more than 
one young black teen being convicted of murder when a police officer shot and 
killed his friend.3 The felony murder rule stretches far beyond individual liability 
and people are convicted on an assessment of what must have been known or 
should hav been anticipated (foreseen) rather than what was actually known. 
The, perhaps obvious, result is that people are convicted on what is deemed 
objectively foreseeable which depends on the world view of the decision maker, 

1 Regina v Kilbourne [1973] AC 729,
2 Dyson, Matthew, Might Alone Does Not Make Right: Justifying Secondary Liability (February 14, 

2014). University of Cambridge Faculty of Law Research Paper No. 16/2014, Available at SSRN: https://
ssrn.com/abstract=2396158 or http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.2396158

3 Walsh, R. (2013) ‘The Odd One Out: Felony Murder, The Law of Parties, and the Execution of Non 
Killers’, Plymouth Law and Criminal Justice Review, 5. This article seeks to establish that the law 
of parties imposing the death penalty on non-triggerman accomplices is arbitrary, inadequate, 
unjustified and unconstitutional through its violation of the 8th Amendment.
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which risks biased conclusions and presumptions of guilt. Objective tests in 
criminal law are removed from individual liability. The focus is not on what 
evidence there is of individual guilt.  

•	 The felony murder rule was abolished in England and Wales in 1957 so courts 
were only meant to convict people for subjective intentional acts. However, after 
that abolition, the courts extended liability outside of the common purpose of the 
parties. This was known as “extended common purpose” or “parasitic accessorial 
liability” (PAL) and was based on subjective foresight of possibilities. PAL enabled 
juries to convict where the accused to have agreed to pursue a criminal enterprise 
(crime A), and foresaw only a possibility that another party to the agreement would 
commit an offence other than those within the scope of the agreement (crime B). In 
only requiring foresight of a possible outcome very wide liability was created for 
those who are only a little more than merely present when someone is committing 
a crime the acused person did not intend or agree to. 

•	 In other jurisidctions, legislation has created wide liability. For example, in the Northern 
Territory of Australia (NT),  for less serious offences committed in prosecution of common 
purpose, it is presumed the defendant has aided or procured the perpetrator or perpetra-
tors of the offence to commit the offence unless he proves he did not foresee the commission 
of that offence was a possible consequence of prosecuting that unlawful purpose. The 
knock on effect is that groups of children are arrested on a presumption of participation. 
The incarceration rate for children in the NT is 100% Indigenous. 

English errors in complicity

PAL was adopted despite the errors in Bentley’s case. It caused grave injustice. Juries 
were directed that they could convict on foresight of possibilities rather than an intention 
to assist or encourage. This error of law was corrected by the UK Supreme Court in 2016 
in Jogee.1 This correction occurred after Alex Henry and Asher Johnson were convicted 
of a murder that he did not physically commit. As a result of this error, his jury were not 
properly directed. The error of law was said by the UK Supreme Court in Jogee to have 
occurred over 30 years ago in the Judicial Committee of the Privy Council (JCPC) in 1984 
in Chan Wing-Siu.2 It was “to equate foresight with intention to assist, as a matter of law; 
the correct approach is to treat it as evidence of intent” and, by necessary implication, 
that for every crime the defendant is alleged to be an accomplice to, the defendant must 
in fact assist or encourage that crime.3 The error was then erroneously and deliberately 

1 Ibid 
2 Chan Wing-Siu v R [1985] A.C. 168.
3 R v Jogee (Ameen Hassan) [At paras 87 and 8]
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adopted by the House of Lords in Powell and English.1 The effect was that the courts rein-
stated and widened what Parliament had expressly removed.   As set out in the overview 
above, in 1957 Parliament put an end to the notion of ‘constructive malice’ by abolishing 
the felony-murder rule2 and in 1967 Parliament abolished objective ‘constructive liabili-
ty’3. The courts therefore took a ‘wrong turn’4 and developed an extended the principle 
of criminal liability for accessories at common law. This extended principle of accessorial 
liability looked to whether the accessory had foreseen the possibility that the perpetrator 
might commit the crime rather than whether the accessory had intended to assist or en-
courage that crime (and had in fact assisted or encouraged the principal offender to com-
mit it). This erroneous development of common law originally affected only cases where 
a defendant had been party to the commission of one crime jointly with one or more 
other offenders one of whom then went on to commit a second, usually more serious, of-
fence. In that second offence the defendant did not play any role other than having pos-
sibly foreseen that the second crime might happen. This came to be known as parasitic 

1 R v Powell (Anthony); R v English
2 The effect of the ‘felony murder rule’ was to create murder offences when someone was killed in 

the course of an unlawful act of violence, even where there was no intention to kill or indeed harm 
and the killing was purely accidental.  The rule was abolished in 1957 by virtue of The Homicide Act. 
Section 1(1) of the 1957 Act abolished the felony murder rule as follows: Abolition of “constructive 
malice” (1) Where a person kills another in the course or furtherance of some other offence, the 
killing shall not amount to murder unless done with the same malice aforethought (express or 
implied) as is required for a killing to amount to murder when not done in the course or furtherance 
of another offence.”

3 Parliament reversed the objective intention test set out in DPP v Smith [1961] A.C. 290, where the 
accused was deemed to have foreseen the risk which a reasonable person in the position of the 
accused would have foreseen, by way of Section 8 of the Criminal Justice Act 1967, which reads as 
follows: A court or jury in determining whether a person has committed an offence -(a) shall not 
be bound in law to infer that he intended or foresaw a result of his actions by reason of its being 
a natural and probable consequence of those actions but (b) shall decide whether he did intend or 
foresee that result by reference to all the evidence drawing such inference from the evidence as 
appear proper in the circumstances.  

4 R v Jogee (Ameen Hassan) [2016] UKSC 8, [2017] A.C . 387, [2016] 2 WLUK 496.At para 87:  “It would 
not be satisfactory for this court simply to disapprove the Chan Wing-Siu principle. Those who are 
concerned with criminal justice, including members of the public, are entitled to expect from this 
court a clear statement of the relevant principles. We consider that the proper course for this court is to 
re-state, as nearly and clearly as we may, the principles which had been established over many years 
before the law took a wrong turn. The error was to equate foresight with intent to assist, as a matter 
of law; the correct approach is to treat it as evidence of intent. The long-standing pre- Chan Wing-
Siu practice of inferring intent to assist from a common criminal purpose which includes the further 
crime, if the occasion for it were to arise, was always a legitimate one; what was illegitimate was to 
treat foresight as an inevitable yardstick of common purpose. We address below the potential impact 
on past convictions.”
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accessorial liability (PAL): the second crime being parasitic on commission of the first. 
Over time, liability based on foresight was also applied to simple complicity cases (also 
known as aiding & abetting), starting around the time Rook1 was decided, and thus was 
deliberately adopted by the judiciary to ground accessorial liability across the spectrum 
of complicity cases, replacing the more stringent legal requirements that had hitherto 
applied to simple complicity cases, being acts of aiding & abetting undertaken with an 
intent to aid or abet the principal offender’s crime. Put shortly, the courts wrongly cre-
ated a situation which over-criminalised alleged secondary parties, convicting people on 
a low threshold of foresight of what another might do rather than the correct law of an 
intention to assist or encourage the crime (formerly termed aid, abet, counsel or procure). 
The tension resulting from sensible legislative reforms on the one side, and the errone-
ous developments at common law on the other, has created substantial miscarriages of 
justice.  The practical result of such miscarriages is that those who had no intention to 
assist in murder are serving life sentences with long minimum terms. This grave injustice 
by the courts has affected approximately 1000 currently serving prisoners.2

Their Lordships in Jogee cited the error of law as commencing in the Judicial 
Committee of the Privy Council (JCPC) in Chan Wing-Siu in 1984.3 Notably, only two 
cases were cited to the court in Chan Wing-Siu. Their Lordships in Jogee made a point 
of stating that they had been supplied with much more material.4 Their Lordships in 
Jogee also reversed the House of Lords decision in Powell and English which developed 
the Chan Wing-Siu principle.5 Notably, in Powell and English, the House of Lords openly 

1 R v Rook (Adrian) [1993] 1 W.L.R. 1005
2 Inside Time, 2020. Tireless campaigners. [online] Available at: <https://insidetime.org/tireless-

campaigners/> [Accessed 6 April 2020].
3 Chan Wing-Siu v R 
4 R v Jogee (Ameen Hassan),  [At para 61]: “The court has had the benefit of a far deeper and more 

extensive review of the topic of so-called “joint enterprise” liability than on past occasions.” [At 
para 80]:  “Firstly, we have had the benefit of a much fuller analysis than on previous occasions when 
the topic has been considered. In the Chan Wing-Siu case only two English cases were referred to in the 
judgment: R v Anderson; R v Morris [1966] 2 QB 110 and Davies v Director of Public Prosecutions [1954] AC 
378 . More were referred to in the judgments in R v Powell ; *416 R v English , but they did not include 
(among others) R v Collison 4 Car & P 565 , R v Skeet (1866) 4 F & F 931 , R v Spraggett [1960] Crim LR 840 or 
notably R v Reid (Barry) 62 Cr App R 109 .”

5 R v Jogee (Ameen Hassan)  [at para 79] It will be apparent from what we have said that we do not 
consider that the Chan Wing-Siu principle can be supported, except on the basis that it has been 
decided and followed at the highest level. In plain terms, our analysis leads us to the conclusion 
that the introduction of the principle was based on an incomplete, and in some respects erroneous, 
reading of the previous case law, coupled with generalised and questionable policy arguments. We 
recognise the significance of reversing a statement of principle which has been made and followed 
by the Privy Council and the House of Lords on a number of occasions. We consider that it is right 
to do so for several reasons. [at para 97] We consider that the proper course for this court is to re-
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conceded that their decision was “illogical”. 1 The results of the ill-informed and illogical 
decisions by the senior courts caused juries in England and Wales to be wrongly directed. 
This had direct effect on the trials for Alex Henry and Asher Johnson. Evidence that 
the errors of law in complicity caused grave injustice is available in Justice Committee 
Reports, 2 Parliamentary debates, extra judicial commentary3 and writing, 4 academic 

state, as nearly and clearly as we may, the principles which had been established over many years 
before the law took a wrong turn. The error was to equate foresight with intent to assist, as a matter 
of law; the correct approach is to treat it as evidence of intent. The long-standing pre- Chan Wing-
Siu practice of inferring intent to assist from a common criminal purpose which includes the further 
crime, if the occasion for it were to arise, was always a legitimate one; what was illegitimate was to 
treat foresight as an inevitable yardstick of common purpose.

1  R v Powell (Anthony); R v English [at para 25] “My Lords, I recognise that as a matter of logic 
there is force in the argument advanced on behalf of the appellants, and that on one view it is 
anomalous that if foreseeability of death or really serious harm is not sufficient to constitute 
mens rea for murder in the party who actually carries out the killing, it is sufficient to constitute 
mens rea in a secondary party. But the rules of the common law are not based solely on logic but 
relate to practical concerns and, in relation to crimes committed in the course of joint enterprises, 
to the need to give effective protection to the public against criminals operating in gangs. As 
Lord Salmon stated in Reg. v. Majewski [1977] A.C. 443 , 482e, in rejecting criticism based on strict 
logic of a rule of the common law, “this is the view that has been adopted by the common law 
of England, which is founded on common sense and experience rather than strict logic.”

 Lord Hutton’s concession referred to in Jogee [at para 55] “Lord Hutton recognised that as a 
matter of logic there was force in the argument that it was anomalous that foreseeability of death 
or really serious harm was not sufficient mens rea for the principal to be guilty of murder, but 
was sufficient in a secondary party. But he said that there were weighty and important practical 
considerations related to public policy which prevailed over considerations of strict logic. He 
saw considerable force in the argument that a party who takes part in a criminal enterprise (for 
example, a bank robbery), with foresight that a deadly weapon may be used, should not escape 
liability for murder because he, unlike the principal party, is not suddenly confronted by the 
security officer so that he has to decide whether to use the gun or knife or have the enterprise 
thwarted and face arrest.”

2 (HC 2010–12, 1597-I) and (HC 2014–15, 310-I)
3 Phillips, N., 2008. Reforming The Law Of Homicide. The University of Essex, 6 November 2008. [pp.15]  “I 

believe that the present law suffers from two defects. First it is unclear and can pose problems for judge 
and jury alike. Secondly, on at least one view of the law, it is unfair.”[pp.26] “Apart from the complexity 
of the law as it stands, is it fair?  I am not convinced that it is.”; See also Wright, O., 2014. Revealed: 
how 300-year-old duellist law is jailing hundreds for ‘joint enterprise’ killings. The Independent, [online] 
Available at: <https://www.independent.co.uk/news/uk/crime/revealed-how-300-year-old-duellist-
law-is-jailing-hundreds-for-joint-enterprise-killings-9226896.html> [Accessed 7 April 2020].

4 See, e.g., Sir Roger Toulson, ‘Sir Michael Foster, Professor Williams and complicity in murder’ in 
Dennis Baker and Jeremy Horder (eds), The Sanctity of Life and the Criminal Law: The legacy of Glanville 
Williams (Cambridge, CUP, 2013).
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resercah,1 stakeholder reports2 and journalistic research. 3 They are therefore victims of a 
miscarriage of justice by miscarriage of law where inferred foresight from possibilities was 
a very long way from probable consequences and even further from the safe foundation 
of intentional acts beyond reasonable doubt .  

Alex and Asher are not the only ones affected: Groups, particularly (Black and 
Minority Ethnic) BAME people were caught in this ‘drag-net’ of guilt by association and 
locked up, having made no significant contribution to the crime and with no real meeting 
of minds with the main offender. There are at least 900 people serving life sentences in 
England having been convicted after this “error” of law, many of whom played little or 
no role in the fatal events and where judges directed juries on the wrong law, often using 
foresight alone instead of intention. Affected people include an Alex Henry, an autistic 
youth and Asher Johnson a black youth where CCTV showed the killing took place after 
he had withdrawn. 

The decision in Jogee was important because the grounds of appeal did not just 
challenge that his conviction was unsafe but also challenged the law on complicity – 
asking that PAL be removed as it ‘overcriminalised’ secondary parties and was contrary 
to the foundations of criminal law. The UKSC expunged PAL and restated the test for 
complicity as an accessory: Did D know the essential facts and do acts which demonstrate an 
intention to assist or encourage murder. 

PAL Appeals – a further miscarriage of justice

All of those affected by the error of law identified in Jogee were out of time to appeal. The 
limit is 28 days from conviction and this eror had gone on for 30 years. The UK Supreme Court 
in Jogee expressed obiter that they would be subject to a ‘substantial injustice’ test if they sought 

1 B. Crewe, A. Liebling, N. Padfield and G. Virgo, “Joint Enterprise: The Implications of an Unfair and 
Unclear Law” [2015] Crim. L.R. 249; M Dyson, 2015. ‘Might Alone Does Not Make Right: Justifying 
Secondary Liability’ Crim LR 967; Wilson, W. and Ormerod, D., 2015. ‘Simply harsh to fairly simple: joint 
enterprise reform’, Criminal Law Review, 3, 5-2; Bridges, L., 2013. ‘The case against joint enterprise’, Race 
& Class, 54(4), 33-42; B. Crewe, A. Liebling, N. Padfield and G. Virgo, “Joint Enterprise: The Implications 
of an Unfair and Unclear Law” [2015] Crim. L.R. 249; Mitchell, B. and Roberts, J.V., 2010. Public Opinion 
and Sentencing for Murder: An Empirical Investigation of Public Knowledge and Attitudes in England and 
Wales. Coventry: Coventry University; Krebs, B., 2010. Joint Criminal Enterprise. The Modern Law 
Review, 73(4), pp.578-604

2 Prison Reform Trust Response To The Justice Committee Enquiry Joint Enterprise. [online] Available at: 
<http://www.prisonreformtrust.org.uk/Portals/0/Documents/Justice%20Committee%20Joint%20
Entreprise%20submission.pdf> [Accessed 28 March 2020].

3 https://www.thebureauinvestigates.com/stories/2014-03-31/read-the-report-joint-enterprise-
an-investigation.  See also McFadyean, M., 2014. In the Wrong Crown. London Review of Books, 
[online] 36(18). Available at: <https://www.lrb.co.uk/the-paper/v36/n18/melanie-mcfadyean/
diary?referrer=> [Accessed 29 March 2020].
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leave to appeal. In Johnson, the substantial injustice test was defined as requiring  an applicant for 
leave to appeal to prove they ‘would not have been convicted’. This bar has proved impossible 
to surmount. The result is continued mass incarceration of wrongly convicted people which 
has had a particular effect on young people. 1 This arises in two aspects:

a.  The lack of access to justice caused by the imposition of a ‘substantial injustice’ 
test on appeals brought outside 28 days from the date of conviction; and

b. the surreptitious return of the abolished proviso.

The lack of access to justice

The Supreme Court in Jogee stated obiter, that a ‘substantial injustice’ test would ap-
ply to future appeals affected by this fundamental error of the law in joint enterprise in 
the same way as general cases where the law had been clarified or changed.2 Relying 
on the Supreme Court’s obiter statements (and not the precedent of safety in Bentley – 
see para 47 above), the CACD in Asher Johnson’s case specifically rejected the submis-
sions that the correction of the law of joint enterprise in itself demonstrated a ‘substantial 
injustice’.3 This was justified by “the wider public interest in legal certainty and the final-
ity of decisions made in accordance with the then clearly established law”.4 The CACD in 
Johnson defined the ‘substantial injustice’ test as follows: 

“We approach the issue by considering the strength of the case that the Applicant 
would not have been convicted of murder if the jury had been directed on the basis 
of the law as set out in Jogee.”5 [at para 55]

This placed the burden on Asher and later Alex to satisfy the CACD that they would 
not have been convicted. This test is far too high, it allows for opinion of the CACD on 
the evidence and prevents worthy cases of manifest injustice being given leave to appeal.  
The test is higher than ‘safety’ required for ‘in time’ appeals and higher than a possibility 
or even a significant possibility that a properly directed jury, acting reasonably, would have 
acquitted the appellant and/or considered the alternative offence of manslaughter or indeed 
some other offence. 6

1  Petition for Alex Henry is here, https://www.carmelitechambers.co.uk/sites/default/files/2020-04/
Alex%20Henry%20PETITION_0.pdf> and for Asher Johnson is here <https://www.
carmelitechambers.co.uk/news/petition-mercy-asher-johnson-raises-concern-bame-people-
affected-joint-enterprise-law>

2 Jogee, para.100. 
3 R v Lewis Johnson, Asher Johnson, Jerone Green, Reece Garwood, Tyler Winston Burton, Nicholas Terrelonge, 

Queba Moises, John Derek Hore, Javed Miah, Mohammed Hussain, Fahim Khan, Rubel Miah, Michael Hall 
[2016] EWCA Crim 1613, para.21 (“Johnson”).

4 Johnson, para.18.
5 [Emphasis added].
6 The CACD explicitly acknowledged in Towers at [61]: ‘the substantial injustice test is a distinct 
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There is a particular inconsistency of approach by the Court of Appeal Criminal 
Division (CACD) that stems from the additional high hurdle for ‘joint enterprise’ appeals 
(which are necessarily brought outside 28 days because the error of law persisted)1 which 
is not applicable to appeals made within 28 days. There has been one successful “in time” 
appeal: In Dreszer2 the Court of Appeal quashed the conviction in a murder by torture 
and a retrial was ordered on the basis the conviction was unsafe because it was possible 
the jury convicted on incorrect legal directions [see para 43], a much lower threshold 
than requiring those affected to prove they would not have been convicted.  Mr Drezner 
pleaded guilty to manslaughter at a retrial and was sentenced to a fixed term of 12 years 
and 9 months, of which he should serve half – just over 6 years, less than Alex and Asher 
have served.

There has also been only one successful out of time appeal in a murder of an elderly 
man in his own home. In R v Crilly, 3 the jury were wrongly directed on foresight of 
another’s crime and a retrial was ordered. At a retrial Mr Crilly pleaded guilty to man-
slaughter and was sentenced to 18 years, of which he would have served half, namely 9 
years. In fact. Mr Crilly had already served 13 years and was immediately released. He 
went on to be one of the men who tackled the London Bridge terrorist. Similarly, in Jogee 
the jury were wrongly directed using foresight instead of intention as mens rea. As set out 
above, at a retrial he was acquitted of murder and convicted of manslaughter. He was 
sentenced to 12 years imprisonment which was just over the time he had served. Alex 
Henry and Asher Johnson are in the same position in that his trial jury were wrongly di-
rected at a time when the law on complicity was widely misunderstood. Mr Drezler, Mr 
Crilly and Mr Jogee were afforded retrials. Alex and Asher were not. 

The surreptitious return of the abolished proviso.

In rejecting Asher and Alex’s application for leave to appeal, the CACD effectively sub-
stituted their own opinion as to whether they would have been convicted had the jury been 

one from that of safety, and one which brings with it a considerably higher threshold to justify 
interference with the conviction…’.

1 An appellant must serve an appeal notice (form NG Notice and Grounds of appeal) on the Crown 
Court office not more than 28 days after the conviction, sentence or order in accordance with 
Criminal Procedure Rules 39.2.) 

2 [2018] 3 WLUK 767
3 R. v Crilly (John Anthony) [2018] 4 W.L.R. 114. The Justice Gap, 2018. John Crilly: ‘I’m out – but 

everyone else is still suffering’. [online] Available at: <https://www.thejusticegap.com/john-crilly-
im-out-but-everyone-else-is-still-suffering/> [Accessed 31 March 2020]: “Crilly spent 4 years of his 
13 year sentence at the therapeutic prison, HMP Grendon.  During his time there he extended an 
invitation to his trial judge, by then Sir Brian Leveson, President of the Queen’s Bench Division, to 
visit him in prison.   His invitation was accepted.  Leveson wrote about his experience visiting Crilly 
in an article shared with other members of the judiciary”
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properly directed (which they were not), rather than accepting that those convictions were 
unsafe and ordering a retrial. This is despite Parliament abolishing the relevant part of s.2(1) 
Criminal Appeal Act 1968 which used to contain what was known as a “proviso”. 1 This was a 
limiting mechanism on criminal appeals: 

“That the court may, notwithstanding that they are of opinion that the point raised 
in the appeal might be decided in favour of the appellant, dismiss the appeal if they con-
sider that no miscarriage of justice has actually occurred.” 

This ‘proviso’ in section 2(1) was repealed by Criminal Appeal Act 1995 c. 35 Pt 1 
s.2(1) (in force January 1, 1996 - SI 1995/3061 art.4) and substituted with the following:

2.— Grounds for allowing appeal under s. 1.

(1)  Subject to the provisions of this Act, the Court of Appeal—

(a)  shall allow an appeal against conviction if they think that the conviction is 
unsafe; and

(b)  shall dismiss such an appeal in any other case.] 

The proviso was applied where the CACD decided that, where a jury was not prop-
erly directed, had there been a notionally properly directed jury they would have reached 
the same verdict of guilty; or where a material irregularity did not produce a miscarriage 
of justice. The “proviso” therefore enabled the CACD to uphold a conviction even in the 
face of a material irregularity or a crucially wrong decision on a question of law. As the 
CACD did not possess a power to order a retrial until 1988,2 the mischief which led to the 
‘proviso’s’ abolition was that some judges found no error or applied the proviso more 
readily where they believed the appellant was guilty, given that the only alternative 
would have been to acquit.3 Lord Goddard CJ observed to the House of Lords in 1952: 

1 Section 2(1) Criminal Appeal Act 1968, formerly section 4(1) of the Criminal Appeal Act 1907, 
contained the following: 2 Grounds for allowing appeal under s. 1(1)Except as provided by this Act, 
the Court of Appeal shall allow an appeal against conviction if they think—(a)that the verdict of the 
jury should be set aside on the ground that under all the circumstances of the case it is unsafe or 
unsatisfactory; or (b)that the judgment of the court of trial should be set aside on the ground of a 
wrong decision of any question of law; or (c)that there was a material irregularity in the course of the 
trial, and in any other case shall dismiss the appeal: Provided that the Court may, notwithstanding 
that they are of opinion that the point raised in the appeal might be decided in favour of the 
appellant, dismiss the appeal if they consider that no miscarriage of justice has actually occurred.

2 The Criminal Justice Act 1988 (UK) c 33 removed the requirement that the appeal be based on fresh 
evidence, as had been the case under the Criminal Appeal Act 1968 (UK) c 19

3 Lord Goddard CJ observed to the House of Lords in 1952: “I confess that there are cases when one 
is strongly tempted to apply the proviso, because one often feels the moral conviction that the man 
appealing is guilty”, United Kingdom Parliamentary Debates (8 May 1952) 793.
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“I confess that there are cases when one is strongly tempted to apply the proviso, 
because one very often feels the moral conviction that the man appealing is guilty.  But 
there it is. I do not say that the proviso is very freely used. . . . it would surely be more 
satisfactory to the prisoner and to everyone else. Instead of a court saying: ‘We are going 
to say the jury ought to have found you guilty in spite of this misdirection or whatever 
it be,’ they would be able to say: ‘You shall go back and have another trial, with proper 
direction, and we shall see what the jury does then.’ “

Lord Oaksey remarked in the same debate, referring to the proviso: 

“It is. . . usurping the jurisdiction of the constitutional authority—namely, the jury. 
It is a jury which has to convict in criminal cases; and if the Court of Criminal Appeal 
exercise peculiar jurisdiction under the proviso, they have really to usurp the function 
of the jury.” 1

The application of the ‘substantial injustice’ test is a judicially created hurdle. It 
echoes the abolished s.2(1) proviso provision and has, in effect, brought it back surrepti-
tiously. The substantial injustice test is higher than ‘safety’ in s2(1) amended by Parlia-
ment. This is visible when one considers the decision of the Judicial Committee of the 
Privy Council in a Cassell v Another v The Queen (Montserratt) [2016] UKPC 19 where the 
proviso remains. Their Lordships said that “[t]he test for whether a miscarriage of jus-
tice has actually occurred is not simply whether the appellate court is itself persuaded 
of guilt. That would be to substitute trial by appeal judges for trial by jury. True it is that 
the responsibility for applying or rejecting the proviso is laid squarely on the appellate 
court. That the appellate court is satisfied of guilt is certainly necessary, but is not by itself 
sufficient. The test is normally whether the appellate court is, further, satisfied that any 
jury acting properly must inevitably have convicted the defendant if the flaw(s) in the 
proceedings had not occurred: see Lundy v The Queen.2 By requiring Asher and Alex, as 
applicants for leave to appeal out of time, to show they “would not have been convicted 
of murder” in order for leave to be granted under s.33(1) the CACD in effect applied a 
proviso type hurdle. By refusing permission to appeal on the basis that they had failed to 
prove that he “would not have been convicted of murder”, Asher and Alex, were denied 
access to a retrial before a properly directed jury which includes being denied the oppor-
tunity to suggest a plea to an alternative offence as was afforded to Mr Drezner and Mr 
Crilly. Asher and Alex were then refused permission to appeal further. This means they 
are unable to have the ‘substantial injustice’ test reviewed.3 Alex and Asher and the re-
maining 100 prisoners affected have therefore been deprived of an effective remedy as a 
result of the ‘substantial injustice’ test. Whilst there is an interest in finality of appeals this 

1 Hansard HC Deb. Vol 176 cols. 745-94 08 May 1952 
2 [2013] UKPC 28”.
3 Garwood, para.15 [emphasis added].
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has to be set against the competing interests of a fair justice system for all, particularly 
those with disabilities, such as autism or victims where a flawed system has dispropor-
tionately affected black people like Alex and Asher. 

Mandatory Sentencing

The problems with complicity are exacerbated in murder by the harshness of man-
datory sentencing which for principal offenders and those convicted as accessories, the 
crime is recorded as ‘murder’ and a mandatory life sentence is imposed, with little flex-
ibility as to the length of the mimimum term. Trends to treat people equally when very 
different levels of moral culpability inevitably cause individual injustice. In Australia, a 
petition for mercy for a young Aboriginal man reduced his minimum term from 20 to 12 
years but he remains in prsion even though the judge accepted he was not present at the 
killing. Mandatory sentencing associates those not involved with condign punishment, 
particularly BAME youth. 

By the Accessories and Abettors Act 1861, accessories are treated as principal of-
fenders. This is why Asher and Alex were sentenced for murder even though they did 
not physically commit the killings. The sentencing regime is governed by the Criminal 
Justice Act 2003 - Schedule 21 provides that the court should take in to account any 
aggravating or mitigating factors, to the extent that it has not allowed for them in its 
choice of starting point (para 9). Detailed consideration of aggravating or mitigating 
factors may result in a minimum term of any length (whatever the starting point), or in 
the making of a whole life order (para 10). Mitigating factors that may be relevant to the 
offence of murder include. . . the fact that the offender suffered from any mental disor-
der or mental disability which (although not falling within section 2(1) of the Homicide 
Act 1957, lowered his degree of culpability (para 11(c)).An offender aged 21 and over 
who is convicted of murder must be sentenced to imprisonment for life, pursuant to 
section 1(1) of the Murder (Abolition of Death Penalty) Act 1965.  The Criminal Justice 
Act 2003, sections 269 and 277 and schedule 21 and 22 provide a statutory scheme for 
the setting of minimum tariffs.   Schedule 21 of the Criminal Justice Act 2003 introduced 
minimum tariffs for life sentences.  In accordance with Section 269, any court passing 
a mandatory life sentence is required to order the minimum term that must be served 
before the Parole Board can consider release on licence, unless the seriousness of the 
offence is so exceptionally high that the early release provisions should not apply. The 
court must take in to account the seriousness of the offence and any time served in 
custody on remand (section 269(3)). In considering the seriousness of the offence, the 
court must have regard to the general principles set out in Schedule 21 (section 269(5)
(a)).  The approach to be taken by judges when dealing with such cases is contained 
in Criminal Practice Directions 2015 Division VII: Sentencing. The court must first al-
locate a starting point based on the examples given in Schedule 21, then consider any 
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aggravating or mitigating factors, the effects of the defendant’s previous convictions, 
any plea of guilty and whether the offence was committed on bail. Schedule 21 sets 
out a detailed scheme of ‘general principles’ for determination of the minimum term 
in relation to mandatory life sentences and applied to principle and secondary parties.  
There are four starting points for adults aged 21 years old and over: a whole life order; 
30 years; 25 years and 15 years.  Criminal Justice Act 2003 (Mandatory Life Sentence: 
Determination of Minimum Term) Order 2010 (SI 2010/192) inserted a new paragraph 
into Schedule 21 which represents another ‘general principle’ (involving the use of a 
knife) to which the court must have regard when making the determination.  The ef-
fect of this amendment was to increase the minimum term for a murder involving a 
knife from 15 years from 25.  Aggravating and mitigating are dealt with at paragraphs 
9-12 of Schedule 21.  Of particular relevance in this case, a statutory mitigating factor is 
listed at paragraph 11 as ‘the offender suffers from a mental disorder or disability (not falling 
within section 2(1) of the Homicide Act 1957) which lowered their degree of culpability,’ which, 
for Alex Henry, includes autism.

As long ago as 2006, the Law Commission recommended the abolition of the man-
datory life sentence for murder and dividing murder offences into three tiers, first degree 
murder, second degree murder and manslaughter, to properly reflect differing levels of 
moral culpability.  In Murder, Manslaughter and Infanticide (2006), Law Com. No.304, these 
recommendations suggested that only first degree murder by principal or joint principal 
offenders would attract a maximum sentence of life imprisonment. A Ministry of Justice, 
Coalition Government Green paper in 2010 referred to Schedule 21 as an “ill thought-out 
and overly prescriptive policy” and “badly in need of reform.”1 In addition, the Homicide 
Review Advisory Group in their 2011 report, found that the current sentencing provi-
sions did not allow for sentences to match crimes and recommended the abolition of 
mandatory life sentences.2   In 2011, before Jogee, the then DPP acknowledged the unjust 
effect of mandatory life tariffs in cases involving joint enterprise in oral evidence to the 
Justice Committee:  

“The current approach, broadly speaking, calibrates culpability at the end of the 
exercise through sentence. Most of the time that ought to work reasonably well. It 
obviously does not work well with fixed sentences, murder being the obvious one. 
There is the tariff within the life sentence, but for everything else you can calibrate 
much more carefully according to the individual. I can see the disadvantages of the 
current approach, one of which is that, if someone has played a very minor part in 

1 ‘Breaking the Cycle: Effective Punishment, Rehabilitation and Sentencing of Offenders’, Cm 7972, December 
2010 [at para 170]

2 Homicide Review Advisory Group, 2011. Public Opinion and The Penalty For Murder: Report Of The Homicide 
Review Advisory Group On The Mandatory Sentence Of Life Imprisonment For Murder. Waterside Press
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a very serious offence but is none the less convicted, they are convicted of that very 
serious offence.” 1

Academic research and opinion on mandatory sentencing has also been strident.2 
In addition, data is now available from the detailed research published in 2019 that 
mandatory sentencing particularly whe comined with complicity issues set out above 
lacks legitimacy which in turn has a unique effect on those under the age of 25.3 
Mandatory sentencing does not protect the community. Such laws have little effect 
on crime rates and community protection.4 In North America, where modern manda-
tory sentencing began, studies have found little evidence that such laws succeed in 
protecting the community.5 In fact, a review of two decades of crime data from 188 
large cities suggested that cities enacting “three strikes” laws saw increases in certain 
crimes as compared to cities that did not introduce the laws.6 International reviews 
by Doob and Webster recognise the intuitive attraction of the deterrent sentence, but 
ultimately find that the evidence indicated “that sentence severity has no effect on 
the level of crime in society.”7 The effect of mandatory sentencing has a wider effect 
that those sentenced, particularly in groups or who are black, are perceived through 
wider publicity as worthy of such extreme punishment when in fact their roles have 
neen minor or absent. This feeds into narratives in post Jogee cases (see below). The 

1 Oral evidence of DPP, Keir Starmer QC, Justice Committee, Joint Enterprise (HC 2010–12, 1597-I, Q24).
2 Ashworth, A., 2009. Techniques for Reducing Sentence Disparity. In: Von Hirsh, A., Ashworth, 

A., and Roberts, J. (eds.) Principled Sentencing: Readings on Theory and Policy (3rd Edn) Oxford: Hart 
Publishing; Tonry, M., 1992. Mandatory Penalties. Crime and Justice: A Review of Research 16, pp.243-
274.

3 25: Hulley, S., Crewe, B. and Wright, S. (2019). Making Sense of ‘Joint Enterprise’ for Murder: Legal 
Legitimacy or Instrumental Acquiescence?’ British Journal of Criminology, 59, pp. 1328-1346; Crewe, B., 
Hulley, S., and Wright, S. (2019), Life imprisonment from early adulthood: Adaptation, Identity and Time. 
Palgrave; Hulley, S., Crewe, B. and Wright, S. 2019. Making Sense of ‘Joint Enterprise’ for Murder: 
Legal Legitimacy or Instrumental Acquiescence?’ British Journal of Criminology, 59, pp.1328-1346.

4 See: Tonry, M, 2005. Functions of Sentencing and Sentencing Reform 58 Stanford Law Review 58(37), 
pp.52-53 (“Imaginable increases in severity of punishments do not yield significant (if any) marginal 
deterrent effects. Three National Academy of Sciences panels, all appointed by Republic presidents, 
reached that conclusion, as has every major survey of the evidence.” citations omitted).

5 See: Stolzenberg, L and D’Alessio, S., 1997. Three Strikes and You’re Out: The Impact of California’s 
New Mandatory Sentencing Laws on Serious Crime Rates Crime & Delinquency 43 pp. 457.

6 Kovandzic, T et al., 2002. Unintended Consequences of Politically Popular Sentencing Policy: The 
Homicide Promoting Effect of ‘Three Strikes’ in U.S. Cities (1980-1999) Criminology & Public Policy 399

7 Doob, A  and Webster, C., 2003. Sentence Severity and Crime: Accepting the Null Hypothesis. 
Crime and Justice: A Review of Research 30(143), pp.143; Webster, C and Doob, A. 2012. Searching for 
Sasquatch: Deterrence of Crime through Sentences Severity, in J. Petersilia and K. Reitz (eds.), Oxford 
Handbook of Sentencing and Corrections, New York: Oxford University Press; Freiberg, A. and Gelb, K., 
2008. Penal Populism, Sentencing Councils and Sentencing Policy. New South Wales: Hawkins Press. 
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situation has su has sufficiently shocked the public consciousness to be raised, post 
Jogee, in Parliamentary debate.1 

Petitions for mercy2

In 2020 both Alex Henry and Asher Johnson petitioned for mercy to the Lord 
Chancellor and Secretary of State for Justice the Rt. Hon Robert Buckland QC who has 
the power to recommend to Her Majesty the Queen the exercise of the Royal Prerogative 
of Mercy. 3 They each sought a grant of a conditional Pardon to enable their immediate 
release. The Royal Prerogative of Mercy is justifiably regarded as an exceptional remedy.4 
It was submitted that both Alex’s and Asher’s cases were exceptional: they was not the 
principal offenders; their trial juries were wrongly directed in law; neither the jury nor 
the sentencing judge knew Alex was autistic; and both were wrongly barred from an 
appeal which had merit, where Asher was part of a group disproportionately affected by 
this decision (black people). It was argued that a life sentence with a near two-decade 
mandatory term is significantly harsher than reflects their individual responsibility. In each 
case, the miscarriage of justice was heightened by: the courts’ grave error in complicity 
cases despite Parliamentary repeal of constructive liability, errors which were not corrected 
until the decision in R v Jogee (Jogee)5 which was after each was wrongly convicted; the 
inflexibility of mandatory sentencing for alleged accessories; and the appellate courts’ 
imposition of such a significantly high bar to appeal that prevents access to justice for 
meritorious appeals and creates a surreptitious return of the proviso, also repealed by 
Parliament. Had the criminal justice system from trial to appeal functioned without error, 
each would have been acquitted of murder.  These cases are paradigm examples of how the 
law on complicity went wrong, mandatory sentencing can go wrong, how appeal courts 
seeking finality have affected access to justice and how the Executive, through the exercise 
of the Royal Prerogative of Mercy, must protect the most vulnerable, especially those with 
disabilities, from further injustice. 

In the English tradition, the Royal Prerogative of Mercy is an historic Royal power 
reserved to the British monarch, in which she can grant pardons to persons convicted 

1 Hansard HC Deb. Vol. 635 cols. 445-477 25 January 2018. [Online]. [Accessed 28 March 2020] Available 
from: https://hansard.parliament.uk/Commons/2018-01-25/debates/00389B37-64AA-4AC8-BBBB-
BE6B98F9C5C1/JointEnterprise

2 The author would like to thank Caroline Baker at Red Lion Chambers who assisted in the research 
for the petitions for Alex Henry and Asher Johsnon frojm which some of this paper is taken.

3 See 2014 Parliamentary questions available at < https://www.parliament.uk/business/publications/
written-questions-answers-statements/written-question/Lords/2014-11-04/HL2637>

4 Hinton, M. and Caruso, D., 2012. The Institution of Mercy. In: T. Gray, M. Hinton and D. Caruso, 
ed., Essays in Advocacy. Barr Smith Press, pp.519-528.

5 R v Jogee (Ameen Hassan) [2016] UKSC 8, [2017] A.C . 387, [2016] 2 WLUK 496.
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of criminal offences. The Lord Chancellor and Secretary of State for Justice has respon-
sibility for recommending the use of the Royal Prerogative of Mercy to Her Majesty the 
Queen. It is exercised sparingly and only in cases of exceptionality. There are two types 
of Pardon that may be granted: A Free Pardon; and a Conditional Pardon. The effect of 
a Free Pardon is that the conviction is disregarded to the extent that, insofar as is pos-
sible, the person is relieved of all penalties and other consequences of the conviction. 
However, the conviction is not quashed.  Only the courts have the power to quash a 
conviction. A Conditional Pardon is used to substitute the original penalty with a lesser 
sentence. Historically, the royal power of pardon was a power to forgive a legal wrong. 
The Jurisdiction in Liberties Act 1535 extinguished the powers of the Church and land-
owners to pardon and vested it in the Sovereign, thus ratifying and preserving the royal 
power. The Royal Prerogative of Mercy covers two functions – an act of forgiveness or 
acknowledgement of a mistake. It is a last resort correction that allows for compassion 
and common sense for offenders who have been too severely punished or wrongly con-
victed by reason of some technical or procedural error; or convicted on the right facts 
under the wrong law and whose plight is discovered too late for redress in an appellate 
court.1 A Pardon is thus a common law extra-judicial power which is exercised by the 
Crown under the Royal Prerogative of Mercy. There is no power to order a retrial, but 
there is power to inquire into circumstances and to recommend that a sentence is remit-
ted or commuted.2 Blackstone described it as a King’s power to extend mercy where he 
thinks it is deserved.3

In the case of Bentley, Watkins L.J commented that the prerogative power is: “A flex-
ible power and its exercise can and should be adapted to meet the circumstances of the 
particular case  … the prerogative of mercy [can no longer be regarded as] no more than 
an arbitrary monarchical right of grace and favour. It is now a constitutional safeguard 
against mistakes.” 4 Thus, the power to pardon constitutes a broad and flexible constitu-
tional safeguard against mistakes, encompassing Conditional as well as Free pardons.
The exercise of mercy enables release from a life sentence, separately from the Parole 
Board powers. It does not require a finding of innocence (although such a finding might 
lead to a Free Pardon5). Grants of mercy have been as a result of errors in the criminal 

1 CH Rolph  The Queen’s Pardon 1978 Cassell ISBN 0 304 30030 6 at page 2
2 Rolph, C., 1978. The Queen’s Pardon. Michigan: Cassell, p.16.
3 Ibid 
4 [1994] QB 349 at para 365.
5 The modern statement on a free pardon is found in Watkins L.J judgment in the Court of Appeal 

in Bentley [1994] QB 349 at 364E where he declared: “We understand the strength of the argument 
that, despite the fact that a free pardon does not eliminate the conviction, a grant of a free pardon 
should be reserved for cases where it can be established that the convicted person was morally and 
technically innocent.” 



161PRESUMPTION OF INNOCENCE AND COMPLICITY:  ‘LET HIM HAVE IT’ AND ‘COME ON LET’S GO’ 

justice system. Derek Bentley is a paradigm example. The injustice was that the jury were 
not aware of his cognitive limitations and the effect they had on his ability to be complicit 
in the crime of another and they were wrongly directed on the test of accomplice liability. 
In the heightened emotional circumstances of the murder of a police officer, where Bent-
ley told his accomplice to “let him have it”, the capital sentence for Bentley was widely 
accepted as an injustice. The Royal Prerogative of Mercy is therefore a wide power, not 
limited to circumstances where a party is known or indeed believed to be morally or 
technically innocence. Arguably a form of natural justice: to act fairly, in good faith and 
without bias or a power to rescue a person from the cruelty of unmerited punishment or 
to forgive. Exercise of the Royal Prerogative of Mercy is not limited to cases where there 
is fresh evidence. Rolph has encapsulated the issues neatly as follows:

 “Especially interesting is the position of an alleged murder serving a life sentence for the 
crime he didn’t commit. . . Men and women are in prison today who have done no wrong; 
that we owe them not pardon but honorable amends; and that, once we have found them 
and sought their forgiveness, we should go on to recognize as a principle of moral behavior, 
that a grievance is at its most poignant when it is almost redressed”.1

Granting the Royal Prerogative of Mercy is not an exercise of following precedent. 
Each case depends on its own merit. However, it is worth returning to the decision in Derek 
Bentley’s case where a Pardon was granted posthumously in 1993.  Bentley (B) and his co-
accused (C) were convicted in 1952 of murdering a police officer. The prosecution case was 
that they had been engaged in a joint enterprise, B having shouted ‘let him have it’ before 
C fired the fatal shot. B was sentenced to death and C, aged only 16, imprisoned.  The case 
captured the public’s attention and there were widespread protests. The considerations 
may have been different as the pardon was posthumous.  The petition for a Free Pardon 
was based on the fact his sentence should have been commuted to imprisonment and a 
Conditional Pardon would have offered little by way of reprieve.  However, it is particularly 
relevant as much of the disquiet about his execution stemmed from the fact that Bentley 
was the secondary party and was epileptic with a mental age of 11-12.  In his out of time 
posthumous appeal, the then CACD suggested that the liability of a party to a joint enterprise 
must be determined according to the common law as now understood, as opposed to the 
common law at the time, [at para 6]. It appears to have been determined on ‘safety’ not the 
current requirement on joint enterprise appeals to show ‘substantial injustice’:

“The Court must judge the safety of the conviction according to the standards which 
would now apply in any other appeal under section 1 of the 1968 Act. Further, where 
between conviction and appeal there have been significant changes in the common law (as 
opposed to changes effected by statute) or in standards of fairness, the approach indicated 

1 Rolph, C., 1978. The Queen’s Pardon. Michigan: Cassell, pp.142 and 148
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requires the Court to apply legal rules and procedural criteria which were not and could 
not reasonably have been applied at the time.”1

Post Jogee cases

The problem with complicity is that by extending liability beyond intentional events 
there is a danger of overcriminalisation – that is punishing people on the periphery of 
events - rather than those truly responsible. The knock -on effect of denying access to 
justice to appeal is the mass over incarceration of BAME people and a presumption 
of guilt. Here we can take ‘overcriminalisation’ as legal approaches that allow for low 
threshold legal tests which lead to convicting people who do not contribute to the 
crime and / or have no intention to assist or encourage that crime. 2 We can ascribe 
this notion to a ‘presumption of guilt’ in complicity because the presumption of 
innocence is risked by a lack of precision in prosecutorial and judicial approaches and 
discriminatory attitudes such as ‘gang’ rhetoric or institutional racism in relation to 
certain groups. Guilt is inferred by association. For Johnson the result is that the Court 
of Appeal refused leave to appeal despite his jury being wrongly directed on complicity 
and not directed at all on withdrawal. For Alex Henry, his jury were wrongly directed 
on complicity and they never knew he was autistic. For the 11 there is a new method 
driving a desperation to convict young people of the most serious of offending for very 
little conduct, with the maximum of penalties.

The problems in complicity were not cured by the Jogee decision as prosecutors 
now routinely seeking to prove joint principalship of large associated groups without 
precision as to roles and on weak inferences from circumstantial evidence or wrongly 
objective assessments from circumstances – what must have been known rather 
than what was known.3 It is only necessary to introduce the issue of complicity if the 
prosecution seeks to attribute the conduct of a principal offender to a co-offender, or 
if the identity of the principal offender is unknown but an ‘obviously in it together’ 
approach fundamentally impacts on presumption of innocence. Police and prosecutorial 
guidance is not clear on this issue.4 Judges exacerbate injustice by failing to prohibit 
expansive approaches to circumstantial evidence and bad character which risk objective 
conclusions (which are inevitably biased and prejudice a fair trial). The different types 

1 [2001] 1 Cr. App. R. 21
2 Ibid. n4.
3 Webinar Joint Enterprise: A relic of the British Empire & how the Black Lives Matter movement presents 

an opportunity to revisit the substantial injustice test here < https://www.gardencourtchambers.
co.uk/events/joint-enterprise-a-relic-of-the-british-empire-and-how-the-black-lives-matter-
movement-presents-an-opportunity-to-revisit-the-substantial-injustice-test>

4 CPS Joint Enterprise charging decisions guidance here < https://www.cps.gov.uk/legal-guidance/
joint-enterprise-charging-decisions-principal-secondary-and-inchoate-liability>
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of complicity can be confusing for juries. Each category should be treated separately, 
and should only be introduced into a trial if it is necessary. If the prosecution has only 
sought to attribute responsibility to the accused in one particular way (e.g., as principals 
acting in concert), and the trial has proceeded entirely on that basis, the judge should 
not introduce the possibility of convicting the accused on a different basis (e.g., as 
aiders and abettors) in his or her summing up. This denies the accused the opportunity 
to meet the case against them. 1This injustice occurs when the prosecution take a “wait 
and see” approach and where judges do not clearly explain the differences between 
the different categories. The jury must be satisfied beyond reasonable doubt that the 
actions of the accused meet all the elements of one category before they convict. Where 
the principal offender may be found guilty of a lesser charge, the jury may need to be 
directed about any viable bases of accessorial liability for those alternative verdicts. 
Judges should create a route to verdict that is clear so that the jury consider whether 
they are sure an agreement to pursue a criminal enterprise has been established before 
they consider the issue of accessorial liability. Injustice also occurs if the elements of 
manslaughter are not specified in summing up – routes to verdict appear to be on 
the basis ‘ if you reach this point it ‘is’ manslaughter, rather than ‘go on to consider 
manslaughter’.  Defendants are either not appealing or the appeal courts are wrongly 
refusing leave. Wrongful pursuit of convictions for murder in multi handed cases is a 
miscarriage of justice and tests the integrity of the criminal justice system. 

Conclusion

All of the above is not merely relevant to acknowledging the correction of an error 
of law in joint enterprise in Jogee which is specifically relevant to the prisoners who were 
wrongly convicted affected by a fundamental miscarriage of law but also to show how ap-
proaches to complicity can create exceptional injustice which arguably amounts to cruel, 
inhuman or degrading treatment.2 Canada has the most developed jurisprudence in the 
common law world on the way that mandatory minimum sentences can amount to cruel, 
inhuman or degrading treatment.3 As early as 1987, the Supreme Court of Canada struck 
down a mandatory minimum narcotics sentence on the basis that it infringed the right to 
be free from cruel and unusual punishment. The Court defined cruel and unusual punish-

1  Ibid. n 7.
2 In some jurisdictions, the right to be free from disproportionate punishment is considered a free-

standing right independent of the torture prohibition. One example is Article 49(3) of the European 
Union Charter of Fundamental Rights. Article 49(3) of the European Union Charter of Fundamental 
Rights provides, relevantly that the “severity of penalties must not be disproportionate to the 
criminal offence.” See also Garage Molenheide v Belgium [1997] ECR I-7281.

3 The Canadian jurisprudence stems from section 12 of the Canadian Charter of Rights, which provides: 
“Everyone has the right not to be subjected to any cruel and unusual treatment or punishment.” See 
Constitution Act 1982 (Can), Pt I, s 12.
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ment to encompass a mandatory minimum sentence that is “grossly disproportionate” or 
“so excessive as to outrage standards of decency”.1 When understood in these terms it is 
easy to see that these sentences, albeit not the death penalty faced by Bentley, amount to 
cruel, inhuman or degrading treatment. Asher and Alex’s sentences are grossly dispropor-
tionate to their involvement in the events concerned and ultimately sentencing is arbitrary 
if it is disproportionate. It follows that a strict and uniform application of the law, which 
may initially appear universally desirable, may generate injustice in individual cases. Ac-
cordingly, it is necessary to mitigate the rigour of the law by deciding individual cases on 
the ground of fairness, and thus make sure that law and the operation of law is compatible 
with justice and the presumption of innocence, not group guilt. 

1 R v Smith [1987] S.C.J. No. 36, [53]. See also R v Goltz [1991] S.C.J. No. 90; R v Morrisey [2000] S.C.J. No. 39.



THE PRESUMPTION OF INNOCENCE

     Prof. Ira Belkin1

*

The “presumption of innocence” is a bedrock principle of American criminal justice. 
As stated in a unanimous opinion of the U.S. Supreme Court in 1895 in Coffin v. United 
States, 156 U.S. 432:

The principle that there is a presumption of innocence in favor of the accused is the 
undoubted law, axiomatic and elementary, and its enforcement lies at the foundation of the 
administration of our criminal law.

Despite the foundational nature of the “presumption of innocence” in American 
criminal justice, the words, “presumption of innocence” or the “accused shall be presumed 
innocent” or some other version, cannot be found anywhere in the text of the United 
States Constitution.  Despite the lack of reference in the nation’s founding documents it 
is well settled that the presumption applies in all criminal cases and that juries must be 
instructed on the presumption of innocence in every criminal trial.

I will leave it to legal historians and political scientists to explain why there is no 
mention of the presumption of innocence in the Constitution and why, despite its 
absence, the principle is virtually universally accepted.

What I would like to discuss is whether and how the existence of the presumption 
of innocence actually influences the way criminal cases are investigated, prosecuted and 
adjudicated in the United States.  Based upon my experience as a federal prosecutor 
for over a decade, the presumption of innocence does have a profound effect on the 
way criminal cases are investigated, prosecuted and tried.  The presumption impacts a 
criminal case in several ways.

First, American judges instruct potential jurors and actual jurors on the presumption 
of innocence at the beginning of every case, sometimes during the trial and again before 
the jury retires to deliberate on its verdict. What the presumption of innocence instruction 
makes clear is the fact that although the accused has been charged with serious crimes by 
representatives of the very government in charge of the country, state or locality, the fact 
of that charge and the allegations against him are not evidence.  The accusation cannot 

*  New York University School of Law, Adjunct Professor of Law and Senior Research Scholar, New 
York University School of Law, U.S.-Asia Law Institute
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be taken into consideration at all in determining guilt or innocence.  An indictment is not 
evidence.  As the defendant sits before the jury he is innocent.

Why is this significant?  Common sense would lead the average citizen to conclude 
that if the government has charged someone with a serious criminal offense then there 
must be some good reason for the charge. The government, “my” government, probably 
wouldn’t have hauled the defendant into court to answer for these serious charges unless 
they had done a thorough investigation and found a great deal of damning evidence.  
Such sentiments are commonly heard in public and private discussions of high profile 
cases. Without an explicit presumption of innocence, jurors might believe that they 
would be within their rights to indulge this type of speculation and conjecture.

The authority figure in the court, the judge, tells that jury that they must consider 
that the defendant is innocent unless and until proven guilty with evidence.1 The judge 
will, in essence, instruct them to dismiss any speculation or suspicions from their minds. 
Their mission is to determine what the evidence proves and not to consider anything 
extraneous to the evidence.  In sum, the presumption of innocence first acts as a 
counterweight to the prosecution’s accusation of serious misconduct by the defendant.

Second, the presumption of innocence makes clear that the trial is only about the 
evidence.  It is not about opinions. It is not about rumors or conjecture.  It is not about 

1 Here is a typical jury instruction on the presumption of innocence taken from the U.S. District Court 
in the District of Massachusetts: 

 3.02 Presumption of Innocence; Proof Beyond a Reasonable Doubt 
 It is a cardinal principle of our system of justice that every person accused of a crime is presumed 

to be innocent unless and until his or her guilt is established beyond a reasonable doubt. The 
presumption is not a mere formality. It is a matter of the most important substance.

 The presumption of innocence alone may be sufficient to raise a reasonable doubt and to require 
the acquittal of a defendant. The defendant before you, [__________], has the benefit of that 
presumption throughout the trial, and you are not to convict [him/her] of a particular charge unless 
you are persuaded of [his/her] guilt of that charge beyond a reasonable doubt.

 The presumption of innocence until proven guilty means that the burden of proof is always on the 
government to satisfy you that [defendant] is guilty of the crime with which [he/she] is charged 
beyond a reasonable doubt. The law does not require that the government prove guilt beyond all 
possible doubt; proof beyond a reasonable doubt is sufficient to convict. This burden never shifts 
to [defendant]. It is always the government’s burden to prove each of the elements of the crime[s] 
charged beyond a reasonable doubt by the evidence and the reasonable inferences to be drawn from 
that evidence. [Defendant] has the right to rely upon the failure or inability of the government to 
establish beyond a reasonable doubt any essential element of a crime charged against [him/her].

 If, after fair and impartial consideration of all the evidence, you have a reasonable doubt as to 
[defendant]s guilt of a particular crime, it is your duty to acquit [him/her] of that crime. On the 
other hand, if, after fair and impartial consideration of all the evidence, you are satisfied beyond a 
reasonable doubt of [defendant]s guilt of a particular crime, you should vote to convict [him/her].
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whether the accused is likable or not.  It is not about whether the government’s view 
of the accused is as a friend or an enemy.  It is only about whether the evidence proves 
each and every element of the crime charged beyond a reasonable doubt.  The defendant 
is cloaked with the presumption of innocence from the first moment of jury selection 
until and unless the jury determines in its deliberations that the evidence is sufficient to 
prove the crime charged beyond a reasonable doubt. If the evidence never reaches that 
threshold the jury must acquit.

The exclusive focus on evidence brought about by the presumption of innocence 
is one of the most important rights protecting an individual citizen from arbitrary and 
baseless prosecutions by the state.  From the beginning of a criminal investigation, 
criminal investigators and prosecutors understand that the coin of the realm is evidence.  
They may harbor deep suspicions about the dangerousness of a particular individual.  
Perhaps their suspicions are well-founded and based upon numerous second and third 
hand accounts of reliable witnesses.  Unless, they can discover sufficient admissible 
evidence against the suspect, however, they would be foolish to bring charges and even 
more foolish to bring him to trial.

Historically, the presumption of innocence incorporated other procedural rights nec-
essary to ensure that the defendant receive a fair opportunity to defend himself against a 
government accusation.  These include the “right to a defense, a lawyer, and the means to 
conduct a defense.”1  Most of these other other procedural rights found expression in spe-
cific provisions of the Bill of Rights incorporated in the U.S. Constitution.  As the Supreme 
Court made clear in the  Coffin case, and as the practice of criminal justice in the United 
States continues to make clear, the presumption of innocence remains a foundational prin-
ciple despite its absence from the list of express rights set forth on the Constitution.

Finally, I have been asked to address whether the presumption of innocence protects 
against wrongful convictions, that is, the convictions of innocent individuals of crimes 
for which it can be proven that they are factually innocent.  As an empirical matter, we 
know that the American criminal justice system does convict innocent people of serious 
crimes despite the presumption of innocence.  According to the Innocence Project2, since 
1989, 367 defendants who had been convicted of serious crimes, including 20 on death 
row, were exonerated after being proven to be factually innocent with DNA evidence.

Accordingly, we know that presumption of innocence is not an absolute protection 
against wrongful convictions.  While wrongful convictions occur in spite of the presump-
tion of innocence we do not know how many more wrongful convictions would occur 

1 Kenneth Pennington, Innocent Until Proven Guilty: The Origins of a Legal Maxim, 63 JURIST: STUD. 
CHURCH L. & MINISTRY 106, 119 (2003).

2 https://www.innocenceproject.org/dna-exonerations-in-the-united-states/
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in the absence of a presumption of innocence and there is no reasonable way to test that 
proposition empirically.  

Analysis of wrongful convictions in the United States suggests that additional re-
forms are necessary to prevent wrongful convictions. These include reforms of eyewit-
ness identifications methods to eliminate bias and mistake, reforms of  coercive and ma-
nipulative interrogation techniques that produce false confessions, and the elimination 
of “expert” opinions based upon unverified forensic scientific methods.  

The presumption of innocence is critical to ensuring that the fact-finder, whether 
judge or jury, focuses on the evidence alone in determining guilt or innocence.  To pre-
vent wrongful convictions, however, additional reforms are necessary to reduce or elimi-
nate unreliable forms of evidence.  We cannot expect the presumption of innocence to 
do all the work of preventing wrongful outcomes by itself.  We must ensure that the 
evidence presented against the accused is reliable and untainted by bias, prejudice and 
mistake.

Thus, the presumption of innocence is a necessary but insufficient protection against 
the wrongful convictions of innocent persons.



IMPLICATIONS ET APPLICATION DU PRINCIPE DE LA... 
PRÉSOMPTION D’INNOCENCE EN DROIT FRANÇAIS

Aurélie Bergeaud-Wetterwald1*

Résumé: Le principe de la présomption d’innocence est reconnu en droit pénal français depuis 
longtemps. La présomption d’innocence n’est pas simplement un principe procédural porteur de 
garanties en matière pénale, mais elle est devenue un véritable droit substantiel attaché à la personne 
et opposable à tous, spécialement aux médias. En droit français, ce principe important est assuré par la 
protection civile ainsi que pénale.

Mots-clés: Charge de la preuve - présomption de culpabilité - droit au silence - détention provisoire - 
garde à vue - motivation des jugements - droit de la personnalité - liberté d’expression - médias - image 
d’une personne menottée.

“Quand l’innocence des citoyens n’est pas assurée, la liberté ne l’est pas non plus“

(Montesquieu, De L’esprit des lois, Livre XII, chap. II.)

1. Traditionnellement présentée comme une règle fondamentale et indispensable 
dans une société démocratique, la présomption d’innocence est un principe solidement 
affirmé en droit français. 

Historiquement, le premier texte à s’y référer est l’article 9 de la Déclaration des droits 
de l’Homme et du Citoyen de 1789: “Tout homme étant présumé innocent jusqu’à ce 
qu’il ait été déclaré coupable, s’il est jugé indispensable de l’arrêter, toute rigueur qui ne 
serait pas nécessaire pour s’assurer de sa personne doit être sévèrement réprimée par la 
loi“. La Révolution française rappelle ainsi solennellement l’existence de la présomption 
d’innocence pour interdire tout forme d’arrestation arbitraire et mettre ainsi fin aux 
pratiques abusives de la monarchie. Portée par la doctrine pénaliste, la présomption 
d’innocence va devenir un principe fondateur et directeur du procès pénal ; un principe si 
évident que durant plus de deux siècles, le Code de procédure pénale n’en fera pas mention 
comme si le fait de l’inscrire dans un texte de loi était superflu. En 2000, une importante 
réforme de la procédure pénale française2 va cependant consacrer, au sein d’un article 
préliminaire au Code de procédure pénale, différents principes fondamentaux, dont celui 

* Professeur de droit privé et sciences criminelles, Université de Bordeaux
2 Loi n° 2000-516 du 15 juin 2000 renforçant la protection de la présomption d’innocence et les droits 

des victimes.
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de la présomption d’innocence: “toute personne suspectée ou poursuivie est présumée 
innocente tant que sa culpabilité n’a pas été établie“. 

Dotée d’une valeur constitutionnelle1, la présomption d’innocence est également 
protégée par le droit européen. D’une part, par la Convention européenne des droits de 
l’homme qui énonce dans son article 6§2 que “toute personne accusée d’une infraction 
est présumée innocente jusqu’à ce que sa culpabilité ait été légalement établie“ ; d’autre 
part, par le droit de l’Union européenne à travers la Charte des droits fondamentaux de 
l’Union européenne2 et, plus récemment, une directive européenne du 9 mars 20163.

2. Mais cette reconnaissance par les textes et la valeur fondamentale que le droit 
français lui reconnait permettent-elles de protéger concrètement et efficacement la 
présomption d’innocence des personnes suspectées ou poursuivies dans le cadre d’une 
procédure pénale ? Quel est le véritable poids de ces déclarations solennelles lorsqu’un 
individu, soupçonné d’avoir commis un crime, est placé en détention provisoire pendant 
plusieurs mois, voire plusieurs années4 dans l’attente de son procès, que son identité et 
son visage sont dévoilés dans la presse avec le détail des faits qui lui sont reprochés ? Cet 
individu, que les textes proclament “présumé innocent“ n’est-il pas en réalité déjà traité 
comme un coupable, ainsi privé de sa liberté et atteint dans son honneur ? La présomption 
d’innocence ne serait-elle alors qu’une formule creuse, une coquille vide illustrant le 
fossé qui existe entre les textes et leur application ? 

Robert Badinter, célèbre avocat, ancien Ministre de la Justice et fervent défenseur de 
la présomption d’innocence reconnaissait qu’il s’agit d’”un principe dont l’invocation n’a 
pas toujours suffi à garantir le respect“5. Mais pour apprécier la réalité de l’application du 
principe, encore faut-il comprendre ce qu’induit la présomption d’innocence, autrement 
dit, quelles sont ses implications.

1 En se référant à l’article 9 de la Déclaration des droits de l’Homme de 1789, le Conseil constitutionnel 
reconnait, dans une décision du 8 juillet 1989, que la présomption d’innocence est protégée par 
notre droit constitutionnel (Déc. n° 89-258 DC, 8 juill. 1989, §10).

2 Art. 48§1: “Tout accusé est présumé innocent jusqu’à ce que sa culpabilité ait été légalement établie“.
3 Directive (UE) 2016/343 du parlement européen et du conseil du 9 mars 2016 portant renforcement 

de certains aspects de la présomption d’innocence et du droit d’assister à son procès dans le cadre 
des procédures pénales (art. 3: “Les États membres veillent à ce que les suspects et les personnes 
poursuivies soient présumés innocents jusqu’à ce que leur culpabilité ait été légalement établie“).

4 En matière délictuelle, la détention provisoire peut, dans certains cas, atteindre une durée de 2 ans 
et 4 mois. 

 En matière criminelle, la durée maximum peut aller jusqu’à 4 ans si des faits constitutifs ont été 
commis à l’étranger ou s’il s’agit d’infractions graves (criminalité organisée, terrorisme) cette durée 
pouvant être exceptionnellement allongée de 8 mois supplémentaires.

5 R. Badinter, “La présomption d’innocence, histoire et modernité“, in Le droit privé français à la fin du 
XXe siècle: Études offertes à P. Catala, Litec, 2001, p. 133.
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3. Si le droit français consacre pleinement la présomption d’innocence, il n’en donne 
aucune définition précise, se limitant à énoncer que toute personne suspectée d’avoir 
commis une infraction est présumée innocente tant que sa culpabilité n’a pas été établie. 
Se refusant à toute définition, le droit français n’identifie pas non plus de manière claire 
toutes les implications du principe de la présomption d’innocence. 

Dans la littérature juridique classique, la présomption d’innocence est souvent 
présentée comme “un principe général du droit procédural en vertu duquel est organisée 
la stratégie du procès pénal“1. Autrement dit il s’agirait plus d’une manière de penser un 
système que d’une règle précise: l’ensemble de la procédure pénale gravite autour de 
la présomption d’innocence. Naturellement, une telle affirmation ne saurait se suffire 
à elle-même et il est nécessaire de comprendre quelle est la signification juridique du 
principe.

4. De manière générale, la présomption d’innocence signifie que, dans le cours d’un 
procès pénal, l’individu mis en cause est considéré comme innocent tant que la preuve 
de sa culpabilité n’a pas été définitivement établie par une juridiction. On retrouve ici le 
sens courant du terme “présomption“ qui renvoie à l’opinion par laquelle on tient pour 
vraisemblable ce qui n’est que probable. Cela ne signifie pas que l’individu est innocent 
mais que l’on présume qu’il l’est jusqu’à preuve du contraire. 

De ce postulat, découlent plusieurs règles techniques reposant toutes sur l’idée 
que la personne mise en cause ne doit pas être traitée juridiquement comme un coupable 
durant son procès. A ce titre, la présomption d’innocence apparaît comme un principe 
protecteur qui bénéficie à la personne poursuivie et qui s’impose aux autorités policières 
et judiciaires intervenant au cours de la procédure. 

5. Cependant, cette protection d’ordre purement procédural est apparue insuffisante. 
En effet, les atteintes à la présomption d’innocence viennent le plus souvent, non pas des 
acteurs de la procédure, mais des commentateurs des procédures en cours, spécialement 
de la presse qui diffuse toutes les informations relatives à une affaire au risque de faire 
passer aux yeux de l’opinion publique une personne simplement mise en cause pour 
un coupable déjà désigné. Le secret de l’enquête et de l’instruction n’étant que très peu 
respecté en pratique, le législateur est intervenu en 1993 pour donner à la présomption 
d’innocence une dimension et un sens nouveau afin que les personnes mises en cause 
dans une procédure pénale ne soient pas traitées publiquement comme des coupables tant 
que cette culpabilité n’a pas été définitivement reconnue par une juridiction. 

Cette protection de la réputation et de l’honneur s’est concrétisée par la reconnaissance 
d’un droit au respect de la présomption d’innocence au sein du Code civil2. En affirmant 

1 R. Merle et A. Vitu, Traité de droit criminel. Procédure pénale, 5e éd., Cujas, 2001, n° 143.
2 Article 9-1 du Code civil 
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que “chacun a droit au respect de la présomption d’innocence“, la loi protège non pas 
une réalité mais une apparence, à savoir le fait que tout individu doit être considéré 
comme innocent et présenté comme tel tant que la justice n’a pas établi le contraire de 
manière irrévocable. 

6. La présomption d’innocence n’est donc plus simplement un principe procédural 
porteur de garanties en matière pénale ; elle est devenue un véritable droit substantiel 
attaché à la personne et opposable à tous, spécialement aux médias. Elle prend ainsi les 
traits d’un droit de la personnalité bénéficiant d’une protection civile. Mais la question 
est là encore de savoir si ce régime de protection prévu par les textes est doté d’une réelle 
efficacité en pratique. 

Pour apprécier l’application de la présomption d’innocence en droit français, il 
convient donc de distinguer ses deux formes d’expression à travers d’une part ses 
implications procédurales (I) et d’autre part ses implications substantielles (II).

I. Les implications procédurales de la présomption d’innocence 

7. La doctrine pénaliste française a commencé à s’intéresser à la notion de présomption 
d’innocence à travers la question de la preuve. Parce que la personne poursuivie est 
présumée innocente, il appartient à l’accusation (le ministère public) de détruire cette 
présomption en faisant la démonstration de sa culpabilité (A). Ce sens donné à la 
présomption d’innocence n’était pourtant pas celui évoqué dans la Déclaration des droits 
de l’homme de 1789 qui, sur le fondement de cette présomption, interdisait toute forme 
d’arrestation injustifiée avant jugement. La présomption d’innocence a ici valeur de 
garantie procédurale. On retrouve aujourd’hui cette signification dans plusieurs règles 
de procédure qui confèrent à la personne poursuivie un statut protecteur (B).

A. La présomption d’innocence expression d’une règle de preuve

8. Il est traditionnellement enseigné en droit français que la présomption d’innocence 
a d’abord pour effet de désigner qui doit supporter la charge de la preuve dans un 
procès pénal (1). Cette signification technique s’est enrichie d’un sens plus fondamental 
justifiant que celui qui est présumé innocent bénéficie du droit de ne pas contribuer à sa 
propre accusation (2).

1) Présomption d’innocence et attribution de la charge de la preuve. 

9. En vertu de la présomption dont elle bénéficie, la personne poursuivie n’a pas à 
faire la preuve de son innocence. Au contraire, il appartient au ministère public, partie 
poursuivante, de prouver la culpabilité en établissant l’existence des différents éléments 
constitutifs de l’infraction. Il incombe également au ministère public de démontrer 
l’absence de causes susceptibles d’exclure la responsabilité pénale telles que l’amnistie 
ou la prescription.
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10. En réalité, cette attribution de la charge de la preuve n’a rien d’original puisqu’elle 
n’est que la transposition en matière pénale de l’adage actori incumbit probatio appliqué 
dans le procès civil. Cependant, en matière civile, la règle selon laquelle la charge de la 
preuve incombe au demandeur trouve un fondement légal à l’article 1353 du Code civil. 
En matière pénale, aucun texte ne vient poser cette règle et l’attribution de la charge de 
la preuve réside entièrement dans le principe de la présomption d’innocence, comme le 
rappellent la Cour de cassation1 et le Conseil constitutionnel2.

11. Mais le fait d’attribuer la charge de la preuve au ministère public ne signifie pas 
qu’il est le seul à rassembler et produire les éléments de preuve lors d’un procès. En 
matière pénale, le juge d’instruction participe également à la recherche des preuves et 
rien n’empêche la personne poursuivie de produire tout élément susceptible de jouer en 
sa faveur. 

Par conséquent, le sens véritable de la charge de la preuve n’est pas de déterminer 
qui va concrètement rapporter des preuves pendant le procès. Le but est d’identifier 
qui, parce qu’il était chargé de faire la preuve, supportera les conséquences d’une 
démonstration insuffisante ou d’un doute persistant à l’issue du procès. Si un doute 
subsiste, c’est que la démonstration est imparfaite. Celui qui supportait la charge de la 
preuve (la partie poursuivante) a failli dans sa tâche et le doute qui subsiste profite à la 
personne poursuivie. En tant que règle de preuve, la présomption d’innocence apparait 
donc comme la traduction de la règle du doute favorable à l’accusé portée par l’adage in 
dubio pro reo. 

12. Cependant, même fondée sur le principe de la présomption d’innocence, la règle 
attribuant la charge de la preuve à l’accusation connaît un certain nombre d’exceptions.

Tout d’abord, si par principe la personne poursuivie n’a pas à démontrer son absence 
de culpabilité, il arrive qu’elle soit tenue d’établir la preuve de certains faits libératoires 
dont elle se prévaut. Ce sont parfois les textes qui l’imposent comme par exemple en 
matière de diffamation. La personne poursuivie pour diffamation peut invoquer pour sa 
défense que les faits déshonorants qu’elle a imputé au plaignant sont vrais3. Mais dans ce 
cas, il lui appartient de rapporter la preuve de la vérité de ces faits diffamatoires4.

13. Par ailleurs, il existe des dérogations plus radicales au principe d’attribution de la 
charge de la preuve en vertu desquelles la personne poursuivie va devoir concrètement 
démontrer qu’elle n’est pas coupable. Qualifiées en doctrine de “présomptions de 

1 Cass. crim., 22 février 1993: “Tout prévenu étant présumé innocent, la charge de la preuve de sa 
culpabilité incombe à la partie poursuivante“.

2 Déc. n° 80-127 DC, 19-20 janv. 1981.
3 C’est ce que l’on appelle l’exception de vérité (exceptio veritatis)
4 Article 35 de la loi du 29 juillet 1881.
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culpabilité“ ou “présomptions de responsabilité“, ces hypothèses heurtent par nature 
le principe de la présomption d’innocence. Selon le Conseil constitutionnel, de telles 
présomptions sont en principe interdite en matière pénale. A titre exceptionnel, “elles 
peuvent être établies, notamment en matière contraventionnelle, dès lors qu’elles ne 
revêtent pas un caractère irréfragable, qu’est assuré le respect des droits de la défense et 
que les faits induisent raisonnablement la vraisemblance de l’imputabilité“1.

Bien que les exemples soient assez rares, il arrive que les textes renversent la charge 
de la preuve, le plus souvent pour des raisons d’opportunité, dans des situations où 
la personne poursuivie apparait comme la plus apte à rapporter la preuve. Ainsi, par 
exemple, l’article 225-6 du Code pénal assimile au proxénétisme et punit des mêmes 
peines, le fait de ne pas pouvoir justifier de ressources correspondant à son train de 
vie tout en vivant avec une personne qui se livre habituellement à la prostitution. Dans 
une telle situation, c’est bien à la personne poursuivie de démontrer qu’elle n’exerce 
pas une activité de proxénétisme en justifiant de ressources propres. Ce raisonnement a 
été généralisé avec la création d’un délit autonome de non-justification de ressources à 
l’encontre des personnes se trouvant en relation habituelle avec des personnes se livrant 
à la commission de crimes ou de délits punis d’au moins cinq ans d’emprisonnement2.

14. Cependant, il est parfois difficile d’identifier ce qui pourrait, dans les termes 
d’un texte de loi, constituer une présomption de culpabilité. La question a été récemment 
posée à la Cour de cassation à propos des dispositions du Code pénal qui incriminent 
la détention d’images pornographiques représentant un mineur. Parce qu’il est souvent 
difficile de déterminer si la personne photographiée et dont on ignore l’identité a moins 
de 18 ans, l’infraction s’applique “aux images pornographiques d’une personne dont 
l’aspect physique est celui d’un mineur, sauf s’il est établi que cette personne était âgée 
de dix-huit ans au jour de la fixation de son image“3. Le fait, pour retenir l’infraction, 
de présumer la minorité de la victime sur le fondement de son aspect physique et de 
présumer la connaissance de cette minorité est-il contraire à la présomption d’innocence ? 
Non, dit la Cour de cassation qui estime que le texte n’instaure aucune présomption de 
culpabilité puisque c’est au ministère public de prouver que la personne représentée est 
mineure ou présente l’aspect d’un mineur, le prévenu pouvant ensuite contester cette 
minorité4. Cette affirmation est discutable et montre que la reconnaissance officielle de 
présomptions de culpabilité reste difficile tant cette hypothèse heurte le principe de la 
présomption d’innocence.

1 Conseil const., 16 juin 1999, n° 99-411 DC. La Cour européenne des droits de l’homme retient 
sensiblement les mêmes critères. Voir CEDH 7 octobre 1988, Salabiaku c/ France: série A n° 141-A.

2 Article 321-6 du Code pénal.
3 Article 227-23 du Code pénal.
4 Cass. crim., 22 août 2018, n° 18-80431.
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15. Mais sur le plan probatoire, la présomption d’innocence n’est pas simplement 
l’expression d’une règle technique faisant peser la charge de la preuve sur la partie 
poursuivante. Elle vient également fonder la reconnaissance d’un droit au bénéfice de la 
partie poursuivie: celui de ne pas contribuer à sa propre accusation.

2) Présomption d’innocence et droit de ne pas contribuer à sa propre accusation

16. Consacré au plan international1 et européen2, le droit de ne pas contribuer à sa 
propre accusation ou droit de ne pas “s’auto-accuser“ n’a été expressément mentionné 
dans le Code de procédure pénale qu’à partir de la loi du 15 juin 2000. Ainsi, toute personne 
soupçonnée d’avoir commis une infraction et placée en garde à vue est informée qu’elle a le 
droit, lors de ses auditions, de faire des déclarations, de répondre aux questions posées ou 
de se taire. Le même droit au silence est reconnu devant le juge d’instruction et la juridiction 
de jugement. Concrètement, le droit de ne pas contribuer à sa propre accusation permet 
à la personne poursuivie, ou simplement soupçonnée, de dissimuler toute information ou 
tout élément susceptible d’être utilisé contre elle. En d’autres termes, elle n’est pas obligée 
de collaborer avec les autorités policières et judiciaires. 

17. Dans un procès civil, la logique est différente car les textes prévoient que chaque 
partie est tenue d’apporter son concours à la manifestation de la vérité3. Le droit au silence 
et plus généralement de ne pas coopérer, est donc une spécificité de la procédure pénale 
qui, pour de nombreux auteurs, trouve sa justification dans le principe de la présomption 
d’innocence. 

Le Conseil constitutionnel fait d’ailleurs lui-même ce lien en estimant qu’il résulte 
de l’article 9 de la Déclaration des droits de l’Homme de 1789, le principe selon lequel nul 
n’est tenu de s’accuser, dont découle le droit de se taire4. 

Le lien entre présomption innocence et droit de ne pas contribuer à sa propre accusation 
est également fait par la Directive européenne du 9 mars 2016. Au titre du renforcement 
de la présomption d’innocence, la Directive prévoit que les personnes pénalement mises 
en cause ont le droit de garder le silence et de ne pas s’incriminer soi-même et précise que 
l’exercice de ces droits ne saurait être retenu contre elles, ni considéré comme une preuve 
qu’elles ont commis l’infraction concernée. 

Le droit au silence, appliqué en droit français à tous les stades de la procédure 
pénale, apparaît donc comme une illustration particulière du principe de la présomption 

1 Article 14 § 3-g du Pacte International des Nations unies relatif aux droits civils et politiques du 19 
décembre 1966: “Toute personne accusée d’une infraction pénale a droit en pleine égalité (…) à ne 
pas être forcée à témoigner contre soi-même ou à s’avouer coupable“.

2 CEDH, 25 février 1993, Funke c/ France: série A, n° 256-A.
3 Article 10 du Code civil et article 11 du Code de procédure civile.
4 Conseil const. 4 novembre 2016, n° 2016-594 QPC – Conseil const. 30 mars 2018, n° 2018-696 QPC.
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d’innocence dont on comprend qu’il présente des implications procédurales variées. 
Au-delà de la question de la preuve, c’est encore la présomption d’innocence qui est 
convoquée pour justifier le statut procédural particulier de la personne poursuivie. 

B. La présomption d’innocence expression d’un statut procédural

18. Parce que la personne pénalement mise en cause est présumée innocente, les 
mesures et décisions prises à son encontre au cours de la procédure ne doivent pas 
traduire une reconnaissance prématurée de culpabilité. C’est d’ailleurs pour cela que 
depuis 1993, on ne parle plus d’“ inculpation“ mais de “mise en examen“, ce second 
terme étant plus neutre. 

Mais cette précaution terminologique ne fait pas illusion. Une personne est mise 
en examen lorsqu’il existe à son encontre “des indices graves ou concordants rendant 
vraisemblable qu›elle ait pu participer, comme auteur ou complice, à la commission d’une 
infraction“1. Comment affirmer dans le même temps qu’une personne est présumée 
innocente mais qu’il existe contre elle des indices graves de sa culpabilité ? On comprend 
que la procédure pénale est construite sur un paradoxe ou, en tout cas, sur un équilibre 
fragile entre la nécessité d’agir contre les suspects sans les traiter comme des coupables. 
Ce fragile équilibre pose des difficultés particulières lorsqu’il s’agit d’appliquer des 
mesures coercitives avant jugement (1) ou de motiver certaines décisions (2).

1) Présomption d’innocence et mesures coercitives

19. Les mesures privatives de liberté avant jugement peuvent d’emblée paraître 
incompatibles avec le principe de la présomption d’innocence. Il est assez classique de 
souligner l’incohérence qu’il y a à incarcérer un individu tout en déclarant dans le même 
temps qu’il est présumé innocent. On pourrait alors répondre que, comme tout principe, 
celui de la présomption d’innocence n’est pas absolu. Cependant, en s’intéressant à la 
signification exacte de la présomption d’innocence, il est également possible d’affirmer 
que notre procédure pénale n’est pas construite sur une incohérence.

Être présumé innocent ne signifie pas que l’on doit être “traité comme un 
innocent“ pendant le déroulement d’une procédure pénale. Si tel était le cas, il serait 
vraisemblablement impossible de procéder à l’arrestation d’un individu, de le placer en 
garde à vue ou en détention provisoire car un innocent ne saurait être privé de sa liberté.

Être présumé innocent signifie que, tant que la culpabilité n’est pas établie, on ne 
doit pas être “traité comme un coupable“. Un coupable peut être légitimement privé de 
sa liberté à titre de sanction. Au contraire, pendant toute la durée de la procédure, la 
personne mise en cause doit en principe rester libre, les mesures privatives de liberté ne 
pouvant être qu’exceptionnelles et strictement nécessaires. On retrouve ici le sens originel 

1 Article 80-1 du Code de procédure pénale.
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de la présomption d’innocence consacré par la Déclaration des droits de l’Homme de 
1789. C’est donc le principe de la présomption d’innocence qui justifie qu’une personne 
soupçonnée ou poursuivie ne peut pas être privée de sa liberté sur le seul fondement 
des soupçons qui pèsent sur elle. Encore faut-il que la mesure soit strictement nécessaire.

20. Ainsi, le placement d’un suspect en garde à vue n’est juridiquement possible que 
si cette mesure est l’unique moyen de parvenir à l’un au moins des objectifs énumérés 
par l’article 62-2 du Code de procédure pénale: par exemple, “permettre l’exécution des 
investigations impliquant la participation de la personne“, “garantir la présentation de 
la personne devant le procureur de la République afin que ce magistrat puisse apprécier 
la suite à donner à l’enquête“ ou encore “empêcher que la personne ne modifie les 
preuves ou indices matériels“. Il est vrai cependant que certains motifs de placement 
sont suffisamment larges pour s’appliquer dans toutes sortes de situations (la garantie 
de présentation au parquet notamment), ce qui relativise en pratique le caractère 
exceptionnel de la garde à vue.

21. Lors de l’information judiciaire ouverte devant un juge d’instruction et qui 
est susceptible de s’étendre sur plusieurs mois, voire plusieurs années, le statut de 
la personne mise en examen est beaucoup plus encadré. Le principe énoncé par le 
Code de procédure pénale est que “la personne mise en examen, présumée innocente, 
demeure libre“1.  

En cas de nécessité, il peut être dérogé à ce principe et la personne peut faire l’objet 
d’un contrôle judiciaire ou être assignée à son domicile sous surveillance électronique. 
Ce n’est qu’à titre exceptionnel, si les mesures précédentes s’avèrent insuffisantes, que la 
personne mise en examen peut être placée en détention provisoire. Mesure subsidiaire, 
la détention provisoire ne peut être ordonnée que si elle est en outre strictement 
nécessaire. Le juge qui la prononce doit démontrer au regard des éléments précis et 
circonstanciés du dossier qu’elle constitue l’unique moyen de parvenir à l’un ou plusieurs 
des objectifs énumérés par l’article 144 du Code de procédure pénale. Il doit s’agir par 
exemple d’”empêcher une pression sur les témoins ou les victimes“, d’ “empêcher 
une concertation frauduleuse entre la personne mise en examen et ses coauteurs ou 
complices“ ou encore de “protéger la personne mise en examen“. 

22. Tout est donc fait pour limiter une incarcération avant jugement, mesure 
généralement perçue, par l’intéressé et par l’opinion publique, comme une reconnaissance 
de culpabilité. Pourtant, juridiquement, le placement en détention provisoire n’est 
pas une sanction conséquence de la démonstration d’une culpabilité. D’ailleurs, la 
motivation d’une décision de placement en détention provisoire ne doit pas conduire à 
une affirmation de culpabilité. Mais il s’agit là d’une entreprise très délicate qui montre à 

1 Article 137 du Code de procédure pénale.
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quel point l’application du principe de la présomption d’innocence est relative.

2) Présomption d’innocence et motivation des décisions de justice

23. La décision de placer ou de maintenir une personne en détention provisoire dans 
l’attente de son jugement doit être spécialement motivée eu égard au caractère subsidiaire 
et strictement nécessaire de cette mesure. Le Code de procédure pénale impose ainsi au 
juge de motiver sa décision en énonçant, d’une part, les considérations de droit et de fait 
sur le caractère insuffisant des obligations du contrôle judiciaire ou de l’assignation sous 
surveillance électronique et, d’autre part, le motif de la détention par référence aux objectifs 
énumérés à l’article 144. 

Mais si cette motivation doit être concrète et se référer aux éléments du dossier, 
elle ne doit pas conduire les juges à présenter la personne comme étant coupable des 
faits qui lui sont reprochés, sous peine de porter atteinte au principe de la présomption 
d’innocence. 

24. La tâche est difficile car les éléments de preuve et les faits relevés dans le dossier 
de la procédure traduisent nécessairement une implication de la personne mise en 
examen dans la commission de l’infraction1. Ce sont d’ailleurs ces mêmes faits et ces 
mêmes éléments de preuve qui seront ensuite appréciés par la juridiction de jugement 
pour statuer sur la culpabilité. 

Quant aux objectifs justifiant la mesure de détention, certains impliquent en eux-
mêmes que l’on considère la personne comme l’auteur de l’infraction. Tel est le cas par 
exemple lorsque la détention provisoire est justifiée par la nécessité de “mettre fin ou 
l’infraction ou de prévenir son renouvellement“2. Justifier le placement en détention au 
regard de cet objectif, c’est déjà reconnaître que la personne est l’auteur de l’infraction. 
Même chose lorsqu’il s’agit d’éviter une concertation frauduleuse de la personne mise 
en examen avec “ses coauteurs ou ses complices“. Les termes employés induisent eux-
mêmes une reconnaissance de culpabilité…

La tâche est difficile donc et c’est bien pour cela que, tout en répétant la règle de 
l’interdiction d’une motivation traduisant une culpabilité, la Cour de cassation est assez 
souple dans le contrôle qu’elle livre. Ainsi par exemple, dans le cadre d’une instruction 
ouverte pour tentative de meurtre et tentative d’évasion aggravée, le maintien en 
détention provisoire était motivé par le fait qu’un simple contrôle judiciaire ne pouvait 
garantir la représentation en justice de l’individu notamment parce qu’il avait déjà 
organisé une brève évasion. L’individu estimait alors que cette motivation était contraire 

1 Et la personne mise en examen est celle à l’encontre de qui il existe des “indices graves ou concordants“ 
rendant vraisemblable sa participation à l’infraction.

2 Article 144 du Code de procédure pénale.
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à la présomption d’innocence puisqu’elle tenait pour acquise sa culpabilité dans l’évasion 
reprochée. La Cour de cassation a pourtant considéré que les juges avaient valablement 
motivé leur décision1. 

Là encore, l’invocation de la présomption d’innocence, ne suffit pas nécessairement 
à en garantir le respect et l’écart entre la règle énoncée et son application concrète est 
important. Même si les juges n’affirment pas expressément que la personne est coupable 
d’avoir commis l’infraction reprochée, des précautions terminologiques devraient être 
prises pour éviter toute confusion possible.

25. Cette distorsion entre énoncé de la règle et mise en application se retrouve 
pour les décisions rendues lorsque seule la victime partie civile a fait appel du 
jugement. En effet, lorsqu’un jugement de relaxe est rendu, seul le ministère public 
peut faire appel de l’action publique, la victime qui s’est constituée partie civile au 
procès pouvant quant à elle faire appel de l’action civile pour tenter d’obtenir une 
indemnisation devant la Cour d’appel. Si la partie civile est seule à exercer un recours, 
la Cour d’appel n’est saisie que de l’action civile et ne pourra en aucun cas revenir sur 
la question de la responsabilité pénale du mis en cause. Cependant, pour statuer sur 
la demande d’indemnisation, elle doit analyser les faits du dossier afin de caractériser 
une faute, au sens civil du terme, et le préjudice qui en découle. Mais naturellement, 
reconnaître l’existence d’une faute à partir des faits objet de la poursuite peut conduire 
à reconnaitre que la personne est bien l’auteur d’une infraction. Dès lors, si la décision 
rendue ne se prononce que sur le droit à indemnisation, la motivation qui la fonde peut 
exprimer une reconnaissance de culpabilité. 

Sur cette question, le France a été rappelée à l’ordre en 2012 par la Cour européenne 
des droits de l’homme, au visa précisément de la précision d’innocence2. Pour la Cour 
européenne, lorsque le juge se prononce sur la responsabilité civile, il ne doit pas adopter 
une motivation donnant à penser qu’il considère l’intéressé comme coupable. Dans cette 
affaire, la Cour d’appel qui statuait sur les seuls intérêts civils avait constaté dans ses 
motifs que “les éléments constitutifs du délit d’abus de biens sociaux étaient caractérisés“. 

Depuis, lorsqu’ils sont seulement saisis d’un recours sur les intérêts civils, les juges 
français ne peuvent pas rechercher si les faits relevés dans le dossier sont constitutifs 
d’une infraction pénale. Ils doivent donc prendre des précautions terminologiques et 
bien choisir les mots qu’ils emploient pour caractériser une faute à partir des faits objet 
de la poursuite initiale sans exprimer une culpabilité. Cela donne évidemment lieu à 
une gymnastique complexe comme le montre l’exemple suivant. Une personne avait été 
poursuivie du chef de vol au préjudicie de deux sociétés. Le tribunal prononce une relaxe 

1 Cass. crim., 11 décembre 2018, n° 18-85.460.
2 CEDH, 12 avril 2012, Lagardère c/ France, n° 18851/07
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et les sociétés qui s’étaient constituées parties civiles font appel sur leurs intérêts civils. La 
Cour d’appel leur octroie une indemnisation en retenant une faute civile caractérisée par 
le fait que le mis en cause avait omis de remettre à la banque de l’argent provenant des 
caisses des magasins exploités par les sociétés1. Pour la Cour de cassation, la présomption 
d’innocence est ainsi préservée puisqu’il n’y a pas de référence à une culpabilité pénale. 
Cette protection apparait tout de même relativement artificielle car il ne s’agit que de 
jouer sur les mots. Certes le discours est important et des précautions méritent d’être 
prises. Mais si dans l’exemple donné le mot “vol“ n’apparaît pas dans la décision, c’est 
tout de même un vol qui est décrit…

26. Ces illustrations montrent à quel point l’application pratique de la présomption 
d’innocence est difficile et contraste souvent avec la solennité des textes qui la consacrent. 
Le statut protecteur qu’elle confère à la personne poursuivie pénalement apparait 
souvent fragile face à la nécessité de conduire efficacement la procédure et de prendre 
les mesures qui s’imposent. 

Mais la protection de la présomption d’innocence des individus doit nécessairement 
dépasser le cadre procédural car porter atteinte à ce principe en affirmant qu’une 
personne est coupable, c’est aussi porter atteinte à son honneur et à sa réputation. Le 
respect de la présomption d’innocence est donc aussi une exigence de fond qui s’impose 
à tous. C’est en ce sens que Code civil français reconnait que chacun a droit au respect de 
la présomption d’innocence. 

II. Les implications substantielles de la présomption d’innocence

27. Selon l’article 9-1 du Code civil instauré par une loi du 4 janvier 1993, “chacun 
a droit au respect de la présomption d’innocence. Lorsqu’une personne est, avant toute 
condamnation, présentée publiquement comme étant coupable de faits faisant l’objet 
d’une enquête ou d’une instruction judiciaire, le juge peut, même en référé, sans préjudice 
de la réparation du dommage subi, prescrire toutes mesures, telles que l’insertion d’une 
rectification ou la diffusion d’un communiqué, aux fins de faire cesser l’atteinte à la pré-
somption d’innocence, et ce aux frais de la personne, physique ou morale, responsable de 
cette atteinte“.

En sanctionnant le fait de “présenter publiquement une personne comme coup-
able“ d’une infraction avant toute condamnation définitive, le législateur veut interdire 
les déclarations de culpabilité prématurées et toute forme de jugement médiatique. Sans 
remettre en cause la liberté d’information, l’objectif est d’éviter que quiconque, et spéci-
alement les médias, se donnent le droit d’être juges à la place du juge. 

Cependant, ce n’est pas l’autorité du pouvoir judiciaire qui est ici protégée mais 

1 Cass. crim. 24 juin 2014, n° 13-84478
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bien un intérêt privé tenant à l’honneur et la considération auxquels chacun peut pré-
tendre. D’ailleurs, l’atteinte à la présomption d’innocence ne peut être constituée que si 
une personne identifiable est visée1. La vocation de l’article 9-1 du Code civil est donc 
de protéger la personne contre les atteintes à sa dignité morale et la jurisprudence fait 
clairement le lien entre l’imputation publique d’une culpabilité et l’atteinte à l’honneur 
et à la considération. 

Mais l’article 9-1 du Code civil ne fait pas double emploi avec l’action en diffama-
tion2 car il protège, non pas une réalité, mais une apparence (une présomption) qui doit 
être préservée jusqu’à ce que la Justice ait définitivement statué. Peu importe que la per-
sonne soit réellement coupable, tant qu’une décision de justice ne l’a pas reconnue, il faut 
protéger l’innocence présumée.

Le système mis en place par le droit français semble donc offrir une protection com-
plète de la présomption d’innocence, dans et en dehors de l’enceinte judiciaire. Pourtant, 
la réalité est tout autre et l’ensemble des juristes s’accordent à dire que le droit au respect 
de la présomption d’innocence n’est pas concrètement respecté et qu’il l’est de moins 
en moins face à la pression des médias et des réseaux sociaux. Pour le comprendre, il 
faut analyser ce qu’implique le droit au respect de la présomption d’innocence (A) et la 
manière dont il est sanctionné (B).

A. La présomption d’innocence expression d’un droit de la personnalité

28. Affirmer que chacun a droit au respect de la présomption d’innocence est 
nécessaire mais insuffisant. Encore faut-il préciser les prérogatives qui découlent d’un tel 
droit et les personnes concernées par sa protection. En d’autres termes, il faut identifier 
les sujets (1) et le contenu (2) du droit consacré par l’article 9-1 du Code civil.

1) Les sujets du droit au respect de la présomption d’innocence

29. Le champ d’application personnel de la protection est très large puisque “chacun“, 
donc tout individu, a droit au respect de la présomption d’innocence. Le choix d’une 
telle formule générale signifie que ce droit n’est pas seulement reconnu aux individus 
mis en cause pénalement. Pourtant, on peut lire parfois que l’atteinte à la présomption 
d’innocence consiste à présenter comme coupable une personne “poursuivie pénalement“ 
ou une personne “faisant l’objet d’une enquête ou d’une instruction judiciaire“. Il s’agit 
là d’une mauvaise interprétation de l’article 9-1 du Code civil qui vise “une personne 
présentée publiquement comme coupables de faits faisant l’objet d’une enquête ou 
d’une instruction judiciaire“. Ce sont donc les faits imputés qui doivent faire l’objet d’une 
enquête ou d’une instruction judiciaire et non la personne à qui l’on impute ces faits. 

1 Cour d’appel de Paris, 11 décembre 2003.
2 “Toute allégation ou imputation d’un fait qui porte atteinte à l’honneur ou à la considération de la 

personne ou du corps auquel le fait est imputé est une diffamation“ (article 29 de la loi du 29 juillet 1881).
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Il est vrai qu’en pratique, les personnes présentées publiquement comme coupables d’une 
infraction sont souvent celles qui sont déjà inquiétées dans le cadre d’une procédure pénale. 
Mais ceci ne change rien au fait que, sur le plan juridique, le droit au respect de la présomption 
d’innocence est reconnu à toute personne, y compris celles qui sont extérieures à la procédure 
pénale en cours. Ainsi par exemple, le fait de présenter publiquement un individu comme étant 
coupable d’un crime alors qu’il n’est pas encore mis en examen dans l’instruction ouverte sur 
ces faits, porte atteinte à la présomption d’innocence dont il bénéficie en vertu de l’article 9-1 
du Code civil.

Le droit au respect de la présomption d’innocence est donc reconnu à toute personne 
physique ou morale et apparaît en ce sens comme un attribut de la personnalité. C’est pour 
cette raison qu’il est affilié à la catégorie juridique des droits de la personnalité. 

30. La qualification de droit de la personnalité implique également que ce droit soit 
respecté par toute personne.

Lorsqu’il a instauré l’article 9-1 du Code civil, l’objectif du législateur était d’imposer le 
respect de la présomption d’innocence aux commentateurs des procédures judiciaires en cours 
et plus spécialement à la presse. Mais, en l’absence de restriction légale, le droit au respect de la 
présomption d’innocence est opposable erga omnes, c’est-à-dire à toute personne, qu’il s’agisse 
d’une personne privée ou publique.

Dans la majorité des cas, les atteintes au respect de la présomption d’innocence 
sont le fait de personnes privées. Bien souvent il s’agit d’un journaliste. Mais un 
simple particulier utilisant la voix des médias ou tout autre moyen de publicité, peut 
également porter atteinte au droit. Il est d’ailleurs intéressant de constater qu’il n’y a pas 
ici d’immunité tenant à la qualité particulière de l’auteur des propos. Par conséquent, 
il est indifférent que l’auteur de l’atteinte à la présomption d’innocence soit l’un des 
protagonistes de l’affaire ou se présente comme la victime de l’infraction considérée1. 
En dehors de la salle d’audience d’un tribunal, il n’existe aucune immunité couvrant les 
propos tenus contre un adversaire. 

Le droit au respect de la présomption d’innocence doit par ailleurs être respecté par les 
personnes publiques et plus spécialement par les représentants de l’État. Cette exigence a 
été spécialement rappelée par la directive européenne du 9 mars 2016. Selon les termes de la 
directive, les États membres doivent prendre les mesures nécessaires pour veiller à ce que les 
déclarations publiques des autorités publiques, ainsi que les décisions judiciaires, autres que 
celles statuant sur la culpabilité, ne présentent pas un suspect ou une personne poursuivie 
comme étant coupable aussi longtemps que sa culpabilité n’a pas été légalement établie. 

31. En faisant d’un droit au respect de la présomption d’innocence un droit de la 
personnalité bénéficiant à tous et devant être respecté par tous, l’article 9-1 du Code 

1 Cour d’appel de Paris, 7 oct. 2003.
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civil semble offrir une protection large. Pourtant, l’analyse du contenu de ce droit vient 
largement relativiser ce constat.

2) Le contenu du droit au respect de la présomption d’innocence

32. Lorsque la loi du 4 janvier 1993 a consacré le droit au respect de la présomption 
d’innocence au sein du Code civil, certains commentateurs de la réforme l’ont qualifiée de 
relativement modérée. Lors des débats parlementaires, il avait été proposé de sanctionner 
la publication du nom ou de tout élément d’identification d’une personne faisant l’objet 
d’une poursuite pénale. Cette proposition extrêmement protectrice mais limitant le droit 
d’informer sur les procédures en cours, a été écartée.

Il est donc tout à fait possible de publier l’identité d’une personne soupçonnée ou 
poursuivie pénalement, tout en précisant le détail des faits qui lui sont reprochés. Ce que 
l’article 9-1 du Code civil interdit c’est de “présenter publiquement la personne comme 
coupable de faits faisant l’objet d’une enquête ou d’une instruction“. Concrètement, 
comment faut-il comprendre cette disposition ? C’est évidemment la jurisprudence qui 
est venu apporter la réponse à travers de très nombreuses décisions qui, au fil des années, 
ont permis d’identifier la nature et les critères de l’atteinte à la présomption d’innocence. 
Or, l’impression générale qui se dégage de cette construction jurisprudentielle est que 
cette atteinte est difficile à caractériser, ce qui réduit considérablement le degré de 
protection du droit au respect de la présomption d’innocence.

33. Toute l’efficacité du système de protection repose sur la manière d’apprécier ce 
que qu’il faut entendre par “présentée comme coupable“. Pour la jurisprudence, l’atteinte 
à la présomption d’innocence n’est constituée que s’il existe des “conclusions définitives 
manifestant un préjugé tenant pour acquise la culpabilité“, cette formule étant désormais 
constante1. 

Cette interprétation jurisprudentielle confère au contenu du droit un caractère étroit. 
En effet, elle n’empêche pas toute allusion à une éventuelle culpabilité et ne sanctionne 
finalement que les propos très catégoriques, sans nuance, ni ambiguïté. En d’autres 
termes, l’atteinte au droit au respect de la présomption d’innocence n’est constituée que 
si l’imputation d’une culpabilité est affirmée de manière définitive et qu’elle fait naître 
une certitude dans l’esprit du public.

Par exemple, le fait pour l’auteur d’un livre de présenter à de multiples reprises le 
compagnon de sa fille comme son “meurtrier“ et son “assassin“ alors que la procédure 
est en cours, constitue l’affirmation non équivoque d’une conviction de culpabilité 
attentatoire à la présomption d’innocence2.

De même, le fait pour un article de presse de mentionner expressément le mot 
“coupable“ accolé au nom du mis en cause (en l’occurrence un magistrat poursuivi pour 

1 Cass. ass. plén., 21 décembre 2006.
2 Cour d’appel de Paris, 7 octobre 2003 
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vol de cartes de crédits), de ne retenir aucun élément à décharge ni aucun usage du 
conditionnel, constitue une violation de la présomption d’innocence car l’ensemble de 
l’article conduit les lecteurs à considérer que l’individu est coupable1.

34. En revanche, les propos dont il ne se dégage qu’une “impression manifeste de 
culpabilité“ sont tolérés dans la mesure où ils ne renferment pas une affirmation certaine 
de culpabilité2.

Ainsi, il n’est pas interdit de relater une culpabilité vraisemblable eu égard aux 
éléments objectifs de la procédure. La jurisprudence admet donc les propos objectifs qui 
ne font que décrire des faits matériels ou des actes de procédure tel qu’un placement en 
garde à vue ou une mise en examen. Par conséquent, n’est pas constitutif d’une atteinte 
à la présomption d’innocence, l’article de presse mentionnant qu’un individu identifié 
“devra répondre de pédophilie“ car il ne fait que préciser la qualification de l’infraction 
poursuivie sans préjuger de sa culpabilité.

Il n’est pas non plus interdit de faire état d’une culpabilité potentielle en veillant à 
maintenir un doute sur celle-ci. Concrètement, l’emploi de réserves dans le discours exclut 
toute atteinte à la présomption d’innocence dans la mesure où il n’y a pas affirmation 
catégorique de la culpabilité. L’appréciation jurisprudentielle porte à la fois sur le fond et 
la forme des propos litigieux. L’emploi de guillemets pour citer des déclarations et l’usage 
fréquent du conditionnel sont fortement recommandés. Mais la nécessité d’utiliser des 
formules laissant subsister un doute sur la culpabilité a contribué à valider des pratiques 
journalistiques en désaccord avec l’objectif poursuivi. Pour éviter toute sanction, la 
presse parle couramment du “meurtrier présumé“ ou du “violeur présumé » ou plus 
généralement du “présumé coupable“. Ces formules censées exprimer une précaution de 
style, sont très critiquables puisqu’elles dénaturent totalement le sens de la présomption. 
La jurisprudence tolère pourtant ces abus de langage, ce qui amène à dire que le droit au 
respect de la présomption d’innocence a en réalité une portée très relative.

35. Au-delà de la sphère médiatique, on pourrait imaginer d’autres hypothèses 
qui s’apparentent à une imputation de culpabilité avant jugement. Par exemple, faut-
il considérer qu’il y a atteinte à la présomption d’innocence lorsqu’un salarié subit un 
licenciement fondé sur des faits faisant l’objet d’une enquête pénale ? La Cour de cassation 
estime que ce n’est pas le cas car le droit à la présomption d’innocence n’interdit pas à 
l’employeur de se prévaloir de faits dont il a connaissance pour engager une sanction 
disciplinaire, alors même qu’une procédure pénale est en cours au sujet des même faits3.

1 Cass. civ. 1e, 20 mars 2007.
2 La position du droit français est plutôt en accord avec la ligne suivie par la Cour européenne des droits 

de l’homme qui établit une distinction entre les déclarations qui reflètent le sentiment que la personne 
est coupable et celles qui se bornent à décrire un état de suspicion. Seules les premières violent la 
présomption d’innocence (Voir par exemple, CEDH 15 oct. 2013, Gutsanovi C/ Bulgarie).

3 Cass. soc. 13 décembre 2017, n° 16-17.194.
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Le même raisonnement est a fortiori appliqué pour une simple mesure conservatoire. 
Par exemple, le fait de suspendre provisoirement de ses fonctions un avocat mis en examen 
pour aide au séjour irrégulier n’est pas considéré comme attentatoire à la présomption 
d’innocence1.

36. On comprend donc avec ces quelques exemples que l’atteinte au droit au 
respect de la présomption d’innocence reste difficile à caractériser en pratique. La 
jurisprudence a donné au droit légalement consacré un contenu étroit en exigeant la 
présence de conclusions définitives tenant pour acquise la culpabilité. La valeur protégée 
– la présomption d’innocence et plus largement l’honneur – ne l’est donc que dans une 
mesure relative. On peut y voir le signe d’une faiblesse, voire d’une ineffectivité du 
droit consacré par le code civil. Cependant, lorsqu’une atteinte à ce droit est caractérisée, 
le mécanisme de sanctions peut être activé. Mais ce système peut lui aussi apparaître 
insuffisant.

B. Les sanctions de l’atteinte au droit au respect de la présomption d’innocence

37. L’article 9-1 du Code civil prévoit expressément des mesures susceptibles 
d’assurer la protection du droit sur un plan civil. Cependant, il existe dans l’arsenal 
juridique français certaines dispositions spécifiques, de nature pénale, qui permettent 
également de protéger la réputation des individus alors qu’une procédure judiciaire est 
en cours. Il en résulte donc une double protection, à la fois civile (1) et pénale (2). 

1) La protection civile de la présomption d’innocence

38. Selon l’article 9-1 du Code civil lorsque l’atteinte est constituée, “le juge peut, 
même en référé, sans préjudice de la réparation du dommage subi, prescrire toutes 
mesures, telles que l’insertion d’une rectification ou la diffusion d’un communiqué, aux 
fins de faire cesser l’atteinte à la présomption d’innocence“. Le texte rappelle donc la 
possibilité d’obtenir une indemnisation mais insiste surtout sur les mesures visant à faire 
cesser l’atteinte.

39. L’action en cessation de l’atteinte peut d’abord, selon les termes de l’article 9-1 du Code 
civil, consister à demander l’insertion d’une rectification. Les juges définissent la forme que doit 
prendre cette rectification et veille à son bonne exécution. L’efficacité de la mesure et son im-
pact sur l’opinion publique suppose qu’elle soit prise rapidement, d’où l’intérêt de la solliciter 
en référé. 

En cas d’atteinte, il est également possible de solliciter la diffusion d’un communiqué ju-
diciaire sur n’importe quel type de support. Concrètement, ce communiqué vise à rappeler au 
public que la personne concernée est présumée innocente tant que sa culpabilité n’a pas été dé-
finitivement établie. Cette diffusion peut également être sollicitée en référé lorsque la rapidité 
d’action est un gage d’efficacité. Dans le cas d’un ouvrage dont certains passages portent at-

1 Cass. civ. 1e, 13 novembre 2014.
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teinte à la présomption d’innocence (la personne est qualifiée à plusieurs reprises d’ “assassin“ 
et de “meurtrier“), les juges peuvent par exemple mettre à la charge de l’éditeur l’obligation de 
rappeler au lecteur le principe de la présomption d’innocence par l’insertion d’un encart dans 
les exemplaires de l’ouvrage en stock ainsi que pour tout nouveau tirage. 

On peut légitimement s’interroger sur l’impact de telles mesures dans l’esprit du 
public et sur leur aptitude à faire réellement cesser l’atteinte à la présomption d’innocence. 
Le principe de la présomption d’innocence est ici rappelé par une formule générale et 
abstraite au tout début d’un ouvrage qui, sur plusieurs pages, continue d’affirmer de 
manière concrète et précise la culpabilité d’un individu. Il est difficile de dire qu’une telle 
mesure fait réellement cesser l’atteinte.

40. Si l’efficacité d’une rectification ou de la diffusion d’un communiqué semble très rela-
tive, le juge peut toujours prescrire, même en référé, “toute autre mesure“. Dans l’arsenal des 
sanctions susceptibles d’être prononcées par le juge, la saisie ou l’interdiction d’une publication, 
de même que l’interdiction de diffusion d’un film sont théoriquement envisageables. Parfois 
sollicitées par les victimes de l’atteinte, ces mesures radicales sont très rarement ordonnées tant 
il est vrai qu’elles sont perçues comme des actes de censure. 

Les juges doivent limiter leurs décisions aux mesures strictement nécessaires pour faire 
cesser l’atteinte afin de ne pas entraver de manière disproportionnée la liberté d’expression. 
Ils préfèrent généralement prescrire des occultations ou des modifications formelles au sein de 
l’ouvrage litigieux plutôt que d’interdire sa publication.

Ainsi par exemple, dans le cas d’une atteinte à la présomption d’innocence résultant 
des paroles d’une chanson, a été considérée comme disproportionnée la mesure 
consistant à ordonner le retrait de la vente de l’album, le juge se contentant d’ordonner 
la suppression du passage litigieux1.

41. En plus des actions en cessation de l’atteinte, la victime peut également 
demander une indemnisation pour le préjudice qu’elle subit. L’originalité du système 
d’indemnisation réside dans son autonomie vis-à-vis du droit commun de la responsabilité 
civile. En clair, la victime d’une atteinte à la présomption d’innocence ne doit pas agir 
sur le fondement des textes fondant classiquement la responsabilité civile pour faute. 
En cas d’atteinte à au droit au respect de la présomption d’innocence, le mécanisme 
de responsabilité n’est pas fondé sur la faute au sens où le juge n’a pas à porter une 
appréciation sur le comportement de l’auteur de l’atteinte. L’article 9-1 vise à sanctionner 
une “atteinte objective à un droit extrapatrimonial“. 

Dès lors, il est indifférent que l’auteur du propos litigieux ait agit avec l’intention de 
nuire ou par simple imprudence. La mauvaise foi n’est pas une condition de mise en œuvre 
de la responsabilité sur le fondement de l’article 9-1. Il en résulte une certaine automaticité 

1 TGI Paris, ord. réf., 2 mai 2006.
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de la sanction indemnitaire qui découle du seul constat de l’atteinte portée au droit au 
respect de la présomption d’innocence (et du préjudice causé par cette atteinte)

2) La protection pénale de la présomption d’innocence

42. Étrangement, malgré l’importance du principe en matière pénale, il n’existe pas 
d’incrimination spécifique venant réprimer la violation de la présomption d’innocence. 
Porter atteinte à la présomption d’innocence d’autrui n’est pas une infraction pénale. 
Cependant, il existe toute une série de dispositions particulières de nature pénale qui 
protègent indirectement la présomption d’innocence en posant certaines obligations et 
interdictions. 

43. On peut citer par exemple l’interdiction d’enregistrer, de manière sonore ou vi-
suelle, les audiences judiciaires. Pour le Conseil constitutionnel, cette interdiction est jus-
tifiée par l’objectif de bonne administration de la justice et le principe de la présomption 
d’innocence1. 

Autre illustration, plus évidente sans doute, les dispositions de l’article 803 du 
Code de procédure pénale qui limitent la visibilité du port de menottes ou d’entraves. 
Lorsqu’une personne est menottée, toutes les mesures utiles doivent être prises, dans 
les conditions compatibles avec les exigences de sécurité, pour éviter qu’elle soit pho-
tographiée ou fasse l’objet d’un enregistrement audiovisuel. La circulaire de présenta-
tion de ce texte introduit en 2000 précisait bien qu’il avait pour objectif de protéger la 
présomption d’innocence et la réputation de la personne. Ainsi peut-on lire dans la cir-
culaire que si cette obligation concerne également les personnes définitivement condam-
nées, “elle doit être appliquée avec une vigilance particulière en faveur des personnes 
suspectées ou poursuivies mais non condamnées et qui bénéficient donc de la présomp-
tion d’innocence ».

44. Si des précautions doivent être prises par les autorités policières pour éviter 
qu’une personne soit filmée ou photographiée avec des menottes, le fait de diffuser 
l’image d’une personne menottée est constitutif d’une infraction punie de 15000 euros 
d’amende2. Plus précisément l’infraction est constituée par “la diffusion, sans son ac-
cord, de l’image d’une personne identifiée ou identifiable mise en cause à l’occasion 
d’une procédure pénale mais n’ayant pas fait l’objet d’un jugement de condamna-
tion et faisant apparaître, soit que cette personne porte des menottes ou entraves, soit 
qu’elle est placée en détention provisoire“. 

L’individu doit donc être au moins identifiable, ce qui est le cas lorsqu’une photog-
raphie montre une personne célèbre menottée alors que celle-ci tente de dissimuler son 
visage sous son blouson.

1 Conseil const. 6 décembre 2019, n° 2019-817 QPC.
2 Article 35 ter-I de la loi du 29 juillet 1881.
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En revanche, il n’est pas nécessaire que les menottes soient visibles à l’écran ou sur 
le cliché dès lors qu’il ressort clairement des images que l’individu est menotté. Pour la 
jurisprudence, cette absence d’ambiguïté peut par exemple résulter du fait que les mains 
de la personne sont cachées sous son blouson et tenues par un gendarme. L’infraction est 
également constituée lorsque l’image fait apparaître la personne à côté d’un gendarme ou 
descendant d’un fourgon et que la zone immédiate entourant ses mains a été “floutée“.

Ici ce n’est pas la divulgation d’un acte de procédure qui est ici sanctionnée, mais 
la diffusion non consentie d’une image susceptible de porter atteinte à l’honneur d’une 
personne, certes mise en cause, mais pas encore condamnée. Les conditions posées par 
le texte montrent clairement que c’est la présomption d’innocence qui est protégée, 
d’une part, parce que l’infraction suppose une diffusion publique, d’autre part parce que 
l’interdiction de diffusion ne joue que si une procédure pénale est en cours et cesse à 
partir du moment où un jugement de condamnation est rendu. 

Il faut enfin préciser que cette procédure en cours peut être diligentée en France ou 
à l’étranger. Ainsi peu importe que la photographie ait été prise dans un pays étranger 
dès lors qu’elle a été diffusée en France en violation des dispositions légales applicables 
sur son territoire. 

Mais si la protection qui découle de cette incrimination peut paraître rigoureuse, 
force est de constater, qu’en pratique, elle est très rarement appliquée. Les médias 
diffusent ainsi régulièrement des images de personnes menottées, sans encourir de 
poursuites judiciaires. La protection semble clairement ineffective.

45. En définitive, en droit français, la lecture des textes porte à croire que la 
présomption d’innocence est largement protégée. Sa valeur constitutionnelle est acquise 
et elle constitue incontestablement un principe fondamental du procès pénal qui offre à la 
personne poursuivie des garanties importantes au plan procédural. L’action des autorités 
policières et judiciaires doit nécessairement composer avec le respect du principe, même 
si l’équilibre est parfois dur à trouver. En revanche, en dehors de la sphère judiciaire, 
la protection de la réputation des personnes à travers la reconnaissance d’un droit au 
respect de la présomption d’innocence opposable à tous apparaît bien faible. Depuis 
quelques années, la pression médiatique et l’importance considérable prise par les réseaux 
sociaux (il suffit de citer le mouvement #metoo) dans le traitement des affaires en cours 
affaiblissent encore un peu plus ce droit au respect de la présomption d’innocence qui 
n’a jamais su être un rempart efficace contre les abus de la liberté d’expression.



Ý NGHĨA VÀ VIỆC ÁP DỤNG NGUYÊN TẮC SUY ĐOÁN VÔ TỘI...

TRONG PHÁP LUẬT CỘNG HOÀ PHÁP

GS. Aurélie Bergeaud-Wetterwald1* 
Nguyễn Văn Quân lược dịch

 “Khi sự vô tội của công dân không được bảo đảm thì tự do không còn nữa”

(Montesquieu, Tinh thần pháp luật, Quyển XII, chương II)

Tóm tắt: Nguyên tắc suy đoán vô tội được thừa nhận từ lâu trong pháp luật hình sự Cộng hoà Pháp, 
được bảo đảm bằng các quy định pháp luật nội dung cũng như thủ tục. Tuy nhiên, việc bảo đảm quyền 
suy đoán vô tội trên thực tế gặp những khó khăn trong việc áp dụng pháp luật của các cơ quan tiến 
hành tố tụng cũng như sự phổ biến thông tin của các cơ quan truyền thông. Để khắc phục những hạn 
chế này, pháp luật tạo ra các cơ chế về mặt dân sự cũng như hình sự để bảo vệ quyền suy đoán vô tội 
người dân.

Từ khoá: Nghĩa vụ chứng minh; suy đoán có tội; quyền im lặng; tạm giữ; tạm giam; lập luận bản án; 
quyền nhân thân; tự do biểu đạt; truyền thông; hình ảnh của người bị còng tay.

1. Thường được xem  như là quy tắc cơ bản và cần thiết trong xã hội dân chủ, suy 
đoán (giả định) vô tội là nguyên tắc được pháp luật Cộng hoà Pháp khẳng định một cách 
vững chắc.

Điều 9 của Tuyên ngôn nhân quyền và dân quyền năm 1789 lần đầu tiên đề cập đến 
“suy đoán vô tội”. Theo đó: “Bất kỳ ai cũng được cho là vô tội cho đến khi bị tuyên bố là có 
tội. Trong trường hợp phải bắt giữ,mọi hành vi sử dụng vũ lực quá mức cần thiết để bắt và 
giam giữ sẽ bị pháp luật xử lý thích đáng”. Cách mạng Pháp tuyên bố một cách long trọng 
nguyên tắc suy đoán vô tội để cấm mọi hình thức bắt bớ tuỳ tiện và cũng là chấm dứt mọi 
hành vi lạm quyền của chế độ quân chủ.

Học lý hình sự nâng suy đoán vô tội thành nguyên tắc nền tảng và mang tính chỉ 
đạo của tố tụng hình sự; một nguyên tắc được xem là mặc nhiên suốt hơn hai thế kỷ. 
Trông một thời gian dài, Bộ luật tố tụng hình sự Pháp không đề cập đến suy đoán vô tội, 
như thể việc đưa nguyên tắc này vào luật là thừa thãi. Tuy nhiên, vào năm 2000, cải cách 
quan trọng về thủ tục tố tụng hình sự của Pháp1

2 đã ghi nhận ngay trong điều mở đầu các 

* Giáo sư luật tư và khoa học hình sự, Đại học Bordeaux, Cộng hoà Pháp.
1 Luật số 2000-516 ngày 15 tháng 6 năm 2000 tăng cường bảo vệ sự suy đoán vô tôi và quyền của nạn 
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nguyên tắc cơ bản, trong đó có suy đoán vô tội. Theo đó: “bất kỳ ai bị nghi ngờ hoặc bị 
buộc tội đều được xem là vô tội cho đến khi sự có tội của người này được chứng minh”.

Được công nhận là nguyên tắc có giá trị hiến định1, suy đoán vô tội cũng được pháp 
luật liên minh châu Âu đề cao: Điều 6§2 Công ước châu Âu về quyền con người, trong 
quy định “bất kỳ ai bị cáo buộc phạm tội đều được giả định là vô tội cho đến khi được 
chứng minh là có tội”; Suy đoán vô tội cũng được quy định trong Hiến chương về các 
quyền cơ bản của Liên minh châu Âu2  và gần đây là một chỉ thị của Liên minh châu Âu 
ngày 9 tháng 3 năm 20163.

2. Nhưng liệu việc thừa nhận suy đoán vô tội trong các văn kiện pháp lý có giúp bảo 
đảm nguyên tắc này một cách hiệu quả trên thực tế hay không? Tầm quan trọng thực sự của 
những tuyên bố long trọng này là gì khi một cá nhân bị nghi ngờ là đã phạm tội, bị bị tạm 
giam trong vài tháng hoặc thậm chí nhiều năm. Và trong khi chờ xét xử, danh tính và khuôn 
mặt của người này được tiết lộ trên báo chí với những chi tiết về vụ việc mà người này bị cho 
là liên quan? Tại sao những người được các văn kiện pháp lý tuyên bố là “suy đoán vô tội” 
lại bị đối xử trong thực tế như là thủ phạm, bị tước đoạt tự do và xúc phạm danh dự? Phải 
chăng suy đoán vô tội là một công thức rỗng, một cái vỏ rỗng minh hoạ cho khoảng cách xa 
vời giữa các quy định pháp luật và việc áp dụng trên thực tế?

Luật sư nổi tiếng Robert Badinter, cựu Bộ trưởng Bộ Tư pháp và người bảo vệ nhiệt 
thành cho suy đoán vô tội, thừa nhận suy đoán vô tội  là “một nguyên tắc mà sự đòi hỏi 
không phải lúc nào cũng đủ để bảo đảm sự tuân thủ” 4. Nhưng để đánh giá thực tế áp 
dụng của nguyên tắc này, cần phải hiểu nội hàm của“giả định vô tội”. Nói cách khác, hệ 
quả của giả định vô tội là gì?

3. Mặc dù pháp luật của Pháp quy định đầy đủ về giả định vô tội, nhưng không đưa 
ra bất kỳ định nghĩa cụ thể nào, mà chỉ tuyên bố rằng bất kỳ ai bị tình nghi phạm tội đều 
được coi là vô tội cho đến khi tội của người này được chứng minh. Luật pháp của Pháp 
cũng không xác định rõ ràng tất cả các hàm ý, hệ quả của nguyên tắc suy đoán vô tội.

Trong sách báo pháp lý truyền thống, giả định vô tội thường được trình bày là “một 

nhân (Loi n° 2000-516 du 15 juin 2000 renforçant la protection de la présomption d’innocence et les 
droits des victimes).

1 Dẫn chiếu tới ĐIều 9 của Tuyên ngôn 1789, Hội đồng Hiến pháp thừa nhận rằng, suy đoán vô tội 
được bảo vệ bởi Luật hiến pháp của Pháp: Phán quyết số 89-258 DC, ngày 8 tháng 7 năm 1989, §10).

2 Điều 48§1: “Bất cứ ai bị buộc tội đều được coi là vô tội cho đến khi được chứng minh một cách hợp 
pháp là có tội”.

3 Directive (UE) 2016/343 du parlement européen et du conseil du 9 mars 2016 portant renforcement 
de certains aspects de la présomption d’innocence et du droit d’assister à son procès dans le cadre 
des procédures pénales (art. 3: “Les États membres veillent à ce que les suspects et les personnes 
poursuivies soient présumés innocents jusqu’à ce que leur culpabilité ait été légalement établie“).

4 R. Badinter, “La présomption d’innocence, histoire et modernité“, in Le droit privé français à la fin du 
XXe siècle: Etudes offertes à P. Catala, Litec, 2001, p. 133.
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nguyên tắc chung của luật tố tụng dựa vào đó vụ án hình sự được tổ chức”1. Nói cách 
khác, đây là một cơ chế hơn là một quy tắc cụ thể. Theo đó, toàn bộ quá trình tố tụng 
hình sự xoay quanh sự suy đoán vô tội. Tất nhiên, một tuyên bố như vậy không thể tự 
đứng vững mà cần phải làm rõ ý nghĩa pháp lý của nguyên tắc này là gì.

4. Suy đoán vô tội có nghĩa rằng, trong quá trình xét xử vụ án hình sự, người bị buộc 
tội được coi là vô tội cho đến khi bằng chứng về hành vi phạm tội của người này được toà 
án chứng minh. Ở đây, nghĩa phổ biến của thuật ngữ “suy đoán” (présomption) không 
có nghĩa là cá nhân đó vô tội mà người ta giả định người này vô tội cho tới khi có bằng 
chứng ngược lại. 

 Tiền đề này dẫn tới một số quy tắc kỹ thuật theo đó người bị buộc tội không phải bị 
đối xử như là người có tội trong qúa trình tố tụng. Do đó, giả định vô tội xuất hiện như 
một nguyên tắc bảo vệ, có lợi cho người bị buộc tội và đưa ra những ràng buộc với cảnh 
sát và cơ quan tư pháp tham gia tố tụng.

5. Tuy nhiên, việc bảo vệ  bằng các quy tắc thuần tuý thủ tục là không đủ. Trên thực 
tế, các vi phạm nguyên tắc suy đoán thường không đến từ những người tham gia tố tụng 
mà đến từ những người bình luận về tiến trình tố tụng, đặc biệt là từ báo chí khi phổ biến 
các thông tin liên quan đến vụ việc và tạo ra nguy cơ làm cho công chúng nhìn nhận một 
người liên can đến vụ án như là thủ phạm.

Trên thực tế, bí mật của quá trình điều tra không được tôn trọng. Cho nên, vào năm 
1993 các nhà làm luật đã tạo ra một tầm vóc và ý nghĩa mới cho “suy đoán vô tội”. Theo 
đó, một cá nhân liên quan đến vụ việc tố tụng hình sự không bị đối xử một cách công 
khai như là người có tội cho đến khi việc phạm tội của người này được toà án tuyên bố 
thực sự.

Việc bảo vệ uy tínvà danh dự này đã được hiện thực hóa thông qua việc ghi nhận 
“quyền được tôn trọng về suy đoán vô tội” trong Bộ luật dân sự2. Bằng cách khẳng định 
rằng, “mọi người đều có quyền tôn trọng sự suy đoán vô tội”, luật pháp không bảo vệ 
một thực tế mà bảo vệ vẻ bề ngoài, nghĩa là mọi cá nhân phải được coi là vô tội và được 
nhìn nhận là vô tội khi toà án chưa chứng minh được người này có tội.

6. Như vậy, suy đoán vô tội không đơn giản là một nguyên tắc mang tính thủ tục 
mà nó đã trở thành một quyền mang tính nội dụng gắn liền với con người và có giá trị 
bắt buộc đối với mọi chủ thể khác, đặc biệt là giới truyền thông. Do đó, suy đoán vô tội 
chứa đựng các đặc trưng của một quyền nhân thân được bảo vệ. Câu hỏi được đặt ra là 
liệu cơ chế bảo vệ mà các quy định pháp luật đề ra có hiệu lực trên thực tế hay không?

Để đánh giá việc áp dụng giả định vô tội trong pháp luật cộng hoà Pháp, cần phải 

1 R. Merle et A. Vitu, Traité de droit criminel. Procédure pénale, 5e éd., Cujas, 2001, n° 143.
2 Điều 9-1 Bộ luật Dân sự. 
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phân biệt hai hình thức biểu hiện của suy đoán vô tội thông qua các hệ quả (đòi hỏi) về 
mặt thủ tục (I) và các hệ quả về mặt nội dung (II).

I. Các hệ quả về mặt thủ tục của suy đoán vô tội

7. Trước hết, học lý hình sự của người Pháp quan tâm đến khái niệm suy đoán vô 
tội thông qua câu hỏi về bằng chứng. Vì người bị buộc tội được giả định là vô tội, nên 
bên buộc tội (công tố) phải chứng minh hanh vi phạm tội của người này (A). Tuy nhiên, 
Tuyên ngôn Nhân quyền và dân quyền 1789 không đề cập đến nội dung này mà chỉ 
tuyên bố cấm đoán mọi hình thức bắt giữ vô cớ trước khi xét xử. Nghĩa là, suy đoán vô 
tội được nêu lên trong Tuyên ngôn nhân quyền và dân quyền có giá trị về bảo đảm thủ 
tục. Ngày nay, người ta tìm thấy ý nghĩa này của suy đoán vô tội trong nhiều quy định 
về thủ tục - vốn trao cho người bị truy tố quy chế bảo vệ (B).

A. Suy đoán vô tội: biểu đạt của quy tắc về chứng cứ

8. Theo truyền thống được dạy trong các trường luật của Pháp thì trước tiên suy 
đoán vô tội chỉ rõ chủ thể có trách nhiệm chứng minh trong vụ án hình sự (1). Ý nghĩa 
mang tính kỹ thuật này đã được bổ sung thêm quy định cho phép người bị buộc tội 
quyền không phải buộc tội chính mình (2).

1) Suy đoán vô tội và nghĩa vụ chứng minh

9. Người bị truy tố không có nghĩa vụ chứng minh sự vô tội của mình. Trái lại, bên 
buộc tôi (Công tố) phải chứng minh hành vi phạm tội của người bị truy tố bằng cách 
chứng minh sự tồn tại của các yếu tố cấu thành tội phạm. Bên công tố cũng phải xem xét 
các lý do miễn trừ trách nhiệm hình sự như ân xá hoặc hết thời hiệu truy cứu.

10. Trong thực tế, việc phân định trách nhiệm chứng minh không có gì đặc biệt, 
đây chỉ là việc chuyển hoá vào trong pháp luật hình sự câu ngạn ngữ “nguyên đơn phải 
gánh nghĩa vụ chứng minh (actori incumbit probatio) trong tố tụng dân sự. Trong lĩnh vực 
dân sự, Điều 1353 Bộ luật dân sự 1804 quy định nghĩa vụ chứng minh thuộc về nguyên 
đơn. Trong lĩnh vực hình sự, không có văn bản nào quy định nguyên tắc này, và nghĩa 
vụ chứng minh hoàn toàn nằm trong nguyên tắc suy đoán vô tội. Điều này được Toà phá 
án1 và Hội đồng bảo hiến khẳng định2.

11. Nhưng đặt ra nghĩa vụ chứng minh cho bên Công tố không có nghĩa Công tố là 
chủ thể  duy nhất thu thập và đưa ra bằng chứng trong một vụ án. Trong các vấn đề hình 
sự, thẩm phán điều tra (dự thẩm viên) cũng tham gia tìm kiếm bằng chứng và người bị 
buộc tội cũng có thể đưa ra các bằng chứng có lợi cho mình.

Như vậy, ý nghĩa thực sự của việc phân định nghĩa vụ chứng minh không phải 

1 Cass. crim., 22 février 1993: “Tout prévenu étant présumé innocent, la charge de la preuve de sa 
culpabilité incombe à la partie poursuivante“.

2 Déc. n° 80-127 DC, 19-20 janv. 1981.
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xác định ai sẽ thực sự đưa ra chứng cứ. Mục đích là xác định chủ thể chịu trách 
nhiệm trong trường hợp chứng minh không đầy đủ hoặc vẫn còn tồn tại những nghi 
ngờ sau phiên toà. Nếu chủ thể chịu trách nhiệm chứng minh (công tố) không hoàn 
thành nhiệm vụ chứng mình thì sự hoài nghi phải được xem là có lợi cho người bị 
buộc tội. Với tư cách là quy định về chứng cứ, suy đoán vô tội là một biểu hiện của 
nguyên tắc “nghi ngờ sẽ có lợi cho bên bị buộc tội” được ngạn ngữ tiếng La tinh đúc 
kết (“in dubio pro ree”).

12. Tuy nhiên, có một số ngoại lệ của quy tắc về nghĩa vụ chứng minh thuộc về bên 
buộc tội (Công tố).

Về nguyên tắc, người bị buộc tội không phải chứng minh sự vô tội của mình nhưng 
người này vẫn có thể có nghĩa vụ chứng minh một số sự việc. Ví dụ, pháp luật đặt ra nghĩa vụ 
chứng minh trong các vụ việc hình sự liên quan đến phỉ báng, vu khống. Người bị truy tố vì tội 
phỉ báng có thể bảo vệ mình bằng cách chứng minh những việc “xấu xa” mà mình gắn cho nguyên 
đơn là có thật1. Dĩ nhiên, trong trường hợp này, người bị kiện phải có nghĩa vụ cung cấp 
các chứng cứ về “sự có thật” của những sự việc đó2.

13.  Ngoài ra, có một số trường hợp ngoại lệ khác của nghĩa vụ chứng minh. Theo đó 
người bị truy tố phải chứng minh mình không phạm tội. Trong học lý gọi đây là “suy đoán 
có tội” hoặc “suy đoán trách nhiệm”. Các trường hợp này về mặt bản chất trái với nguyên 
tắc suy đoán vô tội. Theo Hội đồng bảo hiến, kiểu suy đoán đoán loại này bị cấm trong 
lĩnh vực hình sự. Trong trường hợp đặc biệt “suy đoán có tội” có thể được áp dụng, nhất là 
trong các tội vi cảnh3 miễn là vẫn bảo đảm quyền bào chữa và các sự việc cho thấy sự hợp 
lý không thể chối cãi4.

Mặc dù khá hiếm nhưng vẫn có những trường hợp pháp luật áp đặt nghĩa vụ chứng 
minh đối với người bị truy cứu nhất là trong các trường hợp người bị buộc tội dường như 
là người có khả năng cung cấp bằng chứng tốt nhất. Ví dụ, Điều 225-6 của Bộ luật hình 
sự quy định nếu một người không thể chứng minh được thu nhập khi sống chung với 
người thường xuyên bán dâm thì sẽ bị xem là có hành vi môi giới mại dâm. Trong trường 
hợp này, để chứng minh mình không tham gia vào hoạt động môi giới mại dâm, người 
này phải  chứng minh nguồn gốc thu nhập của mình. Cách suy luật này được khái quát 
hoá bằng cách tạo ra một tội danh riêng về “không chứng minh được nguồn gốc thu 
nhập” đối với những người có quan hệ gần gũi với những người tham gia vào hoạt động 

1 Điều 35 Luật ngày 29 tháng 7 năm 1881.
2 Điều 35 Luật ngày 29 tháng 7 năm 1881.
3 Tội phạm trong luật hình sự Pháp được chia thành 03 loại: Trọng tội, thường tội và tội vi cảnh 

(Người dịch chú thích).
4 Conseil const., 16 juin 1999, n° 99-411 DC. La Cour européenne des droits de l’homme retient 

sensiblement les mêmes critères. Voir CEDH 7 octobre 1988, Salabiaku c/ France: série A n° 141-A.
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tội phạm và có thể bị phạt tới 5 năm tù giam1.

14. Tuy nhiên, không dễ dàng để xác định thế nào là “suy đoán có tội” căn cứ vào các 
quy định của luật. Gần đây, vấn đề này được đặt ra với các quy định của Bộ luật hình sự 
truy cứu tội lưu giữ hình ảnh khiêu dâm của trẻ vị thành viên. Bởi vì, thường rất khó để 
xác định liệu người trong ảnh dưới 18 tuổi hay không, cho nên tội này được áp dụng đối 
“những hình ảnh khiêu dâm của một người có ngoại hình dưới 18 tuổi, trừ khi chứng minh 
được người này 18 tuổi vào ngày ảnh được chụp”2. Liệu có thể giả định sự chưa thành 
niên của nạn nhận dựa vào vẻ bề ngoài và giả định việc đương nhiên nhận thức được việc 
chưa thành niên của người trong ảnh có trái với nguyên tắc suy đoán vô tội? Toà phá án 
cho rằng, quy định đó không tạo ra “suy đoán có tội”, bởi vì bên Công tố phải chứng minh 
người trong ảnh là người chưa thành niên hoặc có những đường nét của người chưa thành 
niên, bị cáo có thể tranh luận về sự chưa vị thành niên này3. Khẳng định này của Toà phá 
án gây nhiều tranh cãi và cho thấy rằng việc thừa nhận chính thức “suy đoán có tội” rất 
khó khăn vì nó đụng phải nguyên tắc suy đoán vô tội.

15. Nhưng ở góc độ chứng minh, giả định vô tội không đơn giản là sự thể hiện của 
một quy tắc kỹ thuật về nghĩa vụ chứng minh của bên buộc tội mà còn là cơ sở để công 
nhận quyền của bên bị truy tố. Theo đó, người bị truy tố không có nghĩa vụ buộc tội 
chính mình.

2) Suy đoán vô tội và quyền không buộc tội chính mình

16. Quyền không buộc tội chính mình đ ược luật quốc tế4 và luật châu Âu5 thừa 
nhận. Quyền không đưa ra bằng chứng chống lại mình hay quyền “không buộc tội 
mình” được ghi nhận trong Bộ luật tố tụng hình sự Pháp bằng luật ngày 15 tháng 6 năm 
2000. Theo đó, bất kỳ nghi phạm nào bị cảnh sát giam giữ đều được thông báo rằng 
người  có quyền, đưa ra tuyên bố, trả lời các câu hỏi hoặc giữ im lặng. Nghi can cũng có 
quyền giữ im lặng khi  làm việc với Dự thẩm viên và khi bị xét xử. Cụ thể, quyền không 
buộc tội chính mình cho phép người bị buộc tội, người bị tình nghi, che giấu các thông 
tin hoặc bất kỳ yếu tố nào có thể được sử dụng chống lại mình. Nói cách khác, người này 
không bắt buộc phải hợp tác với cơ quan tư pháp.

17.  Trong vụ án dân sự, pháp luật quy định các bên có nghĩa hỗ trợ trong việc tìm 

1 Điều 321-6 Bộ luật hình sự.
2 Điều 227-23 Bộ luật hình sự.
3 Cass. crim., 22 août 2018, n° 18-80431.
4 Article 14 § 3-g du Pacte International des Nations unies relatif aux droits civils et politiques du 19 

décembre 1966: “Toute personne accusée d’une infraction pénale a droit en pleine égalité (…) à ne 
pas être forcée à témoigner contre soi-même ou à s’avouer coupable“.

5 CEDH, 25 février 1993, Funke c/ France: série A, n° 256-A.
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kiếm sự thật1. Trong khi đó, trong tố tụng hình sự, bên bị buộc tội không có nghĩa vụ phải 
hợp tác. Theo nhiều tác giả, quyền im lặng và rộng hơn là quyền không hợp tác là một 
đặc thù của tố tụng hình sự, gắn liền với nguyên tắc suy đoán vô tội.

Hội đồng Hiến pháp cho rằng nguyên tắc này xuất phát từ Điều 9 của Tuyên ngôn 
Nhân quyền năm 1789. Theo đó không ai bắt buộc phải buộc tội mình, cho nên người 
này có quyền im lặng2. 

Mối liên hệ giữa giả định vô tội và quyền không buộc tội chính mình cũng được ghi 
nhận trong Chỉ thị châu Âu ngày 9 tháng 3 năm 2016. Chỉ thị này quy định rằng những 
người có liên quan đến tội phạm có quyền quyền giữ im lặng và không buộc tội chính 
mình và quy định rằng, việc thực thi các quyền này không được xem là căn cứ chống lại 
họ, cũng không được sử dụng để lập luận rằng người này đã thực hiện hành vi phạm tội.

Như vậy, quyền im lặng được áp dụng ttrong tất cả các giai đoạn tố tụng hình sự 
dường như là một minh họa cụ thể cho nguyên tắc suy đoán vô tội. Bên cạnh vấn đề 
nghĩa vụ chứng minh, suy đoán vô tội còn tạo nên “quy chế tố tụng” đặc biệt của người 
bị truy tố.

B. Suy đoán vô tội: biểu hiện của một quy chế tố tụng

18. Vì người bị truy cứu hình sự được giả định là vô tôi, nên các biện pháp và quyết 
định chống lại người này trong quá trình tố tụng không được thể hiện sẵn trước sự “có tội”. 
Đây là lý do từ năm 1993, người ta không dùng thuật ngữ “buộc tội” (inculpation) mà thay 
bằng “khởi tố” (mise en examen). Thuật ngữ thứ hai mang tính trung lập hơn.

Tuy nhiên, một người bị khởi tố khi có “dấu hiệu nghiêm túc hoặc phù hợp để tin 
rằng người này có thể đã tham gia với tư cách là người thực hành hoặc đồng phạmvới anh 
ta khiến anh ta có thể đã tham gia, với tư cách là một tác giả hoặc đồng phạm vào hành vi 
phạm tội” 3. Làm sao có thể khẳng định một người vừa được giả định là vô tội nhưng lại 
có những dấu hiệu nghiêm trọng về hành vi phạm tội của người này? Có thể hiểu rằng, 
tố tụng hình sự được xây dựng trên một nghịch lý hoặc dựa trên sự cân bằng mong manh 
giữa đòi hành động chống lại nghi phạm mà không xem người đó là thủ phạm. Sự cân 
bằng mong manh này dẫn tới những khó khăn khi áp dụng các biện pháp cưỡng chế trước 
khi xét xử (1) hoặc làm căn cứ cho một số quyết định của cơ quan tiến hành tố tụng (2).

1) Suy đoán vô tội và các biện pháp cưỡng chế

19. Các biện pháp tước đoạt tự do trước khi xét xử tỏ ra không tương thích với nguyên 
tắc suy đoán vô tội. Dễ thấy sự mâu thuẫn khi giam giữ một cá nhân lại vừa tuyên bố người 
này được giả định là vô tội. Người ta có thể trả lời rằng, giống như mọi nguyên tắc khác, 

1 Điều 10 Bộ luật dân sự và Điều 11 Bộ luật tố tụng dân sự Pháp.
2 Conseil const. 4 novembre 2016, n° 2016-594 QPC – Conseil const. 30 mars 2018, n° 2018-696 QPC.
3 Article 80-1 du Code de procédure pénale.
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suy đoán vô tội không mang tính tuyệt đối. Tuy nhiên, bằng cách xem xét ý nghĩa chính 
xác của suy đoán vô tội, sẽ thấy rằng điều này không có gì là thiếu nhất quát.

Một người được suy đoán là vô tội không có nghĩa là người này phải được đối xử 
như là “người vô tội” trong quá trình tố tụng hình sự. Nếu làm như thế, có lẽ không thể 
bắt giữ một cá nhân, tạm giữ hoặc tạm giam vì một người vô tội không thể bị tước đoạt 
tự do.

Được suy đoán vô tội có nghĩa là cho đến khi việc phạm tội được chứng minh, một 
người không thể bị “đối xử như một tội phạm”. Người phạm tội có thể bị tước đoạt tự 
do với tư cách là một hình phạt. Trái lại, trong suốt thời gian tố tụng, người bị buộc tội về 
nguyên tắc phải được tự do, vì các biện pháp liên quan đến tước quyền tự do chỉ là ngoại 
lệ và được sử dụng khi thực sự cấp thiết. Ở đây, chúng ta tìm thấy ý nghĩa ban đầu của 
nguyên tắc suy đoán vô tội được ghi nhận trong Tuyên ngôn về quyền của con người năm 
1789. Theo đó, nguyên tắc suy đoán vô tội đòi hỏi rằng một người bị nghi ngờ hoặc bị truy 
tố không thể tước đi  tự do nếu chỉ dựa vào căn cứ duy nhất là các nghi ngờ. Ngoài ra, các 
biện pháp cưỡng chế được áp dụng khi thực sự cần thiết.

20. Việc tạm giữ một người bị tình nghi chỉ đúng đắn về mặt pháp lý nếu biện pháp 
này là cách duy nhất để đạt được ít nhất một trong các mục tiêu được liệt kê trong Điều 
62-2 của Bộ luật Tố tụng Hình sự: ví dụ như cho phép thực hiện các thẩm vấn liên quan 
đến sự tham gia của người bị tình nghi; đảm bảo việc trình bày của người đó trước Công tố 
viên để Công tố viên có thể đánh giá bước tiếp theo của điều tra” hoặc nhằm “nhăn chặn 
người này sửa đổi các chứng cứ hoặc manh mối vật chất”. Tuy nhiên, các lý do này khá 
rộng để áp dụng cho tất cả các tình huống (ví dụ để bảo đảm trình bày trước cơ quan công 
tố). Điều này làm cho tính chất ngoại lệ của việc tạm giữ chỉ mang tính tương đối.

21. Khi thông tin tư pháp được Dự thẩm viên (Thẩm phán điều tra) thụ lý và quy 
trình này có khả năng kéo dài trong vài tháng, hoặc thậm chí vài năm, tình trạng của 
người bị điều tra bị hạn chế hơn nhiều. Nguyên tắc được Bộ luật tố tụng hình sự quy 
định là “người bị khởi tố được suy đoán là vô tội, vẫn được tự do”1.  

Trong trường hợp cần thiết, nguyên tắc trên có thể có những ngoại lệ và người bị 
tình nghi có thể bị giám sát tư pháp hoặc bị cấm đi khỏi nơi cư ngụ kèm theo giám sát 
điện tử. Nếu các biện pháp trên đây không hữu hiệu, người bị khởi tố có thể bị tạm giam. 
Là một biện pháp bổ trợ, việc tạm giam chỉ có thể được áp dụng nếu thực sự cần thiết. 
Thẩm phán áp dụng biện pháp tạm giam phải chứng minh sự cần thiết dựa vào các yếu 
tố cụ thể và chi tiết của hồ sơ để cho thấy rằng, tạm giam là phương tiện duy nhất để đạt 
được một hoặc nhiều mục tiêu được liệt kê tại Điều 144 của Bộ luật Tố tụng Hình sự. Ví 
dụ, tạm giam bị can để ngăn chặn việc áp lực đối với nhân chứng hoặc nạn nhân; ngăn 
chặn sự thông cung gian lận giữa người bị khởi tố và đồng phạm, thậm chí là để bảo vệ 

1 Điều 137 Bộ luật tố tụng hình sự Pháp.
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người bị khởi tố.

22. Như vậy, phải hạn chế tối việc giam giữ trước khi xét xử. Vì giam giữ thường 
được công luận cũng như người liên quan xem như là dấu hiệu của việc công nhận hành 
vi phạm tội. Tuy nhiên, về mặt pháp lý, việc bị tạm giam không phải là một hình phạt 
– hậu quả của hành vi phạm tội. Hơn nữa, các lý do dẫn đến việc quyết định tạm giam 
không được dùng để khẳng định một người có tội. Đây là điểm cho thấy nguyên tắc suy 
đoán vô tội chỉ mang tính tương đối.

2) Suy đoán vô tội và căn cứ quyết định của Toà án

23. Cần phải làm rõ căn cứ cũng như sự cần thiết của việc tạm giam hoặc duy trì tạm 
giam một người trong khi chờ đợi phiên toà xét xử. Do đó, Bộ luật Tố tụng hình sự yêu 
cầu thẩm phán lập luận cho quyết định tạm giam a bằng cách nêu ra các căn cứ về mặt 
pháp luật và thực tế về sự thiếu hiệu quả của các biện pháp giám sát tư pháp hoặc tại 
ngoại có giám sát điện tử, cũng như lý do của sự cần thiết phải tạm giam bằng cách dẫn 
chiếu tới các mục tiêu của việc tạm giam ðýợc Ðiều 144 BLTTHS liệt kê.

Lý do nêu ra phải cụ thể và dẫn chiếu tới các yếu tố của hồ sơ. Nhưng thẩm phán 
không được dùng các lý do và cãn cứ này để đánh giá người bị tam giam là người phạm 
tội, vì như vậy vi phạm nguyên tắc suy đoán vô tội.

24. Nhiệm vụ này không giản vì chứng cứ và các sự việc được nêu trong hồ sơ tố 
tụng thể hiện sự can dự của người bị khởi tố trong thực hiện hành vi phạm tội1. Cũng 
chính những chứng cứ và sự việc này sẽ được toà án đánh giá để đưa ra phán quyết về 
hành vi phạm tội.

Trong số các căn cứ để áp dụng các biện pháp tạm giam, bản thân một số mục tiêu 
đã xem nghi can như là chủ thể thực hiện hành vi phạm tội. Ví dụ như khi việc tạm giam 
được minh chứng bằng sự cần thiết phải “chấm dứt hành vi phạm tội hoặc để ngăn chặn 
sự tái diễn của hành vi này”2. Nếu lập luận cho việc tạm giam để đạt được mục tiêu này 
thì có nghĩa là đã thừa nhận người bị tam giam là chủ thể thực hiện tội phạm. Cũng 
tương tự khi quyết định tạm giam để tránh sự thông cung giữa nghi can với các đồng 
phạm và người giúp sức.

Như vậy, nhiệm vụ này rất khó khăn và do vậy Toà phá án Pháp vừa nhắc lại quy tắc 
cấm sử dụng căn cứ đưa ra các biện pháp ngăn chặn để buộc tội một người nhưng lại khá 
linh hoạt trong việc kiểm soát hoạt động tố tụng liên quan. Ví dụ, trong khuôn khổ cuộc 
điều tra về tội giết người không đạt và vượt ngục, việc tiếp tục tạm giam được lập luận 
bởi lý do là việc giám sát tư pháp không thể bảo đảm sự trình diện của cá nhân đó trước 

1 Et la personne mise en examen est celle à l’encontre de qui il existe des “indices graves ou concordants“ 
rendant vraisemblable sa participation à l’infraction.

2 Article 144 du Code de procédure pénale.
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toà án, nhất là khi người này đã từng tổ chức bỏ trốn. Người này cho rằng lý do đó trái 
với suy đoán vô tội bởi vì người này đã nhận tội trong vụ việc vượt ngục. Toà phá án cho 
rằng các thẩm phán đã lập luận một cách phù hợp cho quyết định (tạm giam) của họ1. 

Ở đây một lần nữa, việc đưa ra giả định vô tội không nhất thiết đủ để đảm bảo 
sự tôn trọng nguyên tắc này và khoảng cách giữa quy tắc và áp dụng trên thực tế là rõ 
ràng. Ngay cả khi các thẩm phán không tuyên bố rõ ràng rằng người phạm tội đã thực 
hiện hành vi bị cáo buộc, sự cẩn trọng về mặt thuật ngữ được sử dụng để tránh bất kỳ 
sự nhầm lẫn nào.

25. Sự khác biệt giữa quy định pháp lý và thực tế áp dụng lặp lại đối với các phán 
quyết được đưa ra khi chỉ phía nạn nhân kháng cáo bản án. Khi Toà đưa ra phán quyết 
trắng án thì chỉ bên Công tố mới có quyền kháng nghị, nạn nhân là bị đơn dân sự trong 
vụ án có thể kháng cáo dân sự lên Toà phúc thâm để yêu cầu bồi thường. Nếu chỉ duy 
nhất bên bị đơn dân sự kháng cáo, Toà phúc thẩm chỉ thụ lý phần dân sự và không thể 
xem xét lại trách nhiệm hình sự của người bị đơn (dân sự). Tuy nhiên, để đưa ra phán 
quyết về yêu cầu bồi thường, Toà phúc thẩm phải phân tích các tình tiết của vụ việc để 
làm rõ lỗi (dưới góc độ dân sự) và thiệt hại do lỗi. Tất nhiên, việc Toà án công nhận tồn 
tại lỗi dựa trên các sự việc đã có có thể dẫn tới việc thừa nhận rằng bị đơn chính là thủ 
phạm của một hành vi phạm tội. Do đó, nếu bản án của Toà phúc thẩm chỉ đề cập đến 
quyền được bồi thường, thì các căn cứ (lý do) của bản án có thể thể hiện sự thừa nhận 
một hành vi phạm tội.

Về vấn đề này, vào năm 2012 nước Pháp đã bị Tòa án Nhân quyền châu Âu nhắc nhở2.
Theo Tòa án Châu Âu, khi thẩm phán ra phán quyết về trách nhiệm dân sự, thẩm phán 
không được lập luận để người khác nghĩ rằng thẩm phán xem bị đơn như là người có tội. 
Trong vụ việc này, khi Tòa án phúc thẩm giải quyết phần dân sự của vụ án đã ghi nhận 
rằng “các yếu tố cấu thành của tội lạm dụng tài sản doanh nghiệp đã được thể hiện rõ”.

 Sau phán quyết này, khi giải quyết các đơn khởi kiện bồi thường dân sự, thẩm phán 
không được xác định các tình tiết nêu trong hồ sơ vụ án có cấu thành tội hình sự không. 
Cho nên, thẩm phán phải cẩn trọng trong sử dụng thuật ngữ và lựa chọn từ ngữ để mô 
tả yếu tố lỗi dựa trên các sự kiện liên quan đến vụ việc hình sự đã được xét xử trước đó để 
không diễn đạt về hành vi phạm tội. Điều này rõ ràng làm phát sinh ra những phức tạp, 
rắc rối như ví dụ sau đây: Một người bị truy tố vì tội trộm cắp gây thiệt hại cho 02 công 
ty. Toà án tuyên bố trắng án cho người này. Hai công ty nói trên kháng cáo lên cấp phúc 
thẩm với tư cách là nguyên đơn dân sự để đòi bồi thường. Toà cấp phúc thẩm chấp nhận 
yêu cầu bồi thường của 02 công ty này dựa trên lỗi của bị đơn dân sự. Lỗi của người này 
(bị cáo trong vụ án hình sự trước đó) đã quên chuyển vào ngân hàng số tiền đến từ các 

1 Cass. crim., 11 décembre 2018, n° 18-85.460.
2 CEDH, 12 avril 2012, Lagardère c/ France, n° 18851/07
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két của các cửa hàng mà 02 công ty này điều hành1. Đối với Toà phá án, suy đoán vô tội 
nhờ đó được bảo đảm vì bản án dân sự không đề cập đến vi phạm hình sự.

Đối với Tòa án giám đốc thẩm, sự suy đoán vô tội được bảo đảm vì trong bản án 
không dẫn chiếu tối trách nhiệm hình sự. Tuy nhiên, sự bảo đảm này có vẻ tương đối 
giả tạo vì đó chỉ là một cách chơi chữ. Dĩ nhiên là diễn ngôn rất quan trọng và sự cẩn 
trọng đáng được thực hiện. Nhưng nếu trong ví dụ trên, từ “trộm cắp” không xuất 
hiện trong bản án thì việc mô tả vẫn khiến người ta hiểu ngay đó là hành vi trộm cắp.

26. Những minh họa này cho thấy việc áp dụng thực tế nguyên tắc suy đoán vô tội 
là khó khăn và thường khác biệt so với sự trang trọng của các văn bản pháp lý. Quy chế 
mang tính bảo vệ mà suy đoán vô tội tạo ra cho người bị truy cứu trách nhiệm hình sự tỏ 
ra mong manh trước sự cần thiết phải tiến hành tố tụng một cách có hiệu quả.

Nhưng việc bảo vệ sự suy đoán vô tội của các cá nhân phải vượt ra ngoài khuôn khổ 
thủ tục. Vì khi vi phạm nguyên tắc này bằng cách khẳng định một người có tội, thì cũng 
làm tổn hại danh dự và danh tiếng của người này. Do đó, tôn trọng sự suy đoán vô tội cũng 
là một yêu cầu thực chất được áp đặt cho tất cả mọi người. Theo nghĩa này, Bộ luật Dân sự 
Pháp công nhận rằng, mọi người đều có quyền tôn trọng sự suy đoán vô tội. 

II. Các hệ quả về mặt luật nội dung của suy đoán vô tội

27. Điều 9-1 của Bộ luật Dân sự Pháp (được sửa đổi vào ngày 4 tháng 1 năm 1993) 
quy định: “mọi người đều có quyền tôn trọng sự suy đoán vô tội. Khi một người bị giới 
thiệu trước công chúng như là thủ phạm của vụ việc đang được điều tra, thì thẩm phán 
có thể sủ dụng thủ tục khẩn cấp đẻ yêu cầu chèn, chỉnh sửa hoặc phổ biến một thông cáo 
nhằm chấm dứt hành vi xâm phạm suy đoán vô tội. Chi phí để áp dụng các biện phán 
ngăn chặn này do cá nhân, pháp nhân có hành vi xâm phạm suy đoán vô tội chịu”.

Bằng cách xử phạt hành vi “giới thiệu công khai một người như là thủ phạm” của 
ành vi tôi phạm trước khi có bản án có hiệu lực, nhà làm luật muốn cấm đoán các tuyên 
bố kết tội sớm và mọi hình thức phán xét của truyền thông. Các biện pháp này không 
nhằm cấm cản tự do thông tin mà là ngăn chặn bất kỳ ai, đặc biệt là giới truyền thống tự 
cho mình quyền kết tội thay cho Toà án.

Tuy nhiên, ở đây không phải uy quyền của tư pháp được bảo vệ mà lợi ích tư liên 
quan đến danh dự mà bất kỳ ai cũng hưởng. Hơn nữa, hành vi xâm phạm suy đoán vô 
tội chỉ có thể được cấu thành nếu một người cụ thể bị đề cập tới. Do đó, mục đích của 
Điều 9-1 của Bộ luật Dân sự là nhằm bảo vệ cá nhân trước sự xâm phạm nhân bẩm, và án 
lệ làm rõ mối liên hệ giữa việc buộc tội công khai với xâm phạm danh dự và nhân phạm.

Pháp luật của nước Pháp dường như cung cấp sự bảo vệ đầy đủ cho sự suy đoán vô 

1 Cass. crim. 24 juin 2014, n° 13-84478
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tội, trong và ngoài địa hạt tư pháp. Tuy nhiên, thực tế hoàn toàn khác và tất cả các luật 
gia đều đồng ý rằng, quyền tôn trọng sự suy đoán vô tội không được tôn trọng nghiêm 
chỉnh và quyền này ngày càng ít được tôn trong khi đối mặt với áp lực của truyền thông 
và mạng xã hội. Để hiểu điều này, chúng ta phải phân tích hệ quả của quyền tôn trọng 
đối với suy đoán vô tội (A) và các chế tài áp dụng trong trường hợp vi phạm (B).

A. Suy đoán vô tội với tư cách là quyền nhân thân

28. Khẳng định rằng mọi người đều có quyền tôn trọng sự suy đoán vô tội là cần 
thiết nhưng không đủ. Cần phải xác định các đặc quyền xuất phát từ quyền này và 
những ai liên quan đến quyền này. Nói cách khác, cần xác định các chủ thể (1) và nội 
dung (2) của quyền Điều 9-1 của Bộ luật Dân sự ghi nhận

1) Các chủ thể của quyền được tôn trọng sự suy đoán vô tội

29. Phạm vi bảo vệ của quyền này rất rộng vì luật quy định là “mọi người” có nghĩa 
là mọi cá nhân đều có quyền tôn trọng sự suy đoán vô tội. Việc lựa chọn một công thức 
chung như vậy có nghĩa là quyền này không chỉ được công nhận cho các cá nhân liên 
quan tố tụng hình sự. Tuy nhiên, đôi khi người ta giải thích rằng, vi phạm suy đoán vô tội 
bao gồm việc giới thiệu như là thủ phạm một người đang bị truy cứu trách nhiệm hình 
sự, đối tượng của một cuộc điều tra. Đây là một cách giải thích sai Điều 9-1 Bộ luật Dân 
sự. Điều 9-1 nhắm tới một người được giới thiệu một cách công khai như là thủ phạm 
của các hành vi đang là đối tượng của điều tra”. Như vậy, các sự việc phải là đối tượng 
của một cuộc điều tra hay thẩm cứu tư pháp.

Đúng là trong thực tế, những người giới thiêu công khai như là thủ phạm thường là 
những người đã phải liên luỵ đến tố tụng hình sự. Nhưng điều này không thay đổi thực tế 
rằng, quyền tôn trọng sự suy đoán vô tội được công nhận cho tất cả mọi người, kể cả những 
người bên ngoài các thủ tục tố tụng hình sự đang được tiến hành. Do đó, việc giới thiệu công 
khai một cá nhân như là tội phạm khi người này còn chưa bị truy tố sẽ xâm phạm tới quyền suy 
đoán vô tội mà người này được hưởng theo quy định của Điều 9-1 của Bộ luật Dân sự.

Do đó, quyền tôn trọng sự suy đoán vô tội được công nhận cho mọi cá nhân và pháp 
nhân theo nghĩa này là một cấu thành của nhân thân. Đây là lý do mà quyền được tôn trọng 
về suy đoán vô tội được xem là một quyền nhân thân.

30. Việc xem nó là quyền nhân thân dẫn tới hệ quả là quyền suy đoán vô tội phải 
được mọi chủ thể khác tôn trọng.

Khi xây dựng điều 9-1 Bộ luật Dân sự, mục đích của các nhà làm luật là áp đặt sự tôn 
trọng đối với giả định vô tội đối với các nhà bình luận về thủ tục tố tụng hiện hành, đặc 
biệt là trên báo chí. Nhưng, trong trường hợp không có sự hạn chế về mặt pháp lý, quyền 
tôn trọng sự suy đoán vô tội áp dụng cho bất kỳ chủ thể nào, dù là cá nhân riêng lẽ hay 
người của công chúng.
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Trong đa số trường hợp, các hành vi vi phạm suy đoán vô tội được thực hiện bởi các cá 
nhân. Thường thì đó là các nhà báo. Nhưng một cá nhân sử dụng tiếng nói của phương tiện 
truyền thông hoặc bất kỳ phương tiện công khai nào khác cũng có thể vi phạm quyền này. 
Điều thú vị và đáng lưu ý là, không có sự miễn trừ vì lý do tư cách đặc biệt ngườc bình luận. 
Cũng không có ngoại lệ cho dù tác giả của sự vi phạm suy đoán vô tội là một trong những 
nhân vật chính của vụ án hoặc nhận mình nạn nhân của hành vi phạm tội được xét xử1. Ngoài 
phòng xử án, không có miễn trừ đối với các bình luận chống lại đối thủ.

Các nhân vật công chúngg các đại diện của Nhà nước cũng phải tôn trọng quyền tôn 
trọng sự suy đoán vô tội. Chỉ thị của Liên minh châu Âu ngày 9 tháng 3 năm 2016 nhắc lại 
yêu cầu này. Theo các điều khoản của chỉ thị, các quốc gia thành viên phải thực hiện các 
biện pháp cần thiết để đảm bảo rằng, các tuyên bố công khai của các cơ quan công quyền, 
cũng như các quyết định tư pháp, ngoài trừ những người tham gia xét xử, không xem một 
nghi can hay một người bị truy tố như là thủ phạm khi hành vi phạm tội của người này 
chưa được pháp luật chứng minh một.

31. Khi thừa nhận quyền tôn trọng suy đoán vô tội, một quyền nhân thân bất kỳ ai 
cũng được thụ hưởng và được mọi chủ thể khác tôn trọng, Điều 9-1 của Bộ luật Dân sự 
dường như đưa ra một sự bảo vệ khá rộng rãi. Tuy nhiên, việc phân tích nội dung của 
quyền này phần sẽ làm làm thay đổi nhận định trên.

3) Nội dung của quyền được tôn trọng về suy đoán vô tội

32.  Khi luật ngày 4 tháng 1 năm 1993 ghi nhân quyền tôn trọng sự suy đoán vô tội 
trong Bộ luật Dân sự, đã có không ít bình luận về quyền này. Trong các cuộc thảo luận 
tại quốc hội, có nghị sĩ đề xuất trừng phạt việc công bố tên hoặc bất kỳ yếu tố nhận dạng 
nào của một người bị truy tố hình sự. Đề xuất này có giá trị bảo vệ suy đoán vô tội rất cao, 
nhưng hạn chế quyền thông thông tin về các thủ tục đang tiến hành, về thủ tục hiện tại. 
Đề xuất này rốt cuộc bị từ chối.

Do đó, hoàn toàn có thể công bố danh tính của một người bị nghi ngờ hoặc bị truy tố, 
cũng như mô tả chi tiết các sự việc mà người này bị cáo buộc. Điều 9-1 của Bộ luật Dân sự 
nghiêm cấm “trình bày, giới thiệu một người như là thủ phạm của các vụ việc đang là đối 
tượng của điều tra và thẩm cứu”. Chúng ta nên hiểu quy định này như thế nào? Án lệ  thông 
qua nhiều án lệ trong những năm qua cho phép xác định bản chất và tiêu chí đánh giá sự vi 
phạm quyền suy đoán vô tội. Tuy nhiên, ấn tượng chung rút ra từ các án lệ là việc vi phạm này 
rất khó để mô tả, điều này làm giảm đáng kể mức độ bảo vệ quyền tôn trọng suy đoán vô tội.

33. Toàn bộ hiệu quả của cơ chế bảo vệ quyền phụ thuộc vào cách đánh giá cái gọi là 
“giới thiệu như là có tội”. Đối với án lệ, việc vi phạm suy đoán vô tội chỉ phát sinh nếu có 
“kết luận dứt khoát cho thấy tồn tại định kiến   về sự có tội của một người”. Công thức này 
hiện không đổi2. 

1 Toà sơ thẩm Paris, ngày 7/10/2003.
2  Cass. ass. plén., 21 décembre 2006.
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Cách giải thích này của án lệ tạo cho quyền suy đoán vô tội một nội dung hẹp. Nó 
không ngăn chặn bất kỳ sự ám chỉ nào về sự có tội có thể có và chỉ xử lý về mặt pháp lý 
được những tuyên bố rất rõ ràng, cụ thể, không ám chỉ, mơ hồ. Nói cách khác, việc xâm 
phạm quyền tôn trọng suy đoán vô tội chỉ cấu thành nếu việc buộc tội được khẳng định 
một cách dứt khoát và làm nảy sinh sự tin chắc trong tâm trí của công chúng.

Ví dụ, việc tác giả của một cuốn sách liên tục trình bày người bạn đời của con gái 
mình là “kẻ giết người” và “kẻ sát nhân” trong khi quá trình tố tụng đang được tiến hành, 
tạo thành sự khẳng định một niềm tin về việc có tội, xâm phạm tới suy đoán vô tội1.

Tương tự như vậy, việc một bài báo chí đã đề cập rõ ràng từ “có tội” được gắn vào tên 
của bị cáo (trong trường hợp này là một thẩm phán bị truy tố vì tội trộm cắp thẻ tín dụng), 
không kèm theo bất kỳ yếu tố gỡ tội nào, cũng không sử dụng thể điều kiện, cấu tạo vi 
phạm suy đoán vô tội vì toàn bộ bài viết khiến độc giả cho rằng cá nhân đó có tội2.

34. Mặt khác, những nhận xét mà qua đỏ chỉ tạo nên một “ấn tượng cho thấy sự 
phạm tội” đựợc chấp nhận vì những nhận xét này không chưa đựng một sự khẳng định 
chắc chắn về hành vi phạm tội3.

Vì vậy, pháp luật không cấm nêu lên tính có tội căn cứ vào các yếu tố khách quan 
của quá trình tố tụng. Do đó, án lệ chấp nhận các lòi lẽ khách quan chỉ mô tả các sự kiện 
vật chất hoặc các hành vi tố tụng như việc tạm giữ hay tạm giam. Do vậy, sẽ không cấu 
thành tội xâm phạm suy đoán vô tội, nếu bài báo chí đề cập rằng một cá nhân được xác 
định “sẽ phải trả lời về tội ấu dâm” vì nó chỉ nêu cụ thể tên gọi của hành vi bị truy tố mà 
không đưa ra định kiến về thủ phạm.

Cũng không cấm nêu ra các thủ phạm tiềm năng kèm sự nghi ngờ về điều này. Cụ 
thể, việc sử dụng bảo lưu trong bài phát biểu thì sẽ không xâm phạm quyền suy đoán 
vô tôi, với điều kiện không có sự khẳng định rõ ràng về người phạm tội. Án lệ đánh giá 
đồng thời cả nội dung lẫn hình thức của các lời lẽ bị kiện.

Việc sử dụng dấu ngoặc kép để trích dẫn các tuyên bố và sử dụng thể điều kiện 
được khuyến nghị. Để tránh các rắc rối pháp lý, báo chí thường sử dụng thuật ngữ “kẻ 
giết người giả định”, “kẻ hiếp dâm suy đoán” hay chung hơn là “kẻ phạm tội suy đoán” 
Những công thức ngôn ngữ này thể hiện sự cẩn trọng về ngôn từ và cách viết và thường 
xuyên bị chỉ trích vì làm sai lệch ý nghĩa của giả định. Tuy nhiên, án lệ chấp nhận những 
lạm dụng ngôn ngữ này, điều này dẫn đến việc chúng ta nói rằng, trên thực quyền tôn 
trọng sự suy đoán vô tội có một phạm vi tương đối.

1 Cour d’appel de Paris, 7 octobre 2003 
2 Cass. civ. 1e, 20 mars 2007.
3 La position du droit français est plutôt en accord avec la ligne suivie par la Cour européenne des droits 

de l’homme qui établit une distinction entre les déclarations qui reflètent le sentiment que la personne 
est coupable et celles qui se bornent à décrire un état de suspicion. Seules les premières violent la 
présomption d’innocence (Voir par exemple, CEDH 15 oct. 2013, Gutsanovi C/ Bulgarie).
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35. Ngoài phạm vi truyền thông báo chí, người ta có thể liên tưởng tới những giả 
thuyết khác giống như một sự buộc tội trước khi phán xét. Ví dụ, có thể xem là vi phạm 
quyền suy đoán vô tội khi một nhân viên bị sa thải dựa trên các sự kiện là đối tượng 
của một cuộc điều tra hình sự? Tòa phá án cho rằng, đây không phải là trường hợp xâm 
phạm quyền suy đoán vô tội, vì quyền suy đoán vô tội không cấm người sử dụng lao 
động dựa vào những sự việc mà người này biết để đưa ra chế tài kỷ luật, dù quy trình tố 
tụng hình sự đang được tiến hành liên quan đến cùng một sự việc1.

Lập luận tương tự được áp dụng với tư cách là một biện pháp bảo vệ. Ví dụ, việc 
đình chỉ tạm thời của một luật sư bị khởi tố vì giúp đỡ người nhập cư bất hợp không bị 
xem là vi phạm suy đoán vô tội2.

36. Như vậy, thông qua một vài ví dụ chúng ta có thể hiểu rằng khó mô tả việc xâm 
phạm quyền tôn trọng suy đoán vô tội trong thực tế. Án lệ xác định một nội dung hẹp 
bằng cách đòi hỏi phải có các kết luận dứt khoát để quy kết một người có hành vi xậm 
phạn quyền này. Ở đây chúng ta thấy được dấu hiệu của sự yếu kém, thậm chí là không 
hiệu quả của quyền được Bộ luật Dân sự thừa nhận. Tuy nhiên, khi vi phạm quyền này 
được pháp luật khẳng định, chế tài xử phạt có thể được áp dụng, nhưng hệ thống này 
cũng tỏ ra không đầy đủ

B. Chế tài đối với hành vi vi phạm quyền được tôn trọng sự suy đoán vô tội

37. Điều 9-1 của Bộ luật Dân sự quy định rõ ràng về các biện pháp để đảm bảo quyền 
suy đoán vô tội ở phương diện dân sự. Tuy nhiên, trong hệ thống pháp luật của Pháp có 
những quy định chuyên biệt cho phép bảo vệ danh tiếng của cá nhân khi thủ tục tố tụng 
đang được tiến hành. Như vậy, tồn tại cơ chế bảo vệ kép, cả dân sự (1) lẫn hình sự (2)

1) Bảo vệ bằng biện pháp dân sự

38. Theo Điều 9-1 Bộ luật Dân sự, khi hành vi xâm phạm quyền được tôn trọng về 
suy đoán vô tội được cấu thành, thẩm phán có thể, bằng thủ tục khẩn cấm, đưa ra mọi 
biện pháp cần thiết, chẳng hạn như chèn một cải chính hoặc phổ biến một thông cáo 
báo chí, nhằm mục đích chấm dứt hành vi xâm phạm giả định vô tội. Điều luật này cũng 
nhắc lại khả năng đòi bồi thường thiệt haị nhưng trên hết là nhấm mạnh các biện pháp 
nhằm chấm dứt hành vi vi phạm.

39. Theo các điều khoản của Điều 9-1 của Bộ luật Dân sự, trước tiên hành động chấm dứt 
hành vi xâm phạm có thể bao gồm trong việc yêu cầu chèn một cải chính. Các thẩm phán xác 
định hình thức mà cải chính này phải thực hiện và đảm bảo thực hiện đúng. Hiệu quả của biện 
pháp và tác động của việc cải chính đối với dư luận đòi hỏi việc này thực hiện nhanh chóng. 
Đây là lý do để yêu cầu theo thủ tục khẩn cấp.

1 Cass. soc. 13 décembre 2017, n° 16-17.194.
2 Cass. civ. 1e, 13 novembre 2014.
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 Trong trường hợp vi phạm, cũng có thể yêu cầu phổ biến thông cáo tư pháp trên bất kỳ 
loại phương tiện nào. Cụ thể, thông cáo này nhằm thông báo cho công chúng rằng, người có 
liên quan được cho là vô tội cho đến khi hành vi phạm tôi được chứng minh rõ ràng. Việc đưa 
ra thông cáo này cũng có thể được yêu cầu theo thủ tục rút gọn khi cần thiết. Trong trường hợp 
một tác phẩm trong đó một số đoạn nhất định vi phạm nguyên tắc suy đoán vô tội (người này 
liên tục được mô tả là “sát thủ” và “kẻ giết người”), các thẩm phán có thể buộc tội nhà xuất bản 
có nghĩa vụ nhắc nhở người đọc về nguyên tắc suy đoán vô tội bằng cách chèn nội dung đó 
trong các bản in đang lưu kho cũng như cho các lần in mới.

Người ta có thể đặt câu hỏi về tác động của các biện pháp đó đối với tâm trí công 
chúng và khả năng thực sự chấm dứt hành vi xâm phạm sự suy đoán vô tội. Ở đây, cần 
nhắc rằng, nội dung của tác phẩm trong nhiều trang có thể khẳng định một cách cụ thể 
và chi tiết hành vi phạm tội của một cá nhân, Thật khó để nói rằng, biện pháp cải chính 
như vậy thực sự chấm dứt vi phạm trên thực tế

40. Nếu hiệu quả của việc điều chỉnh hoặc công bố thông cáo báo chí có vẻ rất tương đối, 
thẩm phán luôn có thể đưa ra “bất kỳ biện pháp nào khác” bằng thủ tục khẩn cấp. Trong số các 
biện pháp mà thẩm phán có thể đưa ra, có thể kể ra như tịch thu hoặc cấm xuất bản, cũng như 
lệnh cấm chiếu phim …. Các biện pháp này đôi khi được nạn nhân yêu cầu nhưng ít khi được 
Toà án chấp nhận và chúng bị xem như là hành vi kiểm duyệt.

 Các thẩm phán phải giới hạn các quyết định của mình đối với các biện pháp thực sự cần 
thiết để chấm dứt hành vi xâm phạm, mà để không can thiệp một cách không tương xứng vào 
quyền tự do ngôn luận. Thường thì thẩm phán lựa chọn biện pháp đục bỏ hoặc sửa đổi một số 
điểm trong tác phẩm gây tranh cãi hơn là cấm xuất bản.

Ví dụ, trong trường hợp vi phạm suy đoán vô tội liên quan đến lời của một bài hát, biện 
pháp được xem là bất tương xứng là yêu cầu dừng bán album, thẩm phán sẽ lựa chọn ra lệnh 
loại bỏ đoạn bài hát gây tranh cãi1.

41. Ngoài các hành động chấm dứt hành vi xâm phạm, nạn nhân cũng có thể yêu 
cầu bồi thường thiệt hại. Tính độc đáo của hệ thống bồi thường nằm ở sự độc lập của nó 
đối với luật chung về trách nhiệm dân sự. Rõ ràng, nạn nhân của một hành vi xâm phạm 
suy đoán vô tội không nên hành động trên cơ sở các quy định về trách nhiệm dân sự 
do lỗi. Trong trường hợp vi phạm quyền được tôn trọng sự suy đoán vô tội, cơ chế trách 
nhiệm pháp lý không dựa trên lỗi được áp dụng vì thẩm phán không đánh giá hành vi 
của người có vi xâm hại. Điều 9-1 nhằm mục đích trừng phạt một “hành vi xâm phạm 
khách quan đối với quyền nhân thân” (không cần có lỗi - người dịch).

1) Bảo vệ nguyên tắc suy đoán vô tội bằng luật hình sự

42. Điều kỳ lạ là dù nguyên tắc suy đoán vô tội có tầm quan trọng lớn lao trong lĩnh 
vực hình sự, nhưng không có quy định riêng trong BLHS Pháp trừng phạt hành vi vi 

1  TGI Paris, ord. réf., 2 mai 2006.
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phạm suy đoán vô tội. Nói cách khác, xâm phạm quyền suy đoán vô tội của người khác 
không phải là tội phạm. Tuy nhiên, có nhiều quy định bảo vệ nguyên tắc suy đoán vô tội 
một cách gián tiếp.

43.. Một ví dụ là việc cấm ghi âm thanh hoặc hình ảnh của phiên tòa. Đối với Hội 
đồng Hiến pháp, lệnh cấm này được chứng minh bằng mục tiêu quản lý tốt Toà án và 
bảo đảm nguyên tắc suy đoán vô tội1. 

Một minh họa khác rõ ràng hơn là quy định của Điều 803 của Bộ luật Tố tụng hình 
sự nhằm hạn chế tầm nhìn của việc đeo còng tay. Khi một người bị còng tay, tất cả các 
biện pháp cần thiết phải được thực hiện, trong các điều kiện tương thích với các yêu cầu 
bảo mật, để ngăn người này khỏi bị chụp ảnh hoặc quay phim. Thông tư đưa quy định 
này vào Bộ luật tố tụng hình sự (năm 2000), nêu rõ rằng mục tiêu của quy định này là 
bảo vệ sự giả định vô tội và danh tiếng của người này. 

44. Trong khi các biện pháp phòng ngừa phải được thực hiện bởi các cơ quan cảnh 
sát để ngăn chặn một người bị quay phim hoặc chụp ảnh bằng còng tay, phổ biến hình 
ảnh của một người bị còng tay có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự và chịu mức phát 
15.000 euros2. Chính xác hơn, hành vi phạm tội được cấu thành bởi “việc phổ biến, mà 
không có sự đồng ý, hình ảnh của một người được xác định hoặc nhận dạng có liên quan 
đến tố tụng hình sự nhưng không phải là đối tượng của một bản án kết tội và cho thấy 
người này đang đeo còng tay hoặc xiềng xích, hoặc anh ta bị giam trong phiên tòa trước 
khi xét xử.

Mặt khác, không nhất thiết phải nhìn thấy rõ còng tay trên màn hình hoặc trong 
ảnh chụp miễn là hình ảnh tạo ra suy luận rằng người này bị còng tay. Đối với án lệ, sự 
không rõ ràng trên ảnh có thể là kết quả từ thực tế là tay của người đó được giấu dưới áo 
khoác và được giữ bởi một hiến binh. Hành vi phạm tội cũng được cấu thành khi hình 
ảnh cho thấy một người đi bên cạnh một người hiến binh hoặc ra khỏi xe và vùng xung 
quanh tay đã được làm mờ.

Ở đây, không phải xử phạt việc tiết lộ một hành vi tố tụng mà là việc phổ biến trái 
phép hình ảnh có khả năng làm tổn hại danh dự của một người, có liên quan đến vụ việc, 
nhưng chưa bị kết án. Các điều kiện văn bản đề ra cho thấy rõ ràng rằng nguyên tắc suy 
đoán vô tội được bảo vệ. Bởi vì, một mặt hành vi vi phạm gắn liền với sự phổ biến công 
khai, mặt khác việc phổ biến chỉ bị cấm khi thủ tục tố tụng đang được tiến hành và sẽ việc 
cấm sẽ dỡ bỏ kể từ thời điểm phán quyết kết tội được đưa ra.

Cuối cùng, cần lưu ý rằng thủ tục tố tụng đang diễn ra này có thể được thực hiện ở 
Pháp hoặc nước ngoài. Vì vậy, nếu bức ảnh được chụp ở nước ngoài kể từ khi nó được 
phổ biến ở Pháp thì vẫn vi phạm pháp luật. Sự bảo vệ bằng công cụ hình sự này có vẻ 
nghiêm ngặt nhưng rất hiếm khi được áp dụng trên thực tế. Các phương tiện truyền 

1  Conseil const. 6 décembre 2019, n° 2019-817 QPC.
2  Article 35 ter-I de la loi du 29 juillet 1881.
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thông thường xuyên phổ biến hình ảnh của những người bị còng tay, mà không bị pháp 

luật xử lý. Việc bảo vệ rõ ràng là không hiệu quả.

45. Cuối cùng, trong luật pháp của Pháp, đọc các văn bản luật cho thấy rằng nguyên 

tắc suy đoán vô tội cơ bản là được bảo vệ. Suy đoán vô tội là một nguyên tắc có giá trị 

hiến định và tạo thành một nguyên tắc cơ bản của  của tố tụng hình sự. Suy đoán vô tội 

cung cấp cho người bị buộc tội các đảm bảo tố tụng quan trọng. Hành động của cảnh sát 

và cơ quan tư pháp nhất thiết phải được tiến hành với sự tôn trọng nguyên tắc, ngay cả 

không dễ tìm thấy sự cân bằng. Mặt khác, bên ngoài phạm vi tư pháp, việc bảo vệ danh 

tiếng của mọi người thông qua việc công nhận quyền tôn trọng sự suy đoán vô tội có vẻ 

yếu ớt. Trong những năm gần đây, áp lực truyền thông và tầm quan trọng đáng kể của 

các mạng xã hội (ví dụ điển hình là phong trào #metoo) trong việc xử lý các vụ việc đang 

diễn ra đã làm suy yếu thêm quyền bảo đảm suy đoán vô tội. Suy đoán vô tội chưa bao 

giờ là thành luỹ hữu hiệu chống lại sự lạm dụng quyền tự do ngôn luận.



THE PRESUMPTION OF INNOCENCE 
IN THE LEGAL FRAMEWORK OF GERMANY
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Abstract

This paper presents the different sources of the presumption of innocence in the German legal frame- 

work: the principle of the rule of law rooted in the German constitution, the European Convention 

on Human Rights, and the Charter of Fundamental Rights of the European Union. After that, the  

consti- tutional and European remedies for violation of the presumption of innocence are discussed.

I.   LEGAL BASES

1. German constitution (Basic Law)

a) Entrenchment: To start with, there is an astonishing finding: The German constitu-
tion called ‘Basic Law’ (Grundgesetz) fails to explicitly deliver a written regulation providing 
for the pre- sumption of innocence. This does not mean, however, that it is unfamiliar to the 
Basic Law: Ac- cording to the established case law esp. of the German Federal Constitutional 
Court (Bundesver- fassungsgericht), the presumption of innocence is a special manifestation of 
the overarching principle of the rule of law, provided for mainly in Article 20(3) of the Basic 
Law. Thus the pre- sumption of innocence has constitutional rank even without being explicitly 
mentioned within the constitutional text.12

b) Scope of protection: The presumption of innocence prohibits, on the one hand, the 
imposition of any measures on the culprit having the effect of a sentence or treating him as 
guilty without evidence of his guilt in accordance with the procedural regulations. On the 
other hand, the pre- sumption of innocence requires a conviction in a fair trial before a per-
son can generally be treated as criminal in legal relations.23 As a manifestation of the principle 
of the rule of law, the presumption of innocence does not contain specific requirements and 
prohibitions; instead, its implications for procedural law require shaping depending on the 
circumstances of the respective case. This task primarily pertains to the legislature.34

* Universität des Saarlandes.
1 Federal Constitutional Court’s Report (BVerfGE) 133, 168 (202); 133, 1 (31); 110, 1 (22 f.); 82, 106 (114); 

74, 358 (370).
2 BVerfGE 133, 168 (202); 74, 358 (371); to a certain extent already BVerfGE 82, 106 (114 f.).
3 BVerfGE 133, 168 (202); 74, 358 (371 f.).
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c) Additional sources in German law: In addition to its implicit constitutional sta-
tus, the pre- sumption of innocence in the German legal framework results from Article 
6(2) of the European Convention for the Protection of Human Rights and Fundamental 
Freedoms (European Conven- tion on Human Rights – ECHR)1 and from Article 48(1) 
of the Charter of Fundamental Rights of the European Union (EU Charter). Like many 
other European states, Germany finds itself in the specific situation that its genuine na-
tional law is directly supplemented with the provisions of these two sources.

2. European Convention on Human Rights

a) International Treaty. Germany is a signatory state to the European Convention 
on Human Rights (ECHR) of November 11, 1950. It entered into force in Germany on 
September 3, 1953. The ECHR is an international (intergovernmental) treaty applying to 
47, i.e. almost all European states (with the exception of Belarus). By ratifying the ECHR, 
it became an integral part of the German legal framework having the rank of a Federal 
law. Article 6(2) of the ECHR explicitly provides for the presumption of innocence. It 
reads as follows:

Everyone charged with a criminal offence shall be presumed innocent until proved 
guilty according to law.

b) European Court of Human Rights. The ECHR has set up a specific court: the Eu-
ropean Court of Human Rights (ECtHR) in Strasbourg. The Court considers the presump-
tion of innocence as a part of the right to a fair criminal trial as provided in the afore-going 
paragraph.2 According to its case law, the presumption of innocence guarantees everyone 
the right not to be designated or treated as guilty of a criminal offence before his guilt has 
been established by a court.3 This guar- antee includes, inter alia, that judges, in the exer-
cise of their functions, do not take as a basis the preconceived opinion that the accused has 
committed the offence of which he is accused.4 The presumption of innocence is violated 
by statements or decisions which give the impression that the person concerned is guilty, 
lead the public to believe that he is guilty or anticipate the assess- ment of the facts by the 
competent judge.5

3. Charter of Fundamental Rights of the European Union

Besides the German Basic Law and the ECHR, the third source of the presumption 
of innocence in Germany is Article 48(1) of the EU Charter of Fundamental Rights (EU 
Charter). It has almost the same wording as the corresponding provision in the ECHR:

1  BVerfGE 133, 168 (202); 133, 1 (31); 110, 1 (22 f.); 82, 106 (114); 74, 358 (370).
2 ECtHR, Feb 27, 1980, 6903/75 – Deweer v. Belgium; ECtHR, March 25, 1983, 8660/79 – Minelli v. 

Switzer- land; ECtHR, April 23, 1998, 159/1996/778/979 – Bernard v. France.
3 ECtHR, March 30, 2010, 44418/07 – Poncelet v. Belgium.
4 ECtHR, December 6, 1988, 10690/83 – Barberà, Messegué and Jabardo v. Spain.
5 ECtHR, October 28, 2004, 48173/99 – Y.B. and others v. Turkey.
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Everyone who has been charged shall be presumed innocent until proved guilty 
according to law.

The EU Charter was proclaimed in 2000 and declared legally binding by the Treaty 
of Lisbon by elevating it to the status of primary Union law as supranational law.1 It 
entered into force on De- cember 1, 2009. However, the scope of application of the EU 
Charter is different to the national constitution and the ECHR: Under its Article 51(1), 
the provisions of the EU Charter are ad- dressed to the institutions, bodies, offices and 
agencies of the European Union and to the Mem- ber States only when they are implement-
ing Union law. Thus, the EU Charter does not protect the individual outside the scope of 
application of EU law.

Substantially, Article 48 of the EU Charter is meant to be ‘the same as Article 6(2) and 
(3) of the ECHR’ according to the commentary provided in the Official Journal of the 
European Union.2

Therefore it has ‘the same meaning and scope as the right guaranteed by the ECHR’. 
This is why reference can be made to the above explanations.

II.   Legal remedies against infringements of the presumption of innocence

Having direct effect in favour of the individual, any accused person can invoke the 
presumption of innocence before any German prosecution service, court or other admin-
istrative authority.

However, this paper is limited to considerations of constitutional reliefs and rem-
edies under Eu- ropean law.

1. Constitutional complaint under German law

Article 93(1)(4a) of the German Basic Law provides for the legal remedy of consti-
tutional com- plaint (Verfassungsbeschwerde) to the German Federal Constitutional Court 
in Karlsruhe. It may be invoked by any person alleging that one of their fundamental 
rights has been violated by any public authority. The problem is that the presumption 
of innocence is derived from the rule of law (vide supra I 1) and that this principle is no 
fundamental right but merely features objective character, i.e. it binds all state authorities 
but does not entitle individuals. A constitutional com- plaint based on violation of the 
rule of law would not be admissible, let alone founded. Under German legal doctrine, 
the ‘vehicle’ to get the constitutional complaint nonetheless going is to combine the rule 
of law with a fundamental right: This ‘agent’ is the catch-all provision of Article 2(1) of 
the Basic Law ensuring the general freedom of action. In conjunction with the princi- ple 

1 One of the main features is the ‘direct domestic effect’ of EU law within the EU member states, cf. 
the key deci- sion ECJ of Feb 5, 1963, C-26/62, ECLI:EU:C:1963:1 – van Gend en Loos.

2  Official Journal of the European Union 2007, C 303/30.
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of the rule of law, it puts the constitutional complaint into operation in favour of any 
individ- ual for an alleged violation of the presumption of innocence.1

2. Remedies based on violation of the ECHR and the EU Charter

a) European courts. As a matter of course, a violation of the presumption of inno-
cence can be invoked before the European Court of Human Rights in Strasbourg under 
Article 6(2) of the ECHR as well as before the Court of Justice of the European Union 
(CJEU) in Luxembourg un- der Article 48(1) of the EU Charter.

−	 However, the individual complaint to the ECtHR under Article 34 of the ECHR 
requires the exhaustion of all national legal remedies (Article 35(1) of the ECHR).

−	 And the jurisdiction of the CJEU is restricted to EU law and its implementation 
where crimi- nal law is not yet a big issue.2

This begs the question of whether an infringement of the ECHR or the EU Charter 
can be in- voked before the German Federal Constitutional Court in Karlsruhe.

b) The ECHR before the Federal Constitutional Court. As outlined above, as an 
international treaty the ECHR is restricted to the rank of an ordinary federal law in Ger-
many. Therefore, it is as such no valid standard of review of the Federal Constitutional 
Court.3 Nevertheless, the Court considers the ECHR to play a specific part among inter-
national treaties, since the protection of human rights is the core feature of the German 
constitution (vide Article 1(2) of the Basic Law).

As a consequence, Article 6(2) of the ECHR is deemed an ‘interpretative aid’ for the in-
terpretation and application of domestic German law and esp. German fundamental rights.4

c) The EU Charter before the Federal Constitutional Court. During the past 40 
years, the Federal Constitutional Court was not considering itself competent to review 
actions of the European Union. All the more, a constitutional complaint could not be 
based on an alleged violation of fundamental Union rights.5  However, the First Senate 
of the Court has very recently changed its case law on this subject and used the Union’s 
fundamental rights as a standard for examination – provided that a specific branch of law 
is entirely harmonised (like e.g. data protection law).6 When it comes to criminal law and 
the presumption of innocence, such a harmonisation will take time. For the time being, 
Article 48(1) of the EU Charter is not likely to play an important part in German law.

1 BVerfGE 78, 358 (370); 82, 106 (114).
2 An important exception is the ‘European warrant of arrest’, cf. BVerfGE 140, 317 ff.
3 BVerfGE 111, 307 (317).
4 BVerfGE 111, 307 (328 f.); 128, 326 (367 ff.).
5 BVerfGE 110, 141 (154 f.).
6 BVerfG, decision of June 11, 2019, 1 BvR 276/17, NJW 2020, 314 (not yet published in BVerfGE).
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Tóm tắt: Bài viết này trình bày các nguồn khác nhau của giả định vô tội trong khung pháp lý của Đức: 

nguyên tắc pháp quyền bắt nguồn từ hiến pháp Đức, Công ước châu Âu về quyền con người và Hiến 

chương về quyền cơ bản của Liên minh châu Âu. Sau đó, hiến pháp và các phương thức khắc phục hậu 

quả của châu Âu về sự vi phạm giả định vô tội được thảo luận.

I. CĂN CỨ PHÁP LÝ

1. Hiến pháp Đức (Luật cơ bản)

a) Tham gia: Để bắt đầu, có một phát hiện đáng kinh ngạc: Hiến pháp Đức có tên 
Luật cơ bản (Grundgesetz) không đưa ra một quy định rõ ràng bằng văn bản quy định 
về việc giả định vô tội. Tuy nhiên, điều này không có nghĩa là nó không quen thuộc với 
Luật cơ bản: Theo quy định của luật án lệ đã được thiết lập của Tòa án Hiến pháp Liên 
bang Đức (Bundesver-fassungsgericht), giả định vô tội là một biểu hiện đặc biệt của nguyên 
tắc bao trùm của pháp quyền, được quy định chủ yếu tại Điều 20(3) của Luật cơ bản. Do 
đó, giả định vô tội có thuộc tính hiến pháp ngay cả khi không được đề cập rõ ràng trong 
văn bản hiến pháp.1

2

b) Phạm vi bảo vệ: Một mặt, giả định vô tội nghiêm cấm áp dụng bất kỳ biện pháp 
nào đối với người bị kết án hoặc coi anh ta là có tội mà không có bằng chứng về tội lỗi 
của mình theo các quy định tố tụng. Mặt khác, giả định vô tội đòi hỏi phải có một bản án 
trong một phiên tòa công bằng trước khi một người nói chung có thể bị coi là tội phạm 
trong quan hệ pháp lý.3 Như một biểu hiện của nguyên tắc của pháp luật, giả định vô tội 
không chứa các lệnh cấm và yêu cầu cụ thể; thay vào đó, ý nghĩa của nó đối với luật tố 
tụng đòi hỏi phải định hình tùy thuộc vào hoàn cảnh của vụ việc tương ứng. Nhiệm vụ 
này chủ yếu liên quan đến cơ quan lập pháp.4

c) Các nguồn bổ sung trong luật của Đức: Ngoài chế độ hiến pháp ngầm, giả định 
vô tội trong khung pháp lý của Đức là kế thừa Điều 6(2) của Công ước châu Âu về bảo vệ 

* Đại học Saarlandes, CHLB Đức.
1 Federal Constitutional Court’s Report (BVerfGE) 133, 168 (202); 133, 1 (31); 110, 1 (22 f.); 82, 106 (114); 

74, 358 (370).
3 BVerfGE 133, 168 (202); 74, 358 (371); to a certain extent already BVerfGE 82, 106 (114 f.).
4 BVerfGE 133, 168 (202); 74, 358 (371 f.).
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quyền con người và các quyền tự do cơ bản (Công ước châu Âu về Nhân quyền - ECHR)1 
và từ Điều 48 (1) của Hiến chương về các quyền cơ bản của Liên minh châu Âu (Hiến 
chương EU). Giống như nhiều quốc gia châu Âu khác, Đức nhận thấy trong tình huống 
cụ thể là luật quốc gia chân chính của mình được bổ sung trực tiếp với các quy định của 
hai nguồn này.

2. Công ước châu Âu về quyền con người

a) Hiệp ước quốc tế. Đức là một quốc gia ký kết Công ước châu Âu về quyền con 
người (ECHR) ngày 11 tháng 11 năm 1950. Nó có hiệu lực ở Đức vào ngày 3 tháng 9 năm 
1953. ECHR là một hiệp ước quốc tế (liên chính phủ) áp dụng cho 47, tức là gần như tất 
cả châu Âu các quốc gia (ngoại trừ Belarus). Bằng cách phê chuẩn ECHR, nó đã trở thành 
một phần không thể thiếu trong khuôn khổ pháp lý của Đức có cấp bậc của một luật liên 
bang. Điều 6(2) của ECHR quy định rõ ràng về giả định vô tội như sau:

Mọi người bị buộc tội hình sự sẽ được coi là vô tội cho đến khi được chứng minh là 
có tội theo pháp luật.

b) Tòa án Nhân quyền Châu Âu. ECHR đã thành lập một tòa án cụ thể: Tòa án Nhân 
quyền Châu Âu (ECtHR) tại Strasbourg. Tòa án coi sự suy đoán vô tội là một phần của 
quyền xét xử hình sự công bằng như được quy định trong đoạn nói trên.2 Theo luật án lệ 
của mình, giả định vô tội đảm bảo mọi người không có quyền được chỉ định hoặc bị coi 
là có tội về một tội hình sự trước khi tội lỗi của anh ta đã được tòa án xác lập.3 Một trong 
những bảo đảm này bao gồm việc các thẩm phán, trong việc thực hiện các chức năng của 
họ, không lấy làm cơ sở cho ý kiến   định trước rằng bị cáo đã phạm tội theo cáo buộc.4 Giả 
định vô tội bị vi phạm bởi các tuyên bố hoặc quyết định mang lại ấn tượng rằng người có 
liên quan là có tội, khiến công chúng tin rằng anh ta có tội hoặc dự đoán sự đánh giá về các 
sự kiện của thẩm phán có thẩm quyền.5

3. Hiến chương của Liên minh châu Âu về quyền cơ bản

Bên cạnh Luật cơ bản của Đức và ECHR, nguồn thứ ba về giả định vô tội ở Đức là 
Điều 48(1) của Hiến chương về các quyền cơ bản của EU (Hiến chương EU). Quy định 
này tương tự ECHR:

Mọi người bị buộc tội sẽ được coi là vô tội cho đến khi được chứng minh là có tội 
theo luật định.

Hiến chương EU đã được tuyên bố vào năm 2000 và được Hiệp ước Lisbon tuyên bố 
ràng buộc về mặt pháp lý bằng cách nâng nó lên thành luật của Liên minh chính là luật 

1 BVerfGE 133, 168 (202); 133, 1 (31); 110, 1 (22 f.); 82, 106 (114); 74, 358 (370).
2 ECtHR, Feb 27, 1980, 6903/75 – Deweer v. Belgium; ECtHR, March 25, 1983, 8660/79 – Minelli v. Switzer-land; 

ECtHR, April 23, 1998, 159/1996/778/979 – Bernard v. France.
3 ECtHR, March 30, 2010, 44418/07 – Poncelet v. Belgium.
4 ECtHR, December 6, 1988, 10690/83 – Barberà, Messegué and Jabardo v. Spain.
5 ECtHR, October 28, 2004, 48173/99 – Y.B. and others v. Turkey.
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siêu quốc gia.1 Nó có hiệu lực từ ngày 1 tháng 12 năm 2009. Tuy nhiên, phạm vi áp dụng 
Hiến chương EU khác với hiến pháp quốc gia và ECHR: Theo Điều 51 (1), các quy định 
của Hiến chương EU được quy định cho các tổ chức, cơ quan, văn phòng và cơ quan của 
Liên minh châu Âu và quốc gia thành viên chỉ khi họ đang thực hiện luật của Liên minh. 
Do đó, Hiến chương EU không bảo vệ cá nhân ngoài phạm vi áp dụng luật pháp EU.

Về cơ bản, Điều 48 của Hiến chương EU có nghĩa là giống như Điều 6 (2) và (3) của 
ECHR, theo bình luận được cung cấp trong Tạp chí chính thức của Liên minh châu Âu.2

Do đó, nó có cùng ý nghĩa và phạm vi như quyền được bảo đảm bởi ECHR. Đây là 
lý do tại sao thẩm quyền giải quyết có thể được thực hiện để giải thích ở trên.

II. BIỆN PHÁP PHÁP LÝ CHỐNG LẠI HÀNH VI XÂM PHẠM SUY ĐOÁN VÔ TỘI

Với hiệu lực trực tiếp có lợi cho cá nhân, bất kỳ người bị buộc tội nào cũng có thể 
viện dẫn sự suy đoán vô tội trước bất kỳ dịch vụ truy tố, tòa án hoặc cơ quan hành chính 
nào khác của Đức. Tuy nhiên, bài viết này chỉ giới hạn trong việc xem xét các biện pháp 
cứu trợ và biện pháp hiến pháp theo luật pháp của Châu Âu.

1. Khiếu nại hiến pháp theo luật pháp Đức

Điều 93 (1) (4a) của Luật cơ bản Đức quy định về biện pháp pháp lý khiếu nại hiến 
pháp (Verfassungsbeschwerde) lên Tòa án Hiến pháp Liên bang Đức tại Karlsruhe. Nó có 
thể được viện dẫn bởi bất kỳ người nào cho rằng một trong những quyền cơ bản của 
họ đã bị vi phạm bởi bất kỳ cơ quan công quyền nào. Vấn đề là sự suy đoán vô tội bắt 
nguồn từ quy tắc pháp quyền  (xem tại Mục I, tiểu mục 1) và nguyên tắc này không phải 
là quyền cơ bản mà chỉ có đặc điểm khách quan, tức là nó ràng buộc tất cả các cơ quan 
nhà nước nhưng không cho phép các cá nhân. Khiếu nại hiến pháp dựa trên sự vi phạm 
nguyên tắc pháp quyền sẽ không được chấp nhận, hống hồ là được thiết lập. Tuy vậy, 
theo học thuyết pháp lý của Đức, ‘phương tiện’ để khiếu nại hiến pháp là sự kết hợp của 
nguyên tắc pháp quyền với quyền cơ bản: ‘Tác nhân’ này là điều khoản bắt buộc của 
Điều 2(1) của Luật cơ bản nhằm đảm bảo quyền tự do hành động chung. Việc kết hợp 
nguyên tắc pháp quyền đặt khiếu nại hiến pháp vào hoạt động có lợi cho bất kỳ cá nhân 
nào đối với một hành vi vi phạm giả định vô tội.3

2. Biện pháp khắc phục dựa trên vi phạm ECHR và Hiến chương EU

a) Tòa án châu Âu. Như một lẽ tất nhiên, một hành vi vi phạm suy đoán vô tội có thể được 
đưa ra trước Tòa án Nhân quyền Châu Âu tại Strasbourg theo Điều 6 (2) của ECHR cũng như 
trước Tòa án Công lý Liên minh Châu Âu (CJEU) tại Luxembourg theo Điều 48 (1) của Hiến 
chương EU.

1 One of the main features is the ‘direct domestic effect’ of EU law within the EU member states, cf. 
the key deci-sion ECJ of Feb 5, 1963, C-26/62, ECLI:EU:C:1963:1 – van Gend en Loos.

2 Official Journal of the European Union 2007, C 303/30.
3 BVerfGE 78, 358 (370); 82, 106 (114).
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- Tuy nhiên, khiếu nại cá nhân đối với ECHR theo Điều 34 của ECHR yêu cầu tham 
khảo tất cả các biện pháp pháp lý quốc gia (Điều 35 (1) của ECHR).

- Và quyền tài phán của CJEU giới hạn trong luật pháp EU và việc thực thi luật pháp 
trong đó luật hình sự chưa phải là một vấn đề lớn.1

Điều này đặt ra câu hỏi liệu một hành vi xâm phạm ECHR hay Hiến chương EU có 
thể được đưa ra trước tòa án Hiến pháp Liên bang Đức tại Karlsruhe hay không.

b) ECHR trước Tòa án Hiến pháp Liên bang. Như đã nêu ở trên, như một điều ước 
quốc tế, ECHR bị giới hạn ở cấp bậc của một luật liên bang thông thường ở Đức. Do đó, nó 
không phải là một tiêu chuẩn đánh giá hợp lệ của Tòa án Hiến pháp Liên bang.2 Tuy nhiên, 
Tòa án coi ECHR là một phần cụ thể trong các điều ước quốc tế, vì bảo vệ quyền con người 
là đặc điểm cốt lõi của hiến pháp Đức (xem Điều 1(2) của Luật cơ bản).

Do đó, Điều 6(2) của ECHR được coi là một bổ trợ diễn giải cho việc giải thích và áp 
dụng luật pháp trong quốc gia và đặc biệt là quyền cơ bản của Đức.3

c) Hiến chương EU trước Tòa án Hiến pháp Liên bang. Trong 40 năm qua, Tòa án 
Hiến pháp Liên bang đã không xem xét Tòa có thẩm quyền nghiên cứu các hành động 
của Liên minh châu Âu. Hơn nữa, một khiếu nại hiến pháp không thể dựa trên sự vi 
phạm các quyền cơ bản của Liên minh.4 Tuy nhiên,  Viện thứ nhất của Tòa án gần đây 
đã thay đổi luật án lệ về chủ đề này và sử dụng các quyền cơ bản của Liên minh làm tiêu 
chuẩn để kiểm tra - với điều kiện là một nhánh luật cụ thể hoàn toàn hài hòa (ví dụ như 
luật bảo vệ dữ liệu).5 Khi việc hài hòa như vậy, trong luật hình sự và giả định vô tội, sẽ 
cần thời gian. Hiện tại, Điều 48 (1) của Hiến chương EU dường như không đóng vai trò 
quan trọng trong luật pháp Đức.

1 An important exception is the ‘European warrant of arrest’, cf. BVerfGE 140, 317 ff.
2 BVerfGE 111, 307 (317).
3 BVerfGE 111, 307 (328 f.); 128, 326 (367 ff.).
4 BVerfGE 110, 141 (154 f.).
5 BVerfG, decision of June 11, 2019, 1 BvR 276/17, NJW 2020, 314 (not yet published in BVerfGE).
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Аннотация: в статье на основе историко-правового метода исследования проведен анализ 
развития принципа “презумпции невиновности» в России с середины XIX века. Результаты 
данного исследования свидетельствуют о переходе от достаточно противоречивых взглядов 
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совместимы друг с другом. При этом создается спорная ситуация с изменением бремени 
доказывания, да и самого принципа презумпции невиновности на современном этапе 
развития российского судопроизводства.
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Abstract: The paper provides an overview analyzes of the development of the 
“Presumption of Innocence” principle in Russia from the middle of the nineteenth 
century. Which shows the change from contradictory rules and views on this principle 
in Soviet law to comprehensively recognize contents of the “Presumption of Innocent” 
principle as a constitutional principle in the present legal system of the Russian Federation. 
The paper also points out the current situation and some problems arising from the 
implementation of this principle in the context of the increasingly popular application 
of modern technologies. In which, handling legal violations or the transfer of files and 
evidence from an administrative case to a criminal case that the legal guaranty between 
these two procedures is not fully compatible with each other. This situation has created 
challenges and questions to deal with the shift in the burden of proof as well as the 
Presumption of Innocence principle in the new context in Russia.

Keywords: the principle of the presumption of innocence in Russia, the burden of 
proof, criminal proceedings, proceedings in cases of administrative offenses.

Презумпция невиновности в России является конституционным принципом 
уголовного судопроизводства. В статье 49 Конституции Российской Федерации закреплено, 
что  каждый обвиняемый в совершении преступления считается невиновным, пока 
его виновность не будет доказана в предусмотренном федеральным законом порядке 
и установлена вступившим в законную силу приговором суда; обвиняемый не обязан 
доказывать свою невиновность; неустранимые сомнения в виновности лица толкуются в 
пользу обвиняемого.

Данные конституционные  положения детализируются в Уголовно-процессуальном 
кодексе Российской Федерации (далее – УПК РФ), который относит презумпцию невиновности 
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к принципам (основополагающим началам) уголовного судопроизводства (глава 2 УПК РФ). 
Согласно ст. 14 УПК РФ (которая так и называется “Презумпция невиновности») обвиняемый 
считается невиновным, пока его виновность в совершении преступления не будет доказана в 
предусмотренном УПК РФ порядке и установлена вступившим в законную силу приговором 
суда. Подозреваемый или обвиняемый не обязан доказывать свою невиновность. Бремя 
доказывания обвинения и опровержения доводов, приводимых в защиту подозреваемого 
или обвиняемого, лежит на стороне обвинения. Все сомнения в виновности обвиняемого, 
которые не могут быть устранены в порядке, установленном УПК РФ, толкуются в пользу 
обвиняемого. Обвинительный приговор не может быть основан на предположениях.

Следует отметить, что презумпция невиновности известна российской уголовно-
процессуальной науке ни одно столетие. Отдельные ее элементы можно найти в 
законодательных актах XIX века. Так Устав уголовного судопроизводства 1864 г. 
устанавливал, что никто не может быть наказан за преступление или проступок, подлежащие 
судебному ведомству, иначе как по приговору надлежащего суда, вошедшему в законную 
силу (ст. 14). Судьи должны определять вину или невинность подсудимого по внутреннему 
своему убеждению, основанному на обсуждении в совокупности всех обстоятельств дела (ст. 
766). Если признание подсудимого не возбуждает (не имеет) никакого сомнения, то суд, не 
производя дальнейшего исследования, может перейти к заключительным прениям. Однако 
судьи, присяжные, прокурор и участвующие в деле лица, несмотря на сделанное подсудимым 
признание, могут потребовать судебного исследования, и в таком случае суд приступает к 
рассмотрению и поверке доказательств (ст. 681, 682). Молчание подсудимого не должно быть 
принимаемо за признание им своей вины (ст. 685). 

В советский период развития уголовного судопроизводства (после 1917 г.) к презумпции 
невиновности отношение было достаточно противоречивое: от полного его отрицания1 до 
признания ее в качестве особого процессуально-правового положения обвиняемого и даже 
принципа уголовного процесса2. Однако следует отметить, что доводы против применения 
презумпции невиновности в советском уголовном процессе, высказывавшиеся в научных 
исследованиях в период действия УПК 1923 г., не были направлены на осуществление 
карательной политики государства, ущемление прав обвиняемых. Напротив, они были 
обусловлены стремлением создать такой механизм правового регулирования (за счет 

1 См., например: Рубинштейн Д. Марксизм и уголовный процесс // Известия правового 
отд. правового фак. Азербайджан. гос. ун-та. Баку, 1929. № 1.; Тадевосян В.С. К вопросу об 
установлении материальной истины в советском уголовном процессе  //  Советское государство 
и право. 1948. № 6.

2 См., например: Строгович М.С. Теоретические вопросы советской законности // Советское 
государство и право. 1956. № 4. С. 22–23; Строгович М.С. Процессуальное положение и 
процессуальные функции защитника // Защита по уголовным делам. М., 1948. С. 41–47; Элькинд 
П.С. Развитие демократических принципов советского уголовного процесса  //  Сорок лет 
советского государства и права и развитие правовой науки : межвуз. науч. совещ. : тез. докл. Л., 
1957. С. 53.
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установления обязанности государственных органов, ведущих уголовный процесс, 
полно, объективно и всестороннее исследовать обстоятельства дела), который позволил 
бы государственным органам приходить к достоверным выводам об обстоятельствах, 
подлежавших доказыванию, и выносить законные и обоснованные решения1.

Так, УПК РСФСР 1923 гг. в статье 5 закрепил несколько усеченное положение о том, что 
никто не может быть лишен свободы и заключен под стражу иначе как в случаях, указанных 
в законе и в порядке, законом определенном. Данное положение конкретизировалось: в 
ст. 111, согласно которой  при производстве предварительного следствия, следователь 
обязан выяснить и исследовать обстоятельства, как уличающие, так и оправдывающие 
обвиняемого, а равно все обстоятельства, как усиливающие, так и смягчающие степень 
и характер его ответственности; и в ст. 319, которая устанавливала, что суд основывает 
свой приговор исключительно на имеющихся в деле данных, рассмотренных в судебном 
заседании. Оценка имеющихся в деле доказательств производится судьями по их 
внутреннему убеждению, основанному на рассмотрении всех обстоятельств дела в их 
совокупности. 

Как справедливо отмечал М.С. Строгович, содержание презумпции невиновности 
постоянно осуществлялось в судебной практике того исторического периода. При этом 
встречающиеся ее нарушения всегда означали нарушения законности, приводящие к 
вынесению неправильных, незаконных и необоснованных приговоров2. В этом отношении 
имеет большое принципиальное значение Постановление Пленума Верховного Суда СССР 
от 27 декабря 1946 г. по делу Калинина. Этим постановлением отменено определение 
Судебной коллегии по уголовным делам, в котором содержалось положение, что версия 
обвиняемого может иметь доказательственное значение только в том случае, если 
обвиняемый докажет основательность своей версии. В Постановлении Пленума Верховного 
Суда СССР сказано: “Это положение не только не основано на законе, но находится 
в глубоком противоречии с основными принципами советского уголовного процесса, 
согласно которым всякий обвиняемый считается невиновным, пока его невиновность 
не будет доказана в установленном законом порядке. По содержанию и духу советского 
закона не обвиняемый обязан доказывать свою невиновность, а органы обвинения обязаны 
доказать правильность предъявленного обвинения»3.

Однако ученые-процессуалисты не останавливались на достигнутом. Задача, 
которая ими ставилась в 50-е годы – закрепить принцип презумпции невиновности в 
законодательстве в полном объеме. При этом особые претензии у них вызывали положения 
ст. 282 УПК РСФСР 1923 г., предусматривающей возможность усеченного судебного 

1 Вилкова Т.Ю. Принцип презумпции невиновности в период действия УПК РСФСР 1923 года // 
Юридическая наука. 2016. № 6. С. 141-146.

2 Строгович М.С. Курс советского уголовного процесса : В 2 т. – М. : Наука, 1968. – Т. 1. С. 148.
3 Сборник постановлений Пленума и определений коллегий Верховного Суда СССР по вопросам 
уголовного процесса, 1946-1962 гг. М.: Юрид. лит., 1964. С. 46, 47.
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следствия в случае признания обвиняемым своей вины: Если подсудимый согласился с 
обстоятельствами, изложенными в обвинительном заключении, признал правильным 
предъявленное ему обвинение и дал показания, суд может не производить дальнейшего 
судебного следствия и перейти к выслушиванию прений сторон. Данная норма при 
недобросовестности следственных работников приводила к существенному нарушению 
прав обвиняемых и вынесению неправосудных приговоров. 

Данная норма отдельно обсуждалась при подготовке нового УПК РСФСР (который был 
принят в 1960 г.). Комиссию Президиума Верховного Совета РСФСР по его подготовке возглавлял 
М.С. Строгович. Сохранение данной нормы в УПК он назвал попыткой реанимировать постулат 
розыскного инквизиционного процесса, считающего признание обвиняемым вины “царицей 
доказательств». Благодаря его усилиям усеченный порядок судебного разбирательства не 
вошел в УПК РСФСР 1960 г.

Однако презумпция невиновности в полноценном виде в новом УПК РСФСР не 
появилась. Но его разработчикам все же удалось заложить в законе главные постулаты 
данного принципа. Так ст. 13 “Осуществление правосудия только судом» устанавливала, 
что правосудие по уголовным делам осуществляется только судом. Никто не может быть 
признан виновным в совершении преступления и подвергнут уголовному наказанию иначе 
как по приговору суда. В ч. 2 ст. 20 содержался запрет суду, прокурору, следователю и лицу, 
производящему дознание, перелагать обязанность доказывания на обвиняемого. А в ч. 2 ст. 
77 прямо прописывалось, что признание обвиняемым своей вины может быть положено 
в основу обвинения лишь при подтверждении признания совокупностью имеющихся 
доказательств по делу. Данные положения УПК РСФСР в полной мере соответствовали 
ст. 7, 14 Основ уголовного судопроизводства Союза ССР и союзных республик 1958 г., а 
также ч. 1 ст. 36, которая устанавливала, что акт предания суду не предрешает вопроса о 
виновности и ч. 4 ст. 43, которая содержала положение о том, что  обвинительный приговор 
не может быть основан на предположениях и постановляется лишь при условии, если в ходе 
судебного разбирательства виновность подсудимого в совершении преступления доказана.

В 1977 г. была принята новая Конституция СССР, в статье 160 которой появилась норма, 
закрепляющая отдельные положения презумпции невиновности: “Никто не может быть признан 
виновным в совершении преступления, а также подвергнут уголовному наказанию иначе 
как по приговору суда и в соответствии с законом». Аналогичная норма содержалась в ст. 172 
Конституции РСФСР 1978 г. И несмотря на то, что ни конституции, ни уголовно-процессуальный 
закон того времени не называли презумпцию невиновности в качестве принципа, об этом прямо в 
своих работах писали многие ученые как процессуалисты1, так и криминалисты2.

1  Строгович М. С. Право обвиняемого на защиту и презумпция невиновности // Виктимология и 
профилактика правонарушений. Иркутск, 1979. С. 13.

2 Баев О.Я. Конфликтные ситуации на предварительном следствии (основы предупреждения и 
разрешения). – Воронеж : Издательство Воронежского университета, 1984. 132 с.
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Однако следует признать, что полная формулировка принципа презумпции 
невиновности появилась лишь в 1992 г. в Конституции РСФСР: Каждый обвиняемый в 
уголовном преступлении считается невиновным, пока его виновность не будет доказана в 
предусмотренном законом порядке и установлена вступившим в законную силу приговором 
компетентного, независимого и беспристрастного суда. Обвиняемый не обязан доказывать 
свою невиновность. Неустранимые сомнения в виновности лица толкуются в пользу 
обвиняемого (ч. 1 ст. 65). В данном виде принцип презумпции невиновности остается в ст. 
49 действующей сейчас Конституции РФ 1993 г. и УПК РФ 2001 г.

В последние годы в связи с быстрыми темпами научно-технического прогресса 
стали появляться новые преступления (так называемые компьютерные преступления). 
Стали появляться и новые способы  совершения традиционных преступлений (например, 
мошенничество, совершенное в сети Интернет). Это вызвало необходимость модернизации 
технических средств доказывания. А поскольку одной из главных составляющих принципа 
презумпции  невиновности является распределение бремени доказывания, то это не могло 
не повлиять и на изменение самого данного принципа.

Приведем пример из сферы административной ответственности, где применение 
новых технических средств доказывания было внедрено гораздо шире. В России, как и во 
многих других странах, для повышения безопасности дорожного движение повсеместно 
были введены средства фото-, видеофиксации нарушений правил дорожного движения, 
которые в автоматическом режиме не только фиксируют сам факт правонарушения, но и по 
сути выносят решения о привлечении к административной ответственности в виде штрафа. 
Но поскольку технические средства пока позволяют идентифицировать только само 
транспортное средство, а не водителя, то фактически виновным признается собственник 
транспортного средства, если он не докажет свою невиновность. Именно поэтому в ст. 1.5 
“Презумпция невиновности» Кодекса об административных правонарушениях Российской 
Федерации (далее – КоАП РФ) в части устанавливающей правило, что  лицо, привлекаемое 
к административной ответственности, не обязано доказывать свою невиновность, 
предусмотрено исключение: данное правило не распространяется на случаи  фиксации 
этих административных правонарушений работающими в автоматическом режиме 
специальными техническими средствами, имеющими функции фото- и видеозаписи. 
Иными словами, в данном случаи бремя доказывания своей невиновности переносится на 
собственника транспортного средства. 

Пленум Верховного суда Российской Федерации дал разъяснения, что доказательствами, 
подтверждающими факт нахождения транспортного средства во владении (пользовании) 
другого лица, могут, в частности, являться полис обязательного страхования гражданской 
ответственности владельцев транспортных средств, в котором имеется запись о допуске к 
управлению данным транспортным средством другого лица, договор аренды или лизинга 
транспортного средства, показания свидетелей и (или) лица, непосредственно управлявшего 



221THE PRESUMPTION OF INNOCENCE IN RUSSIAN LAW: THE DEVELOPMENT 

транспортным средством в момент фиксации административного правонарушения. 
Указанные, а также иные доказательства исследуются и оцениваются по правилам статьи 
26.11 КоАП РФ1. 

Несмотря на то, что Верховный суд РФ указал конкретные средства доказывания, 
обычному гражданину не всегда легко доказать свою невиновность. Поскольку информация 
о штрафе может прийти спустя месяц и бывает сложно вспомнить, кто конкретно управлял 
автомобилем в момент зафиксированного нарушения.

Тем не менее, автоматический режим фиксации правонарушений стал 
распространяться и на другие сферы, например, на административные правонарушения 
в области благоустройства территории, предусмотренные законами субъектов Российской 
Федерации. Кроме того, в условиях распространения коронавирусной инфекции COVID-19 
в апреле 2020 г. была  установлена административная ответственность за нарушение 
карантина и режима самоизоляции. В некоторых регионах России были внедрены 
специальные технические средства (например, мобильные приложения, видеокамеры 
распознавания лиц, установленные на улицах, метрополитене, в других общественных 
местах), позволяющие автоматически фиксировать нарушителей.

На практике бывают случаи, когда доказательства, полученные техническими 
средствами в автоматическом режиме в рамках административного производства, 
передаются в материалы уголовных дел, например, когда нарушение правил дорожного 
движения привело к тяжким последствиям или смерти пострадавших. Кроме того, 
некоторые административные правонарушения (например, управление транспортным 
средством в состоянии алкогольного опьянения), совершенные повторно, являются 
уголовными преступлениями. И факты, установленные в первом производстве, 
считаются установленными и не требуют проверки и оценки заново в рамках уголовного 
судопроизводства. 

Из сказанного можно сделать вывод, что изменения принципа презумпции 
невиновности в административном судопроизводстве косвенно влияют на изменение 
этого принципа в уголовном процессе, поскольку, если человек в первом случае (в 
административном производстве) не смог доказать свою невиновность, это может быть 
использовано против него в уголовном судопроизводстве. Следует также отметить, что 
Конституция РФ гарантирует каждому право на бесплатную защиту в рамках уголовного 
судопроизводства, а в административном производстве бесплатная юридическая помощь 
не предоставляется. Поэтому ученые в области уголовного процесса и криминалистики 

1 Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 25.06.2019 № 20 “О некоторых вопросах, 
возникающих в судебной практике при рассмотрении дел об административных 
правонарушениях, предусмотренных главой 12 Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях” // Бюллетень Верховного Суда РФ, N 9, сентябрь, 2019. 
URL: https://www.vsrf.ru/documents/newsletters/5388/ 
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должны уже сейчас задуматься о том, как развитие технических средств доказывания 
по делам об административных правонарушениях и уголовном судопроизводстве может 
повлиять на изменение бремени доказывания невиновности подозреваемого (обвиняемого). 
Трудно не согласиться с мнением О.Я. Баева о том, что обвиняемый (и подсудимый) 
считается невиновным. Мнение следователя о его виновности и незаконности отдельных 
его интересов субъективно. Именно это положение пронизывает все содержание уголовного 
процесса, вплетается красной нитью во все разрабатываемые криминалистикой приемы и 
способы предупреждения, раскрытия и расследования преступлений1.
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Tóm tắt: Bài viết phân tích khái quát quá trình phát triển của “suy đoán vô tội” ở Nga từ giữa thế kỷ 

XIX đến thời kỳ pháp luật Xô Viết với những quy định và quan điểm rất mâu thuẫn về suy đoán vô tội và 

cuối cùng là sự ghi nhận một cách đầy đủ và toàn diện về nội dung của nguyên tắc “suy đoán vô tội” - 

nguyên tắc hiến định ở Liên bang Nga hiện nay. Bài viết cũng làm rõ hiện trạng và một số vấn đề phát 

sinh từ thực tiễn vận dụng nguyên tắc này trong bối cảnh áp dụng ngày càng nhiều những phương 

tiện kỹ thuật, công nghệ thuật hiện đại trong xử lý các vi phạm pháp luật hay việc chuyển hồ sơ, chứng 

cứ từ một vụ việc vi phạm hành chính sang một vụ án hình sự mà giữa hai loại hình tố tụng này có 

những bảo đảm pháp lý lại không hoàn toàn tương thích nhau. Từ đó, bài viết phân tích những vấn đề 

này đã đặt ra những thách thức, những vấn đề như thế nào đối với việc chuyển dịch nghĩa vụ chứng 

minh nói riêng và nguyên tắc suy đoán vô tội trong bối cảnh mới ở Nga hiện nay nói chung.

Từ khóa: Nguyên tắc suy đoán vô tội ở Nga, nghĩa vụ chứng minh, tố tụng hình sự, xử lý vụ án hành 

chính.

DẪN NHẬP

Giả định vô tội là nguyên tắc hiến định của tố tụng hình sự Liên bang Nga. Điều 49 
Hiến pháp Liên bang năm 1993 quy định, người bị cáo buộc thực hiện một tội phạm là người 
không có tội cho đến khi nào tội của người đó chưa được chứng minh theo trình tự được luật liên 
bang quy định và chưa được tuyên là có tội bởi một bản án của tòa án đã có hiệu lực pháp luật; Bị 
cáo không có nghĩa vụ chứng minh mình vô tội; Những nghi ngờ về việc phạm tội của người đó 
mà không thể loại bỏ sẽ được giải thích theo hướng có lợi cho người bị buộc tội.

Quy định này của hiến pháp được cụ thể hóa trong Bộ luật Tố tụng Hình sự Liên 
bang Nga hiện hành (TTHS LBN), theo đó suy đoán vô tội là một trong những nguyên 
tắc cơ bản nhất của Tố tụng hình sự liên bang (Chương 2 của Bộ luật TTHS LBN). Theo 
Điều 14 của Bộ luật này (tên Điều này là “Giả định vô tội”), người bị buộc tội là người không 
có tội cho đến khi nào tội của anh ta vẫn chưa được chứng minh theo trình tự được quy định bởi 
Bộ luật TTHS LBN và chưa được tuyên là có tội bởi một bản án kết tội của tòa án đã có hiệu lực 
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pháp luật. Nghi phạm hoặc bị cáo không có nghĩa vụ chứng minh mình vô tội. Nghĩa vụ chứng 
minh việc luận tội và bác bỏ các lập luận được đưa ra để bào chữa cho nghi phạm, bị can hoặc bị cáo 
thuộc về bên buộc tội. Tất cả nghi ngờ về việc phạm tội của bị cáo nếu không thể được loại bỏ theo 
thủ tục được thiết lập bởi Bộ luật TTHS LBN thì đều được giải thích có lợi cho bị cáo. Một bản án 
kết tội không thể dựa trên các giả định.

Quá trình phát triển của “suy đoán vô tội” ở nước Nga 

Giả định vô tội đã được biết đến trong khoa học Tố tụng hình sự của Nga hơn một thế 
kỷ. Một số khía cạnh của nguyên tắc này đã được tìm thấy trong các văn bản luật của thế 
kỷ XIX. Bộ Quy tắc1 tố tụng hình sự năm 1864 quy định rằng không ai có thể bị trừng phạt 
vì một tội hoặc hành vi phạm pháp khác (mà thuộc thẩm quyền của tòa án) ngoại trừ bản án của 
một tòa án hợp pháp đã có hiệu lực pháp luật (Điều 14). Các thẩm phán phải xác định lỗi hoặc 
sự vô tội của bị cáo2 theo niềm tin nội tâm mà cơ sở của nó phải căn cứ vào việc xem xét, 
thảo luận tất cả các tình tiết của vụ án (Điều 766). Nếu sự thú tội/thừa nhận tội của bị cáo 
không tạo ra (không có) bất kỳ nghi ngờ nào, thì tòa án có thể không cần thực hiện thêm 
hoạt động điều tra tư pháp theo thẩm quyền quy định mà có thể tiến hành ngay thủ tục 
tranh luận cuối cùng. Tuy nhiên, các thẩm phán, bồi thẩm đoàn, công tố viên và những 
người tham gia vụ án, có thể yêu cầu điều tra tư pháp mà không quan tâm đến việc nhận 
tội của bị cáo. Trong trường hợp này tòa án tiến hành xem xét và kiểm tra các chứng cứ 
(Điều 681, 682). Sự im lặng của bị cáo không được coi là sự nhận tội của bị cáo (Điều 685).

Trong giai đoạn phát triển của tố tụng hình sự Xô Viết (sau năm 1917), thái độ đối 
với “suy đoán vô tội” là khá mâu thuẫn: từ sự phủ nhận hoàn toàn3 đến công nhận nó 
như là quy chế pháp lý tố tụng đặc biệt của bị cáo và cuối cùng, thậm chí, trở thành 
nguyên tắc của tố tụng hình sự.4 Tuy nhiên, cần lưu ý rằng các lập luận chống lại việc 
áp dụng giả định vô tội trong TTHS của Liên Xô (được thể hiện trong các nghiên cứu 
khoa học trong thời kỳ Bộ luật TTHS năm 1923 có hiệu lực) không nhằm mục đích thực 

1 Tên gọi cũ. Theo tư duy hiện nay, văn bản này tương đương như Bộ luật luật tố tụng hình sự cơ sở 
của Đế chế Nga.

2 Trong TTHS LBN có phân biệt Bị cáo là người bị truy tố, còn đã được đưa ra xét xử không gọi là bị 
cáo nữa mà được gọi là “Người được đưa ra xét xử”

3 См., например: Рубинштейн Д. Марксизм и уголовный процесс // Известия правового 
отд. правового фак. Азербайджан. гос. ун-та. Баку, 1929. № 1.; Тадевосян В.С. К вопросу об 
установлении материальной истины в советском уголовном процессе  //  Советское государство 
и право. 1948. № 6.

4 См., например: Строгович М.С. Теоретические вопросы советской законности // Советское 
государство и право. 1956. № 4. С. 22–23; Строгович М.С. Процессуальное положение и 
процессуальные функции защитника // Защита по уголовным делам. М., 1948. С. 41–47; Элькинд 
П.С. Развитие демократических принципов советского уголовного процесса  //  Сорок лет 
советского государства и права и развитие правовой науки : межвуз. науч. совещ. : тез. докл. Л., 
1957. С. 53.
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thi chính sách trừng phạt của nhà nước, xâm phạm các quyền của bị cáo. Ngược lại, họ 
muốn tạo ra một cơ chế điều chỉnh pháp luật như vậy (bằng việc quy định nghĩa vụ của 
các cơ quan nhà nước có thẩm quyền tiến hành tố tụng hình sự với mục tiêu nhằm điều 
tra đầy đủ, khách quan và toàn diện các tình tiết của vụ án) để cho phép các cơ quan nhà 
nước có thẩm quyền đưa ra được những kết luận đáng tin cậy về các tình tiết cần được 
chứng minh trong vụ án và trên cơ sở đó đưa ra các quyết định hợp pháp và có cơ sở.1

Vì vậy, Bộ luật TTHS của nước Cộng hòa Liên bang Xô Viết Nga năm 19232 tại Điều 
5, đã ghi nhận quy định “bị gọt bớt” rằng không ai có thể bị tước quyền tự do và bị giam 
giữ trừ các trường hợp được quy định trong luật và theo trình tự được pháp luật quy 
định. Quy định này đã được cụ thể hóa trong Điều 111, theo đó, trong quá trình điều 
tra, điều tra viên có nghĩa vụ phải làm rõ, điều tra mọi tình tiết, bao gồm cả tình tiết buộc 
tội, gỡ tội, tăng nặng, giảm nhẹ mức độ và tính chất trách nhiệm của người bị buộc tội. 
Điều 319 quy định rằng, tòa án chỉ được dựa vào các dữ liệu được xem xét tại phiên tòa 
làm căn cứ cho phán quyết của mình. Việc đánh giá các chứng cứ vụ án được các thẩm 
phán thực hiện dựa niềm tin nội tâm của họ và cơ sở của nó chính là việc xem xét tất cả 
các tình tiết của vụ án một cách tổng thể.

Như M.S. Strogovich đã khẳng định, nội dung của nguyên tắc suy đoán vô tội đã 
được thực hiện liên tục ở thực tiễn xét xử trong suốt giai đoạn lịch sử này. Theo đó, hành 
vi vi phạm luôn có nghĩa là vi phạm pháp luật, dẫn đến việc đưa ra các bản án không 
chính xác, bất hợp pháp và không chính đáng.3 Liên quan đến vấn đề này, Nghị quyết 
Hội đồng thẩm phán Tòa án tối cao Liên Xô ngày 27 tháng 12 năm 1946 về vụ án Kalinin 
có ý nghĩa rất lớn. Nghị quyết này đã hủy phán quyết của Tòa Hình sự Tòa án Tối cao 
bởi trong đó có nêu rằng, quan điểm của bị cáo chỉ có thể có giá trị chứng cứ nếu bị cáo 
chứng minh được cơ sở của quan điểm của mình. Nghị quyết Hội đồng thẩm phán Tòa 
án Tối cao Liên Xô cho rằng: “Quy định này không chỉ không có căn cứ pháp luật, mà còn mâu 
thuẫn với các nguyên tắc cơ bản của TTHS của Liên Xô, theo đó bất kỳ bị cáo nào đều được coi là 
vô tội cho đến khi việc vô tội của họ không được chứng minh theo trình tự luật định. Theo nội dung 
và tinh thần của luật pháp Liên Xô, bị cáo không có nghĩa vụ chứng minh mình vô tội, mà cơ quan 
công tố có nghĩa vụ chứng minh tính đúng đắn của lời buộc tội”.4

Tuy nhiên, các nhà khoa học trong lĩnh vực tố tụng hình sự không dừng lại ở đó. 
Nhiệm vụ mà họ đặt ra trong những năm 50 là đưa nguyên tắc suy đoán vô tội vào các 
đạo luật với nội hàm đầy đủ nhất. Họ thể hiện sự không đồng tình với quy định tại Điều 

1 Вилкова Т.Ю. Принцип презумпции невиновности в период действия УПК РСФСР 1923 года // 
Юридическая наука. 2016. № 6. С. 141-146.

2 Là nước cộng hòa lớn nhất trong Liên bang Xô Viết – Liên Xô.
3 Строгович М.С. Курс советского уголовного процесса : В 2 т. – М. : Наука, 1968. – Т. 1. С. 148.
4 Сборник постановлений Пленума и определений коллегий Верховного Суда СССР по вопросам 
уголовного процесса, 1946-1962 гг. М.: Юрид. лит., 1964. С. 46, 47.



226 PRESUMPTION OF INNOCENCE (INTERNATIONAL WORKSHOP PROCEEDINGS)

282 của Bộ luật Tố tụng Hình sự nước Nga Xô Viết năm 1923. Theo đó, cho phép khả năng 
thực hiện quy trình rút gọn đối với điều tra tại tòa nếu bị cáo thừa nhận tội: Nếu bị cáo đồng 
ý với các tình tiết được nêu trong cáo trạng, công nhận cáo buộc chống lại anh ta là đúng và đưa ra 
lời khai, thì tòa án có thể bỏ qua giai đoạn điều tra tư pháp và chuyển ngay đến phần tranh luận của 
các bên. Quy định này cùng với sự không công tâm của các điều tra viên đã dẫn đến nhiều 
những vi phạm các quyền của bị cáo và vì thế đã có nhiều phán quyết bất công được tuyên.

Quy định này đã được đưa ra thảo luận riêng trong quá trình xây dựng Dự thảo Bộ 
luật TTHS mới của nước Nga Xô Viết (được thông qua năm 1960). Lãnh đạo Ủy ban xây 
dựng Dự thảo (thuộc Đoàn chủ tịch Xô viết tối cao Liên bang Cộng hòa XHCN Xô Viết 
Nga) chính là M.S. Strogovich. Ông gọi việc đưa quy định này vào trong Bộ luật TTHS là 
một nỗ lực hồi sinh định đề của quá trình điều tra tìm kiếm, coi việc thú nhận tội lỗi của 
bị cáo là “nữ hoàng chứng cứ”. Nhờ những nỗ lực của ông, quy định về thủ tục rút gọn 
này đã không được đưa vào Bộ luật TTHS của nước Nga Xô Viết năm 1960.

Tuy nhiên, nội dung đầy đủ của suy đoán vô tội đã không được thể hiện trong Bộ luật 
TTHS mới của nước Nga Xô Viết. Nhưng những người xây dựng Bộ luật này bằng nỗ lực 
của mình đã đưa được vào đó những định đề cơ bản của suy đoán vô tội. Như Điều 13 
“Chỉ tòa án mới được thực hiện quyền xét xử” xác định rằng việc xét xử các các vụ án hình 
sự chỉ được thực hiện bởi tòa án. Không ai có thể bị kết tội và phải chịu hình phạt ngoài 
bản án của tòa án. Khoản 2 của Điều 20 Bộ Luật này đã có quy định cấm tòa án, công tố 
viên, điều tra viên và những người được giao tiến hành điều tra đề xuất chuyển nghĩa vụ 
chứng minh sang bị cáo. Khoản 2 Điều 77 tuyên bố rõ ràng rằng lời nhận tội của bị cáo chỉ 
có thể được sử dụng làm cơ sở cho lời buộc tội nếu lời thú tội đó được xác thực bởi tất cả 
các chứng cứ có trong vụ án. Các quy định này của Bộ luật Tố tụng Hình sự nước Nga Xô 
Viết hoàn toàn phù hợp với Điều 7, 14 của Bộ quy tắc nền tảng về thủ tục tố tụng hình sự 
của Liên Xô năm 1958, cũng như Khoản 1 Điều 36 xác định rằng việc đưa ra xét xử không 
quyết định đến tính có lỗi của hành vi và Khoản 4 Điều 43 quy định rằng một bản án kết 
tội không thể dựa trên các giả định và chỉ được tuyên với điều kiện tội của bị cáo đã được 
chứng minh trong quá trình xét xử.

Vào năm 1977, Hiến pháp mới của Liên Xô đã được thông qua, trong Điều 160 xuất 
hiện quy định về giả định vô tội: “Không ai có thể bị kết tội và phải chịu hình phạt trừ khi có 
phán quyết của tòa án phù hợp với luật định.” ... Quy tắc tương tự cũng đã được thể hiện tại 
Điều 172 của Hiến pháp nước Nga Xô Viết năm 1978. Dù vậy, có một thực tế là cả ở mức 
độ hiến pháp lẫn các đạo luật về tố tụng hình sự thời điểm đó chưa bao giờ gọi đích danh 
giả định vô tội như là một nguyên tắc và nhiều nhà khoa học cả trong lĩnh vực tố tụng 
hình sự và tội phạm học1 đã viết trực tiếp về vấn đề này trong các công trình của mình.2

1 Строгович М. С. Право обвиняемого на защиту и презумпция невиновности // Виктимология и 
профилактика правонарушений. Иркутск, 1979. С. 13.

2 Баев О.Я. Конфликтные ситуации на предварительном следствии (основы предупреждения и 
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Nguyên tắc suy đoán vô tội trong pháp luật Liên bang Nga hiện nay và một số vấn 
đề đặt ra

Thực tế, nội dung đầy đủ nguyên tắc suy đoán vô tội chỉ xuất hiện ở Nga vào năm 1992 
trong Hiến pháp của nước Nga Xô Viết1: “Người bị buộc tội được coi là vô tội cho đến khi nào tội 
của người đó chưa được chứng minh theo trình tự luật định, chưa được khẳng định bởi một bản án đã 
có hiệu lực của tòa án có thẩm quyền, độc lập, khách quan. Bị cáo không có nghĩa vụ phải chứng minh 
mình vô tội. Những nghi ngờ về tội của bị cáo mà không thể loại bỏ phải được giải thích theo hướng 
có lợi cho bị cáo” (Khoản 1 Điều 65). Quy định này được giữ nguyên trong Điều 49 của Hiến 
pháp hiện hành của Liên bang Nga năm 1993 và Bộ luật tố tụng hình sự Liên bang năm 2001.

Trong những năm gần đây, do sự tiến bộ nhanh chóng của khoa học và công nghệ, 
đã xuất hiện các tội phạm mới (được gọi là tội phạm máy tính/tội phạm công nghệ cao). 
Những cách thức mới để thực hiện các tội phạm truyền thống cũng đã bắt đầu xuất 
hiện (ví dụ: lừa đảo trực tuyến…). Điều này đòi hỏi phải hiện đại hóa các phương tiện 
kỹ thuật trong quá trình chứng minh. Vì lẽ đó, một trong những hợp phần chính của 
nguyên tắc suy đoán vô tội là nghĩa vụ chứng minh không thể không có thay đổi, điều 
này cũng dẫn đến những thay đổi của nguyên tắc này.

Có thể lấy ví dụ liên quan đến xử lý vi phạm trong tố tụng hành chính, bởi trong 
lĩnh vực này việc sử dụng các phương tiện kỹ thuật mới để chứng minh hành vi vi phạm 
đã được áp dụng rộng rãi hơn cả. Ở Nga, cũng như ở nhiều quốc gia khác, để bảo đảm 
hiệu quả hơn trật tự an toàn giao thông đường bộ, các phương tiện ghi hình các vi phạm 
giao thông đã được lắp đặt ở khắp mọi nơi. Thực tế, các phương tiện kỹ thuật này không 
chỉ tự động ghi lại hành vi vi phạm mà còn đưa ra quyết định xử phạt vi phạm hành 
chính và áp dụng trách nhiệm hành chính (phạt nguội). Nhưng vì các phương tiện kỹ 
thuật cho đến nay chỉ cho phép xác định được phương tiện giao thông vi phạm chứ chưa 
thể xác định được người nào vi phạm và vì vậy chủ sở hữu của phương tiện đương nhiên 
bị coi là người vi phạm nếu anh ta không chứng minh được mình vô tội. Đó là lý do tại 
sao trong Điều 1.5 “Giả định vô tội” của Bộ luật vi phạm hành chính Liên bang Nga trong 
phần thiết lập quy tắc về chủ thể bị truy cứu trách nhiệm hành chính cũng quy định về 
việc không phải chứng minh mình vô tội, ngoại trừ trường hợp: việc xác định vi phạm hành 
chính được thực hiện bằng các thiết bị, phương tiện kỹ thuật đặc biệt có chức năng ghi hình, ảnh, 
video ở chế độ tự động. Nói cách khác, trong trường hợp này, nghĩa vụ chứng minh mình 
vô tội được chuyển cho chủ sở hữu của phương tiện giao thông.

Hội đồng thẩm phán Tòa án tối cao Liên bang Nga giải thích rằng các chứng cứ 
chứng minh sự kiện phương tiện giao thông đang được người khác sử dụng có thể là 
thẻ bảo hiểm trách nhiệm dân sự bắt buộc của chủ sở hữu phương tiện, trong đó có ghi 

разрешения). – Воронеж : Издательство Воронежского университета, 1984. 132 с.
1 Lúc này dù Liên Xô đã tan rã, nước Nga đã độc lập, nhưng tên gọi chính thức của nhà nước vẫn còn là 

Liên bang Cộng hòa XHCN Xô Viết Nga.
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nhận hiện trạng phương tiện đang được chuyển cho người khác sử dụng, hợp đồng thuê 
mướn phương tiện, lời khai của các nhân chứng và (hoặc) người trực tiếp điều khiển 
phương tiện tại thời điểm hành vi vi phạm được ghi nhận. Các bằng chứng cụ thể, cũng 
như các bằng chứng khác được điều tra và đánh giá theo các quy tắc tại Điều 26.11 của 
Bộ luật vi phạm hành chính Liên bang Nga.1

Mặc dù thực tế là Tòa án Tối cao Liên bang Nga đã liệt kê cụ thể các phương tiện 
chứng minh, nhưng không phải lúc nào một công dân bình thường cũng dễ dàng chứng 
minh được mình vô tội. Vì thông tin về việc xử phạt có thể hàng tháng sau mới được biết 
và điều này đồng nghĩa có thể khó nhớ chính xác ai đã điều khiển phương tiện vào thời 
điểm vi phạm.

Chế độ tự động ghi lại hành vi vi phạm đã bắt đầu áp dụng cho các lĩnh vực khác, 
ví dụ, đối với các vi phạm hành chính trong lĩnh vực quản lý, bảo đảm trật tự trị an và 
phát triển đô thị được quy định trong các đạo luật của các chủ thể Liên bang. Ngoài ra, 
trong bối cảnh Đại dịch COVID-19, vào tháng 4 năm 2020, nhiều vi phạm hành chính 
liên quan đến bảo đảm quy định về cách ly xã hội đã được xử lý. Ở một số vùng của Nga, 
các phương tiện kỹ thuật đặc biệt đã được lắp đặt (ví dụ: ứng dụng di động, máy quay 
video nhận dạng khuôn mặt được cài đặt trên đường phố, trên tàu điện ngầm, ở những 
nơi công cộng khác) nhằm tự động phát hiện người vi phạm.

Trong thực tế, có những trường hợp bằng chứng thu được bằng phương tiện kỹ 
thuật ở chế độ tự động trong phạm vi của vụ việc hành chính (tố tụng hành chính) được 
chuyển vào hồ sơ của các vụ án hình sự. Ví dụ, khi vi phạm giao thông dẫn đến hậu quả 
nghiêm trọng hoặc làm cho nạn nhân bị chết, hoặc tái phạm một số hành vi vi phạm 
hành chính (ví dụ, lái xe trong khi say rượu) được coi là vi phạm hình sự. Và như vậy, các 
sự kiện, chứng cứ được khẳng định trong quy trình tố tụng hành chính lại được coi là 
đã được khẳng định và không yêu cầu phải xác minh, đánh giá lại trong khuôn khổ của 
hoạt động tố tụng hình sự sau đó.

Kết luận và một số vấn đề đặt ra

Từ những điều trên, chúng ta có thể kết luận rằng những thay đổi của nguyên tắc 
suy đoán vô tội trong tố tụng hành chính đã và đang có những ảnh hưởng gián tiếp 
đến sự thay đổi của nguyên tắc này trong tố tụng hình sự. Vì nếu một người trong vụ 
việc hành chính (trong tố tụng hành chính) không thể chứng minh được mình vô tội thì 
những sự kiện, chứng cứ đã được ghi nhận trong quy trình của tố tụng hành chính đó có 

1 Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 25.06.2019 № 20 “О некоторых вопросах, 
возникающих в судебной практике при рассмотрении дел об административных 
правонарушениях, предусмотренных главой 12 Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях» // Бюллетень Верховного Суда РФ, N 9, сентябрь, 2019. 
URL: https://www.vsrf.ru/documents/newsletters/5388/
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thể lại được sử dụng trong tố tụng hình sự để chống lại anh ta. Cũng cần lưu ý rằng Hiến 
pháp Liên bang Nga đã có quy định đảm bảo mọi người có quyền được hưởng hỗ trợ 
pháp lý miễn phí trong khuôn khổ của quy trình tố tụng hình sự, nhưng trong tố tụng 
hành chính thì không hề có quy định về việc người đó được cung cấp trợ giúp pháp lý 
miễn phí như vậy. Do đó, các nhà khoa học trong lĩnh vực tố tụng hình sự và khoa học 
điều tra hình sự nên chăng ngay từ bây giờ cần xem xét liệu việc phát triển các phương 
tiện kỹ thuật để chứng minh trong các vụ việc vi phạm hành chính và cả trong tố tụng 
hình sự có thể ảnh hưởng thế nào đến sự thay đổi nghĩa vụ chứng minh sự vô tội của 
nghi phạm, bị can, bị cáo. Rất khó để không đồng ý với ý kiến   của giáo sư O. Ya. Baev khi 
ông cho rằng bị can, bị cáo luôn phải được coi là vô tội. Ý kiến   của điều tra viên về tội của 
bị can, bị cáo và sự bất hợp pháp của những lợi ích cá nhân của họ là chủ quan. Chính 
điều khoản này đã thẩm thấu vào toàn bộ nội dung của quá trình phạm tội, là sợi chỉ đỏ 
xuyên vào tất cả các kỹ thuật và phương pháp được phát triển bởi khoa học điều tra hình 
sự để ngăn chặn, phát hiện và điều tra tội phạm.1
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THE PRESUMPTION OF INNOCENCE IN IRELAND

Prof. Shane Kilcommins*1

Abstract: This paper discusses the principle of the presumption of innocence in Ireland, the normative 

justifications for its employment, how it is protected as a right, and what this means in practice. It also 

discusses the range of exceptions that apply to the presumption and how those exceptions have been 

interpreted by the courts in Ireland 

1. Introduction

[1–01]  One of the primary building-blocks designed to recognise the “principled 
asymmetry” of government–citizen interactions in the criminal arena is the presumption 
of innocence. It demands that the State bears the burden of adducing sufficient evidence 
of all the elements of the offence charged against the accused, and that the guilt of the 
accused be established beyond reasonable doubt. In practice, this means that accused 
parties do not have to account for their  conduct or actions. They do not bear the onus 
of proving the circumstances that may reduce the charge, or lead to an acquittal. All that 
is required is that the trier of fact is left with a reasonable doubt on some essential matter 
after the prosecution has been “put to proof”. The normative legitimacy of this principle is 
rooted in the notion that a wrongful conviction is a deep injustice and a fundamental moral 
harm. The procedural protection afforded by the presumption is designed to recognise 
that conviction constitutes public censure and, invariably, leads to a punishment. Innocent 
individuals need to be protected from this otherwise legitimate violence. 

[1–02] It is also a recognition of the huge disparity in resources between the State 
and the defendant and of the fragility of fact-finding at criminal trials.1

2 Thus in steering 
between the Scylla of acquitting the guilty and the Charybdis of convicting the innocent, 
the logic underpinning the presumption falls squarely within the latter camp. By 
allocating the “risk of misdecision” to the State, the presumption acts as a foundational 
principle that affords the innocent (and sometimes the guilty) accused every possible 
chance to be acquitted. In a democratic society that embraces the transcending value 
of the freedom and good name of every individual, it is an acknowledgment that the 

* University of Limerick, Ireland.
1 See A. Ashworth, “Four Threats to the Presumption of Innocence” South African Law Journal (2006) 

123(1), pp. 62–96. See also the reasoning of Mr Justice Brennan in the US Supreme Court case of In Re 
Winship 397 U.S. 358, 90 S. Ct. 1068, 25 L. Ed. 2d 368 (1970).
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social disutility of convicting an innocent citizen far exceeds the disutility of acquitting 
someone who is guilty. The rationale for the principle is well explained in R v Oakes 
[1986] 1 SCR 103, at 119–120, by Dickson C.J.C.:

The presumption of innocence is a hallowed principle lying at the very heart of 
criminal law … [I]t protects the fundamental liberty and human dignity of any and 
every person accused by the State of criminal conduct. An individual charged with 
an offence faces grave social and personal consequences, including potential loss of 
physical liberty, subjection to social stigma and ostracism from the community, as 
well as other social, psychological and economic harms. In light of the gravity of these 
consequences, the presumption of innocence is crucial. It ensures that until the State 
proves an accused’s guilt beyond all reasonable doubt, he or she is innocent. This 
is essential in a society committed to fairness and social justice. The presumption of 
innocence confirms our faith in humankind; it reflects our belief that individuals are 
decent and law-abiding members of the community until proven otherwise.

2. Establishing the Right

[1–03] The English case of Woolmington v DPP [1935] AC 462 is generally regarded as 
the locus classicus in the field. The appellant was accused of the murder of his wife. She had 
left him and returned to live with her mother. The appellant made efforts to induce her to 
return. On the morning of 10 December 1934, he visited her and requested that she return 
to their matrimonial home. Shortly thereafter, the deceased was discovered by her aunt, 
having been shot through the heart. The appellant was charged with her murder. At trial, 
he gave evidence that he visited his wife with a gun on 10 December, with the intention 
of frightening her into obedience by threatening to shoot himself. The gun accidentally 
went off, however, killing her. After reviewing and commenting upon the evidence, the 
trial judge gave the following summing up to the jury: “The Crown has got to satisfy you 
that this woman, Violet Woolmington, died at the prisoner’s hands. They must satisfy 
you of that beyond any reasonable doubt. If they satisfy you of that, then he has to show 
that there are circumstances to be found in the evidence which has been given from the 
witness-box in this case, which alleviate the crime so that it is only manslaughter, or which 
excuse the homicide altogether by showing that it was a pure accident.” The jury found 
the appellant guilty of murder. An appeal was made to the Court of Criminal Appeal, but 
was dismissed. The Attorney General then gave his fiat, certifying that the appeal of the 
appellant involved a point of law of exceptional public importance and that in his opinion 
it was desirable, in the public interest, that a further appeal should be brought to the House 
of Lords.  

[1–04] (Viscount Sankey L.C., Lord Hewart L.C.J., Lord Atkin, Lord Tomlin, and 
Lord Wright)
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Viscount Sankey L.C. (at p. 481) … Throughout the web of the English Criminal Law 

one golden thread is always to be seen, that it is the duty of the prosecution to prove 

the prisoner’s guilt subject to what I have already said as to the defence of insanity 

and subject also to any statutory exception. If, at the end of and on the whole of 

the case, there is a reasonable doubt, created by the evidence given by either the 

prosecution or the prisoner, as to whether the prisoner killed the deceased with a 

malicious intention, the prosecution has not made out the case and the prisoner is 

entitled to an acquittal. No matter what the charge or where the trial, the principle 

that the prosecution must prove the guilt of the prisoner is part of the common law 

of England and no attempt to whittle it down can be entertained. When dealing 

with a murder case the Crown must prove (a) death as the result of a voluntary act 

of the accused and (b) malice of the accused. It may prove malice either expressly 

or by implication. For malice may be implied where death occurs as the result of a 

voluntary act of the accused which is (i.) intentional and (ii.) unprovoked. When 

evidence of death and malice has been given (this is a question for the jury) the 

accused is entitled to show, by evidence or by examination of the circumstances 

adduced by the Crown that the act on his part which caused death was either 

unintentional or provoked. If the jury are either satisfied with his explanation or, 

upon a review of all the evidence, are left in reasonable doubt whether, even if his 

explanation be not accepted, the act was unintentional or provoked, the prisoner 

is entitled to be acquitted. It is not the law of England to say, as was said in the 

summing-up in the present case: “if the Crown satisfy you that this woman died at 

the prisoner’s hands then he has to show that there are circumstances to be found in 

the evidence which has been given from the witness-box in this case which alleviate 

the crime so that it is only manslaughter or which excuse the homicide altogether 

by showing it was a pure accident.”… My noble and learned friend Lord Atkin, 

who has to preside at the Privy Council to-day, asks me to say that he concurs in the 

opinion which I have delivered. [Lord Hewart, CJ, Lord Tomlin, and Lord Wright 

also concurred]

Order of the Court of Criminal Appeal reversed, and conviction quashed.

[1–05] This common law position that the prosecution bears the legal burden of 

proving all the elements of a criminal offence necessary to establish the guilt of an accused, 

and to a standard beyond a reasonable doubt, has been confirmed in a number of Irish 
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cases.1 It has also been elevated to constitutional status. In O’Leary v Attorney General,2 
Costello J. noted: “It seems to me that it has been for so long a fundamental postulate of 
every criminal trial in this country that the accused was presumed to be innocent of the 
offence with which he was charged, that a criminal trial held otherwise than in accordance 
with this presumption would, prima facie, be one which was not held in due course of law 
… I have little difficulty … in construing the Constitution as conferring on every accused 
in every criminal trial a constitutionally protected right to the presumption of innocence.” 
The right, which is not absolute, is implicit in Art 38 of the Constitution. A trial judge, in 
charging a jury in a criminal trial, should refer to the presumption of innocence, setting out 
that it is “a fundamental postulate” of a trial in due course of law.

 [1–06] In People (DPP) v D O’T  [2003] 4 IR 2863 the accused, on charges of rape under 
s 4 of the Criminal Law Rape Act 1990, attempted rape and three counts of sexual assault 
was found guilty of all offences in the Central Criminal Court. In his charge to the jury, 
the trial judge did not initially refer to the presumption of innocence. The charge went 
as follows:

Now both sides have fairly spoken to you about the general onus of proof. As you 
surely know by now, the onus of proof is with the prosecution. That onus of proof 
is not just in relation to whether or not the accused is guilty or not guilty as charged. 
In anything you are deciding in the case on any facts, you have to remember that 
the onus of establishing that fact is with the prosecution. The onus of proof is that 
each matter must be proved beyond a reasonable doubt. As [counsel for the accused] 
pointed out, there are a lot of different ways of explaining reasonable doubt and no 
one has yet found the perfect way of doing so. It does not mean beyond any doubt at 
all but it means beyond the doubt that is reasonable. This can be expressed in a lot of 
ways. The doubt must be genuine. It must not be airy fairy or whimsical and you are 
not looking for any mathematical certainty in the matter. You are the jury, it is up to 
you to decide if there is a doubt, if that doubt is a reasonable doubt.

1  See: G v O’Connor [1935] Ir. Jur. Rep 1; AG v Berber and Levy [1944] IR 405; People (AG) v Oglesby [1966] 
IR 162; and People (AG) v Byrne [1974] IR 1. In People (AG) v Quinn [1965] IR 366 at 382, for example, 
Walsh J. explained how the presumption operated in circumstances where evidence was adduced of 
a possible defence of self-defence: “When the evidence in a case, whether it be the evidence offered 
by the prosecution or by the defence, discloses a possible defence of self-defence the onus remains 
throughout upon the prosecution to establish that the accused is guilty of the offence charged. The 
onus is never on the accused to raise a doubt in the minds of the jury. In such case, the burden rests 
on the prosecution to negative the possible defence of self-defence which has arisen, and if, having 
considered the whole of the evidence, the jury is either convinced of the innocence of the prisoner 
or left in no doubt whether or not he was acting in necessary self-defence, they must acquit.”

2 [1993] 1 IR 102 at 107.
3 See also DPP v Okda [2019] IECA 201.
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After requisitions were raised, the trial judge recharged the jury to the following 
effect:

I referred to the onus of proof and I thought I said onus of proof being on the 
prosecution at every stage of the case. I thought I referred to the fact that there was a 
presumption of innocence in favour of the accused. I still think I did. In case I did not, 
there is a presumption of innocence and it’s a very serious presumption. The onus is 
on the prosecution to prove, to rebut that presumption and that at every stage, not 
just on the simple question of guilt or innocence but on every question you are asking 
yourself in the case, where there is a difference, the onus of proof is on the prosecution.

[1–07] Counsel for the appellant argued, inter alia, that this recharge was still 
inadequate because of its cursory nature and because it misstated the onus of proof. 
(The onus of proof was on the prosecution at all times and not only where there was a 
“difference” in the account being put forward by the prosecution and the defence.)

(Hardiman, Lavan and De Valera JJ.) 

Hardiman J., delivering the judgment of the Court) (p. 289) … The Constitution 
provides in Article 38 that “[n]o person shall be tried of any criminal charge save 
in due course of law.” In O’Leary v. The Attorney General [1993] 1 I.R. 102, Costello 
J. …  said at … p. 107:-“I have little difficulty … in construing the Constitution as 
conferring on every accused in every criminal trial a constitutionally protected right 
to the presumption of innocence. That right is now widespread and indeed enjoys 
universal recognition… 

It may thus be seen that the presumption of innocence is a vital, constitutionally 
guaranteed, right of a person accused in a criminal trial and that the right has been 
expressly recognised in all of the major international human rights instruments 
currently in force…

 Effect of the presumption of innocence

The presumption of innocence, thus so securely entrenched nationally and internationally, 
is not only a right in itself: it is the basis of other aspects of a trial in due course of law 
at common law. The rule that, generally speaking, the prosecution bears the burden of 
proving all the elements of the offence necessary to establish guilt is a corollary of the 
presumption. To state the incidence of the burden of proof without indicating its basis in 
the presumption is to risk understating its importance and perhaps relegating it to the 
status of a mere technical rule. The presumption is the basis of the rule as to the burden 
of proof and not merely an alternative way of stating it. The presumption also exists, 
and has effect, in ways other than simply dictating the incidence of the burden of proof 
at the trial… 
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It is therefore important that the presumption itself should be explained as an essential 
feature of the criminal trial. The prosecution’s burden of proof, the corollary of the 
presumption, should be itself separately explained. There must then be a treatment 
of the standard of proof, which is proof beyond reasonable doubt, and which itself 
entails the corollary that the defendant is entitled to the benefit of any reasonable 
doubt…Experience of many trials on indictment suggests that a reference to the 
presumption of innocence is never omitted except, as here, by inadvertence.

The charge in this case

In the present case, the trial judge stated the onus of proof without explaining 
its basis in the presumption of innocence and without explaining as its ultimate 
corollary, the entitlement of the defendant to the benefit of any reasonable doubt. 
The trial judge did not contrast the standard of proof with that applicable to a civil 
case, proof on the balance of probabilities, which is important as an illustration of 
the meaning of the phrase ‘proof beyond reasonable doubt’. Nor did he state what 
was to happen if two views on any part of the case were possible

.…

Adequacy of the recharge

… The form of a recharge may have been dictated by the trial judge’s genuine 
but incorrect belief that he had already discussed the presumption of innocence. 
However, in the context of their having been no such discussion in fact, the single 
sentence about the presumption in the recharge is difficult to regard as an adequate 
statement. He says no more than that the presumption exists and is a serious one. 
One would expect to see a statement that the presumption is that every accused 
person is innocent until a jury is satisfied to the contrary to the appropriate standard 
and that this presumption is the basic, constitutionally guaranteed, condition of a 
trial in due course of law. One might then expect to see instruction as to the onus 
of proof, described as a consequence of that presumption to which every accused 
is entitled. Not merely is a clear statement to that effect absent from the recharge 
but the recharge actually misstates the onus of proof. The onus of proof is on the 
prosecution throughout the trial (save in the case of insanity or any special statutory 
exception) and not merely ‘where there is a difference’. The unfortunate intrusion 
of this phrase into the statement of the onus of proof is particularly to be regretted 
in a case where the accused did not himself give evidence, a fact which had been 
mentioned to the jury by the trial judge. The phrase, coming where it did in the 
single sentence of the recharge devoted to the onus of proof, leaves open the 
possibility of the recharge being interpreted as meaning that the onus of proof was 
on the prosecution only where there was a difference in the accounts put forward 
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by the prosecution and by the defence. This interpretation would mean that there 
was some onus on the accused to establish such a ‘difference’, a view condemned in 
many cases since the classic statement of the onus of proof in Woolmington v. Director 
of Public Prosecutions [1935] A.C. 462.

It seems to me probable that what led to the confusion in the recharge was the trial 
judge’s strong belief that he had already discussed the presumption of innocence. 
Since he had not done so the recharge exhibits a number of significant defects. 
Firstly, the presumption of innocence is no more than mentioned and stated to be a 
serious presumption. That might have been adequate if the jury was simply being 
reminded of something already properly explained, as the trial judge may have 
thought, but it is very inadequate when considered that it was the only reference to 
the presumption in the judge’s guidance to the jury. The presumption is mentioned, 
but it is not explained. Its importance as a right of the accused and, separately, as 
the fundamental postulate of a criminal trial in due course of law, are not explained. 
The cause and effect relationship between the presumption and the evidential rules 
which the jury are being asked to apply is not explained. The sentences before and 
after the mention of the presumption are sufficient to communicate to a lawyer 
that the learned trial judge was of course aware of this relationship but it was not 
communicated to the jury. This passage included an unfortunate misstatement 
tending to limit the circumstances in which the onus of proof was on the prosecution, 
or to suggest that the accused had to establish some ‘difference’ before the onus of 
proof devolved onto the prosecution.

Decision

Due to the fundamental importance of the presumption of innocence, these 
shortcomings are a serious matter for the integrity of the trial. It is of course essential 
that the jury should understand that the onus of proof is on the prosecution and that 
they should understand the standard of proof. These things should be presented, 
not as arbitrary rules, but as the corollary of the basic principle of the presumption 
of innocence, which is a constitutional and universally recognised human right. The 
trial process, including the jury’s role in it, has to be presented as one grounded in 
principle, and that principle is one of high constitutional significance.

Due to the confusion which arose on these points in the course of this particular 
trial, the conviction cannot be regarded as safe or satisfactory … 

Appeal allowed, conviction quashed, retrial ordered.

[1–08] Though the presumption of innocence is viewed by the courts as a “fundamental 
postulate”, its normative legitimacy was severely tested by the emergence of a series of 
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historic sexual abuse cases in the mid-1990s. In Ireland, an accused person facing criminal 
charges relating to a delayed complaint can seek to have the complaint struck out on the 
grounds that it prejudices his right to a fair trial. Where, however, the delay was attributable 
to the actions or conduct of the accused in a delayed sexual abuse case, the Irish courts 
had held, in a series of judgments since the mid-1990s, that those accused of such crimes 
would not be permitted to rely on the expiry of a lengthy period of time to frustrate the 
prosecution of the case. The jurisprudence that developed indicated that where a court 
was asked to prohibit the trial on grounds of excessive delay, it could take into account the 
extent to which the accused had contributed to the delay in the reporting of the offence to 
the prosecution authorities. The factors to be taken into account included whether there 
was a close personal relationship between the accused and the complainant that might have 
prevented the making of a complaint, and whether there was evidence of the complainant 
having a position of dominance such as might delay the making of the complaint.1 In P.O’C. 
v DPP [2000] 3 IR 87, at 93, for example, Keane C.J. stated in the Supreme Court: 

Where … there has been significant delay on the part of the victim of the alleged 
crime in reporting it to the authorities, a question may arise as to whether the delay 
is explicable by reference to the nature of the crime itself. This question arises in cases 
of sexual offences allegedly committed by adults against children and particularly in 
cases where the adult is in a position of authority in relation to the child, e.g. as parent, 
step-parent, teacher or religious. In cases coming within the last named category, the 
inquiry conducted by the court which is asked to halt the trial necessarily involves 
an assumption by the court that the allegation of the victim is true. Without such an 
assumption, it would not be possible for the court to conduct any such inquiry and 
the court would be obliged automatically to halt the trial of a person because of the 
expiry of a lengthy period of time, even though the failure to make a complaint was 
due to domination exercised by the adult over the young child during the period 
of the abuse and even where—as has happened in a number of cases—the abuse 
has been perpetrated over many years by a parent or step-parent of a child actually 
living in the family home with the perpetrator. Since that patently cannot be the 
law, the presumption of innocence which applies in its full rigour to a criminal trial 
cannot apply to inquiries of this nature. 

 [1–09] The problem with this reasoning is that in assuming that the trial can 
proceed because the delay was attributable to the accused’s own actions, one is, in effect, 
suspending or permitting a temporary reversal of the presumption of innocence. A 
number of judgments believed that such a suspension was justified because it struck a 
proper chord between ensuring that the perpetrators of such crimes did not escape trial 

1  See: PC v DPP [1999] 2 IR 25; B v DPP [1997] 3 IR 140; and PL v Buttimer [2004] 4 IR 494. 
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easily, while also upholding the rights of an accused to a fair trial. (The presumption 
would reapply for the trial of the offences once the judicial review determined that the 
case should proceed.) However, the Irish Supreme Court in S.H. v DPP [2006] 3 IR 575  
has now determined that the only relevant question in such cases is whether there is a 
real or serious risk that the accused, by reason of the delay, would not obtain a fair trial. 
The accused benefits fully from the presumption of innocence at all stages of the process, 
including the judicial review process. Murray C.J. noted at p. 620:

The test is whether there is a real or serious risk that the applicant, by reason of the 
delay, would not obtain a fair trial, or that a trial would be unfair as a consequence 
of the delay. The test is to be applied in light of the circumstances of the case … As a 
consequence any question of an assumption, which arose solely for the purpose of 
applications of this nature, of the truth of the complainants’ complaints against an 
applicant no longer arises. The inquiry which should be made is whether the degree 
of prejudice is such as to give rise to a real or serious risk of an unfair trial. The factors 
of prejudice, if any, will depend upon the circumstances of the case.

[1–10] The presumption of innocence is also reinforced by the European Conven-
tion on Human Rights. Article 6 of the Convention reads as follows:

1. In the determination of his civil rights and obligations or of any criminal charge 
against him, everyone is entitled to a fair and public hearing within a reasonable 
time by an independent and impartial tribunal established by law. Judgment shall 
be pronounced publicly but the press and public may be excluded from all or part of 
the trial in the interests of morals, public order or national security in a democratic 
society, where the interests of juveniles or the protection of the private life of the 
parties so require, or to the extent strictly necessary in the opinion of the court in 
special circumstances where publicity would prejudice the interests of justice.

2. Everyone charged with a criminal offence shall be presumed innocent until 
proved guilty according to law.

[1–11] In Salabiaku v France [1988] ECHR 10589/83, for example, the European Court 
of Human Rights noted that Art 6(2) requires Member States to confine presumptions of 
fact or law “within reasonable limits which take into account the importance of what is at 
stake and maintain the rights of the defence”.1 

3. Exceptions

[1–12] The right to a presumption of innocence is not absolute. A number of excep-
tions to the presumption exist in Ireland, which relieve the prosecution of having to 
prove every fact necessary to establish the guilt of the accused.

1 At para. 28. See also El Kaada v Germany (2019) 69 EHRR 15, para 52-55. 
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(i) Insanity

[1–13] It is well established in Ireland that the legal burden of proving insanity in a 
criminal trial rests upon the defence. This common law exception is derived from Rule 2 
of the M’Naghten Rules.  Though the case of People (AG) v Fennell [1940] 1 IR 445 appeared 
to indicate that a criminal standard of proof rests on the accused for this defence, it is 
now accepted that the legal burden of proof imposed is only that applicable in civil 
proceedings—on the balance of probabilities. In People v O’Mahony [1985] IR 517, for 
example, it was held by Finlay C.J.: “In the instant case, if it were established, as a matter 
of probability, that due to an abnormality of mind consisting of a psychotic condition 
the appellant had been unable to control himself and to desist from carrying out the acts 
of violence leading to the death of the deceased, he would have also been entitled to a 
finding of not guilty by reason of insanity.” In Redmond v Attorney General [2006] 3 IR 188, 
the following was noted in the Supreme Court.

Fennelly J. (at p. 209) … The key point is that insanity is a matter of defence … This 
proposition has been long established. The second of the M’Naghten Rules is that:-

“Every man is presumed to be sane and to possess a sufficient degree of reason to be 
responsible for his crimes until the contrary be proved.” It has always been the law 
that a person is presumed to be sane and responsible for his acts and, by corollary, 
that any person asserting the contrary must prove it. This matter is fully discussed in 
McAuley and McCutcheon, Criminal Liability (Round Hall Sweet & Maxwell, Dublin, 
2000) at para. 14.15, where the authors state:-

 “It is clear from rule 2 of the M’Naghten Rules that the judges intended to put 
the onus of proving insanity on the accused, and there is a long line of authority 
supporting this conclusion.”

It suffices to refer to the authority of the judgment of Kennedy C.J. for the Court of 
Criminal Appeal in Attorney-General v. O’Brien  [1936] I.R. 263 at p. 270 to show that 
this statement is correct and has been applied by our courts …

Kearns J.  (p. 213) … It was … agreed that an accused person enjoys a presumption 
of sanity under the M’Naghten Rules and that the onus of proof of establishing 
insanity when it rests on the defence is to the standard of the balance of probabilities. 

[1–14] The defence of insanity is now placed on a statutory footing under s 5 of the 
Criminal Law (Insanity) Act 2006. Curiously, no express reference is made in the legisla-
tion to the fact that those seeking to raise the defence bear the legal burden of proving 
it. The burden still applies to those who raise the defence, as has been made clear in 
subsequent case law. The Act also introduced the defence of diminished responsibility 
and it does make express reference to the burden of proof. It reads as follows:
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6.— (1) Where a person is tried for murder and the jury or, as the case may be, the 
Special Criminal Court finds that the person—

(a) did the act alleged,

(b) was at the time suffering from a mental disorder, and

(c) the mental disorder was not such as to justify finding him or her not guilty by 
reason of insanity, but was such as to diminish substantially his or her responsibility 
for the act, the jury or court, as the case may be, shall find the person not guilty of that 
offence but guilty of manslaughter on the ground of diminished responsibility.

2) Subject to section 5(4),1 where a person is tried for the offence specified in subsection 
(1), it shall be for the defence to establish that the person is, by virtue of this section, 
not liable to be convicted of that offence.

In The People (Director of Public Prosecutions) v Heffernan [2017] 1 IR 82, the Supreme 
Court ruled on the issue of the burden of proof that applies in cases involving the defence 
of diminished responsibility. The appellant was convicted of murder in 2013. The burden 
and standard of proof in a case where a person charged with murder seeks to rely on the 
defence of diminished responsibility is governed by s.6(2) of the Criminal Law (Insanity) 
Act, 2006. The Act, as noted above, requires an accused to ‘establish’ that they are ‘not 
liable to be convicted’ of murder. The appellant argued that the burden imposed on the 
defence should be construed as requiring him only to raise a reasonable doubt as to 
his liability to be convicted of murder.   The Court of Appeal held that the interaction 
between sections. 5 and 6 of the Act was crucial to the determination of the burden and 
standard of proof under s.6. The defence of diminished responsibility was not a ‘stand 
alone’ defence, and its availability was directly referable to the criteria for establishing 
insanity. It interpreted the word ‘establish’ in s.6(2) to mean that the accused bore the 
burden of persuasion to the same standard as would apply if he or she was relying on 
the defence of insanity – that is proof on the balance of probabilities. The appellant was 
subsequently granted leave to appeal to the Supreme Court on the question whether the 
section had been correctly interpreted.

(O’Malley, Charleton, O’Donnell, Clarke, MacMenamin, Laffoy, Dunne,  Charleton JJ.) 

O’Malley J (delivering the judgment of the Court) 60...The presumption of innocence, 
whether construed in terms of the Constitution, common law or the European 
Convention, is a bedrock principle of our criminal justice system. The concomitant 

1 If the accused contends that he was suffering from a mental disorder under s 6(1)(c), then under s 5(4) 
the prosecution will be permitted to adduce evidence to prove that at the time of the alleged murder the 
accused was suffering from a mental disorder such that he or she ought to be found not guilty by reason 
of insanity.
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principle is that the prosecution must prove every element of a crime. However, 
the legislature may in some instances cast a burden on the defence in relation to a 
particular issue. In most cases, any such burden will extend only to the necessity to 
show the existence of a reasonable doubt. In other, limited instances there may be an 
onus to prove some matter on the balance of probabilities….

63 In the instant case, it seems to me that there is no question but that the Oireachtas 
intended, by use of the word ‘establish’, and by requiring the court or jury to make 
a ‘ finding’, to cast a burden of proof on the defence that goes beyond the raising of 
a reasonable doubt. Does that violate the presumption of innocence in the case of 
diminished responsibility, in a manner requiring the Court to either reinterpret the 
statutory burden or to consider whether the infringement can be justified?

64 In my view it does not. I agree in general with the proposition that any burden 
cast upon an accused that could result in conviction by a jury, despite a reasonable 
doubt as to an essential part of the offence, would be an unlawful violation of the 
presumption of innocence…However, I do not consider that the possibility arises in 
the context under consideration. The successful raising of the defence of diminished 
responsibility does not depend on negation of any element of the prosecution case, 
nor on proving any essential aspect of the offence. The long-established elements of 
murder remain as they were, and are for the prosecution to prove beyond reasonable 
doubt. Evidence of a mental disorder sufficient to qualify under the Act does not 
in itself rebut either the common law presumption of sanity and responsibility for 
actions, or the statutory presumption that the accused person intended the natural 
and probable consequences of his or her actions. It creates a new, mitigatory defence 
that reduces the consequences of a proven offence. It is therefore incorrect to 
suggest that the imposition of a burden of proof could require an accused to prove 
either the actus reus or the mens rea, since these are matters that must be proven 
by the prosecution beyond reasonable doubt before the question of diminished 
responsibility can arise… 

65 In the circumstances I consider that the provision in question does not affect the 
presumption of innocence. 

66 However, I think that it is worth pointing out that the policy factors that justify 
the same onus of proof as in the case of insanity are also clear. The same difficulties 
that the prosecution would face in proving beyond reasonable doubt that an 
accused is sane would arise in an attempt to prove that the responsibility of the 
accused was not diminished by reason of mental disorder. If the prosecution bore 
such a burden it would have to prove this positively – inviting the jury to reject 
dubious evidence from the defence would not suffice. The problem stems from the 
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intrinsically subjective nature of the defence; from the fact that mental disorders and 
their effects are not necessarily the subject of ordinary life experience or knowledge 
and will generally require some level of expert assistance to the jury or court; and 
from the fact that an accused cannot be compelled to participate in any form of 
medical examination by the prosecution. For those reasons the defence of insanity 
has always imposed a burden of proof on the accused. The same considerations 
arise with diminished responsibility. 

67 In the circumstances the jury was correctly charged as to the onus of proof. I 
would therefore dismiss the appeal. 

+-

Appeal dismissed.

Currently the defences of insanity and diminished responsibility are the only 
defences in criminal law which place a legal burden of proof on the accused party. Every 
other burden that is placed on the defence is classified as evidential in application.  If an 
accused party wishes to raise the defence of provocation or self defence, for example, they 
only need to make out a prima facie case, so as to make it a live issue before the court. Once 
they have done so, the defence must then be negatived by the prosecution to a beyond 
reasonable doubt standard. In some instances, specific statutory provisions may place 
an evidential burden on an accused party to raise a reasonable doubt as to a particular 
issue (discussed more fully below). Such evidential burdens, to raise a doubt specified 
by a statutory provision or to make out a prima facie case as required by the common 
law, operate at minimum threshold level and are likely therefore to be interpreted as 
being compatible with the right to a presumption of innocence. In contrast, an accused 
party wishing to raise insanity or diminished responsibility has initially to satisfy the 
common law evidential burden to make it a live issue before the trier of fact, followed by 
the legal burden to prove it to a balance of probability standard. At a conceptual level, 
there is therefore a marked difference in the requirements imposed on accused parties in 
adducing evidence to support particular claims. Those raising insanity and diminished 
responsibility have much further to travel than accused parties adducing evidence in 
relation to other defences. Traditional justifications for the anomaly focus on difficulties 
of proof, the subjective elements inherent in the defences, and the need to rely on 
expert medical evidence. There are not, however, entirely persuasive,1 particularly when 
considered in the context of increased protections and accommodation for persons with 
disabilities in our criminal process. The fixed nature of legal propositions dating from 
the 1840s – which occurred prior to the crystallisation of the presumption of innocence 

1  See also Arlie Loughnan, Manifest Madness: Mental Incapacity in the Criminal Law (Oxford: OUP, 2012), 
pp. 164-165.  
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as a specific right  – will increasingly have to be interpreted in the light of the expanding  
juridical status of persons with disabilities and the insights and protections offered by 
the Convention on the Rights of Persons with Disabilities. These developments may 
make it more difficult to justify legal rules which do not afford persons with mental 
health disabilities the same equal protection of the right to a presumption of innocence 
as accused parties raising other defences.    

 (ii) Statutory

[1–15] There are a number of statutory provisions that abridge the presumption of 
innocence. The most relevant Irish decision on statutory exceptions is O’Leary v Attorney 
General [1993] 1 IR 102 (HC); [1995] 1 IR 254 (SC). Section 21 of the Offences Against the State 
Act 1939, as amended, created the offence of membership of an unlawful organisation, and 
s 12 of the Act of 1939 creates the offence of possession of an “incriminating document”. 
Section 24 of the Act of 1939 provides as follows: “On the trial of a person charged with 
the offence of being a member of an unlawful organisation, proof to the satisfaction of the 
court that an incriminating document relating to the said organisation was found on such 
person or in his possession or on lands or in premises owned or occupied by him or under 
his control shall, without more, be evidence until the contrary is proved that such a person was 
a member of the said organisation at the time alleged in the said charge” (emphasis added). 
Section 3(2) of the Offences Against the State (Amendment) Act 1972 provides that where a 
member of the Gardaí, not below the rank of Chief Superintendent, in giving evidence of 
an offence under s 21, states that he or she believes that the accused was a member of an 
unlawful organisation, “the statement shall be evidence that he was then such a member”. 

[1–16] The plaintiff was convicted in the Special Criminal Court of possession of 
incriminating documents and, on foot of such possession, of membership of an unlawful 
organisation, namely the IRA. The documents in question were 37 posters with a picture 
of a man in paramilitary uniform brandishing a rifle and bearing the words: “I.R.A. calls 
the shots”. In giving evidence at the trial, the plaintiff admitted possession of the docu-
ments, but contended that he had them as a member of another organisation, which was 
not unlawful. His conviction was affirmed in the Court of Criminal Appeal. The plaintiff 
sought a declaration in the High Court that the provisions of s 24 of the Act of 1939 and 
s 3(2) of the Act of 1972 infringed the constitutional right to a trial in due course of law 
and, in particular, the presumption of innocence, by placing upon an accused the burden 
of disproving his guilt. 

High Court [1993] 1 IR 103 

(Costello J. at 107) … It seems to me that it has been for so long a fundamental 
postulate of every criminal trial in this country that the accused was presumed to 
be innocent of the offence with which he was charged that a criminal trial held 
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otherwise than in accordance with this presumption would, prima facie, be one which 
was not held in due course of law. It would follow that prima facie any statute which 
permitted such a trial so to be held would be unconstitutional. The contentious issue 
in the case, therefore, is not whether the plaintiff had a constitutionally protected 
right to the presumption of innocence but whether the impugned provisions of the 
Acts of 1939 and 1972 infringed that right. 

Before considering the sections which are now challenged there are four observations 
of a general nature which should be made.

Firstly, there are a considerable number of statutes…which contain provisions 
which have the effect of shifting the onus of proof in certain circumstances from 
the prosecution to the accused. There is no standard form by which this is brought 
about. …It is obvious that the difference in the manner in which the statute shifts the 
onus of proof may produce different legal consequences and so any statute which 
does so must be carefully considered to appreciate exactly the effect it may have 
on an accused’s constitutional rights. But there is one feature in common which a 
number of these statutes possess… 

Secondly, it is important to bear in mind that the phrase ‘the burden of proof’ is 
used in two entirely different senses and that when it is said that a statute ‘shifts’ the 
burden of proof onto the accused this may mean two entirely different things. The 
phrase is used firstly to describe as a matter of substantive law the burden which 
is imposed on the prosecution in a criminal trial to establish the case against the 
accused beyond a reasonable doubt. This burden is fixed by law and remains on 
the prosecution from the beginning to the end of the trial. It is this burden which 
arises from the presumption of the accused’s innocence and it is the removal of this 
burden by statute that may involve a breach of the accused’s constitutional rights. It 
is now usual to refer to this burden as the legal or persuasive burden of proof. But 
the phrase is also used to describe the burden which is cast on the prosecution in a 
criminal trial of adducing evidence to establish a case against an accused, a burden 
which is now usually referred to as the evidential burden of proof. In criminal cases 
the prosecution discharges this evidential burden by adducing sufficient evidence 
to raise a ‘prima facie’ case against an accused. It can then be said that an evidential 
burden has been cast on to the accused. But the shifting of the evidential burden does 
not discharge the legal burden of proof which at all times rests on the prosecution. 
The accused may elect not to call any evidence and will be entitled to an acquittal if 
the evidence adduced does not establish his or her guilt beyond a reasonable doubt. 
Therefore if a statute is to be construed as merely shifting the evidential burden no 
constitutional infringement occurs … 
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Whilst it may not be desirable or indeed possible to lay down any hard and fast 
rule for the construction of statutes involving the shifting of a burden of proof, it is 
clear that if the effect of the statute is that the court must convict an accused should 
he or she fail to adduce exculpatory evidence then its effect is to shift the legal 
burden of proof (thus involving a possible breach of the accused’s constitutional 
rights) whereas if its effect is that notwithstanding its terms the accused may be 
acquitted even though he calls no evidence because the statute has not discharged 
the prosecution from establishing the accused’s guilt beyond a reasonable doubt 
then no constitutional invalidity could arise.

  Thirdly, it does not necessarily follow that a statute is unconstitutional merely 
because its effect is that the failure of an accused to adduce exculpatory evidence 
must result in a conviction. The statute may merely give legal effect to an inference 
which it is reasonable to draw from facts which the prosecution establish. The 
presumption of the accused’s innocence is therefore rebutted not by the statute but 
by the inference. An example is to be found in section 27A of the Firearms Act, 1964 
(inserted by section 8 of the Criminal Law (Jurisdiction) Act, 1976) which provides 
that where a person has a firearm in his possession in such circumstances as give rise 
to a reasonable inference that he has not or does not possess it for a lawful purpose 
he shall be guilty of an offence ‘unless he has it in his possession … for a lawful 
purpose’. As the inference exists apart from the statute I do not think that the statute 
can thereby be invalidated by the Constitution.

Fourthly, the Constitution should not be construed as absolutely prohibiting the 
Oireachtas from restricting the exercise of the right to the presumption of innocence. 
The right is to be implied from Article 38, which provides that trials are to be held ‘in 
accordance with law’, and it seems to me that the Oireachtas is permitted in certain 
circumstances to restrict the exercise of the right because it is not to be regarded as 
an absolute right whose enjoyment can never be abridged. … 

If I conclude, therefore, that either of the statutory provisions I am now considering 
‘prima facie’ infringes the plaintiff’s right to the presumption of innocence it would 
then be necessary to consider the principles which would justify the Oireachtas in 
restricting the enjoyment of the presumption, for if the statute complied with those 
principles then no constitutional invalidity would arise. But firstly I must consider 
whether the statutes operate so as to infringe the right asserted. To that task I will 
now turn.

… [As regards section 3(2) of the 1972 Act, the learned judge noted] I fail to see 
how this section affects in any way the plaintiff’s right to enjoy the presumption of 
innocence. What this section does is to make admissible in evidence in certain trials 
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statements of belief which would otherwise be inadmissible. The statement of belief 
if proffered at the trial becomes ‘evidence’ by virtue of this section in the prosecution 
case against the accused. Like other evidence it has to be weighed and considered 
and the section cannot be construed as meaning that the court of trial must convict 
the accused in the absence of exculpatory evidence. The accused need not give 
evidence, and he may ask the court to hold that the evidence does not establish 
beyond a reasonable doubt that he is a member of an unlawful organisation. Should 
the court agree he must be acquitted.

… [As regards section 24 of the Offences Against the State Act, 1939], I think that 
this section does not infringe the plaintiff’s constitutionally protected rights. 
It is important to appreciate how the section is drafted. It provides that proof of 
possession by an accused of an incriminating document (that is one emanating 
from an unlawful organisation) ‘shall, without more, be evidence until the contrary 
is proved’ that the accused in whose possession the document was found was a 
member of the unlawful organisation. But this does not impose an obligation on 
an accused to give evidence so as to avoid a conviction. The section, it seems to 
me, only shifts an evidential burden on to an accused to whom it is applied. An 
‘incriminating document’ is defined in the Act in very wide terms so that it would 
embrace for example a letter from the leader of an unlawful organisation to the 
accused as well as a propoganda leaflet or poster extolling the aims of an unlawful 
organisation. ‘Possession’ in the Act is a wide concept and an accused could have 
in his ‘possession’ an incriminating document in different circumstances; it could 
be when hidden under the floorboards of the house in which he was living or, at 
the other end of the scale, when distributing it at a public meeting. So, the nature 
of the incriminating document and the circumstances in which it is possessed may 
in some cases give rise to a very strong inference of the accused’s association with 
an unlawful organisation whilst in others any such inference might be very slight. 
If it was intended that the court could not evaluate the evidence and that it ‘must’ 
convict in the absence of exculpatory evidence I think the section would have been 
differently worded. As actually drafted it seems to me that the court may evaluate 
and assess the significance of the evidence of possession and if it has a reasonable 
doubt as to the accused’s guilt of membership of an unlawful organisation it must 
dismiss the charge, even in the absence of exculpatory evidence. If this is so then the 
section does not infringe an accused’s right to the presumption of innocence. I must 
therefore decline to make the declarations which the plaintiff has sought.

Application dismissed. 

The plaintiff appealed to the Supreme Court.



248 PRESUMPTION OF INNOCENCE (INTERNATIONAL WORKSHOP PROCEEDINGS)

Supreme Court [1995] 1 IR 254 

[–17] (Hamilton C.J., O’Flaherty, Egan, Blayney and Denham JJ.)

O’Flaherty J., delivering the single judgment of the Court (p. 263 et seq.) ... The first 
task that must engage the Court is to declare afresh that the presumption of innocence 
in a criminal trial is implicit in the requirement of Article 38, s. 1 of the Constitution 
that no person shall be tried on any criminal charge save in due course of law. The 
Court does not need to go any further than to assert that such a principle is required 
by this Article of the Constitution.

The Court’s next task is to analyse section. 24 of the Act of 1939 to find out whether 
there is a breach of that principle… 

In the opinion of the Court, the section permits no more than the following: if an 
incriminating document is proved to be in the possession of a person (and that is all 
that the Court has to consider in this case because actual possession of the documents 
was proved and, indeed, admitted by the accused) that shall, without more, be 
evidence until the contrary is proved that such person was a member of an unlawful 
organisation. It is clear that such possession is to amount to evidence only; it is not to 
be taken as proof and so the probative value of the possession of such a document 
might be shaken in many ways: by cross-examination; by pointing to the mental 
capacity of the accused or the circumstances by which he came to be in possession 
of the document, to give some examples. The important thing to note about the 
section is that there is no mention of the burden of proof changing, much less that the 
presumption of innocence is to be set to one side at any stage.

So, if a charge of membership of an unlawful organisation were being tried on 
indictment by a judge with a jury, the judge’s charge might go along the following 
lines — this in a case where the accused did not give evidence and, indeed, assuming 
that there had been no cross-examination of the prosecution witnesses:—

“Members of the jury, the accused has been found in possession of a document and 
it will be for you to find beyond reasonable doubt whether it is an ‘incriminating 
document’ within the definition that I have given to you as set forth in the legislation. 
If you are satisfied beyond reasonable doubt on that you must also be satisfied beyond 
reasonable doubt that it was in the possession of the accused. Now if you are satisfied 
on both of these elements you are entitled to convict the accused because the section 
provides that the possession of an incriminating document shall, without more, be 
evidence until the contrary is proved that the accused was a member of an unlawful 
organisation. Here nothing to the contrary has been proved, and therefore you are 
entitled to convict the accused of the offence etc.” [Note, the judge would tell the jury 
that they were entitled to convict, not that they were bound to convict.]
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There is no doubt that in the example quoted the evidentiary burden of proof would 
have shifted to the accused. This, as the learned High Court judge pointed out, is 
applicable in many statutes and he gave instances of them. Hardy v. Ireland  [1994] 
2 I.R. 550 … is an example of one such. Further, if someone is caught red-handed in 
any particular situation the presumption of innocence is not dispensed with if the 
trial judge points to the apparent strength of the case against the accused. 

Courts, whether comprising a judge sitting with a jury or a judge or judges only, will 
not act as automatons in the assessment of evidence. With a statutory provision setting 
out what is to be regarded as evidence—and whether it is called a presumption or not 
is of no moment—the court must always approach its task in a responsible manner 
and have proper regard to the paramount place that the presumption of innocence 
occupies in any criminal trial…

In the circumstances, the Court is satisfied that none of the grounds of appeal has 
been made out. The Court holds that it has not been established that section 24 of 
the Offences Against the State Act, 1939, is invalid having regard to the provisions 
of the Constitution.

Appeal dismissed.

[1–18] The Supreme Court did not accept that the words “until the contrary is proved” 
imposed a legal burden of proof on the accused of proving that he was not a member of an 
unlawful organisation. However, the precise same words, “until the contrary is proved”, 
was deemed in the English case of R v Carr-Briant [1943] 2 All ER 156 to pass a legal burden of 
proof onto the accused—it concerned s 2 of the Prevention of Corruption Act 1916. It was noted 
in that case that where a legal burden of proof passed to the accused, it was only similar to 
that of a party in civil proceedings, namely on the balance of probabilities. Similarly, in the 
Canadian case of R v Chaulk [1990] 3 SCR 1303, the phrase was also interpreted to impose 
a legal burden of proof on the accused. Here the Court upheld a statutory provision that 
placed the onus on the accused to prove insanity in a criminal case. Section 16(4) of the 
Criminal Code provided at that time that “[e]very one shall, until the contrary is proved, 
be presumed to be and to have been sane”.

 [1-20] More insight and analysis has been provided in recent case law on the 
interpretation of reverse onus provisions. The case of DPP v Smyth Snr [2010] 3 IR 368 
concerned section 29(2) of Misuse of Drugs Act, 1977 which provides:

In any such proceedings in which it is proved that the defendant had in his possession 
a controlled drug it shall be a defence to prove that he did not know and had no reasonable 
grounds for suspecting that what he had in his possession was a controlled drug or that he 
was in possession of a controlled drug. (our emphasis)  
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The applicants argued that the trial judge misdirected the jury in their consideration 
of the defence to possession. The Court of Criminal Appeal ordered a retrial on the basis 
that it was not a requirement on the applicants to prove beyond reasonable doubt that 
they did not know and had no reasonable grounds for suspecting that what was in their 
possession was a controlled drug. In criminal proceedings, the burden of proving the 
charge was on the prosecution and that burden must be discharged by proof beyond a 
reasonable doubt. Where any element of proof was reversed, the accused did not bear 
the burden of proving the non-existence of the relevant element of the offence beyond 
a reasonable doubt –only to raise a reasonable doubt as to the absence of an element of 
the offence. Therefore, the direction of the learned trial judge was in error. Though the 
Court of Appeal was confined its reasoning to the specific provision, and was not making 
any wider declarations than that provision, the following passages from the judgment are 
insightful. This judgment and the one that follows in Egan help to move the debate on from 
the scant reasoning in cases such as O’Leary and Hardy, and it attempts to confront issues 
such as the requirements on the defence to make out a prima facie case should they wish to 
adduce evidence, the differences between legal and evidential burdens of proof, and the 
circumstances in which an element of an offence can be cast on to the accused party by the 
Oireachtas as an evidential burden of proof.  

(Court of Appeal)

(Finnegan, Charleton and McMahon JJ)

(Charleton J) 15. How the burden of proof is borne depends upon the substantive 
law. At a criminal trial, the burden of proof is borne by the prosecution in respect of 
every issue, except on those issues on which the burden of proof is cast on the accused 
by statute. This burden is not to be confused with the burden of adducing evidence. 
Criminal trials would be chaotic were the accused entitled to run any potential defence 
which might be hypothetically open on the facts of the prosecution case. The accused 
must engage with the evidence. Where the defence of the accused to a murder charge 
is that he was defending himself, or that he was provoked, or that he was acting in an 
automatous state, he carries the burden of adducing evidence on those issues in order 
to allow that defence to be argued by defence counsel in a closing submission to the 
jury. As it was put by Devlin J. in Hill v. Baxter, [1958] 1 Q.B. 277 at 284:-

“It would be quite unreasonable to allow the defence to submit at the end of the 
prosecution’s case that the Crown had not proved affirmatively and beyond a 
reasonable doubt that the accused was at the time of the crime sober, or not sleep 
walking or not in a trance or black out.”

16. Consequently, there must be some evidence to which the accused can point 
whereby a particular defence to crime becomes open. This is not a legal burden of 
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proof; it is merely the burden of adducing sufficient evidence to allow a defence to 
be argued in closing and then included as part of the relevant legal directions in the 
charge of the trial judge.

17. A legal burden of proof is different. This places upon the party bearing that legal 
burden, the obligation to prove the issue that he is required to prove. The standard of 
proof may vary. As already, mentioned, policy reasons have dictated that the defences 
of insanity and diminished responsibility should be clearly proven by the accused. For 
these defences, the burden of proof is for the accused to show that he has discharged the 
burden of proof by showing, as a probability, that he acted within the terms of one or 
other of those defences. The defence of insanity, as with other defences, is not, however, 
part of the elements of proof borne by the prosecution in establishing the crime. It is not 
incumbent on the prosecution to prove that in killing the deceased that the accused was 
not insane. It is for the accused to raise that defence and to prove it…

19. The Court considers…that the proper construction of the burden of proof in s. 
29 of the Misuse of Drugs Act…and the correct direction to a jury hearing such a 
charge, is to be derived from Article 38.1 of the Constitution….

20. The fundamental principle of our criminal justice system is that an accused 
should not be convicted unless it is proven beyond reasonable doubt that the accused 
committed the offence. The legal presumption that the accused is innocent, until his 
guilt is proven to that standard, operates to ensure objectivity within the system. It is 
a matter for the Oireachtas to decide whether on a particular element of the offence 
an evidential burden of proof should be cast on an accused person. Of itself, this does 
not infringe the constitutional principle that the accused should be presumed to be 
innocent until found guilty. Reasons of policy may perhaps require that any reversed 
element of proof cast on the accused should be discharged as a probability. That should 
either be stated in the legislation or be a matter of necessary inference therefrom. The 
construction of a criminal statute requires the Court to presume that the core elements 
of an offence must be proven beyond reasonable doubt; otherwise the accused must 
be acquitted. A special defence, beyond the core elements of the offence, may carry 
a different burden; insanity and diminished responsibility are examples of such a 
defence which casts a probability burden on the accused. Where, however, in relation 
to an element of the offence itself, as opposed to a defence, a burden is cast upon the 
accused, the necessary inference that the accused must discharge that burden on the 
balance of probability is not easily made. The Court notes that bearing the burden of 
proving a defence as a probability could have the effect that in respect of an element 
of the offence an accused person might raise a doubt as to his guilt, but not establish 
it as a probability. This might lead to a situation where the charge was not proven as 
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to each element of the offence beyond reasonable doubt, but nonetheless the accused 
could be convicted. That would not be right. Proof of a guilty mind is integral to proof 
of a true criminal offence, in distinction to a regulatory offence. In s. 29 of the Misuse 
of Drugs Act , as amended, the normal burden of proving the mental element of 
possession of a controlled drug is removed from the prosecution and the accused is 
required to prove that it did not exist.

21. In consequence, the Court considers that an evidential burden of proof is cast on 
the accused by s. 29 of the Misuse of Drugs Act , as amended, which is discharged 
when the accused proves the existence of a reasonable doubt that he did not know, 
and had no reasonable ground for suspecting that what he had in his possession was 
a controlled drug. This is not a burden merely of adducing evidence. It is legal burden 
discharged on the lowest standard of proof, namely that of proving a reasonable doubt. 
This has consequences for the trial of charges based on possession of a controlled 
drug. The prosecution must prove possession as against the accused. They must also 
prove that the substance in question was a controlled drug as defined in the Misuse 
of Drugs Act , as amended. Regulations may need to be proven by handing in an 
official copy of them. These elements must be proven by the prosecution beyond 
all reasonable doubt. A burden is then cast on the accused to make out a reasonable 
doubt in accordance with s. 29. This may be done by pointing to a weakness in the 
prosecution case, by reference to a statement made to the gardaí, or by the accused 
himself giving evidence. Because this is a legal burden of proof, the decisions as to 
what evidence on that issue will be sufficient so as to raise a reasonable doubt are 
for the accused. He must decide if he has put sufficient evidence by way of proof to 
raise a reasonable doubt before the jury. This carries practical consequences. Once the 
prosecution have proved possession of a controlled drug, the accused cannot make 
an application of no case to answer at the close of the prosecution case based upon 
any failure on their part to prove that he did not know, and had no reasonable ground 
for suspecting that what he had in his possession was a controlled drug. In terms of 
making out the defence on the standard of showing a reasonable doubt, it is a decision 
for the accused as to whether he gives evidence or not. The prosecution may argue 
in closing submissions to the jury that the particular defence is not made out so as to 
show a reasonable doubt.

22. In directing the jury on this issue, trial judges should in future, in the view of 
the Court, give the ordinary direction as to the burden and standard and proof 
and the presumption of innocence. In stating the burden and standard of proof, 
however, a trial judge should point out that the prosecution are obliged to prove 
the elements of possession of the substance, and that the substance is a controlled 
drug, beyond reasonable doubt. A trial judge should then tell the jury that the 
burden of proof shifts to the defence to prove the existence of a reasonable doubt 
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that the accused did not know and had no reasonable ground for suspecting that 
what he had in his possession was a controlled drug. It should be clearly stated 
that this burden cast on the accused is discharged if the defence prove a reasonable 
doubt, and no more than that, on that issue.

A reverse onus provision was also considered by the Court of Criminal Appeal 
in People (DPP) v Egan [2010] 3 IR 561. The accused was charged with Section 3 of the 
Criminal Law (Sexual Offences) Act 2006, which provides:

(1) Any person who engages in a sexual act with a child who is under the age of 17 
years shall be guilty of an offence and shall, subject to subsection (3), be liable on 
conviction on indictment ... “

...

(5) It shall be a defence to proceedings for an offence under this section for the 
defendant to prove that he or she honestly believed that, at the time of the alleged 
commission of the offence, the child against whom the offence is alleged to have 
been committed had attained the age of 17 years.

(6) Where, in proceedings for an offence under this section, it falls to the court to 
consider whether the defendant honestly believed that, at the time of the alleged 
commission of the offence, the child against whom the offence is alleged to have 
been committed had attained the age of 17 years, the court shall have regard to the 
presence or absence of reasonable grounds for the defendant’s so believing and all 
other relevant circumstances.

The accused was convicted of the offence and sentenced to 15 months imprisonment. 
The accused applied to the Court of Criminal Appeal for leave to appeal against his conviction 
on the ground that the trial judge misdirected the jury with regard to the burden of proof 
concerning the defence of honest belief as provided in s. 3(5) of the Act of 2006. At the trial, 
the accused did not advance evidence in support of the defence of honest belief that the 
complainant was 17 years or more. The trial judge raised the issue of his own motion and 
he directed the jury that the burden was on the accused to show on some evidence that he 
honestly believed the complainant to be 17 years or over and to ascertain from the evidence 
whether there was a reasonable doubt that the accused could have held such a belief. It was 
submitted on behalf of the accused that he merely had to raise the defence of honest belief 
(as in the case of the defence of provocation in a murder trial) and the burden of proof then 
lay on the prosecutor to negative that defence beyond reasonable doubt.

The prosecutor claimed that there was no evidence upon which the jury could 
conclude that the accused had an honest belief that the complainant was over the age of 
17 years.



254 PRESUMPTION OF INNOCENCE (INTERNATIONAL WORKSHOP PROCEEDINGS)

The Court of Criminal Appeal held that s. 3(5) of the Act of 2006 explicitly placed 
a burden on the accused to prove the defence of honest belief. Such a burden could 
be discharged by cross-examination or by raising matters before the jury which were 
supported by the evidence and not necessarily by the accused giving evidence. The 
provision of the statute clearly placed a burden on the accused to prove his honest belief 
regarding whether the complainant against whom the offence is alleged to have been 
committed was 17 years of age. In upholding the trial judge’s direction, the Court noted 
as follows:

(Court of Criminal Appeal)

(Fennelly, Herbert, and Gilligan JJ)

26. (Fennelly J)…Counsel for the prosecution referred to the three possible 
approaches to the interpretation of the section:

1. Firstly, the approach proposed by the applicant: that the accused does not have to prove 
honest belief, that the defence merely has an evidential burden to discharge, whereupon the 
legal burden reverts to the prosecution, which must rebut the defence of honest belief; the 
defence need do no more than raise the issue on the whole of the evidence.

2 Secondly, the approach adopted by the learned trial judge in this case, namely 
that s. 3(5) of the Act of 2006 casts a persuasive burden of proof on the accused 
person. He must prove the defence of honest belief by reference to some evidence in 
the case, whether by cross-examination or otherwise, but not necessarily by giving 
evidence himself. The burden upon him is no higher than to establish a reasonable 
doubt in the mind of the jury;

3. Thirdly, that s. 3(5) of the Act requires the accused to show by way of proof on the 
balance of probability that he had an honest belief that the complainant was more 
than the age specified.

27. The Court accepts that the section can be analysed by reference to those three 
possibilities. The first is advocated by the applicant; the second was adopted by the 
learned trial judge; the prosecution proposes the third.

The First Option

28. The applicant submits that a trial court should treat a defence of ‘honest belief’ 
permitted by the statute in exactly the same way as a defence of provocation to a 
murder charge. He did not advance any particular reason as to why this should be so. 
There are obvious differences between the two situations. The rules with regard to the 
defence of provocation have been developed through the case law over a number of 



255THE PRESUMPTION OF INNOCENCE IN IRELAND

years…They relate only to the offence of murder;1 a successful reliance on the defence 
may have the effect of reducing the offence to manslaughter, but no more…There 
is no obvious reason to apply that judge-made test to the provisions of an Act of the 
Oireachtas, and in particular, an Act with the legislative background of this Act.

29. In any event, in all of these cases, it has been held that the court must, in the 
first instance, rule as to whether, on the state of the evidence, the defence may be 
raised…. 

30. In the present case, the defence did not adopt that procedure. As already indicated, 
the defence of ‘honest belief’ was at no point and in no form whatever raised in the 
course of the evidence before the jury. Moreover, the defence did not ask the judge to 
rule on whether, on the state of the evidence, the defence might be raised…. 

31. Accordingly, the Court is satisfied that the applicant must fail in his application for 
this simple reason. Even assuming the procedure in provocation cases to be applicable 
by some form of analogy, the present case does not qualify. The judge did not rule 
and was not asked to rule at the close of the prosecution case on whether the defence 
might be raised. If he had been asked, it seems more than doubtful that he could have 
concluded, on the state of the evidence, that there was a basis for raising it.

32. Insofar as it is necessary to say so, the Court is of the opinion that there is no 
sufficient analogy between the defence of “honest belief” permitted by s. 3(5) of the 
Act of 2006 and the defence of provocation in murder cases.

The Second Option

33. In light of what has already been said, it is probably unnecessary to proceed 
to the second stage. The applicant would not be entitled to succeed even if the 
provocation procedure should have been followed. The learned trial judge ruled 
clearly that there was a burden, which he described as a reversed burden of proof, 
placed upon the applicant to prove, by reference to the evidence, that he had the 
required ‘honest belief’. He also explained that it was not necessary for an accused 
person, in order to discharge this burden, to give or call evidence himself. He could 
rely on any part of the evidence given by the prosecution or points raised in cross-
examination.

34. On the face of it, and construing the section in accordance with the normal rules 
of interpretation, the Court is satisfied that it places a burden on the defence to 

1 Similar rules would also apply to an accused in raising a defence such as duress or self-defence, for 
example. If the evidential burden for the defence is satisfied, and the prosecution fails to prove that 
the offence was committed and that the defence raised does not apply, it will result in an acquittal.  
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‘prove that he or she honestly believed that, at the time of the alleged commission of 
the offence, the child against whom the offence is alleged to have been committed 
had attained the age of 17 years’. It is clear, nonetheless, that such a burden could 
be discharged otherwise than by the defence giving evidence. Quite obviously, the 
defence is entitled to rely on any of the evidence given in the case. It will be entitled, 
by cross-examination or by raising matters before the jury which are supported by 
the evidence in order to seek to prove the defence of honest belief….

36. The Court must clearly give effect to the provision. It cannot ignore the fact that 
the Oireachtas requires the accused person to prove the state of his ‘honest belief’. 
The learned trial judge gave effect to that statutory requirement. He did not go so far 
as to adopt the submission of the prosecution to the effect that the burden must be 
discharged on the balance of probabilities. He held that the defence must show that 
there is a reasonable doubt as to whether he had the required ‘honest belief’. This, as 
he described it, is ‘a reversed burden of proof’. As such, it is a novelty in our criminal 
law. It proceeds, however, from an interpretation of the statutory provision which goes 
no further than to require the accused to prove that there is a reasonable doubt as to 
whether he had an honest belief that the complainant was 17 years of age or more. In 
the view of the court, the learned trial judge was correct to require that the applicant 
discharge at least that burden. It may be that the section, correctly interpreted, places a 
heavier burden on the accused person, namely to prove, on the balance of probabilities 
that he had the requisite honest belief…The court can deal with the matter by invoking 
the maxim that the greater comprehends the less. If the appellant was unable to satisfy 
the jury even that there was a reasonable doubt on this point, axiomatically, the jury 
could not have believed that he probably had the requisite honest belief. It is sufficient 
to sustain the conviction that the applicant was unable to raise a reasonable doubt in 
the minds of the jury that he had an honest belief that the complainant was 17 or more.

37. The jury convicted the applicant on the basis of a ruling more favourable to 
him than the burden of proof on the balance of probabilities, even assuming that 
to be the correct interpretation. In these circumstances, it is neither necessary nor 
appropriate for the Court to decide whether the section requires proof to that higher 
standard. The court expresses no view on that question.

This is an obiter opinion. However, and similar to the language used in Smyth Senior, 
it does suggests that a ‘legal burden’ of raising a reasonable doubt moves to the accused. 

In PJ Carey Contractors Limited v DPP [2012] IR 234 (a case which involved the 
interpretation of section 50 of the Safety, Health and Welfare at Work Act 1989), however, 
the Court of Criminal Appeal, in following Smyth Senior, interpreted that decision as only 
permitting an evidential burden to be cast on the accused.  Hardiman J stated as follows:
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As the result of that reasoning [in Smyth Senior], this Court held that the reverse 
onus provision contained in s.29 of the Misuse of Drugs Act, 1997,…operated merely 
to cast an evidential burden on the accused and not a legal burden. It was further 
held that that evidential burden could be discharged by proving the existence of a 
reasonable doubt as to whether the accused knew that what he had in his possession 
was a controlled drug.

Having regard to the fact that the basis for the decision in Smyth was an analysis 
of the constitutional provision mentioned which I am satisfied is correct, I would 
interpret s.50 of the Act of 1989 in the same way, that is by casting an evidential 
burden only on to the accused. 

The courts have grappled with this complex area of law, seeking to give effect to 
legislative reverse onus provisions which place obligations on accused parties without 
having to be negatived by the prosecution, whilst also ensuring that the right to a 
presumption of innocence is taken seriously. It is also clear however that this area of law 
still gives rise to confusion, particularly in relation to the distinction that exists between 
legal and evidential burdens of proof, and the meanings of both burdens. In summarising, 
it can be said that the legal burden of proof is the persuasive burden - the burden ‘properly 
so called’; it is the required threshold which must be reached to prove the fact in issue. 
There are only two legal burdens of proof – beyond reasonable doubt in a criminal case 
and on the balance of probabilities in a civil case. If the prosecution does not prove its 
case beyond reasonable doubt, the legal burden of proof is not satisfied. Where a legal 
burden of proof is placed on an accused in a criminal case, which currently only arises in 
respect of the defences of insanity and diminished responsibility, it is to a civil standard.  
In such circumstances, a legal burden of proof of beyond reasonable doubt is initially 
placed on the prosecution to prove all of the elements of the offence. If the prosecution 
satisfies this threshold, it then falls to the accused party to prove either defence to a 
balance of probabilities standard. Both legal burdens of proof are in operation in such 
a scenario. The prosecution asserts that an offence was committed and must prove it 
to a beyond reasonable doubt standard; the accused asserts that either defence applies 
and must prove it to a balance of probabilities standard. The defences of insanity and 
diminished responsibility are the only circumstances in Irish law where a legal burden of 
proof is currently cast on the accused party in a criminal trial. 

It is at this point that consideration must be given to the evidential burden of proof. 
It is a common law principle which arises in both civil and criminal cases. It is the 
burden to make something a live issue before the court, to have it determined by the 
trier of fact. It is therefore the obligation to adduce evidence so as to have it considered. 
In reality, it is not a burden of proof – it is better to consider it, and perhaps label it, 
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as a burden to produce evidence so as to have it considered. It is a burden of evidence 
production rather than of proof. This distinction is important. As Denham CJ noted in 
McNulty (quoting Halsbury): “Proof is that which leads to a conclusion as to the truth 
or falsity of alleged facts which are the subject of inquiry. Evidence, if accepted and 
believed, results in proof, but it is not necessarily proof of itself…”1 The trial judge will 
determine whether there is sufficient evidence which can be left to be considered by 
the trier of fact. Ordinarily in civil cases, the party who bears the evidential burden also 
bears the legal burden – so a party asserting negligence must initially make the matter 
a live issue before satisfying the court to the legal burden of proof threshold (on the 
balance of  probabilities). Failure to satisfy this evidential standard will result in the 
defendant making a non-suit application. Similarly, a party defending the action may 
assert a defence such as voluntary assumption of the risk. In such circumstances, and 
in order to have this defence considered by the trial judge, the defendant party must 
initially satisfy the burden of production (this evidential burden). If a prima facie case is 
made out, that party must then satisfy the legal burden of proof to successfully defend 
the action.         

This burden of production also applies in criminal proceedings. It requires both the 
prosecution and the defence to adduce evidence in support of an issue it seeks to raise, 
to establish a prima facie case as to the existence or non-existence of a fact in issue. This 
is what Charleton J referred to in Smyth Senior as the ‘burden of adducing evidence’. 
If an accused wishes to raise a defence such as provocation, self-defence, or duress, 
for example, an initial minimal threshold requirement exists to satisfy the trial judge 
that there is sufficient evidence of the applicable defence to be determined by trier of 
fact. Once an accused party successfully satisfies this evidential burden of production, 
the prosecution must, in addition to proving the elements of the offence, negative any 
defence raised, all to a beyond reasonable doubt legal burden of proof.  

The principle of the presumption of innocence ensures that criminal law operates 
differently from civil law in relation to the application of these burdens. In the civil 
process, the party asserting ordinarily bears both the evidential and legal burden. In 
criminal law, in contrast, though the prosecution  ordinarily bears both the evidential 
and the legal burden, the latter to a beyond reasonable doubt standard, the accused only 
bears an evidential burden of production to the existence or non-existence of a fact in 
issue which they wish to raise in their defence. They never bear a legal burden of proof 
(except in the instances of diminished responsibility and insanity where they bear both 
the evidential and legal burden of proving either defence). Once they have satisfied this 
minimal evidential threshold and made the issue a live one before the trier of fact, it is 
then for the prosecution to negative it, to a beyond reasonable doubt standard.             

1 Sam  McNulty v Ireland and the Attorney General [2015] IESC 2, at para 40. 
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Having considered the legal burden of proof, and the burden of production (the 
evidential burden), we can now focus on statutory reverse onus provisions.  To begin 
with, it should be noted that these are evidential burdens of production, not proof. 
As such, they do not place a legal burden of proof on the accused party. Secondly, 
these provisions take different forms. They can, for example, operate as inferences/
presumptions once certain facts are established – as can be seen in s 29(2)(a) of the 
Misuse of Drugs Act 1977, as amended, section 4 of the Prevention of Corruption 
(Amendment ) Act 20001, and section 41(3) of the Criminal Justice Act 1999. They 
can also operate to require the accused party to raise a defence such as honest 
belief. Thirdly, these statutory reverse onus provisions – at least as they relate to 
presumptions/inferences – do not require the prosecution to negative the existence 
or non-existence of the fact in issue; instead they place a positive obligation on the 
accused party to provide evidence which objectively can be viewed as raising a doubt 
as to its existence or non-existence. 

(iii) The Peculiar Knowledge Principle

[1–21] The peculiar knowledge principle is a further common law exception to the 
presumption innocence. It has the effect of shifting the an evidential  burden of proof 
on a particular issue onto the accused in circumstances where proof is believed to lie 
exclusively within his or her knowledge or means of knowledge. Given the potential 
breadth of its application, it was  doubted if this exception still applied to criminal 
proceedings.1 The principle was discussed by the High Court and Supreme Court in 
McGowan v Carville [1960] 1 IR 331. In the High Court, Murnaghan J stated as follows:

Murnaghan J at (p. 345) It is a cardinal principle of the administration of the 
criminal law in this country, which has often been stated, and cannot be too often 
re-stated, that there is no onus on a person charged with an offence to prove his 
innocence, the onus at all times being on the State to prove his guilt. To this rule 
certain exceptions have been introduced by statute, mainly in the administration 
of the customs code, and there is I fear a regrettable but growing tendency on 
the part of the executive to promote legislation putting the onus of proving the 
having of lawful authority, in the shape of a licence, certificate or otherwise, on 
the person charged. It is necessary, in my view, that the Courts should steadfastly 
refuse to allow any unnecessary exception to the principle I have stated. At the 
same time the Courts must, as always, be careful to see that justice not only is done 
but shall appear to be done. The law in this regard, I think, tries to adopt a realistic 

1 In England and Wales, the peculiar knowledge principle was expressly rejected in R v Edwards [1975] 
QB 27.  For its application in civil law, see Hanrahan v Merck, Sharp and Dohme Ltd [1988] ILRM 629; 
Rothwell v Motor Insurers Bureau of Ireland [2003] IR 268; and Wicklow Co. Co v Katie Fortune [2012] 
IEHC 406. 
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and reasonable attitude. It recognises, in cases where the non-existence of lawful 
authority is alleged and the existence or otherwise of such lawful authority is in 
issue, that it may not always be possible, because of the nature of things, for the 
prosecution to prove affirmatively and beyond reasonable doubt the fact of the 
non-existence of such lawful authority. In such cases where sufficient evidence of 
the fact of non-existence has in the opinion of the judge or justice been given as 
the nature of the particular case would reasonably require the onus of proving the 
contrary is then said to shift to the person charged. In considering the amount of 
evidence necessary to shift the burden of proof in such a case the judge or justice 
would have regard to the opportunities of knowledge with respect of the fact to be 
proved which might be possessed by the parties respectively… 

Davitt P. (p. 335) … 

[9–29] Judicial concern about the application of the principle in criminal proceedings 
was  raised in Attorney General v Shorten [1961] IR 304 where Davitt P noted: 

I confess that I do not feel at all happy about the application in criminal cases of …
the ‘peculiar knowledge’ principle, ; or indeed about the application of any principle 
as to the onus of proof other than the presumption of innocence. Some of the cases 
in the reports and some statements in text books long accepted as authoritative can 
no longer be so considered since the decision in  Woolmington’s Case [1935] AC 462 
which has been accepted and applied here…I find it very hard to regard resorts 
to the ‘peculiar knowledge’ principle, even in its modified form, or to any similar 
principle, as other than attempts to whittle down the principle of the-presumption 
of innocence … 

In DPP (Lowney) v Rostas [2012] IEHC 19 two defendants were both charged separately 
with the offence of begging pursuant to s. 2 of the Criminal Justice (Public Order) Act 2011. 
Begging is defined in s. 1(2) as follows: ‘(a) other than in accordance with a licence, permit or 
authorization (howsoever described) granted by or under an enactment, he or she requests or solicits 
money or goods from another person or other persons.’ At the close of the prosecution case in 
respect of both accused, the defence sought a direction to acquit on the ground that the 
prosecution failed to prove that the accused did not have a licence permit or authorisation 
to beg. The trial judge stated a case, asking ‘whether in the prosecution of an offence under 
s. 2 of the Act of 2011 the prosecution must adduce evidence to prove that the accused 
person did not act pursuant to a licence, permit or authorisation granted by or under 
statute, or is this something that the defence bears the burden of proving?’.

(White J) 15. This is a long established principle of uncertain parameters, that where 
a matter lies within the peculiar knowledge of the accused, the prosecution is not 
required to prove it.
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… 

17. However the dicta of Murnaghan J. in McGowan v. Carville is still good law…. 

18. The issue of licence, permit or authorisation is not a matter of legal defence. The 
prosecution are obliged to lead some evidence to establish a prima facie case that the 
begging took place without legal authorisation. Once this is established the burden 
of proof is transferred to the accused to establish a reasonable doubt as to the legality 
of the begging. It is a matter for the trial Judge to decide if a prima facie case has been 
established.

19. The answer to the question posed is “Yes”. The prosecution must adduce some 
evidence to show that the accused person did not act pursuant to license, permit or 
authorisation granted by or under statute
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NGUYÊN TẮC SUY ĐOÁN VÔ TỘI Ở IRELAND

                                GS. Shane Kilcommins1* 
(Người dịch: Vũ Thành Cự)

Tóm tắt: Bài viết này thảo luận nguyên tắc suy đoán vô tội tại Ireland, những biện minh quy phạm cho 

việc sử dụng nguyên tắc này, việc nó được bảo vệ như một quyền ra sao và vai trò của nó trong thực 

tế. Bài viết cũng thảo luận những ngoại lệ áp dụng đối với việc suy đoán và cách thức các ngoại lệ này 

được tòa án giải thích tại Ireland.

1. GIỚI THIỆU

[1-01] Một trong những trụ cột chính được thiết lập để nhận ra “sự bất đối xứng có 
nguyên tắc” của mối tương tác giữa chính quyền và công dân trong lĩnh vực hình sự là 
nguyên tắc suy đoán vô tội. Nó yêu cầu Nhà nước có nghĩa vụ phải chứng minh đầy đủ 
những yếu tố cấu thành tội phạm và việc định tội phải được thiết lập để không còn sự 
nghi ngờ chính đáng. Trong thực tế, điều này có nghĩa là các bên bị buộc tội không phải 
chứng minh tư cách và hành vi của họ. Họ không có nghĩa vụ chứng minh các trường 
hợp được giảm nhẹ hoặc dẫn đến việc tuyên vô tội. Tất cả những gì được yêu cầu là bồi 
thẩm đoàn chỉ còn nghi ngờ chính đáng về một số nội dung thiết yếu sau khi bên truy 
tố đã đưa ra bằng chứng. Tính chính đáng quy phạm của nguyên tắc này bắt nguồn từ 
quan niệm rằng một oan sai là một sự bất công sâu sắc và tổn hại đến đạo đức cơ bản. 
Sự bảo vệ về thủ tục theo nguyên tắc này được thiết lập để công nhận rằng việc kết án là 
sự giám sát công cộng và luôn luôn dẫn đến một hình phạt. Các cá nhân vô tội cần được 
bảo vệ khỏi bạo lực chính đáng có nguy cơ xảy ra.

[1-02] Đây cũng là một sự công nhận đối với sự chênh lệch đáng kể về nguồn lực 
giữa Nhà nước và bị cáo cũng như sự mỏng manh trong việc thu thập chứng cứ của 
phiên tòa hình sự2. Do đó,  giữa việc tuyên trắng án cho kẻ có tội và kết án người vô tội, 
nguyên tắc suy đoán vô tội xuất hiện như một logic tất yếu. Bằng cách chỉ ra “nguy cơ 
sai lệch” của Nhà nước, nguyên tắc suy đoán vô tội như một nguyên tắc nền tảng để bảo 
vệ người vô tội (và đôi khi cả kẻ có tội) có nhiều khả năng được tuyên vô tội nhất có thể. 
Trong một xã hội dân chủ đề cao những giá trị tự do và uy tín cá nhân, có sự thừa nhận 
rộng rãi rằng khi kết án một người vô tội tạo ra sự bất công xã hội lớn hơn nhiếu so với 

* Đại học Limerick, Ireland.
1 Xem A. Ashworth, “Four Threats to the Presumption of Innocence” Tạp chí Luật học Nam Phi (2006) 123 (1), 

63-96. Xem lý luận của Justice Brennan tại tòa Tối án Tối cao Mỹ vụ In Re Winship 397 U.S 358, 90 S. 
Ct. 1068, 25 L. Ed. 2d 368 (1970).
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bỏ lọt kẻ có tội. Gốc rễ của nguyên tắc được giải thích kĩ ở Vụ R kiện Oakes [1986] 1 SCR 
103, trang 119-120, tác giả Dickson C.J.C.:

Nguyên tắc suy đoán vô tội là một nguyên tắc thiêng liêng nằm ở trung tâm của luật 
hình sự, [Nó] bảo vệ quyền tự do cơ bản và nhân phẩm bất kỳ và mọi cá nhân bị Nhà 
nước buộc tội về hình sự. Một cá nhân bị buộc tội phải ðối mặt với hậu quả xã hội và cá 
nhân nghiêm trọng, bao gồm khả năng mất tự do thể chất, khuất phục sự kỳ thị xã hội 
và sự tẩy chay từ cộng đồng, cũng như các tác hại xã hội, tâm lý và kinh tế khác. Trong 
phạm vi tác động của những hậu quả này, nguyên tắc suy đoán vô tội là rất quan trọng. 
Nó đảm bảo rằng cho đến khi Nhà nước chứng minh tội lỗi của bị cáo vượt ra ngoài mọi 
nghi ngờ hợp lý, người đó vô tội. Đây là điều cốt yếu trong một xã hội đảm bảo công 
bằng và công lý xã hội. Suy đoán vô tội khẳng định niềm tin của chúng ta vào nhân loại; 
nó phản ánh niềm tin của chúng ta rằng các cá nhân luôn là thành viên đứng đắn và 
tuân thủ pháp luật của cộng đồng cho đến khi được chứng minh ngược lại.

2. Thiết lập Quyền

[1-03] Vụ Woolmington kiện DPP tại Anh năm 1935 thường được coi là kinh điển 
trong lĩnh vực này. Bị cáo Woolmington bị buộc tội giết vợ. Người vợ đã bỏ anh ta và 
trở về sống với mẹ. Bị cáo đã cố gắng để khiến cô trở về. Vào sáng ngày 10 tháng 12 
năm 1934, anh đến thăm cô và yêu cầu cô trở về nhà của họ. Ngay sau đó, người dì của 
cô phát hiện cô đã bị bắn xuyên tim. Bị cáo bị buộc tội giết cô. Tại phiên tòa, anh đưa 
ra bằng chứng rằng anh ta đã đến thăm vợ mình mang theo một khẩu súng vào ngày 
10 tháng 12 với ý định khiến cô vâng lời bằng cách đe dọa sẽ tự bắn mình. Súng đã vô 
tình nổ và giết chết cô. Sau khi xem xét và nhận định về các bằng chứng, thẩm phán xét 
xử đã đưa ra bản tóm tắt sau đây cho bồi thẩm đoàn: “Tòa án Hoàng gia phải làm thỏa 
mãn quý vị rằng người phụ nữ này, Violet Woolmington, đã chết trong tay của phạm 
nhân. Chứng cứ phải thỏa mãn quý vị về điều đó ngoài bất kỳ sự nghi ngờ hợp lý nào 
khác. Nếu chứng cứ thỏa mãn các vị về điều đó, thì anh ta phải chứng minh rằng có 
những tình tiết được tìm thấy trong các bằng chứng được đưa ra từ bục nhân chứng 
trong trường hợp này, điều này giảm nhẹ chỉ còn là ngộ sát, hoặc không còn là gây chết 
người vì là một tai nạn thuần túy.” Bồi thẩm đoàn đã kết luận rằng bị cáo phạm tội giết 
người. Kháng cáo đã được đưa ra Tòa án phúc thẩm hình sự nhưng đã bị bác bỏ. Sau 
đó, Tổng chưởng lý đã đưa ra quyết định của mình, xác nhận rằng kháng cáo của bị cáo 
liên quan đến một điểm quan trọng đặc biệt trong luật và theo ý kiến   của ông, vì lợi ích 
cộng đồng, nên được kháng cáo thêm lên đến Thượng nghị viện.

[1-04] (Thượng Nghị sỹ Viscount Sankey, Thượng Nghị sỹ Hewart, Thượng Nghị 
sỹ Atkin, Thượng Nghị sỹ Tomlin và Thượng Nghị sỹ Wright)

Thượng Nghị sỹ Viscount Sankey (ở trang 481) … Kim chỉ nam xuyên suốt mạng 
lưới của Luật hình sự Anh quốc luôn được xem xét, rằng nhiệm vụ của bên công tố 
phải chứng minh phạm nhân có tội, chỉ có ngoại lệ như tôi đã từng đề cập là bào chữa 
về tình trạng tâm thần và bất kỳ ngoại lệ mà luật quy định. Nếu toàn bộ quá trình hoặc 
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khi kết thúc vụ án có một sự nghi ngờ hợp lý dựa trên chứng cứ đưa ra bởi bên truy tố 
hoặc phạm nhân, về việc phạm nhân đã giết người do lỗi cố ý hay không, bên truy tố 
không chứng minh được và tù nhân có quyền được tha bổng. Bất kể cáo buộc hay vụ 
án ở đâu, nguyên tắc bên khởi tố phải chứng minh tội của phạm nhân là một phần của 
tập quán pháp của Anh và không được phép bỏ qua nó. Đối với tội giết người, Tòa án 
Hoàng gia phải chứng minh (a) cái chết là kết quả của một hành động tự giác của bị cáo 
và (b) lỗi cố ý của bị cáo. Có thể chứng minh lỗi cố ý rõ ràng hoặc sự liên can. Lỗi cố ý 
có thể ngụ ý khi cái chết xảy ra như một kết quả của một hành động tự giác của bị cáo mà 
(i.) có động cơ từ trước và (ii.) không bị kích động mạnh. Khi bằng chứng về cái chết và lỗi 
cố ý đã dược đưa ra (đây là một vấn đề của bồi thẩm đoản), bị cáo có quyền trình bày, bằng 
bằng chứng hoặc bằng việc xem xét các yếu tố được đưa ra, rằng hành vi của mình gây ra 
cái chết là vô ý hoặc do bị kích động. Nếu bồi thẩm đoản hài lòng với sự giải thích của anh 
ta hoặc dựa trên một báo cáo của tất cả những chứng cứ đưa ra một sự nghi ngờ hợp lý thì 
dù sự giải thích của anh ta không được chấp nhận, hành vi không có động cơ từ trước và 
bị kích động mạnh thì phạm nhân vẫn được tuyên trắng án. Quan điểm của luật Anh quốc 
không phải như đề cập trong phần tóm tắt trong vụ việc này: “Nếu Tòa án Hoàng gia thỏa 
mãn với quý vị rằng người phụ nữ này đã chết dưới tay phạm nhân thì anh ta phải chứng 
minh rằng có những tình tiết được tìm thấy trong bằng chứng được đưa ra từ vành móng 
ngựa trong trường hợp này đã làm giảm nhẹ tội để nó chỉ là ngộ sát hoặc loại trừ hoàn toàn 
vụ giết người bằng cách cho thấy đó là một tai nạn thuần túy”… Người bạn thông thái và 
cao quý của tôi – thẩm phán Atkin ở Cơ mật viện hàng ngày yêu cầu tôi nói rằng ông đồng 
tình với ý kiến   mà tôi đã đưa ra. [Chánh nhất Hewart, Thẩm phán Tomlin và Thẩm phán 
Wright cũng đồng tình]

Phán quyết của Tòa phúc thẩm hình sự bị lật ngược, và bản án bị hủy bỏ.
[1-05] Quan điểm của tập quán pháp đòi hỏi rằng bên truy tố có nghĩa vụ phải 

chứng minh tất cả những cấu thành tội phạm cần thiết để có thể kết tội một bị can và 
dựa trên tiêu chuẩn ngoài sự nghi ngờ chính đáng đã được xác nhận trong một số vụ án 
ở Ireland1. Nó cũng đã đạt được vị trí trong Hiến pháp. Trong vụ O’Leary kiện Chưởng lý2, 

1  Xem vụ G và O’Connor [1935] Ir. Jur. Rep 1; vụ AG và Berber, Levy [1944] IR 405; vụ People (AG) và 
Oglesby [196] IR 162; và vụ People (AG) và Byrne [1974] IR 1. Ví dụ trong vụ People (AG) và Quinn 
[1965] IR 366 ở 382, Walsh J. đã giải thích cách thức nguyên tắc suy đoán vô tội hoạt động trong 
những tình tiết mà chứng cứ được thêm vào để bảo vệ khả năng phòng vệ chính đáng: “Khi bằng 
chứng trong một vụ án mà được đưa ra bởi bên khởi tố hoặc bên bào chữa, mở ra một khả năng bảo 
vệ phòng vệ chính đáng, trách nhiệm còn lại thuộc về bên khởi tố để chứng minh bị can có tội như 
đang bị cáo buộc. Trách nhiệm này không bao giờ đến từ bị cáo để sự nghi ngờ xuất hiện trong tâm 
trí của bồi thẩm đoàn. Trong những trường hợp như vậy, nghĩa vụ chứng minh thuộc về bên khởi tố 
để phủ định khả năng phòng vệ chính đáng được nhắc đến và nếu sau khi xem xét toàn bộ chứng 
cứ, bồi thẩm đoàn bị thuyết phục bởi sự vô tội của tù nhân hoặc không còn nghi ngờ gì thêm hoặc 
tù nhân phòng vệ chính đáng thì tù nhân sẽ được trắng án.”

2  [1993] 1 IR 102 ở 107.
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Costello J. đã nhận định rằng: “Với tôi, từ lâu đã hiển nhiên trong mọi vụ án hình sự ở 
đất nước này, bị can luôn được suy đoán vô tội khi bị truy cứu trách nhiệm hình sự, rằng 
một vụ án hình sự mà không tuân theo nguyên tắc này, về hình thức, sẽ trở thành một vụ 
án không theo luật định … Tôi không gặp khó khăn … trong việc giải thích Hiến pháp 
bảo đảm cho mỗi bị can trong vụ án hình sự có quyền được suy đoán vô tội.” Quyền này, 
dù không tuyệt đối, được ngụ ý trong Điều 38 của Hiến pháp. Thẩm phán xét xử, khi giải 
thích cho bồi thẩm đoàn trong một vụ án hình sự nên nhắc đến nguyên tắc suy đoán vô 
tội, nhắc rằng đây là “một điều hiển nhiên” của một vụ án theo luật định. 

[1-06] Trong Vụ People (DPP) kiện D O’T [2003] 4 IR 2861, bị can bị khởi tố về tội hiếp 
dâm theo Điều 4 Đạo luật Hình sự về Hiếp dâm 1990, thực hiện hành vi hiếp dâm và 
từng bị kết án ba lần về tấn công tình dục tại Tòa án Hình sự Trung ương. Khi hướng 
dẫn cho bồi thẩm đoàn, thẩm phán vụ án ban đầu đã không nhắc đến suy đoán vô tội. 
Sự hướng dẫn như sau:

Bây giờ cả hai bên đã đối thoại công bằng với quý vị về trách nhiệm chứng minh chung. 
Như quý vị chắc chắn biết đến giờ, trách nhiệm chứng minh là của bên khởi tố. Trách nhiệm 
chứng minh đó không chỉ liên quan đến việc bị can có tội hay không có tội như bị buộc tội. 
Trong bất cứ điều gì quý vị đang phân xử trong vụ án về bất kỳ dữ liệu nào, phải nhớ rằng 
trách nhiệm của việc thiết lập dữ liệu đó đến từ bên khởi tố. Trách nhiệm chứng minh là mỗi 
vấn đề phải được chứng minh không còn sự nghi ngờ chính đáng. Như [luật sư cho bị can] 
đã chỉ ra, có rất nhiều cách khác nhau để giải thích sự nghi ngờ chính đáng và chưa ai tìm ra 
cách hoàn hảo để làm việc đó. Nó không có nghĩa là không còn bất kỳ sự nghi ngờ nào, mà là 
không còn sự nghi ngờ chính đáng nào. Điều này có thể được thể hiện bằng rất nhiều cách. 
Nghi ngờ phải thực chất. Nó không hão huyền hay bất thường và quý vị không tìm kiếm bất 
kỳ biến cố chắc chắn nào trong vấn đề này. Quý vị là bồi thẩm đoàn, tùy thuộc vào quý vị 
phán xử nếu có nghi ngờ hay nếu nghi ngờ đó chính đáng.

Sau khi các yêu cầu được nêu ra, thẩm phán xét xử đã bổ sung cho bồi thẩm đoàn 
như sau:

Tôi đã nhắc đến trách nhiệm chứng minh và tôi cho rằng tôi đã nói trách nhiệm 
chứng minh của bên khởi tố có mặt ở mọi giai đoạn của vụ án. Tôi nghĩ rằng tôi đã đề 
cập đến nguyên tắc suy đoán vô tội có lợi cho bị cáo. Tôi tin rằng tôi đã làm như vậy. Nếu 
tôi chưa làm vậy, có một nguyên tắc suy đoán vô tội và nó là một giả định rất quan trọng. 
Trách nhiệm chứng minh của bên khởi tố để bác bỏ sự suy đoán đó và ở mọi giai đoạn, 
không chỉ là câu hỏi đơn giản về có tội hay vô tội mà còn về mọi câu hỏi mà bạn đang tự 
hỏi trong vụ án mà có sự khác biệt, trách nhiệm chứng minh là của bên khởi tố.

[1-07] Luật sư bên kháng cáo lập luận, bên cạnh những điều khác, rằng việc bổ sung 
này vẫn không thỏa đáng vì bản chất khó hiểu của nó và vì nó đã trình bày sai về nghĩa 

1  Xem vụ DPP và Okda [2019] IECA 201.
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vụ chứng minh. (Nghĩa vụ chứng minh luôn thuộc về bên truy tố và không chỉ ở những 
điểm có “sự khác biệt” được trình bày bởi bên truy tố và bên bào chữa.)

(Thẩm phán Hardiman, Lavan và De Valera) 

Thẩm phán Hardiman phán quyết tại Tòa án (trang 289) … Hiến pháp quy định 
tại Điều 38 rằng “không ai bị xét xử về bất kỳ trách nhiệm hình sự nào không theo đúng 
luật pháp quy định.” Trong vụ O’Leary kiện Tổng chưởng lý [1993] 1 I.R. 102, Costello J. đã 
nhận định… tại trang 107: “Tôi không gặp khó khăn …khi giải thích Hiến pháp để bảo 
vệ quyền được suy đoán vô tội cho mọi bị can trong mọi phiên tòa hình sự. Quyền đó 
hiện đang lan rộng và thực sự nhận được sự công nhận phổ quát… 

Do đó, có thể thấy rằng nguyên tắc suy đoán vô tội là quyền sống còn được Hiến 
pháp bảo đảm, là quyền của một người bị buộc tội trong một phiên tòa hình sự và rằng 
quyền này đã được công nhận rõ ràng trong tất cả các văn kiện nhân quyền quốc tế 
chính yếu hiện đang có hiệu lực…

Tác động của suy đoán vô tội

Suy đoán vô tội được tuân thủ nghiêm ngặt trong nước và quốc tế, đó không chỉ tự 
thân là một quyền: nó là cơ sở của các khía cạnh khác của một phiên tòa theo luật định theo 
tập quán pháp. Quy tắc bên truy tố có nghĩa vụ phải chứng minh mọi yếu tố cấu thành tội 
phạm để buộc tội là một hệ quả của nguyên tắc suy đoán này. Nói về tác động của nghĩa 
vụ chứng minh mà không chỉ ra cơ sở của nó trong nguyên tắc suy đoán có nguy cơ làm 
giảm đi tầm quan trọng của nó và coi nó như một quy tắc kỹ thuật đơn thuần. Suy đoán 
là cơ sở của quy tắc về nghĩa vụ chứng minh và không chỉ đơn thuần là một cách khác để 
trình bày. Suy đoán này cũng tồn tại và có hiệu lực theo những cách khác hơn là chỉ đơn 
giản chỉ ra sự tác động của nghĩa vụ chứng minh tại phiên tòa xét xử…

Do đó, điều quan trọng là nguyên tắc suy đoán phải được giải thích như là một 
phần thiết yếu của phiên tòa hình sự. Nghĩa vụ chứng minh của bên khởi tố, hệ quả của 
suy đoán nên được giải thích tách bạch. Sau đó phải bàn về tiêu chuẩn của bằng chứng, 
đó là bằng chứng vượt quá sự nghi ngờ hợp lý và chính điều đó dẫn đến hệ quả là bị cáo 
có quyền hưởng lợi từ bất kỳ nghi ngờ hợp lý nào ... Kinh nghiệm của nhiều phiên tòa về 
cáo trạng cho thấy có liên quan đến sự suy đoán vô tội không bao giờ được bỏ qua ngoại 
trừ, như ở đây, do vô ý.

Hướng dẫn của thẩm phán trong vụ án này

Trong trường hợp này, thẩm phán xét xử đã nhắc đến nghĩa vụ chứng minh mà 
không giải thích cơ sở của nó trong nguyên tắc suy đoán vô tội và không giải thích là hệ 
quả cuối cùng của nó, quyền của bị cáo đối với bất kỳ nghi ngờ hợp lý nào. Thẩm phán 
xét xử không đối chiếu tiêu chuẩn của bằng chứng áp dụng cho vụ án dân sự, bằng 
chứng về sự cân bằng của xác suất, điều này quan trọng như một minh họa về ý nghĩa 
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của cụm từ ‘bằng chứng vượt quá nghi ngờ hợp lý’. Ông cũng không nói rõ chuyện gì sẽ 
xảy ra nếu có hai quan điểm về bất kỳ phần nào của vụ án có thể xảy ra

…

Tính đầy đủ của tái hướng dẫn

 … Hình thức của việc tái hướng dẫn có thể đã được phán quyết bởi niềm tin thực 
chất nhưng nhầm lẫn của thẩm phán xét xử rằng ông đã thảo luận về suy đoán vô tội. 
Tuy nhiên, trong bối cảnh họ không có cuộc thảo luận nào như vậy trên thực tế, một 
câu duy nhất về suy đoán vô tội trong việc tái thẩm rất khó để coi là một tuyên bố đầy 
đủ. Ông không nói gì hơn ngoài về sự tồn tại và tầm quan trọng của suy đoán. Người ta 
mong đợi sẽ thấy một khẳng định rằng suy đoán mọi người bị buộc tội đều vô tội cho 
đến khi bồi thẩm đoàn hài lòng với tiêu chuẩn thích hợp và sự suy đoán này là điều kiện 
cơ bản, được bảo đảm về mặt Hiến pháp của một phiên tòa theo luật định. Sau đó, người 
ta có thể mong đợi có hướng dẫn về trách nhiệm chứng minh, được mô tả như là hệ quả 
của sự suy đoán đó mà mọi bị cáo đều được hưởng. Không chỉ đơn thuần là một tuyên 
bố rõ ràng về việc thiếu vắng tác động (của sự suy đoán) trong quá trình tái thẩm mà 
việc tái thẩm thực sự đã làm sai lệch trách nhiệm chứng minh. Trách nhiệm chứng minh 
thuộc về việc bên khởi tố trong suốt phiên tòa (quy định trong trường hợp tâm thần hoặc 
bất kỳ ngoại lệ theo luật định đặc biệt khác) và ‘không chỉ khi có sự khác biệt’. Sự xâm 
phạm đáng tiếc của cụm từ này vào tuyên bố trách nhiệm chứng minh đặc biệt đáng tiếc 
trong trường hợp bị cáo không tự mình đưa ra bằng chứng, căn cứ đã được thẩm phán 
xét xử đề cập đến bồi thẩm đoàn. Cụm từ xuất hiện trong một câu duy nhất của việc tái 
hướng dẫn dành cho trách nhiệm chứng minh, để mở ra khả năng tái thẩm được hiểu 
là nghĩa là trách nhiệm chứng minh chỉ có ở nơi có sự khác biệt trong các bản khai đưa 
ra bởi bên khởi tố và bên bào chữa. Giải thích này có nghĩa là có một số trách nhiệm đối 
với bị cáo tạo ra ‘một sự khác biệt’ như vậy, một quan điểm bị lên án trong nhiều trường 
hợp kể từ tuyên bố kinh điển về trách nhiệm chứng minh trong vụ Woolmington kiện DPP 
[1935] A.C. 462.

Dường như với tôi điều có thể dẫn đến sự nhầm lẫn trong việc tái hướng dẫn là 
thẩm phán xét xử rất tin rằng ông ta đã thảo luận về suy đoán vô tội. Vì ông ta đã không 
làm nên việc tái hướng dẫn thể hiện một số khiếm khuyết đáng kể. Thứ nhất, suy đoán 
vô tội chỉ được đề cập và tuyên bố là suy đoán quan trọng. Điều đó có thể là thỏa đáng 
nếu bồi thẩm đoàn chỉ đơn giản là được nhắc về điều gì đó đã được giải thích chính xác, 
như thẩm phán xét xử có thể đã nghĩ nhưng thật không thỏa đáng khi coi đó là chỉ là một 
nguyên tắc tham khảo trong hướng dẫn của thẩm phán với bồi thẩm đoàn. Nguyên tắc 
suy đoán được đề cập, nhưng nó không được giải thích. Tầm quan trọng của nguyên tắc 
như là một quyền của bị cáo và riêng biệt như là định đề cơ bản của một phiên tòa hình 
sự theo đúng luật pháp không phải giải thích. Mối quan hệ nhân quả giữa suy đoán vô 
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tội và các quy tắc chứng cứ mà bồi thẩm đoàn đang được yêu cầu áp dụng không được 
giải thích. Các câu trước và sau khi đề cập đến suy đoán vô tội là đủ để cho luật sư biết 
rằng thẩm phán xét xử được đào tạo tất nhiên biết về mối quan hệ này nhưng nó không 
được thông báo cho bồi thẩm đoàn. Đoạn văn này bao gồm một sai lầm đáng tiếc có xu 
hướng hạn chế các tình tiết trong đó trách nhiệm chứng minh thuộc về bên truy tố hoặc 
đề nghị rằng bị cáo phải tạo ra ‘một số khác biệt’ trước khi trách nhiệm chứng minh được 
đưa ra để truy tố.

Phán quyết

Do sự quan trọng nền tảng của nguyên tắc suy đoán vô tội, những thiếu sót này là 
một vấn đề nghiêm trọng đối với tính toàn vẹn của phiên tòa. Tất nhiên, điều cần thiết là 
bồi thẩm đoàn nên hiểu rằng trách nhiệm chứng minh là của bên truy tố và họ nên hiểu 
về tiêu chuẩn của bằng chứng. Nhưng những điều này nên được trình bày, không phải 
là các quy tắc tùy ý, mà là hệ quả cơ bản của nguyên tắc suy đoán vô tội, đó là một quyền 
con người phổ quát và được Hiến pháp công nhận. Tiến trình xét xử, bao gồm cả vai trò 
bồi thẩm đoàn trong đó, phải được thực thi theo nguyên tắc cơ bản và nguyên tắc đó là 
một trong những ý nghĩa lớn của Hiến pháp.

Do sự nhầm lẫn nảy sinh ở những điểm này trong quá trình xét xử cụ thể này, việc 
kết án không thể được coi là an toàn hoặc thỏa đáng … 

Kháng cáo được chấp nhận, cáo buộc bị hủy bỏ, yêu cầu xét xử lại. 

[1-08] Mặc dù nguyên tắc suy đoán vô tội được các Tòa án xem là “một định đề cơ 
bản” nhưng tính chính đáng quy phạm của nó đã được kiểm nghiệm nghiêm ngặt bởi 
sự xuất hiện của một loạt các vụ lạm dụng tình dục mang tính lịch sử vào giữa những 
năm 1990. Ở Ireland, một bị cáo bị buộc tội liên quan đến cáo buộc bị trì hoãn có thể tìm 
cách giải quyết cáo buộc với lý do nó làm tổn hại đến quyền được xét xử công bằng. Tuy 
nhiên, trong trường hợp chậm trễ là do hành động hoặc hành vi của bị cáo trong một vụ 
lạm dụng tình dục bị trì hoãn, các Tòa án Ireland đã đưa ra trong một loạt các bản án kể 
từ giữa những năm 1990 rằng những người bị buộc tội như vậy sẽ không được phép dựa 
vào thời hạn truy cứu để làm vô hiệu việc khởi tố vụ án. Nền luật học đã được phát triển 
chỉ ra rằng khi một Tòa án được yêu cầu cấm xét xử với lý do trì hoãn quá mức, nó có thể 
tính đến mức độ mà các bị cáo đã góp phần vào việc trì hoãn báo cáo về hành vi phạm 
tội cho cơ quan công tố. Các yếu tố cần xét đến bao gồm liệu có mối quan hệ cá nhân 
chặt chẽ giữa bị cáo và người khiếu nại có thể ngăn cản việc kiện cáo hay không và liệu 
có bằng chứng nào cho thấy người khiếu nại có chức vụ, quyền hạn có thể trì hoãn việc 
đưa ra đơn kiện1. Trong vụ P.O’C. kiện DPP [2000] 3 IR 87, trang 93, Keane C.J. đã tuyên 
tại Tòa án Tối cao:

1 See: PC v DPP [1999] 2 IR 25; B v DPP [1997] 3 IR 140; and PL v Buttimer [2004] 4 IR 494.
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Trường hợp có sự chậm trễ đáng kể về phía nạn nhân của tội phạm bị cáo buộc trong 
việc báo cáo với chính quyền, một câu hỏi có thể đặt ra là liệu sự chậm trễ này có thể giải 
thích được bằng cách xem xét bản chất của tội phạm hay không. Câu hỏi này được đặt ra 
trong các trường hợp tội phạm tình dục được cho là của người lớn đối với trẻ em và đặc 
biệt trong trường hợp người lớn quản lý trẻ em, ví dụ: là cha mẹ, cha mẹ kế, giáo viên hoặc 
chức sắc tôn giáo. Trong các trường hợp thuộc danh mục được nêu tên cuối cùng, cuộc 
điều tra được thực hiện bởi Tòa án được yêu cầu tạm dừng phiên tòa nhất thiết phải có sự 
suy đoán của Tòa án rằng cáo buộc của nạn nhân là đúng. Nếu không có giả định như vậy, 
Tòa án sẽ không thể tiến hành bất kỳ cuộc điều tra nào và Tòa án sẽ có nghĩa vụ tự động 
tạm dừng việc xét xử một người vì đã hết thời hạn truy cứu mặc dù không giải quyết được 
đơn kiện do sự kiểm soát  của người lớn đối với trẻ nhỏ trong suốt thời gian bị lạm dụng 
và ngay cả khi mà vụ án xảy ra trong một số trường hợp thì việc lạm dụng đã xảy ra trong 
nhiều năm bởi cha mẹ hoặc cha mẹ kế của đứa trẻ thực sự sống cùng nhà với hung thủ. Vì 
điều đó rõ ràng không thể là luật nên nguyên tắc suy đoán vô tội áp dụng trong toàn bộ 
sự nghiêm ngặt của nó đối với một phiên tòa hình sự không thể áp dụng cho các yêu cầu 
về bản chất này.

[1-09] Vấn đề với cách tư duy này là cho rằng phiên tòa có thể tiến hành vì sự chậm trễ 
là do các hành động của chính bị cáo, người ta thực tế đình chỉ hoặc cho phép đảo ngược 
tạm thời sự suy đoán vô tội. Một số bản án tin rằng việc đình chỉ như vậy là hợp lý bởi vì nó 
đã tạo ra một hòa âm hợp lý giữa việc đảm bảo rằng thủ phạm của những tội ác đó không 
thoát khỏi phiên tòa một cách dễ dàng, đồng thời giữ nguyên quyền của bị cáo đối với một 
phiên tòa công bằng. (Sự suy đoán sẽ áp dụng lại cho phiên tòa xét xử các tội phạm sau 
khi giám sát tư pháp xác định rằng vụ việc nên được tiến hành.) Tuy nhiên, Tòa án Tối cao 
Ireland trong vụ S.H. kiện DPP [2006] 3 IR 575 hiện đã xác định rằng câu hỏi duy nhất có 
liên quan trong những trường hợp như vậy là liệu có rủi ro có thực hay nghiêm trọng mà 
bị cáo vì lý do trì hoãn sẽ không có được một phiên tòa công bằng. Các bị cáo được hưởng 
lợi hoàn toàn từ sự suy đoán vô tội ở tất cả các giai đoạn của quá trình, bao gồm cả quá trình 
giám sát tư pháp. Chánh án Murray lưu chú ở trang 620:

Tiêu chuẩn đánh giá là liệu có rủi ro có thực hay nghiêm trọng mà người nộp đơn 
vì lý do chậm trễ sẽ không có được một phiên tòa công bằng hoặc một thử nghiệm sẽ 
không công bằng do hậu quả của sự chậm trễ. Tiêu chuẩn này sẽ được áp dụng tùy theo 
tình tiết của vụ án … Do đó, bất kỳ câu hỏi nào về suy đoán chỉ phát sinh cho mục đích 
áp dụng bản chất này, về sự thật của những đơn kiện của người khiếu nại đối với người 
nộp đơn không còn phát sinh nữa . Các cuộc điều tra nên được thực hiện là liệu mức độ 
tổn hại có làm tăng rủi ro có thực hay nghiêm trọng của một phiên tòa không công bằng. 
Các yếu tố của sự tổn hại nếu có sẽ phụ thuộc vào tình tiết của vụ án.

[1-10] Giả định vô tội cũng được củng cố bởi Công ước Nhân quyền châu Âu. Điều 
6 của Công ước có nội dung như sau:
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1. Trong việc xác định các quyền và nghĩa vụ dân sự hoặc bất kỳ cáo buộc hình sự 
nào đối với một người, mọi người đều có quyền được xét xử công bằng và công khai 
trong một thời gian hợp lý bởi một Tòa án độc lập và công bằng được thành lập theo 
luật. Phán quyết sẽ được tuyên bố công khai nhưng báo chí và công chúng có thể bị 
mời ra tất cả hoặc một phần của phiên tòa với lý do đạo đức, trật tự công cộng hoặc an 
ninh quốc gia trong một xã hội dân chủ, theo lợi ích của người chưa thành niên hoặc 
bảo vệ đời sống riêng tư của các bên yêu cầu, trong phạm vi nghiêm ngặt cần thiết theo 
ý kiến của Tòa án trong những trường hợp đặc biệt, sự công khai sẽ gây hại đến lợi ích 
của công lý.

2. Mọi người bị cáo buộc trách nhiệm hình sự sẽ được suy đoán vô tội cho đến khi 
được chứng minh là có tội theo luật định.

[1-11] Ví dụ vụ Salabiaku kiện Pháp [1988] ECHR 10589/83, Tòa án Nhân quyền châu 
Âu lưu ý rằng Điều 6 (2) yêu cầu các quốc gia thành viên giới hạn các suy đoán về dữ kiện 
hoặc luật pháp “trong giới hạn hợp lý tính đến tầm quan trọng của những gì đang bị đe 
dọa và duy trì các quyền của bên bào chữa”.1 

3. Các ngoại lệ

[1-12] Quyền được suy đoán vô tội không phải là tuyệt đối. Tồn tại một số trường 
hợp ngoại lệ của nguyên tắc suy đoán ở Ireland, điều này miễn cho bên truy tố việc phải 
chứng minh mọi dữ kiện cần thiết để xác lập tội trạng của bị cáo.

(i) Tâm thần

[1-13] Đã được quy định rõ ở Ireland rằng nghĩa vụ chứng minh tình trạng tâm thần 
trong một phiên tòa hình sự thuộc về bên bào chữa. Ngoại lệ tập quán pháp này được lấy 
từ Quy tắc 2 của Quy tắc M’Naghten. Mặc dù vụ People (AG) kiện Fennell [1940] 1 IR 445 chỉ ra 
rằng một tiêu chuẩn hình sự của bằng chứng đối với bị cáo cho việc bào chữa này, giờ đây 
người ta chấp nhận rằng nghĩa vụ chứng minh chỉ áp dụng trong tố tụng dân sự trên sự 
cân bằng của xác suất. Ví dụ vụ People kiện O’Mahony [1985] IR 517, nghĩa vụ được áp dụng 
bởi Chánh án Finlay: “Trong trường hợp này, nếu nghĩa vụ được thiết lập như một vấn 
đề xác suất, do một tình trạng tâm lý bất thường của một kẻ tâm thần với điều kiện người 
kháng cáo không có năng lực nhận thức và năng lực hành vi thì các hành vi bạo lực dẫn 
đến chết người, anh ta cũng có quyền được suy đoán tội vì lý do tâm thần.” Vụ Redmond 
v Tổng chưởng lý [2006] 3 IR 188, những điều sau đây đã được ghi nhận tại Tòa án tối cao.

Fennelly J. (ở trang 209) … Điểm mấu chốt của tình trạng tâm thần là vấn đề bào 
chữa ... Đề xuất này đã được thiết lập từ lâu. Quy tắc hai của Quy tắc M’Naghten là: 

“Một người đàn ông được suy đoán là minh mẫn và có đủ năng lực trách nhiệm 
hình sự cho đến khi điều ngược lại được chứng minh.” Luật mà một người luôn được suy 

1  Ở đoạn 28. Xem vụ El Kaada và Đức (2019) 69 EHRR 15, đoạn 52-55.
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đoán là minh mẫn và chịu trách nhiệm cho hành vi của mình bởi bất kỳ người nào khẳng 
định điều ngược lại phải chứng minh điều đó. Vấn đề này được thảo luận đầy đủ trong 
sách của McAuley và McCutcheon, Trách nhiệm hình sự (Round Hall Sweet & Maxwell, 
Dublin, 2000) tại đoạn 14,15, trong đó các tác giả viết: 

“Rõ ràng từ quy tắc hai của Quy tắc M’Naghten, các thẩm phán có ý định chứng minh 
tình trạng tâm thần của bị cáo và có một hàng dài thẩm quyền ủng hộ kết luận này.”

Nó đủ để đề cập đến thẩm quyền phán quyết của Chánh án Kennedy đối với Tòa 
phúc thẩm hình sự trong vụ Tổng chưởng lý và O’Brien [1936] I.R. 263 tại trang 270 để cho 
thấy rằng tuyên bố này là chính xác và đã được áp dụng bởi các tòa án của chúng tôi …

Kearns J. (trang 213) … Đồng ý rằng bị cáo được hưởng suy đoán tình trạng tâm 
thần theo Quy tắc M’Nagten và trách nhiệm chứng minh tình tràng này thuộc về bên 
bào chữa theo tiêu chuẩn cân bằng các khả năng.

[1-14] Việc bào chữa cho tình trạng tâm thần hiện được đặt trên cơ sở luật định theo 
Điều 5 của Đạo luật Hình sự (Tình trạng tâm thần) năm 2006. Thật kỳ lạ, không có tài liệu tham 
khảo rõ ràng nào được đưa ra trong luật pháp về việc những người tìm cách bào chữa có 
nghĩa vụ chứng minh nó. Nghĩa vụ vẫn áp dụng cho những người bào chữa như đã được 
làm rõ trong án lệ tiếp theo. Đạo luật cũng đưa ra sự bào chữa giảm nhẹ trách nhiệm hình 
sự và điều này tham chiếu rõ ràng đến nghĩa vụ chứng minh. Điều này như sau: 

6. (1) Trường hợp một người bị xét xử tội giết người và bồi thẩm đoàn hoặc tùy theo 
từng trường hợp Tòa án Hình sự Đặc biệt thấy rằng người đó

(a) đã thực hiện hành vi bị cáo buộc,

(b) tại thời điểm bị rối loạn tâm thần và

(c) rối loạn tâm thần không chứng minh cho việc kết tội người đó vô tội vì tình trạng 
tâm thần nhưng là để làm giảm nhẹ đáng kể trách nhiệm hình sự của người đó đối với 
hành vi, bồi thẩm đoàn hoặc Tòa án, tùy theo vụ án có thể sẽ tìm người không phạm tội 
đó mà phạm tội ngộ sát giảm nhẹ trách nhiệm hình sự.

2) Theo Điều 5 (4)1, trong đó một người bị xét xử về hành vi phạm tội được quy định 
trong khoản (1) sẽ phải bào chữa để xác định rằng người đó, theo phần này, không chịu 
trách nhiệm hình sự theo tội đó.

Vụ The People (DPP) kiện Heffernan [2017] 1 IR 82, Tòa án Tối cao phán quyết về vấn 
đề nghĩa vụ chứng minh áp dụng trong các vụ kiện liên quan đến việc bào chữa miễn 
trừ trách nhiệm. Người kháng cáo đã bị kết án giết người vào năm 2013. Nghĩa vụ và tiêu 
chuẩn của bằng chứng trong trường hợp một người bị buộc tội giết người dựa vào sự bào 

1 Nếu bị cáo cho rằng bản thân đang bị rối loạn tâm thần theo Điều 6.1.c và Điều 5.4 thì bên khởi tố 
được phép bổ sung bằng chứng để chứng minh tại thời điểm hành vi giết người xảy ra, bị cáo đang 
bị rối loại tâm thần nên bị cáo không phải chịu trách nhiệm hình sự vì tình trạng tâm thần.
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chữa miễn trừ trách nhiệm được điều chỉnh bởi Điều 6 (2) của Đạo luật Hình sự (Tình trạng 
tâm thần) năm 2006. Đạo luật, như đã lưu ý ở trên, yêu cầu một bị cáo phải ‘thiết lập’ rằng họ 
‘không chịu trách nhiệm hình sự’ về tội giết người. Người kháng cáo lập luận rằng nghĩa 
vụ chứng minh thuộc về bên bào chữa nên được hiểu là yêu cầu anh ta chỉ đưa ra một nghi 
ngờ hợp lý về trách nhiệm của mình bị kết án giết người. Tòa án cấp phúc thẩm cho rằng 
sự tương tác giữa các Điều 5 và 6 của Đạo luật có ý nghĩa quyết định đối với việc xác định 
nghĩa vụ và tiêu chuẩn của bằng chứng theo Điều 6. Việc bào chữa miễn trừ trách nhiệm 
không phải là một biện pháp bào chữa độc lập và sự sẵn có của nó liên quan trực tiếp đến 
các tiêu chí để khẳng định tình trạng tâm thần. Nó giải thích từ ‘khẳng định’ trong Điều 
6 (2) có nghĩa là bị cáo mang nghĩa vụ thuyết phục theo cùng tiêu chuẩn như sẽ áp dụng 
nếu họ dựa vào việc bào chữa tình trạng tâm thần - đó là bằng chứng về sự cân bằng các 
khả năng. Người kháng cáo sau đó đã được cho phép kháng cáo lên Tòa án Tối cao về câu 
hỏi liệu phần đó đã được giải thích chính xác.

(Thẩm phán O’Malley, Charleton, O’Donnell, Clarke, MacMenamin, Laffoy, Dunne, 
Charleton) 

O’Malley J (đưa ra phán quyết của Tòa án) trang 60 ... Suy đoán vô tội cho dù được 
hiểu theo Hiến pháp, tập quán pháp hay Công ước Châu Âu, là một nguyên tắc nền tảng 
của hệ thống tư pháp hình sự của chúng tôi. Nguyên tắc đồng thời là việc truy tố phải 
chứng minh mọi yếu tố của tội phạm. Tuy nhiên, trong một số trường hợp, cơ quan lập 
pháp có thể tạo nghĩa vụ bào chữa liên quan đến một vấn đề cụ thể. Trong hầu hết các 
trường hợp, bất kỳ nghĩa vụ như vậy sẽ chỉ mở rộng khi cần thiết để thấy sự tồn tại của 
một nghi ngờ hợp lý. Trong các trường hợp khác, các trường hợp giới hạn có thể có trách 
nhiệm chứng minh một số vấn đề về sự cân bằng của các khả năng… 

63 Trong trường hợp này, đối với tôi không có câu hỏi nào ngoài việc Oireachtas dự 
định, bằng cách sử dụng từ ‘thành lập’ và bằng cách yêu cầu tòa án hoặc bồi thẩm đoàn 
đưa ra ‘phát hiện’, để đưa ra một bằng chứng bào chữa vượt ra ngoài một nghi ngờ hợp 
lý. Điều đó có vi phạm suy đoán vô tội trong trường hợp trách nhiệm được giảm nhẹ 
theo cách yêu cầu Tòa án giải thích lại nghĩa vụ theo luật định hoặc xem xét liệu hành vi 
xâm phạm có thể được biện minh?

64 Theo quan điểm của tôi thì không. Nói chung, tôi đồng ý với đề xuất rằng bất kỳ 
nghĩa vụ nào đối với một bị cáo có thể dẫn đến kết án của bồi thẩm đoàn, mặc dù có sự 
nghi ngờ hợp lý về một phần thiết yếu của hành vi phạm tội sẽ là một sự vi phạm bất hợp 
pháp đối với nguyên tắc suy đoán vô tội … Dù sao, tôi không xem xét khả năng phát sinh 
trong bối cảnh đang xem xét. Việc nâng cao thành công việc bào chữa giảm nhẹ trách 
nhiệm hình sự không phụ thuộc vào sự phủ nhận của bất kỳ yếu tố nào trong vụ kiện 
cũng như không chứng minh bất kỳ khía cạnh thiết yếu nào của hành vi phạm tội. Các 
yếu tố giết người lâu đời vẫn còn như cũ và để công tố chứng minh vượt quá sự nghi ngờ 
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hợp lý. Bằng chứng về rối loạn tâm thần đủ điều kiện theo Đạo luật không tự nó bác bỏ 
tập quán pháp chung suy đoán về sự tỉnh táo và trách nhiệm đối với các hành động hoặc 
giả định theo luật định rằng người bị buộc tội có những hậu quả tự nhiên và có thể xảy ra 
đối với hành động của mình. Nó tạo ra một phương pháp bào chữa mới, giảm nhẹ, làm 
giảm hậu quả của một hành vi phạm tội đã được chứng minh. Do đó, không đúng khi đề 
xuất rằng việc áp đặt nghĩa vụ chứng minh có thể yêu cầu bị cáo buộc phải chứng minh 
hành vi actus reus hoặc mens rea vì đây là những vấn đề phải được chứng minh bởi công 
tố vượt quá sự nghi ngờ hợp lý trước câu hỏi về trách nhiệm giảm nhẹ có thể nảy sinh…

65 Trong các tình tiết tôi cho rằng quy định trong câu hỏi không ảnh hưởng đến sự 
suy đoán vô tội.

66 Tuy nhiên, tôi nghĩ rằng đáng để chỉ ra các yếu tố chính sách chứng minh cho 
cùng một bằng chứng như tình trạng tâm thần cũng rõ ràng. Những khó khăn tương tự 
mà công tố sẽ phải đối mặt trong việc chứng minh vượt quá sự nghi ngờ hợp lý rằng một 
bị cáo là lành mạnh sẽ xuất hiện trong nỗ lực chứng minh rằng trách nhiệm của bị cáo 
không được giảm nhẹ vì lý do rối loạn tâm thần. Nếu công tố mang nghĩa vụ như vậy, nó 
sẽ phải chứng minh điều này một cách tích cực - mời bồi thẩm đoàn từ chối bằng chứng 
đáng ngờ từ phía bào chữa sẽ không đủ. Vấn đề bắt nguồn từ bản chất chủ quan của bào 
chữa; từ thực tế là các rối loạn tâm thần và ảnh hưởng của chúng không nhất thiết là chủ 
đề của kinh nghiệm hoặc kiến   thức cuộc sống thông thường và thường sẽ yêu cầu một 
số mức độ hỗ trợ chuyên gia cho bồi thẩm đoàn hoặc Tòa án; và từ thực tế là một bị cáo 
không thể bị buộc phải tham gia vào bất kỳ hình thức kiểm tra y tế nào của công tố. Vì 
những lý do đó, việc bào chữa cho sự tâm thần luôn đặt ra một gánh nặng chứng minh 
cho bị cáo. Những cân nhắc tương tự phát sinh với trách nhiệm giảm nhẹ.

67 Trong các trường hợp bồi thẩm đoàn đã được hướng dẫn chính xác về trách 
nhiệm chứng minh. Tôi bác bỏ kháng cáo.

+ -

Kháng cáo bị bác bỏ.  

Hiện tại các biện pháp bào chữa tình trạng tâm thần và trách nhiệm giảm nhẹ là những 
biện pháp bảo vệ duy nhất trong luật hình sự có nghĩa vụ pháp lý về bằng chứng cho bên bị 
buộc tội. Tất cả các nghĩa vụ khác được đặt lên bên bào chữa được phân loại là bằng chứng 
áp dụng. Ví dụ, nếu một bên bị buộc tội muốn nâng cao sự bào chữa kích động hoặc tự vệ, họ 
chỉ cần đưa ra một vụ việc prima facie (vụ việc mà theo nhận định đầu tiên, thấy có đủ bằng chứng để 
chứng minh các chi tiết của tội phạm), để biến nó thành vấn đề trực tiếp trước Tòa án. Một 
khi họ đã làm như vậy, việc bào chữa phải bị công tố phủ nhận thành một tiêu chuẩn 
nghi ngờ hợp lý. Trong một số trường hợp, các điều khoản theo luật định cụ thể có thể 
đặt gánh nặng bằng chứng lên một bên bị buộc tội để đưa ra một nghi ngờ hợp lý về một 
vấn đề cụ thể (thảo luận đầy đủ hơn dưới đây). Những gánh nặng chứng cứ như vậy, 
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để gây nghi ngờ được quy định bởi một điều khoản theo luật định hoặc đưa ra một vụ 
việc prima facie theo yêu cầu của tập quán pháp, hoạt động ở mức ngưỡng tối thiểu và do 
đó có thể được hiểu là phù hợp với quyền được suy đoán vô tội. Ngược lại, một bên bị 
buộc tội muốn tăng sự tâm thần hoặc giảm bớt trách nhiệm ban đầu để thỏa mãn nghĩa 
vụ chứng minh thông thường để biến nó thành vấn đề sống trước bộ ba thực tế, sau đó 
là nghĩa vụ pháp lý để chứng minh điều đó với sự cân bằng của tiêu chuẩn xác suất. Do 
đó ở cấp độ khái niệm, có một sự khác biệt rõ rệt trong các yêu cầu áp đặt cho các bên 
bị buộc tội trong việc bổ sung bằng chứng để hỗ trợ cho các khiếu nại cụ thể. Những 
người gây ra sự tâm thần và giảm nhẹ trách nhiệm có thể vất vả hơn nhiều so với các 
bên bị buộc tội bổ sung bằng chứng liên quan đến các biện pháp phòng vệ khác. Các lập 
luận truyền thống cho sự bất thường tập trung vào những khó khăn của bằng chứng, 
các yếu tố chủ quan vốn có trong phòng vệ và sự cần thiết phải dựa vào bằng chứng y 
khoa chuyên môn. Tuy nhiên, không hoàn toàn thuyết phục1, đặc biệt khi được xem xét 
trong bối cảnh tăng cường bảo vệ và chỗ ở cho người khuyết tật trong quá trình phạm 
tội của chúng tôi. Bản chất cố định của các đề xuất pháp lý có từ những năm 1840 - xảy 
ra trước khi kết tinh của suy đoán vô tội là một quyền cụ thể sẽ ngày càng phải được giải 
thích dưới góc độ của tình trạng pháp lý mở rộng của người khuyết tật và sự hiểu biết và 
bảo vệ được đưa ra bởi Công ước về Quyền của người khuyết tật. Những phát triển này 
có thể gây khó khăn hơn cho việc viện dẫn các quy tắc pháp lý không dành cho người 
khuyết tật về sức khỏe tâm thần, sự bảo vệ bình đẳng như nhau đối với quyền suy đoán 
vô tội như các bên bị cáo buộc đưa ra các biện pháp phòng vệ khác.

(ii) Luật định

[1-15] Có một số quy định theo luật thu hẹp sự suy đoán vô tội. Quyết định của 
Ireland có liên quan nhất về các trường hợp ngoại lệ theo luật định là vụ O’Leary kiện 
Tổng Chưởng lý [1993] 1 IR 102 (HC); [1995] 1 IR 254 (SC). Điều 21 Đạo luật về các tội chống 
phá Nhà nước 1939 khi được sửa đổi đã hình sự hóa tư cách thành viên của một tổ chức 
bất hợp pháp và Điều 12 của Đạo luật năm 1939 hình sự hóa hành vi sở hữu “tài liệu 
cấm”. Điều 24 của Đạo luật năm 1939 quy định như sau: “Vào ngày xét xử một người 
bị buộc tội là thành viên của một tổ chức bất hợp pháp, bằng chứng thỏa mãn tòa án là 
một tài liệu liên quan đến tổ chức nói trên đã được tìm thấy trên người đó hoặc thuộc sở 
hữu của anh ta hoặc trên đất hoặc trong các cơ sở thuộc sở hữu hoặc chiếm giữ của anh 
ta hoặc dưới sự kiểm soát của anh ta đủ để là bằng chứng, cho đến khi điều ngược lại 
được chứng minh, rằng người đó là thành viên của tổ chức nói trên tại thời điểm bị cáo 
buộc” (nhấn mạnh thêm). Điều 3.2 của Đạo luật về các tội chống lại Nhà nước (Sửa đổi) năm 
1972 quy định rằng một thành viên của Vệ binh, không dưới cấp bậc của Chánh Sở, khi 
đưa ra bằng chứng về tội phạm ở Điều 21, nói rằng mình tin rằng bị cáo là thành viên 

1 Xem Arlie Loughnan, Manifest Madness: Mental Incapacity in the Criminal Law (Biểu hiện của sự điên rồ: 
Tình trạng mất trí trong Luật hình sự), NXB Oxford: OUP, 2012, 164-165.  
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của một tổ chức bất hợp pháp, “tuyên bố đó sẽ là bằng chứng cho thấy người đó là một 
thành viên như vậy”.

[1-16] Bị cáo đã bị kết án tại Tòa án hình sự Đặc biệt về việc sở hữu các tài liệu cấm, 
và dựa trên việc sở hữu đó, là thành viên của một tổ chức bất hợp pháp, cụ thể là IRA. 
Các tài liệu liên quan là 37 áp phích với hình ảnh một người đàn ông mặc đồng phục bán 
quân sự vung súng trường và mang dòng chữ “I.R.A kêu gọi nổ súng”. Khi đưa ra bằng 
chứng tại phiên tòa, bị cáo thừa nhận sở hữu các tài liệu nhưng cho rằng anh ta có chúng 
với tư cách là thành viên của một tổ chức khác, điều này không trái pháp luật. Bản án 
của anh ta đã được khẳng định tại Tòa phúc thẩm hình sự. Bị cáo đã yêu cầu một tuyên 
bố tại Tòa án tối cao rằng các quy định tại Điều 24 của Đạo luật 1939 và Điều 3.2 của Đạo 
luật năm 1972 đã vi hiến đối với một phiên tòa theo luật định và đặc biệt là suy đoán vô 
tội bằng cách đặt lên một bị cáo nghĩa vụ bác bỏ tội của mình.

Tòa Tối cao [1993] I IR 103

(Costello J. tại trang 107) ... Có vẻ như với tôi, suy đoán vô tội đã là một định đề nền 
tảng cho mọi phiên tòa hình sự trong nước (Ireland) rằng bị cáo luôn được suy đoán vô 
tội, theo suy đoán như vậy, prima facie, sẽ không được tổ chức theo đúng luật định. Nó sẽ 
tuân theo prima facie bất kỳ đạo luật nào cho phép một phiên tòa như vậy được tổ chức 
sẽ là vi hiến. Do đó, vấn đề gây tranh cãi trong vụ án không phải là liệu nguyên đơn có 
quyền được bảo vệ về mặt Hiến pháp đối với sự suy đoán vô tội hay không mà là các 
điều khoản bị áp đặt trong Đạo luật năm 1939 và 1972 có vi phạm quyền đó hay không.

Trước khi xem xét các điều đang bị thách thức, có bốn nhận xét về bản chất chung 
cần được nêu rõ.

Thứ nhất, có một số lượng đáng kể các đạo luật có chứa các điều khoản có tác dụng 
chuyển trách nhiệm chứng minh trong một số trường hợp nhất định từ công tố sang bị 
cáo. Không có tiêu chuẩn được đặt ra trong việc này. Rõ ràng là sự khác biệt trong cách 
mà đạo luật thay đổi trách nhiệm chứng minh có thể tạo ra những hậu quả pháp lý khác 
nhau và do đó, bất kỳ đạo luật nào phải được xem xét cẩn thận để đánh giá chính xác 
hiệu quả của nó đối với quyền được Hiến pháp ghi nhận của bị cáo. Nhưng có một đặc 
điểm chung là một số đạo luật này sở hữu… 

Thứ hai, điều quan trọng là phải nhớ rằng cụm từ “nghĩa vụ chứng minh” được sử 
dụng theo hai nghĩa hoàn toàn khác nhau và khi người ta nói rằng một đạo luật ‘thay 
đổi’ nghĩa vụ chứng minh đối với bị cáo, điều này có thể có nghĩa hoàn toàn khác nhau 
nhiều thứ. Cụm từ này được sử dụng trước tiên để mô tả như là một vấn đề của luật thực 
định, nghĩa vụ được áp dụng với bên công tố trong một phiên tòa hình sự để tiếnh ành 
vụ kiện chống lại bị cáo vượt quá sự nghi ngờ hợp lý. Nghĩa vụ này được pháp luật quy 
định và vẫn thuộc về bên công tố từ đầu đến cuối phiên tòa. Đó là nghĩa vụ phát sinh từ 
sự suy đoán vô tội của bị cáo và đó là việc loại bỏ nghĩa vụ này bằng luật định có thể liên 
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quan đến việc vi phạm các quyền được Hiến pháp bảo vệ của bị cáo. Bây giờ người ta 
thường coi nghĩa vụ này là nghĩa vụ chứng minh pháp lý hoặc mang tính thuyết phục. 
Nhưng cụm từ này cũng được sử dụng để mô tả nghĩa vụ đặt ra cho bên công tố trong 
một phiên tòa hình sự về việc bổ sung bằng chứng để tiến hành một vụ kiện chống lại bị 
cáo, một nghĩa vụ mà ngày nay thường được gọi là nghĩa vụ chứng minh. Trong các vụ 
án hình sự, công tố miễn trừ nghĩa vụ chứng minh này bằng cách bổ sung đầy đủ bằng 
chứng để đưa ra một vụ kiện “prima facie” đối với một bị cáo. Sau đó có thể nói rằng 
nghĩa vụ chứng minh đã được đặt ra cho bị cáo. Nhưng sự thay đổi của nghĩa vụ chứng 
minh không làm giảm nhẹ nghĩa vụ pháp lý mà tại mọi thời điểm đều dựa vào công tố. 
Bị cáo có thể chọn không nêu ra bất kỳ bằng chứng nào và sẽ được tuyên trắng án nếu 
bằng chứng bổ sung không xác định được tội của mình vượt quá sự nghi ngờ hợp lý. Do 
đó, nếu một Đạo luật được hiểu là chỉ đơn thuần là thay đổi nghĩa vụ chứng minh thì 
không có sự vi hiến nào xảy ra …

Mặc dù có thể không mong muốn hoặc thực sự có thể đưa ra bất kỳ quy tắc nhanh 
và cứng rắn nào cho việc xây dựng các Đạo luật liên quan đến việc thay đổi nghĩa vụ 
chứng minh nhưng rõ ràng nếu hiệu lực của Đạo luật là Tòa án phải kết án một bị cáo 
nên bị cáo không thể đưa ra bằng chứng có tính bào chữa thì hiệu quả của nó là thay đổi 
nghĩa vụ chứng minh (do đó có thể vi phạm các quyền được Hiến pháp của bị cáo) trong 
khi nếu hiệu lực của nó là vượt ngoài các điều khoản của bị cáo có thể được trắng án bởi 
Đạo luật đã không loại bỏ việc truy tố khỏi việc xác định tội lỗi của bị cáo vượt quá sự 
nghi ngờ hợp lý sau đó không có sự vô hiệu do vi hiến có thể xảy ra.

Thứ ba, không nhất thiết phải tuân theo Đạo luật vi hiến chỉ vì một bị cáo không 
thể đưa ra bằng chứng có tính bào chữa nên bị kết án. Đạo luật chỉ có thể mang lại hiệu 
lực pháp lý cho một suy luận mà hợp lý để rút ra từ các sự kiện mà công tố xác lập. Do 
đó, sự suy đoán về sự vô tội của bị cáo buộc bị bác bỏ không phải bởi luật định mà bởi 
sự suy luận. Một ví dụ được tìm thấy trong Điều 27A của Đạo luật về súng năm 1964 (bổ 
sung bởi Điều 8 của Đạo luật hình sự (Quyền tài phán) năm 1976) quy định một người 
có súng trong sở hữu của mình trong những trường hợp như vậy làm phát sinh một suy 
luận hợp lý rằng anh ta không có hoặc không sở hữu nó cho mục đích hợp pháp, anh ta 
sẽ phạm tội “trừ khi anh ta sở hữu nó vì mục đích hợp pháp”. Vì suy luận tồn tại ngoài 
Đạo luật, tôi không nghĩ rằng Đạo luật có thể bị vô hiệu bởi Hiến pháp.

Thứ tư, Hiến pháp không nên được hiểu là tuyệt đối cấm Oireachtas (Lập pháp) 
hạn chế việc thực thi quyền suy đoán vô tội. Quyền được quy định tại Điều 38, quy 
định rằng các phiên tòa phải được tổ chức “theo luật định” và đối với tôi, Oireachtas 
trong một số trường hợp nhất định được phép hạn chế việc thực thi quyền vì nó 
không được phép được coi là một quyền tuyệt đối mà sự hưởng quyền không bao 
giờ bị hạn chế. …
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Do đó, nếu tôi kết luận rằng một trong những điều khoản theo luật định mà tôi 
hiện đang xem xét “prima facie” vi phạm quyền của nguyên đơn đối với sự suy đoán vô 
tội thì cần phải xem xét các nguyên tắc sẽ biện minh cho Oireachtas trong việc hạn chế 
việc hưởng quyền suy đoán vì nếu Đạo luật tuân thủ các nguyên tắc đó thì sẽ không có 
sự vô hiệu do vi hiến. Nhưng trước tiên tôi phải xem xét liệu các Đạo luật có hoạt động 
để vi phạm quyền được khẳng định hay không. Bây giờ tôi sẽ chuyển đến nhiệm vụ đó.

… [Xét theo Điều 3.2 của Đạo luật năm 1972, thẩm phán đã lưu ý] Tôi không thấy điều 
này ảnh hưởng như thế nào trong bất kỳ cách nào mà bị cáo được hưởng quyền suy đoán 
vô tội. Những gì điều này quy định là để làm cho bằng chứng trong các tuyên bố tại phiên 
tòa nhất định về niềm tin mà nếu không thì không thể chấp nhận được. Tuyên bố về niềm 
tin nếu được đưa ra tại phiên tòa sẽ trở thành “bằng chứng” cho thấy nhờ vào phần này 
trong vụ án truy tố các bị cáo. Giống như các bằng chứng khác, nó phải được cân nhắc và 
xem xét và điều này không thể được hiểu là Tòa án xét xử phải kết án bị cáo trong trường 
hợp không có bằng chứng bào chữa. Bị cáo không cần phải đưa ra bằng chứng và anh ta 
có thể yêu cầu tòa án cho rằng bằng chứng không được đưa ra ngoài một nghi ngờ hợp lý 
rằng anh ta là thành viên của một tổ chức bất hợp pháp. Nếu Tòa án đồng ý anh ta phải 
được tuyên trắng án.

… [Xét theo Điều 24 Đạo luật về các tội chống phá Nhà nước năm 1939], tôi nghĩ 
rằng điều này không vi phạm các quyền của nguyên đơn. Điều quan trọng là thấy rõ 
được kỹ thuật lập pháp ở đây. Nó cung cấp bằng chứng sở hữu một tài liệu cấm của 
bị cáo (đó là một tài liệu phát tán từ một tổ chức bất hợp pháp) “chỉ như vậy là đủ” để 
chứng minh bị cáo là thành viên của một tổ chức bất hợp pháp. Nhưng điều này không 
áp đặt một nghĩa vụ đối với một bị cáo để đưa ra bằng chứng để tránh bị kết án. Điều 
này dường như đối với tôi, chỉ chuyển nghĩa vụ chứngm inh lên người bị buộc tội mà 
nó được áp dụng. Tài liệu cấm được định nghĩa trong Đạo luật theo nghĩa rất rộng, ví 
dụ như một lá thư của lãnh đạo tổ chức bất hợp pháp gửi cho bị cáo cũng như một tờ rơi 
trên không hoặc áp phích với mục đích của một tổ chức bất hợp pháp. “Sở hữu” trong 
Đạo luật là một khái niệm rộng rãi và một bị cáo có thể “sở hữu” một tài liệu cấm trong 
các trường hợp khác nhau; nó có thể là ẩn dưới tấm ván sàn của ngôi nhà nơi anh ta đang 
sống hoặc ở đầu kia của thang, khi phân phát nó tại một cuộc họp công cộng. Vì vậy, bản 
chất của tài liệu cấm và các tình huống mà nó bị chiếm hữu trong một số trường hợp có 
thể làm nảy sinh một suy luận rất quyết đoán về tổ chức của bị cáo với một tổ chức bất 
hợp pháp trong khi ở những người khác thì mọi suy luận như vậy có thể nhẹ hơn. Nếu 
có ý định để Tòa án không thể đánh giá bằng chứng và nó phải kết án trong trường hợp 
không có bằng chứng bào chữa, tôi nghĩ rằng Điều này sẽ được giải thích khác nhau. 
Như đã được dự thảo, Tòa án có thể đánh giá và xem xét tầm quan trọng của bằng chứng 
sở hữu và nếu có nghi ngờ hợp lý về việc bị cáo buộc là thành viên của một tổ chức bất 
hợp pháp thì phải bãi bỏ cáo buộc, ngay cả khi không có bằng chứng bào chữa. Nếu điều 
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này là như vậy thì Điều đó không vi phạm quyền được suy đoán vô tội. Do đó tôi phải 
từ chối đưa ra những tuyên bố mà nguyên đơn đã tìm kiếm.

Đơn kiện bị bác bỏ.

Nguyên đơn đã kháng cáo lên Tòa án Tối cao.

Tòa án Tối cao [1995] I IR 254 

[1-17] (Chánh án Hamilton, Thẩm phán O’Flaherty, Egan, Blayney và Denham)

Thẩm phán O’Flaherty đưa ra phán quyết duy nhất của Tòa án (trang 263 et tiếp 
theo) ... Nhiệm vụ đầu tiên Tòa án phải thực hiện là tuyên bố rằng việc suy đoán vô tội 
trong một phiên tòa hình sự được ngầm hiểu theo khoản 1 Điều 38 Hiến pháp rằng sẽ 
không có ai bị xét xử về bất kỳ trách nhiệm hình sự nào trong trường hợp đúng pháp 
luật. Tòa án không cần phải giải thích thêm để khẳng định một nguyên tắc như vậy vì 
đã được quy định tại Điều 38 Hiến pháp.

Nhiệm vụ tiếp theo của Tòa án là phân tích Điều 24 của Đạo luật năm 1939 để tìm 
hiểu xem có vi phạm nguyên tắc đó hay không… 

Theo quan điểm   của Tòa án, Điều này cho phép trong giới hạn sau đây: nếu một tài 
liệu cấm được chứng minh là sở hữu của một người (và đó là tất cả những gì Tòa án phải 
xem xét trong trường hợp này vì việc sở hữu các tài liệu thực sự đã được chứng minh và 
được thừa nhận bởi các bị cáo) chỉ như vậy là đủ là chứng cứ cho đến khi điều ngược lại 
được chứng minh rằng người đó là thành viên của một tổ chức bất hợp pháp. Rõ ràng 
sở hữu như vậy chỉ là chứng cứ; nó không được coi là bằng chứng và vì vậy giá trị bằng 
chứng của việc sở hữu tài liệu đó có thể bị lung lay theo nhiều cách: bằng cách kiểm tra 
chéo; bằng cách chỉ ra năng lực tâm thần của bị cáo hoặc hoàn cảnh sở hữu tài liệu, một 
số ví dụ như vậy. Điều quan trọng cần lưu ý về Điều này là không đề cập đến nghĩa vụ 
thay đổi bằng chứng, ít hơn nhiều suy đoán vô tội được đặt sang một bên ở bất kỳ giai 
đoạn nào.Vì vậy, nếu bị cáo là thành viên của một tổ chức bất hợp pháp đã bị xét xử theo 
phán quyết của thẩm phán với bồi thẩm đoàn thì cáo buộc của thẩm phán có thể như 
sau - trong trường hợp bị cáo không đưa ra bằng chứng và thực sự cho rằng không có sự 
kiểm tra chéo nào của các nhân chứng khởi tố: 

“Các thành viên của bồi thẩm đoàn, bị cáo đã bị phát hiện sở hữu một tài liệu và 
thẩm phán sẽ phải tìm ra nghi ngờ hợp lý cho dù đó là một “tài liệu cấm” theo định 
nghĩa mà tôi đã đưa ra được nêu trong luật. Nếu thẩm phán thỏa mãn sự nghi ngờ chính 
đáng về điều đó, thẩm phán cũng phải thỏa mãn sự nghi ngờ chính đáng rằng đó là sở 
hữu của bị cáo. Bây giờ nếu thẩm phán thỏa mãn cả hai yếu tố này, thẩm phán có quyền 
kết án bị cáo vì Điều này quy định rằng việc sở hữu một tài liệu cấm sẽ là đủ để là bằng 
chứng cho đến khi điều ngược lại được chứng minh rằng bị cáo là thành viên của một tổ 
chức bất hợp pháp . Ở đây không có gì trái ngược đã được chứng minh và do đó thẩm 
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phán có quyền kết án bị cáo về hành vi phạm tội, v.v.” [Lưu ý, thẩm phán sẽ nói với bồi 
thẩm đoàn rằng họ có quyền kết án, chứ không phải họ bị buộc phải kết án.]

Không có nghi ngờ rằng trong ví dụ trích dẫn nghĩa vụ chứng minh rõ ràng sẽ 
chuyển sang bị cáo. Điều này như thẩm phán Tòa án tối cao đã chỉ ra, được áp dụng 
trong nhiều Đạo luật và ông đã đưa ra các trường hợp của chúng. Vụ Hardy và Ireland 
[1994] 2 I.R. 550 là một ví dụ. Hơn nữa, nếu ai đó bị bắt quả tang trong bất kỳ tình huống 
cụ thể thì sự suy đoán vô tội sẽ không được áp dụng nếu thẩm phán xét xử chỉ ra sức 
mạnh rõ ràng của vụ án chống lại bị cáo.

Các tòa án, cho dù chỉ bao gồm một thẩm phán ngồi với bồi thẩm đoàn hoặc các 
thẩm phán với nhau sẽ không phải người máy trong việc đánh giá chứng cứ. Với một 
điều khoản theo luật định đặt ra những gì được coi là bằng chứng và liệu nó có được gọi 
là suy đoán hay không không quan trọng, tòa án phải luôn tiếp cận nhiệm vụ của mình 
một cách có trách nhiệm và liên quan đến vị trí tối quan trọng của suy đoán vô tội chiếm 
ở bất kỳ phiên tòa hình sự nào.

Trong các trường hợp, Tòa án thấy rằng không có căn cứ nào cho kháng cáo đã được 
đưa ra. Tòa án cho rằng nó chưa được quy định ở Điều 24 của Đạo luật các tội chống phá 
Nhà nước năm 1939, là không có hiệu lực theo quy định của Hiến pháp.

Khiếu nại bị bác bỏ.

[1-18] Tòa án tối cao đã không chấp nhận cụm từ “cho đến khi chứng minh được 
điều ngược lại” là nghĩa vụ pháp lý của bị cáo chứng minh rằng anh ta không phải là 
thành viên của một tổ chức bất hợp pháp. Tuy nhiên, cùng cụm từ như vậy “cho đến khi 
chứng minh được điều ngược lại” đã xuất hiện trong vụ án của Anh quốc giữa R và Carr-
Briant [1943] 2 All ER 156 để chuyển một nghĩa vụ pháp lý về bằng chứng đối với bị cáo 
liên quan đến khoản 2 Đạo luật Phòng chống Tham nhũng 1916. Trong trường hợp đó, một 
trường hợp chứng minh pháp lý được đưa ra cho bị cáo, chỉ tương tự như một bên trong 
tố tụng dân sự, cụ thể là về sự cân bằng của xác suất. Tương tự, trong vụ R và Chaulk của 
Canada [1990] 3 SCR 1303, cụm từ này cũng được giải thích để áp dụng nghĩa vụ pháp lý 
về bằng chứng đối với bị cáo. Tại đây, Tòa án giữ nguyên một điều khoản theo luật định 
đặt trách nhiệm lên bị cáo để chứng minh tình trạng tâm thần trong vụ án hình sự. Điều 
16.4 của Bộ luật hình sự được cung cấp tại thời điểm đó “mọi người sẽ đều được suy đoán 
lành mạnh cho đến khi điều ngược lại được chứng minh”. 

[1-20] Nhìn sâu hơn và phân tích kĩ quy định trong những vụ án gần đây dưới sự 
giải thích của quy định về trách nhiệm ngược. Vụ DPP và Smyth Snr [2010] 3 IR 368 liên 
quan đến Điều 29.2 Đạo luật lạm dụng ma túy năm 1977 quy định: 

Trong bất cứ một thủ tục tố tụng mà chứng minh bị cáo sở hữu chất hướng thần sẽ 
là sự bào chữa chứng minh rằng bị cáo không biết và không có lý do chính đáng để điều tra về thứ 
bị cáo sở hữu là chất hướng thần. (chúng tôi nhấn mạnh)
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Người thưa kiện lập luận rằng thẩm phán xét xử đã chệch hướng bồi thẩm đoàn trong 
sự xem xét của bồi thẩm để bào chữa cho sự sở hữu. Tòa án hình sự Đặc biệt đã ra quyết định 
tái thẩm căn cứ không phải là yêu cầu của người thưa kiện để chứng minh dựa trên nghi ngờ 
chính đáng mà người thưa kiện không biết đang sở hữu chất hướng thần. Trong tố tụng hình 
sự, nghĩa vụ chứng minh phạm tội thuộc về bên cong tố và nghĩa vụ đó phải được miễn dựa 
trên sự nghi ngờ chính đáng. Bất cứ yếu tố về chứng cứ nào bị đảo ngược, bị cáo không phải 
có nghĩa vụ chứng minh yếu tố không tồn tại để bào chữa dựa trên nghi ngờ chính đáng – 
chỉ tạo ra nghi ngờ chính đáng do thiếu yếu tố bào chữa. Như vậy, hướng tư duy của thẩm 
phán xét xử sai lệch. Qua việc Tòa án hình sự Đặc biệt đã giới hạn lập luận của Tòa đối với 
Điều luật cụ thể và không tuyên bố rộng thêm ngoài Điều luật, những đoạn sau của phán 
quyết rất sáng suốt. Phán quyết này và phán quyết trong vụ Egan giúp chuyển hướng tranh 
biện từ lập luận ít như trong vụ O’Leary và Hardy và nó mở ra những vấn đề như sự yêu cầu 
bào chữa để tạo ra vụ án prima facie mà họ mong muốn được bổ sung chứng cứ, sự khác biệt 
giữa nghĩa vụ pháp lý và nghĩa vụ chứng cứ và những tình tiết để bào chữ có thể đến từ bên 
bị cáo bởi Vệ binh (Oireachtas) như một nghĩa vụ chứng cứ. 

(Tòa án hình sự Đặc biệt)

(Thẩm phán Finnegan, Charleton và McMahon)

(Thẩm phán Charleton) trang 15. Nghĩa vụ chứng minh phụ thuộc vào luật thực định 
như thế nào. Tại một phiên tòa hình sự, nghĩa vụ chứng minh thuộc về bên công tố dưới 
góc độ của mọi vấn đề, ngoại trừ một vài vấn đề mà nghĩa vụ chứng minh thuộc về bị cáo 
theo luật định. Nghĩa vụ này khác với nghĩa vụ bổ sung chứng cứ. Các phiên tòa hình sự 
sẽ trở nên hỗn loạn nếu bị cáo có thể bào chữa tất cả những gì tiềm năng dù cho chỉ là giả 
thuyết về các tình tiết của vụ án. Bị cáo phải khớp với chứng cứ. Khi bào chữa tội giết người 
thì bị cáo tự bào chữa cho chính mình hoặc bị cáo bị kích động mạnh hoặc bị điều khiển, bị 
cáo có nghĩa vụ bổ sung chứng cứ cho những vấn đền ày để bên bào chữa có thể lập luận 
trong đơn với bồi thẩm đoàn. Việc này tương tự như Thẩm phán Devlin trong vụ Hill và 
Baxter [1958] 1 Q.B. 277 ở trang 284:

“Sẽ hơi phi lý nếu cho phép bên bào chữa đệ trình ở cuối phiên tòa rằng Tòa án 
Hoàng gia đã không chứng minh hoàn toàn và dựa trên nghi ngờ hợp lý rằng bị cáo tại 
thời điểm phạm tội tỉnh táo hoặc không mộng du, không bị thôi miên hoặc bất tỉnh.»

16. Như vậy, sẽ phải có vài chứng cứ mà bị cáo có thể viện dẫn để bào chữa khiến 
tội phạm trở nên mở hơn. Đây không phải là một nghĩa vụ pháp lý, đây là nghĩa vụ bổ 
sung đủ chứng cứ để cho phép bên bào chữa lập luận và bao gồm cả phương diện pháp 
lý liên quan về tội phạm của hẩm phán xét xử.

17. Nghĩa vụ chứng minh thì khác. Nó thuộc về phía bên phải có nghĩa vụ, sự bắt buộc 
chứng minh vấn đề mà bên đó phải chứng minh. Tiêu chuẩn về chứng cứ có thể thay đổi. 
Như đã đề cập, chính sách về lý lẽ đã dự liệu về bào chữa do tình trạng tâm thần và giảm 
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nhẹ trách nhiệm hình sự nên được chúng minh một cách rõ ràng bởi bị cáo. Cho những sự 
bào chữa này, nghĩa vụ chứng minh thuộc về bị cáo để bị cáo có thể miễn nghĩa vụ chứng 
minh bằng cách cho thấy như một khả năng rằng bị cáo đã hoạt động theo những điều 
khoản của một hoặc nhiều sự bào chữa. Sự bào chữa do tình trạng tâm thần như những 
bào chữa khác dù sao cũng không phải một phần của những yếu tố chứng cứ được đưa 
ra bởi bên công tố trong việc định tội. Không phải bên công tố có bổn phận phải chứng 
minh người phạm tội giết người không bị điên. Điều đó thuộc về bị cáo khi phải bào chữa 
và chứng minh điều đó…

19. Tòa án cho rằng sự xây dựng nghĩa vụ chứng minh tại Điều 29 của Đạo luật lạm 
dụng ma túy và hướng đi đúng đắn của thẩm phán khi định tội phải dựa theo Điều 38.1 
Hiến pháp.

20. Nguyên tắc cơ bản của hệ thống hình sự của chúng tôi là bị cáo không nên được 
kết án trừ khi chứng minh được nghi ngờ chính đáng rằng bị cáo đã phạm tội. Suy đoán 
pháp lý với bị cáo là vô tội cho đến khi tội phạm được chứng minh theo chuẩn mực, áp 
dụng để đảm bảo tính khách quan của hệ thống. Một vấn đề cho Vệ binh để quyết định 
một yếu tố đặc biệt của tội phạm như một nghĩa vụ chứng cứ mà bị cáo nên được suy 
đoán vô tội cho đến khi được chứng minh là có tội. Mặt khác, điều này không xâm phạm 
đến nguyên tắc trong Hiến pháp rằng bị cáo nên được suy đoán vô tội cho đến khi được 
chứng minh là có tội. Lý luận của chính sách có thể đòi hỏi bất cứ yếu tố chứng cứ ngược 
lại nào của bị cáo có thể được miễn trừ như một khả năng. Rằng điều này nên được quy 
định trong luật hoặc trở thành một vấn đề được tham chiếu. Việc xây dựng đạo luật hình 
sự đòi hỏi Tòa án suy đoán yếu tố cốt lõi của tội phạm phải dựa trên nghi ngờ chính 
đáng, nếu không bị cáo sẽ được tuyên trắng án. Sự bào chữa đặc biệt dựa trên yếu tố cốt 
lõi của bào chữa có thể đem đến một nghĩa vụ khác ; tình trạng tâm thần và giảm nhẹ 
trách nhiệm hình sự là ví dụ điển hình cho những dạng bào chữa như vậy. Trong quan 
hệ với yếu tố phạm tội, đối nghịch với sự bào chữa là nghĩa vụ ở phía của bị cáo, sự tham 
chiếu cần thiết để bị cáo có thể miễn nghĩa vụ cân bằng các khả năng mà rất khó để đạt 
được. Tòa án lưu ý rằng nghĩa vụ chứng minh bào chữa như một khả năng có thể có tác 
động đến yếu tố bào chữa của bị cáo như nhi ngờ đối với tội của bị cáo nhưng không 
được xác lập như một khả năng. Điều này có thể dẫn tới một tình huống mà tội phạm 
không được chứng minh như một yếut ố của bào chữa dựa trên nghi ngờ chính đáng 
mà bị cáo vẫn bị kết án. Như vậy sẽ không đúng. Chứng cứ của lỗi cố ý không thểt hiếu 
trong một tội phạm đúng nghĩa, phân biệt tội phạm chức vụ, Tại Điều 29 của Đạo luật 
lạm dụng ma túy, như đã được sửa đổi, nghĩa vụ chứng minh thông thường về yếu tố 
tâm lý của việc sở hữu chất hướng thần không thuộc về phía công tố và bị cáo được yêu 
cầu phải chứng minh điều đó không tồn tại.

21. Do đó, Tòa án coi nghĩa vụ chứng cứ thuộc về bị cáo theo Điều 29 Đạo luật lạm 
dụng ma túy đã sửa đổi được miễn khi bị bị cáo chứng minh sự tồn tại của nghi ngờ 
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chính đáng mà bị cáo không biết hay không có điều kiện thấy trước bị cáo đang sở hữu 
chất hướng thần. Đây không phải là nghĩa vụ bổ sung chứng cứ. Đây là nghĩa vụ pháp 
lý miễn giảm tiêu chuẩn thấp nhất của chứng cứ, nhân danh chứng minh dựa trên nghi 
ngờ chính đáng. Bên công tố phải chứng minh sở hữu chống lại bị cáo. Họ cũng phải 
chứng minh rằng chất đang nghi vấn là chất hướng thần như đã xác định trong Đạo luật 
lạm dụng ma túy đã sửa đổi. Sự điều chỉnh có thể cần phải chứng minh bằng bản cứng. 
Những yếu tố này cần phải được chứng min bởi bên công tố dựa trên những nghi ngờ 
chính đáng. Nghĩa vụ chứng minh thuộc về bị cáo tạo ra nghi ngờ chính đáng theo Điều 
29. Điều này có thể được thực hiện bằng cách chỉ ra khiếm khuyết của vụ án truy tố, bằng 
cách tham chiếu tuyên bố đến gardai hoặc bởi chính bị cáo khi cung cấp chứng cứ. Bởi vì 
đây là nghĩa vụ chứng minh, những quyết định như chứng cứ gì vềv ấn đề đó là đủ để 
tạo ra sự nghi ngờ chính đáng trước bồi thẩm đoàn. Việc này phát sinh ra hậu quả pháp 
lý. Một khi bên công tố đã chứng minh được việc sở hữu chất hướng thần, bị cáo không 
thể làm đơn của vụ án khi bên công tố đã trả lời kết luận dựa trên bất kỳ thất bại nào về 
phần của họ để chứng minh bị cáo không biết hoặc không có điều kiện thấy trước việc 
sở hữu chất hướng thần. Về việc làm rõ sự bào chữa trên tiêu chuẩn nhìn nhận nghi ngờ 
chính đáng, đó là quyết định của bị cáo nếu bị cáo muốn cung cấp chứng cứ hay không. 
Bên công tố có thể lập luận rằng việc đệ trình với thẩm phán về bào chữa đặc biệt không 
được coi là nghi ngờ chính đáng.

22. Trong việc định hướng thẩm phán về vấn đền ày, thẩm phán trong tương lại nên 
nhìn nhận với quan điểm của Tòa án, xuất phát từ hướng ban đầu như nghĩa vụ và tiêu 
chuẩn, chứng cứ và nguyên tắc suy đoán vô tội. Việc nêu ra nghĩa vụ và tiêu chuẩn của 
chứng cứ dù sao thẩm phán cũng nên chỉ ra rằng bên công tố phải chứng minh các yếu tố về 
sở hữu của chất đó và chất đó là chất hướng thần, dựa trên nghi ngờ chính đáng. Thẩm phán 
xét xử nên nói với bồi thẩm đoàn rằng nghĩa vụ chứng cứ thuộc về bên bào chữa để chứng 
minh nghi ngờ chính đáng tồn tại và bị cáo không biết hoặc không có điều kiện thấy trước 
việc sở hữu chất hướng thần. Nên rõ ràng nêu rằng nghĩa vụ thuộc về bị cáo được miễn nếu 
sự bào chữa chứng minh được nghi ngờ hợp lý và chỉ về vấn đề đó.

Trách nhiệm đảo ngược trong luật cũng được xem xét bởi Tòa án Hình sự Đặc biệt trong 
vụ People (DPP) kiện Egan [2010] 3 IR 561. Bị cáo bị buộc tội theo Điều 3 Đạo luật hình sự (Tội về 
tình dục) năm 2006 quy định:

(1) Bất cứ người nào có hành vi tình dục với trẻ dưới 17 tuổi sẽ phải chịu trách nhiệm 
hình sự, và theo quy định tại khoản 3, bị truy tố và kết án …“

….

(5) Bên bào chữa cho tội phạm quy định tại Điều này trong quá trình tố tụng có 
nghĩa vụ chứng minh rằng khi thực hiện hành vi, người đó thực sự tin rằng đứa trẻ 
bị xâm hại đã đủ 17 tuổi.
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(6) Trong quá trình tố tụng tội phạm quy định tại Điều này, tòa án có nghĩa vụ xét 
xem liệu bị cáo có thực sự tin rằng tại thời điểm phạm tội, đứa trẻ bị xâm hại đã đủ 
17 tuổi; Tòa án sẽ phải tính đến sự có hay vắng mặt của điều kiện cho phép bị cáo 
tin như vậy và các tình tiết liên quan khác.

Bị cáo đã bị kết án và phải chịu hình phạt 15 tháng tù. Bị cáo kháng cao lên Tòa 
án hình sự Đặc biệt vì việc kết tội có sai sót từ phía thẩm phán vì không xét đến nghĩa 
vụ chứng cứ liên quan đến sự bào chữa của việc thực sự tin như đã quy định tại Điều 
3.5 của Đạo luật 2006. Tại phiên tòa, bị cáo không đưa ra chứng cứ hỗ trợ việc bào 
chữa cho sự tin tưởng rằng nạn nhân đã đạt đủ 17 tuổi trở lên. Thẩm phán đã nêu 
ra vấn đề của chính bị cáo và đã định hướng cho bồi thẩm đoàn rằng nghĩa vụ đó 
thuộc về bị cáo để nêu ra chứng cứ rằng bị cáo thực sự tin rằng nạn nhân đã đạt đủ 
17 tuổi trở lên và bảo đảm chứng cứ để vượt qua sự nghi ngờ chính đáng rằng bị cáo 
thực sự tin như vậy. Nó đã được đệ trình từ phía bị cáo rằng bị cáo phải bào chữa vì 
sự tin tưởng đó (như trong vụ án mà sự bào chữa do kích động mạnh trong tội giết 
người) và nghĩa vụ chứng cứ thuộc về bên công tố phủ nhận sự bào chữa dựa trên 
nghi ngờ chính đáng.

Bên công tố cho rằng không có chúng cứ để bồi thẩm có thể kết luận bị cáo thực sự 
tin tưởng nạn nhân đã đạt đủ 17 tuổi trở lên.

Tòa án hình sự Đặc biệt cho rằng theo Điều 3.5 của Đạo luật 2006 rõ ràng đã đặt ra 
nghĩa vụ đối với bị cáo để bào chữa chứng minh về niềm tin của mình. Một nghĩa vụ như 
vậy có thể được miễn trừ qua kiểm tra chéo hoặc nêu lên những vấn đề trước bồi thẩm 
đoàn mà hỗ trợ cho chứng cứ và bị cáo không cần thiết phải cung cấp chứng cứ. Luật đã 
quy định rõ nghĩa vụ về phía bị cáo phải chứng minh sự tin tưởng rằng nạn nhân đã đạt 
đủ 17 tuổi trở lên. Nhằm khẳng định hướng dẫn của thẩm phán xét xử, Tòa án đã lưu ý 
như sau: 

(Tòa án hình sự Đặc biệt)

(Thẩm phán Fennelly, Herbert và Gilligan)

26. (Thẩm phán Fennelly) … Đại diện công tố đã dẫn chiếu đến ba khả năng tiếp 
cận để giải thích điều này:

1. Đầu tiên, cách tiếp cận được đề nghị bởi bị cáo: rằng bị cáo không phải chứng 
minh sự tin tưởng của mình, rằng bên bào chữa chỉ có nghĩa vụ chứng cứ về gỡ tội, trong 
khi nghĩa vụ pháp lý thuộc về phía công tố để bác bỏ sự bào chữa về niềm tin đó; bên 
bào chữa chỉ cần nêu ra vấn đề của toàn bộ chứng cứ.

2. Thứ hai, cách tiếp cận của thẩm phán xét xử với kiến thức rộng trong vụ án này, theo 
Điều 3.5 của Đạo luật 2006 nghĩa vụ chứng minh đương nhiên thuộc về bị cáo. Bị cáo phải 
chứng minh sự bào chữa cho việc tin tưởng đó qua việc đối chiếu với chứng cứ của vụ án, có 
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thể thông qua kiểm tra chéo hay các khác nhưng bị cáo không cần thiết phải tự mình đưa ra 
chứng cứ. Nghĩa vụ thuộc về bị cáo không không chú trọng gì hơn đến việc xác lập nghi ngờ 
chính đáng trong tâm trí của thẩm phán;

3. Thứ ba, theo Điều 3.5 của Đạo luật yêu cầu bị cáo đưa ra chứng cứ cân bằng của 
các khả năng mà bị cáo thực sự tin rằng nạn nhân đã đạt đủ 17 tuổi trở lên. 

27. Tòa án chấp nhận rằng điều này có thể được phân tích theo ba khả năng này. 
Khả năng đầu tiên là của bị cáo, thứ hai của thẩm phán xét xử và cuối cùng là của bên 
công tố. 

Lựa chọn đầu tiên

28. Người bị buộc tội đệ trình rằng phiên tòa nên coi sự bào chữa về “sự tin tưởng“ 
được cho phép theo luật y hệt như bào chữa cho sự kích động mạnh của tội giết người. Bị 
cáo không đưa ra lý do đặc biệt nào thêm về việc tại sao phải làm vậy. Có những sự khác 
biệt rõ ràng giữa hai tình huống. Luật quy định về bào chữa kích động mạnh đã được 
phát triển qua các vụ án của nhiều năm … Nó chỉ liên hệ tới tội giết người1, bào chữa tín 
nhiệm đã tác động đến việc giảm đi tội giết người, nhưng không như vậy nữa… Không có 
một lý do rõ ràng để áp dụng kiểm nghiệm của thẩm phán đối với quy định của Luật của 
Oireachtas và đặc biệt là Đạo luật với bối cảnh pháp lý của Đạo luật này.

29. Trong bất cứ sự kiện nào, trong mọi vụ án, Tòa án phải ngay lập tức tuân theo 
luật định để dựa vào chứng cứ, sự bào chữa phải được thực hiện … 

30. Trong vụ án hiện tại, sự bào chữa không được thực hiện trong tố tụng. Như đã chỉ 
rõ, việc bào chữa của “sự tin tưởng“ không có ý nghĩa và hình thức dù bất cứ thứ gì được 
nêu ra trong chứng cứ trước thẩm phán. Hơn nữa, bên bào chữa không yêu cầu thẩm phán 
rằng theo luật, thẩm phán phải dựa vào chứng cứ và đảm bảo việc bào chữa …

31. Như vậy, Tòa án thỏa mãn rằng người khiếu kiện phải thua trong đơn kiện bởi lý 
do đơn giản này. Cho dù giả sử thủ tục tố tụng của vụ án đã được áp dụng ở một số dạng 
suy luận, vụ án hiện tại không đạt. Thẩm phán không theo luật và không được yêu cầu 
theo luật khi kết luận việc truy tố mà việc bào chữa không được đảm bảo. Nếu thẩm phán 
được yêu cầu thì có vẻ mọi thứ sẽ nghi ngờ hơn những gì thẩm phán đã kết luận, dựa vào 
chứng cứ và đó là nền tảng để nghi ngờ.

32. Dù sao cũng cần khẳng định rằng quan điểm của Tòa án không đủ suy luận giữa 
việc bào chữa “sự tin tưởng“ cho phép bởi Điều 3.2 Đạo luật 2006 và việc bào chữa vì kích 
động mạnh của án giết người. 

1 Quy tắc tương tự được áp dụng cho bị cáo bào chữa với lý do bị ép buộc và phòng vệ chính đáng. 
Nếu nghĩa vụ chứng cứ bào chữa được thỏa mãn và bên công tố không thể chứng minh được tội 
phạm hoàn thành thì việc bào chữa không được áp dụng, bị cáo sẽ được tuyên trắng án.
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Lựa chọn thứ hai

33. Theo những gì đã đề cập, có lẽ không cần thiết để xử lý vòng hai. Người thưa 
kiện sẽ không thành công nếu thủ tục tố tụng được tuân thủ. Thẩm phán theo luật rõ 
ràng rằng có nghĩa vụ mà thẩm phán miêu tả là nghĩa vụ chứng cứ đảo ngược, thuộc 
về bị cáo phải chứng minh bằng cách tham chiếu đến chứng cứ, yêu cầu “sự tin tưởng“. 
Thẩm phán cũng giải thích rằng bị cáo không cần thiết phải miễn trừ nghĩa vụ này hoặc 
trực tiếp tự mình đưa ra chứng cứ. Thẩm phán có thể dựa vào bất kì phần nào của chứng 
cứ được đưa ra bởi công tố hoặc từ kiểm tra chéo.

34. Về bề nổi và cách giải thích thông thường của luật, Tòa án hài lòng về nghĩa vụ 
của bên bào chữa “chứng minh bị cáo thực sự tin rằng tại thời điểm phạm tội, nạn nhân 
đã đạt đủ 17 tuổi trở lên“. Rõ ràng nghĩa vụ không thể được miễn trừ ngoài việc bên 
bào chữa đưa ra chứng cứ. Khá hiển nhiên rằng bên bào chữa tin vào bất kì chứng cứ 
được đưa ra trong vụ án. Điều này có thể được xảy ra qua việc kiểm tra chéo hoặc nêu ra 
những vấn đề trước thẩm phán mà hỗ trợ việc bào chữa cho sự tin tưởng đó…

36. Tòa án phải đưa ra tầm ảnh hưởng rõ ràng với điều luật. Không thể không thừa 
nhận sự thật rằng Oireachta yêu cầu bị cáo phải chứng minh “sự tin tưởng“. Thẩm 
phán đã đưa ra tác động đối với đòi hỏi đúng luật đó. Thẩm phán không đi xa đến việc 
tiếp nhận đệ trình của bên công tố về ảnh hưởng của nghĩa vụ phải được miễn trừ theo 
cân bằng của các trường hợp. Thẩm phán cho rằng bên bào chữa phải cho thấy được 
nghi ngờ chính đáng mà thẩm phán đã yêu cầu về “sự tin tưởng“. Điều này như thẩm 
phán miêu tả là “một nghĩa vụ chứng cứ đảo ngược“. Đây là tính mới trong luật hình 
sự của chúng ta. Thủ tục dù sao cũng là sự diễn giải của quy định mà không vượt quá 
đòi hỏi bị cáo phải chứng minh nghi ngờ chính đáng để bị cáo tin rằng nạn nhân đã 
đạt đủ 17 tuổi trở lên. Từ quan điểm của Tòa án, thẩm phán đã đúng đắn khi yêu cầu 
người khiếu kiện miễn nghĩa vụ đó. Có thể phần đó được giải thích chính xác, đặt ra 
một nghĩa vụ nặng nề hơn phía bị cáo phải chứng minh cân bằng giữa các khả năng mà 
bị cáo đã tin tưởng… Tòa án có thể giải quyết vấn đề bằng cách viện dẫn châm ngôn 
càng hiểu càng ít. Nếu người khiếu kiện không thể thỏa mãn thẩm phán cho dù chỉ là 
nghi ngờ chính đáng ở điểm này, hiển nhiên thẩm phán không thể tin rằng bị cáo đã 
tin tưởng như vậy. Nó là đủ để kết tội người khiếu kiện không thể đưa ra sự nghi ngờ 
chính đáng trong tâm trí của thẩm phán rằng bị cáo thực sự tin nạn nhân đã đạt đủ 17 
tuổi hoặc hơn.

37. Thẩm phán kết tội người khiếu kiện trên cơ sở có lợi cho bị cáo hơn là nghĩa vụ 
chứng cứ cân bằng các khả năng cho dù lập luận rằng đó là sự giải thích đúng. Trong 
những tình tiết như vậy, rất cần thiết mà không thích hợp cho Tòa án để quyết định điều 
luật có yêu cầu chứng cứ tiêu chuẩ cao như vậy không. Tòa án không bày tỏ quan điểm 
gì về câu hỏi này.
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Đây là một quan điểm nhân tiện (obiter). Dù sao, tương đồng với ngôn ngữ được sử 
dụng trong Smyth Senior, nó cũng gợi mở một “nghĩa vụ pháp lý“ dựa trên nghi ngờ hợp 
lý về phía bị cáo.

 Vụ PJ Carey Contractors Limited kiện DPP [2012] IR 234 (vụ án liên quan đến việc giải 
thích Điều 50 của Đạo luật về sức khỏe, an toàn và phúc lợi năm 1989), dù sao Tòa án 
hình sự Đặc biệt đã theo Smyth Senior và giải thích rằng quyết định chỉ cho phép nghĩa 
vụ chứng cứ về phía bị cáo. Thẩm phán Hardiman đã nhận định như sau: 

Theo kết quả việc lập luận [trong vụ Smyth Senior], Tòa án cho rằng nghĩa vụ đảo 
ngược được quy định tại Điều 29 Đạo luật lạm dụng ma túy năm 1977, cho phép nghĩa 
vụ chứng cứ thuộc về bị cáo và không phải nghĩa vụ pháp lý. Nghĩa vụ chứng cứ có thể 
được miễn trừ bởi chứng minh sự tồn tại của nghi ngờ chính đáng để bị cáo biết bị cáo 
sở hữu chất hướng thần.

Tham khảo sự kiện nền tảng của phán quyết vụ Smyth là sự phân tích quy định 
Hiến pháp đề cập mà tôi cho rằng chính xác, tôi sẽ giải thích Điều 50 của Đạo luật 1989 
tương tự và nghĩa vụ chứng cứ chỉ thuộc về bị cáo. 

Các Tòa án đã vật lộn với lĩnh vực pháp luật phức tạp này, tìm cách có hiệu lực đối 
với các điều khoản trách nhiệm ngược của pháp luật, nơi đặt nghĩa vụ cho các bên bị buộc 
tội mà không bị phủ nhận bởi công tố, đồng thời đảm bảo rằng quyền được suy đoán vô 
tội được thực hiện nghiêm túc. Tuy nhiên, rõ ràng là lĩnh vực pháp luật này vẫn còn gây 
ra sự nhầm lẫn, đặc biệt liên quan đến sự phân biệt tồn tại giữa nghĩa vụ pháp lý và bằng 
chứng chứng minh và ý nghĩa của cả hai nghĩa vụ. Tóm lại, có thể nói rằng nghĩa vụ pháp 
lý về chứng minh là nghĩa vụ thuyết phục – nghĩa vụ “được gọi là như vậy”; đó là ngưỡng 
cần thiết phải đạt được để chứng minh thực tế trong vụ việc. Chỉ có hai nghĩa vụ pháp lý 
của bằng chứng - vượt quá sự nghi ngờ hợp lý trong vụ án hình sự và về sự cân bằng của 
xác suất trong vụ án dân sự. Nếu công tố không chứng minh trường hợp của nó vượt quá 
sự nghi ngờ hợp lý, nghĩavuụ pháp lý của bằng chứng không được thỏa mãn. Khi nghĩa 
vụ pháp lý của bằng chứng được đặt lên một bị cáo trong vụ án hình sự, hiện chỉ phát sinh 
liên quan đến sự bảo vệ của sự tâm thần và trách nhiệm giảm dần, đó là một tiêu chuẩn 
dân sự. Trong những trường hợp như vậy, nghĩa vụ pháp lý của bằng chứng vượt quá sự 
nghi ngờ hợp lý ban đầu được thuộc phía công tố để chứng minh tất cả các cấu thành của 
hành vi phạm tội. Nếu công tố thỏa mãn ngưỡng này, thì nó sẽ rơi vào bên bị buộc tội để 
chứng minh sự bảo vệ đối với sự cân bằng của tiêu chuẩn xác suất. Cả hai nghĩa vụ pháp 
lý của bằng chứng đang hoạt động trong một kịch bản như vậy. Công tố khẳng định rằng 
một hành vi phạm tội đã được thực hiện và phải chứng minh nó với một tiêu chuẩn nghi 
ngờ vượt quá hợp lý; các bị cáo khẳng định rằng một trong hai biện pháp phòng vệ được 
áp dụng và phải chứng minh nó với sự cân bằng của tiêu chuẩn xác suất. Bào chữa cho tình 
trạng tâm thần và giảm nhẹ trách nhiệm hình sự là những trường hợp duy nhất trong luật 
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pháp Ireland, nơi một gánh nặng chứng minh pháp lý hiện đang được đưa ra cho bên bị 
buộc tội trong một phiên tòa hình sự.

Tại thời điểm này, phải xem xét đến nghĩa vụ chứng minh bằng chứng. Đó là một 
nguyên tắc pháp luật phổ biến phát sinh trong cả vụ án dân sự và hình sự. Đó là nghĩa 
vụ để làm cho một cái gì đó trở thành một vấn đề sống trước tòa án, để nó được xác định 
bởi bộ ba thực tế. Do đó, nghĩa vụ phải thêm bằng chứng để xem xét nó. Trong thực tế, 
nó không phải là một nghĩa vụ của bằng chứng - tốt hơn là xem xét nó, và có lẽ gắn nhãn 
nó, như một nghĩa vụ để đưa ra bằng chứng để nó được xem xét. Đó là nghĩa vụ trình bày 
bằng chứng hơn là bằng chứng. Sự phân biệt này rất quan trọng. Như Chánh án Denham 
đã nhận định trong vụ McNulty (trích dẫn Halsbury): “Bằng chứng là điều dẫn đến kết 
luận về sự thật hoặc giả dối của các sự kiện bị cáo buộc là chủ đề của cuộc điều tra. Bằng 
chứng, nếu được chấp nhận và tin tưởng, sẽ dẫn đến bằng chứng, nhưng nó không nhất 
thiết phải là bằng chứng của chính mình.”1 Thẩm phán xét xử sẽ xác định liệu có đủ bằng 
chứng có thể được xem xét bởi bộ ba dữ kiện hay không. Thông thường trong các vụ án 
dân sự, bên chịu gánh nặng bằng chứng cũng phải chịu gánh nặng pháp lý - do đó, một 
bên khẳng định sơ suất phải đặt vấn đề trực tiếp trước khi thỏa mãn với tòa án về gánh 
nặng pháp lý của ngưỡng chứng minh (về sự cân bằng của xác suất). Việc không đáp ứng 
tiêu chuẩn bằng chứng này sẽ dẫn đến việc bị đơn làm đơn không phù hợp. Tương tự 
như vậy, một bên bảo vệ hành động có thể khẳng định một biện pháp phòng vệ như giả 
định tự nguyện về rủi ro. Trong những trường hợp như vậy, và để có sự bào chữa này 
được xem xét bởi thẩm phán xét xử, ban đầu bị đơn phải thỏa mãn gánh nặng sản xuất 
(gánh nặng bằng chứng này). Nếu một vụ kiện prima facie được đưa ra, thì bên đó phải 
đáp ứng gánh nặng pháp lý của bằng chứng để bảo vệ thành công hành động.

Nghĩa vụ xuất trình này cũng được áp dụng trong tố tụng hình sự. Nó đòi hỏi cả 
bên công tố và bào chữa phải bổ sung bằng chứng hỗ trợ cho một vấn đề mà nó tìm cách 
nêu ra, để thiết lập một vụ án prima facie về sự tồn tại hoặc không tồn tại của một vấn 
đề thực tế. Đây là những gì thẩm phán Charleton đã đề cập trong vụ Smyth Senior như 
là nghĩa vụ pháp lý của việc bổ sung bằng chứng. Ví dụ, nếu một bị cáo muốn nêu ra 
một biện pháp phòng vệ như khiêu khích, tự vệ hoặc cưỡng chế, thì yêu cầu ngưỡng tối 
thiểu ban đầu tồn tại để thỏa mãn thẩm phán xét xử rằng có đủ bằng chứng về biện pháp 
phòng vệ được xác định bởi thực tế. Một khi một bên bị buộc tội thỏa mãn thành công 
nghĩa vụ trình bày này, việc truy tố phải, ngoài việc chứng minh các yếu tố của hành vi 
phạm tội, phủ nhận bất kỳ bào chữa nào, tất cả đều là nghĩa vụ bằng chứng pháp lý vượt 
ngoài sự nghi ngờ hợp lý.

Nguyên tắc suy đoán vô tội đảm bảo rằng luật hình sự hoạt động khác với luật dân 
sự liên quan đến việc áp dụng các nghĩa vụ này. Trong tố tụng dân sự, bên khởi kiện 

1 Xem vụ Sam McNulty và Ireland, Tổng Chưởng lý [2015] IESC 2, đoạn 40.
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thường mang cả nghĩa vụ pháp lý và chứng cứ. Ngược lại, trong luật hình sự, mặc dù bên 
truy tố thường mang cả nghĩa vụ pháp lý và nghĩa vụ chứng cứ nhưng sau đó là một tiêu 
chuẩn nằm ngoài sự nghi ngờ hợp lý, bị cáo chỉ chịu nghĩa vụ trình bày đối với sự tồn tại 
hoặc không tồn tại của một dữ kiện trong vấn đề mà họ muốn nêu ra khi bào chữa. Họ 
không bao giờ chịu nghĩa vụ pháp lý về bằng chứng (trừ trường hợp loại trừ trách nhiệm 
và sự tâm thần, khi họ phải chịu cả nghĩa vụ pháp lý và chứng cứ trong việc chứng minh 
một trong hai biện pháp bào chữa). Một khi họ đã thỏa mãn ngưỡng chứng cứ tối thiểu 
này và biến vấn đề thành một vấn đề sống động trước bộ ba dữ kiện, thì đó là lúc công 
tố phủ định nó, đến một tiêu chuẩn nằm ngoài sự nghi ngờ hợp lý.

Xem xét nghĩa vụ pháp lý của bằng chứng và nghĩa vụ trình bày (gánh nặng bằng 
chứng), giờ đây chúng ta có thể tập trung vào các điều khoản trách nhiệm ngược theo 
luật định. Để bắt đầu, cần lưu ý rằng đây là những nghĩa vụ trình bày, không phải là 
bằng chứng. Như vậy, họ không đặt một nghĩa vụ pháp lý chứng minh cho bên bị buộc 
tội. Thứ hai, các quy định này có các hình thức khác nhau. Ví dụ, họ có thể hoạt động 
như suy đoán một khi các sự kiện nhất định được thiết lập - như có thể thấy trong Điều 
29.2.a Đạo luật lạm dụng năm 1977 (đã sửa đổi), Điều 4 của Đạo luật Phòng chống tham 
nhũng (Sửa đổi) 2001 và Điều 41.3 của Đạo luật Tư pháp hình sự 1999. Họ cũng có thể 
áp dụng để yêu cầu bên bị buộc tội nêu ra một biện pháp phòng vệ như niềm tin trung 
thực. Thứ ba, các điều khoản trách nhiệm ngược theo luật này - ít nhất là vì chúng liên 
quan đến các suy đoán - không yêu cầu bên truy tố phủ định sự tồn tại hoặc không tồn 
tại của dữ kiện trong vấn đề; thay vào đó, họ đặt ra một nghĩa vụ tích cực đối với bên 
bị buộc tội để cung cấp bằng chứng có thể được xem là gây ra sự nghi ngờ về sự tồn tại 
hoặc không tồn tại của nó.

(iii)  Nguyên tắc kiến thức riêng biệt

[1-21] Nguyên tắc kiến thức riêng biệt là một ngoại lệ pháp luật phổ biến hơn nữa đối 
với suy đoán vô tội. Nó có tác dụng chuyển nghĩa vụ chứng minh bằng chứng về một vấn 
đề cụ thể sang phía bị cáo trong các trường hợp mà bằng chứng được cho là chỉ nằm trong 
kiến thức hoặc phương tiện hiểu biết của người đó. Với chiều rộng tiềm năng của ứng 
dụng của nó, người ta đã nghi ngờ nếu ngoại lệ này vẫn được áp dụng cho tố tụng hình 
sự.1 Nguyên tắc này đã được thảo luận bởi Tòa án tối cao và Tòa án tối cao tại vụ McGowan 
v Carville [1960] 1 IR 331. Tại Tòa án tối cao, thẩm phán Murnaghan đã tuyên bố như sau:

Thẩm phán Murnaghan (tại trang 345) Có một nguyên tắc chính yếu của lĩnh vực 
luật hình sự ở đất nước này, thường được nêu, không thể được lặp lại quá thường xuyên, 

1 Ở Anh quốc và xứ Wales, nguyên tắc kiến thức riêng biệt từng bị bác bỏ trong vụ R và Edwards [1975] 
QB 27. Đối với việc áp dụng nguyên tắc trong luật dân sự, xem vụ Hanrahan và Merck, Sharp và Dohme 
Ltd [1988] ILRM 629; vụ Rothwell và Motor Insurers Bureau of Ireland [2003] IR 268 và vụ Wicklow Co. Co 
và Katie Fortune [2012] IEHC 406.
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rằng không có trách nhiệm của một người bị buộc tội để chứng minh sự vô tội của mình, 
trách nhiệm tại mọi thời điểm thuộc về Nhà nước để chứng minh tội lỗi của anh ta. Theo 
quy định này, một số trường hợp ngoại lệ đã được đưa ra bởi luật, chủ yếu là trong tập 
quán, và tôi sợ một xu hướng đáng tiếc nhưng ngày càng tăng về phía cơ quan hành 
pháp nhằm thúc đẩy luật pháp chứng minh việc có thẩm quyền hợp pháp, dưới hình 
dạng của một giấy phép, giấy chứng nhận hoặc bằng cách khác, lên người bị buộc tội. 
Theo quan điểm của tôi, điều cần thiết là tòa án nên kiên quyết từ chối cho phép bất kỳ 
ngoại lệ không cần thiết nào đối với nguyên tắc tôi đã nêu. Đồng thời, các tòa án phải cẩn 
thận để thấy rằng công lý không chỉ được thực hiện mà được nhìn thấy thực hiện. Luật 
với vấn đề này, tôi nghĩ, cố gắng áp dụng một thái độ thực tế và hợp lý. Nó thừa nhận, 
trong trường hợp không có sự tồn tại của cơ quan có thẩm quyền hợp pháp và sự tồn tại 
của cơ quan có thẩm quyền hợp pháp đó, có thể không phải lúc nào cũng có thể, vì bản 
chất của sự việc, để công tố chứng minh một cách khẳng định và vượt quá sự nghi ngờ 
hợp lý thực tế về sự không tồn tại của cơ quan hợp pháp như vậy. Trong những trường 
hợp như vậy, bằng chứng đầy đủ về sự không tồn tại theo ý kiến   của thẩm phán hoặc 
công lý đã được đưa ra vì bản chất của trường hợp cụ thể sẽ yêu cầu một cách hợp lý 
trách nhiệm chứng minh điều ngược lại sau đó được chuyển sang người bị buộc tội. Khi 
xem xét số lượng bằng chứng cần thiết để thay đổi nghĩa vụ chứng minh trong trường 
hợp như vậy, thẩm phán hoặc công lý sẽ liên quan đến các cơ hội về kiến   thức đối với 
thực tế được chứng minh có thể được các bên tương ứng sở hữu.

Davitt P. (trang 335)

[9-29] Sự liên hệ pháp lý của việc áp dụng nguyên tắc này trong tố tụng hình sự 
được nêu ra trong vụ Tổng chưởng lý kiện Shorten [1961] IR 304 mà Davitt P đã nhận định:

Tôi thú nhận rằng tôi hoàn toàn không cảm thấy hài lòng về việc áp dung trong các 
vụ án hình sự về nguyên tắc “kiến thức riêng biệt” hoặc thực sự về việc áp dụng bất kỳ 
nguyên tắc nào đối với trách nhiệm chứng minh khác với suy đoán vô tội. Một số trường 
hợp trong các báo cáo và một số tuyên bố trong sách giáo khoa được chấp nhận từ lâu 
là có thẩm quyền có thể không còn được xem xét kể từ khi quyết định trong vụ Wooluler 
[1935] AC 462 đã được chấp nhận và áp dụng ở đây. Tôi thấy rất khó áp dụng nguyên tắc 
“kiến thức riêng biệt” ngay cả ở dạng đã được sửa đổi hoặc với bất kỳ nguyên tắc tương 
tự nào, ngoài việc cố gắng giảm bớt nguyên tắc giả định vô tội…

Trong vụ DPP (Lowney) kiện Rostas [2012] IEHC 19, hai bị cáo đều bị buộc tội riêng rẽ 
về tội danh ăn xin  trái phép theo Điều 2 của Đạo luật hình sự (trật tự công cộng) năm 
2011. Bắt đầu được định nghĩa trong Khoản 1 Điều 2 như sau: ‘(a) ngoài trường hợp có giấy 
phép hoặc cho phép (dù được mô tả thế nào) được cấp bởi hoặc theo một điều luật, người đó yêu 
cầu hoặc xin tiền hoặc hàng hóa từ người khác hoặc những người khác.’ Khi bên truy tố kết thúc 
trình bày buộc tội đối với cả hai bị cáo, bên bào chữa đã tìm một hướng để trắng án với 
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lý do rằng công tố không chứng minh được rằng bị cáo không có giấy phép hoặc được 
phép để ăn xin. Thẩm phán xét xử đã nêu một trường hợp, hỏi ‘liệu trong việc truy tố tội 
phạm theo Điều 2 của Đạo luật năm 2011, công tố phải bổ sung bằng chứng để chứng 
minh rằng người bị buộc tội không hành động theo giấy phép hoặc ủy quyền được cấp 
bởi hoặc theo quy định, hay đây là điều mà bên bào chữa chịu nghĩa vụ chứng minh? ‘.

Thẩm phán White trang 15:  Đây là một nguyên tắc lâu đời của các tham số không 
chắc chắn, theo đó một vấn đề nằm trong “kiến thức riêng biệt” của bị cáo, bên truy tố 
không cần phải chứng minh.

17. Tuy nhiên, phán quyết của thấm phán Murnaghan trong vụ McGowan và Carville 
vẫn là quy định tốt…

18. Vấn đề giấy phép hoặc ủy quyền không phải là vấn đề bào chữa pháp lý. Bên 
truy tố có nghĩa vụ dẫn một số bằng chứng để xác lập một vụ án prima facie rằng việc xin 
ăn diễn ra mà không có sự cho phép hợp pháp. Một khi điều này được thiết lập, trách 
nhiệm chứng minh được chuyển cho bị cáo để thiết lập một sự nghi ngờ hợp lý về tính 
hợp pháp của việc ăn xin. Trách nhiệm thuộc về thẩm phán xét xử quyết định xem vụ án 
prima facie có được thành lập hay không.

19. Câu trả lời cho câu hỏi được đặt ra là “Có”. Bên truy tố phải bổ sung một số bằng 
chứng cho thấy người bị buộc tội không hành động theo giấy phép hoặc ủy quyền được 
cấp bởi hoặc theo luật định.
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Abstract: Different versions of the presumption of innocence exist in the world. The author examines its 

normative meaning in both Vietnam and Canada. Issues related to the legal interpretation, application 

and also translation of this fundamental concept in both countries are also scrutinized. 
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Many, but not all2, countries have accorded presumption of innocence a status of 
constitutional right.3 Some authors observed that “[a]lthough [the presumption of in-
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2 For example, “the presumption does not appear anywhere in indigenous German legislation”: Weigend, 

T. (2014), “Assuming that the Defendant Is Not Guilty: The Presumption of Innocence in the German 
System of Criminal Justice”, Criminal Law and Philosophy 8(2) 285-299, p. 286; see also Lin, X. and Watters, 
C. (2017), ‘Understanding the Presumption of Innocence in China’ in Yun Zhao and Michael Ng, Chinese 
Legal Reform and the Global Legal Order, Cambridge University Press, p. 52: “In Germany, no explicit 
[presumption of innocence] provisions exist in the country’s statutes.” (italics added).

3 Pattabhi Rama Rao, K. & Bharti, V. “Reverse Burdens: A Threat to Presumption of Innocence” (2016), 
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nocence] is widely accepted and strongly rooted in modern legal cultures, different ver-
sions of [the presumption of innocence] exist”1, hence the interest to examine this pre-
sumption in criminal law in both Vietnam and Canada. Ferry de Jong and Leonie van  
Lent also noted, “The presumption of innocence has always been much discussed, but 
in the last decade the topic has generated a particularly significant extent of academic 
work”; they added, “[s]everal other authors search for the principle’s normative mean-
ing and implications.”2 This paper adopts this approach. 

The Presumption of Innocence in Vietnam

In 2014, the Procurator General of the Vietnam Supreme People’s Procuracy wrote:3

Presumption of innocence is a fundamental principle of every democratic justice. The 
new Constitution enshrines this principle in Clause 1, Article 31 as follows: “A person 
charged with a criminal offense shall be presumed innocent until proven guilty according to a 
legally established procedure and the sentence of the court takes legal effect.” This provision 
can be regarded as a “landmark” in Vietnam’s jurisprudential development and 
justice advancement. ...

This principle prompt[ed] revision of the [former] provision of the Code that “No 
person shall be considered guilty until a court judgment on his/her criminality takes 
legal effect” (Article 9). More comprehensively, presumption of innocence should 
be institutionalized as a ground for amending relevant provisions on rights and 
obligations of involved parties and procedural mechanisms as follows: “A person 
charged with a criminal offense shall be presumed innocent until proven guilty according to 
a legally established procedure and the sentence of the court takes legal effect. The burden of 
proving a crime shall be carried by procedureconducting agencies and the person charged with 
such crime has the right but has no burden to prove his/her innocence. Any doubt about his/
her criminality must be presumed in his/her favor unless it is proven by methods provided by 
this Code.”

This was true in 2014, this is still true in 2020. However, Tim Lindsey and Pip 
Nicholson wrote in 2008, “In Vietnamese criminal law, there is no presumption of 
innocence. ... there exists a presumption of ‘not guilty’, which reflects a literal reading of the 

NPA Criminal Law Review 3(1), p. 54.
1 Lin & Watters, supra, p. 51.
2 de Jong, F. & van Lent, L. (2016), “The Presumption of Innocence as a Counterfactual Principle”, 12 

Utrecht Law Review (1) 32-49, p.  32. 
3 Nguyen, H. B. (2004), LL.D., Procurator General of the Supreme People’s Procuracy, “Revising the Criminal 

Procedure Code in light of the Constitution”, Vietnam Law Magazine, https://vietnamlawmagazine.
vn/revising-the-criminal-procedure-code-in-light-of-the-new-constitution-4000.html (July 3, 2014) 
(emphasis and bold characters added; italics in the original) [retrieved on June 7, 2020].
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relevant legislation.”1 Was this presumption of ‘not guilty’ changed by the most recent 
Vietnam Constitution of 2013 to rather directly include the concept of ‘presumption of 
innocence’? We must answer in the negative. In Vietnamese, Clause 1, Article 31 of the 
Constitution reads: “Người bị buộc tội được coi là không có tội cho đến khi được chứng minh 
theo trình tự luật định và có bản án kết tội của Tòa án đã có hiệu lực pháp luật”2 In English, this 
translates as: “The accused shall be presumed not guilty until proven in the legal order 
and with the sentence of the court legally effective”.3 The Criminal Procedure Code of 
2003 did not include the presumption of innocence.4 Therefore, in order to implement the 
Constitution and to ensure the conformity of the Criminal Procedure Code of 2015 with 
it, Article 13 of the latter provides the same wording, but with the slight difference, the 
addition of the title “Suy đoán vô tội” (also known as ‘SĐVT’).5 SĐVT has been translated 
in English with ‘presumption of innocence’ in scientific documents or with the phrase 
‘the right to be presumed innocent’ in international human rights documents.6 However, 
something seems to have been lost in translation. As noted by Bùi Tiến Đạt, ‘the right to 
be presumed innocent’ should be translated in Vietnamese as giả định vô tội7, “to be close 
[to the legal notion of ‘presumption of innocence] and then avoid being misleading”8, 
and we submit that it should not include as it currently does the terms không có tội 
(presumption of ‘not guilty’). Both the Constitution and the Criminal Procedure Code 
do not use giả định vô tội (presumption of innocence). They use instead SĐVT along with 
không có tội (presumption of ‘not guilty’). Bùi Tiến Đạt further commented regarding 
SĐVT:9

1 Lindsey, T. & Nicholson, P. (2008), “Drugs Prosecutions in Vietnam: The Modern Propaganda Trial”, 
Monash University Law Review 34(2), p. 438 (italics added).

2 Điều 31 Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2013).
3 Translated from Vietnamese by Sébastien Lafrance (bold characters added).
4 Crouzatier, J.-M. (dir.) (2014), Transitions politiques en Asie du Sud-Est – Le régime politique du Vietnam 

[Political Transitions in South-East Asia – The Political Regime in Vietnam], Presses de l’Université de 
Toulouse 1 Capitole, p. 185: “It did not include the presumption of innocence; it only indicated that the 
accused can provide evidence to support his innocence” [translated from French by Sébastien]

5 Điều 13 Bộ luật TTHS năm 2015 (Article 13 Criminal Code Procedure 2015) [Translated from 
Vietnamese by Sébastien Lafrance].

6 Đạt, B. T., “Quyền giả định vô tội và quyền im lặng: Lý thuyết và thách thức từ thực tiễn” [The right 
to innocent assumption and the right to silence: Theory and challenges from practice]: “Thuật ngữ SĐVT đã 
được dịch từ thuật ngữ “presumption of innocence” trong các tài liệu khoa học hay cụm từ “the right to 
be presumed innocent” trong các văn kiện quốc tế về quyền con người.” [translated from Vietnamese 
by Sébastien Lafrance], http://lapphap.vn/Pages/tintuc/tinchitiet.aspx?tintucid=208518. 

7 Ibid.: “the right to be presumed innocent” cần được dịch là quyền được giả định vô tội” [translated from 
Vietnamese by Sébastien Lafrance).

8 Ibid.: “Nguyên tắc “presumption of innocence” cần được dịch là “giả định vô tội” mới sát nghĩa và tránh gây 
hiểu lầm.” [translated from Vietnamese by Sébastien Lafrance].

9 Ibid.: “’presume’ có thể hiểu bằng tiếng việt là ‘suy đoán’, tức là “đoán ra điều chưa biết, căn cứ vào 
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‘presume’ can be understood in Vietnamese as ‘speculation’, that is, ‘guess 
the unknown, based on the known’. ‘Speculation’ requires information, facts, 
documents, and evidence to make people believe in something. If understood like 
this, it is very difficult for the investigating authorities to presume innocence because in 
principle, the arrest and prosecution of the accused must have evidence that makes 
them believe the accused is guilty.

In addition, Thomas Weigend stated regarding the presumption of innocence in the 
context of German law, which is applicable to a certain extent to the issue discussed here 
about Vietnam:1

... the rule requiring the court to be ‘convinced’ of the defendant’s guilt before it can convict 
him is identical with, based on, or at least closely related to the presumption of innocence ... 
But I doubt that there exists a proximate relationship between the presumption of innocence 
and the evidentiary requirements for conviction. The guarantees of the presumption of 
innocence in international legal instruments do not mention the amount of proof 
necessary for conviction but envisage a duration of the presumption “until proved 
guilty according to law”. 

Thus, pointing out the linguistic differences between English and Vietnamese with 
respect to the presumption of innocence in the Vietnam Constitution of 2013 and the 
Vietnam Criminal Procedure Code goes further than being a pure semantic exercise because 
“[i]n practice, the ‘not guilty’ principle carries little weight.”2 Indeed, “The presumption of 
not guilty is ... usually seen as simply requiring that judges (and other people involved in 
the proceedings, such as the procuracy or the police) do not formally treat the accused as a 
criminal until the court decides he or she is one. ... detainees or accused persons are, in fact, 
often treated as if they were convicted already.”3 The existence of this reality may also be 
explained by the fact that “[i]n Vietnamese law, ... rules protecting the rights of the suspect 
... are not always effective either because they are neutralized by other contradictory rules 
or because the investigative body, the public prosecution, or the court does not apply them. 
When there is a contradiction between two texts, the text which is less favourable to the 
accused applies”4, whereas it is the complete opposite in Canada: 

những điều đã biết. ‘Suy đoán’ đòi hỏi phải có thông tin, dữ kiện, tài liệu, chứng cứ để khiến con 
người tin vào một điều gì đó. Nếu hiểu như vậy, cơ quan điều tra rất khó có thể suy đoán vô tội vì 
trên nguyên tắc, việc bắt và khởi tố bị can phải có chứng cứ khiến họ tin là bị can có tội.” [translated 
from Vietnamese by Sébastien Lafrance] (italics added). 

1 Weigend, supra, p.  291 (italics added).
2 Lindsey & Nicholson, supra, p. 440 (italics added).
3 Ibid.
4 Linh Phi, T. T. (2012), La détention provisoire – étude de droit comparé – droit français et droit vietnamien 

[Pretrial Detention – Comparative Law Study – French Law and Vietnamese Law], PhD thesis, 
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“if a penal provision is ambiguous, the interpretation more favourable to the accused 
is adopted.”1 

The reality of the legal culture in Vietnam described above shows the importance of 
legal culture when a legal norm must be applied. Canada also experienced not so long 
ago an issue with legal culture, however it was in the context of the delays for an accused 
to be tried within a reasonable time2: “While [the Supreme Court of Canada] has always 
recognized the importance of the right to a trial within a reasonable time, ... developments 
... demonstrate that the system has lost its way ... contributing to a culture of delay and 
complacency towards it.”3 The Supreme Court of Canada [hereinafter “Court”], which 
role includes “to maintain the overall coherence of the legal system and to determine the 
orientation of caselaw principles and judicial policies”4, resolved this issue by creating5 
in 2016 a new framework that applies to delays. In addition to clarifying and possibly 
amending the law, a change of legal culture is then feasible and may be legally grounded. 
There must be solutions “to ensure the implementation of the SĐVT in practice.”6 That 
being said, “Words are important ... But it is an open question whether avoiding the 
word ‘guilty’ in an official announcement precludes a violation of the presumption of 
innocence when the court’s action may speak louder than words.”7  In that respect, Kent 
Roach stated, “The task of protecting the innocent should not be left to Parliament ... we 
are fortunate that the Supreme Court ... was prepared to take matters of justice into their 
own hands.”8 Perhaps the same could be suggested for Vietnam’s courts.

Faculty of Law and Political Science, Université Montesquieu – Bordeaux IV, p. 201 [translated from 
French by Sébastien Lafrance] (italics added). 

1 Canada (Attorney General) v. Sjoquist, 2014 SKQB 66, para. 13 (italics added); see also R. v. Hasselwander, 
[1993] 2 SCR 398, paras 29-30.

2 Section 11(b) of the Charter. 
3 R. v. Jordan, [2016] 1 SCR 63, para. 29.
4 Huppé, L. Le régime juridique du pouvoir judiciaire [The Legal Regime of Judicial Power], Montréal, Wilson 

& Lafleur, 2000, p. 127 [translated from French by Sébastien Lafrance]; see also Rothstein, M. (2011), 
Supreme Court of Canada 63 Admin. L. Rev. 961, p. 96. He is a former puisne judge of the Supreme 
Court of Canada (2006-2015); Bayda, E. D. Judicial Activism (2007), 70 Sask. L. Rev. 225, 226. He is a 
former Chief Justice of Saskatchewan (one of the ten Canadian provinces) and former Chief Justice 
of the Province’s Court of Appeal.

5 See, for example, Bedi S. & Lafrance S. (Forthcoming 2021), “The Justice in Judicial Activism: Jurisprudence 
of Rights and Freedoms in India and Canada” in Lokendra Malik and Prof. Yogesh P. Singh, Working of the 
Supreme Court of India: Issues and Challenges (Tentative title), Oxford University Press.

6 Lâm Anh, T. (2016), Nguyên tắc suy đoán vô tội trong Luật Tố tụng Hình sự Việt Nam [The Principle of 
Inferred Presumption of Innocence in the Vietnam Criminal Procedure Code], Luận văn thạc sĩ Luật 
(PhD Thesis in Law), Vietnam National University, Hà Nội, Vietnam, 2016, p. 9, https://repository.
vnu.edu.vn/bitstream/VNU_123/16242/1/00050007191.pdf: “... nhằm bảo đảm thực hiện nguyên tă ́c 
SĐVT trong thực tiê ̃n.” [translated from Vietnamese by Sébastien Lafrance].

7 Weigend, supra, p. 295.
8 Roach, K. (2006), “The Protection of Innocence Under Section 7 of the Charter”, 34 S.C.L.R. (2d), p. 301.
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What are the court’s actions and the ‘words’ in Canada with respect to the 
presumption of innocence?

The Presumption of Innocence in Canada

In Canada, the seminal decision of the Court in R. v. Oakes is indicative of the status 
and content of the presumption of innocence:1

The presumption of innocence protects the fundamental liberty and human dignity 
of any and every person accused by the state of criminal conduct. An individual 
charged with a criminal offence faces grave social and personal consequences, 
including potential loss of physical liberty, subjection to social stigma and ostracism 
from the community, as well as other social, psychological and economic harms. In 
light of the gravity of these consequences, the presumption of innocence is crucial. 
It ensures that, until the state proves an accused’s guilt beyond all reasonable doubt, 
he or she is innocent. This is essential in a society committed to fairness and social 
justice. The presumption of innocence confirms our faith in humankind; it reflects 
our belief that individuals are decent and lawabiding members of the community 
until proven otherwise. 

The Court also stated that “[t]he right to liberty and the presumption of innocence are 
fundamental tenets of our criminal justice system”2, and that presumption of innocence 
is the “single most important organizing principle in criminal law”3.

Long before the enactment of the Charter in Canada, the presumption of innocence 
was outlined by Viscount Sankey in the English House of Lords classic judgment of Wool-
mington v. Director of Public Prosecutions: “Throughout the web of the English Criminal Law 
one golden thread is always to be seen, that it is the duty of the prosecution to prove the 
prisoner’s guilt”4 This passage was relied on by the Court as far back as in 1938 in R v Man-
chuk.5 Let’s recall that the Court became the last appeal court only in 1949. Before then, it 
was the Judicial Committee of the Privy Council in the United Kingdom that was the final 
court of appeal for Canada.6 Pamela R. Ferguson noted, “Although Woolmington is often 
treated as being a resounding endorsement of the presumption, it actually focused more 
on the burden of proof, and the two have often been treated as synonymous.”7 Interest-

1 R. v. Oakes, [1986] 1 SCR 103, para. 29.
2 R. v. Myers, 2019 SCC 18, para. 1.
3 R. v. P. (M.B.), [1994] 1 SCR 555, p. 577.
4 [1935] AC 462 (HL) 481.
5 Manchuk v. The King, [1938] SCR 341, p. 349.
6 Parkes D. (2006), “Precedent Unbound - Contemporary Approaches to Precedent in Canada”, (2006) 

32(1) Manitoba Law Journal 135, p. 138.
7 Ferguson, P. R. (2016), “The Presumption of Innocence and Its role in the Criminal Process”, 

Criminal Law Forum, 131-158, p. 134.
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ingly, this is also how this presumption is understood in Canada where, in R. v. Starr, the 
Court stated, “Proving the guilt of the accused beyond a reasonable doubt is inextricably 
linked to the presumption of innocence”.1 The most “effective way to define the reason-
able doubt standard for a jury is to explain that it falls much closer to absolute certainty.”2 
Practically speaking, the Court also established a legal test (often called the W.(D.) test) that 
applies to all witnesses and to the defence evidence as a whole:3

First, if you believe the evidence of the accused, obviously, you must acquit.

Secondly, if you do not believe the testimony of the accused but you are left in 
reasonable doubt by it, you must acquit.

Thirdly, even if you are not left in doubt by the evidence of the accused, you must 
ask yourself whether, on the basis of the evidence which you do accept, you are 
convinced beyond a reasonable doubt by that evidence of the guilt of the accused. 

In Canada, the presumption of innocence is provided by section 11(d)4 of the Canadian 
Charter of Rights and Freedoms5 [hereinafter “Charter”], which was enacted in 1982 and is 
enshrined in the Canadian constitution. This presumption is also protected by its sections 7 
– as a principle of fundamental justice – and section 11(e) – in the context of a bail hearing6.7 

Francois Quintard-Morenas observed the following regarding the divergence between 
the French and the AngloAmerican conceptions of the presumption of innocence:8

... the French and Anglo-American conceptions of the principle reveals a striking 
divergence between the two systems. While law students in France learn in great 
detail that the presumption of innocence has two distinct functions, namely a rule of 
proof and a shield against punishment before conviction, their counter-parts across the 
Atlantic are taught briefly that the presumption of innocence amounts to little more 
than an evidentiary doctrine with no application before trial. 

1 R. v. Starr, [2000] 2 SCR 144, para. 242.
2 R. v. Lifchus, [1997] 3 SCR 320, para. 13.
3 R. v. W.(D.), [1991] 1 SCR 742. 
4 “Any person charged with an offence has the right ... to be presumed innocent until proven guilty 

according to law in a fair and public hearing by an independent and impartial tribunal”.
5  Canadian Charter of Rights and Freedoms, Part I of the Constitution Act, 1982, being Schedule B to the 

Canada Act, 1982 (U.K.), 1982 c.1 [hereinafter “Charter”].
6 Khagesh Gautam & Sébastien Lafrance, ‘A Comparative Survey of The Law of Bail in India and Canada’ 

in Taking Bail Seriously, LexisNexis India, 2020, p. 131 citing N. Bala, Youth Criminal Justice Law: Essentials 
of Canadian Law, Toronto: Irwin Law, 2003 p. 578: “A bail hearing is ‘a court hearing usually held soon 
after the initial arrest, at which it is determiend whether the accused will be detained in a custody facility 
pending trial, or released, often with some conditions imposed’.”

7 R. v. Sinclair, [2010] 2 SCR 310, para. 156.
8 Quintard-Morenas, F. (2010), “The Presumption of Innocence in the French and Anglo-American 

Legal Traditions”, (2010) 58 Am. J. Comp. L. 107, p. 108.
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While this statement may still be true in France and the United States, it does not seem to 
apply to Canadian criminal law where the presumption of innocence “accompan[ies] the accused 
... for each stage of proceedings”1; then, it applies before trial. This is not to say that determining 
the guilt or innocence of an individual will be decided before a trial2, but the presumption of 
innocence will be an important factor for a court to consider in their decisionmaking process. 
For example, “[t]he right not to be denied reasonable bail without just cause ... entrenches the 
effect of the presumption of innocence at the pre-trial stage of the criminal trial process”.3

With respect to the components of the presumption of innocence in Canada, the Court 
also stated in Re B.C. Motor Vehicle Act4 that this presumption entails two essential elements, 
substantive and procedural: 

... the presumption of innocence ... may be viewed as a substantive principle of 
fundamental justice but it clearly has both a substantive and a procedural aspect. Indeed, 
any rebuttable presumption of fact may be viewed as procedural, as going primarily 
to the allocation of the burden of proof. Nevertheless, there is also an interest of 
substance to be protected by the presumption, namely the right of an accused to be 
treated as innocent until proved otherwise by the Crown.

Therefore, the presumption of innocence is expressed in various forms throughout 
the criminal process. For example, it applies in the context of assessing the veracity of the 
testimony of an accused, when they testify: “any assumption that an accused will lie to secure 
his or her acquittal flies in the face of the presumption of innocence”.5  It may also apply 
in the context of the right to silence of the accused.6 For example, the Court asked, “while 
the detainee had a right to silence on arrest or detention, could this silence later be used 
against the accused at trial as evidence of his or her guilt?”7 It answered, “The presumption 
of innocence ... provides further support for the conclusion that silence of the accused at 
trial cannot be placed on the evidentiary scales against the accused.”8 In fact, “An accused is 
perfectly entitled to remain silent, advance no defence, and put the Crown to its burden to 
prove guilt beyond a reasonable doubt.”9 This presumption also finds application in cross-

1 R. v. MacDougall, [1998] 3 SCR 45, para. 10 (italics added).
2 With the exception, for example, where the prosecution would withdraw the charges against an 

individual or would enter a stay of proceedings, which basically stops the matter. 
3 R. v. Antic, [2017] 1 SCR 509, para. 1; see also R. v. St-Cloud, [2015] 2 SCR 328; R. v. Hall, [2002] 3 SCR 309; 

R. v. Morales, [1992] 3 SCR 711; R. v. Pearson, [1992] 3 SCR 665.
4 [1985] 2 SCR 486, para. 124.
5 R. v. Laboucan, [2010] 1 SCR 397, para. 12.
6 See, for example, “The right to remain silent is an integral element of our system of criminal justice 

and has the status of a principle of fundamental justice within the meaning of s. 7 of the Charter”: R. v. 
Hebert, [1990] 2 SCR 151 (Wilson and Sopinka JJ., dissenting but not on this point).

7 R. v. Noble, [1997] 1 SCR 874, para. 71.
8 Ibid., para. 76.
9 R. v. Wong, [2018] 1 SCR 696, para. 23 (italics in the original).
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examinations where the Court stated that “[t]his is an old and well-established principle that 
is closely linked to the presumption of innocence.”1 

This paper shed light on two different ways to understand and apply the presumption 
of innocence, the Vietnamese and the Canadian way. The author hopes that his brief 
discussion about some of their similarities and differences will contribute to enrich the 
debate about this fundamental principle in criminal law. 
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SUY ĐOÁN VÔ TỘI Ở CANADA:  
TIẾP CẬN SO SÁNH VỚI VIỆT NAM

Loại suy đoán nào?

Sébastien Lafrance 
1

* 

(Biên dịch: Đặng Minh Tuấn)

Tóm lược: Trên thế giới có nhiều phiên bản khác nhau về suy đoán vô tội. Tác giả xem xét nghĩa 

quy phạm của khái niệm này ở Việt Nam và Canada. Các vấn đề liên quan đến giải thích, áp dụng 

pháp luật và việc dịch khái niệm cơ bản này ở cả hai quốc gia cũng được xem xét kỹ lưỡng. 

Từ khóa: Suy đoán vô tội; Việt Nam; Canada; Định nghĩa; Nghĩa quy phạm; Giải thích pháp luật; Áp dụng; Dịch.

Nhiều, nhưng không phải tất cả2, các quốc gia coi suy đoán vô tội là một quyền hiến 
định.3 Một số tác giả cho rằng “mặc dù [suy đoán vô tội] được chấp nhận rộng rãi và bắt 

*  Tác giả hiện là Công tố viên thuộc Cơ quan Công tố Công Canada và Học viên thạc sĩ luật (Đại học Laval) 
và Giáo sư Luật tại Đại học Libre d’Haïti. Ông có bằng thạc sĩ luật (Đại học Québec ở Montreal), và bằng 
cử nhân khoa học chính trị (Đại học Montreal). Ông từng học tại Học viện Luật quốc tế Hague ở Hà Lan. 
Ông là giáo sư luật, khoa học chính trị và quan hệ quốc tế (Đại học Libre d’Haïti; giảng dạy trực tuyến từ 
Canada), và là cựu giáo sư luật bán thời gian (Đại học Ottawa). Ông là cựu thư ký cho thẩm phán Marie 
Deschamps thuộc Tòa án Tối cao Canada (2010 - 2011), và ông cũng từng làm luật sư nội bộ tại Bộ phận 
pháp luật thuộc Tòa án Tối cao Canada (2011 - 2013). Trước đây, ông làm thư ký cho Chánh án Michel 
Robert của Tòa án phúc thẩm Quebec (2008-2009). Ông là một diễn giả về luật hình sự, luật quốc tế, luật 
hiến pháp (so sánh và trong nước) và luật dân sự trên toàn thế giới, bao gồm nhiều lần ở Việt Nam. Ông đã 
xuất bản các chương sách và bài viết về các chủ đề pháp luật khác nhau bằng tiếng Anh, tiếng Pháp và tiếng 
Việt tại Canada, Ấn Độ và Việt Nam. Ông biết nhiều thứ tiếng: ông học tiếng Việt và Trung Quốc (Đại học 
Toronto); Tiếng Nga (Đại học McGill); Indonesia (Tổng lãnh sự quán Indonesia tại Toronto); Tiếng Ả Rập 
(Đại học Montreal); Tiếng Đức và tiếng Tây Ban Nha (Cao Đẳng Maisonneuve), v.v. Ông cùng các đồng đội 
cũng đã giành chiến thắng Giải thưởng quốc tế đầu tiên về phiên tòa giả định pháp luật quốc tế vào năm 
2006. Bài viết này được tiến hành tách biệt với trách nhiệm công việc của ông tại Cơ quan Công tố Công Canada. Các 
quan điểm, ý kiến   và kết luận được trình bày ở đây thể hiện quan điểm cá nhân của tác giả và không được hiểu là các 
quan điểm của Cơ quan Công tố Canada hoặc Nhà nước Canada.

 Liên hệ với tác giả qua địa chỉ email: seblafrance@gmail.
2 Ví dụ, “suy đoán vô tội không xuất hiện ở bất kỳ nơi nào trong pháp luật bản địa của Đức: Thomas 

Weigend, “Assuming that the Defendant Is Not Guilty: The Presumption of Innocence in the 
German System of Criminal Justice”, Criminal Law and Philosophy 8(2) 285-299 (2014), at page 286; see 
also Xifen Lin and Casey Watters, ‘Understanding the Presumption of Innocence in China’ in Yun 
Zhao and Michael Ng, Chinese Legal Reform and the Global Legal Order, Cambridge University Press, 
2017, at page 52: “Ở Đức, không có quy định rõ ràng về suy đoán vô tội trong các đạo luật”

3 K. Pattabhi Rama Rao and Veena Bharti, “Reverse Burdens: A Threat to Presumption of Innocence”, 
(2016) NPA Criminal Law Review 3(1), at page 54.
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nguồn mạnh mẽ trong các nền văn hóa pháp lý hiện đại, nhưng tồn tại các phiên bản khác 
nhau về [suy đoán vô tội]”1, do đó, người ta quan tâm đến nó trong luật hình sự ở cả Việt 
Nam và Canada. Ferry de Jong và Leonie van Lent cũng lưu ý rằng, “Suy đoán vô tội luôn 
được thảo luận nhiều, nhưng trong thập kỷ qua, chủ đề này đã rạo ra sự phát triển đáng kể 
trong hoạt động nghiên cứu”; họ nói thêm rằng, “nhiều tác giả khác luôn tìm kiếm nghĩa 
quy phạm và các hàm ý của nguyên tắc này”2. Bài viết theo cách tiếp cận này. 

Suy đoán vô tội ở Việt Nam

Năm 2014, Viện trưởng Viện kiểm sát Nhân dân Tối cao viết:3 

Suy đoán vô tội là nguyên tắc cơ bản của nền tư pháp dân chủ. Hiến pháp mới đã 
thể hiện nội dung nguyên tắc này tại khoản 1 Điều 31 như sau: “Người bị buộc tội được coi 
là không có tội cho đến khi được chứng minh theo trình tự luật định và có bản án kết tội của 
Tòa án có hiệu lực pháp luật (khoản 1 Điều 31). Quy định này được coi là một “dấu son” phản 
ánh sự phát triển của khoa học pháp lý và bước tiến của nền tư pháp Việt Nam… 

Nguyên tắc này đã sửa đổi quy định [cũ] của Bộ luật Tố tụng hình sự (2003) rằng 
“Không ai bị coi là có tội khi chưa có bản án kết tội của Tòa án đã có hiệu lực pháp luật” (Điều 9). 
Phù hợp với quy định mới, nguyên tắc suy đoán vô tội phải được quy định đầy đủ làm cơ 
sở cho việc thiết kế các quy định về quyền và nghĩa vụ của các chủ thể, cũng như các thủ 
tục tố tụng  như sau: “Người bị buộc tội được coi là không có tội cho đến khi được chứng minh theo 
trình tự luật định và có bản án kết tội của Tòa án đã có hiệu lực pháp luật. Trách nhiệm chứng minh 
tội phạm thuộc về các cơ quan tiến hành tố tụng, người bị buộc tội có quyền nhưng không buộc phải 
chứng minh là mình vô tội. Mọi nghi ngờ về lỗi của người bị buộc tội nếu không thể chứng minh bằng 
các biện pháp do Bộ luật này quy định thì phải suy đoán theo hướng có lợi cho họ”.

Đây là sự thật vào năm 2014, đây vẫn là sự thật vào năm 2020. Tuy nhiên, Tim Lindsey 
và Pip Nicholson đã viết vào năm 2008, “trong luật hình sự Việt Nam, không có suy đoán 
vô tội. ... chỉ có suy đoán ‘không có tội’ (a presumption of ‘not guilty’) theo cách đọc hiểu nghĩa 
đen của các quy định pháp luật liên quan”.4 Có phải sự suy đoán ‘không có tội’ này đã được 
sửa đổi bởi Hiến pháp hiện hành năm 2013 để thay vào đó quy định trực tiếp khái niệm 
‘suy đoán vô tội’ hay không? Câu trả lời là chưa. Trong tiếng Việt, khoản 1, Điều 31 của 

1 Xifen Lin and Casey Watters, supra, at page 51.
2 Ferry de Jong and Leonie van Lent, “The Presumption of Innocence as a Counterfactual Principle”, 

Utrecht Law Review, (2016) 12(1) 32-49, at page 32. 
3 Nguyễn Hòa Bình, Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao, “Revising the Criminal Procedure Code 

in light of the new Constitution”, Vietnam Law Magazine, xem trực tuyến: https://vietnamlawmagazine.
vn/revising-the-criminal-procedure-code-in-light-of-the-new-constitution-4000.html (03/07/2014) 
(các từ nhấn mạnh và bội đậm được bổ sung; các từ in nghiêng là trong bài gốc) [retrieved on June 
7, 2020].

4 Tim Lindsey and Pip Nicholson, “Drugs Prosecutions in Vietnam: The Modern Propaganda Trial”, 
Monash University Law Review, (2008) 34(2), at page 438 (chữ in nghiêng được bổ sung).
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Hiến pháp quy định: “Người bị buộc tội được coi là không có tội cho đến khi được chứng minh 
theo trình tự luật định và có bản án kết tội của Tòa án đã có hiệu lực pháp luật”.1 Trong tiếng 
Anh, quy định này được dịch ra là: “The accused shall be presumed not guilty until 
proven in the legal order and with the sentence of the court legally effective”.2 Bộ luật 
tố tụng hình sự năm 2003 không quy định về suy đoán vô tội.3 Vì thế, để thực thi Hiến 
pháp và đảm bảo sự phù hợp của Bộ luật Tố tụng hình sự năm 2015 với Hiến pháp, Điều 
13 của Bộ luật mới quy định từ ngữ tương tự, nhưng với sự khác biệt nhỏ, sự bổ sung của 
tiêu đề “Suy đoán vô tội” (viết tắt là ‘SĐVT’).4 Thuật ngữ SĐVT đã được dịch từ thuật 
ngữ tiếng Anh “presumption of innocence’ trong các tài liệu khoa học hay cụm từ ‘right 
to be presumed innocent’ trong các văn kiện quốc tế về quyền con người.5 Tuy nhiên, 
Điều gì đó dường như đã bị mất đi khi dịch thuật. Như Bùi Tiến Đạt nêu ra, ‘right to be 
presumed innocent’ cần được dịch là quyền được giả định vô tội6, “cho sát nghĩa [với khái 
niệm pháp lý của ‘presumption of innocence’] và như thế tránh bị hiểu lầm7 và chúng tôi 
cho rằng nó không nên bao gồm cụm từ không có tội (suy đoán ‘không có tội’) như hiện 
nay. Cả Hiến pháp và Bộ luật Tố tụng hình sự không dùng giả định vô tội (presumption of 
innocence). Thay vào đó, các văn bản này sử dụng SĐVT cùng với không có tội (suy đoán 
‘không có tội’). Bùi Tiến Đạt bình luận thêm về SĐVT:8 

‘Presume’ có thể hiểu bằng tiếng việt là ‘suy đoán’, tức là “đoán ra điều chưa biết, 
căn cứ vào những điều đã biết. ‘Suy đoán’ đòi hỏi phải có thông tin, dữ kiện, tài liệu, 
chứng cứ để khiến con người tin vào một điều gì đó. Nếu hiểu như vậy, cơ quan điều tra 
rất khó có thể suy đoán vô tội vì trên nguyên tắc, việc bắt và khởi tố bị can phải có chứng cứ 
khiến họ tin là bị can có tội.

Thêm vào đó, Thomas Weigend tuyên bố liên quan đến suy đoán vô tội trong bối 
cảnh pháp luật Đức, điều có thể áp dụng ở một mức độ nhất định cho vấn đề được thảo 
luận ở đây về Việt Nam:9 

... Quy tắc yêu cầu tòa án phải ‘tin chắc’ về tội của bị cáo trước khi có thể kết án người đó là 
giống hệt, dựa trên, hoặc ít nhất là có liên quan chặt chẽ đến suy đoán vô tội... Nhưng tôi nghi ngờ 

1 Điều 31 Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2013).
2 Dịch ra từ tiếng Việt bởi Sébastien Lafrance (các từ in đậm được bổ sung).
3 Jean-Marie Crouzatier (dir.), Transitions politiques en Asie du Sud-Est – Le régime politique du Vietnam 

(Political Transitions in South-East Asia – The Political Regime in Vietnam), Presses de l’Université de 
Toulouse 1 Capitole, 2014, at page 185: “Nó không bao gồm suy đoán vô tội; nó chỉ cho thấy rằng bị 
cáo có thể cung cấp chứng cứ để hỗ trợ sự vô tội của mình” [được dịch từ tiếng Pháp bởi Sébastien]

4 Điều 13 Bộ luật TTHS năm 2015
5 Bùi Tiến Đạt, “Quyền giả định vô tội và quyền im lặng: Lý thuyết và thách thức từ thực tiễn”, xem 

trực tuyến: http://lapphap.vn/Pages/tintuc/tinchitiet.aspx?tintucid=208518.
6 Như trên.
7 Như trên. 
8 Như trên. (các từ in nghiêng được bổ sung).
9 Thomas Weigend, supra, at page 291 (các từ in nghiêng được bổ sung).
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rằng có tồn tại một mối quan hệ chặt chẽ giữa suy đoán vô tội và các yêu cầu chứng cứ để kết án. Các 
đảm bảo về suy đoán vô tội trong các văn kiện pháp lý quốc tế không đề cập đến số lượng 
bằng chứng cần thiết để kết tội mà chỉ trù tính quãng thời gian của suy đoán vô tội “cho 
đến khi được chứng minh là có tội theo pháp luật”.

Do đó, việc chỉ ra sự khác biệt ngôn ngữ tiếng Anh và tiếng Việt về suy đoán vô tội 
trong Hiến pháp Việt Nam 2013 và Bộ luật Tố tụng hình sự Việt Nam đi xa hơn là một bài 
tập ngôn ngữ thuần túy bởi vì “trong thực tiễn, nguyên tắc ‘không có tội’ mang ít trọng 
lượng”1. Thật vậy, suy đoán không có tội… thường được nhìn nhận đơn giản là yêu cầu 
các thẩm phán (và những người khác tham gia tố tụng, chẳng hạn như viện kiểm sát 
hoặc cơ quan điều tra) không đối xử một cách chính thức bị cáo là tội phạm cho đến khi 
tòa án quyết định người đó có tội... những người bị giam giữ hoặc những người bị buộc 
tội, trên thực tế, thường bị đối xử như thể họ đã bị kết tội.”2 Sự tồn tại của thực trạng này 
cũng có thể được giải thích bởi thực tế là “trong pháp luật Việt Nam, ... các quy tắc bảo 
vệ quyền của nghi phạm... không phải lúc nào cũng có hiệu lực vì chúng bị vô hiệu hóa 
bởi các quy tắc mâu thuẫn khác hoặc bởi vì cơ quan điều tra, công tố hoặc tòa án không 
áp dụng chúng. Khi có mâu thuẫn giữa hai văn bản, văn bản có lợi ít hơn với bị cáo được 
áp dụng”3, trong khi điều đó hoàn toàn trái ngược ở Canada: “nếu một điều khoản hình 
phạt không rõ ràng, việc giải thích có lợi nhiều hơn cho bị cáo được áp dụng”4.

Thực tế của văn hóa pháp lý ở Việt Nam được mô tả ở trên cho thấy tầm quan trọng 
của văn hóa pháp lý khi một tắc pháp luật được áp dụng. Cách đây không lâu Canada 
cũng đã trải qua một vấn đề về văn hóa pháp lý, tuy nhiên đó là trong bối cảnh về sự 
chậm trễ để bị cáo được xét xử trong một thời gian hợp lý5: “Trong khi [Tòa án Tối cao 
Canada] luôn nhận ra tầm quan trọng của quyền được xét xử trong một thời gian hợp 
lý, ... sự phát triển ... chứng minh rằng hệ thống đã lạc lối ... góp phần tạo ra văn hóa trì 
hoãn và tự mãn đối về nó.”6 Tòa án Tối cao Canada [sau đây gọi là Tòa án], với vai trò 
bao gồm cả “duy trì sự thống nhất chung của hệ thống pháp luật và xác định định hướng 
của các nguyên tắc luật án lệ và chính sách tư pháp”7, đã giải quyết vấn đề này bằng cách 

1 Tim Lindsey and Pip Nicholson, supra, at page 440 (các chữ in nghiêng được bổ sung).
2 Như trên.
3 Thi Thuy Linh Phi, La détention provisoire – étude de droit comparé – droit français et droit vietnamien 

(Pretrial Detention – Comparative Law Study – French Law and Vietnamese Law), PhD thesis, 
Faculty of Law and Political Science, Université Montesquieu – Bordeaux IV, 2012, at page 201 
[translated from French by Sébastien Lafrance] (các chữ in nghiêng được bổ sung).

4 Canada (Attorney General) v. Sjoquist, 2014 SKQB 66, at paragraph 13 (các chữ in nghiêng được bổ 
sung); see also R. v. Hasselwander, [1993] 2 SCR 398, at paragraphs 29-30.

5 Section 11(b) of the Charter.
6 R. v. Jordan, [2016] 1 SCR 63, at paragraph 29.
7 Luc Huppé, Le régime juridique du pouvoir judiciaire [The Legal Regime of Judicial Power], Montréal, 

Wilson & Lafleur, 2000, at page 127 [translated from French by Sébastien Lafrance]; see also Mr. 
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tạo ra1 năm 2016 một khung mới áp dụng đối với các trì hoãn. Ngoài việc làm rõ và có 
thể sửa đổi luật, một sự thay đổi về văn hóa pháp lý sau đó là có thể được và có thể dựa 
trên pháp luật. Phải có các giải pháp “nhằm bảo đảm thực hiện nguyên tắc SĐVT trong 
thực tế.”2 Điều đó được cho rằng, “những từ ngữ là quan trọng ... Nhưng đó là một câu 
hỏi mở liệu việc tránh từ “có tội” trong một thông báo chính thức có thể ngăn chặn sự vi 
phạm nguyên tắc suy đoán vô tội khi hành động của tòa án có thể có có sức nặng hơn 
lời nói.”3 Về khía cạnh đó, Kent Roach tuyên bố, “Nhiệm vụ bảo vệ sự vô tội không nên 
được trao cho Nghị viện ... chúng ta may mắn rằng Tòa án Tối cao ... đã chuẩn bị để đặt 
các vấn đề công lý vào tay mình”.4 Có lẽ điều tương tự có thể được đề xuất cho Việt Nam. 
Hành động của tòa án và “các từ” ở Canada về suy đoán vô tội là gì?

Suy đoán vô tội ở Canada

Ở Canada, phán quyết của Tòa án trong vụ R. v. Oakes là dấu hiệu cho thấy vị trí và 
nội dung của suy đoán vô tội:5

Suy đoán vô tội bảo vệ quyền tự do cơ bản và phẩm giá con người của bất kỳ ai và tất 
cả những người bị nhà nước buộc tội về một hành vi hình sự. Một cá nhân bị cáo buộc về 
một tội hình sự phải đối mặt với các hậu quả xã hội và cá nhân nghiêm trọng, bao gồm mất 
tự do thể chất, chịu đựng sự kỳ thị xã hội và sự tẩy chay từ cộng đồng, cũng như các tác hại 
xã hội, tâm lý và kinh tế khác. Xét mức độ nghiệm trọng của những hậu quả này, suy đoán 
vô tội là rất quan trọng. Nó đảm bảo rằng, cho đến khi nhà nước chứng minh bị cáo có tội 
mà không còn bất cứ sự nghi ngờ nào (beyone a reasonable doubt), người đó là vô tội. Đây 
là điều cần thiết trong một xã hội cam kết công bằng và công lý xã hội. Suy đoán vô tội xác 
nhận niềm tin của chúng ta vào loài người; nó phản ánh niềm tin của chúng ta rằng các cá 
nhân là những thành viên đứng đắn và tuân thủ pháp luật của cộng đồng cho đến khi được 
chứng minh ngược lại.

Tòa án cũng tuyên bố rằng, “quyền tự do và suy đoán vô tội là các nguyên lý cơ bản 

Justice Marshall Rothstein, Supreme Court of Canada, (2011) 63 Admin. L. Rev. 961, at page 96. Ông ấy 
là cựu thẩm phán của Tòa án Tối cao Canada (2006-2015); Edward D. Bayda, Judicial Activism, (2007) 
70 Sask. L. Rev. 225, 226. Ông ấy là cựu Chánh án Saskatchewan (một trong 10 tỉnh của Canada) và là 
cựu Chánh án Tòa Phúc thẩm của Tỉnh này.

1 See, for example, Shruti Bedi and Sébastien Lafrance, “The Justice in Judicial Activism: Jurisprudence 
of Rights and Freedoms in India and Canada” in Lokendra Malik and Prof. Yogesh P. Singh, Working 
of the Supreme Court of India: Issues and Challenges (Tentative title), (Oxford University Press, 2021).

2 Lâm Anh Tuấn, Nguyên tắc suy đoán vô tội trong Luật Tố tụng Hình sự Việt Nam, Luận văn thạc sĩ Luật, 
Đại học Quốc gia Hà Nội, Hà Nội, Vietnam, 2016, tr. 9, xem trực tuyến: https://repository.vnu.edu.vn/
bitstream/VNU_123/16242/1/00050007191.pdf

3 Thomas Weigend, supra, at page 295.
4 Kent Roach, “The Protection of Innocence Under Section 7 of the Charter”, (2006) 34 S.C.L.R. (2d), at 

page 301
5 R. v. Oakes, [1986] 1 SCR 103, at paragraph 29.
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của hệ thống tư pháp hình sự của chúng ta”1, và suy đoán vô tội là “nguyên tắc tổ chức 
quan trọng nhất trong luật hình sự”2.

Rất lâu trước khi ban hành Hiến chương ở Canada, suy đoán vô tội đã được 
khái lược bởi Viscount Sankey trong phán quyết của Thượng Viện Anh trong vụ án 
Woolmington v. Director of Public Prosecutions: “Xuyên suốt trong Luật Hình sự Anh, 
sợi chỉ vàng luôn được nhìn nhận, đó là nghĩa vụ của công tố trong việc chứng minh 
sự có tội của tù nhân”3. Đoạn này được nhắc lại bởi Tòa án năm 1938 trong vụ án R 
v Manchuk.4 Hãy nhớ lại rằng Tòa án chỉ trở thành tòa phúc thẩm cuối cùng vào năm 
1949. Trước đó, Ủy ban Tư pháp của Hội đồng Cơ mật ở Vương quốc Anh là tòa phúc 
thẩm cuối cùng của Canada.5 Pamela R. Ferguson lưu ý rằng, “Mặc dù Woolmington 
thường được coi là một sự chứng thực vang dội của suy đoán vô tội, nhưng nó thực sự 
tập trung nhiều hơn vào trách nhiệm chứng minh, và cả hai thường được coi là đồng 
nghĩa.”6 Thật thú vị, đây cũng là cách hiểu về suy đoán vô tội ở Canada, nơi mà trong 
vụ án R. v. Starr, Tòa án tuyên bố, “Chứng minh tội của bị cáo mà không còn bất cứ sự 
nghi ngờ gì nữa có liên quan chặt chẽ đến suy đoán vô tội.”7 “Cách hiệu quả nhất để 
xác định tiêu chuẩn nghi ngờ hợp lý (the reasonable doubt) cho bồi thẩm đoàn là giải 
thích rằng nó rất gần với sự chắc chắn tuyệt đối.”8 Thực tế mà nói, Tòa án cũng đã thiết 
lập một bài kiểm tra pháp lý (thường được gọi là kiểm tra W. (D.)) áp dụng cho tất cả 
các nhân chứng và cho toàn bộ bằng chứng bào chữa:9

Đầu tiên, nếu bạn tin vào bằng chứng bào chữa của bị cáo, rõ ràng, bạn phải tha bổng.

Thứ hai, nếu bạn không tin lời khai của bị cáo nhưng bạn có nghi ngờ hợp lý về nó, 
bạn phải tha bổng.

Thứ ba, ngay cả khi bạn không có nghi ngờ hợp lý về bằng chứng của bị cáo, bạn 
phải tự hỏi liệu, dựa trên cơ sở bằng chứng mà bạn chấp nhận, bạn có bị thuyết phục mà 
không còn bất cứ sự nghi ngờ gì nữa bởi bởi bằng chứng phạm tội của bị cáo hay không.

Ở Canada, suy đoán vô tội được quy định trong phần 11 (d)10 của Hiến chương về 

1 R. v. Myers, 2019 SCC 18, at paragraph 1.
2 R. v. P. (M.B.), [1994] 1 SCR 555, at page 577.
3 [1935] AC 462 (HL) 481.
4 Manchuk v. The King, [1938] SCR 341, at page 349.
5 Debra Parkes, “Precedent Unbound - Contemporary Approaches to Precedent in Canada”, (2006)
6 Pamela R. Ferguson, ‘The Presumption of Innocence and Its role in the Criminal Process”, 

Criminal Law Forum (2016), 131-158, at page 134.
7 R. v. Starr, [2000] 2 SCR 144, at paragraph 242.
8 R. v. Lifchus, [1997] 3 SCR 320, at paragraph 13.
9 R. v. W.(D.), [1991] 1 SCR 742.
10 “Bất cứ ai bị buộc tội về một tội phạm có quyền ... được suy đoán là vô tội cho đến khi được chứng minh 

là có tội theo pháp luật trong một phiên tòa công bằng và công khai bởi một tòa án độc lập và vô tư”.
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Quyền và Tự do của Canada1 [sau đây viết là Hiến chương], được ban hành vào năm 1982 
và được ghi trong Hiến pháp Canada. Suy đoán vô tội cũng được bảo vệ bởi các phần 
7 - như là một nguyên tắc của công lý cơ bản - và phần 11 (e) - trong bối cảnh của một 
phiên điều trần tại ngoại2.3

Francois Quintard-Morenas đã quan sát như sau liên quan đến sự khác biệt giữa các quan 
niệm của người Pháp và Anh-Mỹ về suy đoán vô tội:4

... Các quan niệm về nguyên tắc suy đoán vô tội của Pháp và Anh-Mỹ cho thấy sự 
khác biệt nổi bật giữa hai hệ thống. Trong khi các sinh viên luật ở Pháp học rất chi tiết 
rằng suy đoán vô tội có hai chức năng riêng biệt, đó là quy tắc về bằng chứng và sự bảo 
hộ chống lại hình phạt trước khi bị kết án, thì các sinh viên xuyên qua Đại Tây Dương 
được dạy ngắn gọn rằng suy đoán vô tội được coi hơn một chút so với một học thuyết về 
chứng cứ mà không áp dụng trước xét xử.

Mặc dù tuyên bố này có thể vẫn đúng ở Pháp và Hoa Kỳ, dường như nó không áp 
dụng cho luật hình sự của Canada, nơi suy đoán vô tội “đồng hành với người bị buộc 
tội ... cho mỗi giai đoạn tố tụng”5; như thế, nó áp dụng trước khi xét xử. Điều này không có 
nghĩa là việc xác định có tội hoặc sự vô tội của một cá nhân sẽ được quyết định trước khi 
xét xử6, nhưng suy đoán vô tội sẽ là một yếu tố quan trọng để tòa án xem xét trong quá 
trình ra quyết định. Chẳng hạn, “quyền không được bị từ chối bảo lãnh hợp lý mà không 
có lý do chính đáng ... tạo sự ảnh hưởng của suy đoán vô tội trong giai đoạn tiền xét xử 
của quá trình xét xử hình sự”.7

Liên quan đến các cấu thành của suy đoán vô tội ở Canada, Tòa án cũng tuyên bố 
trong Vụ án Re B.C. Motor Vehicle Act8 rằng suy đoán vô tội gồm hai yếu tố thiết yếu, về 
nội dung và thủ tục:

1 Canadian Charter of Rights and Freedoms, Part I of the Constitution Act, 1982, being Schedule B to the 
Canada Act, 1982 (U.K.), 1982 c.1 [hereinafter “Charter”].

2 Khagesh Gautam & Sébastien Lafrance, ‘A Comparative Survey of The Law of Bail in India and 
Canada’ in Taking Bail Seriously, LexisNexis India, 2020, at page 131 citing N. Bala, Youth Criminal 
Justice Law: Essentials of Canadian Law, Toronto: Irwin Law, 2003 at page 578: “Phiên tòa xét xử tại 
ngoại là phiên tòa thường được tổ chức ngay sau lệnh bắt giữ đầu tiên, tại đó tòa quyết định liệu 
bị cáo có bị giam giữ trong một cơ sở giam giữ để chờ xét xử hay được tại ngoại, thường với một số 
điều kiện áp đặt.”

3 R. v. Sinclair, [2010] 2 SCR 310, at paragraph 156.
4 Francois Quintard-Morenas, “The Presumption of Innocence in the French and Anglo-American 

Legal Traditions”, (2010) 58 Am. J. Comp. L. 107, at page 108.
5 R. v. MacDougall, [1998] 3 SCR 45, at paragraph 10 (các chữ in nghiêng được bổ sung).
6 Ví dụ, ngoại trừ trường hợp công tố sẽ rút các cáo buộc chống lại một cá nhân hoặc sẽ tham gia vào quá 

trình tố tụng, điều này về cơ bản ngăn chặn được vấn đề này.
7 R. v. Antic, [2017] 1 SCR 509, at paragraph 1; see also R. v. St-Cloud, [2015] 2 SCR 328; R. v. Hall, [2002] 

3 SCR 309; R. v. Morales, [1992] 3 SCR 711; R. v. Pearson, [1992] 3 SCR 665.
8 [1985] 2 SCR 486, at paragraph 124.
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... Suy đoán vô tội ... có thể được xem là một nguyên tắc nội dung của công lý cơ 
bản nhưng rõ ràng nó có cả khía cạnh nội dung và thủ tục. Thật vậy, bất kỳ suy đoán nào về 
sự kiện (fact) cũng có thể bị bác bỏ được xem như khía cạnh thủ tục, vì chủ yếu đó là sự 
phân bổ nghĩa vụ chứng minh. Tuy nhiên, cũng có một lợi ích về nội dung được bảo vệ 
bởi suy đoán vô tội, cụ thể là quyền của một bị cáo được coi là vô tội cho đến khi được 
chứng minh ngược lại bởi Nhà nước. 

Do đó, suy đoán vô tội được thể hiện dưới nhiều hình thức khác nhau trong suốt 
quy trình tố tụng hình sự. Ví dụ, nó được áp dụng trong bối cảnh đánh giá tính xác thực 
của lời khai của một bị cáo khi họ làm chứng: “bất kỳ giả định nào rằng một bị cáo sẽ nói 
dối để được tha bỏng đều vi phạm sự suy đoán vô tội”.1 Nó cũng có thể áp dụng trong 
bối cảnh quyền im lặng của bị cáo.2 Ví dụ, Tòa án yêu cầu, “trong khi người bị giam giữ 
có quyền im lặng khi bị bắt hoặc giam giữ, liệu sự im lặng này sau đó có thể được sử 
dụng để chống lại bị cáo tại phiên tòa như là bằng chứng phạm tội của bị cáo không?”3 
Câu trả lời là, “Suy đoán vô tội ... cung cấp thêm sự hỗ trợ cho kết luận rằng sự im lặng 
của bị cáo tại phiên tòa không thể được đặt lên thang đo bằng chứng chống lại bị cáo”.4 
Trên thực tế, “một bị cáo hoàn toàn có quyền giữ im lặng, không bào chữa và đặt nghĩa 
vụ cho Nhà nước trong việc chứng minh tội phạm mà không có bất cứ sự nghi ngờ gì”.5 
Sự suy đoán này cũng được áp dụng trong các cuộc kiểm tra chéo trong đó Tòa án tuyên 
bố rằng, “đây là một nguyên tắc lâu đời và được thiết lập chặt chẽ có liên quan gần gũi 
với suy đoán vô tội”.6

Bài viết này làm sáng tỏ hai cách khác nhau để hiểu và áp dụng suy đoán vô tội: 
cách của Việt Nam và Canada. Tác giả hy vọng rằng bài trao đổi ngắn gọn này về một số 
điểm tương đồng và khác biệt của hai nước sẽ góp phần làm phong phú thêm cuộc tranh 
luận về nguyên tắc cơ bản này trong luật hình sự.

1 R. v. Laboucan, [2010] 1 SCR 397, at paragraph 12.
2 Xem, ví dụ, quyền “Quyền giữ im lặng là một yếu tố không thể thiếu trong hệ thống tư pháp hình 

sự của chúng tôi và có vị trí của một nguyên tắc của công lý cơ bản theo nghĩa của s. 7 Hiến chương: 
R. v. Hebert, [1990] 2 SCR 151 (Wilson and Sopinka JJ., bất đồng quan điểm nhưng không về điểm 
này).

3 R. v. Noble, [1997] 1 SCR 874, at paragraph 71.
4 Như trên, at paragraph 76.
5 R. v. Wong, [2018] 1 SCR 696, at paragraph 23 (các từ in nghiêng trong tài liệu gốc).
6 R. v. Osolin, [1993] 4 SCR 595, at page 663; see also R. v. Lyttle, [2004] 1 SCR 193, at paragraph 42.
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THE PRINCIPLE OF PRESUMPTION OF INNOCENCE  
IN LAW AND JUDICIAL PRACTICES IN JAPAN

Prof. Yukiko Nishikawa*1

Abstract: This paper explores the principle of presumption of innocence in Japanese criminal justice. 
It shows that the principle is widely recognized in the legal and judicial spheres in Japan and there 
are relevant clauses in the Constitution of Japan and the Code of Criminal Procedure although the 
presumption of innocence is not spelled out in these laws. The two cases introduced in this paper 
demonstrate the importance of the principle. Nevertheless, they exhibit continuing and unchanged 
old practice in the administration of criminal procedure, which results in affecting the due process in 
criminal cases even though legal and administrative reforms have been undertaken in Japan.

Keywords: Japan, the principle of presumption of innocence, the criminal justice system, human rights, 

criminal procedure

1. INTRODUCTION

Japan’s low crime rate, particularly that of violent crimes, is widely known around the 
world. In fact, among major industrialized countries, Japan’s crime rate marks the lowest 
in all types, including assault, kidnapping, homicide, robbery, burglary, theft and others 
(See Table 1). 

Table 1. Crime rates per 100,000 persons in major industrialized countries (2016)

Japan USA France UK* Germany
Serious Assault 19.07 248.59 375.63 799.44 107.37
Kidnapping 0.178 - 5.904 6.593 5.786
Homicide 0.3 5.4 1.4 1.2 1.2
Robbery 1.825 103.029 161.501 101.629 52.326
Burglary 59.86 469.45 592.12 705.85 526.48
Theft 293.12 1745.53 2136.19 2513.65 1570.05

Data Source: UNODC <https://data.unodc.org> (6 June 2020).

*The United Kingdom data includes those in England and Wales only. 

The situation has been maintained for most of the post-World War II period (Johnson 
2007: 343). While different reasons to explain such low crime rates, such as homogeneity 
of the population and a cultural affinity for non-violence1

2, were raised by different 
authors, some authors point out Japan’s efficient legal and justice system as one of the 

* Dōshisha University, Kyoto, Japan.
1  In reality, Japan is not homogeneous (mono-ethnic) society. 
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reasons for crime control success (MacDonald 2016; Johnson 2007: 343). The argument 
is usually based on the information provided by Japanese criminal justice officials, such 
that police solve 98 percent of homicide cases and convict more than 99 percent of all 
suspects brought to court. In fact, according to the World Justice Project Rule of Law Index, 
in 2020, Japan was ranked at the 9th best among 128 countries around the world based 
on a sub-factor of ‘criminal justice’, which is one of the eight factors to measure the rule 
of law (WJP 2020: 92)1. 

While praises towards Japanese legal and judicial system to handle criminal 
cases are not limited, there are also abundant criticisms towards them. For example, 
investigations in Japan are frequently intrusive and sometimes coercive (Foote 1992a). 
Innocent people have been arrested, convicted and imprisoned (Foote 1992b). In reality, 
many Japanese would remember harsh criticisms towards Japan’s legal and judicial 
systems by Carlos Ghosn who is the former chairman of Nissan Motors and now an 
international fugitive. He was arrested on 19 November 2018 on allegations of under-
reporting his earnings and misuse of company assets and spent almost 130 days in jail 
without being allowed to meet an attorney, his family or friends. He was then released 
from jail in April 2019 under terms including a ban on oversea travel but escaped to 
Lebanon in December in the same year2. At his first appearance since his escape from 
Japan, he explained the reason why he fled. He stated that he would not be given a fair 
trial as there is a presumption of guilt in Japan. He stated, “I did not flee justice; I fled 
injustice and political persecution,” “I was trapped in a hostage legal system and my 
freedom was taken away from me”3. 

While Carlos Ghosn cannot avoid condemnation due to his illegal departure from Japan, 
what he stated and raised with regard to Japan’s criminal justice system have ever drawn 
attention on different occasions in the past. In fact, human rights advocates criticized Japan’s 
criminal justice system as lacking a fundamental notion of the presumption of innocence 
(Hirano 2005). By the same token, soon after Carlos Ghosn escaped from Japan, the BBC 
news also featured Japan’s justice system by expressing it as Japan’s ‘hostage justice’ system 
(Wingfield-Hayes 2019). 

1 The index to measure the rule of law of each country based on 8 factors, including constraints on 
government powers, absence of corruption, open government, fundamental rights, order and security, 
regulatory enforcement, civil justice and criminal justice. In the ‘criminal justice’ factor, the following 
seven elements are in concern: 1) criminal investigation system is effective, 2) criminal adjudication 
system is timely and effective, 3) correctional system is effective in reducing criminal behaviour, 4) 
criminal justice system is impartial, 5) criminal justice system is free of corruption, 6) criminal justice 
system is free of improper government influence, and 7) due process of the law and rights of the accused. 

2 For more details about the case, see Wingfield-Hayes (2019) and Nochi (2020). This paper does not 
cover the story entirely. 

3 Mr. Carlos Ghosn’s statement at the press conference held in Beirut on 8 January 2020. 
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As exhibited in these positive and negative reputations regarding Japan’s legal 
and justice system, both lessons and challenges can be extracted by exploring Japan’s 
legal and judicial systems and their practices. For this reason, this paper explores 
Japan’s legal and judicial system and practices with a particular focus on the principle 
of presumption of innocence in criminal cases. Although Japanese judicial practice 
exhibits several points for revision and reconsideration in relation to a fair trial and the 
principle of presumption of innocence, it does not mean the idea and philosophy of 
presumption of innocence are absent in law and judicial practice in Japan. Nevertheless, 
the idea and interpretation may not be identical to other countries. Therefore, the paper 
explores Japan’s legal and judicial system in light of the presumption of innocence in 
reference to some judicial practices. 

This paper first explores the principle of presumption of innocence in Japan’s legal 
and judicial milieu, its legal standing and meaning widely understood in theory. It then 
sets out some cases that touch on the principle in judicial practices. It shows that while 
the principle of presumption of innocence exists in Japanese legal and judicial lexicon, 
the precise meaning and usage entail distinctive elements. Moreover, certain institutional 
and procedural arrangements generate a conductive environment for affecting the due 
process of law and increase the possibility of applying the principle of presumption 
of innocence in reality. From these explorations, the paper identifies several points for 
review and reconsideration in realizing the due process in Japan and draws implications 
for further considerations.

2. Relevance of Presumption of Innocence to Japanese Law

The presumption of innocence is a norm recognized in customary international 
law1. It is understood that ‘any person accused of committing a crime is to be presumed 
innocent until they are proven guilty according to law’ (Fair Trials 2019: 7). It is also 
included in several international treaties, such as the International Covenant on Civil 
and Political Rights (ICCPR) (Article 14-2), the Convention on the Rights of the Child 
(RCR) (Article 40-2-b-i), the Universal Declaration of Human Rights (Article 11) and the 
Rome Statute of the International Criminal Court (RSICC) (Article 66)2. 

In Japan, international treaty law is placed below the Constitution but above statutes, 
administrative regulations, local ordinances, agency decisions and other laws in the 
Japanese legal hierarchy (Satomi 2017: 2). The Constitution of Japan states that ‘The treaties 
concluded by Japan and established laws of nations shall be faithfully observed’ (Article 

1 Human Rights Committee, General Comment 24 (52), U.N. Doc. CCPR/C/21/Rev.1/Add.6 (1994).
2 It is also included in the European Convention on Human Rights, Article 6(2), the American 

Convention on Human Rights, Article 8(2), the African Charter on Human and Peoples’ Rights 
Article 7(1).
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98-2)1. Accordingly, Japanese legal experts generally view that so long as Japan ratifies and 
duly publishes the treaty, international law has ‘domestic legal force’ (Iwase 1998: 28-29)2. 
In this sense, the presumption of innocence is, in theory, part of Japanese law in that not 
only the principle is part of customary international law but also it is in the treaty laws that 
Japan ratified, including ICCPR, the CRC, and the RSICC3. 

Beyond the international law, there are also relevant clauses on the presumption of 
innocence in Japanese law. Nevertheless, unlike the aforementioned treaty laws, there is 
no clause that directly spells out the principle, ‘presumption of innocence’, in Japanese 
law4. In other words, although the term does not appear in any law in Japan, it is part 
of relevant laws in interpretation (Kato 1997: 584; Satomi 2017: 2). For example, many 
scholars view that Article 31 of the Constitution entails an implication concerning the 
presumption of innocence. It stipulates that ‘No person shall be deprived of life or liberty, 
nor shall any other criminal penalty be imposed, except according to the procedure 
established by law’. Conventional scholarship maintains that the ‘procedure established 
by law’ stated in Article 31 must be an appropriate procedure based on the law (Kato 
1997: 584). In addition, Article 336 of the Code of Criminal Procedure is often referred to 
as a relevant clause of the presumption of innocence. It states that ‘When a case under 
public prosecution does not constitute a crime or has not been proven to be a crime, the 
court must render a verdict of not guilty in its judgment’. In Japanese legal practice, the 
principle of presumption of innocence is thus included in or drawn from an interpretation 
of existing clauses in the Constitution and the Code of Criminal Procedure rather than 
being spelled out as a particular clause.  

‘In The Benefit of the Accused’

‘A doubtful point should be interpreted in the benefit of the accused’ (in dubio pro reo) 
is a principle referred to in criminal trials in Japan (Kato 1997: 574). For example, in 1975, 
the Supreme Court of Japan expressed its view that the principle that ‘a doubtful point 
should be interpreted in the benefit of the accused’ is an inviolable rule in criminal trials5. 
This principle is interchangeably used with the principle of presumption of innocence 
in criminal jurisprudence (Sakamaki 2015: 476). Nevertheless, the usage of these two 

1 Most Japanese legal experts view that the ‘treaties’ addressed in Article 98-2 in the Constitution 
of Japan include treaties that Japan signed, which require an approval at the Diet, administrative 
agreements that do not require an approval at the Diet and international customary law. 

2 There is no provisions that define this point in Japanese law. Therefore, there are some experts that are 
against this idea, particularly on the relation between customary international law and domestic law. 

3 Japan ratified the ICCPR in 1979, the CRC in 1994 and the RSICC in 2007.
4 For example, Article 14-2 of the ICCPR states that ‘Everyone charged with a criminal offence shall 

have the right to be presumed innocent until proved guilty according to law’. 
5 The Judgement by the Supreme Court of Japan (Keishu vol.29, no.5, at 177) on May 20, 1975.
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expressions depends on the origin of the law or code: the civil law or common law 
origin1. For example, the criminal jurisprudence in Japan is influenced by the civil law 
tradition and thus the principle of ‘a doubtful point should be interpreted in the benefit 
of the accused’ is often referred to whereas in the jurisprudence of criminal procedure 
(and also the Constitution) influenced by the common law tradition, the principle of 
presumption innocence is usually referred to. 

Nevertheless, the standpoint and meaning of these principles are not identical. 
Although the principle of ‘a doubtful point should be interpreted in the benefit of the 
accused’ and presumption of innocence are often used interchangeably, the former is 
based on the judge’s perspective while the latter is from the relevant parties’ perspective. 
In the common law tradition, in its articulation of the presumption, the concept of 
‘burden of proof’ is used. This is also the case in Japan. The principle of presumption of 
innocence is more often used to mean the ‘burden of proof’ that resides with prosecutors 
(Satomi 2017: 3). This usage is narrower than the broader meaning of the principle of 
presumption of innocence commonly understood internationally.2    

The defining feature of international law concerning the presumption of innocence 
is expansive and exists in the presumption as the general right to due process, which 
mandates that ‘the state cannot convict someone of a crime unless and until the prosecution 
demonstrates her/his guilt in a process that bears the defining features, including rights 
and protections, of a fair trial’ (Lai Ho 2012: 266)3. In fact, the presumption of innocence 
in international law emphasizes a ‘person’ and his or her ‘right’ not to be treated like a 
criminal until proved guilty. The relevant clauses in the ICCPR and European Convention 
on Human Rights, for example, state that ‘Everyone charged with a criminal offense…’ 
and thus highlight a ‘person’ or the relevant party.

Amalgamation of Civil and Common Law Traditions

As illustrated in the interpretation of ‘a doubtful point should be interpreted in the 
benefit of the accused’, the criminal procedure in Japan is seemingly the adversary system 
influenced by the common law or the US legal system. However, there are also systems and 
procedures that maintain legacies of the previous Code of Criminal Procedure influenced 
by the civil law system deriving from German law. For example, the court holds the 
extensive discretional power like the inquisitorial system as manifested in Article 312-2 

1 Civil law is the system of law that appeared in continental Europe in the Middle Ages and is based 
on codified law drawn from national legislation and custom as well as ancient Roman law whereas 
common law is the system of law that appeared in England in the Middle Ages and is based on case 
law and precedent rather than codified law. 

2 Please note that the author does not argue that the Japanese discourse is exclusive but its emphasis 
is different from international interpretation concerning the principle of presumption of innocence. 

3 See Lai Ho (2012) p.260.
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of the Code of Criminal Procedure: ‘The court may order the public prosecutor to add or 
alter a count or applicable penal statute when the court deems it appropriate during the 
course of the proceedings’. Although the criminal procedure in Japan is often considered 
as the adversary system, there are many procedures maintained from the previous Code 
of Criminal Procedure that is in line with the inquisitional system. 

Japan’s legal system is a mixture of Anglo-American ideas and French and German 
systems (Dean 2002: 1). This is because Japanese laws were influenced by French and 
German laws after the Meiji period (1868-1912) whereas after the end of World War II, 
reforms were undertaken under the US influence. In the legal sphere, the Constitution, 
the Code of Criminal Procedure and the family law or law governing rights within 
families were reformed after World War II and thus influenced the US law (the common 
law tradition). On the other hand, the Civil Code, the Code of Civil Procedure and the 
Penal Code remained with the influence of German and French legal systems (the civil law 
tradition) even after World War II. Accordingly, the previous Code of Criminal Procedure 
(1922) was influenced by German law whereas the current Code of Criminal Procedure 
(1949-) is influenced by US law. For that reason, an amalgamation of civil and common law 
understanding and practice are recognized in different spheres of criminal procedures. In 
particular, the practice of criminal cases often remains influenced by the civil law tradition 
while the Code of Criminal Procedure is based on the common law tradition. 

The idea of ‘a doubtful point should be interpreted in the benefit of the accused’ 
itself is not an original idea of the Japanese but brought from abroad (Kato 1997: 577). 
Although it is not known exactly when the idea was recognized in Japan, at least in a 
textbook published in 1924 referred to this idea (Kato 1997: 577). It is therefore assumed 
that the idea was already embedded in criminal cases before World War II.

3. Criminal Justice in Japan

There are some characteristics of Japan’s criminal justice that we can draw at the 
system’s back-end. For example, while conviction rates are high in Japan, imprisonment 
rates remain low. Although the per capita incarceration rate has increased since 1992, the 
imprisonment is only one person for every twenty-five prisoners in the United States (US) 
(Johnson 2007: 343). Japan’s lowest crime rates among industrialized democracy cannot 
be understood without understanding its fundamental aim and major characteristics of 
criminal justice.

Truth and Accuracy

There is the confession-oriented pre-trial practice in the Japanese criminal justice 
system. The pre-trial focus of the Japanese criminal justice system is to find substantive 
truth. This is in contrast to the countries that emphasize procedural justice for the accused 
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like the US. The substantive truth in criminal cases is about ‘who committed the crime 
and why’. The source of the information is usually the accused. Primarily, the ‘truth’ of a 
case is determined by police and prosecutors through investigation and interrogation. The 
police and prosecutors, therefore, utilize pre-trial interrogation to gather information for 
prosecution. Judges make the final findings of fact at trial. Yet in many cases, the trial is not 
held as prosecutors do not find merits for indictment.   

The Japanese criminal procedure includes the following three pre-interrogation 
features: 1) the imposition of a duty to submit to questioning upon an accused under 
arrest or detention, 2) the exclusion of the defense counsel during interrogation and 3) 
the prosecutorial designation of the time, duration and place of a meeting between the 
accused and his or her counsel (DeSombre 1995: 109). 

After a pre-trial interrogation of the accused, prosecutors decide whether or not they 
prosecute the accused based on the gathered evidence. There is thus no arraignment 
procedure during which the accused can plead guilty or not. It is known that prosecutors 
have broad discretion over prosecution decisions in Japan. The prosecutor can consider 
the accused’s ‘character, age and environment of the offender, the gravity of the offense, 
and the circumstances or situation after the offense’ or if the prosecution ‘need not 
be instituted’ (Article 248 of the Code of Criminal Procedure). Accordingly, even if 
the accused confessed the crime, the prosecutor may avoid prosecution at his or her 
discretion. In that sense, Japanese prosecutors are in a well-situated position for plea 
bargaining as they can offer a less drastic form of leniency in exchange for a confession 
or other useful information. 

Although the Japanese criminal justice system emphasizes truth-seeking and 
accuracy or substantive justice, bargaining with the accused for confession generates 
doubt on the truthfulness of the confession because the promise of leniency tempts 
an innocent accused to confess to a crime s/he did not commit. By the same token, an 
accused who committed a crime may provide only half-truths to suit the charge s/he 
bargained for. In such cases, the truth and accuracy are apparently undermined. The 
prosecutor possibly bargains with the accused to extract confessions particularly in cases 
of investigation of organized crime or conspiracy. 

Prosecutors’ Role 

As exhibited in the previous section, prosecutors play a pivotal role in each stage of 
criminal justice. There are six important stages, in which they play an important role:1 
1) the initiation of cases, 2) transfer of cases to prosecutors, 3) pre-charge detention and 
interrogation, 4) charge decision, 5) two types pf prosecution – summary and formal 

1 The details of the role played by prosecutors at each stage can be found in the following book. 
Johnson (2002). 



317THE PRINCIPLE OF PRESUMPTION OF INNOCENCE IN LAW AND JUDICIAL PRACTICES IN JAPAN 

prosecution, 6) the one-phase trial. Major characteristics of Japanese prosecutors are that 
they conduct pre-trial investigation and interrogation. They have monopoly power to 
dispose of cases by making charge decisions, present the state’s case at trial and supervise 
the execution of sentences. 

As listed, prosecutors have a wide scope of authority than in other criminal justice 
systems. At the same time, they have deep interdependence with police and judges. The 
high conviction rate in Japan is said to reflect a system badly biased against defendants. 
Nevertheless, the scarcity of acquittals is mainly a function of the procuracy’s conservative 
charging policy. Confessions are in many ways the bedrock of Japanese criminal justice 
and the basis but some confessions are obtained in inappropriate ways. Investigations 
are often intrusive and sometimes coercive while the truth is corrupted, concealed and 
even fabricated. Prosecutors tend to be unaccountable. For the conviction rate, victims 
are sacrificed frequently. At the fundamental level, the system is so closed to outside 
scrutiny and thus it is hard to identify the problems. 

The Due Process as a Human Right 

As the Japanese Constitution was drafted under the US-led occupation force, the 
foundational legal rules in the Japanese Constitution are not so different from the rules 
in the US. The Constitution of Japan guarantee criminal suspects the right against self-
incrimination (Article 38) and the right to retain counsel (Article 34) and provides for the 
exclusion of coerced confession (Article 38)1. The Code of Criminal Procedure grants the 
suspect or the defendant the right to meet with his counsel in the absence of a guard 
(Article 39-1)2. It is notable that the Japanese Constitution exhibits the specific pre-trial 
rights of the suspect and defendant and also the suspect’s right to counsel together with 
the provision concerning coerced confession.

The Constitution of Japan contains fairly profound rules of criminal procedures for 
human rights protection. Of the 103 articles in the Constitution, 31 articles (Article 10-40 

1 Article 38: No person shall be compelled to testify against himself. Confession made under 
compulsion, torture or threat, or after prolonged arrest or detention shall not be admitted in 
evidence. No person shall be convicted or punished in cases where the only proof against him is his 
own confession. Article 34: No person shall be arrested or detained without being at once informed 
of the charges against him or without the immediate privilege of counsel; nor shall he be detained 
without adequate cause; and upon demand of any person such cause must be immediately shown 
in open court in his presence and the presence of his counsel.

2 Article 39-1: The accused or the suspect in custody may, without any official being present, have 
an interview with, or send to or receive documents or articles from defense counsel or prospective 
defense counsel upon the request of a person entitled to appoint defense counsel (with regard to 
a person who is not an attorney, this applies only after the permission prescribed in Article 31, 
paragraph (2) has been obtained).
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that compose Chapter III) are about human rights and the relevant issues. Among the 31 
articles, ten articles, from Article 31 to Article 40, are about issues related to the criminal 
procedure (see the figure). As the most basic principle of due process, there is Article 31 
of the Constitution. 

The requirement of the due process stipulated in Article 31 is said to have derived 
from the US constitution. Therefore, one important principle in the Japanese Constitution 
is the protection of the accused in criminal proceedings (DeSombre 1995: 138). However, 
a scholar points out that the guarantee of procedural justice reflected into the Japanese 
Constitution from the US Constitution particularly the protection of the criminally 
accused – guarantees of the right against self-incrimination, the right to due process and 
the right to counsel – have been revised through legislative and judicial interpretation 
and also through prosecutorial and police practice (DeSombre 1995: 138). 

Article 12 is often referred to by judges and prosecutors in Japan. It stipulates 
that ‘The freedoms and rights guaranteed to the people by this Constitution shall be 
maintained by the constant endeavor of the people, who shall refrain from any abuse 
of these freedoms and rights and shall always be responsible for utilizing them for the 
public welfare’. Pre-trial practices that restrict the rights of the accused are explained in 
reference to Article 12 with its emphasis on the ‘public welfare’. This is because of the 
idea that punishing the guilty contribute to the protection of the public welfare. While 
many Japanese do not approve coerced confession, they support the importance of 
confession in the criminal investigation. Accordingly, while the due process is stipulated 
in the Japanese Constitution as part of human rights, it is always relative to ‘public 
welfare’. Procedural justice is, in that sense, weakened through the interpretation and 
practice of the Constitution.  

4. What Do Actual Cases Inform?  

While principles and philosophy of the due process and presumption of innocence 
exist in Japanese legal and judicial lexicon as explored in the previous sections, how these 
principles and philosophies are practiced is the question of this section. There are many 
cases that exhibit problems and weaknesses of the administration of criminal justice in 
light of the principle of presumption of innocence and also due process. This section sets 
out two cases that are well-known in Japan and that manifested the weaknesses and 
reality of the procedures in criminal cases.  

Case of Murder of a Senior Couple in Kagoshima Prefecture

A senior couple was killed in June 2009 in the southern part of Japan, Kagoshima 
prefecture. It was revealed that the senior couple was brutally beaten many times by a 
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shovel and died on 19 June 20091. The police concluded that someone broke into the house 
and committed murder. From fingerprints remained in the victims’ house, the police 
arrested a man as a suspect on 29 June. The man was indicted on charges of burglary, 
murder and robbery by the prosecutor of the Kagoshima prefecture on 20 July. However, 
the man denied his involvement in the burglary and murder throughout the process. 

The case drew nationwide attention for several reasons. Firstly, it was the first case in 
Japan that the prosecutors have demanded the death penalty at the district court level of 
trial, while the accused categorically denied his involvement in the case. Secondly, the trial 
took an unusually long period of trial for about forty days. Thirdly, the case was undertaken 
in the form of the lay judge (or saiban-in) system introduced in May 2009 but of the 295 
persons selected as lay judges, 233 people did not accept to be a member of the judge. 

Unlike other cases, the accused completely denied his involvement in the case and 
thus the focal point was finding relevant facts. Both the prosecutor and the defendant 
lacked decisive direct evidences. Accordingly, for lay judges, the decision was hard and 
difficult as it urged them to choose ‘death penalty’ or ‘not guilty’ rather than the choice 
between the death penalty and life imprisonment.     

The District Court of Kagoshima, on 10 December 2010, handed down a decision of 
not guilty in this case. This is because while there was no confession of the accused, there 
was limited evidence presented in the trial. The fingerprints and DNA test exhibited by the 
prosecutors could be a fabrication or camouflage by the third person or the police. Although 
it is not revealed how the judges (comprised of three judges and six lay judges) came to 
ultimately decide ‘not guilty’, the credibility of the prosecutors’ proof was questioned, 
such that considering the brutality, it could be assumed that the case is not murder and 
robbery but a murder deriving from deep resentment. In fact, the money and bank books 
of the killed couple were left in the house. The court’s decision, in fact, pointed out that the 
prosecutors’ purport of the accused as murder and robbery was completely collapsed. In 
addition, the judge criticized the fact that the prosecutor did not show important evidence 
that supports the accused. Akira Kimura, a legal expert, who attended the trial and listened 
to the deliberation of the court’s decision expressed his view that the prosecutor’s proof 
was crude and rough and thus considering the principle of presumption of innocence, 
there was no other conclusion than ‘not guilty’ (Kimura 2011: 564).  

There were several noteworthy points concerning procedures in this case. Firstly, 
although it was clear that the accused had been to the house of the murdered couple, 
no direct evidence was provided by the prosecutor to prove the accused’s involvement 
in the murder. There was no fingerprint of the accused on the shovel. Secondly, 
fingerprints and DNA could be evidence but merely indirect evidence because they can 

1 For this case, the following work is referred. Kimura (2011). 
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be fabricated and transcript by other persons. Thirdly, in relation to the second point, 
whilst there was a possibility that the third person or the police fabricated or employed 
diversionary tactics in the process of investigating this case, there were no measures 
undertaken to verify potentially a serious criminal act of fabrication or diversionary 
tactics while a broader question of the reliability of proof by the prosecutor remained. A 
freelance journalist, Yuji Kurino, commented on this case that the prosecutor undertook 
indictment for the case that should not have been indicted with undeterminable proofs 
(Kimura 2011: 564).     

The local media outlets reported the case on a newspaper and questioned if the 
investigation was really thoroughly carried out1. It then pointed out that the prefectural 
police of Kagoshima and also the district public prosecutor’s office are responsible for the 
difficult judgment. At the same time, it valued the outcome that followed the principle of a 
criminal trial (that is the principle of presumption of innocence). 

This case drew nationwide attention partly because it was the case judged in the newly 
introduced the baisin-in or lay judge system. Therefore, the ways that the media report 
such criminal cases were also reviewed. As a result of this case, although there were efforts 
by the state to set out rules for media reports to limit the freedom of expression, the media 
control by the state was not introduced. Nevertheless, Kimura pointed out the following six 
issues with regard to the media reports that may influence to lay judges in Japan (Kimura 
2011: 571-572): 1) to report if the suspect confessed or not and the content of the confession, 
2) to point out contradictions and inconsistency of the suspect’s explanation, 3) to report 
evidence, such as the DNA result and others, 4) to report the suspect’s previous criminal 
records, 5) to report the suspect’s upbringing or personal history and personal relations 
and 6) to show experts or specialists’ comment on the premise of guilty. These points, in 
fact, demonstrate conventional ways for the media outlets to report criminal cases, which 
significantly influence the general public’s view. 

The prosecutors appealed to the higher court on 22 December 2011. However, the 
accused was found dead in March 2012 and thus the appeal was dismissed following 
Article 339 of the Code of Criminal Procedure, which states that the court must render a 
dismissal of precession on a ruling when ‘the accused is deceased or a corporation which 
is the accused ceases to exist’2. Accordingly, the case, after all, left unresolved.    

1 Minami Nihon Shinbun, 11 December 2010. 
2 Article 339: ‘The court must, render a dismissal of prosecution on a ruling when: (i) the institution 

of prosecution ceases to be effective in accordance with the provisions of Article 271, paragraph 
(2); (ii) the facts written in the charging sheet, although they may be true, do not include any 
facts constituting a crime; (iii) the prosecution has been revoked; (iv) the accused is deceased or a 
corporation which is the accused ceases to exist; (v) the case may not be tried in accordance with the 
provisions of Article 10 or 11’.
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Case of False Charges: A Nurse Accused on A Crime of Inflicting Injury 

A female nurse in Kitakyushu city was arrested on 2 July 2007 and indicted on 23 
July on a charge of bodily injury of dementia elderly inpatients in a hospital, for which 
she has been working. She was taking care of inpatients’ nails in order to prevent injuries 
deriving from long nails. Her care of the inpatients’ nail sometimes caused bleeding from 
the nails that she has taken care of. Accordingly, another nurse thought that she tried to 
rip off the patient’s nail. Her hospital held a press conference on 25 June 2007 and made 
a statement that the nurse removed the inpatients’ nail. As a result, the media outlets 
reported the news and identified her as a nail clipper. 

The Japanese Nursing Association, which undertook an investigation on this case, 
expressed its view that it was not ill-treatment or abuse but care. While such an investigation 
result was released by the Japanese Nursing Association, the prosecutor further indicted 
on a charge of bodily injury to another inpatient on 31 October 2007. On 30 March 2009, 
the District Court of Fukuoka adjudicated the nurse guilty and sentenced to six months in 
prison suspended for three years. The nurse appealed to the higher court. The High Court 
of Fukuoka dismissed the initial decision of the District Court and sentenced ‘not guilty’ 
on 16 September 2010. The prosecutor did not make a final appeal and thus the acquittal 
becomes final and binding on 1 October 2010. 

The case highlights several points for review in the criminal procedure: 1) 
indict the case that should not be, 2) human rights violations in the course of the 
investigation and 3) the fabrication of the investigator’s record of an oral statement. 
Concerning the indictment of the case, there were executive prosecutors who 
questioned the indictment of the case. Despite the presence of human rights issues 
in the Constitution and the Code of Criminal Procedure, the police and prosecutors 
undertook investigations against human rights upheld in the Constitution and 
the Code. For example, after the arrest, the nurse was detained for 102 days and 
continuously carried out investigation even on Saturdays and Sundays for, the 
longest, more than eight hours1. Moreover, the nurse was shouted by the police or 
prosecutors during the investigation. She also had been repeatedly said that she is a 
liar and fabricates a story. As a result of continuous shout and misleading statements 
by the police, the nurse stated that ‘although I would like to say I was cutting 
fingernails, if you cannot write so in the report, you can write as you like’. The police 
report was therefore filled with untruthful statements. At the High Court, the judge 
decided not to refer to the investigator’s report of the oral statement as it is ‘not 
credible’ although, at the District Court, the same report was referred to. 

The judgment by the District Court relied heavily on the investigator’s report 
of the oral statement, in which it was stated that the nurse ‘enjoyed nail clipping as 
her aim’. It is well recognized that in Japanese court decisions, the confession made 
at the investigation stage becomes extremely disadvantageous. The initial judgment 

1 As for the investigation, See Enzai File no.13 (2011) p.113. 
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by the District Court manifests such characteristics of Japanese courts’ decisions. 
Nevertheless, in the judgment of the High Court, the confession was thought to have 
imposed by the police and thus unreliable. 

Lessons from the Two Cases 

The aforementioned two cases are merely a few examples that illustrate the 
problems and issues for consideration with regard to criminal procedures in Japan. 
There are at least two points to highlight. Firstly, there is an imminent necessity of 
improving methods for investigation and interrogation. This is largely because 
investigations are often undertaken without referring to experts’ opinions.

Under the previous Code of Criminal Procedure (effective until the end of World 
War II), the suspects were detained and forced to confess sometimes with a method 
of torturous conduct. Court’s judgments were often made based on such confessions. 
As a result of such negative experiences in the past, it has been emphasized that 
more careful procedures are necessary when undertaking arrest and detention that 
potentially becomes a human rights violation. For this reason, Japan maintains the 
principle of warrant (Article 33 of the Constitution of Japan) except the cases of 
flagrant offense, which have fewer possibilities of the false charge1. In addition, as 
one of the important constitutional and criminal procedural principle, there is an 
exclusionary rule of confession that limits the validity of confession as proof and 
urges the prosecutors to prove the voluntariness of one’s confession (Article 319-1 
of the Code of Criminal Procedure)2. Although these principles are stipulated in the 
Constitution and also in the Code of Criminal Procedure, there is still continuing 
practice of detaining suspects and obtaining a confession from the suspect by utilizing 
various forcible methods. Such practice apparently increases the possibility of false 
charges. Both the Constitution of Japan and the Code of Criminal Procedure, in fact, 
stipulates measures to prevent such practice, including Article 319-1, 322-1 of the 
Code of Criminal Procedure3 and Article 38 of the Constitution4. 

1 Article 33: ‘No person shall be apprehended except upon warrant issued by a competent judicial 
officer which specifies the offense with which the person is charged, unless he is apprehended, the 
offense being committed’.

2 Article 319(1): ‘Confession under coercion, torture, threats, after unduly prolonged detention or 
when there is doubt about said confession being voluntary may not be admitted as evidence’.

3 Article 322(1): ‘A written statement made by the accused or a written statement recording the 
statement of the accused which has the accused’s signature or seal affixed by said person may be 
used as evidence, when the statement contains an admission of a disadvantageous fact, or is made 
under circumstances that afford special credibility; provided however, that even if the admission is 
not a confession, a document which contains an admission of a disadvantageous fact may not be 
used as evidence when there is doubt about it being voluntary as prescribed in Article 319’.

4 Article 38: ‘No person shall be compelled to testify against himself. Confession made under 
compulsion, torture or threat, or after prolonged arrest or detention shall not be admitted in 
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Secondly, it is necessary to make the criminal procedure more accountable to make 
the investigation process visible, such as using videotape recorders and recoding devices 
during the interrogation. The police and prosecutors are against the idea by arguing that 
there is a possibility that the suspect may not tell the truth under such circumstances. 
Nevertheless, accountability and visibility of the interrogation are vital as exhibited in 
the above two cases and to prevent any future occurrence of false charges.  

These cases also demonstrate that presumption of innocence is not alien in Japanese 
judicial practice. Nevertheless, they exhibit that there is, to a certain extent, a conductive 
environment for coercive confession and distortion of facts in the investigation and 
interrogation process. The compliance of legal and procedural measures are key to 
overcome such practice. 

5. Concluding Remarks

Japan undertook extensive legal reforms in the post-World War II era. Nevertheless, 
it would be no exaggeration that even such reforms, there is still the essence of the old 
system remaining intact in the administration of Japanese criminal justice. Japan’s high 
conviction rate can be partially explained by the administration of criminal procedure, 
which relies on the close investigation by police and public prosecutors. It is truth-oriented 
but sometimes coercive. Truth is fabricated and concealed, mistakes are made while bias 
exists. Japanese criminal justice thus does have problems. What is likely to be the most 
resilient is the administrative and procedural practice of the pre-World War II period, 
which have been maintained even after legal and institutional reforms were undertaken 
after World War II. At the most fundamental level, the administration and procedure are 
so hostile to outside scrutiny and thus extremely difficult to even identify the problems. 
Accordingly, the resilient force continues to remain as it is partially supported by praises 
towards Japanese criminal justice. 
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NGUYÊN TẮC SUY ĐOÁN VÔ TỘI TRONG PHÁP LUẬT  
VÀ THỰC TIỄN TƯ PHÁP Ở NHẬT BẢN

GS. Yukiko Nishikawa*1 

(Biên dịch: Đặng Minh Tuấn)

Tóm tắt: Bài viết này tìm hiểu nguyên tắc suy đoán vô tội trong tư pháp hình sự Nhật Bản. Bài viết chỉ 

ra rằng nguyên tắc này được công nhận rộng rãi trong lĩnh vực pháp luật và tư pháp ở Nhật Bản và có 

những điều khoản liên quan trong Hiến pháp Nhật Bản và Bộ luật Tố tụng Hình sự mặc dù suy đoán 

vô tội không được nêu rõ trong các luật này. Hai vụ việc được giới thiệu trong bài viết này chứng minh 

tầm quan trọng của nguyên tắc suy đoán vô tội. Tuy nhiên, chúng thể hiện thực tiễn cũ không thay đổi 

và liên tục trong quản lý tố tụng hình sự, làm ảnh hưởng đến trình tự công bằng trong các vụ án hình 

sự mặc dù các cải cách hành chính và pháp luật đã được tiến hành ở Nhật Bản.

Từ khóa: Nhật Bản, nguyên tắc suy đoán vô tội, hệ thống tư pháp hình sự, quyền con người, tố 

tụng hình sự

1. GIỚI THIỆU

Tỷ lệ tội phạm thấp của Nhật Bản, đặc biệt là tội phạm bạo lực, được biết đến rộng 
rãi trên toàn thế giới. Trên thực tế, trong số các nước công nghiệp phát triển, tỷ lệ tội 
phạm của Nhật Bản thấp nhất trong tất cả các loại, bao gồm tấn công, bắt cóc, giết người, 
cướp, trộm, cắp và các loại khác (Xem Bảng 1).

Bảng 1: Tỷ lệ phạm tội trên 100.000 người ở các nước công nghiệp phát triển (2016)

Nhật Mỹ Pháp Vương 
Quốc Anh*

Đức

Tấn công nghiêm trọng 19.07 248.59 375.63 799.44 107.37
Bắt cóc 0.178 - 5.904 6.593 5.786
Giết người 0.3 5.4 1.4 1.2 1.2
Cướp 1.825 103.029 161.501 101.629 52.326
Trộm 59.86 469.45 592.12 705.85 526.48
Cắp 293.12 1745.53 2136.19 2513.65 1570.05

Nguồn số liệu: UNODC <https://data.unodc.org> (6 June 2020).

*Số liệu Vương Quốc Anh chỉ bao gồm số liệu của Anh và Sứ Wales 

* Dōshisha University, Kyoto Japan.
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Tình hình đã được duy trì trong hầu hết thời kỳ hậu Thế chiến II (Johnson 2007: 
343). Trong khi nhiều tác giả đưa ra các lý do khác nhau để giải thích tỷ lệ tội phạm thấp 
như vậy như sự đồng nhất của dân số và mối quan hệ văn hóa với bất bạo động1, một 
số tác giả chỉ ra rằng hệ thống pháp luật và tư pháp hiệu quả của Nhật Bản là một trong 
những lý do kiểm soát tội phạm thành công. (MacDonald 2016; Johnson 2007: 343). Lập 
luận thường dựa trên thông tin được cung cấp bởi các quan chức tư pháp hình sự Nhật 
Bản, rằng cảnh sát giải quyết 98% các vụ án giết người và kết án hơn 99% tất cả các nghi 
phạm bị đưa ra tòa. Trên thực tế, theo Chỉ số Pháp quyền Thế giới (the World Justice 
Project Rule of Law Index), năm 2020, Nhật Bản được xếp hạng thứ 9 trong số 128 quốc 
gia trên thế giới dựa trên yếu tố phụ là ‘công lý hình sự’, một trong tám yếu tố để đo 
lường pháp quyền (WJP 2020: 92)2.

Mặc dù những lời khen ngợi dành cho hệ thống pháp luật và tư pháp của Nhật Bản 
để xử lý các vụ án hình là không kể hết, nhưng cũng có không ít những lời chỉ trích. Ví 
dụ, các cuộc điều tra ở Nhật Bản thường xuyên xâm phạm và đôi khi là cưỡng chế (Foote 
1992a). Những người vô tội đã bị bắt, bị kết án và bị giam cầm (Foote 1992b). Trong thực tế, 
nhiều người Nhật sẽ nhớ những lời chỉ trích gay gắt đối với hệ thống pháp luật và tư pháp 
của Nhật Bản bởi Carlos Ghosn, cựu chủ tịch của Nissan Motors và hiện là một người chạy 
trốn quốc tế. Ông ta đã bị bắt vào ngày 19 tháng 11 năm 2018 với cáo buộc khai báo dưới 
mức thu nhập và lạm dụng tài sản của công ty và đã ở tù gần 130 ngày mà không được 
phép gặp luật sư, gia đình hoặc bạn bè. Sau đó ông ta được ra tù vào tháng 4 năm 2019 
theo các điều khoản bao gồm lệnh cấm đi du lịch nước ngoài nhưng đã trốn sang Lebanon 
vào tháng 12 cùng năm3. Trong lần xuất hiện đầu tiên kể từ khi trốn khỏi Nhật Bản, ông ta 
đã giải thích lý do tại sao ông ta trốn đi. Ông ta tuyên bố rằng ông ta sẽ không được xét xử 
công bằng vì có sự suy đoán có tội (a presumption of guilt) ở Nhật Bản. Ông ta tuyên bố: 
“Tôi đã không chạy trốn công lý, tôi đã chạy trốn sự bất công và đàn áp chính trị”, “Tôi đã 
bị mắc kẹt trong một hệ thống pháp luật con tin và sự tự do của tôi đã bị lấy mất khỏi tôi”4.

Trong khi Carlos Ghosn không thể tránh bị lên án do rời khỏi Nhật Bản bất hợp 
pháp, những gì ông tuyên bố và nêu ra liên quan đến hệ thống tư pháp hình sự của 

1 Trong thực tế, Nhật Bản không phải là xã hội đồng nhất (đơn sắc tộc).
2 Chỉ số đo lường pháp quyền của mỗi quốc gia dựa trên 8 yếu tố, bao gồm các giới hạn về quyền lực 

của chính phủ, không có tham nhũng, chính phủ mở, các quyền cơ bản, trật tự và an ninh, thực thi 
pháp luật, tư pháp dân sự và tư pháp hình sự. Trong yếu tố ‘tư pháp hình sự’, bảy yếu tố sau đây 
được quan tâm: 1) hệ thống điều tra tội phạm có hiệu quả, 2) hệ thống xét xử hình sự là kịp thời và 
hiệu quả, 3) hệ thống cải chính có hiệu quả trong việc giảm hành vi tội phạm, 4) hệ thống tư pháp 
hình sự là vô tư, 5) hệ thống tư pháp hình sự không có tham nhũng, 6) hệ thống tư pháp hình sự 
không có ảnh hưởng của chính phủ và 7) trình tự pháp luật công bằng và các quyền của bị cáo.

3 Để biết thêm chi tiết về vụ án, xem Wingfield-Hayes (2019) và Nochi (2020). Bài viết này không bao 
gồm toàn bộ sự việc.

4 Tuyên bố của ông Carlos Ghosn tại cuộc họp báo được tổ chức tại Beirut vào ngày 8 tháng 1 năm 
2020.
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Nhật Bản đã từng thu hút sự chú ý vào những dịp khác nhau trong quá khứ. Trên thực 
tế, những người ủng hộ quyền con người chỉ trích hệ thống tư pháp hình sự của Nhật 
Bản là thiếu một khái niệm cơ bản về suy đoán vô tội (Hirano 2005). Cũng vậy, ngay sau 
khi Carlos Ghosn trốn thoát khỏi Nhật Bản, BBC cũng đưa tin về hệ thống tư pháp của 
Nhật Bản bằng cách thể hiện nó là hệ thống ‘công lý con tin’ của Nhật Bản (Wingfield-
Hayes 2019).

Thể hiện trong cả những danh tiếng tốt đẹp và tiêu cực liên quan đến hệ thống 
pháp luật và tư pháp của Nhật Bản, cả những bài học và thách thức có thể được rút ra 
bằng cách xem xét hệ thống pháp luật và tư pháp của Nhật Bản và thực tiễn của chúng. 
Vì lý do này, bài viết tìm hiểu hệ thống và thực tiễn pháp luật và tư pháp của Nhật Bản 
với trọng tậm đặc biệt vào nguyên tắc suy đoán vô tội trong các vụ án hình sự. Mặc dù 
thực tiễn tư pháp Nhật Bản thể hiện một số điểm cần sửa đổi và xem xét lại liên quan đến 
một phiên tòa công bằng và nguyên tắc suy đoán vô tội, nhưng điều đó không có nghĩa 
là ý tưởng và triết lý suy đoán vô tội không có trong pháp luật và thực tiễn tư pháp ở 
Nhật Bản. Tuy nhiên, ý tưởng và sự giải thích có thể không giống với các quốc gia khác. 
Do đó, bài viết tìm hiểu hệ thống pháp luật và tư pháp của Nhật Bản dựa trên sự suy 
đoán vô tội liên quan đến một số thực tiễn tư pháp.

Bài viết này trước tiên tìm hiểu nguyên tắc suy đoán vô tội trong môi trường pháp 
luật và tư pháp của Nhật Bản, vị trí và nghĩa pháp lý của nó được hiểu rộng rãi về mặt 
lý thuyết. Sau đó, bài viết phân tích một số vụ việc liên quan đến nguyên tắc này trong 
thực tiễn tư pháp. Bài viết chỉ ra rằng trong khi nguyên tắc suy đoán vô tội tồn tại trong 
từ vựng pháp luật và tư pháp của Nhật Bản, thì nghĩa và cách sử dụng chính xác nguyên 
tắc này đòi hỏi các yếu tố đặc trưng. Hơn nữa, một số yếu tố về thể chế và thủ tục tạo ra 
môi trường thuận lợi ảnh hưởng đến trình tự pháp luật công bằng và và tăng khả năng 
áp dụng nguyên tắc suy đoán vô tội trong thực tế. Từ những phân tích này, bài viết xác 
định một số điểm để đánh giá và xem xét lại trong việc hiện thực hóa trình tự pháp luật 
công bằng ở Nhật Bản và rút ra những gợi ý cho các nghiên cứu tiếp theo.

2. SỰ LIÊN QUAN CỦA SUY ĐOÁN VÔ TỘI TRONG PHÁP LUẬT NHẬT BẢN

Suy đoán vô tội là một tiêu chuẩn được công nhận trong tập quán pháp luật quốc tế1. 
Điều này được hiểu rằng ‘bất kỳ người nào bị buộc phạm một tội được coi là vô tội cho đến 
khi họ được chứng minh là có tội theo luật’ (Fair Trials 2019: 7). Nó cũng được quy định trong 
một số điều ước quốc tế, như Công ước quốc tế về các quyền dân sự và chính trị (ICCPR) 
(Điều 14-2), Công ước về quyền trẻ em (RCR) (Điều 40-2-bi), Tuyên ngôn quốc tế về quyền 
con người (Điều 11) và Quy chế Rome về Tòa án hình sự quốc tế (RSICC) (Điều 66)2.

1 Human Rights Committee, General Comment 24 (52), U.N. Doc. CCPR/C/21/Rev.1/Add.6 (1994).
2 Nó cũng có trong Công ước châu Âu về quyền con người, Điều 6 (2), Công ước Châu Mỹ về quyền 

con người, Điều 8 (2), Hiến chương châu Phi về quyền con người và quyền các dân tộc, Điều 7 (1).



328 PRESUMPTION OF INNOCENCE (INTERNATIONAL WORKSHOP PROCEEDINGS)

Tại Nhật Bản, pháp luật điều ước quốc tế được đặt dưới Hiến pháp nhưng trên các 
đạo luật, các quy định hành chính, quy định địa phương, quyết định của cơ quan và các 
quy định pháp luật khác trong hệ thống phân cấp pháp lý của Nhật Bản (Satomi 2017: 2). 
Hiến pháp Nhật Bản quy định rằng ‘Các điều ước được ký kết bởi Nhật Bản và pháp luật 
của các quốc gia sẽ được tuân thủ một cách trung thực’ (Điều 98-2)1. Theo đó, các chuyên 
gia pháp lý Nhật Bản thường xem rằng chừng nào Nhật Bản phê chuẩn và công bố các 
điều ước, pháp luật quốc tế có ‘giá trị pháp luật trực tiếp” (Iwase 1998: 28-29)2. Theo nghĩa 
này, về mặt lý thuyết, suy đoán vô tội là một phần của pháp luật Nhật Bản không chỉ với 
nghĩa nó là nguyên tắc của tập quán pháp luật quốc tế, mà nó có trong các điều ước mà 
Nhật Bản phê chuẩn, bao gồm ICCPR, CRC và RSICC3.

Ngoài pháp luật quốc tế, còn có những điều khoản liên quan về suy đoán vô tội trong 
pháp luật Nhật Bản. Tuy nhiên, không giống như các luật điều ước đã nói ở trên, không có 
điều khoản nào trực tiếp nêu ra nguyên tắc ‘suy đoán vô tôi’ trong pháp luật Nhật Bản4. 
Nói cách khác, mặc dù thuật ngữ này không xuất hiện trong bất kỳ luật nào ở Nhật Bản, 
nó là một phần của các luật liên quan khi được giải thích (Kato 1997: 584; Satomi 2017: 2). 
Ví dụ, nhiều học giả cho rằng Điều 31 của Hiến pháp đòi hỏi một hàm ý liên quan đến suy 
đoán vô tội. Nó quy định rằng ‘Không ai bị tước quyền sống hay quyền tự do, cũng không 
bị áp dụng hình phạt hình sự nào khác, ngoại trừ theo thủ tục được quy định trong luật’. 
Tập quán duy trì rằng ‘thủ tục được quy định trong luật’ được nêu trong Điều 31 phải là 
một thủ tục phù hợp dựa trên luật (Kato 1997: 584). Ngoài ra, Điều 336 của Bộ luật Tố tụng 
Hình sự thường được gọi là một điều khoản liên quan đến suy đoán vô tội. Nó tuyên bố 
rằng ‘Khi một vụ án bị truy tố không cấu thành một tội phạm hoặc chưa được chứng minh 
là một tội phạm, tòa án phải đưa ra phán quyết không có tội trong bản án của mình’. Trong 
thực tiễn pháp luật của Nhật Bản, nguyên tắc suy đoán vô tội được chứa đựng hoặc rút ra 
từ việc giải thích các điều khoản hiện hành trong Hiến pháp và Bộ luật Tố tụng Hình sự 
thay vì được nêu ra như một điều khoản cụ thể.

‘Vì lợi ích của bị cáo’

“Một điểm nghi ngờ cần được giải thích vì lợi ích của bị cáo” (in dubio pro reo) là 
một nguyên tắc được đề cập trong các phiên tòa hình sự ở Nhật Bản (Kato 1997: 574). 

1 Hầu hết các chuyên gia pháp lý Nhật Bản cho rằng ‘các điều ước quốc tế’ được nêu trong Điều 98-2 
của Hiến pháp Nhật Bản bao gồm các điều ước mà Nhật Bản đã ký, yêu cầu phải có sự phê duyệt 
tại Quốc hội (the Diet), các thỏa thuận quốc tế không cần có sự phê duyệt tại Quốc hội và luật tập 
quán quốc tế.

2 Không có quy định xác định điểm này trong pháp luật Nhật Bản. Do đó, có một số chuyên gia phản 
đối quan điểm này, đặc biệt là về mối quan hệ giữa luật quốc tế thông thường và luật trong nước.

3 Japan phê chuẩn ICCPR năm 1979, CRC năm 1994 và RSICC năm 2007.
4 Ví dụ, Điều 14-2 ICCPR quy định rằng ‘Mọi người bị buộc tội hình sự sẽ có quyền được coi là vô tội 

cho đến khi được chứng minh là có tội theo luật’
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Ví dụ, vào năm 1975, Tòa án Tối cao Nhật Bản bày tỏ quan điểm rằng nguyên tắc “một 
điểm nghi ngờ cần được giải thích vì lợi ích của bị cáo” là một quy tắc bất khả xâm 
phạm trong các phiên tòa hình sự1. Nguyên tắc này được sử dụng thay thế cho nhau 
với nguyên tắc suy đoán vô tội trong luật học hình sự (Sakamaki 2015: 476). Tuy nhiên, 
việc sử dụng hai biểu thức này phụ thuộc vào nguồn của luật hoặc bộ luật: nguồn luật 
dân sự hoặc nguồn luật chung2. Ví dụ, luật học hình sự ở Nhật Bản bị ảnh hưởng bởi 
truyền thống luật dân sự và do đó, nguyên tắc ‘một điểm nghi ngờ cần được giải thích 
vì lợi ích của bị cáo’ thýờng ðýợc ðề cập trong khi ðó trong luật tố tụng hình sự (và cả 
Hiến pháp) chịu ảnh hưởng của truyền thống luật chung, nguyên tắc suy đoán vô tội 
thường được đề cập.

Tuy nhiên, vị trí và nghĩa của các nguyên tắc này không giống nhau. Mặc dù nguyên 
tắc “một điểm nghi ngờ cần được giải thích vì lợi ích của bị cáo” và suy đoán vô tội 
thường được sử dụng thay thế cho nhau, nhưng nguyên tắc “một điểm nghi ngờ cần 
được giải thích vì lợi ích của bị cáo” dựa trên quan điểm của thẩm phán trong khi suy 
đoán vộ tội là từ quan điểm của các bên liên quan. Trong truyền thống luật chung, trong 
cách hiểu về suy đoán vô tội, khái niệm “nghĩa vụ chứng minh” (burden of proof) được 
sử dụng. Đây cũng là trường hợp ở Nhật Bản. Nguyên tắc suy đoán vô tội thường được 
sử dụng nhiều hơn có nghĩa là ‘nghĩa vụ chứng minh’ của các công tố viên (Satomi 2017: 
3). Cách sử dụng này hẹp hơn so với nghĩa rộng hơn của nguyên tắc suy đoán vô tội 
được nhận thức chung trên thế giới3. 

Đặc điểm xác định của pháp luật quốc tế liên quan đến suy đoán vô tội có nội hàm 
rộng và coi suy đoán vô tôi như là quyền về trình tự công bằng (the right to due process), 
rằng ‹nhà nước không thể kết án ai đó về một tội phạm trừ khi và cho đến khi ngành 
công tố chứng minh tội của người đó trong một quy trình mang các đặc điểm xác định, 
bao gồm các quyền và sự bảo vệ, của một phiên tòa công bằng› (Lai Ho 2012: 266)4. Trên 
thực tế, sự suy đoán vô tội trong pháp luật quốc tế nhấn mạnh một ‘người’ và ‘quyền’ 
của người đó không được đối xử như một tội phạm cho đến khi được chứng minh là có 
tội. Các điều khoản liên quan trong ICCPR và Công ước châu Âu về quyền con người, 
chẳng hạn, nói rằng ‘Mọi người bị buộc tội hình sự’ và do đó nêu bật một ‘người’ hoặc 
bên liên quan.

1 Phán quyết của Toa án Tối cao Nhật Bản (Keishu vol.29, no.5, at 177) ngày 20/5/1975.
2 Luật dân sự là hệ thống pháp luật xuất hiện ở lục địa châu Âu thời trung cổ và dựa trên pháp luật 

được pháp điển  hóa được rút ra từ lập pháp quốc gia và tập quán cũng như luật La Mã cổ đại trong 
khi luật chung là hệ thống luật pháp xuất hiện ở Anh vào thời trung cổ và dựa trên luật án lệ và tiền 
lệ chứ không phải pháp luật được pháp điển hóa.

3 Xin lưu ý rằng tác giả không lập luận rằng thảo luận ở Nhật Bản là độc nhất nhưng sự nhấn mạnh 
của nó khác với cách giải thích quốc tế liên quan đến nguyên tắc suy đoán vô tội.

4 Xem Lai Ho (2012) p.260
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Sự pha trộn của truyền thống Luật dân sự và Luật chung

Như được minh họa trong cách giải thích ‘một điểm nghi ngờ cần được giải thích vì 
lợi ích của bị cáo’, thủ tục tố tụng hình sự ở Nhật Bản dường như là hệ thống đối nghịch 
chịu ảnh hưởng của luật chung hoặc hệ thống pháp luật Hoa Kỳ. Tuy nhiên, cũng có 
những hệ thống và thủ tục duy trì các di sản của Bộ luật Tố tụng Hình sự trước đây chịu 
ảnh hưởng của hệ thống luật dân sự bắt nguồn từ pháp luật Đức. Ví dụ, tòa án có quyền 
lực riêng biệt rộng lớn như hệ thống thẩm vấn (the inquisitorial system) theo quy định 
tại Điều 312-2 của Bộ luật Tố tụng Hình sự: ‹Tòa án có thể ra lệnh cho công tố viên bổ 
sung hoặc thay đổi tội danh và luật hình sự áp dụng khi tòa án xét thấy nó thích hợp 
trong quá trình tố tụng›. Mặc dù thủ tục tố tụng hình sự ở Nhật Bản thường được coi là 
hệ thống đối nghịch, có nhiều thủ tục được duy trì từ Bộ luật tố tụng hình sự trước đây 
phù hợp với hệ thống thẩm vấn.

Hệ thống pháp luật của Nhật Bản là sự pha trộn của các quan điểm Anh-Mỹ và các 
hệ thống của Pháp và Đức (Dean 2002: 1). Điều này là do pháp luật Nhật Bản bị ảnh 
hưởng bởi pháp luật của Pháp và Đức sau thời kỳ Minh trị (1868-1912) trong khi sau 
khi Thế chiến II kết thúc, các cải cách đã được thực hiện dưới ảnh hưởng của Hoa Kỳ. 
Trong lĩnh vực pháp luật, Hiến pháp, Bộ luật Tố tụng Hình sự và luật gia đình hoặc luật 
điều chỉnh các quyền trong gia đình đã được cải cách sau Thế chiến II và do đó chịu 
ảnh hưởng của pháp luật Hoa Kỳ (truyền thống luật chung). Mặt khác, Bộ luật Dân sự, 
Bộ luật Tố tụng Dân sự và Bộ luật Hình sự vẫn chịu ảnh hưởng của hệ thống pháp luật 
Đức và Pháp (truyền thống luật dân sự) ngay cả sau Thế chiến II. Theo đó, Bộ luật Tố 
tụng Hình sự trước đây (1922) chịu ảnh hưởng của pháp luật Đức trong khi Bộ luật Tố 
tụng Hình sự hiện hành (1949-) chịu ảnh hưởng của pháp luật Hoa Kỳ. Vì lý do đó, sự 
phan trộn về nhận thức và thực tiễn của luật chung và luật dân sự được ghi nhận trong 
các lĩnh vực khác nhau của tố tụng. Cụ thể, việc thực hành các vụ án hình sự thường 
vẫn bị ảnh hưởng bởi truyền thống luật dân sự trong khi Bộ luật Tố tụng Hình sự dựa 
trên truyền thống luật chung.

Quan điểm về “một điểm nghi ngờ cần được giải thích vì lợi ích của chính bị cáo” 
không phải là quan điểm ban đầu của người Nhật mà được mang từ nước ngoài (Kato 
1997: 577). Mặc dù không biết chính xác khi nào quan điểm được công nhận ở Nhật Bản, 
nhưng ít nhất trong một cuốn sách giáo khoa xuất bản năm 1924 đã đề cập đến quan 
điểm này (Kato 1997: 577). Do đó, người ta cho rằng quan điểm này đã được đưa vào các 
vụ án hình sự trước Thế chiến II.

3. Tư pháp hình sự tại Nhật Bản

Có một số đặc điểm của tư pháp hình sự của Nhật Bản mà chúng ta có thể rút ra từ 
mặt kia của hệ thống đó. Ví dụ, trong khi tỷ lệ kết án ở Nhật Bản cao, tỷ lệ phạt tù vẫn 
thấp. Mặc dù tỷ lệ giam giữ bình quân đầu người đã tăng lên kể từ năm 1992, nhưng tù 
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nhân chỉ có một người trên hai mươi lăm tù nhân ở Hoa Kỳ (Johnson 2007: 343). Tỷ lệ tội 
phạm thấp nhất của Nhật Bản trong các nền dân chủ công nghiệp hóa không thể hiểu 
được mà không hiểu mục đích cơ bản và đặc điểm chính của tư pháp hình sự.

Sự thật và sự chính xác

Có thực tiễn tiền xét xử định hướng thú tội trong hệ thống tư pháp hình sự Nhật 
Bản. Trọng tâm tiền xét xử của hệ thống tư pháp hình sự Nhật Bản là tìm ra sự thật thực 
sự. Điều này trái ngược với các quốc gia nhấn mạnh công lý tố tụng cho những người 
bị buộc tội như Mỹ. Sự thật thực sự trong các vụ án hình sự là về “ai đã phạm tội và tại 
sao”. Nguồn thông tin thường là bị cáo. Cơ bản là, ‘sự thật’ của một vụ án được xác định 
bởi cảnh sát và các công tố viên thông qua điều tra và thẩm vấn. Cảnh sát và các công 
tố viên, do đó, sử dụng thẩm vấn trước khi xét xử để thu thập thông tin để truy tố. Các 
thẩm phán đưa ra kết luận cuối cùng về sự việc (the final findings of fact) tại phiên tòa. 
Tuy nhiên, trong nhiều trường hợp, phiên tòa không được tổ chức vì các công tố viên 
không tìm thấy cơ sở cho cáo trạng.

Thủ tục tố tụng hình sự của Nhật Bản bao gồm ba đặc điểm về tiền thẩm vấn sau 
đây: 1) áp dụng nghĩa vụ nộp đơn để thẩm vấn bị cáo bị bắt hoặc giam giữ, 2) loại trừ luật 
sư bào chữa trong khi thẩm vấn và 3)  công tố chỉ định thời gian, thời lượng, và địa điểm 
của một cuộc gặp giữa bị cáo và luật sư của mình (DeSombre 1995: 109).

Sau tiền thẩm vấn bị cáo, các công tố viên quyết định họ có truy tố bị cáo hay không 
dựa trên các bằng chứng thu thập được. Do đó, không có thủ tục biện hộ tiền xét xử tại 
tòa (arraignment procedure) trong đó bị cáo có thể nhận tội hay không. Được biết, các 
công tố viên có toàn quyền quyết định đối với các quyết định truy tố tại Nhật Bản. Công 
tố viên có thể xem xét ‘tính cách, tuổi tác và môi trường của người bị buộc tội, mức độ 
nghiêm trọng của hành vi phạm tội và các hoàn cảnh hoặc tình huống sau khi phạm tội’ 
hoặc ‘không cần thiết’ phải truy tố ‘(Điều 248 của Bộ luật Tố tụng Hình sự ). Theo đó, 
ngay cả khi bị cáo thú nhận tội, công tố viên có thể không truy tố theo quyết định của 
mình. Theo nghĩa đó, các công tố viên Nhật Bản đang ở một vị trí thuận lợi để có được 
sự thú tội vì họ có thể đưa ra một hình thức khoan hồng ít quyết liệt hơn để đổi lấy một 
lời thú tội hoặc thông tin hữu ích khác.

Mặc dù hệ thống tư pháp hình sự Nhật Bản nhấn mạnh việc tìm kiếm sự thật và sự 
chính xác hoặc công lý thực sự, việc mặc cả bị cáo để thú tội tạo ra sự nghi ngờ về tính 
trung thực của lời thú tội vì lời hứa khoan hồng đã dụ dỗ một bị cáo vô tội thú tội về 
một tội phạm mà người đó không phạm phải. Tương tự như vậy, một bị cáo đã phạm tội 
chỉ cung cấp một nửa sự thật cho phù hợp với tội danh mà anh ta mặc cả. Trong những 
trường hợp như vậy, sự thật và sự chính xác rõ ràng là không được xác định. Các công tố 
viên có thể thương lượng với bị cáo để có được các lời thú tội đặc biệt trong các trường 
hợp điều tra tội phạm có tổ chức hoặc đồng phạm.
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Vai trò của công tố viên

Như đã trình bày trong phần trước, các công tố viên đóng vai trò nòng cốt trong 
từng giai đoạn của tư pháp hình sự. Có sáu giai đoạn quan trọng, trong đó các công tố 
viên đóng vai trò quan trọng1: 1) khởi tố vụ án, 2) chuyển vụ án cho các công tố viên, 3) 
tạm giam và thẩm vấn trước khi truy tố, 4) quyết định buộc tội, 5) hai loại truy tố - truy tố 
tóm tắt và truy tố chính thức, 6) phiên tòa một giai đoạn. Đặc điểm chính của các công tố 
viên Nhật Bản là họ tiến hành điều tra và thẩm phấn trước khi xét xử. Họ có độc quyền 
xử lý các vụ án bằng cách đưa ra các quyết định buộc tội, trình bày vụ kiện tại phiên tòa 
và giám sát việc thi hành án.

Như được liệt kê, các công tố viên có phạm vi thẩm quyền rộng hơn so với các hệ 
thống tư pháp hình sự khác. Đồng thời, họ có sự phụ thuộc sâu sắc lẫn nhau với cảnh sát 
và thẩm phán. Tỷ lệ kết án cao ở Nhật Bản được cho là sự phản ánh một hệ thống thiên 
vị xấu đối với các bị cáo. Tuy nhiên, hạn chế tha bổng là chức năng của chính sách truy 
tố bảo thủ của ngành công tố. Sự thú tội theo nhiều cách là nền tảng của công lý hình sự 
Nhật Bản và nó có cơ sở nhưng một số lời thú tội có được theo những cách không phù 
hợp. Các cuộc điều tra thường xâm phạm và đôi khi bị ép buộc trong khi sự thật bị hủy 
hoại, che giấu và thậm chí bịa đặt. Các công tố viên có xu hướng không chịu trách nhiệm. 
Vì tỷ lệ kết án, các nạn nhân thường phải hy sinh. Ở cấp độ cơ bản, hệ thống rất kín trước 
sự giám sát bên ngoài và do đó rất khó để xác định các vấn đề.

Trình tự công bằng như một quyền của con người

Vì Hiến pháp Nhật Bản được soạn thảo dưới lực lượng chiếm đóng do Hoa Kỳ lãnh 
đạo, các quy tắc pháp lý nền tảng trong Hiến pháp Nhật Bản không quá khác biệt so với 
các quy tắc ở Hoa Kỳ. Hiến pháp Nhật Bản bảo đảm nghi phạm hình sự có quyền không 
tự buộc tội (Điều 38) và quyền có luật sư (Điều 34) và quy định loại trừ nhận tội bị ép 
buộc (Điều 38)2. Bộ luật Tố tụng Hình sự cho phép nghi phạm hoặc bị cáo có quyền gặp 
luật sư của mình trong trường hợp không có người bảo hộ (Điều 39-1)3. Đáng chú ý là 

1 Chi tiết về vai trò của các công tố viên ở mỗi giai đoạn có thể được tìm thấy trong cuốn sách sau đây. 
Johnson (2002).

2 Điều 38: Không ai bị buộc phải làm chứng chống lại chính mình. Lời thú tội được thực hiện dưới sự 
ép buộc, tra tấn hoặc đe dọa, hoặc sau khi bị bắt giữ hoặc giam giữ kéo dài sẽ không được thừa nhận 
trong các bằng chứng. Không ai sẽ bị kết án hoặc trừng phạt trong trường hợp bằng chứng duy nhất 
chống lại anh ta là lời thú nhận của chính mình. Điều 34: Không ai bị bắt hoặc giam giữ mà không 
được thông báo ngay lập tức về các cáo buộc chống lại anh ta hoặc không có đặc quyền được tư vấn 
ngay lập tức; Anh ta cũng không bị giam giữ mà không có lý do chính đáng; và theo yêu cầu của bất 
kỳ ai các lý do như vậy phải ngay lập tức được chỉ ra tại tòa án mở với sự hiện diện của anh ta và sự 
hiện diện của luật sư của anh ta.

3 Điều 39-1: Bị cáo hoặc nghi phạm bị giam giữ, mà không có bất kỳ quan chức nào có mặt, có thể có một 
cuộc phỏng vấn với, hoặc gửi hoặc nhận tài liệu hoặc bài viết từ luật sư bào chữa hoặc luật sư bào chữa 
tiềm năng theo yêu cầu của một người có quyền chỉ định luật sư bào chữa (liên quan đến một người 
không phải là luật sư, điều này chỉ áp dụng sau khi được phép theo quy định tại Điều 31, đoạn 2).
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Hiến pháp Nhật Bản quy định các quyền cụ thể trước khi xét xử của nghi phạm và bị cáo, 
cũng như quyền được tư vấn (right to counsel) của nghi phạm cùng với các điều khoản 
liên quan đến việc thú nhận bị ép buộc.

Hiến pháp Nhật Bản có các quy tắc khá sâu sắc về tố tụng hình sự để bảo vệ quyền con 
người. Trong số 103 điều trong Hiến pháp, có 31 điều (Điều 10-40 trong Chương III) là về 
quyền con người và các vấn đề liên quan. Trong số 31 điều, 10 điều, từ Điều 31 đến Điều 40, 
là về các vấn đề liên quan đến thủ tục tố tụng hình sự (xem bảng số liệu). Như một nguyên 
tắc cơ bản nhất của trình tự công bằng, đó là Điều 31 của Hiến pháp.

Yêu cầu của trình tự công bằng được quy định tại Điều 31 được cho là bắt nguồn từ 
Hiến pháp Hoa Kỳ. Do đó, một nguyên tắc quan trọng trong Hiến pháp Nhật Bản là bảo 
vệ các bị cáo trong tố tụng hình sự (DeSombre 1995: 138). Tuy nhiên, một học giả chỉ ra 
rằng sự bảo đảm công lý tố tụng được phản ánh trong Hiến pháp Nhật Bản từ Hiến pháp 
Hoa Kỳ, đặc biệt là bảo vệ bị cáo - bảo đảm quyền chống lại sự tự buộc tội, quyền về trình 
tự công bằng và và quyền được tư vấn - đã được sửa đổi thông qua giải thích lập pháp 
và tư pháp và cũng như thông qua thực tiễn công tố và cảnh sát (DeSombre 1995: 138).

Điều 12 thường được các thẩm phán và công tố viên ở Nhật Bản nhắc đến. Nó quy 
định rằng ‹Các quyền và tự do được bảo đảm cho người dân theo Hiến pháp này sẽ được 
duy trì bởi nỗ lực không ngừng của người dân, những người sẽ không kiềm chế trước 
bất kỳ sự lạm dụng nào đối với các quyền này và luôn có trách nhiệm sử dụng chúng 
vì phúc lợi công cộng›. Thực tiễn tiền xét xử mà hạn chế các quyền của bị cáo được giải 
thích liên quan đến Điều 12 với sự nhấn mạnh vào ‹phúc lợi công cộng›. Điều này là do 
quan điểm rằng trừng phạt người có tội góp phần bảo vệ phúc lợi công cộng. Trong khi 
nhiều người Nhật không chấp nhận lời thú tội bị ép buộc, họ ủng hộ tầm quan trọng của 
việc thú tội trong điều tra tội phạm. Theo đó, trong khi trình tự công bằng được quy định 
trong Hiến pháp Nhật Bản là một phần của quyền con người, thì nó luôn liên quan đến 
‹phúc lợi công cộng›. Theo nghĩa đó, công lý thủ tục bị làm suy yếu thông qua việc giải 
thích và thực hành Hiến pháp.

4. Các vụ việc thực tế nói lên điều gì?

Trong khi các nguyên tắc và triết lý của trình tự công bằng và suy đoán vô tội tồn tại 
trong từ vựng pháp lý và tư pháp của Nhật Bản như đã được phân tích trong các phần 
trước, làm thế nào những nguyên tắc và triết lý này được thực hiện là câu hỏi của phần này. 
Có nhiều trường hợp thể hiện các vấn đề và điểm yếu trong quản lý tư pháp hình sự theo 
nguyên tắc suy đoán vô tội và trình tự công bằng. Phần này nêu ra hai vụ việc nổi tiếng ở 
Nhật Bản thể hiện những điểm yếu và thực tế của các thủ tục trong các vụ án hình sự.

Vụ án giết một cặp vợ chồng cấp cao ở tỉnh Kagoshima

Một cặp vợ chồng cấp cao đã bị giết vào tháng 6 năm 2009 tại khu vực phía nam của 
Nhật Bản, quận Kagoshima. Nó đã được tiết lộ rằng cặp vợ chồng cấp cao đã bị đánh 
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đập dã man nhiều lần bằng một cái xẻng và chết vào ngày 19 tháng 6 năm 20091. Cảnh 
sát kết luận rằng ai đó đã đột nhập vào nhà và phạm tội giết người. Từ dấu vân tay vẫn 
còn trong nhà nạn nhân, cảnh sát đã bắt giữ một người đàn ông là nghi phạm vào ngày 
29 tháng 6. Người đàn ông đã bị truy tố về tội trộm cắp, giết người và cướp bởi công tố 
viên quận Kagoshima vào ngày 20 tháng 7. Tuy nhiên, người đàn ông phủ nhận sự liên 
quan của mình trong vụ trộm và giết người trong suốt quá trình tố tụng.

Vụ việc đã thu hút sự chú ý trên toàn quốc vì nhiều lý do. Thứ nhất, đây là trường 
hợp đầu tiên ở Nhật Bản, các công tố viên đã yêu cầu án tử hình ở cấp xét xử của tòa án 
quận, trong khi bị cáo đặc biệt phủ nhận sự liên quan của mình trong vụ án. Thứ hai, 
phiên tòa đã diễn ra một thời gian dài bất thường trong khoảng bốn mươi ngày. Thứ ba, 
vụ án được thực hiện dưới hình thức hệ thống hội thẩm có từ tháng 5 năm 2009 nhưng 
trong số 295 người được chọn làm hội thẩm, 233 người không chấp nhận làm hội thẩm.

Không giống như các vụ án khác, bị cáo hoàn toàn phủ nhận sự liên quan của mình 
trong vụ án và do đó, đầu mối đang tìm kiếm các sự kiện có liên quan. Cả công tố viên và 
bị cáo đều thiếu bằng chứng trực tiếp quyết định. Theo đó, đối với bồi thẩm, quyết định 
này rất khó vì nó thúc giục họ chọn ‘án tử hình’ hoặc ‘không phạm tội’ thay vì lựa chọn 
giữa án tử hình và tù chung thân.

Tòa án quận Kagoshima, ngày 10 tháng 12 năm 2010, đã đưa ra phán quyết không có 
tội trong vụ án này. Điều này là do trong khi không có lời thú tội của bị cáo, chỉ có các bằng 
chứng hạn chế được trình bày trong phiên tòa. Dấu vân tay và xét nghiệm ADN được trình 
bày bởi các công tố viên có thể là sự bịa đặt hoặc ngụy trang của người thứ ba hoặc cảnh sát. 
Mặc dù không tiết lộ làm thế nào các thẩm phán (bao gồm ba thẩm phán và sáu hội thẩm) 
cuối cùng quyết định ‘không có tội’, nhưng độ tin cậy của bằng chứng của các công tố viên 
đã bị nghi ngờ, như xét về sự tàn bạo, có thể cho rằng vụ án không phải là giết người và 
cướp mà là một vụ giết người xuất phát từ sự phẫn nộ sâu sắc. Trên thực tế, tiền và sổ ngân 
hàng của cặp vợ chồng bị giết đã bị bỏ lại trong nhà. Trên thực tế, quyết định của tòa án đã 
chỉ ra rằng chủ đích của các công tố viên trong việc buội tội bị cáo là giết người và cướp tài 
sản đã hoàn toàn sụp đổ. Ngoài ra, thẩm phán chỉ trích thực tế là công tố viên không đưa 
ra bằng chứng quan trọng hỗ trợ cho bị cáo. Akira Kimura, một chuyên gia pháp lý, người 
tham dự phiên tòa và lắng nghe sự cân nhắc của phán quyết của tòa án bày tỏ quan điểm 
của ông rằng bằng chứng của công tố viên là thô thiển và do đó dựa trên nguyên tắc suy 
đoán vô tội, không có kết luận nào khác ngoài ‘không có tội ‘(Kimura 2011: 564).

Có một số điểm đáng chú ý liên quan đến thủ tục trong trường hợp này. Thứ nhất, 
mặc dù rõ ràng rằng bị cáo đã đến nhà của cặp vợ chồng bị sát hại, nhưng không có bằng 
chứng trực tiếp nào được cung cấp bởi công tố viên để chứng minh sự liên quan của bị 
cáo trong vụ giết người. Không có dấu vân tay của bị cáo trên xẻng. Thứ hai, dấu vân tay 

1 Về vụ việc này, tham khảo tài liệu sau. Kimura (2011).
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và ADN có thể là bằng chứng nhưng chỉ là bằng chứng gián tiếp vì chúng có thể được chế 
tạo và sao chép bởi người khác. Thứ ba, liên quan đến điểm thứ hai, trong khi có khả năng 
người thứ ba hoặc cảnh sát bịa đặt hoặc sử dụng các chiến thuật nghi binh trong quá trình 
điều tra vụ án này, không có biện pháp nào được thực hiện để xác minh một hành động bịa 
đặt hình sự nghiêm trọng hoặc các chiến thuật nghi binh trong khi một câu hỏi rộng hơn 
về độ tin cậy của bằng chứng của công tố viên vẫn còn. Một nhà báo tự do, Yuji Kurino, 
đã bình luận về trường hợp này rằng công tố viên đã thực hiện cáo trạng cho vụ án mà đã 
không nên được truy tố với bằng chứng không xác định (Kimura 2011: 564).

Các phương tiện truyền thông địa phương đã báo cáo vụ việc trên một tờ báo và đặt 
câu hỏi liệu cuộc điều tra thực sự được thực hiện triệt để1. Sau đó, nó chỉ ra rằng cảnh 
sát tỉnh Kagoshima và văn phòng công tố viên quận phải chịu trách nhiệm cho bản án 
khó khăn đó. Đồng thời, nó đánh giá kết quả tuân theo nguyên tắc xét xử hình sự (đó là 
nguyên tắc suy đoán vô tội).

Vụ án này đã thu hút sự chú ý trên toàn quốc một phần vì đây là vụ án được đánh 
giá trong hệ thống bồi thẩm mới được giới thiệu. Do đó, những cách mà báo chí đưa tin 
về những vụ án hình sự như vậy cũng được xem xét lại. Do trường hợp này, mặc dù đã 
có những nỗ lực của nhà nước trong việc đưa ra các quy tắc cho các báo cáo truyền thông 
nhằm hạn chế quyền tự do ngôn luận, nhưng sự kiểm soát của nhà nước đối với truyền 
thông đã thực hiện. Tuy nhiên, Kimura đã chỉ ra sáu vấn đề sau đây liên quan đến các 
báo cáo truyền thông có thể ảnh hưởng đến các thẩm phán tại Nhật Bản (Kimura 2011: 
571-572): 1) báo cáo liệu nghi phạm có thú nhận hay không và nội dung của lời thú tội, 2 
) chỉ ra mâu thuẫn và sự không nhất quán trong lời giải thích của nghi phạm, 3) báo cáo 
bằng chứng, như kết quả AND và những thứ khác, 4) báo cáo lý lịch tư pháp hình sự của 
nghi phạm, 5) báo cáo về nghi vấn hoặc lịch sử cá nhân của nghi phạm và 6) nêu các bình 
luận của các chuyên gia về nguyên nhân tội phạm (the premise of guilty). Trên thực tế, 
những điểm này thể hiện những cách thông thường để các cơ quan truyền thông đưa tin 
về các vụ án hình sự, ảnh hưởng đáng kể đến quan điểm chung của công chúng.

Các công tố viên đã kháng cáo lên tòa án cấp cao hơn vào ngày 22 tháng 12 năm 
2011. Tuy nhiên, bị cáo được tìm thấy đã chết vào tháng 3 năm 2012 và do đó kháng cáo 
đã bị bác bỏ theo Điều 339 của Bộ luật Tố tụng Hình sự, trong đó tuyên bố rằng tòa án 
phải bãi bỏ quyền công tố đối với một phán quyết khi “bị cáo đã chết hoặc một pháp 
nhân chấm dứt hoạt động”2. Theo đó, vụ việc, sau tất cả, vẫn chưa được giải quyết.

1 Minami Nihon Shinbun, 11 December 2010.
2 Điều 339: ‘Tòa án phải bãi bỏ quyền công tố đối với một phán quyết khi: (i) cơ quan công tố chấm 

dứt hiệu lực theo quy định tại Điều 271, đoạn (2); (ii) các sự kiện được viết trong bản luận tội, mặc 
dù chúng có thể đúng, không bao gồm bất kỳ sự kiện nào cấu thành tội phạm; (iii) việc truy tố đã 
bị hủy bỏ; (iv) bị cáo đã chết hoặc pháp nhân bị buộc tội không còn tồn tại; (v) vụ án có thể không 
được xét xử theo quy định tại Điều 10 hoặc 11’.
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Vụ buộc tội sai: Một y tá bị buộc tội về tội gây thương tích

Một nữ y tá ở thành phố Kitakyushu đã bị bắt vào ngày 2 tháng 7 năm 2007 và bị 
truy tố vào ngày 23 tháng 7 về tội gây thương tích cơ thể của bệnh nhân nội trú cao tuổi 
mất trí nhớ trong một bệnh viện mà cô đang làm việc. Cô đang chăm sóc móng tay của 
bệnh nhân nội trú để ngăn ngừa chấn thương xuất phát từ móng tay dài. Việc chăm sóc 
móng tay của bệnh nhân nội trú đôi khi gây chảy máu từ móng mà cô đã chăm sóc. Theo 
đó, một y tá khác nghĩ rằng cô đã cố gắng xé móng tay của bệnh nhân. Bệnh viện của cô 
đã tổ chức một cuộc họp báo vào ngày 25 tháng 6 năm 2007 và đưa ra tuyên bố rằng y tá 
đã tháo móng tay của bệnh nhân nội trú. Do đó, các phương tiện truyền thông đã báo 
cáo tin tức và xác định cô là một thợ cắt móng tay.

Hiệp hội Điều dưỡng Nhật Bản, nơi thực hiện một cuộc điều tra về trường hợp này, 
bày tỏ quan điểm rằng đó không phải là đối xử tệ bạc hay lạm dụng mà là chăm sóc. Trong 
khi kết quả điều tra như vậy được đưa ra bởi Hiệp hội Điều dưỡng Nhật Bản, công tố viên 
tiếp tục truy tố về tội gây thương tích cho một bệnh nhân nội trú khác vào ngày 31 tháng 
10 năm 2007, ngày 30 tháng 3 năm 2009, Tòa án quận Fukuoka đã xử y tá có tội và bị kết 
án sáu tháng tù treo trong ba năm. Y tá đã kháng cáo lên tòa án cao hơn. Tòa án tối cao 
Fukuoka đã bác bỏ phán quyết ban đầu của Tòa án quận và tuyên án ‘không có tội’ vào 
ngày 16 tháng 9 năm 2010. Công tố viên đã không đưa ra kháng cáo cuối cùng và do đó, 
việc tha bổng trở thành quyết định cuối cùng và bắt buộc vào ngày 1 tháng 10 năm 2010.

Vụ án nêu bật một số điểm cần xem xét trong tố tụng hình sự: 1) cáo buộc vụ án không 
nên bị cáo buộc, 2) vi phạm quyền con người trong quá trình điều tra và 3) bịa đặt hồ sơ 
của điều tra viên về một tuyên bố miệng. Liên quan đến bản cáo trạng của vụ án, đã có các 
công tố viên điều hành đã đặt câu hỏi về bản cáo trạng của vụ án. Bất chấp sự hiện diện 
của các vấn đề nhân quyền trong Hiến pháp và Bộ luật Tố tụng Hình sự, cảnh sát và các 
công tố viên đã tiến hành các cuộc điều tra chống lại quyền con người được ghi nhận trong 
Hiến pháp và Bộ luật. Ví dụ, sau khi bị bắt, y tá đã bị giam giữ 102 ngày và liên tục bị tiến 
hành điều tra ngay cả vào thứ bảy và chủ nhật trong thời gian dài nhất, hơn tám giờ1. Hơn 
nữa, y tá đã bị cảnh sát hoặc công tố viên la hét trong quá trình điều tra. Cô cũng đã từng 
nhiều lần nói rằng cô là kẻ dối trá và bịa đặt ra một câu chuyện. Do cảnh sát liên tục la hét 
và gây hiểu lầm, y tá tuyên bố rằng ‘mặc dù tôi muốn nói rằng tôi đang cắt móng tay, nếu 
bạn không thể viết như vậy trong báo cáo, bạn có thể viết như bạn muốn’. Báo cáo của 
cảnh sát do đó chứa đầy những tuyên bố không trung thực. Tại Tòa án Tối cao, thẩm phán 
quyết định không đề cập đến báo cáo của điều tra viên về tuyên bố miệng vì nó “không 
đáng tin” mặc dù, tại Tòa án Quận, báo cáo tương tự đã được đề cập.

Phán quyết của Tòa án quận dựa rất nhiều vào báo cáo của điều tra viên về tuyên bố 
miệng, trong đó tuyên bố rằng y tá ‘rất thích cắt móng tay như mục đích của cô’. Người 
ta nhận ra rằng trong các quyết định của tòa án Nhật Bản, việc thú nhận ở giai đoạn điều 

1 Về hoạt động điều tra vụ việc, xem Enzai File no.13 (2011) p.113.
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tra trở nên vô cùng bất lợi. Phán quyết ban đầu của Tòa án quận thể hiện những đặc 
điểm như vậy trong các quyết định của tòa án Nhật Bản. Tuy nhiên, theo phán quyết của 
Tòa án tối cao, lời thú tội được cho là do cảnh sát áp đặt và do đó không đáng tin cậy.

Bài học từ hai trường hợp

Hai trường hợp đã nói ở trên chỉ là một vài ví dụ minh họa các vấn đề cần xem xét 
liên quan đến các thủ tục hình sự ở Nhật Bản. Có ít nhất hai điểm chú ý. 

Thứ nhất, cần thiết phải hoàn thiện các phương pháp điều tra và thẩm vấn. Điều 
này phần lớn là do các cuộc điều tra thường được thực hiện mà không tham khảo ý kiến 
của các chuyên gia.

Theo Bộ luật Tố tụng Hình sự trước đây (có hiệu lực cho đến khi kết thúc Thế chiến II), 
các nghi phạm đã bị giam giữ và buộc phải thú nhận đôi khi bằng một phương thức tra tấn. 
Phán quyết của tòa thường được đưa ra dựa trên những lời thú tội đó. Do những trải nghiệm 
tiêu cực như vậy trong quá khứ, người ta đã nhấn mạnh rằng các thủ tục cẩn thận hơn là cần 
thiết khi thực hiện bắt giữ và giam giữ có khả năng gây ra vi phạm nhân quyền. Vì lý do này, 
Nhật Bản duy trì nguyên tắc bắt, giam phải có lệnh (Điều 33 của Hiến pháp Nhật Bản) ngoại 
trừ các trường hợp vi phạm trắng trợn, có ít khả năng buộc tội sai1. Ngoài ra, là một trong 
những nguyên tắc tố tụng hình sự và hiến pháp quan trọng, có một quy tắc thú nhận loại trừ 
(exclusionary rule of confession) hạn chế giá trị của lời thú tội như là bằng chứng và thúc giục 
các công tố viên chứng minh tính tự nguyện của một lời thú tội (Điều 319-1 của Bộ luật hình 
sự Thủ tục)2. Mặc dù các nguyên tắc này được quy định trong Hiến pháp và cả trong Bộ luật 
Tố tụng Hình sự, thực tiễn vẫn cho thấy việc giam giữ nghi phạm và lấy lời thú tội bằng cách 
sử dụng các phương pháp cưỡng bức khác nhau. Thực tế như vậy rõ ràng làm tăng khả năng 
buộc tội sai. Trên thực tế, cả Hiến pháp Nhật Bản và Bộ luật Tố tụng Hình sự đều quy định 
các biện pháp ngăn chặn hành vi đó, bao gồm Điều 319-1, 322-1 của Bộ luật Tố tụng Hình sự3 

 và Điều 38 của Hiến pháp4.

1 Điều 33: ‘Không ai bị bắt giữ trừ khi có lệnh bắt giữ bởi một nhân viên tư pháp có thẩm quyền chỉ ra 
hành vi phạm tội mà người đó bị buộc tội, trừ khi anh ta bị bắt, hành vi phạm tội được thực hiện’.

2 Điều 319 (1): ‘Thú nhận dưới sự ép buộc, tra tấn, đe dọa, sau khi bị giam giữ kéo dài quá mức hoặc 
khi có nghi ngờ về việc thú nhận là tự nguyện có thể không được thừa nhận làm bằng chứng’.

3 Điều 322 (1): ‘Một tuyên bố bằng văn bản của bị cáo hoặc một tuyên bố bằng văn bản ghi lại lời khai 
của bị cáo có chữ ký hoặc con dấu của bị cáo được gắn bởi người đó có thể được sử dụng làm bằng 
chứng, khi tuyên bố đó chứa đựng sự thừa nhận về một bất lợi thực tế, hoặc được thực hiện trong 
các trường hợp có khả năng đáng tin cậy đặc biệt; tuy nhiên, với điều kiện là ngay cả khi sự thừa 
nhận không phải là một lời thú tội, một tài liệu có chứa sự thừa nhận thực tế bất lợi có thể không 
được sử dụng làm bằng chứng khi có nghi ngờ về việc đó là tự nguyện theo quy định tại Điều 319’.

4 Điều 38: ‘Không ai bị buộc phải làm chứng chống lại chính mình. Lời thú tội được thực hiện dưới 
sự ép buộc, tra tấn hoặc đe dọa, hoặc sau khi bị bắt giữ hoặc giam giữ kéo dài sẽ không được thừa 
nhận trong các bằng chứng. Không ai bị kết án hay trừng phạt trong trường hợp bằng chứng duy 
nhất chống lại anh ta là lời thú nhận của chính anh ta ‘.
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Thứ hai, cần phải làm cho thủ tục tố tụng hình sự có trách nhiệm hơn để làm cho quá 
trình điều tra được công khai, chẳng hạn như sử dụng máy ghi hình bằng video và thiết bị 
ghi âm trong quá trình thẩm vấn. Cảnh sát và các công tố viên chống lại ý tưởng này bằng 
cách lập luận rằng có khả năng nghi phạm có thể không nói sự thật trong những trường hợp 
như vậy. Tuy nhiên, trách nhiệm giải trình và khả năng công khai của cuộc thẩm vấn là rất 
quan trọng như được thể hiện trong hai trường hợp trên và để ngăn chặn bất kỳ sự buộc tội 
nào xảy ra trong tương lai.

Những trường hợp này cũng chứng minh rằng suy đoán vô tội không phải là xa lạ trong 
thực tiễn tư pháp Nhật Bản. Tuy nhiên, họ cho thấy rằng, ở một mức độ nhất định, có môi 
trường cho việc thú nhận cưỡng chế và bóp méo sự thật trong quá trình điều tra và thẩm vấn. 
Việc tuân thủ các biện pháp pháp lý và thủ tục là chìa khóa để vượt qua thực tiễn đó.

5. Kết luận

Nhật Bản đã tiến hành các cải cách pháp lý sâu rộng trong thời kỳ hậu Thế chiến 
II. Tuy nhiên, sẽ không có gì quá đáng khi ngay cả với những cải cách như vậy, tính 
chất của hệ thống cũ vẫn còn nguyên vẹn trong nền hành chính tư pháp hình sự Nhật 
Bản. Tỷ lệ kết án cao của Nhật Bản có thể được giải thích một phần bằng cách quản lý 
tố tụng hình sự dựa trên sự điều tra chặt chẽ của cảnh sát và công tố viên. Đó là định 
hướng sự thật nhưng đôi khi là cưỡng chế. Sự thật bịa đặt và che giấu, những sai lầm 
được tạo ra trong khi sự thiên vị tồn tại. Công lý hình sự Nhật Bản do đó có vấn đề. 
Những gì có lẽ là tồn tại lâu nhất chính là thực tiễn tố tụng và hành chính của thời kỳ 
trước Thế chiến II, được duy trì ngay cả sau khi các cải cách pháp lý và thể chế được 
thực hiện sau Thế chiến II. Ở cấp độ cơ bản nhất, nền hành chính và thủ tục rất đối 
ngịch với sự giám sát bên ngoài và do đó cực kỳ khó khăn để xác định các vấn đề. Theo 
đó, các yếu tố cũ tiếp tục tồn tại bởi vì nó phần phần được ủng hộ bởi những lời khen 
đối với tư pháp hình sự Nhật Bản. 
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Abstract: Presumption of Innocence has long been regarded as a golden rule of criminal procedure law. 
Many countries have recognized this principle in their criminal procedure laws or constitutional laws.  As 
one of the most important protections for the accused in criminal proceedings, this principle has also been 
listed among minimum standards for a fair trial in many international instruments. This paper explores how 
presumption of innocence is understood, debated and gradually adopted in China. Part I gives a historical 
overview of presumption of innocence in China. Part II analyzes the Chinese legal framework relating to 
presumption of innocence. Part III  discusses some ongoing debates surrounding presumption of innocence 
among Chinese academics, i.e., right to silence, illicit enrichment provisions, etc. Part IV  concludes the paper 
with some proposed reforms on better implementing the principle of presumption of innocence in China

Key words: presumption of innocence, China, criminal procedure, right to silence, privilege 
against self-incrimination, illicit enrichment provision

INTRODUCTION

As a golden rule of criminal procedure law, an important human rights protection, 
and a minimum international standard for a fair trial, Presumption of Innocence has 
become a cornerstone principle for criminal justice system in many countries. 

The idea of Presumption of Innocence can be found as early as in Cesare Beccaria’s master 
piece, An Essay on Crimes and Punishments.  However, it is not until 1789 Declaration of the 
Rights of Man and of the Citizen was Presumption of Innocence written into a legal document1

2. 

 From then on, other countries followed France as an example to make Presumption of 
Innocence a basic principle of their criminal procedure laws or constitutional laws.   

In the 20th century, Presumption of Innocence has gone beyond a domestic legal 
protection of procedural rights for the accused or constitutional rights for every citizen 

* Zhiyuan Guo is a full professor of law from China University of Political Science and Law, where 
she specialize in criminal procedure, evidence, international human rights law and law and society 
studies.

1 See Article 9, Declaration of the Rights of Man and of the Citizen(1789), Because every man is 
presumed innocent until he has been declared guilty, if it should be considered necessary to arrest 
him, any force beyond the minimum necessary to arrest and imprison the person will be treated 
with severely. Available at https://www.magnacartaplus.org/french-rights/1789.htm
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and become an important international human right. The Universal Declaration of 
Human Rights(hereinafter UDHR) is the first international instrument that addressed 
Presumption of Innocence, which states “Everyone charged with a penal offence has 
the right to be presumed innocent until proved guilty according to law in a public 
trial at which he has had all the guarantees necessary for his defence.”1 After that, 
the phrase “presumption of innocence” is often stated and widely celebrated as a key 
human rights norm.  It is enshrined in several major international instruments. The 
International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR) provides “Everyone 
charged with a criminal offence shall have the right to be presumed innocent until 
proved guilty according to law.”2

Regional conventions similarly endorse the presumption of innocence principle. 
Article 6 of the European Convention on Human Rights, which applies to all member 
states of the Council of Europe, provides, “Everyone charged with a criminal offence shall 
be presumed innocent until proved guilty according to law.”3 The American Convention 
on Human Rights4 and the African Charter on Human and Peoples’ Rights5 have made 
similar provisions. The presumption of innocence is among the most internationally 
celebrated and fundamental rights of the accused.

Starting from a political idea, Presumption of Innocence first became a basic 
principle for rights protection in domestic laws, then it evolved into an international 
human rights norm, a minimum guarantee for a fair trial. This paper explores how 
presumption of innocence is understood, debated and gradually adopted in China. Part 
I gives a historical overview of presumption of innocence in China. Part II analyzes the 
Chinese legal framework relating to presumption of innocence. Part III  discusses some 
ongoing debates surrounding presumption of innocence among Chinese academics, 
i.e., right to silence, illicit enrichment provisions, etc. Part IV  concludes the paper 
with some proposed reforms on better implementing the principle of presumption of 
innocence in China.

1 see  Universal Declaration of Human Rights, G.A. Res. 217 (III) A, U.N. Doc. A/810 (1948), at 71, art. 11(1)
2 International Covenant on Civil and Political Rights, Dec. 16, 1966, 999 U.N.T.S. 171 (entered into 

force Mar. 23, 1976) [hereinafter ICCPR]; see also Universal Declaration of Human Rights, G.A. Res. 
217 (III) A, U.N. Doc. A/810 (1948), at 71, art. 11(1) [hereinafter UDHR] (“Everyone charged with a 
penal offence has the right to be presumed innocent until proved guilty according to law in a public 
trial at which he has had all the guarantees necessary for his defence.”).

3 Convention for the Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms art. 6(2), Nov. 4, 1950, 
213 U.N.T.S. 221.

4 Organization of American States, American Convention on Human Rights art. 8(2), Nov. 22, 1969, 
1144 U.N.T.S. 123.

5 Organization of African Unity, African (Banjul) Charter on Human and Peoples’ Rights art. 7(1)(b), 
June 27, 1981, OAU Doc. CAB/LEG/67/3 rev. 5, 21 I.L.M. 58.
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I. The Adoption of Presumption of Innocence in China

China is a signatory to the ICCPR as well as a party to United Nations Convention 
on Transnational Organized Crimes (UNTOC), United Nations Convention Against 
Corruption (UNCAC), and various conventions that contain the presumption of 
innocence principle. However, there is not any presumption of innocence provision in 
Chinese statutory laws until 1996 when China amended its Criminal Procedure Law. 
China promulgated its first Criminal Procedure Law (hereinafter CPL) in 1979, and had 
this law amended in 1996, 2012 and 2018 respectively. Presumption of Innocence was 
adopted to the 1996 CPL, then was further strengthened in the 2012 CPL.

The establishment of Presumption of Innocence in China proved to be a long and 
tortuous process. There were heated debates over if Presumption of Innocence should 
apply to China over the past decades. Proponents and opponents of this principle held 
a series of discussions in 1950s, but consensus was not reached because opinions were 
too divided. From late 1950s through 1990s, discussions about Presumption of Innocence 
was prohibited because of ideological limitation. Chinese academics who supported 
Presumption of Innocence were criticized, isolated or even persecuted during the culture 
revolution when rule of law was totally abandoned in China.  

Under the continuing influence of ideology, the 1979 CPL did not include 
Presumption of Innocence as a principle, instead, it directed that courts, procuratorates 
and public security organs “must rely on the masses and must take facts as their basis 
and law as their criterion”when conducting criminal proceedings. It’s imaginable that 
presumption of guilt was prevalent in practice during this long period of time despite 
Chinese authorities insisted that China upheld neither presumption of innocence nor 
presumption of guilt. Given that the trial became more a matter of form than substance, 
the defendant’s fate was usually sealed before the trial even began. In pre-trial stages, 
presumption of guilt was more flagrant in the sense that investigators often extracted 
confessions through torture.  

When the 1996 CPL was drafted, Presumption of Innocence was brought up for another 
round of discussion. The debate was favorable to Presumption of Innocence this time thanks 
to liberation of  thoughts and the reform and opening-up policy. A new provision was 
added to the criminal procedure law, stating “No person shall be found guilty without being 
judged as such by a People’s Court according to law.”(Article 12, 1996 CPL). Although some 
western scholars didn’t regard Article 12 as an announcement of presumption of innocence,  

the mainstream of Chinese academics thought this article has absorbed the essence of 
Presumption of Innocence. 

A typical doubt by western scholars is “Chinese law has neither an explicit 
presumption of innocence nor an unequivocal right to silence”. The word “explicit” 
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is used because the presumption of innocence is not directly articulated in Chinese 
law. Some commentators interpret provisions in the (1996) Criminal Procedure Law 
to imply a presumption of innocence.1   With regards to these comments, Chinese 
scholars have conducted comparative studies and found out two expression models 
of Presumption of Innocence: French model and Italian model. Although the 
majority countries and international instruments take the French model,2 there is 
another way to express this principle, such as how Italy and Russia do.  According to 
Italian Constitution, “A defendant can not be regarded guilty until he is finally found 
guilty.” Chinese scholars thought Article 12 of 1996 CPL just provided the principle 
of Presumption of Innocence in Italian style. As for the right to silence, Chinese 
scholars are split on whether the right to silence is an indispensable component of 
Presumption of Innocence. Detailed discussions will be conducted in Part III.

Another typical critic about Article 12 states, “Article 12 says nothing about the 
burden of proof, standard of guilt, or any other issue commonly associated with the 
presumption of innocence. It should be seen rather as a straight forward statement of 
functional responsibility, in that only a court—and no other individual or institution—
can determine guilt.”3 It is true that Article 12 clarifies that a court is the only authority 
to determine guilt, but the 1996 CPL provided the institutions associated with 
presumption of innocence in different sections.  

First, to implement the principle of Presumption of Innocence,  the 1996 CPL started 
to make distinction between suspects and defendants, using “defendant” only after the 
decision to prosecute and “criminal suspect”  before such time. This shift indicates that, 
at least in theory, there is a qualitative difference between a person who is merely under 
suspicion and a person against whom prosecutors have decided to bring formal charges.  
Differentiation of appellations between suspects and defendants is significant because it 
indicates the underlying shift from presumption of guilt to presumption of innocence.

1 See  Lawyers Committee for Human Rights, Opening to Reform? An Analysis of China’s Revised 
Criminal Procedure Law 43–44 (1996), at 44 (explaining that Article 12 should be understood as a 
shift from the 1979 law under which the Procuratorate could determine guilt rather than the courts); 
McConvile also thought “The 1996 CPL and the Supreme People’s Court (SPC) Interpretation 
fail to address in a clear manner central issues such as the burden of proof, standard of proof 
and presumption of innocence.”See MIKE MCCONVILLE, CRIMINAL JUSTICE IN CHINA: AN 
EMPIRICAL INQUIRY 13–15 (2011) (analyzing the legal impact of the 1996 CPL), at 213.

2 See, e.g., Gerald S. Ramsey, Innovation or Renovation in Criminal Procedure:  Is the World Moving 
Toward a New Model of Adjudication?, 27 ARIZ. J. INT’L & COMP. L. 694, 721 (2010) (“Although the 
presumption of innocence is not stated directly and clearly, it is implied by various provisions of the 
1996 [PRC] Criminal Procedure Law.” )

3 See  Lawyers Committee for Human Rights, Opening to Reform? An Analysis of China’s Revised 
Criminal Procedure Law 43–44 (1996), at 44.
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Secondly, Presumption of Innocence provides a solution to cases that don’t satisfy 
the standard of proof. How to dispose a case when the standard of proof is not met 
is essential for every jurisdiction. With the presumption of guilt in mind, fact-finders 
may find the accused guilty even if there is still doubt about the case. In contrast, the 
presumption of innocence requires the fact-finders to find the accused not guilty because 
the prosecution cannot prove his guilt beyond a reasonable doubt. There were two 
approaches of disposing criminal cases with doubt in China prior to the 1996 CPL.  In 
earlier times, since the presumption of guilt dominated the mindset of Chinese judiciaries, 
cases with doubt were still concluded with guilty verdicts. This practice was gradually 
replaced with a compromise disposal, suspension of the case. That is to say, when there 
is still some doubt about the case, responsible agencies in China1 didn’t find the accused 
guilty or not guilty,instead, they put the case on file and would continue to dispose the 
case if new evidence appears later. Neither of the above-mentioned practices are in line 
with the requirement of justice in modern society. Fortunately, the 1996 CPL made it 
clear that cases with doubt have to be disposed as not guilty. 

The court next would make a final determination in accordance with Article 162, 
as follows: (1) If the facts of a case are clear, the evidence is reliable and sufficient, and 
the defendant is found guilty in accordance with law, he shall be pronounced guilty 
accordingly ; (2) If the defendant is found innocent in accordance with law, he shall 
be pronounced innocent accordingly; (3) If the evidence is insufficient and thus the 
defendant cannot be found guilty, he shall be pronounced innocent accordingly on 
account of the fact that the evidence is insufficient and the accusation unfounded. A 
defendant may receive a verdict of innocent if he is “found innocent” or because there 
is insufficient evidence to support the charges. This implies a distinction between a 
factually innocent person and one for whom the case is insufficient as a matter of law, 
even if questions remain about factual guilt.

Thirdly, although the 1996 CPL didn’t clarify the burden of proof, it is clear in both 
theory and practice that the prosecution should bear the burden of proving the guilt of 
the accused to an extent that meets the standard of proof. The 2012 CPL filled this gap 
by articulating “the prosecutor bears the burden of proof that a defendant is guilty”.2 
China has had a general provision on the standard of proof since the 1979 CPL, requiring 
“fact is clear, evidence is reliable and sufficient”. And this standard remain unchanged 
in the 1996 CPL. This standard of proof has been criticized as being vague and not easy 
to operate.   Article 53, 2012 CPL  includes a new paragraph that specifies “reliable and 
sufficient” evidence means: “(1) evidence exists for each fact needed to determine guilt and 
sentencing; (2) all evidence needed to decide a case is verified through legal procedures; 

1 It could be the court, and also could be the procuraterate.
2 Article 49, 2012 CPL.
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and (3) based on an overall evaluation of the evidence, all facts are proved beyond a 
reasonable doubt.” This new provision not only fleshes out China’s standard of proof, 
but also correlates China’s standard “fact is clear, evidence is reliable and sufficient” with 
a proof beyond reasonable doubt, which makes the understanding of Chinese standard 
of proof more realistic.1 Although debate remains regarding how courts will understand 
the level of doubt needed for a not-guilty verdict, China’s standard of proof in criminal 
cases has become more concrete and easier to operate.

Fourth, to ensure the accused is presumed innocent until the court deliver a verdict, 
Article 12 grants the authority to determine guilt to the courts. No other persons or 
agencies have the power to decide the accused guilty of any crimes. To keep the rest of the 
CPL consistent with Article 12, the 1996 CPL has repealed the procuraterate’s authority 
to determine the accused guilty but exempt from punishment. Under the 1979 CPL, the 
procuraterate can make a decision of guilty but exempting from punishment in cases 
where the offense is minor or circumstance is not serious. This institution enabled the 
prosecutors to determine guilt and is inconsistent with Article 12. Therefore, prosecutor’s 
such authority was withdrawn in the 1996 CPL and prosecutors can only make non-
prosecution decisions accordingly. 

Last but not least, the 1996 CPL, the 2012 CPL and the 2018 CPL all enhanced the  
right to counsel.  As some commentators wisely pointed out, the history of criminal 
procedure law is the history of right to counsel. Presumption of Innocence is deemed 
as the rationale of right to counsel.  An accused presumed innocent has the legitimate 
standing to take an active part in the criminal proceedings. Presumption of Innocence 
is the foundation of the accused’s procedural rights, of which the right to counsel is the 
core right. Therefore, the adoption of presumption of innocence principle stimulated 
the improvement of right to counsel in Chinese criminal procedure law. The 1996 CPL 
enabled defense lawyers to provide legal assistance to the suspects at an earlier stage, 
i.e., when the case is under the prosecutors’ review for prosecution.2 It also clarified the 
qualification and quantity limitation of defense lawyers, enlarged the scope of cases 
eligible for court-appointed counsel, and granted more rights to the defense lawyers such 
as the right to meet with clients, the right to review case files and the right to conduct 
an independent investigation, etc.  The 2012 CPL allowed defense lawyers to provide 

1 Chinese academics have a long tradition of insisting that criminal cases should adopt the highest 
standard of proof, some even mention 100% certain. In entering the 21st century, there was a debate 
among Chinese criminal procedure law scholars about whether the proof of criminal cases can reach 
100% certain. More and more Chinese academics realized that it’s unrealistic to require the standard 
of proof in criminal cases to be 100% certain. The proof beyond reasonable doubt is already a strict 
standard of proof and China can make reference to this standard to clarify its own standard of proof.

2 Under the 1979 CPL, the defense lawyers cannot get involved until a trial is scheduled.
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legal assistance to the suspects as early as the investigative stage. It further enlarged 
the scope of cases eligible for legal aid lawyers, and removed the obstacles for defense 
lawyers to exercise their rights. The 2018 CPL brought in the duty counsel who provides 
legal assistance to all the suspects before they retain a lawyer of their own choice or get 
access to a legal aid lawyer.  The development of right to counsel  is a strong proof that 
presumption of innocence principle is gradually implemented in China.

II. Understanding Presumption of Innocence in Chinese Context

Although Presumption of Innocence was once a sensitive topic for academic debate 
in China before it found a foothold in criminal procedure law, there were some literature 
discussing how Presumption of Innocence should be understood. This part introduces 
some common understandings about this important principle.

Despite being termed a presumption, the “presumption of innocence” is not a 
paradigmatic presumption.  As the U.S. Supreme Court has explained, “[t]he principal 
inaccuracy is the fact that it is not technically a ‘presumption’—a mandatory inference 
drawn from a fact in evidence.  Instead, it is better characterized as an assumption’ that 
is indulged in the absence of contrary evidence.”1Herbert Packer described it as meaning 
“until there has been an adjudication of guilt by an authority legally competent to make 
such an adjudication, the suspect is to be treated, for reasons that have nothing to do 
with the probable outcome of the case, as if his guilt is an open question.”2

Presumption of Innocence has implications in at least three dimensions:  criminal 
procedure law dimension, evidence law dimension and human rights law dimension. 
The analysis will be conducted from these three dimensions.

A.Understanding Presumption of Innocence through the Lens of Criminal Procedure Law

The core value and foremost requirement of Presumption of Innocence is the 
proposition that “an accused doesn’t equal to a criminal”. Before he or she is found 
guilty by court, anyone can only be called suspects or defendants instead of criminals. 
Presumption of Innocence set up the not-guilty status of the accused, so that they can 
enjoy corresponding rights and bear certain obligations. Unlike in civil cases, the parties 
in criminal process are incommensurable in resources and capacities. The principle of 
Presumption of Innocence is a mechanism  providing special protection to the accused 
because the latter can not acquire equal standing with their rivals without being presumed 
to be an innocent subject.    Presumption of Innocence sets the start line for a criminal 
process. The prosecution has to overturn the presumption and prove the accused guilty. 

Another requirement of Presumption of Innocence is that the court is the only 

1 Taylor v. Kentucky, 436 U.S. 478, 483 n.12 (1978) (citing Carr v. State, 192 So. 2d 887, 888 (Miss. 1941)).
2 Herbert L. Packer, The Limits of the Criminal Sanction 161 (1968).
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authority to determine guilt in criminal cases. No other persons or agencies have such 
authority.  The court can only find the defendant guilty after a public trial at which 
the accused has had all the guarantees necessary for his defense. To be specific,  these 
guarantees include the right to be notified about the alleged criminal charges, the right 
to silence, the right to counsel, the right to confront witnesses again him, and the right 
to appeal, etc.1

B.Understanding Presumption of Innocence through the Lens of Evidence Law

Presumption of Innocence is in itself a rule of proof that allocates the burden of 
proof in criminal cases. As Wigmore’s often-cited explanation stated,  the presumption of 
innocence is the right of the accused to remain inactive and secure, until the prosecution 
has taken up its burden and produced evidence and effected persuasion; i.e., to say in 
this case, as in any other, that the opponent of a claim or charge is presumed not to be 
guilty is to say in another form that the proponent of the claim or charge must evidence 
it.2 Put it in a simple way, as the Human Rights Committee, the body of independent 
experts that monitors implementation of the ICCPR clarified, it means “the burden of 
proof is on the prosecution and the accused has the benefit of doubt.”3 

Because the Committee also recognizes a more expansive view of the presumption, 
in saying that “the presumption of innocence implies a right to be treated in accordance 
with this principle [of requiring proof beyond a reasonable doubt], we can also infer that 
Presumption of Innocence contains requirement for a strict standard of proof.

In sum, the presumption of innocence principle has three derivative rules of proof. 
First, the burden of proof is on the prosecution, but the latter cannot collect evidence by 
torture or any other illegal means. Secondly, the prosecution has to prove the accused  
guilty beyond a reasonable doubt, otherwise the accused has the benefit of doubt, which 
means the accused should be found not-guilty if the standard of proof is not met in his 
case. Thirdly, the accused has no obligation to prove his innocence because the burden of 
proof is not on him. It’s arguable if this can lead to the right to silence. 

C.Understanding Presumption of Innocence through the Lens of Human Rights Law

As discussed in Part I, the presumption of innocence is among the most internationally 
celebrated and fundamental rights of the accused. The principle itself doesn’t mandate 
too many rights for the accused, but its requirements imply some critical rights.  As some 

1 Chen Guangzhong et al, The United Nations Standards and China’s Legal System of Criminal 
Justice, Publishing House of Law (1998), at 102.

2 9 JOHN HENRY WIGMORE, EVIDENCE § 2511 at 407 (3d ed. 1940).
3 Human Rights Comm., CCPR Gen. Comment No. 13:  Article 14 (Administration of Justice) Equality 

Before the Courts and the Right to a Fair and Public Hearing by an Independent Court Established 
by Law, II 7, U.N. Doc. HRI/GEN/1/Rev.1  (Apr. 13, 1984).  
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commentators argued, since the accused has no obligation of proving his innocence, he 
should have the right to remain silent. If he is willing to speak, he can either confess or 
defend himself.

On the other hand, international instruments have enriched the meaning of 
presumption of innocence and included many rights protection mechanisms as guarantee 
of the principle. For example,  International commentators have questioned whether the 
presumption of innocence is best understood as a powerful shield that protects the accused 
from arrest through final conviction or merely as a rule of proof that applies only at trial.1 
A consensus has been gradually reached that the presumption of innocence is not merely 
a rule of proof, it’s more of a shield against punishment before conviction. Many countries 
now use presumption of innocence during the entire criminal process up to conviction.2 
The broader concept of presumption of innocence has been recognized in international 
instruments. The United Nations Standard Minimum Rules for the Administration of 
Juvenile Justice—known as “The Beijing Rules” because they were primarily drafted at a 
conference there—provide that the presumption of innocence “shall be guaranteed at all 
stages of proceedings.”3

International human rights norms connect the principle of presumption of innocence 
with the right to a fair trial or rule of law. For example, The European Court of Human 
Rights has explained that “by protecting the right to a fair trial and in particular the right to 
be presumed innocent, [Article 6] is intended to enshrine the fundamental principle of the 
rule of law . . . .” The court has taken a broad view of this right: In the Court’s judgment, 
the presumption of innocence will be violated if, without the accused’s having previously 
been proved guilty according to law and, notably, without his having had the opportunity 
of exercising his rights of defence, a judicial decision concerning him reflects an opinion 
that he is guilty. This may be so even in the absence of any formal finding; it suffices that 
there is some reasoning suggesting that the court regards the accused as guilty.4

The Universal Declaration of Human Rights similarly states, “Everyone charged 
with a penal offence has the right to be presumed innocent until proved guilty according 
to law in a public trial at which he has had all the guarantees necessary for his defence.” 

1 See François Quintard-Morénas, The Presumption of Innocence in the French and Anglo-American 
Legal Traditions, 58 AM. J. COMP. L. 107, 139 (2010) , at 108 (mentioning the difference between the “two 
distinct functions” of the presumption, “namely a rule of proof and a shield against punishment before 
conviction”).

2 Rinat Kitai, Presuming Innocence, 55 OKLA. L. REV. 257, 260 & n.14 (2002), at 272 (“The presumption of 
innocence is a normative principle, directing state authorities as to the proper way of treating a person 
who has not yet been convicted.”)

3 G.A. Res. 40/33, Annex, art. 7.1, U.N. Doc. A/RES/40/33, at 208 (Nov. 29, 1983).
4 Minelli v. Switzerland, 62 Eur. Ct. H.R. (ser. A) at 18 (1983).
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What do the guarantees include? ICCPR expended this provision. In 14(2), a principle of 
presumption of innocence was announced, “Everyone charged with a criminal offence 
shall have the right to be presumed innocent until proved guilty according to law.” And in 
14 (3), ICCPR listed 7 minimum guarantees that can be interpreted as “all the guarantees 
necessary for his defence” raised by UDHR. These minimum guarantees include the 
right to be notified promptly, adequate preparation for defense, the right to be tried 
without undue delay, right to be tried in his presence, right to defend himself, and right 
to counsel, the right to confront with witnesses against him, right to free interpreter, and 
privilege against self-incrimination1.

III. Debates around Presumption of Innocence in China

Most Chinese scholars held that the 1996 CPL has adopted, if not completely, the 
principle of presumption of innocence, and the 2012 CPL further strengthened this 
principle by clarifying the burden of proof, fleshing out the standard of proof , and 
adopting the privilege against self-incrimination.  However, there are still different 
voices that China hasn’t established the principle of presumption of innocence. The most 
common controversies surrounding presumption of innocence are the right to silence 
and the illicit enrichment provisions. This part focuses on these two issues.

A. The Right to Silence

Chinese academic have been trying to bring in the right to silence since the 1996 
CPL reform. Almost all the criminal procedure law scholars supported granting the 
accused the right to remain silent during interrogation as well as at trial, differing only 
on whether limitation should be imposed when providing for this right.  Some scholars 
proposed a right to silence without any limitation, other scholars were more prudent and 
proposed a right to silence with certain limitations (permitting inferences under certain 
circumstances). However, after three rounds of amendment, the right to silence is still 
missing from the Chinese criminal procedure law. The main obstacle is unsurprisingly 

1 14.3,  In the determination of any criminal charge against him, everyone shall be entitled to the following 
minimum guarantees, in full equality: (a) To be informed promptly and in detail in a language which 
he understands of the nature and cause of the charge against him; (b) To have adequate time and 
facilities for the preparation of his defence and to communicate with counsel of his own choosing; 
(c) To be tried without undue delay; (d) To be tried in his presence, and to defend himself in person 
or through legal assistance of his own choosing; to be informed, if he does not have legal assistance, 
of this right; and to have legal assistance assigned to him, in any case where the interests of justice so 
require, and without payment by him in any such case if he does not have sufficient means to pay 
for it; (e) To examine, or have examined, the witnesses against him and to obtain the attendance and 
examination of witnesses on his behalf under the same conditions as witnesses against him; (f) To have 
the free assistance of an interpreter if he cannot understand or speak the language used in court; (g) 
Not to be compelled to testify against himself or to confess guilt.
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the resistance from police,  who worried that many cases will not be able to be solved if 
suspects and defendants claim their right to silence during investigation.

Article 93 of the 1996 CPL, which is identical in content to the corresponding article 
in the 1979 CPL, required criminal suspects to answer questions truthfully, though it 
added the caveat that the suspect “shall have the right to refuse to answer any questions 
that are irrelevant to the case.” This obligation of answering questions truthfully is 
regarded contradicting with the principle of presumption of innocence and inconsistent 
with Article 12 and other presumption of innocence related provisions. Unfortunately, 
this inconsistency was not rooted out in the 2012 CPL amendment; the suspects are still 
obliged to answer questions truthfully. The only change in 2012 CPL is the adjustment of 
criminal policy “leniency for confession, harshness for resistance”. Before the 2012 CPL 
was promulgated, suspects will get more lenient punishment if they confess, and will 
obtain harsher punishment if they don’t.  In the 2012 CPL, The investigators shall, when 
interrogating a criminal suspect, inform the criminal suspect of the provisions of law on 
leniency if he or she truthfully confesses to his or her crime.  Some commentators praised 
this adjustment for being more reasonable. The suspects can be encouraged to cooperate 
with police and even be rewarded for the cooperation, but they shouldn’t be threatened 
by harsher punishment if they choose not to confess.  

Although the suspects don’t enjoy the right to silence in China, they won’t be forced 
(by threats) to confess under the 2012 CPL. Article 50 provides,  “no person may be forced 
to prove his or her own guilt”. This short provision is interpreted by many Chinese 
scholars as the privilege against self-incrimination. This privilege, together with the 
exclusionary rule of illegally obtained evidence, constitute a new shield for the accused 
against forced confession. Although the time was still not ripe to include the right to 
silence, the 2012 CPL enhanced its protection for accused, and reflected the newly added 
principle that “one purpose of the law is to respect and safeguard human rights”.

For those who don’t think China has adopted the principle of presumption 
of innocence, their primary argument is China hasn’t adopted the right to silence, 
which (to them) is an indispensable component of presumption of innocence. In my 
opinion, the right to silence is not a necessary component of presumption of innocence 
principle, but a derivative rule from it. ICCPR didn’t list the right to silence as the 
minimum guarantees, instead it listed the privilege against self-incrimination as one 
of the minimum guarantees. Therefore, I think China has already established the 
principle of presumption of innocence. Of course, there is still room for improvement. 
For example, the right to confront witnesses is not guaranteed in China, live witness 
testimony is still rare in Chinese criminal courts. The right to silence should be 
adopted in the long-run, but its temporary absence doesn’t nullify the principle of 
presumption of innocence in Chinese law.
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B. Illicit Enrichment Provisions and Presumption of Innocence

Another debate is how to square reverse-onus illicit enrichment provisions with the 
presumption of innocence.

Article 395 of  China’s Criminal Law allows for up to ten years in prison when there 
is a “huge difference”  between a government official’s property or expenditures and his 
lawful income and the official is unable to explain that the assets came from legitimate 
source. Article 395 essentially requires that the defendant disprove a critical element of 
the crime (i.e., that the assets are not from legitimate sources), instead of having the 
prosecutor prove the illicit nature of the assets. This Article uses the term “reverse onus 
provision” to describe offenses that at least partially place on the defendant’s shoulders 
the burden of proof with respect to an element of the crime.1

Reverse-onus provisions are widely used as a mechanism for punishing corrupt 
officials who succeed in covering up the illegal dealings but not the fruits gained from 
those dealings. Although the criticism is persistent that reverse-onus provisions weaken 
the presumption of innocence as well as the right to silence, more and more countries 
declare that reverse-onus provisions are compatible with the presumption of innocence 
due to the urgent need of combating corruption crimes.  This raises the question if the 
principle of presumption of innocence has exceptions. If the answer is yes, the reverse-
onus illicit enrichment provisions shouldn’t  be a problem. Chinese scholars are less 
divided on this issue. We admit that reverse-onus illicit enrichment provisions  diminish 
the presumption of innocence. However, it’s a necessary compromise to make considering 
the massive scale of officials using their positions for illicit private gain and the rational 
connection between assets that are dramatically disproportionate to lawful income and 
illicit dealings. Reverse-onus illicit enrichment provisions won’t affect the central role of 
presumption of innocence in Chinese criminal justice.

Conclusion

Presumption of Innocence is not only a rule of proof allocating the burden of proof 
in criminal cases, but also a golden rule for criminal procedure, a special shield for the 
rights of the accused, and a minimum guarantee for a fair trial. 

Presumption of Innocence has been recognized in China since the 1996 criminal 
procedure law amendment. However, the principle needs to be improved by adopting 

1 Andrew Ashworth, Four Threats to the Presumption of Innocence, 123 S. AFRICAN L.J. 63, 76 (2006) 
(noting the refusal of South Africa and the United Kingdom to allow “reverse-onus” provisions that 
“plac[e] on the defendant the burden of disproving an essential element of the offense”); Ndiva 
Kofele Kale, Presumed Guilty: Balancing Competing Rights and Interests in Combating Economic 
Crimes, 40 INT’L LAW 909, 912 (2006) (providing examples of “reverse onus provisions that relieve 
the prosecution of the high burden of proof” in illicit enrichment cases).
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more rights protection such as the right of the accused to remain silent. Legal provisions 
contradicting with presumption of innocence also needs to be repealed. For example, the 
obligation of truthfully answering questions posed by interrogators should be canceled 
because it not only contradicts the principle of presumption of innocence, but also has 
conflict with the privilege against self-incrimination. 

Due to the influence of a long tradition,  the de facto “presumption of guilt” still 
exist in practice. It’s important to change the mindset of practitioners, especially those of 
police officers. Regular training of presumption of innocence and relating reforms may 
improve the implementation gradually.



SUY ĐOÁN VÔ TỘI Ở TRUNG QUỐC

GS. Zhiyuan Guo1

*

(Người dịch: Nguyễn Thuỳ Dương)

Tóm tắt: Suy đoán vô tội từ lâu đã được coi là một quy tắc vàng của luật tố tụng hình sự. Nhiều quốc 
gia ghi nhận nguyên tắc này trong luật tố tụng hình sự hoặc hiến pháp. Với tư cách là một trong 
những biện pháp bảo vệ quan trọng nhất đối với bị cáo trong tố tụng hình sự, nguyên tắc này cũng 
được ghi nhận là một trong số những tiêu chuẩn tối thiểu đảm bảo xét xử công bằng trong nhiều văn 
kiện quốc tế. Bài viết này mô tả quá trình tìm hiểu, tranh luận và dần dần được chấp nhận về nguyên 
tắc suy đoán vô tội ở Trung Quốc. Phần I đưa ra một cái nhìn tổng quan về lịch sử nguyên tắc sự suy 
đoán vô tội ở Trung Quốc. Phần II phân tích khuôn khổ pháp lý của Trung Quốc liên quan đến suy 
đoán vô tội. Phần III thảo luận về một số cuộc tranh luận đang diễn ra xung quanh nguyên tắc này 
giữa các học giả Trung Quốc, bao gồm các vấn đề về quyền im lặng, các quy định về làm giàu bất 
chính, v.v….Phần IV kết luận bài viết bằng một số cải cách đề xuất hướng tới thực thi tốt hơn nguyên 
tắc suy đoán vô tội ở Trung Quốc. 

Từ khoá: suy đoán vô tội, Trung Quốc, tố tụng hình sự, quyền im lặng, đặc quyền chống lại việc tự 
buộc tội (privilege against self-incrimination), quy định về làm giàu bất chính

GIỚI THIỆU 

Là một quy tắc vàng của luật tố tụng hình sự, phương thức bảo vệ nhân quyền quan 
trọng và tiêu chuẩn quốc tế tối thiểu đảm bảo xét xử công bằng,  suy đoán vô tội đã trở 
thành một nguyên tắc nền tảng của hệ thống tư pháp hình sự ở nhiều quốc gia.

Ý tưởng về suy đoán vô tội được đề cập tương đối sớm trong kiệt tác của Cesare Beccaria, 
Tiểu luận về Tội ác và Hình phạt (An Essay on Crimes and Punishments). Tuy nhiên, đến 
năm 1789, suy đoán vô tội mới được chính thức ghi nhận trong một văn bản pháp lý, đó là 
Tuyên ngôn Nhân quyền và Dân quyền của Pháp.12 Từ đó trở đi, họp tập kinh nghiệm từ 

* Đại học Khoa học Chính trị và Luật Trung Quốc, Giáo sư Zhiyuan Guo là giáo sư toàn thời gian của 
Đại học Khoa học Chính trị và Luật Trung Quốc (China University of Political Science and Law), 
chuyên ngành tố tụng hình sự, chứng cứ hình sự, luật nhân quyền quốc tế, nghiên cứu luật và xã hội.

1 Xem Điều 9, Tuyên ngôn Nhân quyền và Dân quyền (1789), Vì mọi người đều được suy đoán vô tội 
cho đến khi bị tuyên bố là có tội, trong trường hợp cần bắt giữ, bất cứ hình thức cưỡng chế nào vượt 
quá tiêu chuẩn tối thiểu về bắt và giam giữ sẽ bị truy cứu theo luật. Xem chi tiết tại: https://www.
magnacartaplus.org/french-rights/1789.htm
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quốc gia nay, các quốc gia khác đã ghi nhận nguyên tắc suy đoán vô tội với tư cách là nguyên 
tắc cơ bản của luật tố tụng hình sự hoặc luật hiến pháp.

Trong thế kỷ 20, suy đoán vô tội đã vượt ra khỏi hệ thống pháp luật quốc gia về bảo 
vệ các quyền tố tụng đối với bị can, bị cáo hay quyền hiến định đối với mọi công dân và 
trở thành tiêu chuẩn nhân quyền quốc tế quan trọng. Tuyên ngôn Nhân quyền Thế giới 
(Universal Declaration of Human Rights - UDHR) là văn kiện quốc tế đầu tiên đề cập 
đến suy đoán vô tội, trong đó khẳng định “ Mọi người bị cáo buộc về một tội hình sự được 
suy đoán là vô tội cho đến khi có đủ bằng chứng phạm pháp trong một phiên xử công khai với đầy 
đủ bảo đảm cần thiết cho quyền biện hộ.”1 Sau đó, thuật ngữ “suy đoán vô tội”, thường được 
khẳng định  rộng rãi như một chuẩn mực nhân quyền quan trọng, được ghi nhận trong 
một số văn kiện quốc tế cơ bản. Tái khẳng định UDHR, Công ước quốc tế về các quyền 
dân sự và chính trị (International Covenant on Civil and Political Rights - ICCPR) ghi 
nhận “Người bị cáo buộc là phạm tội hình sự có quyền được coi là vô tội cho tới khi hành vi phạm 
tội của người đó được chứng minh theo pháp luật.”2

Tương tự, các công ước khu vực cũng ghi nhận nguyên tắc suy đoán vô tội. Điều 
6 Công ước châu Âu về quyền con người (European Convention on Human Rights), 
áp dụng cho tất cả các quốc gia thành viên của Hội đồng châu Âu, quy định “mọi 
người bị cáo buộc hình sự sẽ bị coi là vô tội cho đến khi được chứng minh là có tội theo luật”.3 
Công ước Châu Mỹ về quyền con người (American Convention on Human Rights)4 

và Hiến chương châu Phi (African Charter on Human and Peoples’ Rights)5 

 cũng ghi nhận những điều khoản tương tự. Có thể nói quyền được suy đoán vô tội là 
một trong những quyền cơ bản và được nhấn mạnh đặc biệt của bị can, bị cáo.  

Xuất phát từ một ý tưởng chính trị, suy đoán vô tội trước hết là nguyên tắc cơ bản để 
bảo vệ quyền trong pháp luật quốc gia, sau đó phát triển thành một quy tắc nhân quyền 
quốc tế với tư cách bảo đảm tối thiểu cho một phiên tòa công bằng. Bài viết này mô tả 
quá trình tìm hiểu, tranh luận và dần dần được chấp nhận về nguyên tắc suy đoán vô tội 
ở Trung Quốc. Bài viết đưa ra một cái nhìn tổng quan về lịch sử nguyên tắc sự suy đoán 
vô tội, khuôn khổ pháp lý của Trung Quốc có liên quan cũng như một số cuộc tranh luận 
đang diễn ra xung quanh nguyên tắc này giữa các học giả Trung Quốc, bao gồm các vấn 
đề về quyền im lặng, các quy định về làm giàu bất chính, v.v…, trên cơ sở đó số cải cách 
đề xuất hướng tới thực thi tốt hơn nguyên tắc suy đoán vô tội ở Trung Quốc. 

1 Xem Tuyên ngôn nhân quyền 1948, Điều 11(1)
2 Xem Công ước quốc tế về các quyền dân sự và chính trị 1966, Điều 14.2.
3 Công ước về Bảo vệ các quyền và tự do cơ bản của con người (Convention for the Protection of 

Human Rights and Fundamental Freedoms - Nov. 4, 1950, 213 U.N.T.S. 221.) Điều 6(2).
4 Tổ chức các quốc gia Châu Mỹ, Công ước Châu Mỹ về Quyền con người (American Convention on 

Human Rights, Nov. 22, 1969, 1144 U.N.T.S. 123), Điều 8(2).
5 Tổ chức Châu Phi Thống nhất, Hiến chương về quyền con người và dân tộc, Điều 7(1)(b).
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I. Việc thông qua nguyên tắc suy đoán vô tội ở Trung Quốc 

Trung Quốc là quốc gia thành viên của ICCPR cũng như Công ước Liên hợp quốc 
về các tội phạm xuyên quốc gia có tổ chức (United Nations Convention on Transnational 
Organized Crimes - UNTOC), Công ước Liên hợp quốc về phòng chống tham nhũng 
(United Nations Convention Against Corruption - UNCAC) và các công ước khác nhau 
có nguyên tắc suy đoán vô tội. Tuy nhiên, chỉ đến năm 1996, nguyên tắc này mới được 
ghi nhận tại Trung Quốc khi sửa đổi Luật Tố tụng Hình sự. Trung Quốc lần đầu tiên ban 
hành Bộ luật Tố tụng hình sự (Criminal Procedure Law - CPL) năm 1979 và sửa đổi vào 
các năm 1996, 2012 và 2018. Suy đoán vô tội được ghi nhận đầu tiên trong CPL vào năm 
1996, sau đó được củng cố thêm vào năm 2012.

Việc thiết lập nguyên tắc suy đoán vô tội ở Trung Quốc trải qua một quá trình lâu dài 
vè phức tạp. Nhiều cuộc tranh luận sôi nổi về việc có nên áp dụng nguyên tắc suy đoán 
vô tội ở Trung Quốc hay không trong những thập kỷ vừa qua. Những người ủng hộ và 
phản đối nguyên tắc này đã tổ chức một loạt các cuộc thảo luận vào những nãm 1950, 
nhýng không ðạt ðýợc sự ðồng thuận. Từ cuối những nãm 1950 ðến 1990, các cuộc thảo 
luận về suy đoán vô tội bị cấm vì những giới hạn về tư tưởng. Các học giả Trung Quốc ủng 
hộ nguyên tắc suy đoán vô tội từng bị chỉ trích, cô lập hoặc thậm chí bị đàn áp trong cuộc 
cách mạng văn hóa khi mà nền pháp quyền hoàn toàn không được áp dụng ở Trung Quốc.

Dưới ảnh hưởng liên tục của ý thức hệ lúc bấy giờ, CPL 1979 không ghi nhận suy 
đoán vô tội như một nguyên tắc, thay vào đó, đưa ra chỉ đạo đối với các tòa án, viện kiểm 
sát và các cơ quan an ninh công “phải dựa vào quần chúng và phải lấy sự thật làm cơ sở và 
luật pháp là tiêu chí” khi tiến hành tố tụng hình sự. Có thể nói rằng suy đoán có tội được 
áp dụng phổ biến trong một thời gian dài mặc dù chính quyền Trung Quốc khẳng định 
không ủng hộ nguyên tắc suy đoán có tội hay suy đoán vô tội. Các phiên toà được diễn 
ra một cách hình thức hơn là thực chất, số phận của bị cáo thường được quyết định trước 
khi phiên tòa bắt đầu. Trong giai đoạn tiền xét xử, sự suy đoán có tội trở nên rõ ràng với 
việc các nhà điều tra thường trích xuất lời thú tội thông qua tra tấn.

Khi CPL 1996 được soạn thảo, nguyên tắc suy đoán vô tội đã được đưa ra thảo 
luận và lần này phe ủng hộ đã gặp nhiều thuận lợi nhờ sự giải phóng về tư tưởng và 
các chính sách cải cách, mở cửa. Một điều khoản mới đã được bổ sung vào luật tố tụng 
hình sự, trong đó nêu rõ “Không ai bị kết tội mà không được xét xử bởi Tòa án Nhân dân theo 
quy định của pháp luật.” (Điều 12, 1996 CPL). Mặc dù một số học giả phương Tây không 
coi Điều 12 là một sự ghi nhận đối với nguyên tắc sự suy đoán vô tội,1 nhưng các học 

1 Xem Lawyers Committee for Human Rights, Opening to Reform? An Analysis of China’s Revised 
Criminal Procedure Law 43–44 (1996), at 44 (giải thích rằng Điều 12 nên được hiểu là một sự thay 
đổi so với luật năm 1979, ghi nhận Viện kiểm sát có thể định tội danh thay cho Toà án); McConvile 
cũng cho rằng: “1996 CPL và Toà án Nhân dân tối cao đã không thành công trong việc giải quyết 
những vấn đề cơ bản như trách nhiệm chứng minh, tiêu chí chứng minh và nguyên tắc suy đoán vô 
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giả chính thống của Trung Quốc cho rằng điều khoản này đã tiếp thu bản chất của suy 
đoán vô tội.

Mối nghi ngờ điển hình của các học giả phương Tây là “luật pháp Trung Quốc không 
ghi nhận nguyên tắc suy đoán vô tội một cách tường minh cũng như không có quy định rõ ràng về 
quyền im lặng”. Thuật ngữ “tường minh” (explicit) được sử dụng bởi vì sự suy đoán vô tội 
không được đề cập một cách trực tiếp trong luật pháp Trung Quốc. Một số nhà bình luận 
giải thích các quy định trong Luật Tố tụng Hình sự (1996) theo hướng bao hàm nguyên 
tắc suy đoán vô tội.1 Liên quan đến những bình luận này, các học giả Trung Quốc đã tiến 
hành các nghiên cứu so sánh và tìm ra hai mô hình biểu hiện của suy đoán vô tội: mô 
hình của Pháp và mô hình của Ý. Mặc dù đa số các quốc gia và các văn kiện quốc tế được 
xây dựng theo mô hình của Pháp,2 vẫn có những hình thức biểu hiện khác của nguyên 
tắc này, đó là những ví dụ của Ý và Nga. Theo Hiến pháp Ý, “một bị cáo không thể bị coi 
là có tội cho đến khi bị kết tội”. Các học giả Trung Quốc cho rằng Điều 12 CPL 1996 đã ghi 
nhận nguyên tắc suy đoán vô tội theo phong cách này. Đối với quyền im lặng, các học 
giả Trung Quốc đang tranh luận giữa hai khuynh hướng về vấn đề liệu quyền im lặng 
có phải là cấu phần không thể thiếu của nguyên tắc suy đoán vô tội hay không. Vấn đề 
này sẽ được đề cập chi tiết hơn trong Phần III của bài viết.

Một phê phán phổ biến khác đối với Điều 12, đó là “Điều 12 không đề cập đến trách 
nhiệm chứng minh, tiêu chuẩn định tội (standard of guilt) hoặc bất kỳ vấn đề nào khác thường 
liên quan đến suy đoán vô tội. Quy định này cần được nhìn nhận rộng hơn chỉ là một tuyên bố 
thẳng thắn về trách nhiệm thuộc về chức năng, trong đó chỉ có toà án – và không có một cá nhân 
hay thể chế nào khác- có thể tuyên bố có tội”.3 Điều 12 đúng là đã làm rõ toà án là cơ quan duy 
nhất kết luận về tội danh, tuy nhiên CPL 1996 lại ghi nhận nhiều thiết chế liên quan đến 
nguyên tắc suy đoán vô tội trong các mục khác nhau. 

Thứ nhất, nhằm thực thi nguyên tắc suy đoán vô tội, CPL 1996 đã bắt đầu có sự 
phân biệt giữa “nghi phạm” (suspects) và “bị cáo” (defendants), thuật ngữ “bị cáo” chỉ sử 
dụng sau khi  có quyết định khởi tố còn “nghi phạm hình sự” được sử dụng trong thời 
gian trước đó. Sự thay đổi này, ít nhất về mặt lý thuyết, đã nhấn mạnh sự khác biệt về nội 
hàm của hai thuật ngữ, giữa chủ thể đang bị tình nghi với chủ thể phải chống lại các cáo 

tội.” Xem MIKE MCCONVILLE, CRIMINAL JUSTICE IN CHINA: AN EMPIRICAL INQUIRY 13–15 
(2011) (phân tích ảnh hưởng pháp lý của CPL 1996), at 213.

1 Xem, e.g., Gerald S. Ramsey, Innovation or Renovation in Criminal Procedure:  Is the World Moving 
Toward a New Model of Adjudication?, 27 ARIZ. J. INT’L & COMP. L. 694, 721 (2010) (“Mặc dù 
nguyên tắc suy đoán vô tội không được khẳng định trực tiếp và rõ ràng nhưng đã được ngụ ý trong 
nhiều quy đinh của Luật tố tụng hình sự 1996 của Trung Quốc.” )

2 Ví dụ, Điều 9 Tuyên ngôn Nhân quyền và Dân quyền (1789) khẳng định: mọi người đều được coi là 
vô tội cho đến khi bị tuyên bố là có tội. Một ví dụ khác là Điều 11 UDHR.

3 Xem  Lawyers Committee for Human Rights, Opening to Reform? An Analysis of China’s Revised 
Criminal Procedure Law 43–44 (1996), at 44.
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buộc chính thức theo quyết định của công tố viên. Sự khác biệt này đã cho thấy sự thay 
đổi cơ bản từ áp dụng suy đoán có tội sang suy đoán vô tội.

Thứ hai, suy đoán vô tội cung cấp giải pháp cho các trường hợp không thoả mãn 
tiêu chuẩn về chứng minh phạm tội. Khi không thể đáp ứng được các tiêu chí về chứng 
minh tội phạm theo quy định của pháp luật, việc áp dụng nguyên tắc suy đoán có tội 
có thể dẫn đến việc tuyên bị cáo có tội ngay cả khi còn nhiều điểm nghi vấn về vụ án. 
Ngược lại, việc áp dụng nguyên tắc  suy đoán vô tội đòi hỏi bị cáo phải được tuyên vô 
tội trước toà nếu bên công tố không thể chứng minh tội phạm ngoài mối nghi ngờ mang 
tính hợp lý. Có hai cách tiếp cận đối với việc xử lý các vụ án hình sự dựa trên tình nghi 
ở Trung Quốc trước CPL 1996. Trong thời gian trước đó, kể từ khi nguyên tắc suy đoán 
có tội chi phối nhận thức của các cơ quan tư pháp Trung Quốc, những vụ việc dù còn 
nghi ngờ vẫn đưa ra bản án có tội. Thực tiễn này đã dần được thay thế bằng một sự thỏa 
hiệp,đó là đình chỉ vụ án, thay vì tuyên bố có tội. Điều này có nghĩa, khi vẫn còn tồn tại 
những nghi ngờ về vụ án, các cơ quan chức trách Trung Quốc không xác định bị cáo có 
tội hoặc vô tội, thay vào đó, họ lưu hồ sơ và sẽ tiếp tục xử lý vụ án nếu có bằng chứng mới 
xuất hiện. Cả hai thực tiễn nêu trên đều không phù hợp với yêu cầu về công lý trong xã 
hội hiện đại. Khắc phục tình trạng này, CPL1996 đã ghi nhận rõ rằng các vụ việc khi còn 
nghi vấn cần được xử lý theo hướng tuyên bố vô tội. 

Tòa án tiếp theo đó sẽ đưa ra phán quyết cuối cùng theo quy định tại Điều 162, cụ 
thể như sau: (1) Nếu sự thật của vụ án được làm sáng tỏ, các bằng chứng là đáng tin cậy 
và đầy đủ, và có thể kết tội bị cáo theo luật định, bị cáo sẽ bị tuyên bố có tội theo quy định 
pháp luật tương ứng; (2) nếu bị cáo được chứng minh là vô tội theo quy định của pháp 
luật, toà án sẽ tuyên bị cáo vô tội; (3) nếu không có đầy đủ bằng chứng dẫn đến không 
thể kết tội bị cáo, bị cáo sẽ được tuyên là vô tội vì lý do không đủ bằng chứng và lời buộc 
tội không có căn cứ. Theo đó, bị cáo có thể được tuyên vô tội nếu được chứng minh là 
thực sự vô tội hoặc không có đủ bằng chứng nhằm chứng minh các cáo buộc. Điều này 
ngụ ý sự phân biệt giữa một người thực sự vô tội và một người không thể chứng minh là 
có tội, ngay cả khi vẫn tồn tại nhiều nghi vấn về tội phạm trên thực tế.

Thứ ba, mặc dù CPL 1996 không ghi nhận rõ trách nhiệm chứng minh, tuy nhiên 
về mặt lý thuyết hay thực tiễn, cơ quan công tố phải chịu trách nhiệm chứng minh tội 
phạm theo quy định của pháp luật. CPL 2012 đã khắc phục hạn chế này bằng cách ghi 
nhận rõ trách nhiệm chứng minh tội phạm thuộc về công tố viên.1 Trung Quốc đã  ban 
hành quy định chung về tiêu chí của chứng cứ từ CPL 1979, theo đó, yêu cầu “các tình 
tiết phải được làm sáng tỏ, bằng chứng  phải đáng tin cậy và đầy đủ.” Và những tiêu chí được 
giữ nguyên trong CPL 1996, mặc dù bị đánh giá là mơ hồ và khó thực thi.  Điều 53 CPL 
2012 bổ sung quy định cụ thể hơn, theo đó chứng cứ “đáng tin cậy và đầy đủ” có nghĩa: 

1 Điều 49, CPL 2012.
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“(1) có chứng cứ xác thật đối với mỗi tình tiết vần thiết để định tội và tuyên án; (2) tất cả các bằng 
chứng cần thiết để đưa ra phán quyết phải được xác minh thông qua các thủ tục pháp lý; và (3) dựa 
trên đánh giá tổng thể tất cả các bằng chứng, các tình tiết thực tế được chứng minh chứ không con 
là những nghi ngờ chính đáng”. Quy định mới này không chỉ làm sáng tỏ quy định về tiêu 
chí về chứng cứ mà còn kết nối với quy định trước đây của Trung Quốc, mà còn tương 
quan với tiêu chuẩn Trung Quốc, đó là “các tình tiết phải được làm sáng tỏ, bằng chứng  phải 
đáng tin cậy và đầy đủ” chứ không chỉ còn là những nghi ngờ có cơ sở, góp phần nâng 
cao nhận thức về tiêu chí  về chứng cứ theo hướng thực tế hơn.1 Mặc dù các cuộc tranh 
luận vẫn diễn ra liên quan đến việc các tòa án đánh giá các nghi vấn xung quanh việc áp 
dụng nguyên tắc suy đoán vô tội, những tiêu chí này đã được ghi nhận theo hướng cụ 
thể và dễ thực thi hơn.

Thứ tư, để đảm bảo bị cáo được coi là vô tội trước khi ra phán quyết, Điều 12 công 
nhận thẩm quyền định tội đối với toà án. Hay nói một cách khác, không có bất kỳ cá 
nhân hoặc cơ quan nào khác có thẩm quyền định tội danh ngoài toà án. Phù hợp với tinh 
thần của Điều 12, CPL 1996 đã bãi bỏ thẩm quyền của viện kiểm sát trong việc xác định 
bị cáo có tội nhưng được miễn hình phạt. Theo CPL 1979, viện kiểm sát có thẩm quyền 
xác định có tội nhưng miễn hình phạt trong trường hợp hành vi phạm tội không nghiêm 
trọng. Quy định này cho phép các kiểm sát viên xác định tội phạm và như vậy là không 
phù hợp với Điều 12. Do đó, thẩm quyền này của kiểm sát viên đã bị huỷ bỏ trong luật 
mới, thay vào đó, các kiểm sát viên chỉ có thể đưa ra quyết định không truy tố.

Cuối cùng nhưng không kém phần quan trọng, CPL 1996, CPL 2012 và CPL 2018 
đều tăng cường quyền tư vấn. Như một số nhà bình luận đã chỉ ra một cách khôn khéo 
rằng lịch sử của luật tố tụng hình sự chính là lịch sử về quyền được tư vấn. Suy đoán 
vô tội được coi là lý do của quyền được tư vấn. Nghi phạm được coi là vô tội cần có 
cơ sở pháp lý để có thể tham gia tích cực vào quá trình tố tụng hình sự. Suy đoán vô 
tội là nền tảng của các quyền của bị cáo trong tố tụng, trong đó quyền được tư vấn là 
quyền cốt lõi. Do đó, việc áp dụng nguyên tắc suy đoán vô tội cũng đồng thời thúc 
đẩy sự cải thiện đối với quyền được tư vấn trong tố tụng hình sự ở Trung Quốc. CPL 
1996 cho phép các luật sư bào chữa thực hiện trợ giúp pháp lý cho các nghi phạm ở 
giai đoạn sớm nhất có thẻ, tức là khi vụ việc đang được xem xét bởi các công tố viên.2 

 Quy định mới cũng đồng thời làm rõ tiêu chuẩn và giới hạn số lượng luật sư bào chữa, 

1 Các học giả Trung Quốc có truyền thống lâu dài trong việc khẳng định rằng các vụ án hình sự nên áp dụng 
tiêu chuẩn chứng minh cao nhất, một số thậm chí còn đề cập đến 100% chắc chắn đối với các tiêu chí. Bước 
vào thế kỷ 21, đã diễn ra một cuộc tranh luận giữa các học giả luật tố tụng hình sự Trung Quốc về việc liệu 
bằng chứng của các vụ án hình sự có thể đạt đến 100% chắc chắn hay không. Ngày càng có nhiều học giả 
Trung Quốc nhận ra rằng yêu cầu tiêu chuẩn về bằng chứng trong các vụ án hình sự phải chắc chắn 100% 
là không thực tế. Bằng chứng vượt qua sự nghi ngờ hợp lý đã là một tiêu chuẩn chứng minh nghiêm ngặt 
và Trung Quốc có thể tham chiếu đến tiêu chuẩn này để làm rõ tiêu chuẩn chứng minh của mình.

2 Theo CPL 1979, luật sư bào chữa không thể tham gia cho đến khi có thông báo về thời gian phiên xử.
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mở rộng phạm vi các trường hợp đủ điều kiện để được chỉ định luật sư bởi tòa án và trao 
thêm quyền cho các luật sư bào chữa như quyền gặp gỡ khách hàng, quyền xem xét hồ 
sơ vụ án và quyền để tiến hành cuộc điều tra độc lập,v.v…. CPL 2012 còn cho phép các 
luật sư bào chữa hỗ trợ pháp lý cho các nghi phạm ngay từ giai đoạn điều tra, mở rộng 
phạm vi các vụ việc đủ điều kiện đối với luật sư trợ giúp pháp lý, và loại bỏ những trở 
ngại đói với luật sư bào chữa trong quá trình thực thi quyền của họ. CPL 2018 đã ghi 
nhận trong điều khoản nghĩa vụ tư vấn chủ thể cung cấp trợ giúp pháp lý cho tất cả các 
nghi phạm trước khi họ tự chọn luật sư hoặc tiếp cận được với luật sư trợ giúp pháp lý. 
Sự phát triển của quyền được tư vấn là một minh chứng mạnh mẽ cho thấy nguyên tắc 
suy đoán vô tội đang dần được áp dụng ở Trung Quốc.

II. TIẾP CẬN NGUYÊN TẮC SUY ĐOÁN VÔ TỘI TRONG BỐI CẢNH TRUNG QUỐC 

Mặc dù suy đoán vô tội từng là một chủ đề nhạy cảm trong các cuộc tranh luận học 
thuật ở Trung Quốc trước đây, đặc biệt là trước khi được ghi nhận trong luật tố tụng hình 
sự, đã có một số tài liệu thảo luận nguyên tắc suy đoán vô tội nên được hiểu như thế nào. 
Phần này giới thiệu một số cách hiểu phổ biến về nguyên tắc quan trọng này.

Mặc dù sử dụng thuật ngữ “suy đoán”, nhưng suy đoán vô tội không phải giả định 
mang tính kiểu mẫu. Tối cao pháp viện Hoa Kỳ đã từng giải thích như sau: “sự thiếu chính xác 
mang tính nguyên tắc là thực tế không phải “suy đoán” về mặt kỹ thuật – suy luận bắt buộc rút ra từ 
chứng cứ thực. Thay vào đó, nó biểu thị một sự giả định, được đặt ra trong trường hợp không có bằng 
chứng trái ngược”.1 Herbert Packer đã mô tả nguyên tắc này theo nghĩa “chỉ đến khi có một sự 
định tội bởi chủ thể có thẩm quyền định tội theo pháp luật, việc phạm tội của nghi phạm, vì 
những lí do không liên quan đến kết quả có thể có của vụ án, sẽ được coi là một câu hỏi mở.”2

Suy đoán vô tội có thể được nhìn nhận từ ít nhất ba góc độ: luật tố tụng hình sự, 
luật chứng cứ và pháp luật về quyền con người. Việc phân tích sẽ được tiến hành từ ba 
góc độ này.

A.Nguyên tắc suy đoán vô tội qua lăng kính của Luật tố tụng hình sự 

Giá trị cốt lõi và yêu cầu quan trọng hàng đầu của suy đoán vô tội đó là “nghi phạm 
không phải là tội phạm”. Trước khi bị kết tội bởi toà án , bất kỳ ai cũng chỉ có thể được 
coi là nghi phạm hoặc bị cáo chứ không phải là tội phạm. Suy đoán vô tội thiết lập tình 
trạng không có tội của bị cáo, theo đó, họ được hưởng các quyền tương ứng và chịu một 
số nghĩa vụ nhất định. Không giống các vụ án dân sự, các bên tham gia trong tố tụng 
hình sự không thể  về nguồn lực và khả năng. Nguyên tắc suy đoán vô tội là một cơ chế 
cung cấp sự bảo vệ đặc biệt đối với bị cáo vì họ không thể có vị thể ngang bằng với bên 
buộc tội khi họ không được coi là chủ thể vô tội. Suy đoán vô tội là bước đầu tiên của tố 
tụng hình sự. Việc truy tố chính là lật ngược lại suy đoán và chứng minh bị cáo có tội.

1 Taylor v. Kentucky, 436 U.S. 478, 483 n.12 (1978) (citing Carr v. State, 192 So. 2d  887, 888 (Miss. 1941)).
2 Herbert L. Packer, The Limits of the Criminal Sanction 161 (1968).
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Một yêu cầu khác của suy đoán vô tội là tòa án là cơ quan duy nhất có thẩm quyền 
định trong các vụ án hình sự. Không có cá nhân hoặc cơ quan nào khác có thẩm quyền 
như vậy. Tòa án chỉ có thể tuyên án bị cáo có tội sau một phiên tòa công khai mà tại đó, 
bị cáo được hưởng mọi bảo đảm cần thiết cho việc bào chữa. Cụ thể, những bảo đảm này 
bao gồm quyền được thông báo về các cáo buộc chống lại mình, quyền im lặng, quyền 
được tư vấn, quyền đối chất với nhân chứng chống lại mình và quyền kháng cáo, v.v…1

B. Nguyên tắc suy đoán vô tội thông qua lăng kính của Luật chứng cứ (Evidence Law)

Bản thân suy đoán vô tội là một nguyên tắc về chứng minh, trong đó ghi nhận trách 
nhiệm chứng minh tội phạm trong các vụ án hình sự. Như sự giải thích thường được 
trích dẫn của Wigmore, suy đoán vô tội là quyền của bị cáo được duy trì trạng thái không 
hoạt động và an toàn, cho đến khi công tố viên thực hiện trách nhiệm của mình và đưa 
ra bằng chứng và thuyết phục; nghĩa là, các nghi phạm được coi là không có tội, hay nói 
cách khác bên buộc tội phải chứng minh các cáo buộc của mình.2 Nói một cách đơn giản, 
theo Ủy ban Nhân quyền, cơ quan gồm chuyên gia độc lập giám sát việc thực thi ICCPR, 
điều này có nghĩa “trách nhiệm chứng minh thuộc về bên công tố và bị cáo được hưởng 
lợi từ những nghi vấn không thể giải đáp”.3

Ủy ban cũng đồng thời công nhận quan điểm mở rộng sự suy đoán, khi nhấn mạnh 
rằng “suy đoán vô tội bao hàm quyền được đối xử theo nguyên tắc này [yêu cầu bằng 
chứng thay vì những nghi ngờ có cơ sở]”, chúng ta cũng có thể suy ra rằng suy đoán vô 
tội chứa đựng yêu cầu khắt khe về chứng cứ.

Tóm lại, nguyên tắc suy đoán vô tội kéo theo ba nguyên tắc phái sinh về chứng cứ. 
Đầu tiên, trách nhiệm chứng minh thuộc về bên công tố, với điều kiện không thu thập 
chứng cứ bằng cách tra tấn hoặc bất kỳ phương tiện bất hợp pháp nào khác. Thứ hai, 
bên công tố phải chứng minh bị cáo phạm tội thay vì chỉ dựa trên các mối nghi ngờ có 
cơ sở, nếu không, bị cáo sẽ được hưởng lợi ích từ những nghi vấn không thể giải đáp 
(benefit of doubt), có nghĩa, bị cáo không thể bị kết tội nếu không các tiêu chuẩn chứng 
minh tội phạm không phù hợp với vụ án. Thứ ba, bị cáo không có nghĩa vụ chứng 
minh mình vô tội vì nghĩa vụ này không thuộc về hộ. Điều này có thể gây tranh cãi liên 
quan đến vấn đề nó có thể dẫn đến quyền im lặng hay không.

C.Nguyên tắc suy đoán vô tội qua lăng kính của Luật nhân quyền 

Như đã thảo luận trong Phần I, suy đoán vô tội là một trong những quyền cơ bản 
và phổ biến của bị cáo. Bản thân nguyên tắc này không trao quá nhiều quyền đối với bị 

1 Chen Guangzhong và những người khác, The United Nations Standards and China’s Legal System of 
Criminal Justice, Publishing House of Law (1998), at 102.

2 9 JOHN HENRY WIGMORE, EVIDENCE § 2511 at 407 (3d ed. 1940).
3 Human Rights Comm., CCPR Bình luận chung số 13:  Article 14 (Administration of Justice) Equality 

Before the Courts and the Right to a Fair and Public Hearing by an Independent Court Established 
by Law, II 7, U.N. Doc. HRI/GEN/1/Rev.1  (Apr. 13, 1984).  
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cáo, nhưng các yêu cầu của nó lại bao hàm một số quyền quan trọng. Theo lập luận của 
một số nhà nghiên cứu, vì bị cáo không có nghĩa vụ chứng minh mình vô tội, nên anh 
ta có quyền giữ im lặng. Nếu anh ta sẵn sàng nói, anh ta có thể thú nhận hoặc tự bảo vệ 
cho mình.

Mặt khác, các văn kiệnquốc tế đã làm phong phú thêm ý nghĩa của nguyên tắc suy đoán 
vô tội và ghi nhận nhiều cơ chế bảo vệ quyền với tư cách là sự bảo đảm của nguyên tắc này. Ví 
dụ, các nhà nghiên cứu đã từng đặt câu hỏi liệu suy đoán vô tội có thể trở thành công cụ mạnh 
mẽ bảo vệ  bị cáo khỏi bị bắt giữ thông qua quyết định kết án cuối cùng hay chỉ đơn thuần là 
một nguyên tắc về chứng minh tội phạm được áp dụng tại phiên tòa.1 Dần dần, đã đạt sự đồng 
thuận rằng suy đoán vô tội không chỉ đơn thuần là một nguyên tắc về chứng minh,  thậm chí 
còn hơn một công cụ chống lại các hình phạt trước khi bị kết án. Hiện nay, nhiều quốc gia hiện áp 
dụng nguyên tắc suy đoán vô tội trong toàn bộ quá trình tố tụng hình sự, đến thời điểm kết án. 

 Khái niệm hiểu theo nghĩa rộng hơn về suy đoán vô tội đã được công nhận trong các văn 
kiện quốc tế. Các nguyên tắc tối thiểu về tiêu chuẩn về quản lý tư pháp vị thành niên của 
Liên Hợp Quốc (United Nations Standard Minimum Rules for the Administration of Juvenile 
Justice), còn được gọi là Nguyên tắc Bắc Kinh (“The Beijing Rules”) do quá trình soạn thảo 
được thực hiện chủ yếu tại hội nghị diễn ra ở Bắc Kinh, ghi nhận rằng nguyên tắc suy đoán 
vô tội được “đảm bảo trong tất cả các giai đoạn tố tụng.”2 

Các chuẩn mực nhân quyền quốc tế đã kết nối nguyên tắc suy đoán vô tội với quyền 
được xét xử công bằng hoặc nguyên tắc pháp quyền. Chẳng hạn, Tòa án Nhân quyền 
Châu Âu đã từng đưa ra giải thích như sau: “bằng cách bảo vệ quyền được xét xử công bằng 
và đặc biệt là quyền được suy đoán vô tội, [Điều 6] đều nhằm bảo vệ các nguyên tắc cơ bản của nền 
pháp quyền. . .” . Tòa án đã đưa ra một cái nhìn bao quát về quyền này: Theo phán quyết 
của Tòa án, nguyên tắc suy đoán vô tội sẽ bị vi phạm nếu bị cáo trước đó chưa được 
chứng minh là phạm tội theo luật và đặc biệt là nếu bị cáo không có cơ hội thực hiện các 
quyền bào chữa, và như vậy, phán quyết của toà án liên quan đến bị cáo chỉ phản ánh 
một ý kiến cho rằng anh ta có tội. Điều này xảy ra ngay cả khi không có bất kỳ phát hiện 
chính thức nào; nó có đủ lý do cho thấy rằng tòa án coi bị cáo là có tội.3 

Tuyên ngôn Nhân quyền (UDHR 1948) cũng ghi nhận tương tự “Mọi người, nếu bị 
quy tội hình sự, đều có quyền được coi là vô tội cho đến khi một toà án công khai, nơi người đó 

1 Xem  François Quintard-Morénas, The Presumption of Innocence in the French and Anglo-American 
Legal Traditions, 58 AM. J. COMP. L. 107, 139 (2010) , at 108 (đề câp đến sự khác nhau giữa “hai chức năng 
riêng biệt” của suy đoán vô tội, “được gọi là tiêu chuẩn chứng minh và công cụ chống lại hình phạt trước 
khi kết án”).

2 Rinat Kitai, Presuming Innocence, 55 OKLA. L. REV. 257, 260 & n.14 (2002), at 272 (“Suy đoán vô tội 
là nguyên tắc mang tính quy chuẩn, hướng chủ thể có thẩm quyền ứng xử một cách phù hợp với 
người chưa bị kết án.”)

3 Minelli v. Switzerland, 62 Eur. Ct. H.R. (ser. A) at 18 (1983).
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đã có được tất cả những đảm bảo cần thiết để bào chữa cho mình, chứng minh được tội trạng của 
người đó dựa trên cơ sở luật pháp.” Những bảo đảm được đề cập trong UDHR được tái 
khẳng định và mở rộng trong ICCPR, cụ thể công ước này ghi nhận: “Người bị cáo buộc là 
phạm tội hình sự có quyền được coi là vô tội cho tới khi hành vi phạm tội của người đó được chứng 
minh theo pháp luật”  (Điều 14. 2 ICCPR), đồng thời liệt kê 7 tiêu chuẩn bảo đảm tối thiểu 
(Điều 14.3 ICCPR) nhằm diễn giải “những bảo đảm cần thiết bảo vệ nghi phạm” đã nêu trong 
UDHR. Những bảo đảm tối thiểu này bao gồm quyền được thông báo kịp thời, quyền 
được đảm bảo những điều kiện thích đáng để chuẩn bị bào chữa , quyền được xét xử mà 
không bị trì hoãn một cách vô lý, quyền được hiện diện trong các phiên xét xử, quyền 
tự bào chữa và quyền được nhận tư vấn, quyền Được thẩm vấn hoặc yêu cầu thẩm vấn 
những nhân chứng buộc tội mình, quyền có phiên dịch miễn phí, và đặc quyền chống 
lại việc tự buộc tội.1

III. Những tranh luận xung quanh Suy đoán vô tội ở Trung Quốc 

Hầu hết các học giả Trung Quốc cho rằng CPL 1996 đã ghi nhận nguyên tắc suy 
đoán vô tội và CPL 2012 đã củng cố thêm nguyên tắc này bằng cách làm rõ trách nhiệm 
chứng minh cũng như những tiêu chuẩn chứng minh và đặc quyền chống lại việc tự 
buộc tội. Tuy nhiên, vẫn có những quan điểm cho rằng Trung Quốc chưa thực sự xác lập 
nguyên tắc suy đoán vô tội. Những tranh cãi xung quanh sự suy đoán vô tội tập trung 
phổ biến vào quyền im lặng và các quy định về là giàu bất chính. Phần III tập trung vào 
hai vấn đề này. 

C. Quyền im lặng (Right to Silence)

Giới học thuật Trung Quốc đã cố gắng thúc đẩy sự ghi nhận quyền im lặng từ sửa 
đổi CPL năm 1996. Hầu như tất cả các học giả về luật tố tụng hình sự đều ủng hộ việc bị 
cáo quyền giữ im lặng trong quá trình thẩm vấn cũng như tại phiên tòa, chỉ khác nhau 
về việc có nên áp dụng giới hạn khi thụ hưởng quyền này hay không. Một số học giả đề 

1 Điều 14.3 ICCPR  ghi nhận: “Trong quá trình xét xử về một tội hình sự, mọi người đều có quyền 
được hưởng một cách đầy đủ và hoàn toàn bình đẳng những bảo đảm tối thiểu sau đây: (a) Được 
thông báo không chậm trễ và chi tiết bằng một ngôn ngữ mà người đó hiểu về bản chất và lý do 
buộc tội mình; (b) Có đủ thời gian và điều kiện thuận lợi để chuẩn bị bào chữa và liên hệ với người 
bào chữa do chính mình lựa chọn; (c) Được xét xử mà không bị trì hoãn một cách vô lý; (d) Được có 
mặt trong khi xét xử và được tự bào chữa hoặc thông qua sự trợ giúp pháp lý theo sự lựa chọn của 
mình; được thông báo về quyền này nếu chưa có sự trợ giúp pháp lý; và được nhận sự trợ giúp pháp 
lý theo chỉ định trong trường hợp lợi ích của công lý đòi hỏi và không phải trả tiền cho sự trợ giúp 
đó nếu không có đủ điều kiện trả; (e) Được thẩm vấn hoặc yêu cầu thẩm vấn những nhân chứng 
buộc tội mình, và được mời người làm chứng gỡ tội cho mình tới phiên toà và thẩm vấn họ tại toà 
với những điều kiện tương tự như đối với những người làm chứng buộc tội mình; (f) Được có phiên 
dịch miễn phí nếu không hiểu hoặc không nói được ngôn ngữ sử dụng trong phiên toà; (g) Không 
bị buộc phải đưa ra lời khai chống lại chính mình hoặc buộc phải nhận là mình có tội.”
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xuất quyền im lặng không có bất cứ giới hạn nào theo pháp luật, trong khi các học giả 
khác lại thận trọng hơn và đề xuất những giới hạn nhất định có thể áp đặt đối với quyền 
im lặng (cho phép suy luận trong một số trường hợp nhất định). Tuy nhiên, sau ba lần 
soạn thảo cho sửa đổi, quyền im lặng vẫn chưa được ghi nhận trong luật tố tụng hình sự 
của Trung Quốc. Không có gì ngạc nhiên, trở ngại chính đến từ đội ngũ cảnh sát, những 
người lo lắng rằng các vụ việc sẽ không thể được giải quyết nếu nghi phạm hoặc bị cáo 
tuyên bố thực hiện quyền im lặng trong quá trình điều tra.

Điều 93 CPL 1996, có nội dung gần như giống hoàn toàn với điều khoản tương ứng 
trong CPL 1979, yêu cầu nghi phạm hình sự trả lời các câu hỏi một cách trung thực, mặc 
dù có bổ sung rằng nghi phạm “có quyền từ chối trả lời bất kỳ câu hỏi nào không liên quan 
đến vụ án”. Nghĩa vụ trả lời câu hỏi này một cách trung thực được xem là mâu thuẫn với 
nguyên tắc suy đoán vô tội tại Điều 12 và các điều khoản khác có liên quan đến nguyên 
tắc này. Tuy nhiên, sự thiếu nhất quán vẫn chưa được khác phục trong CPL 2012, theo 
đó, các nghi phạm vẫn có nghĩa vụ trả lời các câu hỏi một cách trung thực. Sự thay đổi 
duy nhất trong CPL 2012 là sự điều chỉnh đối với chính sách hình sự “hưởng khoan hồng 
nếu thú nhận, chịu đựng sự hà khắc nếu phản kháng”. Trước khi CPL 2012 được ban hành, các 
nghi phạm sẽ nhận hình phạt nhẹ nhàng hơn nếu họ thú nhận, cũng như nhận được 
hình phạt khắc nghiệt hơn nếu họ chống đối. Trong CPL 2012, các điều tra viên khi thẩm 
vấn nghi phạm hình sự, có nghĩa vụ thông báo cho nghi phạm quy định pháp luật về 
sự khoan hồng nếu thành khẩn khai nhận về tội phạm mình thực hiện. Một số nhà bình 
luận cũng cho rằng đây là một sự điều chỉnh hợp lý. Các nghi phạm có thể được khuyến 
khích hợp tác với cảnh sát và thậm chí được khen thưởng vì sự hợp tác này, mặt khác, 
nghi phạm không còn bị đe doạ phải chịu các hình phạt khắc nghiệt hơn nếu họ chọn 
không thú nhận.

Mặc dù quyền im lặng không được ghi nhận theo pháp luật Trung Quốc, nhưng 
các nghi can không buộc phải thú nhận (do bị đe doạ) theo CPL 2012. Điều 50 quy định: 
“không ai bị buộc phải chứng minh tội lỗi của mình”. Điều khoản này được nhiều học giả 
Trung Quốc diễn giải là tương tự đặc quyền chống lại sự tự buộc tội. Đặc quyền này, 
cùng với nguyên tắc loại trừ các bằng chứng thu thập được một cách bất hợp pháp, đã 
trở thành công cụ bảo vệ bị cáo khỏi việc cưỡng bức phải nhận tội.  Như vậy, mặc dù 
quyền im lặng chưa được ghi nhận, CPL 2012 đã tăng cường sự bảo vệ đối với bị cáo, 
đồng thởi phản ánh nguyên tắc mới được bổ sung đó là “mục đích của luật pháp là tôn trọng 
và bảo vệ quyền con người.”

Những nhà nghiên cứu cho rằng nguyên tắc suy đoán vô tội vẫn chưa được áp dụng ở 
Trung Quốc sử dụng việc quyền im lặng không được ghi nhận theo pháp luật làm lập luận 
chính vì theo họ, quyền im lặng là một thành phần không thể thiếu của suy đoán vô tội. 
Theo tác giả bài viết này, quyền im lặng không phải là một thành phần cần thiết của suy đoán 
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nguyên tắc vô tội, mà là một nguyên tắc phái sinh từ nó. ICCPR cũng không liệt kê quyền im 
lặng là một trong số các bảo đảm tối thiểu, thay vào đó, một trong số các bản đảm đó là đặc 
quyền chống lại sự tự buộc tội. Do đó, có thể nói rằng Trung Quốc đã thiết lập nguyên tắc suy 
đoán vô tội, mặc dù còn nhiều hạn chế. Ví dụ, quyền được đối chất với nhân chứng không 
được bảo đảm ở Trung Quốc, lời khai từ nhân chứng sống trong các vụ án hình sự tương 
đối hiếm ở toà hình sự. Quyền im lặng vẫn cần được ghi nhận, nhưng sự vắng mặt tạm thời 
của nó không làm mất hiệu lực của nguyên tắc suy đoán vô tội trong luật pháp Trung Quốc.

D. Quy định về làm giàu bất chính (Illicit Enrichment Provisions) và suy đoán vô tội

Một cuộc tranh luận khác liên quan đến các quy định pháp luật về làm giàu bất 
chính và suy đoán vô tội. Điều 395 Luật hình sự Trung Quốc quy định án phạt lên đến 
mười năm tù khi có “sự khác biệt lớn” giữa một tài sản hoặc chi tiêu của qan chức chính 
phủ và thu nhập hợp pháp của người đó mà họ không thể giải thích được rằng các tài 
sản đó có nguồn gốc hợp pháp. Điều 395 về cơ bản yêu cầu nghi can phải tự chính minh 
(tức là, tài sản có nguồn gốc hợp pháp), thay vì để công tố viên chứng minh tính bất 
hợp pháp của tài sản. Điều khoản này sử dụng thuật ngữ “đảo nghĩa vụ chứng minh 
(“reverse onus provision”) để mô tả việc nghi phạm phải gánh một phần trách nhiệm 
chứng minh liên quan đến các tính tiết của vụ án.1

Quy định đảo ngược (Reverse-onus provisions) được sử dụng phổ biến như một cơ 
chế để trừng phạt các quan chức tham nhũng đã từng thành công trong việc che đậy các 
giao dịch bất hợp pháp nhưng không giấu được thành quả đạt được từ các giao dịch đó. 
Mặc dù nhiều quan điểm cho rằng điều khoản này đi ngược lại các nguyên tắc về sự suy 
đoán vô tội cũng như quyền im lặng, tuy nhiên ngày càng nhiều quốc gia nhấn mạnh 
quy định này phù hợp với nguyên tắc suy đoán vô tội trong bối cảnh của nhu cầu cấp 
bách về phòng chống tham nhũng. Ðiều này ðặt ra câu hỏi liệu nguyên tắc suy ðoán vô 
tội có ngoại lệ hay không. Nếu câu trả lời là có, việc áp dụng nguyên tắc ðảo trách nhiệm 
trong các quy ðịnh về làm giàu bất chính có thể coi là một ngoại lệ. Vấn ðề này về cõ bản 
ít gây chia rẽ giữa các khuynh hýớng thảo luận ở Trung Quốc. Phần lớn ðều thừa nhận 
quy ðịnh về ðảo trách nhiệm chứng minh trong các quy ðịnh về làm giàu bất chính ðã 
làm suy giảm nguyên tắc suy đoán vô tội. Tuy nhiên, quy định này được coi là cần thiết 
để xem xét trên quy mô lớn các quan chức sử dụng vị trí của họ để thu lợi bất chính và 
mối liên hệ hợp lý giữa các tài sản bất tương xứng một cách đáng kể với thu nhập hợp 
pháp và giao dịch bất hợp pháp. Đảo trách nhiệm trong các quy định về làm giàu bất 

1 Andrew Ashworth, Four Threats to the Presumption of Innocence, 123 S. AFRICAN L.J. 63, 76 (2006) 
(lưu ý rằng sự từ chối của Nam Phi và chấp thuận của Anh Quốc đối với các quy định về “đảo 
trách nhiệm” mà theo đó “đặt trách nhiệm chứng minh vô tội lên nghi can”); Ndiva Kofele Kale, 
Presumed Guilty: Balancing Competing Rights and Interests in Combating Economic Crimes, 40 
INT’L LAW 909, 912 (2006) (cung cấp ví dụ về “các quy định đảo trách nhiệm góp phần giảm bớt 
gánh ặng của công tố viên” trong các vụ việc liên quan đến làm giàu bất chính).
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chính không gây ảnh hưởng đến vai trò trung tâm của nguyên tắc suy đoán vô tội trong 
tư pháp hình sự Trung Quốc.

IV. Kết Luận

Suy đoán vô tội không chỉ là nguyên tắc về chứng minh mà trong đó phân bổ trách 
nhiệm chứng minh trong các vụ án hình sự, mà còn là một nguyên tắc vàng cho quy 
trình tố tụng hình sự, lá chắn đặc biệt cho quyền của bị cáo và bảo đảm tối thiểu cho xét 
xử công bằng.

Suy đoán vô tội được ghi nhận lần đầu tiên ở Trung Quốc khi sửa đổi luật tố tụng 
hình sự vào năm 1996. Tuy nhiên, nguyên tắc cần phải được cải thiện bằng cách áp dụng 
nhiều biện pháp bảo vệ quyền hơn như quyền của bị cáo được giữ im lặng. Các quy 
định pháp lý mâu thuẫn với nguyên tắc suy đoán vô tội cũng cần phải được bãi bỏ. Ví 
dụ, nghĩa vụ trả lời trung thực các câu hỏi đặt ra bởi người thẩm vấn nên bị hủy bỏ vì 
nó không chỉ mâu thuẫn với nguyên tắc suy đoán vô tội, mà còn có mâu thuẫn với đặc 
quyền chống lại sự tự buộc tội.

Do ảnh hưởng của truyền thống lâu dài, “suy đoán có tội” vẫn còn tồn tại trong thực 
tế. Do vậy, cần thay đổi nhận tức của đội ngũ thực hành pháp luật, đặc biệt là các sĩ quan 
cảnh sát. Thực hiện những khoá tập huấn thường xuyên và cải cách liên quan đến nguyên 
tắc suy đoán vô tội sẽ góp phần dần dân thực thi nguyên tắc này tốt hơn trên thực tế. 
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High among the great British contributions to world civilisation, are the plays of William 
Shakespeare, the full breakfast, the herbaceous border and the presumption of innocence.2

1

- John Mortimer

Presumption of innocence is a standard component of fair trial rights contained in 
international human rights treaties, which include the International Covenant on Civil 
and Political Rights2

3 and the European Convention on Human Rights3
4. Presumption of 

innocence in the common law system is often expressed with the phrase ‘innocent until 
proven guilty’ as coined by the British barrister Sir William Garrow. Any text on the 
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area of research includes specific issues of rights under comparative constitutional law.

1 Mark John Maguire, “The Presumption of Innocence and Amnesia in the UK” March 14, 2018, see 
online: https://readersupportednews.org/pm-section/155-155/48961-the-presumption-of-innocence-
and-amnesia-in-the-uk [retrieved on July 2, 2020].

2 ICCPR, Article 14(2): Everyone charged with a criminal offence shall have the right to be presumed 
innocent until proved guilty according to law.

3 ECHR, Article 6(2): Everyone charged with a criminal offence shall have the right to be presumed 
innocent until proved guilty according to law. the words contained in ECHR are identical to Article 
14(2) ICCPR. Although ECHR is not applicable to India, it however emphasises the significance of 
this rule of criminal jurisprudence.
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subject would be incomplete without the reference to Viscount Sankey’s J. famous and 
oft quoted golden thread articulation in the House of Lords stellar judgment of 1935 
in Woolmington v. DPP1: “Throughout the web of the English Criminal Law one golden 
thread is always to be seen that it is the duty of the prosecution to prove the prisoner’s 
guilt subject to the defence of insanity and subject also to any statutory exception. If 
at the end of and on the whole of the case, there is a reasonable doubt, created by the 
evidence given by either the prosecution or the prisoner, the prosecution has not made 
out the case and the prisoner is entitled to an acquittal.” Woolmington is often treated as a 
resounding endorsement of the presumption rule. 

Presumption of Innocence as the Elixir

Ei incumbit probation qui dicit, non qui negat is the Latin maxim of criminal innocence 
which means that the burden of proving the alleged crime is on the one who asserts 
and not him who denies.2 This elixir of criminal jurisprudence is referred to as the holy 
grail of the defence lawyer. The principle of presumption of innocence is far more than a 
simple rule of evidence.3 It embodies within its ambit, freedom from arbitrary detention. 
Most significantly, it acts as a check on the limitless power of the State to successfully 
employ its vast resources to cause a far greater damage to the un-convicted accused as 
compared to what he/she can inflict on society.4

People generally have a profound interest in not being publicly censured and pun-
ished for crimes of which they are innocent, or for those they cannot be held responsible. 
A liberal state is subject to competing claims and pressures. While on one hand it is re-
sponsible for establishing an effective criminal process to punish and deter wrongdoing 
in order to protect citizens’ rights, on the other hand it must ensure that its citizens are 
not wrongfully convicted or punished. The presumption of innocence and evidentiary 
rules are a part of the normative machinery by which the state seeks to mediate this di-
chotomy.5 The State does not wish to convict an accused at any cost (emphasis mine). It is 
only if he is found guilty that he should be convicted, which is what serves the interest 
of justice. It is not in the interest of justice that an innocent is convicted until his guilt has 
been proved6.

1 Woolmington v. Director of Public Prosecutions [1935] UKHL 1.
2 Legal Maxims, Law Times Journal, (Sept. 29, 2019), see online: http://lawtimesjournal.in/ei-incumbit-

probatio-qui/ [retrieved on July 3, 2020].
3 L.H. Tribe, “An Ounce of Detention: Preventive Justice in the World of John Mitchell”, Virginia L. R. 

(1970) 56(3) 371 at page 404; M. Zander, “Bail: A Re-appraisal”, Criminal L.R. (1987) 67, 25 at page 26.
4 A. Ashworth, “Four Threats to the Presumption of Innocence”, Int’l J. of Evidence and Proof (2006) 10(4), 

241 at page 261; Vrinda Bhandari, “Inconsistent and Unclear: The Supreme Court of India on Bail”, NUJS 
L.R. (2013) 6, 549-558 at page 549.

5 Paul Roberts and Adrian Zuckerman, Criminal Evidence (Oxford University Press, 2004) at page 347.
6 Justice U.L. Bhat, Lectures on The Indian Evidence Act (Universal Law Publishing, 2015) at page 264.
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Majority of criminal trials are conducted in a manner which all participants consider 
fair. Presumption has an extremely high instrumental value, it helps to ensure the recti-
tude of verdicts, reducing the likelihood of convictions of innocent people, contributing 
to building public trust in the system. Equally significant is the normative value of the 
principle as it indicates the relationship which ought to exist between the individual qua 
the suspect/accused and the State. It is a reminder to endeavour to treat the accused as far 
as possible as any other citizen.1

Presumption: The Indian Jurisprudence

In India presumption of innocence is a human right2, but has not specifically been 
given the status of a fundamental right3. In India, however, subject to the statutory inter-
dicts, the said principle forms the basis of criminal jurisprudence. For the aforementioned 
purpose the nature of the offence, seriousness as also gravity thereof may be taken into 
consideration.4 Presumption of innocence and right to a fair trial are the twin safeguards 
available to the accused under the Indian criminal justice system.5 The onus of proving 
everything essential to the establishment of the charge against the accused lies upon the 
prosecution as stressed upon by the court in D. Rama Subba Reddy v. P.V.S. Rama Das6. The 
court stated, “It is the fundamental doctrine of criminal law relating to onus of proof that 
the prosecution must establish all the ingredients of an offence with which the accused 
was charged, by independent evidence for convicting the accused, irrespective of the fact 
whether the accused is able to adduce evidence bringing his case within any one of the 
exceptions or not. The nature and extent of the onus of proof that lies on the prosecution to 
prove the guilt of the accused is absolute…”7

In K.M. Nanavati v. State of Maharashtra8 it was observed, “In India as it is in England, 
there is a presumption of innocence in favour of the accused as a general rule, and it is the 
duty of the prosecution to prove the guilt of the accused.”9 The court while emphasising 

1 Pamela R. Ferguson, “The Presumption of Innocence and its Role in the Criminal Process” Criminal Law 
Forum (2016) 27, 131 at page 149, see online: https://link.springer.com/content/pdf/10.1007/s10609-016-
9281-8.pdf [retrieved on July 3, 2020].

2 See Narendra Singh v. State of M.P. (2004) 10 SCC 699: 2004 SCC (Cri) 1893; Ranjitsing Brahmajeetsing 
Sharma v. State of Maharashtra (2005) 5 SCC 294: 2005 SCC (Cri) 1057 and Rajesh Ranjan Yadav v. 
CBI (2007) 1 SCC 70: (2007) 1 SCC (Cri) 254.

3 Noor Aga v. State of Punjab (2008) 16 SCC 417.
4 Krishna Janardhan Bhat case (2008) 4 SCC 54: (2008) 2 SCC (Cri) 166: (2008) 1 Scale 421, SCC at pages 

65-66, paras 43-44.
5 Gokulesh Sharma & Hemant Kumar Pandey, A Manual on Indian Evidence Act (Thomson Reuters, 

2015) at page 163.
6 D. Rama Subba Reddy v. P.V.S. Rama Das 1970 Cr.L.J. 83.
7 Ibid.
8 K.M. Nanavati v. State of Maharashtra AIR 1962 SC 605
9 Ibid.
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the virtue of this principle in Dahyabhai Chhaganbhai Thakkar v. State of Gujarat1 opined, 
“it is a fundamental principle of criminal jurisprudence that an accused is presumed 
to be innocent the therefore, the burden lies on the prosecution to prove the guilt of 
the accused beyond reasonable doubt.”2 The Supreme Court in Babu v. State of Kerala3, 
reiterated the general principle that every accused is presumed to be innocent unless 
the guilt is proved and that the presumption of innocence is a human right. However, 
the court highlighted certain statutory exceptions, “For this purpose, the nature of the 
offence, its seriousness and gravity thereof has to be taken into consideration. The courts 
must be on guard to see that merely on the application of the presumption, the same may 
not lead to any injustice or mistaken conviction.”4

Although criminal innocence does not find explicit mention under the Indian Con-
stitution, however Article 20(3) provides that no person accused of an offence can be 
compelled to be a witness against themselves. This is the right of self-incrimination which 
protects the accused from being compelled to testify against himself which would place 
the burden of proving his innocence on the accused instead of the prosecution to prove 
his guilt. Sections 1015 and 1026 of the Indian Evidence Act, 1872 provide that the burden 
of proof lies on the prosecution to establish the guilt of the accused. 

The rule of presumption of innocence also gives rise to various constitutional and 
legal rights available to the accused under the Indian Constitution such as right not to be 
arrested except in accordance with the law, right to be produced before the Magistrate 
within 24 hours of his arrest, right to be informed of the grounds of his arrest, right to be 
represented by a counsel etc7.

The presumption of innocence ordinarily gives more weight to the defendant’s right 
not to be wrongly convicted than to the community’s broader interest in law enforcement. 
The “searing injustice”8 of a wrongful conviction is regarded as far greater than the harm 
of an erroneous acquittal. Setting the criminal standard of proof at a high level reduces the 
risk of mistaken convictions, but it increases the risk of erroneous acquittals and produces 
a higher overall expected error rate.9

1 Dahyabhai Chhaganbhai Thakkar v. State of Gujarat AIR 1964 SC 1563.
2 Ibid.
3 Babu v. State of Kerala (2010) 9 SCC 189: (2010) 3 SCC (Cri) 1179: SCC at page 201, para 27.
4 Binoy Kumar Mishra v. State of Jharkhand, (2017) 13 SCC 636 at page 643: (2017) 4 SCC (Cri) 725.
5 Indian Evidence Act, 1872, Section 101 - Whoever desires any court to give judgment as to any legal 

right or liability dependent on the existence of facts which he asserts, must prove that those facts exist.
6 Indian Evidence Act, 1872, Section 102 - The burden of proof in a suit or proceeding lies on that person 

who would fail if no evidence at all were given on either side.
7 A. S. Anand, “Shri P. Babulu Reddy Foundation Lecture: Victims of Crime – The Unseen Side” (1998) 

1 SCC J-3
8 Van der Meer v. The Queen (1988) 82 A.L.R. 10, 31, per Deane J.
9 David Hamer, “Probabilistic Standards of Proof, Their Complements, and the Errors that are Expected to 

Flow from Them”, U.N.E.L.J. (2004) 1, 71 at pages 87-95.
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Constitutionalisation of Presumption of Innocence

Constitutionalisation of general principles of criminal law, and especially of pre-
sumption of innocence is being carried out in many jurisdictions of the world.1 Canada 
and South Africa have accorded a constitutional status to presumption of innocence. It is 
a fundamental right under the Canadian Charter of Rights and Freedoms2 and the Con-
stitution of South Africa3. It therefore follows that the reverse onus clauses have been cat-
egorically declared to be unconstitutional for negating presumption of innocence. In the 
famous R v. Oaks case4, Justice Dickson was of the view, “the presumption of innocence 
protects the fundamental liberty and human dignity of any and every person and if an 
accused bears the burden of disproving on a balance of probabilities an essential element 
of an offence, it would be possible to convict him despite the existence of a reasonable 
doubt”. The South African case of S v. Bhulwana5 follows a similar path.

In the United States, there is no clear and specific guarantee of presumption of 
innocence. However, the courts in Samuel Winship, In re6 and Garrell S. Mullaney v. Still-
man E. Wilbur7, expanded the due process clause in the 5th and 14th amendments to 
constitutionalise the presumption innocence. In the US a high degree of constitutional 

1 Gautam Narasimhan, “Revisiting S. 105 of the India Evidence Act, 1872”, Stu. Adv. 10, 52-57 at page 
55. See generally Richard Mahoney, “The Presumption of Innocence: A New Era”, Can. Bar Rev. 
(1988) 67(1), 1-56.

2 Canadian Charter of Rights and Freedoms, 1982, Art. 11(d).
3 The Constitution of South Africa, 1996, Section 35(3)(h).
4 R. v. Oakes, [1986] 1 SCR 103. See Sebastien Lafrance, “The Presumption of Innocence in Canada: A 

Comparative Perspective with Vietnam” (Upcoming on July 24, 2020, The Online Experts Workshop on 
‘Presumption of Innocence’ jointly organised by Asia Law Centre, University of Melbourne and School 
of law, Vietnam National University).

5 S v. Bhulwana 4 BCLR 401 (1995). Here the courts interpreted Ss. 25(2), (3)(c), (3)(d) and 33(1) of the 
Constitution to pronounce on the unconstitutionality of reverse onus clauses. Also see S. v. Zuma, 
(1995) 2 SACR 748.

6 Samuel Winship, In re, 25 L Ed (2d) 368: 397 US 358 (1970). Here the U.S. Supreme Court held: “The 
requirement of proof beyond a reasonable doubt has this vital role in our criminal procedure 
for cogent reasons. The accused during a criminal prosecution has at stake interests of immense 
importance, both because of the possibility that he may lose his liberty upon conviction and because 
of the certainty that he would be stigmatized by the conviction. Accordingly, a society that values the 
good name and freedom of every individual should not condemn a man for commission of a crime 
when there is reasonable doubt about his guilt.” Accordingly, the decision read the standard of proof 
beyond reasonable doubt into the due process clause, thereby impliedly reading the presumption of 
innocence into the clause as well); Also see Coffin v. United States, 156 US 432 (1895) (established the 
presumption of innocence in criminal trials); Taylor v. Kentucky, 436 US 478 (1978) (which discusses 
the relationship between the burden of proof and the presumption of innocence); see generally Shima 
Baradaran, “Restoring the Presumption of Innocence”, Ohio St. L.J. (2011) 72(4) 723.

7 Garrell S. Mullaney v. Stillman E. Wilbur, 44 LEd (2d) 508: 95 SCt 1881 (1975): 421 US 684.
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protection has been accorded to the principle through a strict application of the ratio-
nal connection test in determining the validity of reverse onus clauses.1 Presumption of 
innocence was therefore read into the due process clause. In India the Supreme Court 
in Maneka Gandhi v. Union of India2 held that the ‘procedure established by law’ under 
Article 21 for depriving a person of his life and personal liberty had to be “reasonable, 
right, just and fair”.3 In Sunil Batra v. Delhi Administration4, Krishna Iyer, J., held that 
after the Maneka thesis, the due process clause as well as Article 14 has to be read into 
Article 21. It therefore follows that if Article 21 incorporates the due process clause, 
then the right to be presumed innocent until proven guilty beyond reasonable doubt 
should be treated as a fundamental right.5 However, the courts in India have not yet 
given it the status of a fundamental right under the Constitution.6

Reverse Onus Clauses: What will become of the Innocent?

Delphidius (Prosecutor): O, illustrious Caesar! If it is sufficient to deny, what hereafter will 
become of the guilty!

Julian: If it is sufficient to accuse, what will become of the innocent?7

This exchange illustrates the two extreme possibilities in the process of bringing an ac-
cused to justice. The prosecutor is interested in getting the accused convicted while the ac-
cused views himself as the victim of the process and therefore feels entitled to the protections 
that are inherent in any trial procedure. It is the side that you are on that determines your 
point of view. The question that needs determination is on whom lies the burden of proof? 

1 Leary v. United States, 395 US 6, 36 (1969) (Harlan, J. held: “A criminal statutory presumption must 
be regarded as “irrational” or “arbitrary”, and hence unconstitutional, unless it can at least be said 
with substantial assurance that the presumed fact is more likely than not to flow from the proved 
fact on which it is made to depend.”); County Court of Ulster Country, New York v. Allen, 442 US 
140, 167 (1979) (Stephens J. held that for a mandatory presumption, i.e., a presumption that shifts 
the persuasive burden to the accused, the basic fact must be sufficiently established to prove the 
presumed fact beyond reasonable doubt. Such a presumption would be valid and can be considered 
by the jury. In his words: “Since the prosecution bears the burden of establishing guilt, it may not 
rest its case entirely on a presumption unless the fact proved is sufficient to support the inference of 
guilt beyond a reasonable doubt.”); see generally Leo H. Whinery, “Presumptions and their Effect”, 
Okla L. Rev. (2001) 54, 553-571.

2 Maneka Gandhi v. Union of India (1978) 1 SCC 248.
3 Also see Bachan Singh v. State of Punjab, (1980) 2 SCC 684, where Sarkaria, J., inspired by the Maneka 

thesis, declared that Art. 21 means that “no person shall be deprived of life or personal liberty except 
according to just, fair and reasonable procedure established by valid law”.

4 Sunil Batra v. Delhi Administration (1978) 4 SCC 494.
5 Rahul Singh, “Reverse Onus Clauses: A Comparative Law Perspective”, Stud. Adv. (2001) 13, 148-172 

at page 171.
6 Noor Aga, supra note 12.
7 As cited in Coffin v. United States, supra note 32 at page 454.
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i.e. who ought merely to allege and who ought to deny or affirm by adducing evidence?1 The 
fundamental principles rest the burden of proof on the prosecution. However, the reverse 
onus clause shifts the burden on to the accused. Reversing the onus in a criminal trial means 
that instead of the prosecution proving the guilt, the accused has to prove his innocence. 
Although the presumption of innocence is well established under the Indian criminal law2, 
however, there exist exceptions to the rule.

Given the exalted status of presumption of innocence, it is difficult to envisage any 
exception to the ‘golden thread’3 rule. Reverse onus clauses or reverse burdens, however 
constitute a singular exception, supplanting presumption of innocence with presumption 
of guilt. ‘Innocent until proven guilty’ is replaced with ‘guilty until proven innocent’ where 
the accused is perceived as the presumptive criminal who needs to establish his innocence. 
Reverse burdens lead to a dilution of the prosecution’s legal burden where the prosecutor is 
required to prove only a minimum threshold (basic or predicate act), which is the actus reus.4

On producing a minimum amount of proof, the accused is presumed to be culpable and 
consequently he is bestowed with the responsibility of establishing the absence of mens rea.5 A 
failure to discharge such reverse persuasive burden will entail the conviction of the accused.6 

This means that whereas in a reverse evidential burden, the accused is only required to raise 
a reasonable doubt as to his guilt and the burden continues on the prosecution, in a reverse 
persuasive burden, the role of the prosecution ends with the shifting of the burden to the ac-
cused.7 This article endeavours to analyse the constitutional validity of reverse onus clauses 
under various statutes in India, where the obligation is shifted on to the accused to prove his 
innocence instead of the prosecution proving the guilt.

Propensity for Reverse Onus Clauses

It is a natural desire of society to see the guilty punished. It satiates the hunger for 
justice and gives deliverance to the feeling of empathy for the victim of the crime. This 
however may result in the emanation of a tendency for short cuts which are legitimised 
on the basis of increasingly low conviction rates which are a threat to law and order. The 

1 Rahul Singh supra note 39 at page 148.
2 S.V. Joga Rao. Current Issues in Criminal Justice and Medical Law: A Critical Focus (New Delhi: Eastern 

Law House, 1999) at pages 69-70; P.N. Krishna Lal v. State of Kerala, AIR 1995 SC 1325 (per Ramaswamy, 
J.). Woolmington case supra note 4.

3 Woolmington case supra note 4.
4 Byron M. Sheldrick, “Shifting Burdens and Required Inferences: The Constitutionality of Reverse 

Onus Clauses”, Univ. Toronto Fac. L. Rev. (1986) 44(2) 179-208 at pages 181-182.
5 Victor Tadros & Stephen Tierney, “The Presumption of Innocence and the Human Rights Act”, Mod. 

L. Rev. (2004) 67 (3) 402-434 at page 418.
6 See generally State of Madras v. A. Vaidyanatha Iyer, AIR 1958 SC 61 (discussing the concept of 

mandatory presumptions creating reverse burdens).
7 Sheldrick, supra note 45.
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earliest indication of propensity for reverse onus clause are found with respect to socio-
economic offences where the interest sought to be protected is not an individual’s but 
that of the society which has an interest in the protecting health, property and economic 
interests. Another set of legislations which carry the stringent provisions of reverse onus 
clauses are those that deal with the anti-national elements.1 Laws pertaining to drugs 
and psychotropic substances and the anti-terror laws are justified on the necessary tilting 
of the balance on state security rather than individual liberty. 

There exists a legislative tendency to enact reverse onus clauses on the pretext of state 
security. Some statutory provisions employing reverse onus clauses in India are the Food 
Adulteration Act, 1954, Section 10(7-B); the Essential Commodities Act, 1955, Section 10C; 
the Customs Act, 1962, Sections 123, 138A and 139; the Foreign Exchange Management 
Act, 1999, Section 39; the Narcotic Drugs and Psychotropic Substances (NDPS) Act, 1985, 
Sections 35, 54 and 66; the Wealth Tax Act, 1957, Section 35-O; and the Prevention of Cor-
ruption Act, 1988, Section 20.2

In India provisions for reverse burden are not limited to special enactments but also 
exist under general statutes, e.g. Indian Penal Code, the Evidence Act under sections 
113A and 113B. Further the courts in cases with respect to a factual scenario e.g. where 
the husband is accused of killing his wife when they were in the same room, shift the 
burden on to the accused. The balancing act between law enforcement and protection of 
citizens from injustice is precarious.

The Indian law does not specifically provide for the burden of proving the guilt of 
the accused on the prosecution. Section 101, Evidence Act,1872 does not make a distinc-
tion between the prosecution and defence as it simply states that the burden of proof 
is on the person who wishes to establishes its existence. However, the courts have em-
phasised the fundamental nature of this presumption in numerous cases.3 Although this 
presumption has been circumvented by the legislature by the enactment of laws with 
reverse onus clauses.4

Section 5, Terrorist and Disruptive Activities (Prevention) Act (TADA), 1987, a repealed 
anti-terror law created the created the offence of “unauthorised conscious possession” of 
specified arms and ammunition in a “notified area” by the accused. This possession cre-

1 Rahul Singh supra note 39 at page 149.
2 Ibid.
3 Willie Slaney v. State of Madhya Pradesh, AIR 1956 SC 116; M.G. Agarwal v. State of Maharashtra, AIR 1963 

SC 200; Kali Ram v. State of Himachal Pradesh, (1973) 2 SCC 808; Himachal Pradesh Administration v. Om 
Prakash, (1972) 1 SCC 249; Shivaji Bobde v. State of Maharashtra, (1973) 2 SCC 793; Kashi Nath Ray 
v. State of Bihar, (1996) 4 SCC 539.

4 Even Woolmington recognises that a statute can derogate from the principle of presumption of 
innocence.
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ated a presumption of guilt, which could be rebutted only if the accused were to prove the 
non-existence of a fact essential to constitute any of the ingredients of the offence. While 
interpreting this provision, the Supreme Court in Kartar Singh v. Union of India1 drew atten-
tion to the grave implications that this presumption had on individual liberty.

The Indian law provides for only two exceptions to the presumption of innocence: 
(i) where it is expressly provided in a statute2 and (ii) when the accused prefers an appeal 
against an order of conviction passed by a lower court, he does not enjoy a presump-
tion of innocence in the appellate court.3 This article deals with the constitutionality of 
reverse onus clauses under Indian statutes.

Justifying Reverse Burdens

Justifying reverse burdens may prove to be a difficult task but time and again they 
are validated on the basis of common policy. Amongst the reasons advanced for such 
onuses are the arguments of public interest in addition to the magnitude of the evil 
sought to be suppressed. It is on account of such reasonings of public interest and speedy 
justice that presumption of innocence stands watered down.

The 47th Report of the Indian Law Commission, 1972 suggests that since offences pertaining 
to narcotics, corruption, food adulteration and terrorism threaten the ‘health or material welfare 
of the community as a whole’, special effort for enforcement is the need of the hour.4 Addition-
ally, the injury to society is far greater in certain offences against public welfare.5 Consequently, 
it was felt that conforming to the traditional standard of proof would impede the State’s effort to  
effectively address and regulate the escalating incidents of such crime.6 Further the prosecu-
tion encounters a practical difficulty in obtaining proof and adducing evidence about those 
matters which are within the exclusive knowledge of the accused.7 Reverse burdens are jus-

1 Kartar Singh v. Union of India 1994 SCC (Cri) 899. The court stated, “Mere possession of (unauthorised) 
arms and ammunition specified in the section has been made a substantive offence. It is much more 
serious in nature and graver in impact as it results in [the] prosecution of a man irrespective of his 
association or connection with terrorist activity…the harshness of the provisions is apparent as all 
those provisions of the Act for prosecuting a person including forfeiture of property, denial of bail, 
etc. are applicable to a person accused of possessing any arms and ammunition as one who is charged 
for an offence under section 3 and 4 of the Act. It is no doubt true that no one has justification to 
have such arms and ammunitions…but unjustified possession does not make a person a terrorist or 
disruptionist.”

2 See for example s. 35 of the NDPS Act, 1985. Sec also Willie Slaney, supra note 51.
3 Lai Mandi v. State of West Bengal, (1995) 3 SCC 603; Dharam Pal v. State of Uttar Pradesh, (1975) 2 SCC 596.
4 Law Commission on India, “47th Report – The Trial and Punishment of Social and Economic 

Offences” (1972) at pages 2, 4 (highlighting, inter alia, that avaricious or rapacious motive of the 
criminal, non-emotional background of the crime, fraud as the mode of operation, etc.).

5 Id. at page 3.
6 Id. at pages 44-47.
7 Paul Roberts, “Taking the Burden of Proof Seriously”, Criminal L. Rev. (1985) 783 at page 785.
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tifications also in terms of judicial economy and administrative convenience where they fa-
cilitate shorter, easier and inexpensive trials, resulting in conservation of resources, time and 
energy. Ultimately, such clauses result in higher conviction rates which supplement the aim 
of deterrence.1

Reverse burdens are justified as serving the same goals as the presumption of in-
nocence in its ordinary operation as they both aim to achieve a “fair balance between the 
general interest of the community and the personal rights of the individual”.2 A balance is 
sought between the defendant’s right not to be wrongly convicted and the community’s 
broader interest in law enforcement. The presumption of innocence ordinarily places far 
greater weight on the defendant’s rights. The reverse burden favours law enforcement. 
This shift however needs to be categorically justified. In re-striking the balance “reason-
able proportionality” must be maintained.3

Reverse Burdens: The Constitutional Status

The constitutionality of provisions placing the burden of proof on the accused must 
be tested on the anvil of the State’s responsibility to protect innocent citizens. The courts 
are responsible for assessing the importance of the right being limited to our society 
which must be weighed against the purpose of the limitation.4 The purpose of the limita-
tion is the reason for the law or conduct which limits the right.5

The Supreme Court in Noor Aga v. State of Punjab6 held that presumption of inno-
cence is a human right as envisaged under Article 14(2) of the International Covenant 
on Civil and Political Rights and cannot per se be equated with the fundamental right 
and liberty under Article 21 of the Constitution of India. It, having regard to the extent 
thereof, would not militate against other statutory provisions (which, of course, must be 
read in the light of the constitutional guarantees as adumbrated in Articles 20 and 21 of 
the Constitution of India).7

1 Sheldrick, supra note 45 at page 204; Solomon E. Salako, “Strict Criminal Liability: A Violation of the 
Convention?”, J. of Criminal Law (2006) 70, 531 at page 533 (Although the paper discusses this idea 
in the context of strict criminal liability in regulatory offences, it can be extrapolated to the socio-
economic offences in India for which reverse onuses have been introduced), at page 535; David 
Hamer, “The Presumption of Innocence and Reverse Burdens: A Balancing Act”, Cambridge L.J. 
(2007) 66(1), 142 at pages 143 & 158.

2 Brown v. Stott [2003] 1 A.C. 681 at page 704, per Lord Bingham. Also see R. v. DPP ex parte Kebilene 
[2000] 2 A.C. 326 at page 384, per Lord Hope.

3 Janosevic v. Sweden (2004) 38 E.H.R.R. 473; Also see Salabiaku v. France (1988) 13 E.H.R.R. 379.
4 Noor Aga, supra note 12 at page 442.
5 See S v. Dlamini [(1999) 4 SA 623: (1999) 7 BCLR 771 (CC).
6 Noor Aga, supra note 12.
7 Id. at page 441.
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The reverse persuasive burden is a considerable departure from the normal opera-
tion of presumption of innocence. Requiring the defendant to prove his innocence on 
the balance of probabilities increases the risk of mistaken conviction. But the reverse 
burden brings a far greater decrease in the risk of erroneous acquittal and a significant im-
provement in expected accuracy overall.1 Law enforcement would be facilitated, but the 
innocent defendant is provided with less protection. To be compatible with the presump-
tion of innocence, this fundamental shift in the balance must be justified. On the one 
side, diminishing the defendant’s right may be justified if an incorrect conviction would 
constitute less of an injustice than usual. On the other side, the community’s interest 
in law enforcement may be given greater weight if the prohibited conduct presented a 
particularly severe threat.2

Under the Indian legal regime, there are a number of statutes contradicting the pre-
sumption rule and introducing the reverse burden proof, as discussed previously. Since 
it is beyond the scope of the present article to discuss every provision in detail, only a 
few prominent ones have been discussed. Section 35 of the NDPS Act, 1985 creates a cul-
pable mental state which can be rebutted by the accused by adducing credible evidence. 
Section 54 of the Act also shifts the burden on to the accused to disprove the possession 
of narcotic drugs. Section 43E of the Unlawful Activities Prevention Act (UAPA), 1967 
inserted in 2008 and the amended Section 24 of the Prevention of Money Laundering 
Act, 2002 are also examples of reverse onus clauses enacted by Parliament as the “quick 
fix” for achieving its twin objectives of deterring heinous crimes and increasing the rate 
of convictions.3

Section 29 of the Protection of Children from Sexual Offences Act (POCSO), 2012, al-
lows the ‘Special Court’ to raise a presumption of commission of offences under Sections 
3, 5, 7 and 9 unless proved to the contrary. Section 30 of the (POCSO) Act provides for an-
other presumption of culpable mental state, but the accused can defend himself by proving 
the absence of such mental state. It significantly differs from the reverse onus clauses that 
operate only on the prosecution establishing certain basic elements of the offence, such as 
Section 35 of NDPS Act, 1985.

The Supreme Court in Noor Aga v. State of Punjab4 while dealing with sections 35 and 54 
of NDPS Act, 1985 held that the reverse onus clauses are not ultra vires the Constitution. The 
court held that reverse burdens are constitutional which are justified on both policy consider-

1 Hamer, supra note 60; D. Kaye, “Naked Statistical Evidence”, Yale L. J. (1980) 89, 601.
2 Hamer, Id. at page 149.
3 Nirmalya Chaudhuri, “Dilution of the Presumption of Innocence Principle in India” Oxford Human 

Rights Hub Feb. 15, 2020, see online: http://ohrh.law.ox.ac.uk/dilution-of-the-presumption-of-
innocence-principle-in-india/ [retrieved on July 7, 2020].

4 Noor Aga, supra note 12.
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ations and social control concerns. While presumption of innocence was recognised to be an 
element of personal liberty, Sinha J. held that individual liberty must be subject to social inter-
est to ensure security of the State. He was of the view that a penal provision’s constitutional-
ity needs to be tested on the anvil of the State’s responsibility to protect innocent citizens and 
hence, the rights of the accused and societal interest need to be balanced. The court in this 
case has however justified the shift in legal burden on the ground that the shift is not auto-
matic and occurs only once the prosecution has met the threshold of establishing the actus 
reus and foundational facts according to the procedure stipulated.1 The court clearly stated:

“An initial burden exists upon the prosecution and only when it stands satisfied, 
would the legal burden shift. Even then, the standard of proof required for the 
accused to prove his innocence is not as high as that of the prosecution. Whereas 
the standard of proof required to prove the guilt of the accused on the prosecution 
is “beyond all reasonable doubt” but it is “preponderance of probability” on the 
accused. If the prosecution fails to prove the foundational facts so as to attract the 
rigours of Section 35 of the Act, the actus reus which is possession of contraband by 
the accused cannot be said to have been established.”2

Article 21 and Reverse Burdens

The Supreme Court has time and again held that ‘procedure established by law’ 
under Article 21 of the Indian Constitution must be just, fair and reasonable.3 This also 
encompasses the right to a fair trial.4  It is questionable how far placing the burden on the 
accused as opposed to the state which has access to vast resources at its disposal, can be 
termed as ‘fair’. Reverse onus clauses are antithetical to the Article 21 jurisprudence. As 
a matter of fact, crimes which are of more serious nature usually require a higher degree 
of certainty before holding the accused guilty. However, reverse burdens are a conve-
nient method of negating the rights of an accused and the certainty is lost in this process. 
Reverse burdens displace the presumption of innocence with that of guilt, making the 
accused a presumptive criminal.5

 The Bombay High Court has held a reverse onus clause under Section 9B of the 
Maharashtra Animal Preservation Act as unconstitutional.6 It was of the view that the 
criterion of the State having to prove foundational facts before the presumption of guilt 
can be invoked, is a precondition ensuring fairness and reasonableness of the procedure 

1 Also see Seema Silk & Sarees v. Directorate of Enforcement, (2008) 5 SCC 580.
2 Noor Aga supra note 12 at page 450.
3 Maneka Gandhi, supra note 36.
4 Zahira Habibullah Sheikh (5) v. State of Gujarat, (2006) 3 SCC 374.
5 Paul Roberts, supra note 59 at pages 785-786.
6 Sheikh Zahid Mukhtar v State of Maharashtra, 2016 SCC OnLine Bom 2600: (2017) 2 AIR Bom R 140. The 

court declared section 9B as not being fair, just and reasonable and therefore unconstitutional.
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under Article 21 which was not present under the Act. Section 29 of POCSO Act, does 
not require the prosecution to prove any fact related to the case, which appears to be 
arbitrary and unreasonable, and therefore, violative of Article 21. Of all the reverse onus 
provisions in India, Section 29, POCSO Act is exceptional, probably justified on the basis 
of the gravity and nature of the offence which undoubtedly is one of the harshest crimes 
and that too against children. However, such a blanket presumption of guilt contravenes 
the criterion for constitutionality of reverse onus clauses laid down in Noor Aga, and 
raises the possibility of wrongful convictions.

The Indian position on the constitutionalisation of the presumption of innocence was 
clearly stated in P.N. Krishna Lal v. Govt. of Kerala1 where it was explicitly laid down that the 
presumption of innocence is not a constitutional guarantee and reverse onus clauses can-
not be declared as ultra vires. However, there is a need to answer an oft quoted criticism… 
that the formulation vastly increases the burden on the prosecution. Paul Roberts while an-
swering the question retorts “What is wrong if the prosecution’s onus is made weightier? It 
is repugnant to public policy to allow conviction even when doubt exists.”2

Once the actus reus has been proved beyond reasonable doubt by the prosecution, the 
burden is shifted on to the accused. The accused will be convicted if he is unable to satisfy 
the balance of probabilities standard, even if a reasonable doubt exists as to whether he 
possessed the mens rea to commit the offence. Resultantly, the law is liable to convict indi-
viduals on the basis of a presumption which cannot be rebutted satisfactorily.3 

Reverse burden leaves no option with an accused but to testify to his innocence, there-
by attracting concerns regarding self-incrimination (Article 20(3), Indian Constitution) and 
infringement of his right to silence.4 The justification that the presumed fact is rebuttable 
is unreasonable for imposing a reverse burden because the accused is being pushed into 
a corner to rebut the presumption of guilt and prove his innocence.5 Moreover, the bal-
ance of probabilities standard does not in any way justify  the reverse onus clause because 
the burden on the accused is final and failure to discharge it would result in conviction.6 

1 P.N. Krishna Lal, supra note 43.
2 Paul Roberts, supra note 59.
3 Juhi Gupta, “Interpretation of Reverse Onus Clauses”, NUJS L. T. (2012) 5, 49 at page 58.
4 Solomon E. Salako, “Strict Criminal Liability: A Violation of the Convention?”, J. of Criminal L. (2006) 

70, 531 at page 533 (Although the paper discusses this idea in the context of strict criminal liability 
in regulatory offences, it can be extrapolated to the socio-economic offences in India for which 
reverse onuses have been introduced) at page 540; also see Sheldrick, supra note 45 at pages 199-200 
(discussing several legitimate reasons for the unwillingness of an accused to testify).

5 Peter Lewis, “The Human Rights Act 1998: Shifting the Burden”, Criminal L. Rev. (2000) 8, 667 at 
page 671.

6 Glanville Williams, “The Logic of “Exceptions”, Camb. L. J. (1988) 47(2) 261 at page 265.



379PRESUMPTION OF INNOCENCE AND REVERSE ONUS CLAUSES:...

 While there is no doubt that the standard is lower than proof beyond reasonable doubt, it is 
still extremely difficult for the accused to meet them.1

Conclusion 

The principle that an accused should be presumed innocent unless and until proved 
guilty, is perhaps the fundamental principle of procedural fairness in criminal law.2  It is 
considered fundamental because it is believed that allowing the guilty to go free is better 
than convicting the innocent.3 Lying at the heart of criminal law, this principle is invaluable 
for protecting an accused in a criminal trial, which is seen to be a contest between two un-
equal actors, namely the State and the accused. It protects his fundamental liberty and hu-
man dignity, preventing him from being subjected to the grave socio-legal consequences 
of a conviction unless his guilt is unequivocally established. This is essential in any society 
that believes in equity and social justice and thus, the principle is worthy of paramount 
respect by both the legislature and the judiciary.4 

In India although presumption of innocence has been recognised as a human right, 
reverse burdens have been upheld as necessary exceptions to the fundamental principle. 
That the principle has not been expressly included as a fundamental right under Article 
21, has been used as a justification to hold reverse onus clauses constitutional. For 
the reasons submitted above, neither the justification not public welfare justifies the 
constitutionality of these clauses.5

It is the absenteeism of express legislative provisions on presumption of innocence 
which has created the confusion resulting in obscurity on the issue. Given the trends in 
other jurisdictions before us, constitutionalisation of presumption of innocence would 
bring clarity to the issue. More importantly, if the right to be presumed innocent until 
proved guilty was actually interpreted to be a part of Article 21, then the accused could 
not have been deprived of this right except by a just, fair and reasonable law. Ultimate-
ly, this article makes a case not for eliminating reverse onus clauses from the Indian 
legal context but advocates that such clauses be tested on the anvil of justness, fairness 
and reasonableness. This implies that the Indian judiciary would have to find more in-
novative ways to adeptly walk the tightrope to determine whether the societal interest 

1 See Paul Roberts, supra note 59 at page 786; Victor Tadros & Stephen Tierney, supra note 46 at pages 
426-427; Glanville Williams, Id. at page 268; Hamer, supra note 60 at page 143; also see Dahyabhai 
Chhaganbhai Thakkar, supra note 19; Ian Dennis, “Reverse Onuses and the Presumption of 
Innocence: In Search of Principle”, Criminal L. Rev. (2005) 12, 901 at page 905.

2 Andrew Ashworth, Principles of Criminal Law (Oxford University Press, 2009) at page 72.
3 Victor Tadros & Stephen Tierney, supra note 46.
4 Sheldrick, supra note 45 at page 180.
5 Juhi Gupta, supra note 80 at page 49
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sought to be protected by reverse onus clauses justifies the curtailment of individual 
liberty. Not a tough task given the past experience under the gamut of fundamental 
rights jurisprudence.
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Tóm tắt:  Bài viết này hướng đến phân tích tính hợp hiến đối với các điều khoản trách nhiệm ngược 

theo các đạo luật khác nhau ở Ấn Độ, khi nghĩa vụ được chuyển qua bị cáo phải chứng minh sự vô tội 

của mình, thay vì bên truy tố phải chứng minh có tội. Nó kết luận với quan điểm rằng nếu quyền được 

coi là vô tội được hiến pháp hóa tại Ấn Độ, tức là nếu nó được giải thích là một phần của Điều 21 của 

Hiến pháp Ấn Độ, thì bị cáo sẽ không bị tước quyền này trừ khi chỉ bởi một luật chính đáng, công bằng 

và hợp lý.

Từ khóa: Giả định vô tội, Điều khoản trách nhiệm ngược, Nghĩa vụ ngược, Hợp hiến, Hiến pháp hóa.

Đáng kể trong số những đóng góp to lớn của nước Anh cho nền văn minh thế giới là 
các vở kịch của William Shakespeare, bữa sáng đầy đủ, biên giới thảo mộc và giả định vô tội.12

- John Mortimer

Giả định vô tội là một thành phần tiêu chuẩn của các quyền xét xử công bằng 
có trong các điều ước quốc tế về quyền con người, bao gồm Công ước quốc tế về các 
quyền dân sự và chính trị2

3 và Công ước châu Âu về quyền con người.3
4 Giả định vô tội 

trong hệ thống thông luật thường được thể hiện bằng cụm từ vô tội cho đến khi được 

* Đại học Panjab, Ấn Độ. Professor (Dr.) of Law, University Institute of Legal Studies, Panjab University, 
Chandigarh; Director, Centre for Constitution and Public Policy, UILS, PU; Faculty Chair, Alternate 
Dispute Resolution and Client Counselling Board, UILS, PU; Author of 2 books and co-editor of 4 books; 
TEDx speaker. The author can be reached at dr.shrutibedi@gmail.com. Her current area of research 
includes specific issues of rights under comparative constitutional law.

1 Mark John Maguire, “The Presumption of Innocence and Amnesia in the UK” March 14, 2018, see 
online: https://readersupportednews.org/pm-section/155-155/48961-the-presumption-of-innocence-
and-amnesia-in-the-uk [retrieved on July 2, 2020].

2 ICCPR, Article 14(2): Everyone charged with a criminal offence shall have the right to be presumed 
innocent until proved guilty according to law.

3 ECHR, Article 6(2): Everyone charged with a criminal offence shall have the right to be presumed 
innocent until proved guilty according to law. the words contained in ECHR are identical to Article 
14(2) ICCPR. Although ECHR is not applicable to India, it however emphasises the significance of 
this rule of criminal jurisprudence.
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chứng minh là tội lỗi được đặt ra bởi luật sư người Anh Sir William Garrow. Bất kỳ 
văn bản nào về chủ đề này sẽ không đầy đủ nếu không dẫn chiếu đến phán quyết nổi 
tiếng và thường được trích dẫn của Tử tước Sankey  tại Thượng Viện năm 1935 trong 
vụ Woolmington v. DPP1: “Xuyên qua mạng lưới của Luật Hình sự Anh, có một sợi chỉ 
vàng luôn luôn được thấy đó là nhiệm vụ của công tố chứng minh tội lỗi của tù nhân 
trước sự bảo vệ của sự tâm thần và trước bất kỳ ngoại lệ theo luật định nào. Nếu ở cuối 
và trong toàn bộ vụ án, có một sự nghi ngờ hợp lý, được tạo ra bởi bằng chứng được 
đưa ra bởi bên công tố hoặc tù nhân, thì bên công tố không được tiếp tục vụ án và tù 
nhân có quyền được tha bổng”. Vụ Woolmington thường được coi là một sự chứng 
thực vang dội của quy tắc giả định.

Giả định vô tội là thần dược

Ei incumbit probation qui dicit, non qui negat là câu châm ngôn vô tội của người Latin, 
điều đó có nghĩa là gánh nặng chứng minh tội phạm bị cáo buộc là của người khẳng 
định chứ không phải người phủ nhận.2 Thần dược của luật học hình sự này được gọi là 
chén thánh của luật sư bào chữa. Nguyên tắc suy đoán vô tội có nghĩa rộng hơn nhiều 
một quy tắc đơn giản về bằng chứng.3 Nó bao gồm trong phạm vi của mình tự do khỏi 
sự giam giữ tùy tiện. Đáng kể nhất, nó đóng vai trò kiểm tra sức mạnh vô hạn của Nhà 
nước nhằm sử dụng thành công các nguồn lực khổng lồ của mình để gây ra thiệt hại lớn 
hơn nhiều cho những người bị buộc tội không bị kết án so với những gì anh ta / cô ta có 
thể gây ra cho xã hội.4

Người ta thường có mối quan tâm sâu sắc đến việc không bị kiểm duyệt công khai 
và bị trừng phạt vì những tội ác mà họ không gây ra, hoặc đối với những người mà họ 
không thể chịu trách nhiệm. Một nhà nước tự do phải chịu các yêu sách và áp lực cạnh 
tranh. Mặc dù, một mặt, nó có trách nhiệm thiết lập một quy trình hình sự hiệu quả để 
trừng phạt và răn đe những hành vi sai trái để bảo vệ quyền công dân, mặt khác, nó phải 
đảm bảo rằng công dân của mình không bị kết án hoặc trừng phạt sai. Các quy tắc giả 
định của vô tội và bằng chứng là một phần của bộ máy quy phạm mà nhà nước tìm cách 
làm trung gian cho sự phân đôi này.5 Nhà nước không muốn kết án một bị cáo bằng bất 
cứ giá nào (nhấn mạnh của tôi). Chỉ khi một người có tội thì anh ta nên bị kết án, đó là 

1 Woolmington v. Director of Public Prosecutions [1935] UKHL 1.
2 Legal Maxims, Law Times Journal, (Sept. 29, 2019), see online: http://lawtimesjournal.in/ei-incumbit-

probatio-qui/ [retrieved on July 3, 2020].
3 L.H. Tribe, “An Ounce of Detention: Preventive Justice in the World of John Mitchell”, Virginia L. R. 

(1970) 56(3) 371 at page 404; M. Zander, “Bail: A Re-appraisal”, Criminal L.R. (1987) 67, 25 at page 26.
4 A. Ashworth, “Four Threats to the Presumption of Innocence”, Int’l J. of Evidence and Proof (2006) 10(4), 

241 at page 261; Vrinda Bhandari, “Inconsistent and Unclear: The Supreme Court of India on Bail”, 
NUJS L.R. (2013) 6, 549-558 at page 549.

5 Paul Roberts and Adrian Zuckerman, Criminal Evidence (Oxford University Press, 2004) at page 347.
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những gì phục vụ lợi ích của công lý. Không phải vì lợi ích của công lý mà một người vô 
tội bị kết án cho đến khi tội lỗi của anh ta được chứng minh.1

Phần lớn các vụ xét xử hình sự được thực hiện theo cách mà tất cả những người 
tham gia coi là công bằng. Giả định có giá trị công cụ cực kỳ cao, nó giúp đảm bảo tính 
chính xác của các phán quyết, làm giảm khả năng kết án của những người vô tội, góp 
phần xây dựng niềm tin của công chúng vào hệ thống. Đáng kể không kém là giá trị quy 
phạm của nguyên tắc vì nó chỉ ra mối quan hệ phải tồn tại giữa cá nhân với tư cách nghi 
phạm / bị cáo và Nhà nước. Đó là một lời nhắc nhở nên đối xử với bị cáo giống như bất 
kỳ công dân khác càng nhiều càng tốt.2

Giả định: Luật học Ấn Độ

Ở Ấn Độ, giả định vô tội là một quyền của con người3, nhưng chưa được quy định 
một cách cụ thể như địa vị của một quyền cơ bản4. Tuy nhiên, ở Ấn Độ, do sự can thiệp theo 
luật định, nguyên tắc nói trên tạo thành cơ sở của án lệ hình sự. Đối với mục đích đã nói ở 
trên, bản chất của hành vi phạm tội, mức độ nghiêm trọng cũng có thể được xem xét.5 Giả 
định vô tội và quyền được xét xử công bằng là hai biện pháp bảo vệ song hành dành cho 
bị cáo theo hệ thống tư pháp hình sự Ấn Độ.6 Trách nhiệm chứng minh mọi thứ thiết yếu 
đối với việc thiết lập cáo buộc chống lại bị cáo thuộc về bên truy tố như tòa án nhấn mạnh 
trong vụ D. Rama Subba Reddy v. P.V.S. Rama Das.7 Tòa án tuyên bố, “Đây là học thuyết cơ 
bản của luật hình sự liên quan đến trách nhiệm chứng minh, rằng công tố phải thiết lập 
tất cả các cấu thành của tội phạm mà bị cáo bị buộc tội, bởi bằng chứng độc lập để kết tội 
bị cáo, bất kể thực tế là bị cáo có thể đưa ra bằng chứng về việc vụ án của mình thuộc bất 
kỳ trường hợp ngoại lệ nào hay không. Bản chất và mức độ của trách nhiệm chứng minh 
thuộc về bên truy tố để chứng minh tội phạm của bị cáo là tuyệt đối…”8

Trong vụ K.M. Nanavati v. Bang Maharashtra9  đã được quan sát, “Tại Ấn Độ như ở nước 
Anh, có một sự suy đoán vô tội có lợi cho bị cáo là một quy tắc chung, và đó là nhiệm vụ 

1 Justice U.L. Bhat, Lectures on The Indian Evidence Act (Universal Law Publishing, 2015) at page 264.
2 Pamela R. Ferguson, “The Presumption of Innocence and its Role in the Criminal Process” Criminal Law 

Forum (2016) 27, 131 at page 149, see online: https://link.springer.com/content/pdf/10.1007/s10609-016-
9281-8.pdf [retrieved on July 3, 2020].

3 See Narendra Singh v. State of M.P. (2004) 10 SCC 699: 2004 SCC (Cri) 1893; Ranjitsing Brahmajeetsing 
Sharma v. State of Maharashtra (2005) 5 SCC 294: 2005 SCC (Cri) 1057 and Rajesh Ranjan Yadav v. CBI 
(2007) 1 SCC 70: (2007) 1 SCC (Cri) 254.

4 Noor Aga v. State of Punjab (2008) 16 SCC 417.
5 Krishna Janardhan Bhat case (2008) 4 SCC 54: (2008) 2 SCC (Cri) 166: (2008) 1 Scale 421, SCC at pages 

65-66, paras 43-44.
6 Gokulesh Sharma & Hemant Kumar Pandey, A Manual on Indian Evidence Act (Thomson Reuters, 

2015) at page 163.
7 D. Rama Subba Reddy v. P.V.S. Rama Das 1970 Cr.L.J. 83.
8 Ibid.
9 K.M. Nanavati v. State of Maharashtra AIR 1962 SC 605
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của công tố để chứng minh tội của bị cáo”.1 Tòa án trong khi nhấn mạnh đến thuộc tính 
của nguyên tắc này trong vụ Dahyabhai Chhaganbhai Thakkar v. Bang Gujarat2 đã nêu quan 
điểm, “đây là một nguyên tắc cơ bản của án lệ hình sự, rằng một bị cáo được coi là vô tội, 
vì vậy, nghĩa vụ  thuộc về bên công tố chứng minh tội của bị cáo là vượt quá sự nghi ngờ 
hợp lý”.3 Tòa án Tối cao trong vụ Babu v. Kerala4, nhắc lại nguyên tắc chung rằng mọi bị cáo 
đều được coi là vô tội trừ khi tội phạm được chứng minh và giả định vô tội là một quyền 
của con người. Tuy nhiên, tòa án nhấn mạnh một số trường hợp ngoại lệ theo luật định 
nhất định, “Vì mục đích này, bản chất của hành vi phạm tội, mức độ nghiêm trọng và 
nguy hiểm của nó phải được xem xét. Các tòa án phải cảnh giác để thấy rằng chỉ áp dụng 
giả định, điều tương tự có thể không dẫn đến bất kỳ sự bất công hoặc kết án sai lầm nào”.5

Mặc dù vô tội hình sự không được đề cập rõ ràng trong Hiến pháp Ấn Độ, tuy nhiên 
Điều 20 (3) quy định rằng không ai bị cáo buộc một tội có thể bị buộc phải là nhân chứng 
chống lại chính họ. Đây là quyền không tự buộc tội, bảo vệ bị cáo khỏi bị buộc phải làm 
chứng chống lại chính mình, điều này sẽ đặt gánh nặng chứng minh sự vô tội của mình 
lên bị cáo, thay vì bên truy tố chứng minh tội của người đó. Phần 1016 và 1027 của Luật 
chứng cứ Ấn Độ, năm 1872 quy định rằng trách nhiệm chứng minh thuộc về bên truy tố 
để thiết lập tội trạng của bị cáo.

Quy tắc suy đoán vô tội cũng làm phát sinh nhiều quyền hiến định và luật định 
khác nhau dành cho bị cáo theo Hiến pháp Ấn Độ, như quyền không bị bắt ngoại trừ 
theo luật định, quyền được đưa ra trước Thẩm phán trong vòng 24 giờ sau khi bị bắt, 
quyền được thông báo về các căn cứ bị bắt giữ, quyền được đại diện bởi một luật sư, v.v.8

Giả định vô tội thường đề cao quyền của bị cáo không bị kết án sai so với lợi ích rộng 
rãi hơn của cộng đồng trong việc thực thi pháp luật. “Sự bất công cùng cực”9 của một kết 
tội sai lầm được coi là lớn hơn nhiều so với tác hại của một sự tha bổng sai lầm. Đặt tiêu 
chuẩn hình sự về bằng chứng ở mức cao sẽ giảm nguy cơ bị kết án nhầm, nhưng nó làm 
tăng nguy cơ tha bổng sai lầm và tạo ra tỷ lệ lỗi   chung dự kiến cao hơn.10

1 Ibid.
2 Babu v. State of Kerala (2010) 9 SCC 189: (2010) 3 SCC (Cri) 1179: SCC at page 201, para 27.
3 Ibid.
4 Babu v. State of Kerala (2010) 9 SCC 189: (2010) 3 SCC (Cri) 1179: SCC at page 201, para 27.
5 Binoy Kumar Mishra v. State of Jharkhand, (2017) 13 SCC 636 at page 643: (2017) 4 SCC (Cri) 725.
6 Indian Evidence Act, 1872, Section 101 - Whoever desires any court to give judgment as to any legal 

right or liability dependent on the existence of facts which he asserts, must prove that those facts exist.
7 Indian Evidence Act, 1872, Section 102 - The burden of proof in a suit or proceeding lies on that person 

who would fail if no evidence at all were given on either side.
8 A. S. Anand, “Shri P. Babulu Reddy Foundation Lecture: Victims of Crime – The Unseen Side” (1998) 

1 SCC J-3.
9 Van der Meer v. The Queen (1988) 82 A.L.R. 10, 31, per Deane J.
10 David Hamer, “Probabilistic Standards of Proof, Their Complements, and the Errors that are 

Expected to Flow from Them”, U.N.E.L.J. (2004) 1, 71 at pages 87-95.
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Hiến pháp hóa giả định vô tội

Hiến pháp hóa các nguyên tắc chung của luật hình sự, và đặc biệt là suy đoán vô 
tội đang được thực hiện trong nhiều nền tư pháp trên thế giới.1 Canada và Nam Phi đã 
trao địa vị hiến định cho suy đoán vô tội. Đây là một quyền cơ bản theo Hiến chương 
về Quyền và Tự do của Canada2 và Hiến pháp Nam Phi.3 Theo đó các điều khoản trách 
nhiệm ngược đã được tuyên bố một cách cụ thể là vi hiến vì phủ nhận sự suy đoán vô 
tội. Trong vụ án nổi tiếng R v. Oaks4, Thẩm phán Dickson đã nêu quan điểm, “Giả định 
vô tội bảo vệ quyền tự do cơ bản và phẩm giá con người của bất kỳ ai và nếu một bị cáo 
chịu nghĩa vụ chối bỏ sự cân bằng của xác suất là một yếu tố thiết yếu của một hành vi 
phạm tội, có thể kết án anh ta bất chấp sự tồn tại của một nghi ngờ hợp lý”. Tại Nam Phi, 
vụ án S v. Bhulwana5 đã đi theo một con đường tương tự.

Ở Hoa Kỳ, không có sự bảo đảm rõ ràng và cụ thể nào về sự suy đoán vô tội. 
Tuy nhiên, các tòa án trong vụ Samuel Winship, In re6 và Garrell S. Mullaney v. Stillman 
E. Wilbur7, đã mở rộng điều khoản tố tụng đúng đắn trong các Tu chính án thứ 5 
và 14 để hiến pháp hóa sự giả định vô tội. Ở Mỹ, mức độ bảo vệ hiến pháp cao đã 
được tuân theo nguyên tắc thông qua việc áp dụng nghiêm ngặt của kiểm tra sự liên 

1 Gautam Narasimhan, “Revisiting S. 105 of the India Evidence Act, 1872”, Stu. Adv. 10, 52-57 at page 
55. See generally Richard Mahoney, “The Presumption of Innocence: A New Era”, Can. Bar Rev. 
(1988) 67(1), 1-56.

2 Canadian Charter of Rights and Freedoms, 1982, Art. 11(d).
3 The Constitution of South Africa, 1996, Section 35(3)(h).
4 R. v. Oakes, [1986] 1 SCR 103. See Sebastien Lafrance, “The Presumption of Innocence in Canada: A 

Comparative Perspective with Vietnam” (Upcoming on July 24, 2020, The Online Experts Workshop on 
‘Presumption of Innocence’ jointly organised by Asia Law Centre, University of Melbourne and School 
of law, Vietnam National University).

5 S v. Bhulwana 4 BCLR 401 (1995). Here the courts interpreted Ss. 25(2), (3)(c), (3)(d) and 33(1) of the 
Constitution to pronounce on the unconstitutionality of reverse onus clauses. Also see S. v. Zuma, 
(1995) 2 SACR 748.

6 Samuel Winship, In re, 25 L Ed (2d) 368: 397 US 358 (1970). Here the U.S. Supreme Court held: “The 
requirement of proof beyond a reasonable doubt has this vital role in our criminal procedure 
for cogent reasons. The accused during a criminal prosecution has at stake interests of immense 
importance, both because of the possibility that he may lose his liberty upon conviction and because 
of the certainty that he would be stigmatized by the conviction. Accordingly, a society that values the 
good name and freedom of every individual should not condemn a man for commission of a crime 
when there is reasonable doubt about his guilt.” Accordingly, the decision read the standard of proof 
beyond reasonable doubt into the due process clause, thereby impliedly reading the presumption of 
innocence into the clause as well); Also see Coffin v. United States, 156 US 432 (1895) (established the 
presumption of innocence in criminal trials); Taylor v. Kentucky, 436 US 478 (1978) (which discusses 
the relationship between the burden of proof and the presumption of innocence); see generally Shima 
Baradaran, “Restoring the Presumption of Innocence”, Ohio St. L.J. (2011) 72(4) 723.

7 Garrell S. Mullaney v. Stillman E. Wilbur, 44 LEd (2d) 508: 95 SCt 1881 (1975): 421 US 684.
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kết hợp lý trong việc xác định tính hợp lệ của các điều khoản trách nhiệm ngược.1 

 Giả định vô tội do đó đã được coi là bao gồm trong điều khoản quy trình đúng. Ở Ấn 
Độ, Tòa án tối cao trong vụ Maneka Gandhi v. Liên bang Ấn Độ2 cho rằng “thủ tục được 
thành lập bởi luật pháp” theo Điều 21 để tước đoạt quyền sống và quyền tự do cá 
nhân phải “hợp lý, đúng đắn và công bằng”.3 Trong vụ Sunil Batra v. Cơ quan hành chính 
Delhi4, Krishna Iyer J. cho rằng sau lập luận vụ Maneka, điều khoản về thủ tục tố tụng 
cũng như Điều 14 phải được coi là bao hàm bởi Điều 21. Do đó, nếu Điều 21 kết hợp 
điều khoản quy trình đúng, thì quyền được coi là vô tội cho đến khi được chứng minh 
phạm tội vượt quá sự nghi ngờ hợp lý nên được coi là một quyền cơ bản.5 Tuy nhiên, 
các tòa án ở Ấn Độ vẫn chưa cho nó vị thế của một quyền cơ bản theo Hiến pháp.6

Điều khoản trách nhiệm ngược: Điều gì sẽ trở thành vô tội?

Delphidius (Công tố viên): Ôi, Caesar lừng lẫy! Nếu nó đủ để chối bỏ, những gì sau 
đây sẽ trở thành tội lỗi!

Julian: Nếu nó là đủ để buộc tội, điều gì sẽ trở thành vô tội?7

Cuộc trao đổi này minh họa hai khả năng cực đoan trong quá trình đưa một bị cáo ra 
trước công lý. Công tố viên quan tâm đến việc kết án các bị cáo, trong khi bị cáo coi mình 
là nạn nhân của quá trình và do đó cảm thấy có quyền đối với các biện pháp bảo vệ vốn có 
trong bất kỳ thủ tục xét xử nào. Việc bạn đang ở bên nào quyết định quan điểm của bạn. Câu 
hỏi cần xác định là: ai có gánh nặng chứng minh? Tức là ai chỉ đơn thuần là cáo buộc, và ai 
phủ nhận hoặc khẳng định bằng cách bổ sung bằng chứng?8 Các nguyên tắc cơ bản đặt ra 

1 Leary v. United States, 395 US 6, 36 (1969) (Harlan, J. held: “A criminal statutory presumption must 
be regarded as “irrational” or “arbitrary”, and hence unconstitutional, unless it can at least be 
said with substantial assurance that the presumed fact is more likely than not to flow from the 
proved fact on which it is made to depend.”); County Court of Ulster Country, New York v. Allen, 442 
US 140, 167 (1979) (Stephens J. held that for a mandatory presumption, i.e., a presumption that 
shifts the persuasive burden to the accused, the basic fact must be sufficiently established to prove 
the presumed fact beyond reasonable doubt. Such a presumption would be valid and can be 
considered by the jury. In his words: “Since the prosecution bears the burden of establishing guilt, 
it may not rest its case entirely on a presumption unless the fact proved is sufficient to support the 
inference of guilt beyond a reasonable doubt.”); see generally Leo H. Whinery, “Presumptions and 
their Effect”, Okla L. Rev. (2001) 54, 553-571.

2 Maneka Gandhi v. Union of India (1978) 1 SCC 248.
3 Also see Bachan Singh v. State of Punjab, (1980) 2 SCC 684, where Sarkaria, J., inspired by the Maneka 

thesis, declared that Art. 21 means that “no person shall be deprived of life or personal liberty except 
according to just, fair and reasonable procedure established by valid law”.

4 Sunil Batra v. Delhi Administration (1978) 4 SCC 494.
5 Rahul Singh, “Reverse Onus Clauses: A Comparative Law Perspective”, Stud. Adv. (2001) 13, 148-172 

at page 171.
6 Noor Aga, supra note 12.
7 As cited in Coffin v. United States, supra note 32 at page 454.
8 Rahul Singh supra note 39 at page 148.
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gánh nặng của chứng minh thuộc về bên truy tố. Tuy nhiên, điều khoản trách nhiệm đảo 
ngược lại chuyển gánh nặng cho bị cáo. Đảo ngược trách nhiệm trong một phiên tòa hình 
sự có nghĩa là thay vì bên truy tố chứng minh tội phạm, bị cáo phải chứng minh mình vô tội. 
Mặc dù sự suy đoán vô tội được thiết lập tốt theo luật hình sự Ấn Độ1, tuy nhiên, vẫn tồn tại 
ngoại lệ cho quy tắc này.

Với địa vị quan trọng của suy đoán vô tội, thật khó để dự tính bất kỳ ngoại lệ nào 
đối với quy tắc “sợi chỉ vàng”2. Điều khoản trách nhiệm đảo ngược hoặc gánh nặng đảo 
ngược, tuy nhiên tạo thành một ngoại lệ duy nhất, thay thế giả định vô tội bằng giả 
định có tội. “Vô tội cho đến khi được chứng minh là có tội”, được thay thế bằng “ có tội 
cho đến khi được chứng minh là vô tội” khi bị cáo được coi là kẻ phạm tội cần phải thiết 
lập sự vô tội của mình. Gánh nặng đảo ngược dẫn đến sự pha loãng gánh nặng pháp 
lý, trong đó công tố viên chỉ cần phải chứng minh một ngưỡng tối thiểu (hành động cơ 
bản), đó là actus reus.3

Về việc đưa ra một lượng bằng chứng tối thiểu, bị cáo bị suy đoán là có thể phạm tội 
và do đó anh ta được trao trách nhiệm thiết lập sự vắng mặt mens rea.4 Việc không thực 
hiện được nghĩa vụ thuyết phục ngược như vậy sẽ dẫn đến sự kết án bị cáo.5 Điều này 
có nghĩa là trong khi có một nghĩa vụ bằng chứng ngược lại, bị cáo chỉ được yêu cầu đưa 
ra một nghi ngờ hợp lý về tội lỗi của mình và nghĩa vụ tiếp tục ở bên truy tố, trong một 
nghĩa vụ thuyết phục ngược, vai trò của công tố kết thúc bằng việc chuyển nghĩa vụ cho 
bị cáo.6 Bài viết này nỗ lực phân tích tính hợp lệ theo hiến pháp của các điều khoản trách 
nhiệm đảo ngược theo các đạo luật khác nhau ở Ấn Độ, khi nghĩa vụ được chuyển sang 
bị cáo để chứng minh sự vô tội của mình thay vì việc bên truy tố chứng minh tội phạm.

Tuyên truyền cho các điều khoản trách nhiệm đảo ngược

Xã hội có một mong muốn tự nhiên nhìn thấy kẻ phạm tội bị trừng phạt. Nó châm 
ngòi cho sự khao khát công lý và mang lại sự giải thoát cho cảm giác đồng cảm với nạn 
nhân của tội ác. Tuy nhiên, điều này có thể dẫn đến sự xuất hiện của một xu hướng cắt 
ngắn được hợp pháp hóa trên cơ sở tỷ lệ kết án ngày càng thấp là một mối đe dọa cho 
pháp luật và trật tự. Dấu hiệu sớm nhất về xu hướng của điều khoản trách nhiệm đảo 

1 S.V. Joga Rao. Current Issues in Criminal Justice and Medical Law: A Critical Focus (New Delhi: 
Eastern Law House, 1999) at pages 69-70; P.N. Krishna Lal v. State of Kerala, AIR 1995 SC 1325 (per 
Ramaswamy, J.).

2 Woolmington case supra note 4.
3 Byron M. Sheldrick, “Shifting Burdens and Required Inferences: The Constitutionality of Reverse 

Onus Clauses”, Univ. Toronto Fac. L. Rev. (1986) 44(2) 179-208 at pages 181-182.
4 Victor Tadros & Stephen Tierney, “The Presumption of Innocence and the Human Rights Act”, Mod. 

L. Rev. (2004) 67 (3) 402-434 at page 418.
5 See generally State of Madras v. A. Vaidyanatha Iyer, AIR 1958 SC 61 (discussing the concept of 

mandatory presumptions creating reverse burdens).
6 Sheldrick, supra note 45.
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ngược được tìm thấy liên quan đến các vi phạm kinh tế xã hội khi mà lợi ích cần được bảo 
vệ không phải là một cá nhân mà là của xã hội có lợi ích bảo vệ sức khỏe, tài sản và kinh 
tế. Một lĩnh vực pháp luật khác có các điều khoản nghiêm ngặt về trách nhiệm ngược là 
những điều khoản liên quan đến các yếu tố chống lại quốc gia.1 Các luật liên quan đến 
ma túy và các chất hướng thần và luật chống khủng bố được biện minh dựa trên độ ưu 
tiên cần thiết của an ninh quốc gia thay vì tự do cá nhân.

Có tồn tại một xu hướng lập pháp để ban hành các điều khoản trách nhiệm đảo 
ngược với lý do an ninh quốc gia. Một số điều khoản theo luật định sử dụng các điều 
khoản trách nhiệm ngược ở Ấn Độ là Luật Thực phẩm, 1954, Mục 10 (7-B); Luật hàng hóa 
thiết yếu, 1955, Mục 10C; Luật Hải quan, 1962, Phần 123, 138A và 139; Luật quản lý ngoại 
hối, 1999, Mục 39; Luật về ma túy và các chất hướng thần (NDPS), 1985, Phần 35, 54 và 
66; Luật thuế tài sản, 1957, Mục 35-O; và Luật Phòng chống Tham nhũng, 1988, Phần 20.2

Ở Ấn Độ, các điều khoản về trách nhiệm đảo ngược không chỉ giới hạn trong các 
điều luật đặc biệt mà còn tồn tại theo các đạo luật chung, ví dụ: Bộ luật Hình sự Ấn Độ, 
Luật chứng cứ theo mục 113A và 113B. Hơn nữa các tòa án trong các vụ án liên quan đến 
một kịch bản thực tế, ví dụ: khi người chồng bị buộc tội giết vợ khi họ ở cùng phòng, 
gánh nặng chuyển cho bị cáo. Hành động cân bằng giữa thực thi pháp luật và bảo vệ 
công dân khỏi sự bất công là bấp bênh.

Luật pháp Ấn Độ không quy định cụ thể về gánh nặng chứng minh tội của bị cáo 
thuộc về bên truy tố. Mục 101, Luật chứng cứ, năm 1872 không phân biệt giữa bên công tố 
và biện hộ vì nó chỉ đơn giản nói rằng gánh nặng chứng minh thuộc về người muốn thiết 
lập sự tồn tại của nó. Tuy nhiên, các tòa án đã nhấn mạnh bản chất cơ bản của giả định 
này trong nhiều vụ việc.3 Mặc dù giả định này đã bị né bởi cơ quan lập pháp bằng việc ban 
hành luật với các điều khoản trách nhiệm ngược.4

Phần 5, Luật chống khủng bố và hoạt động gây rối (TADA), 1987, một đạo luật 
chống khủng bố bị bãi bỏ đã tạo ra tội “chiếm hữu trái phép” đối với các vũ khí và đạn 
dược “trong một khu vực xác định” bởi một bị cáo. Sự chiếm hữu này tạo ra một giả định 
về tội lỗi, chỉ có thể bị bác bỏ nếu bị cáo chứng minh sự không tồn tại của một thực tế cần 
thiết để cấu thành bất kỳ thành phần nào của hành vi phạm tội. Trong khi giải thích điều 

1 Rahul Singh supra note 39 at page 149.
2 Ibid.
3 Willie Slaney v. State of Madhya Pradesh, AIR 1956 SC 116; M.G. Agarwal v. State of Maharashtra, AIR 1963 

SC 200; Kali Ram v. State of Himachal Pradesh, (1973) 2 SCC 808; Himachal Pradesh Administration v. Om 
Prakash, (1972) 1 SCC 249; Shivaji Bobde v. State of Maharashtra, (1973) 2 SCC 793; Kashi Nath Ray v. State 
of Bihar, (1996) 4 SCC 539.

4 Even Woolmington recognises that a statute can derogate from the principle of presumption of 
innocence.
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khoản này, Tòa án Tối cao trong vụ Kartar Singh v. Liên bang Ấn Độ1 đã thu hút sự chú ý 
đến những ảnh hưởng nghiêm trọng mà giả định này có đối với quyền tự do cá nhân.

Luật pháp Ấn Độ chỉ quy định hai trường hợp ngoại lệ cho giả định vô tội: (i) khi nó 
được quy định rõ ràng trong một đạo luật và (ii) khi bị cáo muốn kháng cáo chống lại bản 
án kết tội của tòa án cấp dưới, anh ta không được hưởng một giả định vô tội trong phiên 
tòa phúc thẩm. Bài viết này đề cập đến tính hợp hiến của các điều khoản trách nhiệm 
ngược theo đạo luật Ấn Độ.

Biện minh cho trách nhiệm đảo ngược

Biện minh cho trách nhiệm đảo ngược có thể là một nhiệm vụ khó khăn nhưng hết 
lần này đến lần khác chúng được xác nhận dựa trên chính sách chung. Trong số các lý do 
ủng hộ cho các trách nhiệm như vậy là các lập luận về lợi ích công cộng bên cạnh mức 
độ xấu xa đangcần dập tắt. Đó là lý do của những lập luận như vậy của lợi ích công cộng 
và công lý nhanh chóng mà suy đoán vô tội đứng xuống thứ yếu.

Báo cáo lần thứ 47 của Ủy ban Luật pháp Ấn Độ, năm 1972, cho thấy rằng vì các 
hành vi phạm tội liên quan đến ma túy, tham nhũng, ngoại tình và khủng bố đe dọa đến 
“sức khỏe hoặc phúc lợi vật chất của cộng đồng như một tổng thể”, nỗ lực đặc biệt để 
thực thi là cần thiết.2 Ngoài ra, thương tích cho xã hội còn lớn hơn nhiều trong các hành 
vi phạm tội đối với phúc lợi công cộng.3 Do đó, người ta cảm thấy rằng việc tuân thủ các 
tiêu chuẩn chứng minh truyền thống sẽ cản trở nỗ lực của Nhà nước để giải quyết và 
điều chỉnh hiệu quả sự gia tăng các tội phạm đó.4

Hơn nữa, cơ quan công tố gặp một khó khăn thực tế trong việc thu thập bằng chứng 
và bổ sung bằng chứng về những vấn đề nằm trong kiến   thức độc quyền của bị cáo.5 
Trách nhiệm đảo ngược cũng là sự biện minh về mặt kinh tế tư pháp và sự thuận tiện 
trong quản trị, khi chúng tạo điều kiện cho việc xét xử ngắn hơn, dễ dàng hơn và không 

1 Kartar Singh v. Union of India 1994 SCC (Cri) 899. The court stated, “Mere possession of (unauthorised) 
arms and ammunition specified in the section has been made a substantive offence. It is much more 
serious in nature and graver in impact as it results in [the] prosecution of a man irrespective of his 
association or connection with terrorist activity…the harshness of the provisions is apparent as all those 
provisions of the Act for prosecuting a person including forfeiture of property, denial of bail, etc. are 
applicable to a person accused of possessing any arms and ammunition as one who is charged for an 
offence under section 3 and 4 of the Act. It is no doubt true that no one has justification to have such arms 
and ammunitions…but unjustified possession does not make a person a terrorist or disruptionist.”

2 Law Commission on India, “47th Report – The Trial and Punishment of Social and Economic 
Offences” (1972) at pages 2, 4 (highlighting, inter alia, that avaricious or rapacious motive of the 
criminal, non-emotional background of the crime, fraud as the mode of operation, etc.).

3 Id. at page 3.
4 Id. at pages 44-47.
5 Paul Roberts, “Taking the Burden of Proof Seriously”, Criminal L. Rev. (1985) 783 at page 785.
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tốn kém, dẫn đến bảo tồn nguồn lực, thời gian và năng lượng.1 Cuối cùng, các điều 
khoản như vậy dẫn đến tỷ lệ kết án cao hơn bổ sung cho mục đích răn đe.2

Trách nhiệm đảo ngược được biện minh là phục vụ các mục tiêu tương tự như giả 
định vô tội khi hoạt động thông thường vì cả hai đều nhằm đạt được “sự cân bằng công 
bằng giữa lợi ích chung của cộng đồng và quyền cá nhân của cá nhân”.3 Một sự cân bằng 
được tìm kiếm giữa quyền của bị cáo không bị kết án sai và lợi ích rộng lớn hơn của cộng 
đồng trong việc thực thi pháp luật. Giả định vô tội thường đặt nặng hơn nhiều trong số 
các quyền của bị cáo. Trách nhiệm đảo ngược ủng hộ thực thi pháp luật. Sự thay đổi này 
tuy nhiên cần phải được phân loại hợp lý. Trong việc nổi bật lại sự cân bằng “tỷ lệ tương 
xứng” phải được duy trì.4

Trách nhiệm đảo ngược: Tình trạng hiến pháp

Tính hợp hiến của các điều khoản đặt gánh nặng chứng minh lên bị cáo phải được 
kiểm tra trong mối quan hệ với trách nhiệm Nhà nước bảo vệ công dân vô tội. Các tòa 
án có trách nhiệm đánh giá tầm quan trọng của quyền bị giới hạn trong xã hội chúng ta 
phải được cân nhắc với mục đích của giới hạn.5 Mục đích của giới hạn là lý do cho luật 
pháp hoặc hành vi giới hạn quyền.6

Tòa án tối cao trong vụ Noor Aga v. Bang Punjab7 cho rằng giả định vô tội là quyền của 
con người được quy định theo Điều 14 (2) của Công ước quốc tế về các quyền dân sự và 
chính trị và không thể được đánh đồng với quyền và tự do cơ bản theo Điều 21 của Hiến 
pháp Ấn Độ. Liên quan đến mức độ, nó sẽ không phản đối các điều khoản theo luật định 
khác (tất nhiên, phải được đọc dưới ánh sáng của các bảo đảm hiến pháp như được đưa ra 
trong Điều 20 và 21 của Hiến pháp Ấn Độ).8

Trách nhiệm thuyết phục đảo ngược là một thay đổi đáng kể từ hoạt động bình 
thường của sự suy đoán vô tội. Yêu cầu bị cáo chứng minh sự vô tội của mình cân bằng 

1 Sheldrick, supra note 45 at page 204; Solomon E. Salako, “Strict Criminal Liability: A Violation of the 
Convention?”, J. of Criminal Law (2006) 70, 531 at page 533 (Although the paper discusses this idea 
in the context of strict criminal liability in regulatory offences, it can be extrapolated to the socio-
economic offences in India for which reverse onuses have been introduced), at page 535; David 
Hamer, “The Presumption of Innocence and Reverse Burdens: A Balancing Act”, Cambridge L.J. 
(2007) 66(1), 142 at pages 143 & 158.

2 Sheldrick, Id.
3 Brown v. Stott [2003] 1 A.C. 681 at page 704, per Lord Bingham. Also see R. v. DPP ex parte Kebilene 

[2000] 2 A.C. 326 at page 384, per Lord Hope.
4 Janosevic v. Sweden (2004) 38 E.H.R.R. 473; Also see Salabiaku v. France (1988) 13 E.H.R.R. 379.
5 Noor Aga, supra note 12 at page 442.
6 See S v. Dlamini [(1999) 4 SA 623: (1999) 7 BCLR 771 (CC).
7 Noor Aga, supra note 12.
8 Id. at page 441.
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với xác suất làm tăng nguy cơ kết án nhầm. Nhưng gánh nặng ngược lại làm giảm đáng 
kể nguy cơ tha bổng sai lầm và cải thiện đáng kể về độ chính xác dự kiến   nói chung.1 
Thực thi pháp luật sẽ được tạo điều kiện, nhưng bị cáo vô tội được cung cấp ít bảo vệ 
hơn. Để tương thích với giả định vô tội, sự thay đổi cơ bản trong cân bằng này phải được 
chứng minh. Một mặt, việc giảm bớt quyền của bị cáo có thể được biện minh nếu một 
kết án sai lầm sẽ cấu thành ít bất công hơn bình thường. Mặt khác, sự quan tâm của cộng 
đồng đối với việc thực thi pháp luật có thể được coi trọng hơn nếu hành vi bị nghiêm 
cấm là một mối đe dọa đặc biệt nghiêm trọng.2

Theo chế độ pháp lý Ấn Độ, có một số đạo luật mâu thuẫn với quy tắc giả định và đưa 
ra nghĩa vụ chứng minh ngược, như đã thảo luận trước đây. Vì nó nằm ngoài phạm vi của 
bài viết này để thảo luận về mọi điều khoản một cách chi tiết, chỉ có một vài điều nổi bật đã 
được thảo luận. Mục 35 của Luật NDPS, 1985 tạo ra một trạng thái tinh thần phạm tội có 
thể bị bác bỏ bởi bị cáo bằng cách bổ sung bằng chứng đáng tin cậy. Mục 54 của Luật cũng 
chuyển nghĩa vụ cho bị cáo để chối bỏ việc sở hữu ma túy đá. Phần 43E của Luật Ngăn 
chặn các Hoạt động Bất hợp pháp (UAPA), 1967 được đưa vào năm 2008 và Phần 24 của 
Luật Phòng chống Rửa tiền sửa đổi, 2002 cũng là những ví dụ về các điều khoản ngược 
được ban hành bởi Nghị viện khi sửa chữa nhanh chóng để đạt được hai mục tiêu song đôi 
là răn đe tội phạm đê hèn và tăng tỷ lệ kết án.3

Mục 29 của Luật Bảo vệ Trẻ em khỏi Tội phạm Tình dục (POCSO), 2012, cho phép 
Tòa án Đặc biệt, đưa ra một giả định về việc thực hiện hành vi phạm tội theo Mục 3, 5, 7 
và 9 trừ khi được chứng minh ngược lại. Mục 30 của Luật (POCSO) quy định về một giả 
định khác về trạng thái tinh thần phạm tội, nhưng bị cáo có thể tự bào chữa bằng cách 
chứng minh sự vắng mặt của trạng thái tinh thần đó. Nó khác biệt đáng kể so với các 
điều khoản trách nhiệm ngược chỉ hoạt động trong việc truy tố xác lập các yếu tố cơ bản 
nhất định của hành vi phạm tội, như Mục 35 của Luật NDPS, 1985.

Tòa án tối cao trong vụ Noor Aga v. Bang Punjab4 trong khi giải quyết các phần 35 
và 54 của Đạo luật NDPS, năm 1985 cho rằng các điều khoản trách nhiệm ngược không 
phải là không đúng với Hiến pháp. Tòa án cho rằng gánh nặng đảo ngược là hợp hiến 
khi được biện minh dựa trên cả những cân nhắc chính sách và mối quan tâm kiểm soát 
xã hội. Trong khi suy đoán vô tội được công nhận là một yếu tố của tự do cá nhân, Sinha 
J. cho rằng tự do cá nhân phải đặt dưới lợi ích xã hội để đảm bảo an ninh của Nhà nước. 
Ông cho rằng cần phải kiểm tra tính hợp hiến của một điều khoản trong hình luật trong 

1 Hamer, supra note 60; D. Kaye, “Naked Statistical Evidence”, Yale L. J. (1980) 89, 601.
2 Hamer, Id. at page 149.
3 Nirmalya Chaudhuri, “Dilution of the Presumption of Innocence Principle in India” Oxford Human 

Rights Hub Feb. 15, 2020, see online: http://ohrh.law.ox.ac.uk/dilution-of-the-presumption-of-
innocence-principle-in-india/ [retrieved on July 7, 2020].

4 Noor Aga, supra note 12.



395GIẢ ĐỊNH VỀ VÔ TỘI VÀ CÁC ĐIỀU KHOẢN TRÁCH NHIỆM NGƯỢC:  TÌNH TRẠNG TÀI PHÁN HÌNH SỰ VÀ HIẾN PHÁP Ở ẤN ĐỘ 

quan hệ với trách nhiệm của Nhà nước bảo vệ công dân vô tội và do đó, các quyền của bị 
cáo và lợi ích xã hội cần phải được cân bằng. Tuy nhiên, tòa án trong trường hợp này đã 
biện minh cho sự thay đổi gánh nặng pháp lý trên cơ sở rằng sự thay đổi đó không phải 
là tự động và chỉ xảy ra khi công tố đã đạt đến ngưỡng hành vi cấu thành tội phạm và 
các sự kiện cơ bản theo thủ tục quy định.1 Tòa án tuyên bố rõ ràng:

“Một nghĩa vụ ban đầu tồn tại ở bên truy tố và chỉ khi nó hài lòng, thì gánh nặng pháp 
lý mới chuyển đổi. Ngay cả khi đó, tiêu chuẩn về bằng chứng cần thiết cho bị cáo để chứng 
minh sự vô tội của mình không cao bằng tiêu chuẩn đối với bên truy tố. Trong khi đó, tiêu 
chuẩn của bằng chứng cần thiết để chứng minh tội của bị cáo bởi bên truy tố là “vượt quá 
mọi nghi ngờ hợp lý”, nhưng đó là “sự ưu tiên của xác suất” đối với bị cáo. Nếu bên công 
tố không chứng minh được các sự kiện nền tảng để thu hút sự nghiêm ngặt của Phần 35 
của Luật, thì hành vi cấu thành tội phạm mà bị cáo bị buộc tội không thể được thiết lập.”2

Điều 21 và trách nhiệm đảo ngược

Tòa án Tối cao đã nhiều lần cho rằng “thủ tục được thiết lập bởi luật pháp” theo 
Điều 21 của Hiến pháp Ấn Độ phải công bằng, bình đẳng và hợp lý.3 Điều này cũng bao 
gồm quyền được xét xử công bằng.4 Một câu hỏi đặt ra là việc đặt gánh nặng lên các bị 
cáo trong khi nhà nước có quyền tiếp cận các nguồn lực khổng lồ đến mức nào có thể 
được gọi là “công bằng”. Điều khoản trách nhiệm ngược là đối nghị với án lệ theo Điều 
21. Như một vấn đề thực tế, các tội phạm có tính chất nghiêm trọng hơn thường đòi hỏi 
mức độ chắc chắn cao hơn trước khi buộc tội bị cáo. Tuy nhiên, gánh nặng ngược là một 
phương pháp thuận tiện để phủ nhận các quyền của bị cáo và sự chắc chắn bị mất trong 
quá trình này. Gánh nặng ngược thay thế cho sự suy đoán vô tội thành có tội, khiến bị 
cáo trở thành tội phạm giả định.5

Tòa án tối cao Bombay đã tổ tuyên một điều khoản trách nhiệm ngược theo Mục 9B 
của Luật bảo tồn động vật Maharashtra là vi hiến.6Nó cho rằng tiêu chí Nhà nước phải 
chứng minh các dữ kiện nền tảng trước khi giả định có tội có thể được viện dẫn, là một 
điều kiện tiên quyết đảm bảo tính công bằng và hợp lý của thủ tục theo Điều 21 không có 
trong Luật. Mục 29 của Luật POCSO, không yêu cầu công tố chứng minh bất kỳ dữ kiện 
nào liên quan đến vụ án, có vẻ như là độc đoán và không hợp lý, và do đó, vi phạm Điều 
21. Trong tất cả các điều khoản trách nhiệm ngược ở Ấn Độ, Mục 29, Luật POCSO là đặc 
biệt, có lẽ là hợp lý trên cơ sở trọng lượng và bản chất của hành vi phạm tội mà chắc chắn 

1 Also see Seema Silk & Sarees v. Directorate of Enforcement, (2008) 5 SCC 580.
2 Noor Aga supra note 12 at page 450.
3 Maneka Gandhi, supra note 36.
4 Zahira Habibullah Sheikh (5) v. State of Gujarat, (2006) 3 SCC 374.
5 Paul Roberts, supra note 59 at pages 785-786.
6 Sheikh Zahid Mukhtar v State of Maharashtra, 2016 SCC OnLine Bom 2600: (2017) 2 AIR Bom R 140. The 

court declared section 9B as not being fair, just and reasonable and therefore unconstitutional.
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là một trong những tội ác khắc nghiệt nhất và điều đó cũng chống lại trẻ em. Tuy nhiên, 
việc giả định có tội như vậy trái với tiêu chí về tính hợp hiến của các điều khoản trách 
nhiệm ngược được đặt ra trong vụ Noor Aga, và làm tăng khả năng kết án sai.

Quan điểm của Ấn Độ về việc hiến pháp hóa suy đoán vô tội đã được nêu rõ trong vụ 
P.N. Krishna Lal v. Chính quyền của Kerala1, khi được kết luận một cách rõ ràng rằng suy đoán 
vô tội không phải là một bảo đảm theo hiến pháp và các điều khoản trách nhiệm ngược 
không thể được tuyên bố là vượt quá thẩm quyền (ultra vires). Tuy nhiên, cần phải trả lời 
câu chỉ trích rằng mô hình này làm tăng đáng kể gánh nặng cho công tố. Paul Roberts 
trong khi trả lời câu hỏi vặn lại rằng: “Có gì sai nếu trách nhiệm của công tố trở nên nặng 
hơn? Chính sách công khai không cho phép kết án ngay cả khi nghi ngờ tồn tại”.2

Một khi hành vi cấu thành đã được chứng minh vượt quá sự nghi ngờ hợp lý của 
công tố, nghĩa vụ được chuyển sang bị cáo. Người bị buộc tội sẽ bị kết án nếu anh ta 
không thể đáp ứng sự cân bằng của tiêu chuẩn xác suất, ngay cả khi có một nghi ngờ hợp 
lý về việc anh ta có yếu tố tinh thần để thực hiện hành vi phạm tội hay không. Kết quả 
là, pháp luật có trách nhiệm kết án các cá nhân trên cơ sở một giả định không thể bác bỏ 
một cách thỏa đáng.3

Nghĩa vụ đảo ngược không có lựa chọn nào với một bị cáo mà phải chứng minh cho 
sự vô tội của mình, do đó gây ra những lo ngại về việc tự buộc tội (Điều 20 (3), Hiến pháp 
Ấn Độ) và xâm phạm quyền im lặng của anh ta.4 Việc biện minh rằng dữa kiện được suy 
đoán là có thể bác bỏ là không hợp lý khi áp đặt gánh nặng ngược vì bị cáo đang bị ép vào 
chỗ phải bác bỏ giả định có tội và chứng minh sự vô tội của mình.5 Hơn nữa, sự cân bằng 
của tiêu chuẩn xác suất không bằng bất kỳ cách nào biện minh cho điều khoản trách nhiệm 
ngược vì gánh nặng của bị cáo là cuối cùng và không giũ bỏ được nó sẽ dẫn đến sự kết án.6 
Mặc dù không có nghi ngờ rằng tiêu chuẩn này thấp hơn bằng chứng ngoài sự nghi ngờ 
hợp lý, nhưng vẫn rất khó khăn cho bị cáo để đáp ứng chúng.7

1 P.N. Krishna Lal, supra note 43.
2 Paul Roberts, supra note 59.
3 Juhi Gupta, “Interpretation of Reverse Onus Clauses”, NUJS L. T. (2012) 5, 49 at page 58.
4 Solomon E. Salako, “Strict Criminal Liability: A Violation of the Convention?”, J. of Criminal L. (2006) 

70, 531 at page 533 (Although the paper discusses this idea in the context of strict criminal liability in 
regulatory offences, it can be extrapolated to the socio-economic offences in India for which reverse 
onuses have been introduced) at page 540; also see Sheldrick, supra note 45 at pages 199-200 (discussing 
several legitimate reasons for the unwillingness of an accused to testify).

5 Peter Lewis, “The Human Rights Act 1998: Shifting the Burden”, Criminal L. Rev. (2000) 8, 667 at 
page 671.

6 Glanville Williams, “The Logic of “Exceptions”, Camb. L. J. (1988) 47(2) 261 at page 265.
7 See Paul Roberts, supra note 59 at page 786; Victor Tadros & Stephen Tierney, supra note 46 at pages 

426-427; Glanville Williams, Id. at page 268; Hamer, supra note 60 at page 143; also see Dahyabhai 
Chhaganbhai Thakkar, supra note 19; Ian Dennis, “Reverse Onuses and the Presumption of Innocence: 
In Search of Principle”, Criminal L. Rev. (2005) 12, 901 at page 905.
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Kết luận

Nguyên tắc rằng một bị cáo nên được coi là vô tội trừ khi và cho đến khi được chứng 
minh là có tội, có lẽ là nguyên tắc cơ bản của sự công bằng tố tụng trong luật hình sự.1 Nó 
được coi là cơ bản vì người ta tin rằng cho phép người có tội được tự do tốt hơn là kết án 
người vô tội.2 Nằm ở trung tâm của luật hình sự, nguyên tắc này là vô giá để bảo vệ một bị 
cáo trong phiên tòa hình sự, được coi là cuộc thi giữa hai chủ thể bất bình đẳng, đó là Nhà 
nước và bị cáo. Nó bảo vệ quyền tự do cơ bản và phẩm giá con người của bị cáo, ngăn anh 
ta khỏi phải chịu những hậu quả pháp lý xã hội nghiêm trọng của một bản án trừ khi tội 
lỗi của anh ta ðýợc thiết lập một cách dứt khoát. Ðiều này rất cần thiết trong bất kỳ xã hội 
nào tin vào công bằng và công bằng xã hội, và do đó, nguyên tắc này xứng đáng được tôn 
trọng bởi cả cơ quan lập pháp và tư pháp.3

Ở Ấn Độ mặc dù sự suy đoán vô tội đã được công nhận là quyền của con người, 
trách nhiệm đảo ngược đã được duy trì như những ngoại lệ cần thiết cho nguyên tắc cơ 
bản. Dù nguyên tắc này không được bao gồm rõ ràng như là một quyền cơ bản theo Điều 
21, nó đã được sử dụng như một sự biện minh để giữ các điều khoản trách nhiệm ngược 
phù hợp với hiến pháp. Vì những lý do nêu ở trên, phúc lợi công cộng cũng không biện 
minh cho tính hợp hiến của các điều khoản này.4

Chính sự vắng mặt của các quy định lập pháp rõ ràng về suy đoán vô tội đã tạo ra 
sự nhầm lẫn dẫn đến sự mơ hồ về vấn đề này. Với các xu hướng trong các án lệ khác đã 
có, việc hiến pháp hóa suy đoán vô tội sẽ mang lại sự rõ ràng cho vấn đề. Quan trọng 
hơn, nếu quyền được coi là vô tội cho đến khi được chứng minh là có tội thực sự được 
hiểu là một phần của Điều 21, thì bị cáo không thể bị tước quyền này ngoại trừ theo 
luật công bằng, công minh và hợp lý. Cuối cùng, bài viết này đưa ra một trường hợp 
không phải để loại bỏ các điều khoản trách nhiệm ngược khỏi bối cảnh pháp lý Ấn Độ 
mà ủng hộ rằng các điều khoản đó được kiểm tra về sự công minh, công bằng và hợp 
lý. Điều này ngụ ý rằng ngành tư pháp Ấn Độ sẽ phải tìm ra những cách sáng tạo hơn 
để khéo léo giữ thăng bằng như đi trên dây, xác định liệu lợi ích xã hội tìm cách được 
bảo vệ bởi các điều khoản trách nhiệm ngược có thể biện minh cho việc hạn chế tự do 
cá nhân. Nó không phải là một nhiệm vụ khó khăn, nếu xét đến các án lệ trong quá 
khứ về các quyền cơ bản.

1 Andrew Ashworth, Principles of Criminal Law (Oxford University Press, 2009) at page 72.
2 Victor Tadros & Stephen Tierney, supra note 46.
3 Sheldrick, supra note 45 at page 180.
4 Juhi Gupta, supra note 80 at page 49
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CHALLENGES TO THE PRESUMPTION OF INNOCENCE IN SOUTHEAST ASIA

Prof. Mike Hayes*1

Abstract: The presumption of innocence is considered essential to a fair trial, though its status in 

Southeast Asia is disputed. Often Asian justice systems are accused of being based on presumption of 

guilt, even though this presumption is not found in the law. Rather, questions about the presumption of 

innocence in Southeast Asia are more closely linked to inherent biases in court procedures and the view 

of the role of the court in relation to the State. This can be partially blamed on the legacy of Asian Values. 

The presumption of innocence is most commonly measured by official statements or the presentation 

of the accused and not by the attitudes or inherent discrimination which challenges the presumption 

of innocence. This paper explores the challenge of identifying lapses in the presumption of innocence 

in three Southeast Asian cases. The first is cases of Blaspheme and Lese Majesty laws. Because the laws 

are based on protecting beliefs central to State power (either the State Religion or the monarchy), 

most accusations automatically result in guilt, without allowing for the presumption of innocence. 

The second case focusing on political cases, shows how the politicians from the Future Forward party 

in Thailand were not given the presumption of innocence against a court system is implicated with 

the governing powers. The final case examines high profile international cases involving marginalized 

people, in this case the trail of two migrant workers accused of rape and murder. Inherent discrimination 

in Thai society, alongside questionable court practices such as a forced reconstruction of the crime, 

demonstrate the suspects were not given the presumption of innocence. To ensure the presumption of 

innocence the justice system needs to ensure that discrimination and biases in the judicial process are 

eliminated. 

Introduction 

Though the presumption of innocence is an essential element to a fair trial to the 
level of being called a fundamental and undoubted right, customary law, and the “golden 
thread” running through criminal law (Duff 2012), it is surprising to find that the Human 
Rights Committee, in General Comment 13 (on Article 14 of the ICCPR) complained that 
it is “expressed in very ambiguous terms or entails conditions which render it ineffective” 
(para 7).  Though many aspects of presumption of innocence can be clearly identified, 
such as how the suspect is presented in court, in unbiased statements of State officials, 
or the fair use of pre-trial detention or bail, the cause of these challenges can be difficult 
to identify. Primarily, this is because some elements of presumption of innocence can be 
defined as an attitudes or opinions: it is what the State Officers should perceive or think 
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about the suspect. There is difficulty proving an outcome of a trial was caused by the 
opinions or prejudices of court officials because that requires proving the judge possesses 
these discriminatory views (unless they are captured somewhere on print or media), and 
then proving this prejudice caused the trial to be unfair. Furthermore, as the paper will 
detail, if these prejudices are widespread in the community, it is difficult isolate, or to 
blame, the court decision on the judge alone. But in addition to this it, under a more 
expansive view of presumption of innocence, which I will discuss next, there are many 
other challenges to proving a suspect was not assumed innocent or given the benefit of 
doubt. It is not the judges alone, but also the police, media, and State authorities that 
should carry an attitude that suspect is presumed innocent, and given the benefit of 
doubt. This paper will examine these challenges as they arise in Southeast Asia countries, 
to show that an ‘ambiguous’ and ‘ineffective’ human right is challenged even further in 
political and cultural systems with serious problems of inequality and discrimination. 

The Presumption of Innocence in Asia

The presumption of innocence has been accepted by all States as a universal right 
since the Universal Declaration of Human Rights, and also appears in numerous constitutions 
and court systems around the world (Ferguson 2016: 132). However, its enforcement 
in Southeast Asia is open to many challenges. The key elements of the presumption 
of innocence should be blind to political, cultural, or economic discrimination, but this 
is far from the case, as this paper will argue. The right to a presumption of innocence 
assumes the burden of proof is on the prosecution, and the suspect should be given 
the benefit of doubt; it assumes there is a lack of prejudice by State officials, especially 
in how the suspect is represented in speech, in media, and in person themselves - in 
their clothes, their personal freedom (by not being shackled,), and how they appear 
in the dock (Fair Trials 2020). Regardless, the presumption of innocence seems not to 
be accepted as a ‘golden thread’ in the broad Asian region, with some judicial systems 
appearing to rely on the presumption of guilt, or to not give the suspect the benefit of 
doubt. This can be seen in the mainly (incorrect) claims that legal systems in Asia are 
based on the presumption of guilt. For example, in the Japanese court systems, where 
the extremely high conviction rates (up to 99.9% according to some reports) (Toshikuni 
& Keiichi 2019), means court systems are exclusively used to determine sanctions and 
not to ascertain innocence or guilt, or in the Chinese legal system where suspects are 
assumed guilty, according to some critics (Chen & Yu 2015).  While these criticisms 
may be accurate in reality, they are not so accurate in law. Most legal systems have a 
presumption of innocence, and if not, there is no presumption of guilt. There is merely 
no presumption at all (though this hardly improves the rights of the suspect) (Guo 2020; 
Tran 2020).  This does lead to a question whether the failure to ensure presumption of 
innocence is a result of cultural values found in Southeast (and perhaps East) Asia? This 
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paper argues that it is important to dismiss this view of presumption of innocence as a 
European value, not traditionally found in Asian countries. As this paper will discuss, 
this view is primarily one given to excuse non-democratic States from expressing their 
power in a court process to justify inequality in the law. Though historically there may 
have been some very unequal political and legal systems in the region (such as absolute 
monarchies or political dictatorships), this does not justified the continued use of a form 
of legal inequality found in the presumption of guilt. 

The presumption of innocence can be interpreted in a narrow way, as those actions 
which can be clearly identified as presuming guilt, say in clothes or media statements, or in a 
broader way, as what has been understood as a “practical attitude” or “a mind-set”, as detailed 
by Pamela Ferguson. In the broad understanding “presumption reflects the relationship 
which ought to exist between citizen and State when a citizen is suspected of breaching the 
criminal law” (Ferguson 2016: 132). According to Anthony Duff there should be: 

more expansive presumptions: all concern the practical attitudes that the state 
should take towards its citizens and that citizens should take towards each other, the 
kind of trust that should structure those attitudes, and the conditions under which 
such trust may be qualified or suspended. (Duff 52)

Here presumption of innocence is more ideological. A person’s presumption of 
innocence is not just found in the positive elements like dress, but also in the attitude of 
the State towards that person. There is a rationality to why this is important. Again, as 
Duff argues: 

What gives the presumption of innocence its normative power is that we owe it 
to our fellow citizens to see each other, not as suspicious strangers and potential 
enemies who must prove their bona fides before we grant them the most minimal 
civic trust, but as citizens living under the law. (Duff 57)

This approach gives a different avenue through which to understand presumption 
of innocence. Rather than examine the court process and procedures this paper will 
examine the presumption of innocence through where this ‘practical attitude’ or sense 
of trust has failed. In particular to identify where discrimination and bias inherent in 
the judicial system (and likely reflected in society) can challenge to presumption of 
innocence.  This may not lead to answers on how to respond in practical ways to these 
challenges. However, it may lead to possible topics for further research to uncover where 
presumption of innocence has failed because of inherent inequality. 

When contextualising the expansive approach of presumption of innocence within 
the court systems of Southeast Asia, it is necessary to comment on the relationship of 
power between the State and the person. The concept of burden of proof and the benefit 
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of the doubt assumes a relative equity between the suspect and the government: it is the 
State’s task to prove guilt, and both the State and the person are equal before the law. The 
belief assumes a relative equity in power between the State and the person, which is a 
longstanding value in liberalism: the importance of the Social Contract in assigning duties 
to both State and citizen; the recognition that human rights are inherent and inalienable 
and are not earned from obeying the State. However, these views have been contested in 
Asian countries through the Asian values debates for many decades. While it may appear 
the Asian values debate, which reached its height in the 1990s, has long since been resolved 
and that fact that no Asian government now declares their support for Asian values, some 
of its core issues, especially around governance, have persisted (Connors 2012). In particular 
some governments in the region, especially the more authoritarian ones, take a political 
view more in line with Asian values: the government is not there to serve the people, 
rather it is the obedient citizen who has duties towards the government. In meeting their 
duties people should not criticize the government. For the political systems should be run 
to promote harmony, discipline, and hard work. To simplify, it asserts that the State knows 
best. There are ramifications for the presumption of innocence. A system of governance 
which assumes an inherent inequality between the person and government counters the 
principle of the government’s duty of proof. It assumes that the justice system, which has 
investigated and arrested someone for a crime, could not be wrong. To argue against a 
government in court contradicts the notion that the political system is based on harmony 
and discipline. Governance in those States sympathetic to the Asian values view of rights 
does not allow for the presumption of innocence. There should be a few limitation made to 
this argument on the influence of a residual Asian values in the court system. Asian values 
are not widespread in the region. It is also not a cultural or traditional belief in governance, 
but rather the philosophy of the more authoritarian governments and leaders. The practice 
of these values is more closely linked to strategies to consolidate power than to express a 
so-called ‘Asian’ culture. This is why it is more accurate to understand the implementation 
of these values in a court system through a relationship of power which disempowers the 
suspect rather than a cultural reality. 

This paper will examine briefly three areas where presumption of innocence is 
challenged in the region using an expansive view of presumption of innocence in the 
context of unequal relationship of power between the judicial system and the suspect. 
The objective is to understand the variety of ways where the application of this principle 
fails. The areas are in blaspheme and Lese Majeste laws, in political cases, and in high 
profile cases involving non-citizens. 

Presuming Innocence Against Traditional Laws

Blaspheme and Lese Majeste is an example of a laws which, because of its strong 
traditional or cultural basis makes presumption of innocence nearly impossible to attain. 
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Within Southeast Asia, Indonesia is known for its misuse of blaspheme laws. However, 
it is worth noting the impact of this law in Pakistan to highlight the challenges it gives 
presumption of innocence. In a detailed study of blaspheme laws in Pakistan the ICJ notes 
a number of areas where innocence is not presumed. They note that “courts hearing [cases] 
on Blaspheme have not required proof of intent beyond a reasonable doubt” (ICJ 2015: 3). 
In cases the judgements often solely rely on the statement of the accuser: “With blasphemy, 
there is no real proof needed. It’s clearly his word against yours, and based on that little 
thing you are killing someone. The burden to prove is so easy and open” (Hashim 2014). 
In this situation, according to the U.S. Commission on International Religious Freedom: 

The burden of proof required in these cases is minimal. Unsubstantiated, wildly 
implausible, or outright false accusations stemming from personal or domestic 
disputes are fairly common, especially against religious minorities. (Akins 2019) 

Further, though few people are jailed for blaspheme, many people accused of 
Blaspheme are killed before they are tried (USCIRF 2019). Within Southeast Asia, some of 
these concerns are found in Indonesia (and to a lesser extent Malaysia) where Blaspheme 
laws are undergoing a redrafting. While the problems in Indonesia are not to the extent 
and severity in Pakistan, there is little presumption of innocence in cases involving 
Blaspheme. Two of the more famous cases, such as the conviction against the Mayor of 
Jakarta, or the conviction of a Buddhist woman who privately asked a mosque to turn 
down its speakers, were politicized and their guilt magnified in an unbalanced media. 
The role of religions groups and the media in these types of cases make presumption of 
innocence difficult to enforce. The responsibility of the media is crucial. As the European 
Court of Human Rights has detailed “a virulent press campaign can… adversely affect 
the fairness of a trial by influencing public opinion and affect an applicant’s presumption 
of innocence” (ECtHr Qtd. in Fair Trial 2020: 8). 

The use of Lese Majeste laws in Thailand to silence government critics has many similar 
effects. The law is like blaspheme in that it is also vague and it gives power to the accusers to 
define the crime. In Thailand the law has put around 550 people in jail from 2010 till 2018, and 
has a conviction rate of around 94% (Business Insider 2016). Because the laws of Blaspheme and 
Lese Majeste are intended to defend pillars of the nation (such as the religion or the monarchy), 
they give almost complete power to the State. Suspects are not given the benefit of the doubt, 
nor do the supporters of State religion or the monarchy concede any (in Duff’s words) civic 
trust to the accused. The very act of accusation is treated as a verdict, so the suspect is denied 
the presumption of innocence meaning the result of the trial rarely goes in their favour. 

Presuming Innocence in Political Cases

The second area examined shows how presumption of innocence is missing in cases 
involving political opponents to the State. While laws of Lese majeste and blaspheme are 
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about the foundations of a nation, it may not be appropriate for the ruling powers to 
invoke these laws when protecting its powers. Rather, by using their political position, 
and by politicising the judicial system itself, a fair trial is denied and no presumption of 
innocence allowed to government opponents. A recent court decision in Thailand, where 
the popular Future Forward party was disbanded by the courts, shows how political 
influence in the court system can deny the presumption of innocence. This is part of the 
broader understanding of presumption: it is the practical attitude, or trust, of the State 
towards the suspect. In the case on the Future Forward party, it can be clearly established 
through the court procedures and decisions that the presumption of innocence is not 
given. However, it would be extremely difficult to prove this because the prejudice exists 
in the attitude, and not actions of the court authorities. Their choice to interpret the case a 
particular way (in this case to see debt as a donation, which is explained below), is in itself 
not prejudicial. But it fits a broader pattern of the courts and officials always interpreting 
decisions in the favour of the government and against its opponents. As the case of the 
Future Forward party shows, the nature and amount of cases, the shifting definition of 
the crime, and history of judicial systems show there was no Presumption of innocence.  

The Future Forward party was established in early 2018 by young Thai businessman 
Thanathorn Juangroongruangkit on a policy of progressive politics such as reducing the 
influence of the military in politics and improve social and economic equality. In the 2019 
elections, the first elections held after the military coup in 2014, the party came in a surprising 
third place, much to the concern of the established powers. Senior military figures in the 
coup had transformed themselves from soldiers to politicians to form the Palang Pracharath 
(PPRP), and were the second strongest party in terms of seats (though they received the 
most votes among the parties, but this was only about 23% of the total votes). The PPRP were 
able to form government partially as a result of a creative interpretation of the results by the 
election commission which distributed more seats to their alliance partners (Sirivunnabood 
2019),  and also aligning with some regional strongholds once under the Phue Thai party 
who were previously linked to the now exiled ex-Prime Minister Thaksin Shintawat (Bangkok 
Post 2018). However, during this election process, in the barely two years of its existence, 
the Future Forward party faced around 28 court cases from the military government and 
conservative critics. These include charges against its leader and senior party members of 
sedition, spreading false information online, Facebook posts critical of the government, 
undermining the monarchy, and violated election law by holding shares in a media company. 
The majority of these cases were ill-founded and were lost in court, and perhaps can be 
interpreted as a form of legal harassment (Ockey 2020: 372), and demonstrating the courts in 
Thailand are highly politicized (Peck 2020). However, even though there is a pre-existing bias 
in these courts, it is difficult to interpret this alone as against the principles of presumption 
of innocence. 



408 PRESUMPTION OF INNOCENCE (INTERNATIONAL WORKSHOP PROCEEDINGS)

The case against Future Forward was based on the law which does not allow parties 
to accept donations above 10 million baht. Thanathorn had lent a large amount of money 
(191 million baht) to the party to run its campaign. This was raised as a concern by the 
Election Commission which initiated the case, though they have dismissed similar cases 
against other parties. According to the court, the loan was actually a donation, and it was 
suspicious because of the low interest rate on it. This interpretation conflicts with what has 
been seen as regular political practice “where parties are typically funded by donations 
from key members and supporters” (Techakitteranun 2019). The prejudice in the courts 
is not simply in the decision, but also in how judges and Election Commissioners (who 
initiated the case) were appointed: both by the military government (New Mandala 2020).
The existence of judicial harassment (in this case 28 cases in under two years), the history of 
judgements, the selection of the judges, and the creative interpretation which transforms 
a loan into a donation, clearly show bias, but do they demonstrate  that the presumption 
of innocence was not given? This is difficult to prove because the court procedure itself 
and the judicial deliberations are not rejecting the presumption of innocence. The broad 
definition of presumption of innocence, which includes considering the appointment of 
the judges, the history of their decisions, and the cases brought against Future Forward, 
may allow a reading where the decision was not in line with this principle. However 
there is no evidence in the narrow definition of the principle, such as in statements of 
the court officials or in the representation of the suspect, to prove an assumption of guilt. 

Presuming Innocence in High Profile Cases

The third case addresses how discrimination in cases involving minority groups, in this 
case Burmese migrant workers and a case which gained much international media attention, 
challenges the presumption of innocence. This is the case of the double murder of two 
British Backpackers on the Island of Koh Tao in Sept 2014.  Two Burmese migrant workers, 
Zaw Lin and Wai Phyo, were found guilty and sentenced to death in an investigation and 
trial which has received much criticism. A British tourist couple were found murdered 
(with the woman raped) on a beach on Koh Tao, one of the more famous destination stops 
for backpackers. In is important to recognize that there is discrimination towards Burmese 
migrant workers in Thailand, which is based on a long history of animosity between these 
two countries (Harkins and Ali 2016). This animosity is clear in a police statement early in the 
investigation of the crime as reported by the BBC journalist Jonathan Head: “On arriving 
the day after the murders, the senior police officer on the island assured us the culprit 
could not have been a Thai person. No Thai could possibly commit such a crime, he said” 
(Head 2014). In another statement after the conviction, a Royal Thai Police spokesperson 
gave the reason that their guilt was most likely because there were 126 previous murder 
convictions for Burmese migrants in Thailand (Bangkok Post 2015). These discriminations 
also affected the investigation , where the Police immediately suspected and investigated 
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fellow travellers (with one was questioned, but released when it was found he left the 
island the day before the murder), before turning to the migrant workers. The two suspects 
were arrest and then charged based on DNA evidence and a confession, which was later 
retracted with claims of being made under torture (Amnesty International 2015). 

Among the many other actions in violation of the presumption of innocence, perhaps 
the most egregious is a forced reconstruction of the crime by the two suspects (see fig. 1.) 
which was broadcast live on Thai television. 

Fig 1: The two suspects, named only as Saw (left) and Win (right) take part in a reconstruction of their alleged 
crime. Photograph: Bangkok Post/Barcroft Media

There is a long history of the Thai police force using crime reconstructing as part of 
evidence gathering (VOA 2015), even though they are a violation of the right to presumption 
of innocence because it gives the public the perception of guilt even before the court case had 
started. Further, the fact that it was broadcast live was a means to implant in the television 
audience a view that these two Burmese were guilty. The statements made by the police 
showing a pre-existing prejudice against Burmese migrant workers demonstrates that there 
was no presumption of innocence. While it should be noted that DNA evidence did convince 
the court of their guilt, there was little chance for the suspects to have a fair trial given the 
pre-existing prejudice The consequence of these actions was a loss in trust of the Thai legal 
system. It may appear the police and courts could celebrate because they found two people 
guilty of this crime, but the international community, especially the Burmese government 
and people, would always question a guilty verdict because the belief the judgement was 
fuelled more from the inherent discrimination (alongside other economic pressures from the 
tourist industry) than from a fair trial. It can be seen that judiciaries which have a strong 
presumption of innocence are not going to face the doubt created in these high profile cases. 
Without the ‘mindset’ of innocence, people will always question the process and verdict.

Conclusion

In conclusion, these case studies demonstrate the numerous ways in which there is 
a lack of presumption of innocence in the procedures of the criminal system in Southeast 
Asia. The failure to presume innocence is perhaps the result of inequalities and bias existing 
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in society being reflected in the procedure and outcomes of the court system. This has 
the result of questioning the ability of the courts to deliver verdicts which are trusted in 
the broader community. As this paper details, the loss of trust tends to happen in areas 
which are more closely linked to either established powers, such as the government or 
state religion, or widely held discrimination. These problems can be addressed though 
ensuring a fair trial, but this will not be enough. The challenge is for the State, court, and 
the media, to allow for a presumption of innocence which gives the sense that there is 
equality between the suspect and the court, and the decision of the court is fair. But this 
presumption of innocence is more than the statements made by officials or the presentation 
of the suspect, because it should also include the attitude of the court towards the suspect, 
an attitude which much be based on being equal before the law and, challengingly, equal 
with the authority of the State. 
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Abstract: In this short paper, I offer a brief introduction of the presumption of innocence in Singapore. I 

begin with the status of the presumption in Singapore, followed by how the presumption has been given 
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1) Status of the presumption of innocence in Singapore

a) Singapore Constitution and ASEAN Human Rights Declaration

b) Statements from Singapore’s legislature/Parliament

c) Statements from Singapore’s courts

2) Giving effect to the presumption of innocence in Singapore

a) In terms of how Singapore courts deal with evidence in a criminal trial

b) In terms of whether Defence Counsel need to disclose evidence of guilt of an 
accused person to the court

c) In terms of how bail is set for accused persons in Singapore

3) ‘Deviations’ from the presumption of innocence in Singapore

a) a) Rebuttable presumptions of law found in several statutes

b) b) Internal Security Act

1) Status of the presumption of innocence in Singapore

a) Singapore Constitution and ASEAN Human Rights Declaration

	Constitution of Republic of Singapore does not explicitly provide for presumption of 
innocence. 
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	But ASEAN Human Rights Declaration was adopted in November 2012: Article 
14 – “Everyone charged with a criminal offence has the right to be presumed 
innocent until proven otherwise according to law.”

b) Statements from Singapore’s legislature/Parliament

	Example 1: Speech in 2008 by Minister of Law Mr K Shanmugam

“Mr de Souza has asked if the Government supports the “presumption of innocence”.  
Sir, let there not be any doubt on this point: the presumption of innocence is an 
important and fundamental principle, and is one of the foundations of our Criminal 
Justice System.  The Government is absolutely committed to upholding the 
presumption of innocence, as a core principle in our commitment to the Rule of Law.  
There is no intention to question or qualify that principle in any way.  I am surprised 
that any doubt at all should have arisen about this…” (Singapore Parliamentary 
Debates, vol 84 (25 August 2008))

	Example 2: Speech in 2010 by Minister of Law Mr K Shanmugam

“Sir, the key principles underlying the approach we take in shaping the Criminal 
Justice System include the following: (1) Every person is presumed innocent.  One is 
guilty only upon conviction by a Court.  While we have specific exceptions in the law 
to this approach, the presumption of innocence is fundamental.  (2) The procedure 
that is set out must be fair, and (3) the procedure must provide a system for arriving 
at the truth.  That means that it should not be a system that leans towards conviction 
regardless of innocence or guilt.  But it should also not be a system which gives the 
offender every possible technicality to escape conviction.” (Singapore Parliamentary 
Debates, vol 87 (18 May 2010))

	Example 3: Speech in 2016 by Minister of Law Mr K Shanmugam

“Every party to a criminal or civil trial is entitled to a fair trial and every one facing 
a criminal charge is entitled to the benefit or the presumption of innocence. These 
are fundamental pillars of our justice system. Persons in court cases should not face 
prejudgment by the media or the public in a way which whips up sentiment and 
creates a real risk of interfering with their trials” (Singapore Parliamentary Debates, 
vol 94 (15 August 2016))

c) Statements from Singapore’s courts

	Example 1: Singapore Court of Appeal in AOF v Public Prosecutor [2012] 3 Singa-
pore Law Reports 34 at para 315

“the presumption of innocence that is the necessary hallmark of any criminal justice 
system.”
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	Example 2: Singapore High Court in XP v Public Prosecutor [2008] 4 Singapore Law 
Reports (Reissue) 686 at para 90

“The presumption of innocence is the cornerstone of the criminal justice system and 
the bedrock of the law of evidence. As trite a principle as this is, it is sometimes necessary 
to restate that every accused person is innocent until proved guilty.”

2) Giving effect to the presumption of innocence in Singapore

a) In terms of how Singapore courts deal with evidence in a criminal trial

	Effect 1: Legal burden is on the Prosecution to prove elements of the offence (for 
example physical and mental elements) beyond reasonable doubt. 

 “The fundamental rule of proof beyond a reasonable doubt is considered hallowed 
precisely because it rests upon the bedrock principle of the presumption of 
innocence, which is the very foundation of criminal law. As a practical measure, 
the rule reduces the risk of convictions arising from factual error.” (Singapore 
Court of Appeal in Public Prosecutor v GCK [2020] 1 Singapore Law Reports 486 at 
para 126)

 “The doctrine mandating that the Prosecution prove its case beyond reasonable 
doubt embodies two important societal values: first, it buttresses the presumption 
of innocence; secondly, it connotes and conveys the gravity that society equates 
with punishment. The link between the proof of an accused’s guilt beyond 
reasonable doubt and the presumption of innocence is that the former constitutes 
the threshold or the point at which society is prepared to contemplate a conviction 
thereby allowing for the latter to be displaced.” (Singapore High Court in Sakthivel 
Punithavathi v Public Prosecutor [2007] 2 Singapore Law Reports (Reissue) 983 at 
para 80)

	Effect 2. A trial judge should not fill in gaps in the Prosecution’s case 

 “It is axiomatic that the presumption of innocence is a central and fundamental 
moral assumption in criminal law. It cannot be assumed that an individual is 
guilty by mere dint of the fact that he has been accused of an offence, unless and 
until the Prosecution adduces sufficient evidence to displace this presumption 
of innocence. That threshold below which society will not condone a conviction 
or allow for the presumption of innocence to be displaced is the line between 
reasonable doubt and mere doubt. Adherence to this presumption also means 
that the trial judge should not supplement gaps in the Prosecution’s case. If 
indeed gaps in the evidence should prevail so that the trial judge feels it is 
necessary to fill them to satisfy himself that the Prosecution’s burden of proof 
has been met, then the accused simply cannot be found legally guilty. In short, 
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the presumption of innocence has not been displaced. (Singapore High Court 
in Jagatheesan v Public Prosecutor [2006] 4 Singapore Law Reports (Reissue) 45 at 
para 59. Approved by Singapore Court of Appeal in Mui Jia Jun v Public Prosecutor 
[2018] 2 Singapore Law Reports 1087)

	Effect 3. Should not treat every accused person’s testimony as inherently incred-
ible/unbelievable 

 “It should be emphasised that there is no principle of law that the evidence of 
an accused person must be treated as inherently incredible or being of suspect 
value merely because it advances his defence and is, in that sense, self-serving. 
If the presumption of innocence means anything at all, it must mean that an 
accused person who testifies to exonerate himself may be telling the truth. The 
assessment of whether or not he is doing so must, in the final analysis, depend 
on the totality of the evidence.” (Singapore Court of Appeal in Muhammad Nabil v 
Public Prosecutor [2020] 1 Singapore Law Reports 984 at para 52.

b) In terms of whether Defence Counsel need to disclose evidence of guilt of an 
accused person to the court

 “While… defence counsel cannot set up an affirmative case inconsistent with any 
confession made to them by their client, they are not obliged to proactively disclose 
evidence of their client’s guilt… The reason for this asymmetry in duty is linked to the 
presumption of innocence. To require Defence counsel to disclose evidence of guilt 
would be to undermine the fundamental principle that the Prosecution must prove its 
case beyond reasonable doubt… (Singapore Court of Appeal in Muhammad bin Kadar v 
Public Prosecutor [2011] 3 Singapore Law Reports 1205 at para 108. 

c) In terms of how bail is set for accused persons in Singapore

 “it seems like a good idea, in cases where the likelihood of flight is high, to fix 
bail at a sum so prohibitive that it is as good as denying bail. But that would be 
wrong. It is important to understand the fundamental basis for bail. Presumption 
of innocence is a foundational justice. When a person is charged, bail is the comfort 
and safeguard not only to those presumed innocent but to the entire system. We 
cannot acknowledge the presumption of innocence and then impose bail on such 
onerous terms that the accused cannot satisfy.” (Singapore High Court in Ewe Pang 
Kooi v Public Prosecutor [2015] 2 Singapore Law Reports 672 at para 9)

 “Next, strengthening the bail regime. The Minister for Law had said in late 2014 that 
the Ministry would be reviewing the framework on bail. This was after the 2014 
hostage-taking incident in a Sydney café perpetrated by a person who was accused 
of a serious crime and yet, had been released on bail. He went on to take 17 innocent 
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persons hostage in a Sydney café. The incident eventually led to the death of two 
innocent persons.

There is a need to strike a balance. On the one hand, the presumption of innocence means 
that it would be unfair for someone accused of a crime to be kept locked up in remand 
when he or she has not yet been found guilty by a Court. But on the other hand, there 
must be sufficient means to secure the accused person’s continued attendance in Court, to 
ensure justice is served. The system must also ensure that those who may pose a danger to 
public safety, are at risk of re-offending while on bail, or who may interfere with evidence, 
are not released on bail.” (Speech by Senior Minister of State for Law Ms Indranee Rajah, 
Singapore Parliamentary Debates, vol 94 (19 March 2018)

“…fundamentally, this case illustrates the challenges of ensuring that the accused 
persons, whether they are Singaporeans or foreigners facing trial, do not abscond. 
As they have not yet been convicted of a crime, the presumption of innocence 
limits how far we can restrict their movements. Ultimately, the discretion rests 
with the Court to decide whether an accused person should be allowed to leave 
our jurisdiction taking into account submissions by both the prosecution and the 
defence. The accused, as Ms Tin has pointed out, has not been convicted yet. Of 
course, if he has been convicted, then it is quite clearcut. But if he has not been 
convicted yet, then we have to balance the different requirements.” (Speech by 
Deputy Prime Minister and Minister for Home Affairs Mr Teo Chee Hean, Singapore 
Parliamentary Debates, vol 88 (8 March 2012)

3) ‘Deviations’ from the presumption of innocence in Singapore

a) Rebuttable presumptions of law found in several statutes

	The most famous ones are probably the ones in Singapore’s Misuse of Drugs Act. 
For example, under section 18 of that Act:

(1)  Any person who is proved to have had in his possession or custody or under his 
control 

(a) anything containing a controlled drug;

(b) the keys of anything containing a controlled drug;

(c) the keys of any place or premises or any part thereof in which a controlled drug 
is found; or

(d) a document of title relating to a controlled drug or any other document intended 
for the delivery of a controlled drug,

shall, until the contrary is proved, be presumed to have had that drug in his 
possession.
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 (2)  Any person who is proved or presumed to have had a controlled drug in his 
possession shall, until the contrary is proved, be presumed to have known the nature of 
that drug.

	Where such a presumption of law apply, the legal burden is no longer on the 
Prosecution to prove the presumed element beyond reasonable doubt (see slides 9 and 
10 above). Instead, the legal burden is on the Defence to rebut the presumption on a 
balance of probabilities. 

	Thus, there have been arguments that when legislature/Parliament introduces 
such presumptions, it is inconsistent with the presumption of innocence. 

	Privy Council in Ong Ah Chuan v Public Prosecutor [1979-1980] Singapore Law 
Reports (Reissue) 710 held that such presumptions are not inconsistent with Singapore’s 
Constitution. 

	See Professor Jeffrey Pinsler SC’s views in Evidence and the Litigation Process, 5th ed 
(Singapore: LexisNexis, 2015) at para 12.056:

“The use of the legal presumption to impose the burden of proof on the accused 
has been criticised as being in conflict with the presumption of innocence which is a 
fundamental tenet of the criminal justice system. However, the legal presumption has been 
justified on policy grounds. It normally applies in circumstances which would make the 
normal duty of the prosecution to prove certain facts particularly onerous. The argument is 
that, in the absence of such presumptions, potential offenders would commit crimes with 
impunity, confident of avoiding conviction. The legal presumption has also been justified 
in relation to crimes which have a particularly abhorrent effect on society as a whole. The 
policy may be illustrated in the context of the misuse of drugs.”

	For an excellent discussion on this issue, see the debate in Michael Hor, “The 
Presumption of Innocence – A Constitutional Discourse for Singapore” [1995] SJLS 365 
and Chan Sek Keong, “The Criminal Process – The Singapore Model” [1996] 17 Singapore 
Law Review 431. 

b) Internal Security Act

	Singapore has an Internal Security Act, which allows for preventive detention, 
without trial, of a suspect, to prevent subversion, suppress organised violence against 
persons and property and do other things incidental to the internal security of Singapore. 

	In 1012, Minister of Law and Home Affairs Mr K Shanmugam acknowledged 
that Singapore’s ISA, while “is an exception to due process, which is the presumption of 
innocence, there is a good reason for it.” He also acknowledged that there is a potential 
risk of abuse, but the ISA has safeguards built in to minimise it. 
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  Introduction

One of the important aspects that should be emphasized is the evidentiary process in 
the criminal proceeding. The anti-money laundering regime of Indonesia under the Law 
Number 8 of 2010 concerning Prevention and Countermeasure of Money Laundering (so-
called as the Law on Anti-Money Laundering) implement the reversal burden of proof. 
The establishment of Law on Anti-Money Laundering has shown the commitment of 
the Indonesian Government and seriousness to respond the needed to eradicate money 
laundering.  In this latest law, the Government has put any kind of measurement to fight 
against money laundering, and consistently implementing a compliance mechanism as 
standardized by the International Standards. 

Money laundering is one of the biggest complicated crimes to be handled for a few 
years back, and become more complicated and sophisticated nowadays. Criminals prefer 
to use money laundering vehicles to hide or conceal their illicit gain of crime. Through 
money laundering, criminals can change and manipulate the illegitimate sources of 
assets into “seemly” legitimate assets. Through money laundering, people cannot easily 
recognize whether the asset is derived from the crime or not.  

In the criminal court/trial, there is an important principle called “Presumption of 
Innocence” that has been internationally adopted to give protection to human rights. In 

* Associate Professor, Faculty of Law University of Surabaya, Indonesia.
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nature, the law gives protection to all human beings and it is included the criminals who 
have conducted crime. In the Indonesian context, the implementation of the reversal 
of burden proof has arising debate. Some mentioned that reversal of burden proof 
against the principle of innocence, a negative system of proof (negatief wettelijke), non-self 
incrimination, the principle that the defendants shall not bear the burden of proof (vide 
Article 66 of the Indonesian Law Number 8 of 1981 concerning Criminal Procedural Law 
– so-called as Law on Criminal Procedure), and the right to remain silent. Some experts 
may suggest that the law has implemented the balance reversal of burden, and not the 
absolute reversal of burden proof. As a sui generis crime, but remains need predicate 
crime, money laundering needs to be well understood. As one of the predicate offenses 
in Law on Anti-Money Laundering, Corruption has a different proof system with money 
laundering. 

This article will seek whether there is an implementation of Presumption of 
Innocence or Presumption of Guilt in the Indonesian Law on Anti Money Laundering, 
and the Indonesian Law Number 20 of 2001 concerning the amendment of Law Number 
31 of 1999 concerning Prevention and Eradication of Corruption (so-called as Law on 
Anti Corruption) in highlight.   

  The Evidentiary System and Evidence under the Indonesian Law on Anti-Money Laundering

Since 1981 Indonesia has regulated criminal procedural law. The examination process 
in a court hearing is all the activities of disclosing the facts of the facts that happened 
related to crime. If the facts are set up, it can describe the fact happened or at least closed 
to the material truth to be ascertained whether or not to the crime according to reason as 
charged by the public prosecutor. Thus, in the criminal proceedings, it is trying to get the 
material truth. This law is the general law on criminal proceedings.  

An evidentiary process can be said as an important phase amongst the long process 
of criminal law enforcement. In this phase, the fate of the defendant is at a stake by the 
law and court. Adami Chazawi (2005) explained that evidentiary is the central point of 
the accountability of judges in all fields. The court process will obtain the incident (crime) 
construction, thus the evidence must be important to exist, and the use of evidence must 
be following the regulation on it. 

According to Adami Chazawi (2013), there are 3 (three) points of conclusion as the 
result of the evidentiary process. Those points are: (i) Proven or not a criminal offense 
that charged by the public prosecutor; (ii) If it is proven, then it will be concluded how 
is the severe level of defendants’ fault. It will be determined the criminal responsibility 
of the defendants to which act that causes the crime; (iii) If it is not proven, it will be 
followed by the verdict for the release of the defendants. 
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The Public prosecutor will direct the trial to obtain the facts that will be assembled 
into a picture of the actual incidents of crime as charged in the indictment. Thus, a public 
prosecutor needs to get evidence to prove that the defendant is guilty. 

In principle, Indonesian criminal proceeding is implementing the theory of “Beyond 
Reasonable Doubt” in its evidentiary system. Article 183 of the Law of Criminal Procedure 
mention: “A judge shall not impose a penalty upon a person except when with at least 
two legal means of proof he has come to the conviction that an offense has truly occurred 
and that it is the accused who is guilty of committing it”. It needs a minimum of 2 (two) 
evidence and conviction of judges. 

Article 184 (1) of of the Law of Criminal Procedure mention about the evidence in 
the criminal trial, consist of: 

1. The testimony of a witness

2. The testimony of the experts

3. A document

4. An indication

5. The testimony of the defendant

In subparagraph (2), the law mention: “matter that generally known not needed to 
be proven”. In this context, general matters did not need to be proven. 

Regarding this evidence, Jeremy Bentham, as quoted by Reda Manthovani & R. 
Narendra Jatna (2011), mentions that: 

Evidence is a general name given to any fact, in contemplation of its being presented to the 
cognizance of a judge, in the view of its producing in his mind a persuasion concerning 
the existence of some other fact – of some facts by which, supposing the existence of its 
established, a decision to a certain effect would be called for at his hands. 

Evidence is an important tool that must be served in court. The judge needs to 
weighting, valuing, and considering reliable evidence, and use the evidence to convince 
the Judge to decide. William Twining (2006) then  explains that:

Evidence had been defined, the effect, tendency, or design of which is to produce in 
the mind a persuasion, affirmative or dissaffirmative, of the existence of some other 
matter of fact.  

Lamintang (2010) then states that under Article 183 of the Law of Criminal Procedure, 
it can be seen that the evidentiary system in Indonesia provides a minimum limitation in 
submitting evidence to the trial. The system is called the evidentiary system according to 
laws which is a negative system (negatief wettelijke).
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Money laundering as recognized nowadays, it has developed as a complicated and 
sophisticated crime. It is difficult to be eradicated. Money laundering is not easy to be proved. In 
its nature as transnational organized crime, money laundering shows the difficulty to process 
it. W. Clifton Holmes (2003), as quoted from Mariano-Florentino Cuellar, explained that:

Transnational money laundering arises where either the national jurisdiction in 
which illegal proceeds are laundered differs from the jurisdiction in which the 
underlying predicate criminal offense took place, or where financial transactions 
facilitating the laundering span multiple national jurisdictions

Money laundering is also categorizing as economic or financial crime. Regarding 
the characteristic as an economic crime, Indriyanto Seno Adji (2006) mentions that in 
principle, economic crime is a white-collar crime. It is difficult to prove. It is categorized 
as an invisible crime that refers to the difficult and complicated procedure to prove their 
act and the professionality of the offender. In this context as an economic crime, it needs 
to be careful to handle since the risks are so high, and it can impact the economy and 
state finance. It needs more approaches and mechanisms to eradicate money laundering. 
Money laundering is a sui generis crime even though it needs a predicate offense that 
generated money and/or assets. This approach seems difficult to be understood, but it 
is a must to understand in that way. It is because money laundering can be a sole crime 
conducted by the money launderer. Money laundering charges can consist of: 

- Predicate offense and money laundering charges; or

- Money laundering charges itself 

The criminalization of money laundering in Indonesia is regulated into 2 (two) kinds 
of crime, called money laundering crime (vide  Article 3, 4, 5) and other crimes related 
to money laundering (vide Article 11 – 16). The mens rea as mention in Article 3, Article 
4, and Article 5 of Law on Anti-Money laundering is the important elements of a crime. 
Each of those articles contained “Known” and/or “reasonably alleged”. 

As it is mentioned above, Law of Criminal Procedure is the general law on criminal 
procedures. For money laundering, there is an extension of evidence and the burden 
of proof. Law on Anti-Money Laundering regulates the process of investigation, 
prosecution, and trial in Article 68 – 82. Article 68 of the Law on anti-money laundering 
follows the general procedures of investigation, prosecutions, and examination in the 
trial as regulating in  Law on Criminal Procedure, but it recognizes the other process as 
stipulated in the Law on anti-money laundering. Article 68 of the Law on anti-money 
laundering regulated that: 

The investigation, prosecution, and examination in the trial as well the implementation 
of the court ruling that has been obtained the permanent legal power against the 
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criminal action, as set forth herein, shall be implemented following the provision of 
law and regulation unless otherwise stipulated herein.

Money laundering as a sui generis is reflected from Article 69, as follow: 

To be eligible for conducting the investigation, prosecution, and examination in the 
trial against the criminal act of money laundering, prior it is shall not be obliged to 
evidence the origin crime.

This article gives a challenge to the effectiveness of money laundering eradication. 
It is like two sides of coins. On one hand, the absence of obligation for investigator and 
prosecutor to proof initial crime, it should bring easiness to proof the money laundering. 
On another hand, the investigator and prosecutor must be ensured that the offender 
got the assets derived from related predicate crime as charged in the indictment. There 
is another challenge also to fully understand that the implementation of Article 69 of the 
Law on anti-money laundering does not against the Presumption of Innocence.  

Further, the law on anti-money laundering through Article 73, regulates that the 
evidence for money laundering is consists of: 

- Lists of evidence as mentioned in the Law  on Criminal Procedure concerning 
Criminal Procedural Law (vide Article 184 explained above), and/or

- other evidence in the form of the spoken, transmitted, received, or stored 
information electronically with an optic device or the equal and Document.

The law on anti-money laundering has also specified in the evidentiary system. The 
evidentiary system for money laundering has arising debate whether the system against 
the Presumption of innocence principle or not.

  Presumption of Innocence and the Burden of Proof

Presumption of Innocence is a general principle that should be implemented in 
every stage of the law enforcement process. Nurhasan (2017) shows the connection 
between the Presumption of innocence and Human rights, in this context is the Human 
rights of suspects or defendants in the criminal justice proceedings. Further Nurhasan 
shows at least there are 8 (eight)  points out that the Presumption of Innocence principles 
related to: 

- The Equal status for all people before a trial; 

- A fair and open trial with an independent judge; 

- The presumption of innocence; 

- Granting the rights of suspects or defendants of crime; 

- Special trials for minor suspect or defendants; 
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- Criminal rights to do a judicial review; 

- Providing compensation and rehabilitation; 

- Ne Bis  In Idem principle.

The frame of presumption of innocence is Human Rights protection. In this context, 
the existence of human rights acknowledgment will guarantee the protection of citizens 
in every situation. Article 8 (1) of the Law Number 48 of 2009 concerning Judicial Power 
states that: 

Anyone who is suspected, arrested, detained, prosecuted, or brought before a 
trial must be presumed innocent before a court decision states his guilty and has 
permanent legal force. 

This Article then explained in the general elucidation 3 number c of the Law  on 
Criminal Procedure: 

Anyone who is suspected, arrested, detained, prosecuted or brought before a court, 
must be regarded as innocent until there is a court judgment which declares his 
guilt and which has become final and binding

Article 66 of the Law on Criminal Procedure is also mentioned presumption of 
innocence. This article states that “A suspect or an accused shall not bear the burden of 
proof”.  The elucidation of Article 66 mentions that this article is reflecting the Principle 
of Presumption of Innocence. 

Some kinds of evidentiary systems used in trial practice except the normal evidentiary 
system as conducted by the Prosecutor. In the literature, there is a shifting of burden proof, 
the reversal of burden proof, and Intime Conviction. Indriyanto Seno Adji (2006) explain 
the shifting of burden proof and reversal of burden proof in the context of Corruption. The 
shifting of burden proof has been implemented in the Law Number 3 of 1971 concerning 
Eradication of Corruption (this is the old law that has been replaced with the new law 
already, sic). The shifting of burden proof has a meaning of shifting the obligation of the 
Prosecutor to prove the fault of the defendant. Shifting of burden proof has not yet become 
a reversal of burden proof since this reversal of burden proof is potentially contradicting 
and violates the Human Rights Principle, especially related to the protection and respect 
for the accused’s rights. In shifting of burden proof, the burden to proof has remained in the 
prosecutor’s shoulder. Absolute reversal of burden proof cannot be implemented, thus the 
terminology that should be used is Limited or Balanced reversal of burden proof. The other 
evidentiary system is called Intime Conviction that was introduced in October 1789 in the 
Constitutional Court of France. Reda Manthovani and Narendra Jatna (2011), as a quote 
from Jean Marie Fayol-Noireterre, explained that Intime Conviction evidentiary system is 
constituted as a system of evidentiary techniques in a trial that considers the use of all facts 
and evidence presented by the Public Prosecutor but still allows the Judges to assesses all 
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kinds of evidence for example evidence based on testimony, knowledge and psychological 
elements. Reda Manthovani and R, Narendra Jatna suggest that Indonesian Procedural 
Law could consider using Intime Conviction in the future as an effort to respect human 
rights to search and to find evidence. Thus, it will not be impacted by the annulment of 
evidence if the method of acquisition is illegal. 

Law on anti-money laundering is implementing a reversal of burden proof (vide 
Article 77). The problem is whether the Law on Anti Money Laundering implementing 
Presumption of Guilty or Presumption of Innocence. Yudi Kristiana (2015) explains that 
technical evidentiary of money laundering is related to an indictment compiled in the 
form of a combination between Predicate offense and money laundering offense. In the 
trial, the evidentiary process will be conducted by Defendant and Prosecutor. 

According to Article 77 of the Law on anti-money laundering, the defendants 
shall be obliged to prove that his/her assets are not the result of a criminal act. Article 
78 of Law on anti-money laundering is the operationalization of that obligation as 
mentioned in Article 77. The order by the Judge to prove that his/her assets that 
related to the case are not originating from criminal offense are carried out by 
submitting legal evidence. It means that the defendant obliged to prove that his/her 
assets that have been charged by the Public Prosecutor as money laundering charge 
is not true because it is not originated or related to a crime. Article 78 of the Law on 
anti-money laundering mention that: 

(1) When the examination in the trial as outlined in Article 77 above, the judge orders 
the defendants to prove that his/her assets do not form or associated with the criminal 
action as outlined in Article 2 subparagraph (1)

(2) The defendant proves that his/her assets are not from or are not associated with 
the criminal action as outlined in Article 2 subparagraph (1) by proposing the sufficient 
items of evidence

According to Article 77 and Article 78 of the Law on anti-money laundering, it can 
be understood that: 

- The defendant shall be obliged; 

- The Judge ordered the defendants to proof; 

- The defendant proves by file sufficient evidence.

Once the defendants failed to present legal evidence, then the indictment of the 
Prosecutor is proven.  

  Presumption of Innocence and Reversal of Burden Proof in Anti Money Laundering Law: highlight the 
practice in court

he reversal of burden proof has been constructed as well in the Law on Anti 
Corruption, but it is a limited reversal of burden proof. It will not be implemented 



425THE EXISTENCE OF PRESUMPTION OF INNOCENCE PRINCIPLE IN INDONESIAN ANTI-MONEY LAUNDERING LAW 

to all criminal acts, but only to bribery-gratification. The reversal of burden proof is 
implemented also in the Article 37 A Subparagraph (1) and Article 38 B Subparagraph (1) 
of the Law Number 20 of 2001 concerning the amendment of the Law Number 31 of 1999 
concerning Prevention and Eradication of Corruption.  Article 37 A Subparagraph 2, is 
related to Illicit Enrichment, states: 

The defendant shall be required to provide information on his/her entire wealth and 
the wealth of his wife or her husband, and his/her children, as well as the wealth of any 
individual or corporation, believed to have linkage with the case of which the defendant 
is accused. 

The impact in case the defendant is failed to prove that his/her wealth is proportional 
to his/her income, the result shall be used to strengthen the existing evidentiary that the 
defendant has committed a corruption offense (inter alia Article 37 A subparagraph (2)).  

Article 38 B subparagraph (1) of the Law Number 20 of 2001 concerning the 
amendment of the Law Number 31 of 1999 concerning Prevention and Eradication of 
Corruption states: 

Each person that is accused of committing one of the corruption offenses as referred 
to in article 2, Article 3, Article 4, Article 13, Article 14, Article 15, and Article 16 of Law 
Number 31 of 1999 on Corruption Eradication and Article 5 up to Article 12 of this 
Law, shall, in turn, prove his/her wealth for which he/she has not been indicted but is 
believed to have originated from corruption offense.

This provision is related to the asset confiscation of the assets that have not been 
indicted. The impact is if the defendant can not prove that his/her wealth is proportional 
to the amount of his/her income or any additional income from his/her wealth, the 
information shall be used to strengthen the existing evidentiary material that the 
defendant has committed a corruption offense. (vide Article 38 B subparagraph (2)). The 
law required the Prosecutor to file a request for the confiscation of the wealth at the 
time of indictment of the main case is read. Thus the defendant shall file a request for 
authentication that the wealth does not originate from corruption offense at the time 
when he/she reads his defense in the main case. Thus he/she can repeat it in the brief for 
an appeal and in the brief for a Supreme Court verdict (vide Article 38 B subparagraph 
(3) and (4)). In this part, Indriyanto Seno Adji (2006) comments that the burden of proof 
that has been put to Public Prosecutor is being an absolute right to accused or defendant 
as a presumption of innocence principle and which is the actualization of the acceptance 
of the principle of non-self-incrimination. 

In the money laundering law, it can be seen that Article 77 of the Law on anti-
money laundering has been discussing above. The law has to give the obligation to the 
defendant to prove his/her assets are not originating from criminal action. In the case of 
money laundering, it can not be said that it is against the Presumption of innocence. Inter 
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alia with Article 68 of the Law on anti-money laundering,  the procedures of evidentiary 
is followed the general law on the criminal procedural law as regulated in the Law on 
Criminal Procedure. It means, the prosecutor must prove indictment that has been 
formulated as ordered by Law on Criminal Procedure, and at the same time, there is a 
new obligation for the defendant to prove about the assets he/she got. The defendants 
must present legal evidence to fulfill the obligation ordered by the Law while to charged 
accused with money laundering charged, the prosecutor must have legal evidence as 
well to assure that the defendants conduct money laundering. 

Once again, it is understood now that money laundering is a sui generis but must have 
a predicate offense. Then the evidentiary system chosen by the law must be confirmed one 
to each other. Team coordinator by M. Salman et.al from Indonesian Center For Reporting 
and Analysis of Financial Transaction (2017) in its annotation for the case of Sita Erny, in the 
Supreme Court Decision number 2315 K/Pid.Sus/2014 gives important analysis that reversal 
of burden proof. The analysis starts by commenting that the reversal of burden proof is a 
deviation from evidentiary law and an unusual system on criminal procedural law that is 
specifically enforced in the process of money laundering handling. The reversal of burden 
proof that adapted in Law on anti-money laundering is a limited and balanced reversal 
of burden proof. It means that the defendant and the public prosecutor obliged to prove 
whether the defendant is a fault or not. As a logical consequence, the reversal of burden 
proof can not be applied to seek the fault aspect of the defendant. 

The reversal of burden proof will apply to the evidentiary of the assets, while the 
mens rea “known” and/or “reasonably alleged” shall be proved by the Prosecutor. In this 
regard, the reversal of burden proof will not contrary to the principle of Presumption of 
Innocence, and it is not categorized as the presumption of guilty as well.  

  Conclusion

The presumption of innocence principle has constantly adopted in the Indonesia 
criminal proceedings. The legal framework of it has been guarantee by the Law on 
Judicial Power and the Law on Criminal Procedural Law. It is also implemented in 
the Law on anti-money laundering and the law on anti-corruption. The presumption 
of innocence reflected by the reversal of burden proof that has been adopted by both 
law, but it is a limited and balanced reversal of burden proof. In the context of Article 
77 of the Law on anti-money laundering, the implementation of the reversal of burden 
proof can not be categorized as against human rights or presumption of innocence 
and/or non-self-incrimination principle. The reversal of burden proof shall be used 
in the context of the assets proven whether it is legal or illegally gained assets, and 
not directed to the mens rea element of the defendants. Unfortunately, this reversal of 
burden proof did not practically implement by the Court.   
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HIỆN TRẠNG CỦA NGUYÊN TẮC GIẢ ĐỊNH VÔ TỘI  
TRONG PHÁP LUẬT CHỐNG RỬA TIỀN CỦA IN-ĐÔ-NÊ-XI-A

TS. Go Lisanawati*1 
(Nguyễn Anh Đức lược dịch)

ĐỀ DẪN

Một trong những khía cạnh quan trọng có thể cần được chú trọng là quá trình 
chứng minh trong tố tụng hình sự. Chế định pháp luật về chống rửa tiền ở In-đô-nê-xi-a 
nằm trong Đạo luật số 8 năm 2010 về Phòng chống rửa tiền đã đảo ngược gánh nặng 
của việc chứng minh (nghĩa vụ chứng minh). Việc ban hành đạo luật này đã cho thấy 
cam kết của chính quyền In-đô-nê-xi-a về sự nghiêm túc đáp ứng nhu cầu xóa bỏ hành 
vi rửa tiền. Theo pháp luật hiện hành, Chính phủ có thể đặt ra bất kì biện pháp nào để 
đấu tranh chống lại việc rửa tiền và việc thực hiện phải luôn theo một cơ chế tuân thủ 
các tiêu chuẩn quốc tế.

Việc rửa tiền là một loại tội phạm phức tạp nhất cần phải giải quyết trong một vài 
năm trở lại đây và càng trở nên phức tạp, tinh vi. Các tội phạm thường dùng các phương 
tiện rửa tiền để che giấu những lợi ích bất hợp pháp mà họ đạt được. Thông qua hoạt 
động rửa tiền, bọn tội phạm có thể thay đổi và thao túng các nguồn tài sản bất hợp pháp 
thành các tài sản “có vẻ như là” hợp pháp. Thông qua hoạt động rửa tiền, mọi người 
không thể dễ dàng nhận ra được liệu tài sản có nguồn gốc từ tội phạm hay không.

Trong xét xử hình sự, có một nguyên tắc quan trọng được gọi là “Giả định vô tội” 
đã được thừa nhận ở phạm vi quốc tế nhằm bảo vệ các quyền con người. Về bản chất, 
pháp luật có chức năng bảo vệ tất cả mọi người, bao gồm cả những người đã thực hiện 
tội phạm. Trong bối cảnh của In-đô-nê-xi-a, việc thực hiện đảo ngược nghĩa vụ chứng 
minh cũng gây ra tranh luận. Một số người cho rằng việc đảo ngược trách nhiệm chứng 
minh sẽ mâu thuẫn với nguyên tắc giả định vô tội, một hệ thống chứng minh phủ định 
(negatief wettelijke), không bị buộc phải nhận là mình có tội (non-self incrimination), 
nguyên tắc các bị cáo sẽ không có nghĩa vụ chứng minh (theo Điều 66 của Luật số 8 năm 
1981 về Luật Tố tụng Hình sự) và quyền im lặng. Mặt khác, một số chuyên gia lại lập luận 
rằng đạo luật đó đã có sự cân bằng trong đảo ngược nghĩa vụ, chứ không phải là sự đảo 
ngược hoàn toàn về nghĩa vụ chứng minh. Là một tội phạm có tính nghiêm trọng nhưng 

* PGS, Khoa Luật - ĐH Surabaya, In-đô-nê-xi-a.
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vẫn cần thông qua “hành vi phạm tội nguồn” (predicate crime), hành vi rửa tiền cần phải 
được hiểu rõ. Với tư cách một trong các “hành vi phạm tội nguồn” trong Luật Chống rửa 
tiền, tham nhũng có một hệ thống chứng minh khác so với hoạt động rửa tiền.

Bài viết này sẽ tìm hiểu sự tồn tại của nguyên tắc Giả định vô tội hay Giả định có tội, 
tập trung phân tích trong Luật chống rửa tiền của In-đô-nê-xi-a, và Luật số 20 năm 2001 
của In-đô-nê-xi-a, sửa đổi Luật số 31 năm 1999 về Phòng ngừa và Xóa bỏ Tham nhũng 
(cũng gọi là Luật chống tham nhũng).   

Hệ thống chứng minh và chứng cứ theo Luật phòng chống rửa tiền của In-đô-nê-xi-a

Từ năm 1981 In-đô-nê-xi-a đã ban hành luật tố tụng hình sự. Quá trình kiểm tra 
trong phiên tòa bao gồm tất cả các hoạt động công bố về các sự kiện đã xảy ra liên quan 
đến tội phạm. Khi các sự kiện được ráp nối với nhau, chúng có thể giúp mô tả sự thật đã 
xảy ra hoặc ít nhất là bám sát với sự thật khách quan để xác định xem liệu có phạm tội 
theo cáo buộc của công tố viên hay không. Vì vậy, quá trình tố tụng hình sự, thực chất là 
cố gắng để xác định được sự thật khách quan. Luật này là luật chung về tố tụng hình sự.  

Một quá trình chứng minh có thể được xem như một giai đoạn quan trọng trong 
tiến trình lâu dài thực thi pháp luật hình sự. Trong giai đoạn này, số phận của bị cáo 
bị đe dọa bởi luật pháp và tòa án. Adami Chazawi (2005) giải thích rằng bằng chứng là 
tâm điểm mà các thẩm phán phải có trách nhiệm giải trình theo tất cả các khía cạnh. 
Mà qua đó, quá trình tố tụng sẽ phải xây dựng được biến cố đã xảy ra (tội phạm), vì 
thế quan trọng là bằng chứng phải có thật và việc sử dụng bằng chứng phải tuân theo 
các quy định. 

Theo Adami Chazawi (2013), quá trình chứng minh cần phải đạt được ba điểm kết 
luận. Những điểm đó là: (i) Đã thực hiện hoặc không thực hiện tội hình sự mà công tố 
viên cáo buộc; (ii) Nếu có thực hiện tội phạm, thì mức độ lỗi của các bị cáo là gì. Điều 
này là căn cứ để xác định trách nhiệm hình sự của các bị cáo tương ứng với hành vi tội 
phạm đã thực hiện; (iii) Nếu bị cáo không thực hiện tội phạm, phải tuyên án về việc thả 
các bị cáo. 

Công tố viên sẽ định hướng phiên tòa bằng bản cáo trạng, để cung cấp bức tranh 
toàn cảnh về các sự kiện thực tế của tội phạm bị buộc tội (theo bản cáo trạng). Vì vậy, một 
công tố viên cần phải có bằng chứng để chứng minh rằng bị cáo có tội. 

Về nguyên tắc, thủ tục tố tụng hình sự của In-đô-nê-xi-a đang áp dụng lí thuyết 
“dựa trên sự nghi ngờ hợp lí” trong hệ thống chứng minh. Điều 183 của Luật Tố tụng 
hình sự quy định: “Một thẩm phán sẽ không áp dụng hình phạt đối với một người trừ 
khi có ít nhất hai phương tiện pháp lí làm căn cứ để kết án là một tội phạm đã thực sự xảy 
ra và người bị buộc tội đã thực hiện hành vi đó”. Ở đây cần tối thiểu 2 (hai) bằng chứng 
và bản án của các thẩm phán. 
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Điều 184 (1) của Luật tố tụng hình sự đề cập tới hệ thống các chứng cứ trong phiên 
tòa hình sự gồm:

6. Lời khai của nhân chứng

7. Lời khai của các chuyên gia

8. Một văn bản

9. Một chỉ định/hướng dẫn (An indication)

10. Lời khai của bị cáo

Tại khoản 2, quy định rằng: “các vấn đề đã là hiểu biết chung thì không cần phải 
chứng minh”. Trong trường hợp này, các vấn đề chung không cần phải chứng minh. 

Liên quan đến chứng cứ, Jeremy Bentham, dẫn theo Reda Manthovani & R. 
Narendra Jatna (2011), cho rằng: 

Chứng cứ là một danh từ chung được đặt cho bất kì sự thật nào, quá trình tư duy về 
chứng cứ trong nhận thức của một thẩm phán sẽ làm xuất hiện trong tâm trí của thẩm 
phán một niềm tin liên quan đến sự tồn tại của một số thực tế khác - giả sử là có tồn 
tại, một hiệu ứng nhất định sẽ tác động tới quyết định của thẩm phán đó. 

Chứng cứ là một công cụ quan trọng phải được trình bày tại tòa án. Thẩm phán cần 
phải cân nhắc, đánh giá và xem xét các bằng chứng đáng tin cậy, và sử dụng các bằng 
chứng để thuyết phục Thẩm phán (đưa ra) quyết định. William Twining (2006) giải thích 
rằng:

Khi bằng chứng đã được xác định, hiệu ứng, khuynh hướng hoặc dấu hiệu của bằng 
chứng sẽ tạo ra trong tâm trí một sự thuyết phục, khẳng định hoặc phủ định sự tồn tại 
của một số vấn đề thực tế.  

Lamintang (2010) cho rằng theo Điều 183 của Luật Tố tụng Hình sự, có thể thấy hệ 
thống chứng cứ ở In-đô-nê-xi-a đặt ra một giới hạn tối thiểu trong việc đệ trình bằng 
chứng tại phiên tòa. Hệ thống này được gọi là hệ thống chứng cứ theo luật - một hệ 
thống phủ định (negatief wettelijke).

Rửa tiền như được biết đến ngày nay, đã phát triển thành một tội phạm phức tạp 
và tinh vi. Rất khó để bị xóa sổ. Rửa tiền không dễ dàng được chứng minh. Về bản 
chất, đây là tội phạm có tổ chức xuyên quốc gia, và rất khó khăn để xử lý. W. Clifton 
Holmes (2003), dẫn theo Mariano-Florentino Cuellar, đã giải thích rằng:

Rửa tiền xuyên quốc gia có thể làm phát sinh quyền tài phán quốc gia đối với khoản 
tiền thu được bất hợp pháp đã được tẩy rửa, tài phán đối với một hành vi phạm tội 
nguồn đã thực hiện, hoặc đối với các giao dịch tài chính tạo điều kiện cho hoạt động rửa 
tiền liên quan đến nhiều nền tài phán khác nhau.

Rửa tiền cũng được phân loại là tội phạm kinh tế hoặc tài chính. Với tư cách một tội 
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phạm kinh tế, Indriyanto Seno Adji (2006) cho rằng về nguyên tắc, tội phạm kinh tế là tội 
phạm cổ cồn trắng (white-collar crime). Tội phạm này khó chứng minh, được phân loại 
là một tội phạm vô hình, đòi hỏi thủ tục khó khăn và phức tạp để chứng minh hành vi và 
tính chuyên nghiệp của người phạm tội. Khi coi đây là một tội phạm kinh tế, nó cần phải 
được xử lí cẩn trọng vì rủi ro rất cao, và có thể ảnh hưởng đến nền kinh tế và tài chính 
của nhà nước. Do đó cần nhiều cách tiếp cận và cơ chế hơn để xóa bỏ rửa tiền. (Cách hiểu 
thứ nhất) Rửa tiền là một tội phạm (sui generis crime) và thường cần một hành vi phạm 
tội nguồn để tạo ra tiền hoặc tài sản. Cách tiếp cận này có vẻ khó hiểu, nhưng phải được 
hiểu theo cách đó. (Cách hiểu thứ hai) Rửa tiền có thể là một tội phạm độc lập được thực 
hiện bởi người rửa tiền. Do đó, cáo buộc liên quan đến rửa tiền có thể đưa ra với: 

- Hành vi phạm tội nguồn và hành vi rửa tiền; hoặc

- Chỉ bản thân hành vi rửa tiền

Việc hình sự hóa hoạt động rửa tiền ở In-đô-nê-xi-a được quy định thành 2 (hai) loại 
tội phạm, được gọi là tội phạm rửa tiền (Điều 3, 4, 5) và các tội phạm khác liên quan đến 
rửa tiền (Điều 11 - 16). Yếu tố lỗi trong Điều 3, Điều 4 và Điều 5 của Luật chống rửa tiền 
là yếu tố quan trọng của tội phạm. Mỗi điều đó đều có nội dung hàm chứa khả năng “đã 
biết đến” và/hoặc “bị cáo buộc hợp lí”. 

Như đã đề cập ở trên, Luật Tố tụng Hình sự là luật chung về tố tụng hình sự. Đối 
với hoạt động rửa tiền, có một phần quy định về chứng cứ và nghĩa vụ chứng minh. Luật 
phòng chống rửa tiền quy định quá trình điều tra, truy tố và xét xử tại các điều 68 đến 82. 
Điều 68 của Luật chống rửa tiền thể hiện các thủ tục chung trong điều tra, truy tố và kiểm 
tra tại phiên tòa giống như quy định của pháp luật về Tố tụng hình sự, nhưng cũng thừa 
nhận một quy trình thủ tục khác theo quy định của Luật chống rửa tiền. Điều 68 của Luật 
chống rửa tiền quy định rằng: 

Việc điều tra, truy tố và kiểm tra tại phiên tòa cũng như việc thi hành phán quyết 
của tòa án (có hiệu lực pháp lí vĩnh viễn chống lại hành động tội phạm), như được 
nêu ở đây, sẽ được thực hiện theo quy định của pháp luật trừ khi có quy định khác.

Rửa tiền là một tội phạm nghiêm trọng thể hiện ở Điều 69 như sau: 

Để đủ điều kiện tiến hành điều tra, truy tố và kiểm tra trong phiên tòa xét xử hành 
vi phạm tội rửa tiền, trước đó không bắt buộc phải chứng minh nguồn gốc của tội 
phạm.

Bài viết này nêu ra một thách thức đối với hiệu quả của công tác xóa bỏ rửa tiền. Việc 
này giống như hai mặt của đồng xu. Một mặt, điều tra viên và công tố viên không có nghĩa 
vụ chứng minh nguồn gốc tội phạm, như vậy sẽ mang lại sự dễ dàng (cho công tố viên) 
để chứng minh hoạt động rửa tiền. Mặt khác, điều tra viên và công tố viên cũng phải đảm 
bảo rằng người phạm tội có được các tài sản bắt nguồn từ hành vi phạm tội nguồn có liên 
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quan như bị buộc tội trong cáo trạng. Cũng có một thách thức khác để hiểu đầy đủ rằng 
việc thực hiện Điều 69 của Luật chống rửa tiền không mâu thuẫn với nguyên tắc Giả định 
vô tội.  

Thêm vào đó, Đạo luật chống rửa tiền quy định ở Điều 73 rằng chứng cứ về rửa tiền 
bao gồm:

- Danh sách các bằng chứng như được đề cập trong Luật Tố tụng hình sự liên quan 
đến pháp luật tố tụng hình sự (như Điều 184 đã giải thích ở trên), và / hoặc

- Bằng chứng khác dưới dạng thông tin được nói, truyền, nhận hoặc lưu trữ điện tử 
với một thiết bị nghe nhìn (optic device) hoặc tương đương và Tài liệu.

Luật chống rửa tiền cũng đã quy định trong hệ thống chứng cứ. Hệ thống chứng 
cứ về việc rửa tiền đã gây ra tranh luận về việc hệ thống này có chống lại nguyên tắc Giả 
định vô tội hay không.

Giả định vô tội và nghĩa vụ chứng minh

Giả định Vô tội là một nguyên tắc chung cần được thực hiện trong mọi giai đoạn 
của quy trình thực thi pháp luật. Nurhasan (2017) chỉ ra mối liên hệ giữa nguyên tắc 
Giả định vô tội và quyền con người, trong trường hợp này là quyền con người của nghi 
phạm hoặc bị cáo trong quá trình tố tụng hình sự. Hơn nữa, Nurhasan cũng chỉ ra ít nhất 
có tám điểm cho thấy nguyên tắc Giả định vô tội:

- Vị thế bình đẳng của tất cả mọi người trước tòa án;

- Một phiên tòa công bằng, công khai với một thẩm phán độc lập;

- Giả định vô tội; 

- Trao quyền cho các nghi phạm hoặc bị cáo; 

- Phiên tòa đặc biệt dành cho nghi phạm hoặc bị cáo chưa thành niên; 

- Quyền được xem xét tư pháp; 

- Khả năng được bồi thường và khôi phục tình trạng ban đầu; 

- Nguyên tắc không bị xét xử hai lần về cùng một hành vi (Ne Bis  In Idem principle).

Khuôn khổ của giả định vô tội là bảo vệ quyền con người. Trong bối cảnh này, sự 
tồn tại của nhận thức về nhân quyền sẽ đảm bảo sự bảo vệ cho công dân trong mọi tình 
huống. Điều 8 (1) của Luật số 48 năm 2009 về quyền lực tư pháp quy định rằng: 

Bất cứ ai bị nghi ngờ, bị bắt, bị giam giữ, bị truy tố hoặc đưa ra trước một phiên tòa 
phải được coi là vô tội trước khi phán quyết của tòa án tuyên bố có tội và có hiệu lực 
pháp lí.

Điều này sau đó được giải thích trong Bình giải chung 3 (c) của Luật Tố tụng hình sự: 
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Bất cứ ai bị nghi ngờ, bị bắt, bị giam giữ, bị truy tố hoặc đưa ra trước tòa án, phải 
được coi là vô tội cho đến khi có phán quyết cuối cùng có hiệu lực của tòa án tuyên bố 
tội lỗi của người đó.

Điều 66 của Luật Tố tụng hình sự cũng được đề cập đến Giả định vô tội. Theo đó, 
một nghi phạm hoặc một bị cáo sẽ không phải chịu nghĩa vụ chứng minh. Việc làm sáng 
tỏ Điều 66 cho thấy Điều này phản ánh Nguyên tắc Giả định vô tội. 

Một số loại hệ thống chứng cứ được sử dụng trong thực tiễn xét xử ngoại trừ hệ 
thống chứng cứ bình thường được thực hiện bởi Công tố viên. Xét về khía cạnh văn bản, 
có một sự chuyển dịch của nghĩa vụ chứng minh, sự đảo ngược nghĩa vụ chứng minh và 
niềm tin hợp lí (Intime Conviction). Indriyanto Seno Adji (2006) giải thích sự dịch chuyển 
của nghĩa vụ chứng minh và đảo ngược nghĩa vụ chứng minh trong trường hợp của 
tham nhũng. Việc thay đổi nghĩa vụ chứng minh đã được thể hiện trong Luật số 3 năm 
1971 liên quan đến Xóa bỏ tham nhũng (đây là luật cũ đã được thay thế bằng luật mới). 
Việc chuyển dịch nghĩa vụ chứng minh có ý nghĩa thay đổi nghĩa vụ của Công tố viên để 
chứng minh lỗi của bị cáo. Việc thay đổi nghĩa vụ chứng minh vẫn chưa phải là một sự 
đảo ngược nghĩa vụ này vì việc đảo ngược nghĩa vụ chứng minh có khả năng mâu thuẫn 
và vi phạm các nguyên tắc nhân quyền, đặc biệt liên quan đến việc bảo vệ và tôn trọng 
các quyền của bị cáo. Việc chuyển dịch nghĩa vụ chứng minh thực chất là vẫn đặt nghĩa 
vụ này trên vai công tố viên. Hoàn toàn đảo ngược nghĩa vụ chứng minh là điều không 
thể được thực hiện, do đó thuật ngữ nên được sử dụng là sự đảo ngược có giới hạn hoặc 
cân bằng về nghĩa vụ chứng minh. Hệ thống chứng cứ khác được gọi là niềm tin hợp 
lí (Intime Conviction) được sử dụng vào tháng 10 năm 1789 tại Tòa án Hiến pháp của 
Pháp. Reda Manthovani và Narendra Jatna (2011), dẫn theo Jean Marie Fayol-Noireterre, 
giải thích rằng hệ thống chứng cứ niềm tin hợp lí được cấu thành như một hệ thống các 
kĩ thuật chứng cứ trong một phiên tòa xét xử và việc xem xét sử dụng tất cả các sự kiện 
và bằng chứng được đưa ra bởi Công tố viên vẫn cho phép Thẩm phán đánh giá tất cả 
các loại bằng chứng ví dụ bằng chứng dựa trên lời khai, kiến thức và yếu tố tâm lí. Reda 
Manthovani và R, Narendra Jatna đề nghị Luật tố tụng của In-đô-nê-xi-a có thể xem xét 
sử dụng (nguyên tắc) niềm tin hợp lí trong tương lai như một nỗ lực tôn trọng quyền con 
người để tìm kiếm bằng chứng. Do đó, nó sẽ không bị ảnh hưởng bởi việc hủy bỏ bằng 
chứng nếu phương thức thu thập là bất hợp pháp. 

Luật chống rửa tiền đang thực hiện đảo ngược nghĩa vụ chứng minh (Điều 77). Vấn đề 
là liệu Luật chống rửa tiền sẽ dựa theo nguyên tắc Giả định có tội hay Giả định vô tội. Yudi 
Kristiana (2015) giải thích rằng bằng chứng kĩ thuật về rửa tiền có liên quan đến bản cáo trạng 
được biên soạn dưới hình thức kết hợp giữa hành vi phạm tội nguồn và tội phạm rửa tiền. 
Trong phiên tòa, quá trình chứng minh sẽ được thực hiện bởi Bị cáo và Công tố viên.

Theo Điều 77 của Luật chống rửa tiền, các bị cáo có nghĩa vụ chứng minh rằng tài sản 
của mình không phải là kết quả của hành vi phạm tội. Điều 78 của Luật chống rửa tiền là 



434 PRESUMPTION OF INNOCENCE (INTERNATIONAL WORKSHOP PROCEEDINGS)

việc thực thi nghĩa vụ đó như được nêu trong Điều 77. Lệnh của Thẩm phán chứng minh 
rằng tài sản của bị cáo liên quan đến vụ án không bắt nguồn từ hành vi phạm tội được đưa 
ra dựa trên việc nộp chứng cứ hợp pháp. Điều đó có nghĩa là bị cáo có nghĩa vụ chứng minh 
rằng tài sản của mình bị Công tố viên cáo buộc rửa tiền là không đúng sự thật vì nó không 
có nguồn gốc hoặc liên quan đến tội phạm. Điều 78 của Luật chống rửa tiền quy định rằng: 

(1) Khi kiểm tra tại phiên tòa được thực hiện theo Điều 77 ở trên, thẩm phán yêu cầu 
các bị cáo chứng minh rằng tài sản của mình không hình thành hoặc không liên quan 
đến hành vi tội phạm như được nêu trong Điều 2 đoạn (1)

(2) Bị cáo chứng minh rằng tài sản của mình không bắt nguồn từ hoặc không liên 
quan đến hành vi tội phạm như được nêu trong Điều 2 đoạn (1) bằng cách đệ trình đủ 
các bằng chứng

Theo Điều 77 và Điều 78 của Luật chống rửa tiền, có thể hiểu rằng:

- Bị đơn có nghĩa vụ;

- Thẩm phán yêu cầu các bị cáo chứng minh;

- Bị cáo chứng minh bằng hồ sơ đầy đủ.

Một khi các bị cáo không trình được bằng chứng pháp lí, thì bản cáo trạng của Công 
tố viên được chứng minh. 

  Nguyên tắc Giả định vô tội và việc đảo ngược nghĩa vụ chứng minh trong pháp luật chống rửa tiền: 
những điểm nhấn trong thực tiễn tại tòa án 

Sự đảo ngược nghĩa vụ chứng minh đã được xây dựng giống như trong Luật Chống 
tham nhũng, nhưng đó là sự đảo ngược nghĩa vụ chứng minh một cách hạn chế. Việc 
này sẽ không được áp dụng cho tất cả các hành vi tội phạm, mà chỉ đối với hành vi nhận 
hối lộ. Việc đảo ngược nghĩa vụ chứng minh cũng được thực hiện trong Điều 37 Đoạn (1) 
và Điều 38 đoạn (1) của Luật số 20 năm 2001 sửa đổi Luật số 31 năm 1999 về phòng ngừa 
và xóa bỏ tham nhũng. Điều 37 đoạn 2, liên quan đến làm giàu bất hợp pháp, nêu rõ: 

Bị cáo sẽ được yêu cầu cung cấp thông tin về toàn bộ tài sản của mình và của cải của 
vợ hoặc của con cái cũng như của cải của bất kì cá nhân hay tập đoàn nào, có liên quan 
đến vụ án mà (bị cáo) bị cáo buộc. 

Trong trường hợp bị cáo không chứng minh được rằng tài sản của mình tương xứng 
với thu nhập, kết quả sẽ được sử dụng để củng cố bằng chứng rằng bị cáo đã phạm tội 
tham nhũng (điều 37 khoản (2)).  

Điều 38 B đoạn (1) của Luật số 20 năm 2001, sửa đổi Luật số 31 năm 1999 về đến 
phòng ngừa và xóa bỏ các quốc gia tham nhũng quy định rằng: 

Mỗi người bị cáo buộc phạm một trong các tội tham nhũng được nêu tại Điều 2, 
Điều 3, Điều 4, Điều 13, Điều 14, Điều 15, Điều 16 của Luật số 31 năm 1999 về Xóa bỏ 
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tham nhũng và Điều 5 đến Điều 12 của Luật này, sẽ chứng minh sự giàu có của mình mà 
anh ta / cô ta chưa bị truy tố nhưng được cho là có nguồn gốc từ tội phạm tham nhũng.

Quy định này có liên quan đến việc tịch thu tài sản chưa bị truy tố. Tác động là nếu bị 
cáo không thể chứng minh rằng tài sản của mình tương xứng với mức thu nhập của họ hoặc 
bất kì thu nhập bổ sung nào từ tài sản của họ, thông tin sẽ được sử dụng để củng cố tài liệu 
chứng cứ hiện có về việc bị cáo đã thực hiện một tội tham nhũng (Điều 38 B đoạn 2). Pháp 
luật yêu cầu Công tố viên nộp đơn yêu cầu (file a request) tịch thu tài sản tại thời điểm chính 
thức công bố cáo trạng của vụ án. Do đó, bị cáo cũng sẽ nộp đơn yêu cầu xác thực rằng tài sản 
của mình không bắt nguồn từ hành vi phạm tội tham nhũng tại thời điểm người đó đọc bản 
bào chữa của mình trong vụ án. Do đó, bị cáo có thể lặp lại điều này trong kháng cáo tới cấp 
phúc thẩm và/hoặc Tòa án Tối cao (Điều 38 B đoạn 3 và 4). Trong phần này, Indriyanto Seno 
Adji (2006) cho rằng nghĩa vụ chứng minh được đặt cho Công tố viên là một quyền tuyệt đối 
để buộc tội là một (biểu hiện của) nguyên tắc giả định vô tội và đó cũng là sự hiện thực hóa 
việc chấp nhận nguyên tắc không ai bị buộc phải nhận là mình có tội. 

Trong đạo luật chống rửa tiền, qua thảo luận như trên về Điều 77, cho thấy rằng pháp 
luật đã đòi hỏi nghĩa vụ của bị cáo phải chứng minh tài sản của mình không bắt nguồn 
từ hành vi phạm tội. Tuy vậy, trong trường hợp của cáo buộc rửa tiền, không thể nói rằng 
nghĩa vụ đó mâu thuẫn với nguyên tắc Giả định vô tội. Bởi lẽ cần quan sát (nghĩa vụ này) 
trong mối liên quan với Điều 68 của Luật chống rửa tiền, các thủ tục chứng minh phải được 
tuân theo các quy định chung của Luật Tố tụng hình sự. Điều đó có nghĩa là, công tố viên 
phải chứng minh cáo trạng đã được xây dựng theo đúng các quy định của Luật Tố tụng 
hình sự, đồng thời có một nghĩa vụ mới cho bị cáo phải chứng minh về tài sản mà mình có. 
Các bị cáo phải trình bày bằng chứng pháp lí để thực hiện nghĩa vụ mà pháp luật yêu cầu 
trong khi buộc tội bị cáo buộc rửa tiền bị buộc tội, công tố viên cũng phải có bằng chứng 
pháp lí tương ứng với cáo buộc. 

Một lần nữa, hành vi rửa tiền hiện được quy định là một tội phạm nhưng phải có 
hành vi phạm tội nguồn. Sau đó, hệ thống chứng cứ được lựa chọn bởi pháp luật phải 
phù hợp và có thể xác nhận chéo. Điều phối viên M. Salman (và các tác giả khác) từ 
Trung tâm Báo cáo và Phân tích Giao dịch Tài chính In-đô-nê-xi-a (2017) đã phân tích vụ 
án Sita Erny thể hiện trong Quyết định của Tòa án Tối cao số 2315 K / Pid.Sus / 2014, đã 
đưa ra phân tích quan trọng về việc đảo ngược nghĩa vụ chứng minh. Phân tích bắt đầu 
bằng nhận xét rằng việc đảo ngược nghĩa vụ chứng minh là trái với quy định của pháp 
luật về chứng cứ, và các quy định của luật tố tụng hình sự cần được thi hành theo một hệ 
thống khác biệt nếu xét cụ thể trong trường hợp xử lí rửa tiền. Sự đảo ngược của nghĩa 
vụ chứng minh được điều chỉnh trong Luật chống rửa tiền là một sự đảo ngược hạn chế 
và cân bằng. Nó có nghĩa là bị cáo và công tố viên đều có nghĩa vụ phải chứng minh liệu 
bị cáo có lỗi hay không. Hệ quả là, việc đảo ngược nghĩa vụ chứng minh không thể được 
áp dụng để tìm kiếm khía cạnh lỗi của bị cáo.Việc đảo ngược nghĩa vụ chứng minh sẽ 
được áp dụng cho những bằng chứng liên quan đến tài sản, trong khi việc chứng minh 
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yếu tố lỗi “đã biết” và/hoặc “bị cáo buộc hợp lí”, sẽ được thực hiện bởi Công tố viên. Về 
vấn đề này, việc đảo ngược nghĩa vụ chứng minh sẽ không trái với nguyên tắc Giả định 
Vô tội, và nó cũng không được xác định là giả định có tội.  

Kết luận

Nguyên tắc Giả định vô tội đã liên tục được thông qua trong tố tụng hình sự của In-đô-nê-
xi-a. Khung pháp lí của nguyên tắc này đã được bảo đảm bởi Đạo luật về Quyền lực Tư pháp 
và Luật về Tố tụng Hình sự. Nó cũng được thực hiện trong Luật chống rửa tiền và luật chống 
tham nhũng. Giả định vô tội được phản ánh phần nào thông qua việc đảo ngược nghĩa vụ 
chứng minh đã được cả hai luật áp dụng, nhưng đó là một sự đảo ngược hạn chế và cân bằng. 
Theo Điều 77 của Luật chống rửa tiền, việc thực hiện đảo ngược nghĩa vụ chứng minh không 
thể được xem như là là vi phạm các quyền con người hoặc mâu thuẫn với nguyên tắc Giả định 
vô tội và nguyên tắc không ai bị buộc phải nhận tội. Việc đảo ngược nghĩa vụ chứng minh sẽ 
được sử dụng trong trường hợp cần xác minh các tài sản là tài sản hợp pháp hay bất hợp pháp, 
và không hướng đến chứng minh yếu tố lỗi của các bị cáo. Thật không may, việc đảo ngược 
nghĩa vụ chứng minh như vậy đã không thực sự được Tòa án thực hiện.   
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PRESUMPTION OF INNOCENCE AS AN IMPORTANT CONSTITUTIONALISED...

PRINCIPLE OF THE VIETNAMESE CRIMINAL PROCEDURE LAW

Prof.Dr. Dao Tri Uc*
1

1.   Key contents of the principle of presumption of innocence in the Criminal Procedure Code of 2015

Presumption (Latin: praesumptio) means supposition, or hypothesis. Presumption 
of innocence requires that the accused be considered innocent until his/her crime or guilt 
is proven under a procedure specified by law and is established by a court verdict that 
has taken legal effect. 

Article 72 of the Constitution of 1992 puts that, “No one shall be considered guilty 
nor be punished until there is a final and conclusive judgement from the court”. Article 
9 of the Criminal Procedure Code of 2003, which particularises the above-mentioned 
stipulation in the Constitution of 1992, considers this a basic principle of the Criminal 
Procedure Code of Vietnam.

However, the principle set forth in Article 72 of the Constitution of 1992, as well as 
in Article 9 of the Criminal Procedure Code of 2003, completely differs in meaning from 
the presumption of innocence. In the former case, there is a deduction to the existence of 
a crime while in the latter case, the presumption of innocence aims at the accused, and 
this presumption is a deduction to the innocence of the accused.

Both presumption of guilt and presumption of innocence represent principles in 
criminal proceedings, but the former applies to inquisitorial proceedings1

2 while the latter is 
typical in adversarial proceedings. 

The inquisitorial proceedings are based on public relations, so they have a system of 
their own principles, the most important of which are the principle of public prosecution 
(or the principle of the responsibility of initiate legal proceedings), the principle of 
legality, the principle of determining the truth (or the substantive fact), and the principle 
of presumption of guilt.

*  School of Law, Vietnam National University, Hanoi.
1 The Presumption of Guilt in the Investigation of Tax Evasion Crimes. Judicial Tribune, Vol.8, Issue 1 (March, 

2018), p.33.
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The most prevalent principle that govern the adversarial proceedings are: the 
principle of disposition, the principle of fairness, the principle of legal truth (also known 
as court-established truth), and the principle of presumption of innocence.1

A strong contradiction is seen between the above-mentioned two models of legal 
proceedings. This contradiction is observed in the following pairs of categories:

- The inquisitorial principle vs the adversarial principle;
- The principle of public prosecution (or the principle of the responsibility to initial 

legal proceedings) vs the principle of disposition;
- The principle of legality vs the principle of fairness;
- The principle of determining truth (or substantive fact) vs the principle of legal (or 

court-established) truth;
- The principle of presumption of guilt vs the principle of presumption of innocence.2

The reality of investigative, prosecutive and judging activities shows that there exists 
a tendency of perceiving the accused as having committed a crime despite the fact that 
the alleged crime has not been proven. This is what is called in psychology the tendency 
to accuse, which is termed in jurisprudence as “presumption of guilt”. This is one of the 
causes of a number of unjust judgements we have seen today.3 

Presumption of innocence, thus, is the principle of a legal proceedings system where 
equitability and fairness are fundamental. As such, this principle serves as a strong and 
effective shield that respects, protects and ensures human rights in criminal proceedings. 

For the first time in Vietnam’s constitutional history, the Constitution of 2013 stipulates 
in Chapter II – Human rights, and the basic rights and obligations of citizens, as follows: 
“The accused is considered innocent until proven guilty under a legal procedure and by a 
court verdict that has taken legal effect” (Article 31, Clause 1, the Constitution of 2013). This 
is the full statement of the important legal principle named presumption of innocence.  

For the purpose of implementing the Constitution and in order to ensure that criminal 
procedure law conforms to the Constitution, Article 13 of the Criminal Procedure Code 
introduces presumption of innocence as an all-new principle that applies to Vietnam’s 
criminal proceedings. The new principle reads,

“The accused is considered innocent until proven guilty under the procedure and formalities 
specified in this Code and by a court verdict that has taken legal effect.

In the absence of sufficient and justifiable bases for accusing or charging the accused under 
the procedure and formalities specified in this Code, the person(s) or organ(s) that has/have the 
authority to take legal proceedings must conclude that the accused is innocent”.

1 H.L.Parker, Two Models of the Crimininal Process, (1964) 113. University of Pennsylvania Law Review1
2 A.Ashworth and J.Horder, Prniciple of Criminal Law, (Oxford: Oxford University Press, 2013), p.71.
3 Đào Trí Úc, Cải cách tư pháp hình sự và vấn đề phòng chống oan sai, Tạp chí Nhà nước và pháp luật, số 

4(204), 2005, tr.3-10.
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According to the Criminal Procedure Code of 2015, there apparently are three groups of 
prerequisites pertaining to the principle of presumption of innocence. These prerequisites, 
by themselves, represent the objective requirements, or necessary and sufficient conditions, 
in the absence of any of which the accused must be considered innocent. 

The first prerequisites are procedural requirements which, specifically in this case, 
are procedures and formalities for proving the alleged offence and guilt committed by 
the accused.1 

This requirement is the first constituent part of the principle of presumption of 
innocence. The accused must be considered innocent until his/her offence or guilt is 
proven. To put in another way, a guilt that is not proven means that the innocence is proven. 
This requirement, thus, creates a legal safeguard for the accused in the entire process of 
legal proceedings. The requirement behind this principle entirely conforms to the United 
Nations’ International Covenant on civil and political rights of 1966, according to which, 
“Everyone has the right to liberty and security of person. No one shall be subjected to arbitrary 
arrest or detention” (Article 9.1). “Everyone charged with a criminal offence shall have the right to 
be presumed innocent until proved guilty according to law” (Article 14.2).  

The investigation, prosecution and trial of a person must be carried out in accordance 
with a procedure established by law. This stipulation emphasizes the procedural 
requirement for the rule of law society, according to which a public and transparent 
procedure is the primary requirement for protecting human rights from arbitrary 
treatment. Article 9.1 of the covenant states that, “No one shall be deprived of his liberty except 
on such grounds and in accordance with such procedure as are established by law”.  

In that spirit, the Criminal Procedure Code of 2015 highlights in its various articles 
and clauses the strict procedural requirements that effectively constitute a principle in 
criminal proceedings. Article 7 holds that, “All criminal proceedings must be carried out 
in accordance with the procedure established by this Code; the dealing with sources of 
information on any alleged offence, and the initiation of legal proceedings, investigation, 
prosecution and trial cannot be otherwise than on such bases and in accordance with 
such procedure and formalities as are specified in this Code. An evidence shall be null 
and void (Article 87), the dossier must be returned for additional investigation (Article 236 
and Article 280), and the verdict shall be cancelled for the purpose of a re-investigation 
or re-trial under an appellate (Article 358) or cassational procedure (Article 371.3, Article 
388) if any violation of the legal procedure is found. 

In face of the requirement for a strict procedure, the Criminal Procedure Code of 
2013 reserves an entire chapter for special investigative and procedural measures. 

Such measures include: secret voice recording, secret video recording; secret 
telephone listening; secret collection of electronic data (Article 233). In such cases, the 

1 Thaler, Punishing the Innocent: The Need for Dur Process and the Pressumption of Innocence Prior 
to Trial (1978), Wisconsin Law Review 441, 449
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Code specifies strict guarantees for secrecy with the aim to ensure that human rights and 
citizen rights are recognised, assured and protected (Article 21 of Constitution of 2013), 
and that “human rights, citizen rights may only be restricted in accordance with law 
in cases of necessity that are justified by reasons of national defence, national security, 
social order and safety, social ethics, or community health” (Article 14 Clause 2 of the 
Constitution). The strict legal requirements related to the reasons for restraining human 
rights, citizen rights in criminal proceedings that are particularised in the Criminal 
Procedure Code of 2015 are defined in three aspects:

- The type, or class, of crime: the special investigative measures can only apply to 
crimes of violating the national security, drug-related crimes, corruption-related crimes, 
terrorism, money-laundry and other organised crimes that are classified as especially 
serious (Article 224);

- The authority and responsibility to decide, and implement decisions to, apply 
special investigative measures: This authority must rest with heads of investigative 
organs at provincial or higher levels, and such application must be approved by the chief 
of the People’s Procurator Office at the same level (Article 225);

- The duration for application of special investigative measures: The Code 
determines a duration of 2 months; in complicated circumstances this duration can be 
extended but no longer than the duration for investigation (Article 226).

In addition, the Criminal Procedure Code contains strict stipulations on how to use 
the information and documents collected as a result of the application of these special 
investigative measures. 

Article 10 of the Criminal Procedure Code currently in force imposes the necessity 
for ensuring that all facts and details of the case are determined and examined impartially, 
comprehensively and fully, and for clarifying the bases for establishing a guilt as well as 
the bases for establishing innocence, and aggravating and extenuating factors.

The requirement for establishing the accused’s offence and guilt results in the 
responsibility to prove. The principle of presumption of innocence requires that the 
responbility to prove is on the part of the accuser. Article 15 of the Criminal Procedure 
Code puts that, “the responsibility to prove a crime rests with the organs that have the 
authority to take legal proceedings. The accused has the right, but is not obliged, to 
prove himself/ herself innocent”. In our view, it is not accurate to determine that the 
responsibility to prove is vested in the organs that take legal proceedings. This principle 
merely puts that burden on the shoulder of the accusing organs/ persons.1  

In order to ensure that this requirement works, the Criminal Procedure Code strictly 
prohibits all forms of maltreatment, torture and other illegal practices in the process of 

1 Justice Rehnquist said, “The presumtion of innocence is a doctrine that allocates the burden of proof in 
crinimal trials”. See Bell v Wolfish 441 US 520, 533 (1979).



442 PRESUMPTION OF INNOCENCE (INTERNATIONAL WORKSHOP PROCEEDINGS)

collecting evidences and taking other procedural activities. This stipulation is specified in 
Article 10 of the Criminal Procedure Code of 2015. 

The accused’s plead or confession can serve as evidence only if it conforms to other 
evidences; it is prohibited to use the accused’s plead as the only evidence for accusing or 
charging (Article 98, Criminal Procedure Code of 2015).

According to the Criminal Procedure Code of 2015, “The accused has the right, but is 
not obliged, to prove him/herself innocent”. This means that the accused always has the 
right of self-defending or requesting another person to defend him/her as determined in 
the Constitution and the Criminal Procedure Code, and that he/she can exercise that right 
by all legal means, including introduction of any evidence to prove his/her innocence.

The accused’s right to prove innocence shows the fairness and transparency in legal 
proceedings, which aims to ensure and safeguard justice. As opposed to the Criminal 
Procedure Codes of 1988 and 2003, the Criminal Procedure Code of 2015 stipulates that 
all persons participating in legal proceedings, including persons in temporary custody, 
the accused, the victims, civil plaintiffs, civil defendants and persons with rights, interests 
and obligations concerned with the case have the right to show evidences in addition 
to documents, objects, and claims. They also have the right to give their opinions on 
evidences shown by other participants in legal proceedings, and to seek an examination 
or evaluation of those evidences by the relevant persons who have the authority to take 
legal proceedings. In addition to the above-mentioned rights, the defender has the right 
to collect evidences, to show evidences, to evaluate and give opinions on evidences, and 
to request organs that have the authority to take legal proceedings to collect evidences 
or to commission an additional examination, re-examination, or re-valuation of assets 
(Article 73 Clause 1 of the Criminal Procedure Code of 2015).

The accused also has the right to refuse to answer questions from organs which, or 
persons who, take legal proceedings; this is known as the “right to silence”. This right 
originates from the accused’s, or defendant’s, right not to prove his/her guilt, and the 
accuser’s responsibility to prove guilt. This provision of law aims to guarantee personal 
liberty and security for the accused in the process of legal proceedings and as such, it 
conforms to the International Covenant of 1966 which states that, “In the determination 
of any criminal charge against him, everyone shall be entitled to the following minimum 
guarantees, in full equality: To be informed promptly and in detail in a language which 
he understands of the nature and cause of the charge against him; not to be compelled to 
testify against himself or to confess guilt” (Article 14.3). It is because of the requirement that 
a notification of the accused’s right not to testify against himself has become compulsory in 
any investigative measure, be it an arrest, temporary custody, or detention1 (in the United 
States, this procedure is known as “Miranda warning”).

1 According to B.Rea, “In truth then, the presumption of innocence has no independent significance. The rule that 
the accused is presumed to be innocent is synonymous with the rule that the prosecution has the burden of proof”. 
See: B.Rea, The Presumption of Innocence in Criminal Cases (1941-1942) 3 Washington & Lee Law 
Review 82, 84
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The second prerequisites require that the accused’s crime and guilt be determined 
only by a court verdict that has taken legal effect.

This requirement forms the second constituent part of the presumption of innocence 
and, when combined with the above-mentioned first part, makes up the entire representation 
of the presumption of innocence. The reason for imposing this requirement upon the 
Constitution and the Criminal Procedure Code takes root from the constitutional function 
and duty of the court, which is to uphold justice. 

The International Covenant on Civil and Political Rights of 1966 also states that, “Anyone 
who is deprived of his liberty by arrest or detention shall be entitled to take proceedings before a court, in 
order that that court may decide without delay on the lawfulness of his detention and order his release if 
the detention is not lawful (Article 9.4); In the determination of any criminal charge against him, or of his 
rights and obligations in a suit at law, everyone shall be entitled to a fair and public hearing by a competent, 
independent and impartial tribunal established by law (Article 14.1).

The guilt-establishing verdict must be based on the evidences used at the hearing 
to prove that the defendant is guilty. Any facts shown by witnesses or other participants 
in legal proceedings cannot be used if they cannot clearly explain why those facts came 
to their knowledge. This requirement is provided for in Articles 91 to 94 and Article 98 of 
the Criminal Procedure Code, which cover issues relating to evidences and statements by 
witnesses, victims, civil plaintiffs, civil defendants, and other persons who have interests or 
obligations involved in the case.

The third prerequisites are requirements relating to thinking logics for persons 
and organs taking legal proceedings, according to which any suspicions and doubts 
surrounding the accused must be explained to the benefit of the accused. 

This is the third constituent part of the presumption of innocence. Here is how this 
requirement is presented in the Criminal Procedure Code of 2015: “In the absence of 
sufficient and justifiable bases for accusing or charging the accused under the procedure 
and formalities specified in this Code, the person(s) or organ(s) that has (have) the authority 
to take legal proceedings must conclude that the accused is innocent”.

This provision of law aims to deal with certain situations in investigation, prosecution 
or trial where the bases for determining criminal liability, or facts related to the accused’s 
crime and guilt, remain unclear despite efforts made by organs participating in legal 
proceedings, which leads to doubts or disagreements that cannot be resolved by these 
organs themselves. With the aim to avert the tendency of “Better to kill the wrong one 
than to miss the right one” in determining an offence, the Criminal Procedure Code of 2016 
explicitly requires that those doubts, suspicions and uncertainties be interpreted to the 
benefit of the accused. Apparently, this is the essence and centrepiece of the presumption 
of innocence; it reflects the humanitarian ethics of a criminal procedure system imbued 
with democratic values and the rule of law principle that serves as an effective shield to 
protect the legal security for the accused.
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2. Legal essence and significance of presumption of innocence

Human beings and human rights are of important value, so they become priority objects 
for protection in criminal procedure legislation. The recognition and acknowledgement of 
presumption of innocence, thus, is an important assurance for the safeguarding of human 
rights and citizen rights, which acts as a strong and effective shield that prevents and stops 
possible violations from organs taking legal proceedings. Presumption of innocence is 
recognised as the most “classic” principle in criminal proceedings that has been noted or 
referred to in many important international documents including the Universal Declaration 
of Human Rights of 1948 (Article 11.1), the International Covenant on Civil and Political 
Rights of 1966 (Article 14.2). To put it more specifically, the said Universal Declaration of 
Human Rights appraises this principle as “dignity of the mankind civilisation”.

At a larger and more certain scale, the rule of law state recognises an universal principle 
of law when it comes to the relation between the scope that has been “institutionalised” 
and the one that cannot be institutionalised, i.e. the principle of presumption of the 
legality of acts. This principle is extremely important in determining what attitude the 
state, or the society will have in its relation with individual persons when it uses law to 
regulate such acts. The principle of presumption of the legality of acts, therefore, means 
that acts of individuals must always be considered legal unless proven to the contrary.

In their turn, the presumption of innocence in criminal proceedings and the 
presumption of the legality of acts are concrete representations, albeit at different levels, 
of a higher principle of law, “Everything which is not forbidden by law is allowed”.

This principle has a huge political significance and, therefore, it goes beyond its 
scope and legal content to recognise the status of human beings, liberty and democracy, 
and the relation between liberty and responsibility, democracy and law in the society. 
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1.   NỘI DUNG CHỦ YẾU CỦA NGUYÊN TẮC SUY ĐOÁN VÔ TỘI TRONG BỘ LUẬT TỐ TỤNG HÌNH SỰ NĂM 2015

Suy đoán, theo gốc Latinh (praesumptio) có nghĩa là giả định. Còn suy đoán vô tội 
(tiếng Anh: “Presumption of innocence”), thể hiện ở yêu cầu: người bị buộc tội phải được 
coi là vô tội khi mà tội và lỗi của người đó chưa được chứng minh theo một trình tự do 
pháp luật quy định và được xác định bởi một bản án của Tòa án đã có hiệu lực pháp luật.

Trước đây, tại Điều 72 của Hiến pháp năm 1992 có quy định: “Không ai bị coi là có tội 
và phải chịu hình phạt khi chưa có bản án kết tội của Tòa án đã có hiệu lực pháp luật”. Điều 
9 của BLTTHS năm 2003 đã cụ thể hóa quy định trên đây của Hiến pháp 1992 như là một 
nguyên tắc cơ bản của Tố tụng hình sự nước ta. Tuy nhiên, nguyên tắc nêu ở Đ.72 Hiến 
pháp năm 1992 cũng như tại Đ.9 của Bộ luật tố tụng hình sự năm 2003 và nguyên tắc suy 
đoán vô tội là hòan toàn khác nhau về ý nghĩa của chúng. Trong trường hợp thứ nhất, đó 
là suy diễn về sự có tội! Ở trường hợp thứ hai, nguyên tắc suy đoán vô tội có địa chỉ là người 
bị buộc tội và sự suy đoán được đặt theo hướng suy diễn về sự vô tội của người bị buộc tội.

Nguyên tắc suy đoán có tội và nguyên tắc suy đoán vô tội đều là những nguyên tắc 
của tố tụng hình sự. Nhưng nguyên tắc suy đoán có tội là nguyên tắc của Tố tụng thẩm 
vấn (inquisitorial)2, còn nguyên tắc suy đoán vô tội là một trong những nguyên tắc điển 
hình của Tố tụng tranh tụng (adversarial).

Tố tụng hình sự thẩm vấn dựa trên nền tảng quan hệ công, và vì vậy, nó có một hệ 
thống các nguyên tắc đặc trưng của mình; các nguyên tắc chủ đạo đặc trưng của nó là 
nguyên tắc công tố hay còn gọi là nguyên tắc về trách nhiệm khởi tố, nguyên tắc pháp 
chế, nguyên tắc về xác định sự thật khách quan (xác định chân lý vật chất) và nguyên 
tắc suy đoán có tội. Tố tụng hình sự tranh tụng dựa trên một hệ thống các nguyên tắc chủ 
đạo đặc trưng của nó là nguyên tắc dàn xếp (disposition) của các bên, nguyên tắc hợp lý, 
nguyên tắc về xác định sự thật pháp lý hay còn được gọi là sự thật do Tòa án và nguyên 
tắc suy đoán vô tội3.

* Khoa Luật, Đại học Quốc gia Hà Nội.
1 The Presumption of Guilt in the Investigation of Tax Evasion Crimes. Judicial Tribune, Vol.8, Issue 1 (March, 

2018), p.33
3 H.L.Parker, Two Models of the Crimininal Process, (1964) 113. University of Pennsylvania Law Review1.
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Như vậy, chúng ta có thể thấy rất rõ sự tương phản giữa hai mô hình tố tụng kể trên, 
theo đó, sự tương phản được xác định qua các cặp phạm trù đối lập:

- Nguyên tắc thẩm vấn – nguyên tắc tranh tụng

- Nguyên tắc công tố (nguyên tắc về trách nhiệm khởi tố) - nguyên tắc dàn xếp

- Nguyên tắc pháp chế (hợp pháp) – nguyên tắc hợp lý

- Nguyên tắc xác định sự thật khách quan (chân lý vật chất) – nguyên tắc xác định 
sự thật pháp lý (sự thật do Tòa án)

- Nguyên tắc suy đoán có tội – nguyên tắc suy đoán vô tội.1

Thực tiễn của các hoạt động điều tra, truy tố và xét xử cho thấy có một khuynh 
hướng nhìn nhận bị can, bị cáo như là người đã được coi là phạm tội, dù tội trạng của 
họ chưa được chứng minh. Trong tâm lý học, khuynh hướng đó được gọi là khuynh 
hướng buộc tội, còn luật học thì gọi đó là “suy đoán có tội”. Đó chính là một trong những 
nguyên nhân của vấn đề án oan, sai hiện nay.2

- Nguyên tắc suy đoán vô tội là nguyên tắc của một loại hình tố tụng lấy các giá trị 
công bằng, bình đẳng làm nền tảng; là lá chắn quan trọng và hữu hiệu cho việc tôn trong 
bảo vệ và bảo đảm quyền con người trong tố tụng hình sự.

Lần đầu tiên trong lịch sử lập hiến Việt Nam, Hiến pháp năm 2013 đặt ra quy định tại 
chương II “Quyền con người, quyền và nghĩa vụ cơ bản của công dân” như sau: “Người bị 
buộc tội được coi là không có tội cho đến khi được chứng minh theo trình tự luật định và có bản án 
kết tội của Tòa án đã có hiệu lực pháp luật” (Khoản 1, Điều 31 Hiến pháp 2013). Đó chính là nội 
dung đầy đủ của một nguyên tắc pháp lý quan trọng: nguyến tắc suy đoán vô tội.

Để thi hành Hiến pháp, bảo đảm sự phù hợp của pháp luật tố tụng hình sự với Hiến 
pháp. BL TTHS tại Điều 13 đã quy định một nguyên tắc hoàn toàn mới của tố tụng hình 
sự Việt Nam là “nguyên tắc suy đoán vô tội” với nội dung như sau:

“Người bị buộc tội được coi là không có tội cho đến khi được chứng minh theo trình tự, thủ 
tục do Bộ luật này quy định và có bản án kết tội của Tòa án đã có hiệu lực pháp luật. 

 Khi không đủ và không thể làm sáng tỏ căn cứ để buộc tội, kết tội theo trình tự, thủ tục do 
Bộ luật này quy định thì cơ quan, người có thẩm quyền tiến hành tố tụng phải kết luận người bị 
buộc tội không có tội”.

Quy định của BL TTHS năm 2015 cho thấy rõ 3 nhóm nội dung của nguyên tắc suy 
đoán vô tội; những nội dung đó đồng thời cũng chính là những đòi hỏi, những điều kiện 
cần và đủ mà nếu thiếu chúng thì một người bị buộc tội phải được coi là vô tội. 

1 A.Ashworth and J.Horder, Prniciple of Criminal Law, (Oxford: Oxford University Press, 2013), p.71.
2 Đào Trí Úc, Cải cách tư pháp hình sự và vấn đề phòng chống oan sai, Tạp chí Nhà nước và pháp luật, 

số 4(204), 2005, tr.3-10.
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Thứ nhất, đó là yêu cầu về trình tự, thủ tục, mà ở đây là trình tự, thủ tục của việc 
chứng minh tội và lỗi của người bị buộc tội. 

Yêu cầu này là hợp phần đầu tiên của nguyên tắc suy đoán vô tội1. Người bị buộc tội 
phải được coi là vô tội cho tới khi tội và lỗi của người đó được chứng minh. Nói khác đi, đây 
là nguyên tắc “lỗi không được chứng minh, đồng nghĩa với sự vô tội được chứng minh”. Yêu cầu này 
đã tạo ra sự an toàn pháp lý cho người bị buộc tội trong toàn bộ quá trình Tố tụng hình sự. 
Yêu cầu đặt ra trong nguyên tắc này hoàn toàn phù hợp với Công ước của Liên hợp quốc về 
quyền dân sự và chính trị năm 1966. Theo đó, “mọi người đều có quyền hưởng tự do và an ninh cá 
nhân, không ai bị bắt hoặc bị giam giữ vô cớ. Người bị buộc là phạm một tội hình sự có quyền được coi 
là vô tội cho tới khi tội của người đó được chứng minh theo pháp luật” (Điều 14.2).

Việc điều tra, truy tố và xét xử một người phải được tiến hành theo một trình tự thủ 
tục do pháp luật quy định. Nội dung này nhấn mạnh yêu cầu về mặt thủ tục pháp lý, là 
dấu hiệu quan trọng nhất của chế độ pháp quyền, theo đó thủ tục công khai, minh bạch là 
đòi hỏi số một cho việc bảo vệ quyền con người chống lại sự truy bức tùy tiện. Công ước 
của Liên hợp quốc đã nêu trên khẳng định: “Không ai bị tước quyền tự do trừ trường hợp việc 
tước quyền tự do đó là có lý do và theo đúng những thủ tục mà pháp luật đã quy định” (Điều 9.1)

Theo tinh thần đó, tại nhiều điều luật cụ thể, BL TTHS năm 2015 đã nhấn mạnh các 
yêu cầu nghiêm ngặt về trình tự, thủ tục, coi đó cũng là một nguyên tắc của tố tụng hình 
sự. Điều 7 của Bộ luật xác định: “Mọi hoạt động tố tụng hình sự phải được thực hiện theo 
quy định của Bộ luật này, không được giải quyết nguồn tin về tội phạm, khởi tố, điều tra, 
truy tố, xét xử ngoài những căn cứ và trình tự, thủ tục do Bộ luật này quy định. Chứng cứ 
sẽ vô hiệu (Điều 87), hồ sơ phải được trả lại để điều tra bổ sung (các Điều 236 và 280), bản 
án bị hủy để điều tra lại hoặc xét xử lại khi xét xử phúc thẩm (Điều 358) và trong thủ tục 
giám đốc thẩm (Khoản 3 Điều 371, Điều 388) nếu phát hiện có vi phạm thủ tục tố tụng.

Dưới áp lực của đòi hỏi về tính thủ tục chặt chẽ, BL TTHS năm 2013 đã quy định 
trong một chương riêng về các biện pháp điều tra tố tụng đặc biệt.

Các biện pháp đó bao gồm: ghi âm bí mật, ghi hình bí mật; nghe điện thoại bí mật; 
thu thập bí mật dữ liệu điện tử (Điều 233). Trong những trường hợp đó, Bộ luật đã xác 
định chặt chẽ nhưng đảm bảo cho việc giữ bí mật nhằm bảo đảm quyền con người, 
quyền công dân được Hiến pháp công nhận, bảo đảm và bảo vệ (Điều 21 Hiến pháp 
năm 2013). Theo đúng yêu cầu: “quyền con người, quyền công dân chỉ có thể bị hạn chế 
theo quy định của luật trong trường hợp cần thiết vì lý do quốc phòng, an ninh quốc 
gia, trật tự, an toàn xã hội, đạo đức xã hội, sức khỏe của cộng đồng” (Khoản 2 Điều 14 
Hiến pháp ). Những yêu cầu pháp lý chặt chẽ liên quan đến các lý do hạn chế quyền con 
người, quyền công dân trong tố tụng hình sự được cụ thể hóa trong BL TTHS năm 2015 
liên quan đến 3 yếu tố:

1 Thaler, Punishing the Innocent: The Need for Dur Process and the Pressumption of Innocence Prior to Trial 
(1978), Wisconsin Law Review 441, 449
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- Về loại tội: các biện pháp điều tra đặc biệt chỉ được áp dụng đối với các tội xâm 
phạm an ninh quốc gia, tội phạm về ma túy, tội phạm về tham nhũng, tội khủng bố, tội 
rửa tiền và các tội phạm khác có tổ chức thuộc loại tội đặc biệt nghiêm trọng ( Điều 224)

- Về thẩm quyền, trách nhiệm quyết định và thi hành quyết định áp dụng biện 
pháp điều tra đặc biệt: người có thẩm quyền này phải là Thủ trưởng Cơ quan điều tra 
cấp tỉnh trở lên và phải được sự phê chuẩn của Viện trưởng VKSND cùng cấp ( Điều 225).

- Về thời hạn áp dụng các biện pháp điều tra đặc biệt: Bộ luật xác định thời hạn 
này là 2 tháng, trường hợp phức tạp có thể gia hạn nhưng không quá thời hạn điều tra 
( Điều 226) 

    BL TTHS cũng quy định nghiêm ngặt việc sử dụng các thông tin, tài liệu thu thập 
từ các biện pháp này.

Phải bảo đảm xác định và xem xét các tình tiết của vụ án một cách khách quan, toàn 
diện, đầy đủ, làm rõ các căn cứ xác định có tội và những căn cứ xác định vô tội, các tình 
tiết tăng nặng và những tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự của bị can, bị cáo. Yêu 
cầu này được quy định tại Điều 10 của Bộ Luật Tố tụng hình sự Việt Nam hiện hành.

Yêu cầu về chứng minh tội và lỗi của người bị buộc tội cũng đặt ra vấn đề trách 
nhiệm chứng minh. Nguyên tắc suy đoán vô tội đòi hỏi rằng, trách nhiệm chứng minh 
tội phạm thuộc về phía buộc tội. Đ.15 BLTTHS quy định: “Trách nhiệm chứng minh tội 
phạm thuộc về cơ quan có thẩm quyền tiến hành tố tụng. Người bị buộc tội có quyền 
nhưng không buộc phải chứng minh là mình vô tội”. Điều đó có nghĩa rằng, cơ quan 
tiến hành tố tụng không được bắt buộc bị can, bị cáo thực hiện trách nhiệm đó dưới bất 
kỳ hình thức nào. Tuy nhiên, ở đây cần chú ý đến một tình tiết liên quan đến chủ thể của 
trách nhiệm chứng minh. Theo quan điểm của chúng tôi, việc xác định: “trách nhiệm 
chứng minh tội phạm thuộc về các cơ quan tiến hành tố tụng” là chưa thật sự chuẩn xác. 
Nguyên tắc này đặt ra trách nhiệm chứng minh của cơ quan buộc tội, người buộc tội.1

Để bảo đảm cho yêu cầu này, Bộ luật tố tụng hình sự đã đặt ra yêu cầu nghiêm cấm 
mọi hình thức truy bức, nhục hình và các hình thức trái pháp luật khác trong quá trình 
thu thập chứng cứ và thực hiện các hoạt động tố tụng khác. Nội dung này được quy định 
tại Điều 10 của Bộ luật Tố tụng hình sự năm 2015. 

Lời nhận tội của bị can, bị cáo chỉ có thể được coi là chứng cứ nếu phù hợp với 
những chứng cứ khác của vụ án; không được dùng lời nhận tội của bị can, bị cáo làm 
chứng cứ duy nhất để buộc tội, kết tội (Điều 98, Bộ luật Tố tụng hình sự năm 2015).

Quy định của Bộ luật tố tụng hình sự năm 2015: “Người bị bộc tội có quyền nhưng 
không buộc phải chứng minh là mình vô tội” nói lên rằng, người bị buộc tội luôn luôn 

1 Thẩm phán Tòa án Tối cao Hoa Kỳ Rehnquist thậm chí đã đồng nhất suy đoán vô tội với trách 
nhiệm chứng minh: “Suy đoán vô tội là một học thuyết về việc xác định trách nhiệm chứng minh 
trong các vụ án hình sự.” Xem Bell v Wolfish 441 US 520, 533 (1979)
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được quyền tự bào chữa hoặc nhờ người khác bào chữa như Hiến pháp và Bộ luật tố 
tụng hình sự đã xác định và thực hiện quyền đó bằng mọi biện pháp hợp pháp, trong đó 
có việc đưa ra chứng cứ chứng minh sự vô tội của mình.1

Quyền chứng minh của người bị buộc tội thể hiện tính công bằng và minh bạch của 
tố tụng hình sự nhằm bảo đảm và bảo vệ công lý. So với các BL TTHS năm 1988 và năm 
2003, theo BL TTHS năm 2015, những người tham gia tố tụng như người bị tạm giữ, bị 
can, bị cáo, bị hại, nguyên đơn dân sự, bị đơn dân sự, người có quyền lợi, nghĩa vụ liên 
quan đến vụ án đều có quyền đưa ra chứng cứ mà không chỉ là đưa ra tài liệu, đồ vật, 
yêu cầu. Đồng thời, những người này cũng có quyền trình bày ý kiến của mình về chứng 
cứ do các chủ thể tố tụng khác đưa ra, yêu cầu người có thẩm quyền tiến hành tố tụng 
kiểm tra, đánh giá chứng cứ đó. Người bào chữa ngoài các quyền kể trên còn có quyền 
thu thập chứng cứ, đưa ra chứng cứ, đánh giá và trình bày ý kiến về chứng cứ, đề nghị 
cơ quan có thẩm quyền tiến hành tố tụng thu thập chứng cứ, giám định bổ sung, giám 
định lại, định giá lại tài sản (Khoản 1 Điều 73 BL TTHS năm 2015)  

Người buộc tội cũng có quyền không trả lời các câu hỏi của cơ quan tố tụng và người 
tiến hành tố tụng mà nhiều người còn gọi ngắn gọn là “quyền im lặng” của người bị buộc 
tội. Nội dung này bắt nguồn từ quyền không buộc phải chứng minh của bị can, bị cáo 
và trách nhiệm chứng minh thuộc về cơ quan và người buộc tội, nhằm bảo đảm tự do 
và an toàn cá nhân cho người bị buộc tội trong quá trình tố tụng hình sự, phù hợp với 
Công ước quốc tế năm 1966: “Trong quá trình xét xử về một tội hình sự, mọi người có 
quyền được hưởng một cách đầy đủ và hoàn toàn bình đẳng những bảo đảm tối thiểu 
như được thông báo không chậm trễ và chi tiết, bằng một ngôn ngữ mà người đó hiểu 
được về bản chất và lý do buộc tội mình, không bị buộc đưa ra lời khai chống lại mình, 
không bị buộc phải nhận là mình có tội”( Khoản 3 Điều 14 Công ước). Chúng ta đều biết 
rằng xuất phát từ yêu cầu này mà trong quá trình tiến hành các biện pháp điều tra như 
bắt, tạm giữ, tạm giam, nội dung về quyền của người bị buộc tội không khai báo chống 
lại mình đã được coi là một trong những thủ tục tố tụng bắt buộc.2 Chẳng hạn ở Mỹ có 
thủ tục “cảnh báo Miranda”.3

Thứ hai, đó là yêu cầu rằng, tội và lỗi của người bị buộc tội chỉ có thể được xác định 
bởi một bản án đã có hiệu lực pháp luật của Tòa án.

1 Có tác giả còn coi quyền im lặng như là nội hàm của nguyên tắc suy đoán vô tội Xem: A.N. Brown, 
Criminal Evidence and Procedure: An Introduction (London: Bloomsbury, 2010) Người bị buộc tội 
tuyệt nhiên không phải giải thích gì trừ phi vụ án bản thân nó đã mang đầy đủ yếu tố cấu thành để 
xứng đáng với một án phạt. Đây chính là ý nghĩa của nguyên tắc suy đoán vô tội.

2 Nhà nghiên cứu B.Rea coi suy đoán vô tội thực chất là vấn đề trách nhiệm chứng minh: “Sự thật là 
suy đoán vô tội không có ý nghĩa độc lập khi xác định sự thật khách quan. Quy tắc cho rằng người bị 
buộc tội mặc nhiên được suy đoán là vô tội cũng đồng nghĩa với quy tắc cho rằng bên buộc tội phải 
có trách nhiệm chứng minh có tội.” Xem: B.Rea, The Presumption of Innocence in Criminal Cases” 
(1941-1942) 3 Washington & Lee Law Review 82, 84

3 Miranda v Arizona 384 U.S. 436 (1966)
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Yêu cầu này tạo thành hợp phần thứ hai của nguyên tắc suy đoán vô tội và kết hợp 
với hợp phần thứ nhất vừa nêu tạo nên nội dung tổng thể của nguyên tắc suy đoán vô 
tội. Đặt ra yêu cầu này, Hiến pháp và BL TTHS xuất phát từ chức năng và nhiệm vụ hiến 
định của Tòa án là bảo vệ công lý. 

Công ước quốc tế về các quyền dân sự và chính trị năm 1966 cũng đã xác định: “Bất 
cứ người nào do bị bắt hoặc bị giam giữ mà bị tước tự do đều có quyền yêu cầu xét xử 
trước Tòa án nhằm mục đích để Tòa án đó có thể quyết định không chậm trễ về tính hợp 
pháp của việc giam giữ và trả lại tư do nếu việc giam giữ là trái pháp luật” (Điều 9.4). “Bất 
kỳ người nào đều có quyền đòi hỏi việc xét xử công bằng và công khai do một tòa án có 
thẩm quyền, độc lập, không thiên vị và được lập ra trên cơ sở pháp luật để quyết định về 
lời buộc tội trong vụ án hình sự.” (Điều 14.1) 

Bản án kết tội phải dựa trên các chứng cứ đã được xem xét tại phiên tòa, chứng 
minh bị cáo có tội. Không được dùng làm chứng cứ những tình tiết do người làm chứng 
và những người tham gia tố tụng khác nêu ra nếu họ không thể nói rõ vì sao biết được 
tình tiết đó. Những yêu cầu trên đây được quy định tại các điều 91 – 94, 98 của Bộ Luật 
Tố tụng hình sự khi nói về chứng cứ, về lời khai của người làm chứng, của người bị hại, 
của nguyên đơn dân sự, bị đơn dân sự, người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan đến vụ án.

Thứ ba, đó là yêu cầu về logic tư duy đối với người và cơ quan tiến hành tố tụng. 
Theo đó, mọi hoài nghi về lỗi của người bị buộc tội cần được giải thích theo hướng có 
lợi cho người đó. 

Đây là hợp phần quan trọng thứ ba của nguyên tắc suy đoán vô tội. BLTTHS năm 
2015 diễn đạt yêu cầu đó như sau: “Khi không đủ và không thể làm sáng tỏ căn cứ để 
buộc tội, kết tội theo trình tự, thủ tục theo Bộ luật này quy định thì cơ quan, người có 
thẩm quyền tiến hành tố tụng phải kết luận người bị buộc tội không có tội”. 

Quy định này xuất phát từ tình huống của hoạt động điều tra, truy tố, xét xử, khi 
có sự không rõ ràng trong việc xác định căn cứ của trách nhiệm hình sự, các tình tiết liên 
quan đến tội và lỗi của người bị buộc tội mà cả quá trình tố tụng và các nỗ lực của các cơ 
quan tố tụng đã không thể làm rõ, dẫn đến tình huống hoài nghi, có mâu thuẫn giữa các 
hướng giải quyết mà chính các cơ quan đó không thể khắc phục được. Để chống khuynh 
hướng buộc tội theo kiểu tư duy: “thà làm oan còn hơn bỏ lọt”, BLTTHS năm 2015 khẳng 
định rõ: những hoài nghi đó nhất thiết phải được giải quyết theo hướng có lợi cho người 
bị buộc tội. Rõ ràng, đây là một nội dung quan trọng và trọng tâm của nguyên tắc suy 
đoán vô tội, phản ánh bản chất nhân đạo của Tố tụng hình sự dân chủ và pháp quyền, 
tạo ra lá chắn hữu hiệu cho sự an toàn pháp lý của người bị buộc tội

2. Bản chất pháp lý và ý nghĩa của nguyên tắc suy đoán vô tội.

Con người và quyền con người là giá trị quan trọng và trở thành đối tượng ưu tiên 
bảo hộ của pháp luật trong Tố tụng hình sự. Bảo đảm quan trọng cho việc bảo vệ quyền 
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con người, quyền công dân, lá chắn quan trọng và vững chắc nhất đối với quyền con 
người, quyền công dân nhằm phòng ngừa và ngăn chặn những vi phạm từ phía các cơ 
quan tố tụng là việc thừa nhận và ghi nhận nguyên tắc suy đoán vô tội. Suy đoán vô tội 
là nguyên tắc “kinh điển” nhất của Tố tụng hình sự được ghi nhận trong nhiều văn kiện 
quốc tế quan trọng như Tuyên ngôn toàn thế giới về nhân quyền năm 1948, (Điều 11.1); 
Công ước của Liên hợp quốc về các quyền dân sự và chính trị năm 1966 (Khoản 2, Điều 
14). Đặc biệt bản Tuyên ngôn nêu trên đã coi nguyên tắc này là “phẩm giá của văn minh 
nhân loại”.

Ở phạm vi bao quát hơn và chắc chắn hơn, Nhà nước pháp quyền thừa nhận một 
nguyên tắc phổ quát của pháp luật khi nói về mối quan hệ giữa phạm vi đã được thể 
chế hóa và phạm vi không thể chế hóa. Đó là nguyên tắc suy đoán về tính hợp pháp của 
hành vi. Nguyên tắc này có ý nghĩa cực kỳ quan trọng đối với thái độ của xã hội, của 
Nhà nước trong việc dùng pháp luật để điều chỉnh các hành vi xã hội, trong quan hệ của 
Nhà nước đối với cá nhân. Nguyên tắc suy đoán về tính hợp pháp của hành vi có nghĩa 
là: hành vi của cá nhân phải luôn luôn được coi là hợp pháp khi chưa chứng minh được 
điều ngược lại!

Nguyên tắc suy đoán vô tội trong tố tụng hình sự và nguyên tắc suy đoán về tính 
hợp pháp của hành vi, đến lượt chúng, lại là những biểu hiện ở những mức độ khác nhau 
của một nguyên tắc pháp luật cao hơn. Đó là nguyên tắc: “Có thể làm tất cả những gì luật 
không cấm”.

Đây là một nguyên tắc có ý nghĩa chính trị to lớn, và vì thế đã vượt ra ngoài phạm vi 
và nội dung pháp lý của nó nhằm ghi nhận địa vị của con người, tự do và dân chủ, ghi 
nhận mối liên hệ giữa tự do và trách nhiệm, dân chủ và pháp luật trong xã hội.
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THE PRESUMPTION OF INNOCENCE IN LEGISLATION AND ITS PRACTICAL
APPLICATION IN CRIMINAL PROCEDURE IN VIETNAM*
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A/Prof. Dr. Nguyen Ngoc Chi**2

Summary: On the basis of international standards of the principle of presumption of innocence, 
the paper is to focus on following points:

1. The presumption of innocence is defined for the first time in Article 13, the Criminal Procedure 
Code of 2015. It is noted that earlier, Article 10, the Criminal Procedure Code of 1988 and Article 9, 
the Criminal Procedure Code of 2003 have stated that “No one is considered guilty and subject to 
punishment until the conviction of the Court has been legally effective”. The principle is formed in 
the demand of judicial reform in Vietnam with the aim of building an objective and fair judiciary; 
implementing the Constitution of 2013 as well as derived from the practice of legal proceedings 
to solve cases over the years and Vietnam’s international integration requirements.

2. The presumption of innocence presented in the Criminal Procedure Code of 2015 represents 
important implications in many respects as follows: ensuring the human rights of the accused 
during the process of proceeding to resolve the case; requiring the full and strict enforcement of 
laws by competent procedural authorities and persons; identifing and binding burden of proof of 
competent procedural authorities and persons; ensuring the impartiality of the procedure-
conducting persons in the process of settling the cases.

3. Analysis of Article 13, the Criminal Procedure Code of 2015 on the presumption of are included 
the following contents: (i) the accused shall be deemed not guilty until proven by the fomalities 
and procedures prescribed by the Criminal Procedure Code and the legally effective judgment of 
the Court; (ii) the burden of proof rests in the accusing party, the accused is not obliged to prove it 
but has the right to present evidence and requirements proving that he or she has not committed a 
crime or mitigating factor of criminal liability; (ii) when insufficient and unable to clarify grounds for 
accusation or conviction according to the formalities and procedures prescribed by this Code, the 
competent procedural authorities and persons must conclude that the accused is not guilty.

4. Comparing with international standards on the presumption of innocence, the paper is 
to analyze the arguments and to propose supplementary cases in which the law with unclear 
content stipulated is required to explain in favor of those who are being investigated, prosecuted 
or convicted on the presumption of innocence prescribed in Article 13, the Criminal Procedure 
Code of 2015.

5. It is remarked that the application of the presumption of innocence which stipulated in 
the Criminal Procedure Code of  2015 in practice remains a number of limitations. Issues are given 
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to be modified and overcome in the hope of guarantee of the principle as follows: (i) The concept 
of  the procedure-conducting person in terms of   considering the accused as the offenders of   
(ii) The non-strict compliance with the proceedings in the course of resolving the case; (iii) The 
conviction when the evidence grounds do not suffice.

Keywords: Presumption of innocence; The principle; Criminal Procedure; Competent procedure-

conducting authorities; Competent procedure-conducting persons.

Introduction

“Presumption of innocence” has long been a cornerstone of the criminal procedure 
law of most countries in the world. Nevertheless, the principle was only the first stipulated 
in Vietnam in the Criminal Procedure Code of 2015 (effective since January 1, 2018). The 
paper thus is to introduce the content of the principle of presumption of innocence 
provided for in the Criminal Procedure Code of 2015 and issues raised in its practical 
implementation during conducting proceedings of the case settlement in Vietnam. 

1. Overview and meaning of the presumption of innocence

1.1 Overview of the presumption of innocence

The presumption of innocence is one of the principles laid down in many interna-
tional legal documents such as the United Nations Charter, the Universal Declaration of 
Human Rights in 1948, the United Nations International Convention on civil and politi-
cal rights in 1966; the Rome Statute on International Criminal Court in 1998 and in the 
Criminal Procedure Code of most countries in the world. The presumption of innocence 
is emphasized as the result of the uncompromising struggle of the people with democ-
racy against the feudal dictatorship. It is regarded as the spiritual value of humanity 
presented in the laws of the civilized world as well. The principle is supposed to be con-
trived in conjunction with the establishment of a bourgeois state in order to promote hu-
man rights and ensure the objectivity in the process of the case settlement by competent 
procedural authorities. The cognitive basis applied by these authorities are defined that 
“the State is never entitled to consider people as a means to an end, but on the contrary, 
it must be seen as a goal to be achieved” and the State consequently bears the responsi-
bility to ensure the human rights of freedom and equality by building a “legal corridor” 
to prevent the state officials from abusing power to infringe upon human rights and the 
legitimate interests of individuals and organizations. Accordingly, a person who has not 
been convicted by a valid conviction of court is not treated like an offender; his or her hu-
man rights must be respected and competent authorities implementing the proceedings 
shall not prejudice against them in the course of proof and resolution of the case.

The following matters are given to the presumption of innocence under the com-
mon understanding and provisions of international treaties as well as the national Crimi-
nal Procedure Law: (i) A person is only deemed guilty when having the valid conviction 
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of court; the accused person thus owns the right to be presumed innocent throughout 
the course of proceeding to resolve the case; ii) The burden of proof rests on the obliga-
tion of prosecution, the accused is not obliged to prove it but retains the right to present 
evidence and request proof of the innocence or factors mitigating criminal liabilities; (iii) 
The process of proof is requested to be publicly and transparently conducted in accor-
dance with the provisions of the criminal procedure law; (iv) Any suspicion shall be re-
moved when convicting a person; (v) Any ambiguity regarding the grounds for convic-
tion and the provisions of law must be explained in a way in favor of the accused.

The presumption of innocence, under the above-mentioned contents, is considered a 
fundamental principle in criminal justice which governs and influences other basic prin-
ciples of the Criminal Procedures Code and determines the objectivity and fairness in the 
settlement of criminal cases. In other words, in the absence of the presumption of inno-
cence, criminal proceedings would be supposed to lack of democracy, equality, publicity, 
transparency, coherence as well as guarantee of convenience of people’s participation and 
supervision in judicial activities which set out in Resolution No. 48-NQ/TW dated May 26, 
2005 on the strategy of building and finalizing the Vietnamese legal system by 2010, with 
orientations to 2020; Resolution No. 49-NQ/TW dated June 2, 2005 on the judicial reform 
strategy by 2020 of the Politburo.

The presumption of innocence in the Criminal Procedures Code presents a civilized, 
democratic and equitable justice towards the protection of justice and human rights. It is 
noted for the first time in the Constitution’s history, the Constitution of 2013 (Clause 1, 
Article 31) recognizes the right to be presumed innocent: “A defendant shall be regarded as 
innocent until the crime is proved in accordance with legal procedure and the sentence of the Court 
has acquired full legal effect.” The Criminal Procedure Code of 2015 provided with this basis 
regulates the principle of presumption of innocence that guides the development and 
enforcement of criminal procedure laws in Vietnam during the current period.

1.2. The meaning of the presumption of innocence

A number of meanings of the presumption of innocence are found to serve. Firstly, 
it consolidates and protects the freedom and equality of citizens in the law-based state, 
while ensuring legal safety for each individual in his/her relationship with the state and 
determining the responsibility of the competent procedural authorities for the protection 
of human rights, committing the objectivity in the course of criminal case settlement. It can 
be explained in other words, the presumption of innocence is the human right stipulated 
for the accused of the crime, which the competent procedural authority or person bears an 
obligation to ensure implementation in the case settlement. It is also a legal basis for the ac-
cused to defend his/her rights before the competent procedural authorities. Secondly, as the 
basic principle of the Criminal Procedure Code, the presumption of innocence plays the 
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role of guideline and direction for the entire process of the case settlement that all subjects 
of criminal procedure are requested to follow. All acts contrary to the provisions of law on 
the presumption of innocence are considered violations which shall be handled. Thirdly, 
the principle is a legal commitment which the competent procedural authority or person 
to be bound to objectively bear the burden of proof. At the same time, it is considered an 
orientation towards the truth of the case. Fourthly, the presumption of innocence suppos-
edly ensures the impartiality of the procedure-conducting person during case settlement. 
Proof in criminal proceedings is a complex process to identify the truth of a case, in which 
two following assumptions are essentially proved: the suspect either has or fails to commit 
an offense. It is thus likely that a person suspected of committing a crime in the course of 
an investigation, prosecution or trial would not be the one who did the offenses. There is, 
hence, no reason that the competent procedural authority considers them crimes at this 
stage. In the aim of achieving objectivity, it is required that the procedure-conducting per-
sons be impartial during the case settlement, otherwise the case with prejudice against the 
suspect will be handled beyond fairness which results in innocent people being unjust and 
human rights being abused.

2.   The content of the presumption of innocence specified in the Criminal Procedure Code of 2015

The Criminal Procedure Code of 2015 remarks as the first law providing for the pre-
sumption of innocence in comparison with the Criminal Procedures Code of 2003 and 
the Criminal Procedure Code of 1988. In detail, Article 13, the Criminal Procedure Code 
of 2015 states: “A accused person is deemed innocent until his guilt is evidenced accord-
ing to the procedures and formalities as defined in this Law and a Court passes a valid 
conviction.

If grounds for conviction, as per the procedures and formalities in this Law, do not 
suffice, competent procedural authorities and persons shall adjudge the accused person 
to be not guilty.”

The contents of the principle are assessed quite compatible with the provisions of 
international law in general and the international treaties on human rights in particular. 
It can be affirmed that Vietnam has codified the international treaties on human rights 
that Vietnam participated in, which is a development step in the concept and approach 
of human rights in the spirit of the Constitution of 2013.

Previously, Article 10, the Criminal Procedures Code in 1988 and Article 9, the Crimi-
nal Procedures Code in 2003 regulate “No one is regarded as guilty and subject to pun-
ishment, before the conviction of court has taken legal effect.” This content has somehow 
expressed the core and important spirit of the presumption of innocence. It, however, is 
not enough to consider the principle of presumption of innocence to the narrow concept 
that “no one is considered guilty when the conviction of the court has already taken legal 
effect”. On the basis of the human rights approach in the Constitution of 2013, the pre-
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sumption of innocence is stipulated in the Criminal Procedure Code of 2015 with all the 
contents recognized by international law, reflecting the inevitable development trend. 
“The presumption of innocence exists as an significant and fundamental principle that 
governs many other principles of criminal proceedings” – argues Assoc.Prof. Dr. Nguyen 
Hoa Binh.1

On the basis of a holistic approach based on the doctrines and regulations of the law, 
the following are included in the presumption of innocence prescribed in the Criminal 
Procedure Code of 2015.

a) Firstly, the accused is deemed not innocent until his guilt is evidenced according to the 
procedures and formalities as defined in this Law and a Court passes a valid conviction.

This content constitutes the important part of the presumption of innocence when 
asserting that only the court, not the investigating authority or prosecuting one has the 
right to declare someone as a criminal and apply criminal responsibility, impose penalties 
on them. It is worth mentioning that this content, which is deemed to come to naturally 
acknowledge without any argument in this current age, was such a taboo not to be dis-
cussed under the feudalism state with power concentrated by the king. Only when the 
doctrine of decentralization and bourgeois state came into existence did there be a clear 
distinction between legislative, executive and judicial rights, which represented judicial 
rights as a court with a judicial function to judge whether a person is guilty and subject 
to punishment. The Declaration of the Rights of Man and of the Citizen of France in 1789 
affirms the principle as follows: “Any man being presumed innocent until he is declared 
culpable if it is judged indispensable to arrest him, any rigor which would not be neces-
sary for the securing of his person must be severely reprimanded by the law.” It is prob-
ably the first expression in the legal document about a progressive thought of mankind, 
which inevitably affirms the irreversible history of human civilization as well as causes a 
domino reaction for recognition of the principle in national and international law. Article 
11, the Universal Declaration of Human Rights of United Nations in 1948 states: “Every-
one charged with a penal offence has the right to be presumed innocent until proven 
guilty according to law in a public trial at which he has had all the guarantees necessary 
for his defense”. In that spirit, Article 14.1 of the United Nations Convention on Civil and 
Political Rights in1966 states: “Everyone charged with a criminal offence shall have the 
right to be presumed innocent until proven guilty according to law.”

Affirming that only the Court retains the right to declare a person guilty and apply 
penalties to them has spread a new acknowledgment and action in criminal case settle-
ment which is considered the objectivity in the process of gathering evidence to prove 

1 Nguyen Hoa Binh, New contents of the Criminal Procedure Code of 2015 ( National Political 
Publishing House 2014) 44
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as well as the fair treatment of suspects. The application of arrest, detention and other 
coercive measures remains prominent in detail. This content of the presumption of in-
nocence requires that competent procedural authorities and persons shall neither treat 
suspects or accused persons as criminals under any expression nor prejudice or bias in 
resolving a case. The rights of suspects must be respected even if subject to deterrent 
measures of arrest, temporary detainment or detention, they are limited in part from 
their rights to physical freedom within the restrictions prescribed by law and other hu-
man rights are requested to be guaranteed.

It emphasizes that an accused person is considered a criminal and the punishment 
imposed on him to be enforced since the conviction of court is legally valid. At the time 
the conviction has not taken legal effect, the convicted person is still not considered 
guilty. The legally valid judgments, under provisions of the Criminal Procedures Code, 
are listed in the following cases: First-instance judgments shall take effect when there 
is no appeal or protest against till the prescriptive period for appeal or protest against a 
court’s judgment passes; The appellate judgment, cassation or reopening trial shall take 
effect immediately after being pronounced. Only in the above cases shall the person ac-
cused of a crime be considered guilty, shall he/she have to bear the adverse legal conse-
quences caused by the offense through the execution of penalties and judiciary measures 
pronounced by a court.

In addition, a significant legal aspect is contained in this content of the prin-
ciple of innocence prescribed in Article 13 as follows: a person is only convicted and ap-
plied to punishment through the impartial and fair criminal procedures. Article 9.1, the Inter-
national Convention on Civil and Political Rights in 1996 states: “No one shall be de-
prived of his liberty except on such grounds and in accordance with such procedure 
as are established by law.” The principle of presumption of innocence prescribed 
in Article 13, the Criminal Procedure Code of 2015 thus requires that “A accused per-
son is deemed innocent until his guilt is evidenced according to the procedures and formali-
ties as defined in this Law and a Court passes a valid conviction”. According to this provi-
sion, the prosecution of a person without the proof proceeding of criminal procedure 
or any breach of this proceeding by the competent procedural authority or person 
remains void. “This content highlights the demand for legal procedures, which is the 
most important sign of the rule of law, whereby public and transparent ones are the 
top priority requirements for protecting human rights against arbitrary persecution.”1 

 Unlike the sanctions applied to other law violations, it is required by the court proceed-
ings when implementing the criminal punishments. In other words, it is so-called judi-

1 Dao Tri Uc, ‘A system of basic principles of Vietnam’s criminal procedure according to the Criminal 
Procedure Code of 2015’, in New contents of the Criminal Procedure Code of 2015 (National Political 
Publishing House 2016) 73
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cial proceedings instead of administrative one. Given prominence that not all criminal 
proceedings are found to meet the requirements of objectivity and fairness in the process 
of the case settlement, there have been arbitrary, unscientific, inequality criminal pro-
cedures that exist in the history of human society. Nowadays, a criminal procedure is 
considered to be objective and fair when such criminal procedure has an oral arguments 
between the accusing party and the person charged in the equal manner during the case 
settlement; when the competent people impartially conducts the proceedings; when the 
court independently provides the judgment without any pressure during reviewing and 
deciding a case; when such criminal procedure has no loopholes which shall be used 
to falsify the nature of the case. In short, the judgment must be the result reflecting the 
democratic, objective and fair criminal proceeding process which does not lead to injus-
tice and ensures its correctness. The court’s conviction is requested to clearly define a 
person who has committed an offense and is guilty of committing this crime instead of 
depending on hypothetical grounds. The legality and fairness are requested in convic-
tion as well.

The Criminal Procedure Code of 2015 is assessed with a breakthrough change, a 
turning point in the proceedings towards objectivity and fairness in the case settle-
ment with provisions such as: Equality before the law, oral arguments in adjudica-
tion process, the identification of equitable truths of a lawsuit, regulations on evidence 
and proof renewed, and special investigation measures, inspection and supervision 
of criminal procedure stipulated. It hence “solves difficulties and problems posed in 
practice; determines sufficient grounds for the accurate and timely process of criminal 
detection and handling”1, ensuring that the proof of crime is objective, coherent, clear 
and transparent defined in the principle of presumption of innocence becoming reality 
in the case settlement. Article 7, the Criminal Procedure Code of 2015 regulates: “Ev-
ery activity of criminal procedures must abide by this Law. The processing of criminal 
information, filing of charges, investigation, prosecution and adjudication shall abide 
only by the grounds, procedures and formalities as defined by this Law”. As a conse-
quence, the Criminal Procedure Code strictly prohibits all violations of the procedures 
and formalities for the criminal case settlement, and also asserts that when there are 
violations, the proof shall not be worth accusing to the accused of committing crimes 
in the course of resolving a case. Sanctions for breaching the procedures and formali-
ties in criminal case settlement are provided by the Criminal Procedure Code of 2015. 
In the process of collecting, inspecting and evaluating evidence, for example, “Palpable 
things not collected as per the sequence and formalities as per this Law bear no legal 
effect and are not evidence for the settlement of criminal lawsuits.” (Clause 2, Article 
87, the Criminal Procedures Code of 2015); in the provisions on bases for returning re-

1 Nguyen Hoa Binh (n 1) 18
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cords for additional investigation (Article 236, Article 280, the Criminal Procedure Code 
of 2015), grounds for annulling judgements for re-investigation or re-trial (Articles 358, 
Article 370, Article 326, the Criminal Procedure Code of 2015) in which violating the 
proceeding is an important basis.

b) Secondly, the burden of proof rests on the obligation of prosecution; the accused is not 
obliged to prove it but retains the right to present evidence and proof of the innocence or factors 
mitigating criminal liabilities

The content about the burden of proof resting on the prosecution authority is in-
cluded in the nature of presumption of innocence. In Vietnam, prosecution authorities 
mean investigation agencies, procuracies, courts and authorities assigned to conduct a 
number of investigating activities. It remarks as the essential content of “the presump-
tion of innocence” since the party who intends to accuse a person is required to prove 
his affirmation of the crime, the accused could not and completely does not bear the 
responsibility of proof. Consequently, criminal procedure law which stipulates that the 
accused is not responsible for proving the crime and presenting accusatory evidence 
against him has suitably reflected objective rule in line with human emotions and psy-
chology. A specific manifestation of this content is shown in laws on the right to remain 
silent of suspects, accused of crimes before the procedure-conducting agencies in the 
Criminal Procedure Code in some countries. It should be noted that although the pro-
cedural law stipulates that a person accused of a crime has no obligation to prove the 
crime, it does not mean that he falls into a passive position in the case settlement. In-
stead, the accused retains the right, either directly or with the support of defense coun-
sels, to gather evidence proving innocence or factors mitigating criminal liabilities. In 
addition, the Criminal Procedure Code provides the person charged with the crime 
with the right to make requests to the competent procedural authorities in the process 
of proof in order to clarify relevant details related to the case, to the charges against 
him. The procedural authorities undertake the obligations to consider and settle such 
requests according to law provisions, preserve no right to refuse or reject such requests 
of the accused without plausible reasons under the provisions of law. The accused 
also has the right to either personally or with his/her defense counsels argue with the 
prosecution on all matters and details related to the case. This content is an integral 
part of the principle of presumption of innocence in the opinion of scholars and in the 
provisions of international law, the provisions of the Criminal Procedure Law of most 
countries in the world. This content constitutes in the Criminal Procedure Code of 2015 
in an independent principle called the “Determination of facts in a lawsuit” (Article 15, 
the Criminal Procedure Code of 2015) instead of being a part of Article 13 the Criminal 
Procedure Code of 2015 on the presumption of innocence. This difference is noted as 
a legislative technique that does not affect the content of the principle of presumption 
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of innocence. Article 15, the Criminal Procedure Code of 2015 provides: “Competent 
procedural authorities are held liable for proving guilt. An accused person is entitled 
to but is not obliged to prove his innocence. Competent procedural authorities, within 
their duties and authority, must use legitimate measures to determine the facts of a 
lawsuit in unbiased, thorough and complete ways, to clarify the evidence of guilt and 
innocence, aggravation and mitigation of criminal liabilities of the accused person.“ It 
can be understood that two important factors have been confirmed: (i) The burden of 
proof including that of being guilty and not guilty rests on the competent procedural 
authorities and persons; (ii) A accused person is entitled to but is not obliged to prove 
his innocence, mitigation of criminal liabilities. Any one factor is supposed to be an 
integral part of these two, which means any split perception is not accepted in the 
spirit of the principle. Opinion on proving guilt held by the procedural authority and 
the innocence proof belongs to the accused, for example, is a wrong perception failing 
to equip with the nature of the presumption of innocence. The Criminal Procedure 
Code of 2015 provides for the rights to prove innocence and factors mitigating criminal 
liability of persons charged with crimes in range from article 51 to article 67. The provi-
sion on the right to defense of the accused remains prominent as: “A accused person is 
entitled to defend himself or be defended by a lawyer or another person. Competent 
procedural authorities and persons are responsible for informing accused persons, de-
fendants and litigants of all of their rights of defense, legitimate rights and benefits 
according to this Law. Moreover, competent procedural authorities and persons shall 
provide explanations and guarantee the implementation of all of such rights and ben-
efits.“ (Article 16, the Criminal Procedures Code of 2015).

c) Thirdly, if grounds for conviction, as per the procedures and formalities in the Law, do not 
suffice, competent procedural authorities and persons shall adjudge the accused person to be not 
guilty

This content affirms the objective truth expressing the core nature of the principle of 
presumption of innocence: “Guilt is not proven, which means innocence is argued”. It is stip-
ulated in Article 14.1 of the United Nations Convention on Civil and Political Rights in1966 
as “Everyone charged with a criminal offence shall have the right to be presumed innocent 
until proven guilty according to law”. It plays as “an important commitment for the protec-
tion of human rights and civil rights, the most important and firm barrier to human rights 
and civil rights to prevent from violations by procedural authorities”1 as well as the demand 
and requirement of the presumption of innocence.

The following aspects are emphasized in this content of the presumption of inno-
cence: (i) The accusation of a person are requested to include sufficient evidence proving 

1 Dao Tri Uc (n 2)
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his or her offense and such evidence must be gathered in accordance with procedures 
and formalities defined by the law; (ii) If sufficient evidence is not obtained to convince a 
conviction in a way, it is not possible to convict a person charged with an offence. Traces 
are supposed left by crime outside the objective world and collected, consolidated un-
der legal procedures to serve as a basis for crime proof and accusation. Evidence is thus 
required to satisfy objective and subjective attributes. Article 86, the Criminal Procedure 
Code of 2015 supplies the definition of evidence which is requested to meet three fol-
lowing attributes: objectivity, relevance and legality1. Documents that lack one of these 
attributes shall neither be considered evidence nor be used as a basis for proving a crime. 
At the same time, “Each evidence must be inspected and evaluated to verify its validity, 
authenticity and connection with the case. The verification of evidence acquired must 
be adequate to settle criminal cases.“ (Article 108, the Criminal Procedure Code of 2015). 
Hence, as grounds for conviction do not suffice, the accused of a crime shall not be con-
victed, all doubts about the crime of the suspect or the accused committed if not excluded 
under the procedures and formalities prescribed by law, it must be explained in a way 
convenient for suspects; (iii) If grounds for conviction, as per the procedures and for-
malities in this Law, do not suffice, competent procedural authorities and persons shall 
adjudge the accused person to be not guilty. It means a legal consequence as well as the 
responsibility of the competent procedural authorities and persons as having insufficient 
grounds to convict are to declare no guilt towards the accused.

Article 13, the Criminal Procedure Code of 2015 is shown to achieve the progressive 
trend of criminal justice, stating: “If grounds for conviction, as per the procedures and 
formalities in this Law, do not suffice, competent procedural authorities and persons 
shall adjudge the accused person to be not guilty”. It denotes that any suspicion of crime 
lacking sufficient grounds for conviction according to the procedures and formalities 
prescribed by law must be concluded that the accused is not guilty by an order or deci-
sion of the court and competent procedural authorities. In the course of lawsuit settle-
ment, at every stage, if the time limit expires or evidence fails to provide or suffice, it is 
required to adjudge that the accused has committed no crime, his legitimate rights and 
interests must be restored in accordance with the law.

3.   The practical application of the presumption of innocence and the issues to be considered in the 
settlement process of criminal procedure in Vietnam

It is reported that the principle of presumption of innocence stipulated for the first 
time in the Criminal Procedure Code of 2015 has absorbed the progressive legal ideas of 

1 Article 86, the Criminal Procedure Code of 2015 states: “Evidence is de facto and collected as per the 
sequence and formalities defined by this Law. Evidence is the grounds for the determination of a 
crime, perpetrators of such crime and other valuable facts for the settlement of the case.”
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mankind, codified the international law on human rights, created a legal basis for crimi-
nal proceedings in the lawsuit settlement in the aim of committing the objectivity and 
fairness in the decisions against the accused. Related issues raised during its practical 
application and enforcement are required to further study to ensure the effective imple-
mentation of the presumption of innocence in the process of lawsuit handling.

3.1. To supplement the content: In case that content in the provisions of law remains un-
specified, such provisions must be explained in a way in favor of the person being investigated, 
prosecuted or convicted on the presumption of innocence.

The majority of contents of the principle have been included in the Criminal Pro-
cedure Code of 2015 (Articles 13 and Article 15), others are found to request for further 
stipulation. The interpretation of law remains notable in the case that such provisions 
have not been clearly defined causing different understanding in its application. It de-
mands to stipulate the explanation in favor of the accused.

The interpretation of law is indispensable and objective in the process of imple-
mentation since the law somehow fails to predict all the situations that occur in reality. 
Besides, the application of the provisions of the law to solve a specific situation requires 
the reasoning and explanation of the subject conducting. In other words, the interpreta-
tion of the law is the process of making the “paper-based” law become the “real life” of 
the law, therefore, with these approaches, it plays an extremely important role in law 
application, especially for accusations when resolving a case.

It demands to base on practical objectivity when interpreting a law in the aim of 
ensuring rationality and not contrary to the generally accepted legal principles. Nev-
ertheless, different explanations are provided for the same issue due to the subjective 
sense of human being, various consequences that shall be completely opposite to the 
benefits to the suspects. This fact does not meet the requirements of the protection of 
human rights, so the presumption of innocence confirms all doubts about the crime of 
the suspect or the accused committed if not excluded under the procedures and for-
malities prescribed by law, it must be explained in a way convenient for suspects. The 
Rome Statute on the International Criminal Court in 1998 and the laws of the majority 
of countries around the world define: “The definition of a crime shall be strictly con-
strued and shall not be extended by analogy. In case of ambiguity, the definition shall 
be interpreted in favor of the person being investigated, prosecuted or convicted.”1 The 
interpretations contained in this content include the interpretation of substantive law 
(criminal law) and formal law (criminal procedure law) as well as practical arguments 
for crimes of procedural authorities. The basic contents mentioned above has been 
continuously affirmed and acknowledged in each country’s criminal procedure law as 

1 Clause 2, Article 2, The Rome Statute on the International Criminal Court in 1998
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well as in international law since it is the crystallization of human knowledge and the 
result of the struggle of progressive forces against the dictatorship of feudalism.

It is demonstrated from the practice of criminal proceedings in Vietnam that the 
competent authorities conducting legal proceedings, especially the court usually explains 
the law during the course of application. In order to ensure human rights and to fully 
express sufficient principle of the presumption of innocence under the standards of in-
ternational law, it demands to supplement the content “In case that content in the provisions 
of law remains unspecified, such provisions must be explained in a way in favor of the person be-
ing investigated, prosecuted or convicted” in Article 13, the Criminal Procedure Code of 2015.

3.2.  A number of issues to be modified in practical application of the presumption of innocence

Limitations are found to remain in the presumption of innocence laid down in the 
Criminal Procedure Code of 2015. Following recommendations are given to consider in 
the hope of the strict application of the principle.

a. To change the opinion of in which the procedure-conducting person considers the accused guilty

It is reported from the practice of the case settlement that a tendency to “recognize 
defendants as people who have been considered criminals, even though their faults have 
not been proven exists. It is called the accusation tendency in terms of psychology or “the 
presumption of guilt” in terms of jurisprudence. It remains as one of the causes of injustice 
by far.”1 It is necessary to change “presumption of guilt” thoughts and habits of competent 
procedural authorities in Vietnam. “It denotes that not only in the investigation, prosecution 
but also in trial activities of the Court shows a tendency to consider the defendants as peo-
ple who have been considered criminals, even though their faults have not been proven.”2 

 There have been recent cases which provokes public interest when during the case set-
tlement, a number of competent procedural authorities have “presumed guilty”, consid-
ered suspects and defendants as persons who have guilty while their criminal conduct 
has not been convincingly proved and unresolved doubts have remained. The case of Ho 
Duy Hai remains prominent. Commenting on this case after the decision of the Council 
of Judges of the Supreme People’s Court, Mr. Truong Trong Nghia, lawyer and member 
of National Assembly argues: “I find the arguments of the Supreme People’s Court not convinc-
ing enough to resolve all the issues raised by the Judiciary Committee of the National Assembly 
and the Supreme People’s Procuracy’s appeal. When all these issues are not resolved, the cassation 
decision will cause many people more concerned about the case.”3 At the same time, the delegate 

1 Dao Tri Uc (n 2) 72.
2 ibid.
3 Editorial, ‘The delegate of NA - Truong Trong Nghia proposes to cancel the case, re-investigate Ho Duy 

Hai case’ Tuoi Tre (Ho Chi Minh city, May 13,2020), <https://tuoitre.vn/dai-bieu-truong-trong-nghia-
de-nghi-can-huy-an-dieu-tra-lai-vu-ho-duy-hai-20200513082215623.htm> accessed May 18, 2020.
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of the National Assembly also points out the consequences of the cassation decisions of 
the Council of Judges of the Supreme People’s Court that “The Criminal Procedure Code is 
supposedly approaching advanced progress of justice institutions of developed countries so far. In 
my opinion, cassation decisions, however, are found to not fully promote the advanced progress of 
law, especially the presumption of innocence. Every decision of cassation will probably become a 
juridical precedent for guiding the proceedings later.”1

To overcome this limitation, it is nobly required that different measures are simulta-
neously, regularly and continuously taken with the effective control mechanism of crimi-
nal proceedings in addition to raising awareness and professional ethics, the approach to 
the right of procedure-conducting persons.

b. To remedy the failure of strict compliance with the proceedings in case settlement

 The presumption of innocence indicates that a person is only convicted and pun-
ished through objective and fair criminal proceedings. The Criminal Procedures Code 
of 2015, hence, highlights with many breakthroughs compared to the previous Criminal 
Procedures Code towards the goal of democracy, fairness and objectivity. At the same 
time, the Criminal Procedures Code of 2015 also calls for “Every activity of criminal pro-
cedures must abide by this Law.” (Article 7) and “A accused person is deemed innocent 
until his guilt is evidenced according to the procedures and formalities as defined in this 
Law and a Court passes a valid conviction.” (Article 13)

Nevertheless, the reality shows that the non-compliance with the provisions of the 
Criminal Procedures Code of 2015 remained affects the objectivity and fairness of the 
case, infringes on human rights of the accused leading to injustice or omission of crimes. 
These violations literally occur at all stages of the criminal procedure and are nobly con-
ducted by a number of competent procedural authorities at the investigating bodies, 
procuracies, courts and other assigned authorities in charge of investigation activities for 
all proceedings to resolve the case. The delegate of the National Assembly, Truong Trong 
Nghia, comments on the Ho Duy Hai case that “the procedural errors in the investigation 
process as well as the stage of first-instance and appellate trial are obviously found. The Justice 
Committee has directly supervised the entire case file, met Ho Duy Hai in the detention center and 
then made the judgment. Based on the evaluation of the Supreme People’s Procuracy and the Judi-
ciary Committee, the errors of the investigation process, the first instance and appellate judgments 
are serious.”2 It demands the change of this limitation in order to ensure the presumption 
of innocence to be strictly implemented in the case settlement.

c. To overcome the situation of conviction in case of insufficient evidence

1 ibid.
2 ibid
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It is requested in the presumption of innocence that any suspicion of the offender 
due to insufficient grounds for conviction according to the procedures and formalities pre-
scribed by law must be concluded that the suspects are not guilty in writing judgment or 
decision of the Court. However, violations are found in fact of implementation as follows:

- Violations in the collection, inspection and evaluation of evidence to prove crimes. 
The Criminal Procedure Code of 2015 (Chapter VI) on attestation and evidence in the 
criminal procedure, whereby accusation of a person must provide with sufficient evi-
dence proving the offense and the evidence must be collected in the right procedures 
and formalities prescribed by law. Following are violations fingered out: (i) Collecting 
documents that do not reflect the objectivity of evidence (which are traces of crime left 
outside the objective world), contrary to the provisions of “Evidence is de facto” (Article 
86) is the ground of crime proof and a basis for convicting the accused. To be an illustra-
tion, in the case of Ho Duy Hai, the way which investigation authority has used a “knife”, 
“cutting board” bought in the market as a basis for accusing Hai during the proceed-
ings is found as a serious violation of law (Articles 89 and 90 of the Criminal Procedures 
Code of 2015 on evident materials and preservation of exhibits). This act also constitutes 
Crime of falsifying case files or Criminal prosecution of guiltless persons, or Crime of il-
legally making judgments and decisions under the Penal Code of 2015 amended in 2017; 
(ii) Violations on the “procedures and formalities” of collecting evidence. The Criminal 
Procedures Code of 2015 not only stipulates that “Evidence is de facto” but also requires 
that “be collected as per the sequence and formalities defined by this Law.” (Article 86). 
Obtainment of testimony by duress, use of torture; violations on site examination are re-
ported procedural violations. Documents collected during the investigation process that 
violate the procedures and formalities are not regarded as evidence serving as a basis for 
accusations of suspects and defendants; (iii) One-sided consideration while using the 
testimonies of suspects, witnesses as evidence of charges. The Criminal Procedures Code 
of 2015 (from Article 91 to Article 97) provides for testimony. Accordingly, the testimony 
is only considered evidence when the declarant clearly states why he knows the facts; 
otherwise the testimony is not used as evidence of the facts presented. At the same time, 
for the accused of crimes, the Criminal Procedures Code of 2015 (Article 98) also stipu-
lates: “The admission of crimes by suspects or defendants, if matching other evidences, shall be 
valid evidence. The admission of crimes by suspects or defendants shall not be the sole evidence for 
conviction.“ Therefore, the statistics of the accused had several dozen times of admission 
during the investigation to serve as a basis for conviction means violation and meaning-
less. The case of Nguyen Thanh Chan in which he had supposedly more than 40 plead-
ings but wrongfully convicted in the end is an example.

- Evidence does not suffice but the conviction of the accused is made. It is shown 
that cases in which competent procedural authorities fail to collect sufficient evidence 
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to prove the criminal acts of the accused but still convict them according to subjective 
inference are found. It, thus, violates the Article 108, the Criminal Procedures Code of 
2015 with the provision: “The verification of evidences acquired must be adequate to 
settle criminal cases.” In the case of Ho Duy Hai case, the delegate Truong Trong Nghia 
points out errors in collecting, inspecting and evaluating evidence that “in a murder case, 
extremely important types of evidence are included as follows:

Firstly, the first evidence is exhibits to directly prove the offense, but the collection 
process has seriously violated the proceedings. The principal exhibits that were found to 
be used for the crime were gone.

Secondly, problems remain in terms of collecting and testing traces like blood, fin-
gerprints.

Thirdly, time points of the suspect and other persons involved, the time of the death 
of the victim are necessary to base on in terms of charging murder. These factors are, 
however, found seriously violated in the case of Ho Duy Hai. I hence suppose that the 
case should be canceled and re-investigated.”1

- Conviction is made while the suspicion remains. It demands, in terms of presump-
tion of innocence, all doubts about crimes of the suspects or the accused, if not excluded 
in the order prescribed by law, must be explained in favor of the suspects of committing 
crimes. However, in practice, the failure to strict implementation of this provision are re-
ported which the case of Ho Duy Hai illustrates: the suspicion is found remaining but not 
deciphered by the procedure-conducting authority and the explanation of these authori-
ties is not in favor of Ho Duy Hai.
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NGUYÊN TẮC SUY ĐOÁN VÔ TỘI TRONG PHÁP LUẬT VÀ...

VIỆC ÁP DỤNG TRONG THỰC TIỄN TỐ TỤNG HÌNH SỰ Ở VIỆT NAM*

PGS.TS Nguyễn Ngọc Chí*1

Tóm tắt: Trên cơ sở các chuẩn mực quốc tế về nguyên tắc suy đoán vô tội bài viết này tập trung 

phân tích những vấn đề sau:

1. Nguyên tắc suy đoán vô tội được quy định lần đầu tiên được quy định tại Điều 13 BLTTHS năm 2105, 

mặc dù, trước đó tại Điều 10 BLTTHS năm 1988 và Điều 9 BLTTHS năm 2003 đã có nội dung “Không ai 

có thể bị coi là có tội và phải chịu hình phạt, khi chưa có bản án kết tội của Toà án đã có hiệu lực pháp 

luật.”. Nguyên tắc này dược hình thành do nhu cầu cải cách tư pháp ở Việt Nam với mục tiêu xây dựng 

nền tư pháp khách quan, công bằng; triển khai thực thi Hiến pháp năm 2013; xuất phát từ thực tiễn tố 

tụng giải quyết vụ án những năm qua và yêu cầu hội nhập quốc tế của Việt Nam. 

2. Sự hiện diện nguyên tắc suy đoán vô tội trong BLTTHS năm 2013 có ý nghĩa quan trọng trên 

nhiều phương diện, đó là: bảo đảm quyền con người của người bị cáo buộc phạm tội trong quá 

trình tiến hành tố tụng giải quyết vụ án; đòi hỏi việc thực thi đầy đủ, nghiêm chỉnh pháp luật của 

các cơ quan, người có thẩm quyền tiến hành tố tụng; Xác định và ràng buộc trách nhiệm chứng 

tội phạm của cơ quan, người có thẩm quyền tiến hành tố tụng; bảo dảm sự vô tư của người tiến 

hành tố tụng trong quá trình giải quyết vụ án. 

3. Phân tích Điều 13 BLTTHS năm 2015 về nguyên tắc suy đoán vô tội, theo đó, nguyên tắc này bao 

gồm những nội dung sau: (i) người bị buộc tội được coi là không có tội cho đến khi được chứng 

minh theo trình tự, thủ tục do Bộ luật TTHS quy định và có bản án kết tội của Tòa án đã có hiệu lực 

pháp luật; (ii) trách nhiệm chứng minh tội phạm thuộc về bên buộc tội, người bị buộc tội không 

có nghĩa vụ chứng minh nhưng có quyền đưa ra chứng cứ và các yêu cầu chứng minh họ không 

phạm tội hoặc có những tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự; (ii) khi không đủ và không thể làm 

sáng tỏ căn cứ để buộc tội, kết tội theo trình tự, thủ tục do Bộ luật này quy định thì cơ quan, người 

có thẩm quyền tiến hành tố tụng phải kết luận người bị buộc tội không có tội.

4. Đối chiếu với các chuẩn  mực quốc tế về nguyên tắc suy đoán vô tội, bài viết phân tích lập luận 

và kiến nghị bổ sung trường hợp có nội dung không rõ ràng trong quy định của pháp luật, thì 

phải giải thích điều luật đó theo hướng có lợi cho người đang bị điều tra, truy tố hoặc bị kết án vào 

nguyên tắc suy đoán vô tội quy định tại Điều 13 BLTTHS năm 2105.

5.  Nguyên tắc suy đoán vô tội đã được quy định trong BLTTHS năm 2015 nhưng việc áp dụng nó 

* Khoa Luật - Đại học Quốc gia Hà Nội, Bài viết này phản ánh kết quả nghiên cứu của đề tài cấp Đại 
học Quốc gia Hà Nội về “Cơ chế đánh giá tính công khai, minh bạch trong hoạt động xét xử, thực 
hiện quyền tư pháp của Tòa án Việt Nam”. Mã số: QG.19.55.”
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trong thực tiễn tố tụng giải quyết vụ án đang bộc lộ những hạn chế cần khắc phục để bảo đảm 

cho nguyên tắc này được thực thi nghiêm chỉnh, đó là các vấn đề sau: (i) Khắc phục tư tưởng coi 

người bị cáo buộc phạm tội là người có tội của người tiến hành tố tụng; (ii) Khắc phục tình trạng 

tuân thủ không nghiêm chỉnh thủ tục tố tụng trong quá trình giải quyết vụ án; (iii) Khắc phục tình 

trạng kết tội khi không đủ chứng cứ thuyết phục.

Từ khóa: Từ khóa: Suy đoán vô tội; Nguyên tắc; Tố tụng hình sự; Cơ quan có thẩm quyền tiến hành 

tố tụng; Người có thẩm quyền tiến hành tố tụng.

Đặt vấn đề

“Suy đoán vô tội” từ lâu đã trở thành nguyên tắc nền tảng trong luật tố tụng hình 
sự của phần lớn các quốc gia trên thế giới nhưng ở Việt Nam, nguyên tắc này mới chỉ 
lần đầu tiên tiên được quy định tại Bộ luật tố tụng hình sự năm 2015 (có hiệu lực ngày 
01/01/2018). Vì vậy, bài viết này nhằm mục đích giới thiệu nội dung nguyên tắc suy đoán 
vô tội được quy định trong BLTTHS năm 2015 và những vấn đề đặt ra trong thực tiễn thi 
hành nguyên tắc này khi tiến hành tố tụng giải quyết vụ án ở Việt Nam.

1. Khái quát và ý nghĩa của nguyên tắc suy đoán vô tội 

1.1.Khái quát nguyên tắc suy đoán vô tội 

Suy đoán vô tội là một trong những nguyên tắc được qui định trong nhiều văn bản 
pháp luật quốc tế như: Hiến chương Liên hợp quốc, Tuyên ngôn quốc tế về nhân quyền 
nưm 1948, Công ước quốc tế năm 1966 của Liên hợp quốc về các quyền dân sự, chính 
trị; Qui chế Rome năm 1998 về Tòa án hình sự quốc tế… và trong Luật tố tụng hình sự 
phần lớn các quốc gia trên thế giới. Nguyên tắc suy đoán vô tội là kết quả của cuộc đấu 
tranh không khoan nhượng của nhân dân, của dân chủ chống lại nền độc tài phong kiến 
và được xem như là giá trị tinh thần của nhân loại hiện diện trong pháp luật của thế 
giới văn minh. Nguyên tắc này ra đời cùng với sự ra đời của nhà nước tư sản nhằm đề 
cao quyền con người cũng như bảo đảm tính khách quan trong quá trình giải quyết vụ 
án hình sự của các cơ quan có thẩm quyền tiến hành tố tụng trên cơ sở nhận thức “Nhà 
nước không khi nào được coi con người là phương tiện để đạt mục đích, mà ngược lại 
phải coi con người là mục đích cần đạt tới” và do vậy nhà nước phải có nghĩa vụ bảo đảm 
các quyền tự do, bình đẳng của con người bằng cách xây dựng một “hành lang pháp lý” 
ngăn ngừa việc lạm dụng quyền lực nhà nước của các nhân viên công quyền xâm hại 
quyền con người và lợi ích hợp pháp của cá nhân, tổ chức. Theo triết lý này, một người 
khi chưa bị kết tội bằng bản án có hiệu lực pháp luật của tòa án thì họ không bị đối xử 
như người phạm tội, các quyền con người của họ phải được tôn trọng và các cơ quan có 
thẩm quyền tiến hành tố tụng không được định kiến đối với họ trong quá trình chứng 
minh, giải quyết vụ án.

Theo cách hiểu thông thường và quy định của các điều ước quốc tế cũng như pháp 
luật TTHS quốc gia thì nguyên tắc suy đoán vô tội thường sẽ bao gồm những vấn đề sau: 
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(i) Một người chỉ bị coi là có tội khi có bản án kết tội có hiệu lực pháp luật của tòa án, do 
đó người bị buộc tội có quyền được suy đoán vô tội trong suốt quá trình tiến hành tố 
tụng giải quyết vụ án; (ii) Việc chứng minh tội phạm thuộc về bên buộc tội, người bị buộc 
tội không có nghĩa vụ chứng minh nhưng có quyền đưa ra chứng cứ và yêu cầu chứng 
minh sự vô tội hoặc các tình tiết giảm nhẹ TNHS đối với họ; (iii) Quá trình chứng minh 
phải được tiến hành công khai, minh bạch theo đúng quy định của luật tố tụng hình sự; 
(iv) Mọi sự nghi ngờ phải được loại bỏ khi kết tội một người; (v) Mọi sự không rõ ràng 
về căn cứ buộc tội và quy định của pháp luật phải được giải thích theo hướng có lợi cho 
người bị buộc tội...

Với những nội dung nêu trên thì suy đoán vô tội được coi là nguyên tắc nền tảng 
trong tư pháp hình sự, nó chi phối, ảnh hưởng tới các nguyên tắc cơ bản khác của luật 
TTHS và quyết định tính khách quan, công bằng trong quá trình giải quyết vụ án hình sự. 
Nói cách khác, nếu không có sự hiện diện của nguyên tắc suy đoán vô tội sẽ không không 
có tố tụng hình sự dân chủ, bình đẳng, công khai, minh bạch, chặt chẽ, nhưng thuận 
tiện, bảo đảm sự tham gia và giám sát của nhân dân đối với hoạt động tư pháp như Nghị 
quyết số 48-NQ/TW ngày 26/5/2005 Về chiến lược xây dựng và hoàn thiện hệ thống pháp 
luật Việt Nam đến năm 2010, định hướng đến năm 2020; Nghị quyết số 49-NQ/TW ngày 
02/6/2005 về chiến lược cải cách tư pháp đến năm 2020 của Bộ Chính trị đã đề ra.

Sự hiện diện của nguyên tắc suy đoán vô tội trong luật TTHS thể hiện nền tư pháp 
văn minh, dân chủ, công bằng hướng tới bảo vệ công lý, bảo vệ quyền con người, do đó, 
lần đầu tiên trong lịch sử lập Hiến, Hiến pháp năm 2013 (khoản 1, Điều 31 Hiến pháp 
năm 2013) đã ghi nhận quyền được suy đoán vô tội: “Người bị buộc tội được coi là không có 
tội cho đến khi được chứng minh theo trình tự luật định và có bản án kết tội của Tòa án đã có hiệu 
lực pháp luật”. Trên cơ sở này, BLTTHS năm 2015 quy định nguyên tắc suy đoán vô tội 
định hướng cho việc xây dựng và thực thực thi pháp luật tố tụng hình ở nước ta trong 
giai đoạn hiện nay. 

1.2. Ý nghĩa của nguyên tắc suy đoán vô tội

Việc xuất hiện nguyên tắc suy đoán vô tội trong pháp luật tố tụng mang nhiều ý 
nghĩa, trước hết nó củng cố và bảo vệ quyền tự do, bình đẳng của công dân trong nhà nước 
pháp quyền, đồng thời bảo đảm an toàn pháp lý cho mỗi cá nhân trong quan hệ với nhà 
nước và xác định trách nhiệm của cơ quan có thẩm quyền tiến hành tố tụng đối với việc 
bảo vệ quyền con người, bảo đảm tính khách quan trong quá trình giải quyết vụ án hình 
sự. Nói cách khác, suy đoán vô tội là quyền con người của người bị cáo buộc phạm tội mà 
cơ quan, người có thẩm quyền tiến hành tố tụng có trách nhiệm bảo đảm thực hiện trong 
quá trình giải quyết vụ án; đồng thời cũng là cơ sở pháp lý để người bị cáo buộc phạm tội 
bảo vệ các quyền của mình trước các cơ quan có thẩm quyền quyền tiến hành tố tụng. Thứ 
hai, là nguyên tắc cơ bản của Luật tố tụng hình sự nên suy đoán vô tội trở thành phương 



470 PRESUMPTION OF INNOCENCE (INTERNATIONAL WORKSHOP PROCEEDINGS)

châm, định hướng cho toàn bộ quá trình giải quyết vụ án hình sự mà tất cả mọi chủ thể của 
tố tụng hình sự phải tuân theo. Mọi hành vi trái với qui định của pháp luật về nguyên tắc 
suy đoán vô tội đều bị coi là vi phạm và phải bị xử lý. Thứ ba, nguyên tắc suy đoán vô tội 
là một bảo đảm pháp lý để ràng buộc trách nhiệm của cơ quan, người có thẩm quyền tiến 
hành tố tụng phải khách quan trong quá trình chứng minh tội phạm và đồng thời nó cũng 
là định hướng để đi đến sự thật khách quan của vụ án; Thứ tư, nguyên tắc suy đoán vô tội 
bảo đảm sự vô tư của người tiến hành tố tụng khi tiến hành tố tụng giải quyết vụ án. Việc 
chứng minh trong tố tụng hình sự là quá trình phức tạp để xác định sự thật khách quan vụ 
án mà thực chất là chứng minh cho hai giả thiết: người bị tình nghi phạm tội hoặc có, hoặc 
không thực hiện hành vi phạm tội. Vì vậy, một người bị tình nghi phạm tội đang trong quá 
trình điều tra, truy tố, xét xử rất có thể họ sẽ không phải là người thực hiện tội phạm nên 
không có lý do gì mà cơ quan có thẩm quyền tiến hành tố tụng đã coi họ là tội phạm ở giai 
đoạn này. Để bảo đảm tính khách quan của vụ án cần đòi hỏi những người tiến hành tố 
tụng phải vô tư khi tiến hành tố tụng, nếu có định kiến người bị tình nghi chính là người 
phạm tội thì việc giải quyết vụ án sẽ không khách quan dẫn đến làm oan người vô tội, 
quyền con người bị xâm hại.

2.   Nội dung của nguyên tắc suy đoán vô tội được quy định trong Bộ luật tố tụng hình sự năm 2015

Bộ luật TTHS năm 2015 lần đầu tiên qui định nguyên tắc suy đoán vô tội nên là qui 
định mới so với các BLTTHS năm 2003 và BLTTHS năm 1988, Điều 13 BLTTHS năm 2015 
qui định: “Người bị buộc tội được coi là không có tội cho đến khi được chứng minh theo trình tự, 
thủ tục do Bộ luật này quy định và có bản án kết tội của Tòa án đã có hiệu lực pháp luật.

Khi không đủ và không thể làm sáng tỏ căn cứ để buộc tội, kết tội theo trình tự, thủ tục do Bộ 
luật này quy định thì cơ quan, người có thẩm quyền tiến hành tố tụng phải kết luận người bị buộc 
tội không có tội.”

Những nội dung của nguyên tắc này khá tương thích với các qui định của pháp 
luật quốc tế, nhất là trong các Điều ước quốc tế về quyền con người, do đó có thể khẳng 
định chúng ta đã nội luật hóa các điều ước quốc tế mà Việt Nam tham gia về quyền con 
người, là bước phát triển trong quan niệm, cách tiếp cận về quyền con người trên tinh 
thần Hiến Pháp năm 2013.

Nội dung “Không ai có thể bị coi là có tội và phải chịu hình phạt, khi chưa có bản án 
kết tội của Toà án đã có hiệu lực pháp luật.” Cũng đã được qui định tại Điều 10 BLTTHS 
năm 1988 và Điều 9 BLTTHS năm 2003 thể hiện tinh thần cốt lõi, quan trọng của nguyên 
tắc suy đoán vô tội. Tuy nhiên, nếu coi nguyên tắc suy đoán vô tội chỉ có nội dung 
“không ai có thể bị coi là có tội khi chưa có bản án kết tội của tòa án đã có hiệu lực pháp 
luật” thì chưa đủ và là quan niệm rất hẹp về nguyên tắc suy đoán vô tội. Trên cơ sở tiếp 
cận quyền con người của Hiến Pháp năm 2013, BLTTHS năm 2015 qui định nguyên tắc 
suy đoán vô tội với đầy đủ các nội dung được pháp luật quốc tế ghi nhận, phản ánh xu 
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thế phát triển tất yếu của thời đại ngày nay. Nhận xét về nguyên tắc này, PGS.TS Nguyễn 
Hòa Bình viết: “Suy đoán vô tội là nguyên tắc quan trọng, có tính chất nền tảng, chi phối 
nhiều nguyên tắc khác của tố tụng hình sự”.1

Trên cơ sở tiếp cận tổng thể căn cứ vào các học thuyết và qui định của pháp luật, 
nguyên tắc suy đoán vô tội quy định trong Bộ luật tố tụng hình sự năm 2015 bao gồm 
những nội dung sau:

a) Thứ nhất, người bị buộc tội được coi là không có tội cho đến khi được chứng minh theo trình 
tự, thủ tục do Bộ luật TTHS quy định và có bản án kết tội của Tòa án đã có hiệu lực pháp luật. 

Đây là nội dung quan trọng của nguyên tắc suy đoán vô tội, nó khẳng định chỉ có 
tòa án mới có quyền tuyên bố một người nào đó là tội phạm và áp dụng trách nhiệm 
hình sự, áp dụng hình phạt đối với họ mà không một ai hoặc cơ quan nào có quyền này 
dù đó là cơ quan điều tra hay cơ quan công tố. Trong thời đại ngày nay khi đề cập đến 
nội dung này có lẽ mọi người đều cho rằng đó là lẽ đương nhiên, không cần phải tranh 
luận, nhưng các đây vài trăm năm nó lại là điều cấm kỵ không được bàn luận dưới nhà 
nước phong kiến khi quyền lực tập trung trong tay nhà vua. Chỉ khi xuất hiện học thuyết 
phân quyền và nhà nước tư sản ra đời mới có sự phân biệt rạch ròi giữa quyền lập pháp, 
hành pháp và tư pháp, trong đó đại diện cho quyền tư pháp là tòa án với chức năng xét 
xử, phán quyết một người có tội và phải chịu hình phạt hay không. Tuyên ngôn nhân 
quyền và dân quyền của Pháp năm 1789 đã khẳng định nguyên tắc này “Mọi người đều 
được coi là vô tội cho đến khi bị tuyên bố phạm tội nếu xét thấy cần thiết phải bắt giữ thì mọi sự 
cưỡng bức vượt quá mức cần thiết cho phép đều bị pháp luật xử lý nghiêm khắc”. Đây có lẽ là sự 
thể hiện đầu tiên trong văn bản pháp lý về một tư tưởng tiến bộ của nhân loại, khẳng 
định tất yếu lịch sử không thể đảo ngược của văn minh nhân loại, đồng thời nó gây ra 
phản ứng dây truyền cho sự ghi nhận nguyên tắc này trong pháp luật các quốc gia và 
pháp luật quốc tế. Điều 11 Tuyên ngôn nhân quyền của Liên Hợp quốc năm 1948 qui 
định : “Bất kỳ người nào bị buộc tội đều được coi là vô tội cho đến khi một tòa án công khai, nơi 
người đó đã có được tất cả những bảo đảm cần thiết để bào chữa cho mình, chứng minh được tội 
trạng của người đó dựa trên cơ sở pháp luật”. Trên tinh thần đó Điều 14.2 Công ước về các 
quyền dân sự, chính trị năm 1966 của Liên hợp quốc qui định: “Người bị buộc là tội phạm 
hình sự có quyền được coi là vô tội cho tới khi tội của đó được chứng minh theo pháp luật”. 

Khẳng định chỉ có Tòa án mới có quyền tuyên bố một người là phạm tội và áp dụng 
hình phạt đối với họ đã đưa đến nhận thức và hành động mới mẻ trong quá trình giải 
quyết vụ án hình sự, đó là sự khách quan trong quá trình thu thập chứng cứ chứng minh 
tội phạm cũng như việc đối xử công bằng với người bị tình nghi phạm tội, nhất là trong 

1 Nguyễn Hòa Bình, “Bảo đảm quyền con người, quyền công dân - tư tưởng xuyên suốt trong Bộ luật 
Tố tụng Hình sự năm 2015”, Những nội dung mới của theo Bộ luật tố tụng hình sự năm 2015, Nguyễn 
Hòa Bình (chủ biên), Nxb. Chính trị Quốc gia, Hà Nội, 2016, Tr 44.
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việc áp dụng biện pháp bắt giữ, tạm giam và các biện pháp cưỡng chế khác. Nội dung 
này của nguyên tắc suy đoán vô tội đòi hỏi cơ quan có thẩm quyền tiến hành tố tụng, 
người có thẩm quyền tiến hành tố tụng không được đối xử với người bị tình nghi, người 
bị cáo buộc phạm tội như người phạm tội, không được định kiến, thiên lệch khi giải 
quyết vụ án, không được coi người bị tình nghi, bị cáo buộc phạm tội là tội phạm dưới 
bất kỳ biểu hiện nào, mọi quyền con người của họ phải được tôn trọng ngay cả khi bị áp 
dụng biện pháp ngăn chặn bắt, tạm giữ, tạm giam, họ chỉ bị hạn chế một phần quyền tự 
do thân thể trong giới hạn pháp luật qui định còn các quyền con người khác vẫn phải 
được tôn trọng.

Bản án kết tội của tòa án phải có hiệu lực pháp luật thì một người mới bị coi là tội 
phạm và hình phạt áp dụng đối với họ mới được thi hành. Do vậy, vào thời điểm bản án 
kết tội chưa có hiệu lực pháp luật thì người bị kết tội vẫn chưa bị coi là người có tội. Bản 
án có hiệu lực pháp luật, theo qui định của BLTTHS năm 2015 là các trường hợp: Bản án 
sơ thẩm nếu hết thời hiệu kháng cáo, kháng nghị mà không có kháng cáo kháng nghị 
sẽ có hiệu lực pháp luật; Bản án phúc thẩm, giám đốc thẩm, tái thẩm sẽ có hiệu lực ngay 
sau khi được tuyên. Chỉ trong những trường hợp nêu trên người bị cáo buộc phạm tội 
mới được coi là có tội, họ mới phải gánh chịu những hậu quả pháp lý bất lợi do hành vi 
phạm tội gây nên thông qua việc chấp hành hình phạt và các biện pháp tư pháp do tòa 
án tuyên.

Ngoài ra, nội dung này của nguyên tắc suy đoán vô tội quy định tại Điều 13 còn 
chứa đựng khía cạnh pháp lý quan trọng khác, đó là, một người chỉ bị kết tội và bị áp dụng 
hình phạt thông qua thủ tục tố tụng hình sự khách quan, công bằng. Điều 9.1 Công ước quốc tế 
về quyền dân sự, chính trị năm 1966 quy định: “ không ai bị tước quyền tự do trừ trường 
hợp việc tước tự do đó có lý do và theo đúng những thủ tục mà pháp luật đã qui định”. 
Vì vậy, nguyên tắc suy đoán vô tội qui định tại Điều 13 BLTTHS năm 2015 đưa ra yêu cầu 
“Người bị buộc tội được coi là không có tội cho đến khi được chứng minh theo trình tự, thủ tục 
do Bộ luật này quy định”. Theo qui định này thì việc kết tội một người không qua thủ tục 
chứng minh của TTHS hoặc có bất kỳ sự vi phạm thủ tục tố tụng trong quá trình chứng 
minh của cơ quan, người có thẩm quyền tiến hành tố tụng đều không có giá trị buộc tội. 
“Nội dung này nhấn mạnh yêu cầu về mặt thủ tục pháp lý, là dấu hiệu quan trọng nhất của chế 
độ pháp quyền, theo đó thủ tục công khai, minh bạch là đòi hỏi số một cho việc bảo vệ quyền con 
người chống lại sự truy bức tùy tiện.”1. Khác với chế tài áp dụng cho các vi phạm pháp luật 
khác, khi áp dụng chế tài hình sự nhất thiết phải được áp dụng thông qua thủ tục tố tụng 
tòa án, nói cách khác đó là thủ tục tố tụng tư pháp chứ không phải bằng thủ tục hành 
chính. Tuy nhiên, không phải mọi thủ tục tố tụng hình sự đều cũng đáp ứng được yêu 

1 Đào Trí Úc, “Hệ thống các nguyên tắc cơ bản của tố tụng hình sự Việt Nam theo Bộ luật tố tụng hình 
sự năm 2015”, Những nội dung mới của theo Bộ luật tố tụng hình sự năm 2015, Nguyễn Hòa Bình (chủ 
biên), Nxb. Chính trị Quốc gia, Hà Nội, 2016, Tr.73.
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cầu về tính khách quan, công bằng trong quá trình giải quyết vụ án hình sự, đã từng có 
những thủ tục tố tụng hình sự độc đoán, phản khoa học, bất bình đẳng tồn tại trong lịch 
sử xã hội loài người. Ngày nay, một thủ tục tố tụng hình sự được coi là khách quan, công 
bằng khi thủ tục tố tụng hình sự đó có sự tranh tụng giữa bên buộc tội và người bị buộc 
tội một cách bình đẳng trong suốt quá trình giải quyết vụ án; Là sự tiến hành tố tụng 
một cách vô tư của những người tiến hành tố tụng; là sự phán xử của một tòa án độc lập 
không chịu bất kỳ một áp lực nào khi xem xét và phán quyết vụ án; Là một thủ tục tố 
tụng chặt chẽ không có kẽ hở để có thể lợi dụng làm sai lệch bản chất vụ án…Nói tóm 
lại, bản án phải là kết quả phản ánh quá trình tố tụng hình sự dân chủ, khách quan, công 
bằng không làm oan người vô tội, bảo đảm cho phán quyết của tòa án đúng đắn. Bản án 
kết tội của tòa án không được dựa trên những căn cứ giả định mà phải khẳng định đứt 
khoát một người đã phạm tội và có lỗi trong việc thực hiện hành vi phạm tội này và bản 
án phải bảo đảm tính hợp pháp, tính có căn cứ và công bằng.

Bộ luật TTHS năm 2015 được đánh giá có sự thay đổi mang tính đột phá, là bước 
ngoặt về thủ tục tố tụng hướng tới khách quan, công bằng trong quá trình giải quyết vụ 
án với các qui định như: Bình đẳng trước pháp luật, tranh tụng trong xét xử được bảo 
đảm, xác định sự thật khách quan của vụ án, đổi mới qui định về chứng cứ và chứng 
minh, luật hóa các biện pháp điều tra đặc biệt, kiểm tra, giám sát chặt chẽ trong TTHS…
Do đó, đã “ tháo gỡ khó khăn, vướng mắc đặt ra trong thực tiễn; xác định đầy đủ cơ sở 
để quá trình phát hiện, xử lý tội phạm được chính xác, kịp thời”1, bảo đảm để việc chứng 
minh tội phạm khách quan, chặt chẽ, rõ ràng, minh bạch của nguyên tắc suy đoán vô tội 
trở nên hiện thực trong quá trình giải quyết vụ án. Điều 7 BLTTHS năm 2015 qui định: 
“Mọi hoạt động tố tụng hình sự phải được thực hiện theo qui định của Bộ luật này. Không được 
giải quyết nguồn tin về tội phạm, khởi tố, điều tra, truy tố, xét xử ngoài những căn cứ và trình tự, 
thủ tục do Bộ luật này qui định.” Như vậy, Luật TTHS đã nghiêm cấm mọi vi phạm về trình 
tự, thủ tục giải quyết vụ án hình sự, đồng thời cũng khẳng định khi có vi phạm thì việc 
chứng minh sẽ không có giá trị buộc tội đối với người bị cáo buộc phạm tội trong quá 
trình giải quyết vụ án. BLTTHS năm 2015 qui định các chế tài áp dụng cho việc vi phạm 
trình tự, thủ tục trong quá trình giải quyết vụ án. Chẳng hạn: trong quá trình thu thập, 
kiểm tra, đánh giá chứng cứ nếu “Những gì có thật nhưng không được thu thập theo 
trình tự, thủ tục do Bộ luật này quy định thì không có giá trị pháp lý và không được dùng 
làm căn cứ để giải quyết vụ án hình sự.” (Điều 87 khoản 2 BLTTHS năm 2015); Hoặc 
trong các qui định về căn cứ trả hồ sơ để điều tra bổ sung (Điều 236, Điều 280 BLTTHS 
năm 2015), căn cứ hủy bản án để điều tra lại hoặc xét xử lại (Điều 358, Điều 370, Điều 326 
BLTTHS năm 2015) thì vi phạm thủ tục tố tụng là căn cứ quan trọng.

1 Nguyễn Hòa Bình, “Bảo đảm quyền con người, quyền công dân - tư tưởng xuyên suốt trong Bộ luật 
Tố tụng Hình sự năm 2015”, Những nội dung mới của theo Bộ luật tố tụng hình sự năm 2015, Nguyễn 
Hòa Bình (chủ biên), Nxb. Chính trị Quốc gia, Hà Nội, 2016, Tr.18.
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b) Thứ hai, trách nhiệm chứng minh tội phạm thuộc về bên buộc tội, người bị buộc tội không 
có nghĩa vụ chứng minh nhưng có quyền đưa ra chứng cứ và các yêu cầu chứng minh họ không 
phạm tội hoặc có những tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự

 Bản chất của nguyên tắc suy đoán vô tội còn được thể hiện ở nội dung thứ hai với 
quy định trách nhiệm chứng minh tội phạm thuộc về bên buộc tội (cơ quan công tố hoặc 
tư tố) mà ở nước ta chỉ là những cơ quan có thẩm quyền tiến hành tố tụng: Cơ quan điều 
tra, Viện kiểm sát, Tòa án và các cơ quan được giao tiến hành một số hoạt động điều 
tra do pháp luật nước ta không qui định tư tố. Đây cũng là nội dung mang tính tất yếu 
của “ suy đoán vô tội”, bởi khi muốn buộc tội một người thì bên buộc phải chứng minh 
khẳng ðịnh sự phạm tội của họ, bên bị buộc tội không thể và hoàn toàn không có nghĩa 
vụ chứng minh sự phạm tội của mình. Do đó pháp luật tố tụng hình sự qui định người 
bị buộc tội không có trách nhiệm chứng minh tội phạm và không có trách nhiệm phải 
đưa ra các chứng cứ có tính chất buộc tội đối với mình đã phản ánh đúng qui luật khách 
quan phù hợp với tâm lý, tình cảm con người. Luật được quyền giữ im lặng của người 
bị tình nghi, cáo buộc phạm tội trước cơ quan tiến hành tố tụng trong luật TTHS ở một 
số nước là biểu hiện cụ thể của nội dung này. Mặc dù pháp luật tố tụng quy định người 
bị cáo buộc phạm tội không có nghĩa vụ chứng minh tội phạm nhưng điều đó không có 
nghĩa là người bị cáo buộc phạm tội rơi vào thế bị động trong quá trình giải quyết vụ án 
mà trái lại họ có quyền trực tiếp hoặc với sự hỗ trợ của người bào chữa thu thập chứng 
cứ chứng minh sự vô tội hoặc chứng minh cho các tình tiết làm giảm nhẹ trách nhiệm 
hình sự đối với mình. Bên cạnh đó luật TTHS còn quy định người bị cáo buộc phạm tội 
có quyền đưa ra các yêu cầu đối với các cơ quan có thẩm quyền tiến hành tố tụng trong 
quá trình chứng minh giải quyết vụ án để làm rõ các tình tiết liên quan đến vụ án, đến 
việc buộc tội đối với mình. Cơ quan tiến hành tố tụng có trách nhiệm xem xét, giải quyết 
những yêu cầu đó theo qui định của pháp luật, không được từ chối, bác bỏ các yêu cầu 
của người bị cáo buộc phạm tội nếu không có lý do chính đáng và căn cứ theo quy định 
của pháp luật. Ngoài ra, người bị cáo buộc phạm tội cũng có quyền tự mình hoặc nhờ và 
cùng với người bào chữa đưa ra lý lẽ tranh luận với bên buộc tội về tất cả các các vấn đề, 
các tình tiết liên quan đến vụ án. Nội dung này là một bộ phận hợp thành của nguyên 
tắc suy đoán vô tội theo quan niệm của các học giả và trong quy định của pháp luật quốc 
tế, quy định trong pháp luật TTHS của phần lớn các quốc gia trên thế giới. Bộ luật TTHS 
năm 2015 cũng quy định nội dung này, tuy nhiên, nó lại để thành một nguyên tắc độc 
lập với tên gọi nguyên tắc “ Xác định sự thật của vụ án” (Điều 15 BLTTHS năm 2015) chứ 
không phải là một bộ phận của Điều 13 (BLTTHS năm 2015) khi quy định về nguyên 
tắc suy đoán vô tội. Việc khác biệt này chỉ là kỹ thuật lập pháp mà không ảnh hưởng gì 
đến nội dung của nguyên tắc suy đoán vô tội. Điều 15 BLTTHS năm 2015 qui định:“Trách 
nhiệm chứng minh tội phạm thuộc về cơ quan có thẩm quyền tiến hành tố tụng. Người bị buộc tội 
có quyền nhưng không buộc phải chứng minh là mình vô tội. Trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn 
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của mình, cơ quan có thẩm quyền tiến hành tố tụng phải áp dụng các biện pháp hợp pháp để xác 
định sự thật của vụ án một cách khách quan, toàn diện và đầy đủ, làm rõ chứng cứ xác định có 
tội và chứng cứ xác định vô tội, tình tiết tăng nặng và tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự của 
người bị buộc tội.”. Với quy định này hai yếu tố quan trọng đã được khẳng định: (i) Trách 
nhiệm chứng minh tội phạm bao gồm cả việc chứng minh có tội và không có tội thuộc 
về các cơ quan, người có thẩm quyền tiến hành tố tụng; (ii) Người bị tình nghi, cáo buộc 
phạm tội không có nghĩa vụ nhưng có quyền chứng minh sự vô tội và chứng minh các 
tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự đối với mình. Hai yếu tố này này có mối quan 
hệ chặt chẽ với nhau trong một thể thống nhất nên mọi nhận thức có tính chất chia cắt 
sẽ không đúng với tinh thần của nguyên tắc này, như quan điểm cho rằng việc chứng 
minh có tội thuộc về các cơ quan tiến hành tố tụng còn việc chứng minh vô tội thuộc về 
bị can, bị cáo là nhận thức sai lầm không phù hợp với bản chất của nguyên tắc suy đoán 
vô tội. Bộ luật TTHS năm 2015 qui định các quyền chứng minh sự vô tội và chứng minh 
các tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự của người bị cáo buộc phạm tội tại các điều 
từ 51 đến 67, đặc biệt là qui định về quyền bào chữa của họ: “Người bị buộc tội có quyền tự 
bào chữa, nhờ luật sư hoặc người khác bào chữa. Cơ quan, người có thẩm quyền tiến hành tố tụng 
có trách nhiệm thông báo, giải thích và bảo đảm cho người bị buộc tội, bị hại, đương sự thực hiện 
đầy đủ quyền bào chữa, quyền và lợi ích hợp pháp của họ theo quy định của Bộ luật này.” (Điều 
16 BLTTHS năm 2015). 

c) Thứ ba, khi không đủ và không thể làm sáng tỏ căn cứ để buộc tội, kết tội theo trình tự, 
thủ tục do Bộ luật này quy định thì cơ quan, người có thẩm quyền tiến hành tố tụng phải kết luận 
người bị buộc tội không có tội

Nội dung này khẳng định chân lý khách quan thể hiện bản chất cốt lõi của nguyên 
tắc suy đoán vô tội “Tội không được chứng minh, đồng nghĩa với sự vô tội được chứng minh” và 
được Công ước quốc tế về các quyền dân sự và chính trị quy định: “Người bị buộc là phạm 
một tội hình sự có quyền được coi là vô tội cho tới khi tội của người đó được chứng minh theo pháp 
luật” (Điều 14.1). Đây là “bảo đảm quan trọng cho việc bảo vệ quyền con người, quyền công dân, 
lá chắn quan trọng và vững chắc nhất đối với quyền con người, quyền công dân nhằm phòng ngừa 
và ngăn chặn những vi phạm từ phía các cơ quan tố tụng”1, đồng thời cũng là yêu cầu, đòi hỏi 
của nguyên tắc suy đoán vô tội.

Nội dung này của nguyên tắc suy đoán vô tội nhấn mạnh đến các khía cạnh sau: (i) 
Việc buộc tội một người phải có đủ chứng cứ chứng minh hành vi phạm tội của họ và 
những chứng cứ này phải được thu thập theo đúng trình tự, thủ tục pháp luật quy định; 
(ii) Nếu không thu thập đủ chứng cứ để buộc tội một cách thuyết phục thì không thể 

1 Đào Trí Úc, “Hệ thống các nguyên tắc cơ bản của tố tụng hình sự Việt Nam theo Bộ luật tố tụng hình 
sự năm 2015”, Những nội dung mới của theo Bộ luật tố tụng hình sự năm 2015, Nguyễn Hòa Bình (chủ 
biên), Nxb. Chính trị Quốc gia, Hà Nội, 2016, Tr.73.
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kết tội đối với người bị cáo buộc phạm tội. Tội phạm bao giờ cũng để lại những dấu vết 
bên ngoài thế giới khách quan và nó được thu thập, củng cố theo theo thủ tục pháp luật 
để làm căn cứ chứng minh tội phạm, căn cứ buộc tội cho nên chứng cứ bao giờ cũng đòi 
hỏi phải thỏa mãn các thuộc tính khách quan và chủ quan. Điều 86 BLTTHS năm 2015 
khi đưa ra định nghĩa về chứng cứ đã chỉ rõ chứng cứ phải thỏa mãn 03 thuộc tính: Tính 
khách quan, tính liên quan và tính hợp pháp1, nên những tài liệu thiếu một trong các 
thuộc tính này sẽ không được coi là chứng cứ và không được dùng làm căn cứ để chứng 
minh tội phạm. Đồng thời, “Mỗi chứng cứ phải được kiểm tra, đánh giá để xác định tính 
hợp pháp, xác thực và liên quan đến vụ án. Việc xác định những chứng cứ thu thập được 
phải bảo đảm đủ để giải quyết vụ án hình sự.” (Điều 108 BLTTHS năm 2015). Do vậy, khi 
không đủ chứng cứ để chứng minh hành vi phạm tội của người bị cáo buộc phạm tội thì 
không thể kết tội họ, mọi nghi ngờ về tội phạm của người bị tình nghi, bị cáo buộc phạm 
tội nếu không được loại trừ theo trình tự thủ tục pháp luật qui định thì phải được giải 
thích theo hướng có lợi cho người bị tình nghi phạm tội; (iii) Khi đã không đủ và không 
thể làm sáng tỏ căn cứ để buộc tội, kết tội theo trình tự, thủ tục theo quy định của pháp 
luật thì cơ quan, người có thẩm quyền tiến hành tố tụng phải kết luận người bị buộc tội 
không có tội. Đây là hệ quả pháp lý và cũng là trách nhiệm của cơ quan, người có thẩm 
quyền tiến hành tố tụng khi không đủ căn cứ kết tội thì buộc phải tuyên không có tội đối 
với người bị cáo buộc phạm tội.

Điều 13 BLTTHS năm 2015 đã đi theo xu thế tiến bộ của tư pháp hình sự, khi qui định: 
“Khi không đủ và không thể làm sáng tỏ căn cứ để buộc tội, kết tội theo trình tự, thủ tục 
do Bộ luật này quy định thì cơ quan, người có thẩm quyền tiến hành tố tụng phải kết luận 
người bị buộc tội không có tội.”. Như vậy, nội dung mọi nghi ngờ về tội phạm của người bị 
cáo buộc phạm tội do không đủ căn cứ để kết tội theo trình tự, thủ tục pháp luật qui định 
thì phải được kết luận người bị buộc tội không có tội bằng bản án hoặc quyết định của Tòa 
án và các cơ quan có thẩm quyền tiến hành tố tụng đã được khẳng định. Trong quá trình 
giải quyết vụ án, ở từng giai đoạn, nếu hết thời hạn hoặc không thể, không đủ chứng cứ tội 
phạm thì phải kết luận người bị cáo buộc phạm tội không có tội, các quyền và lợi ích hợp 
pháp của họ phải được khôi phục theo qui định của pháp luật.

3.   Thực tiễn áp dụng nguyên tắc suy đoán vô tội và những vấn đề đặt ra trong quá trình tố tụng giải quyết 
vụ án hình sự ở Việt Nam

Sự hiện diện nguyên tắc suy đoán vô tội trong BLTTHS năm 2015 đã tiếp thu những 
tư tưởng pháp lý tiến bộ của nhân loại, nội luật hóa các qui định quốc tế về quyền con 
người, tạo cơ sở pháp lý cho hoạt động tố tụng hình sự trong quá trình giải quyết vụ án 

1 Điều 86 BLTTHS năm 2015 quy định: “Chứng cứ là những gì có thật, được thu thập theo trình tự, thủ tục do 
Bộ luật này quy định, được dùng làm căn cứ để xác định có hay không có hành vi phạm tội và những tình tiết khác 
có ý nghĩa trong việc giải quyết vụ án”.
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bảo đảm tính khách quan, công bẳng trong các phán quyết đối với người bị cáo buộc 
phạm tội. Tuy nhiên, thực tiễn áp dụng, thi hành nguyên tắc này đang đặt ra những vấn 
đề cần nghiên cứu, xem xét để bảo đảm thực thi nghiêm túc có hiệu quả nguyên tắc suy 
đoán vô tội trong quá trình tiến hành tố tụng giải quyết vụ án.

3.1.  Bổ sung nội dung: Trường hợp có nội dung không rõ ràng trong quy định của pháp luật, thì phải giải 
thích điều luật đó theo hướng có lợi cho người đang bị điều tra, truy tố hoặc bị kết án vào nguyên tắc suy 
đoán vô tội

Mặc dù, đã đưa phần lớn những nội dung nguyên tắc suy đoán vô tội vào Bộ luật 
TTHS 2015 (Điều 13, Điều 15) nhưng vẫn còn những nội dung của nguyên tắc nàychưa 
được đề cập, trong đó, đặc biệt nhấn mạnh đến việc giải thích luật, khi có điều luật chưa 
được qui định rõ ràng gây ra nhiều cách hiểu khác nhau trong áp dụng pháp luật thì 
phải lựa chọn hướng giải thích có lợi cho người bị cáo buộc phạm tội.

Việc giải thích luật là tất yếu khách quan trong quá trình áp dụng pháp luật do 
không phải lúc nào luật cũng dự liệu được tất cả các tình huống xảy ra trong thực tiễn, 
đồng thời việc vận dụng quy định của pháp luật để giải quyết một tình huống cụ thể 
cũng đòi hỏi phải có sự lý giải, lập luận, giải thích của chủ thể áp dụng luật. Nói cách 
khác, giải thích luật là quá trình biến luật “trên giấy” trở thành “ đời sống thực tế” của 
pháp luật, do vậy, với các tiếp cận này thì giải thích luật có ý nghĩa vô cùng quan trọng 
trong việc áp dụng pháp luật, nhất là đối với việc buộc tội khi giải quyết vụ án.

Khi giải thích luật người ta phải dựa trên cơ sở khách quan mang tính thực tiễn để 
bảo đảm tính hợp lý và không trái với nguyên tắc pháp luật được thừa nhận chung. Tuy 
nhiên, việc giải thích này lại phản ánh ý thức chủ quan của con người nên sẽ có những 
hướng giải thích khác nhau đối với cùng một sự việc và sẽ đưa tới những hậu quả có khi 
hoàn toàn trái ngược nhau có lợi hoặc có hại cho người bị tình nghi phạm tội. Thực tế 
này không đáp ứng được đòi hỏi của của việc bảo vệ quyền con người nên nguyên tắc 
suy đoán vô tội đã khẳng định mọi nghi ngờ về tội phạm của người bị tình nghi phạm tội 
nếu không được loại trừ theo trình tự thủ tục pháp luật qui định thì phải được giải thích 
theo hướng có lợi cho người bị tình nghi. Qui chế Rome năm 1998 về Tòa án hình sự quốc 
tế và luật đa số các quốc gia trên thế giới đã thể hiện nội dung này “Định nghĩa tội phạm 
phải được giải thích một cách nghiêm ngặt và không cho phép hiểu rộng ra theo nguyên 
tắc tương tự luật.Trong trường hợp có nội dung không rõ ràng, thì phải giải thích định 
nghĩa đó theo hướng có lợi cho người đang bị điều tra, truy tố hoặc bị kết án”1. Việc giải 
thích nói trong nội dung này bao gồm cả việc giải thích luật nội dung (luật hình sự) và 
luật hình thức (luật tố tụng hình sự) cũng như những lập luận trong thực tế chứng minh 
tội phạm của các cơ quan tiến hành tố tụng. Những nội dung cơ bản nêu trên đã, đang 
và sẽ tiếp tục được khẳng định, thừa nhận trong luật tố tụng hình mỗi quốc gia cũng như 

1 Qui chế Rome về Tòa án hình sự quốc tế, Điều 22, Khoản 2.
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trong pháp luật quốc tế bởi nó là kết tinh của tri thức nhân loại là kết quả đấu tranh của 
các lực lượng tiến bộ đối với sự độc tài của chế độ phong kiến.

Thực tiễn tố tụng hình sự ở nước ta cho thấy khi áp dụng luật các Cơ quan có thẩm 
quyền tiến hành tố tụng, nhất là tòa án thường phải có giải thích luật, do đó, để bảo đảm 
quyền con người và thể hiện đầy đủ nguyên tắc suy đoán vô tội theo chuẩn mực của 
pháp luật quốc tế cần bổ sung nội dung “Trong trường hợp có nội dung không rõ ràng, thì 
phải giải thích điều luật đó theo hướng có lợi cho người đang bị điều tra, truy tố hoặc bị kết án” 
vào Điều 13 Bộ luật tố tụng hình sự năm 2015.

3.2. Một số vấn đề cần khắc phục trong thực tiễn áp dụng nguyên tắc suy đoán vô tội 

Nguyên tắc suy đoán vô tội đã được quy định trong BLTTHS năm 2015 nhưng việc 
áp dụng nó trong thực tiễn tố tụng giải quyết vụ án đang bộc lộ những hạn chế cần khắc 
phục để bảo đảm cho nguyên tắc này được thực thi nghiêm chỉnh, đó là các vấn đề sau: 

a. Khắc phục tư tưởng coi người bị cáo buộc phạm tội là người có tội của người tiến hành tố tụng

Thực tiễn giải quyết vụ án hình sự đang tồn tại khuynh hướng “nhìn nhận bị can, 
bị cáo như là người đã được coi là phạm tội, dù lỗi của họ chưa được chứng minh. Trong 
tâm lý học, khuynh hướng đó được gọi là khuynh hướng buộc tội, còn luật học thì gọi 
đó là “suy đoán có tội. Đó là một trong những nguyên nhân của vấn đề oan, sai hiện 
nay.”1 Do đó, cần khắc phục tư tưởng, thói quen “suy đoán” có tội của người có thẩm 
quyền tiến hành tố tụng lâu nay ở nước ta. “Thực tiễn không chỉ của các hoạt động điều 
tra, truy tố mà cả hoạt động xét xử của Tòa án cho thấy một khuynh hướng nhìn nhận bị 
can, bị cáo như là người đã được coi là tội phạm, dù lỗi của họ chưa được chứng minh.”2. 
Có những vụ án gần đây được dư luận quan tâm khi trong suốt quá trình tố tụng giải 
quyết vụ án, một số người có thẩm quyền tiến hành tố tụng đã “suy đoán có tội”, coi bị 
can, bị cáo là người đã có tội trong khi hành vi phạm tội của họ chưa được chứng minh 
một cách thuyết phục, còn nhiều nghi ngờ chưa được giải đáp mà vụ án Hồ Duy Hải là 
một trong nhiều ví dụ. Bình luận về vụ án này sau khi có phán quyết của Hội đồng thẩm 
phán Tòa án Nhân dân Tối cao, Luật sư, Đại biểu Quốc hội Trương Nghĩa đã nhận xét: 
“Tôi thấy những luận cứ mà HĐTP TAND tối cao đưa ra chưa đủ sức thuyết phục để giải quyết 
hết những vấn đề được nêu ra bởi Ủy ban Tư pháp của Quốc hội và kháng nghị của Viện KSND 
tối cao. Khi chưa giải quyết được hết những vấn đề đó thì quyết định giám đốc thẩm sẽ làm nhiều 
người lo ngại, băn khoăn nhiều điểm.”3. Đồng thời, Đại biểu này còn chỉ rõ hệ lụy về những 

1 Đào Trí Úc, “Hệ thống các nguyên tắc cơ bản của tố tụng hình sự Việt Nam theo Bộ luật tố tụng hình 
sự năm 2015”, Những nội dung mới của theo Bộ luật tố tụng hình sự năm 2015, Nguyễn Hòa Bình (chủ 
biên), Nxb. Chính trị Quốc gia, Hà Nội, 2016, Tr.72.

2 Đào Trí Úc, “Hệ thống các nguyên tắc cơ bản của tố tụng hình sự Việt Nam theo Bộ luật tố tụng hình 
sự năm 2015”, Những nội dung mới của theo Bộ luật tố tụng hình sự năm 2015, Nguyễn Hòa Bình (chủ 
biên), Nxb. Chính trị Quốc gia, Hà Nội, 2016, Tr.72.

3 Nhóm Phóng viên báo Tuổi trẻ, Đại biểu Trương Trọng Nghĩa đề nghị cần hủy án điều tra lại vụ Hồ Duy 
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băn khoăn của Quyết định giám đốc thẩm của Hội đồng thẩm phán Tòa án Nhân dân 
Tối cao:“Bộ luật tố tụng hình sự (BLTTHS) hiện đang tiếp cận với sự tiến bộ của nền tư pháp của 
các quốc gia phát triển nhưng theo tôi, quyết định giám đốc thẩm không phát huy được hết những 
tiến bộ trong đạo luật đó, đặc biệt là nguyên tắc suy đoán vô tội. Mỗi quyết định của tòa giám đốc 
thẩm vô hình trung sẽ trở thành án lệ hướng dẫn cho công tác tố tụng về sau”1. 

Khắc phục hạn chế này, ngoài việc nâng cao nhận thức, đạo đức nghề nghiệp, 
phương pháp tiếp cận quyền người có thẩm quyền tiến hành tố tụng còn phải tiến hành 
đồng thời nhiều biện pháp một cách thường xuyên, liên tục và với cơ chế kiểm soát hữu 
hiệu đối với hoạt động tố tụng hình sự. 

b. Khắc phục tình trạng tuân thủ không nghiêm chỉnh thủ tục tố tụng trong quá trình giải 
quyết vụ án

Nguyên tắc suy đoán vô tội khẳng định, một người chỉ bị kết tội và bị áp dụng hình 
phạt thông qua thủ tục tố tụng hình sự khách quan, công bằng, do đó, BLTTHS năm 2015 
đã có nhiều đột phá so với những BLTTHS trước đó ở nước ta hướng tới mục tiêu dân 
chủ, công bằng, khách quan. Đồng thời BLTTHS năm 2015 cũng đưa ra yêu cầu: “Mọi 
hoạt động tố tụng hình sự phải được thực hiện theo qui định của Bộ luật này.” (Điều 7) và “Người 
bị buộc tội được coi là không có tội cho đến khi được chứng minh theo trình tự, thủ tục do Bộ luật 
này quy định” (Điều 13).

Tuy nhiên, thực tiễn cho thấy tình trạng không tuân thủ quy định của BLTTHS năm 
2015 còn xảy ra ảnh hưởng tới tính khách quan, công bằng của vụ án, xâm hại quyền 
con người của người bị cáo buộc phạm tội dẫn đến oan sai, hoặc bỏ lọt tội phạm. Các vi 
phạm này xảy ra ở tất cả các giai đoạn của tố tụng hình sự và do những người có thẩm 
quyền tiến hành tố tụng ở Cơ quan điều tra, Viện kiểm sát, Tòa án và các cơ quan được 
giao tiến hành một số hoạt động điều tra đối với tất cả các hoạt động tố tụng giải quyết 
vụ án. Nhận xét về vụ án Hồ Duy Hải, Đại biểu Quốc hội Trương Trọng Nghĩa cho rằng: 
“ những sai sót về mặt tố tụng trong quá trình điều tra cũng như giai đoạn xét xử sơ thẩm, phúc 
thẩm đã rất rõ. Ủy ban Tư pháp đã trực tiếp giám sát toàn bộ hồ sơ vụ án, gặp Hồ Duy Hải trong 
trại giam, từ đó mới đưa ra nhận định đánh giá. Dựa trên đánh giá của Viện KSND tối cao và 
Ủy ban Tư pháp thì những sai sót của quá trình điều tra, bản án sơ thẩm, phúc thẩm là nghiêm 
trọng.”2. Hạn chế này cần được khắc phục mới bảo đảm nguyên tắc suy đoán vô tội được 
thực hiện nghiêm chỉnh trong quá trình tố tụng giải quyết vụ án.

Hải, Link tham khảo: https://tuoitre.vn/dai-bieu-truong-trong-nghia-de-nghi-can-huy-an-dieu-tra-
lai-vu-ho-duy-hai-20200513082215623.htm (ngày đăng: 13/5/2020, truy cập lần cuối: 18/5/2020).

1 Nhóm Phóng viên báo Tuổi trẻ, Đại biểu Trương Trọng Nghĩa đề nghị cần hủy án điều tra lại vụ Hồ Duy 
Hải, Link tham khảo: https://tuoitre.vn/dai-bieu-truong-trong-nghia-de-nghi-can-huy-an-dieu-tra-
lai-vu-ho-duy-hai-20200513082215623.htm (ngày đăng: 13/5/2020, truy cập lần cuối: 18/5/2020).

2 Nhóm Phóng viên báo Tuổi trẻ, Đại biểu Trương Trọng Nghĩa đề nghị cần hủy án điều tra lại vụ Hồ Duy 
Hải, Link tham khảo: https://tuoitre.vn/dai-bieu-truong-trong-nghia-de-nghi-can-huy-an-dieu-tra-
lai-vu-ho-duy-hai-20200513082215623.htm (ngày đăng: 13/5/2020, truy cập lần cuối: 18/5/2020).
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c. Khắc phục tình trạng kết tội khi không đủ chứng cứ thuyết phục

Nguyên tắc suy đoán vô tội đòi hỏi mọi nghi ngờ về tội phạm của người bị cáo buộc 
phạm tội do không đủ căn cứ để kết tội theo trình tự, thủ tục pháp luật qui định thì phải 
được kết luận họ không có tội bằng bản án hoặc quyết định của Tòa án. Tuy nhiên, thực 
tế thường xảy ra những vi phạm sau:

- Vi phạm trong việc thu thập, kiểm tra, đánh giá chứng cứ để chứng minh tội phạm. 
BLTTHS năm 2015 (Chương VI) về chứng cứ và chứng minh trong TTHS, theo đó việc 
buộc tội một người phải có đủ chứng cứ chứng minh hành vi phạm tội của họ và những 
chứng cứ này phải được thu thập theo đúng trình tự, thủ tục pháp luật quy định. Tuy 
nhiên, thực tiễn còn nhiều vi phạm với những biểu hiện như: (i) Thu thập những tài liệu 
không phản ánh tính khách quan của chứng cứ (là những dấu vết của tội phạm để lại 
bên ngoài thế giới khách quan), trái với quy định “Chứng cứ những là gì có thật” (Điều 
86) là chứng cứ để chứng minh tội phạm, là căn cứ để kết tội bị cáo. Chẳng hạn, ở vụ án 
Hồ Duy Hải đã sử dụng “con dao”, “cái thớt” mà Cơ quan điều tra mua ở chợ đưa vào để 
dùng làm căn cứ buộc tội Hải trong suốt quá trình tố tụng là vi phạm pháp luật nghiêm 
trọng (Điều 89, 90 BLTTHS về vật chứng và bảo quản vật chứng), nếu không muốn nói 
hành vi vi này còn cấu thành Tội làm sai lệch hồ sơ vụ án, hoặc Tội truy cứu trách nhiệm 
hình sự người không tội, hoặc Tội ra bản án, quyết định trái pháp luật theo quy định của 
BLHS năm 2015 sửa đổi năm 2017; (ii) Vi phạm “ trình tự, thủ tục” thu thập chứng cứ. 
BLTTHS năm 2015 không chỉ quy định“Chứng cứ là những gì có thật” mà còn đòi hỏi 
phải “được thu thập theo trình tự, thủ tục do Bộ luật này quy định” (Điều 86) còn những 
biểu hiện như: bức cung, dùng nhục hình khi hỏi cung bị can; vi phạm khi khám nghiệm 
hiện trường...đều là vi phạm. Những tài liệu thu thập được trong quá trình điều tra có vi 
phạm về trình tự, thủ tục đều không được coi là chứng cứ làm căn cứ buộc tội bị can, bị 
cáo; (iii) Có quan điểm phiến diện, một chiều khi sử dụng lời khai của bị can, người làm 
chứng ... làm chứng cứ buộc tội. BLTTHS năm 2015 (từ Điều 91 đến Điều 97) quy định về 
lời khai. Theo đó, lời khai chỉ được coi là chứng cứ khi người có lời khai nói rõ được tại 
sao họ lại biết được tình tiết đó và không được dùng làm chứng cứ những tình tiết do họ 
trình bày nếu không thể nói rõ vì sao biết được tình tiết đó. Đồng thời, đối với người bị 
cáo buộc phạm tội BLTTHS năm 2015 (Điều 98) còn quy định: “Lời nhận tội của bị can, bị cáo 
chỉ có thể được coi là chứng cứ nếu phù hợp với những chứng cứ khác của vụ án. Không được dùng 
lời nhận tội của bị can, bị cáo làm chứng cứ duy nhất để buộc tội, kết tội”. Do vậy, việc thống 
kê bị can đã có mấy chục lần nhận tội trong quá trình điều tra làm căn cứ buộc tội bị cáo 
là vi phạm, vô nghĩa, Vụ án Nguyễn Thanh Chấn đã có hơn 40 lần nhận tội nhưng cuối 
cùng Ông vẫn là người bị kết án oan.... 

- Không đủ chứng cứ vẫn kết tội người bị cáo buộc phạm tội. Thực tiễn đã cho thấy, 
có những vụ án khi cơ quan có thẩm quyền tiến hành tố tụng không thu thập đủ chứng 
cứ để chứng minh hành vi phạm tội của người bị cáo buộc phạm tội nhưng vẫn kết tội họ 
theo suy diễn chủ quan đã vi phạm Điều 108, BLTTHS năm 2015 với quy định: “Việc xác 
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định những chứng cứ thu thập được phải bảo đảm đủ để giải quyết vụ án hình sự”. Trong vụ án 
Hồ Duy Hải, Đại biểu Trương Trọng Nghĩa đã chỉ ra sai sót trong việc thu thập, kiểm tra, 
đánh giá chứng cứ: “Trong một vụ án giết người có mấy loại chứng cứ cực kỳ quan trọng. 

Thứ nhất, chứng cứ đầu tiên là vật chứng để chứng minh trực tiếp hành vi phạm tội, 
nhưng quá trình thu thập đã vi phạm tố tụng nghiêm trọng. Các vật chứng chủ yếu được kết 
luận là dùng để gây tội đã biến mất. 

Thứ hai, dấu vết như máu, vân tay nhưng việc thu thập, xét nghiệm có rất nhiều 
vấn đề. 

Thứ ba, các loại thời gian thời điểm của nghi can, những người khác có liên quan, thời 
gian thời điểm bị hại tử vong... là yếu tố cần thiết để buộc tội giết người nhưng các yếu tố 
này trong vụ án Hồ Duy Hải đều có sai sót nghiêm trọng, nên tôi cho rằng cần hủy án điều 
tra lại.”1

- Khi vẫn còn nghi ngờ nhưng vẫn kết tội người bị cáo buộc phạm tội. Nguyên tắc 
suy đoán vô tội quy định, mọi nghi ngờ về tội phạm của người bị tình nghi, bị cáo buộc 
phạm tội nếu không được loại trừ theo trình tự thủ tục pháp luật qui định thì phải được 
giải thích theo hướng có lợi cho người bị tình nghi phạm tội. Tuy nhiên, trên thực tế quy 
định này không phải lúc nào cũng được thực hiện nghiêm chỉnh, mà vụ án Hồ Duy Hải 
là một ví dụ: Khi còn rất nhiều nghi ngờ chưa được các cơ quan tiến hành tố tụng giải mã 
nhưng vẫn kết tội Hồ Duy Hải và trong giải thích, lập luận của các cơ quan này lại theo 
hướng bất lợi (mà không phải có lợi) cho Hồ Duy Hải./.
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THE PRINCIPLE OF PRESUMPTION OF INNOCENCE IN THE HISTORY OF 
CRIMINAL PROCEDURE IN VIETNAM
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Abstract: This article analyzes the principle of presumption of innocence from the perspective of legal 

transplant: the presumption of innocence principle was implanted and introduced to Vietnam since the 

principle itself is a legal and cultural value arising due to the demand for integration with the outside 

world and that of the Vietnamese society and judiciary. Nonetheless, the principle of presumption 

of innocence was implanted in an environment where the history, model and practice of criminal 

proceedings were more or less incompatible. The article raises the question of whether this can be 

considered a “forced” transplant. At the same time, it assesses the endogenous process of the contents 

of the principle in contemporary Vietnamese criminal procedure and the effects of this principle when 

it overcomes the challenges - the “rejection response” of the transplant.

Key words: presumption of innocence, transplant, crime control model, due process model, the 

accused, burden of proof. 

1.   THE COMPATIBILITY OF VIETNAM CRIMINAL PROCEDURE WITH THE PRINCIPLE OF PRESUMPTION 
OF INNOCENCE - A HISTORICAL VIEWPOINT 

Contemporary criminal procedure in Vietnam is the product of a multi-layered 
sedimentary process: Eastern medieval imperial criminal procedure, Western early-
modern capitalist criminal procedure, modern socialist criminal procedure in the second 
half of the twentieth century, and later on, the acquisition of certain aspects of adversarial 
procedures with the trend of expanding litigation from the early 2000s to date.

The first sedimentary layer of Vietnam’s criminal procedure is the Eastern medieval 
imperial criminal procedure. Through the remaining historical documents at the moment, 
including Quoc trieu hinh luat (15th century), Tu tung dieu le (15th century), Quoc trieu Hong 
Duc chu cung the thuc (15th century), Quoc trieu chieu lenh thien chinh (17th century), Quoc 
trieu kham tung dieu le (18th century), Hoang Viet luat le (19th century), it can be seen that 
Vietnam had a relatively developed legal system for criminal procedure which was 
capable of exhibiting unique aspects of the country. The State held the responsibility for 
criminal proceedings against the offender with the system of competent authorities and 

* Email: lelanchi@vnu.edu.vn, School of Law, Vietnam National University, Hanoi
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persons assigned specifically to conduct criminal proceedings. The burden of proof, with 
its subject being the public institutions, was allocated, from cases under the authority 
of a village to competent State agencies with specific authority. On the other hand, the 
imperial criminal procedure of Vietnam demonstrated myriads of characteristics of the 
proceedings with the State’s role of hearing actions on the basis of Eastern  medieval 
interrogation. The criminal procedure law required the accuser to provide evidence, which 
was expressed through multiple regulations and sanctions applied to unproven accuser 
and denounciation without the observation of the hierachy of authority and procedural 
order. The criminal procedure law set out a lot of rules that require impartial and cautious 
attitudes towards competent officials during the course of  “hearing a case”1 as well as 
compliance with the law in the process of evidence collection and trial2. The concept and 
policies on the need for distinct treatment and adequate attention to those who are not 
convicted yet remanded had indeed appeared for a long time ago3. The medieval criminal 
procedure law of Vietnam presented regulations that require commensurate treatment 
towards the accused, while the burden of proof belonged to the accuser on the basis of 
legal manner of gathering evidence. These factors were relatively compatible with the 
contents of the principle of presumption of innocence in modern criminal procedure.

Nonetheless, presumption of guilt still existed as an objective principle, which 
was reflected in the following characteristics of feudal criminal procedure. First, the 
burden of proof - the obligation to provide testimony and evidence was still posed to 
the accused. If such person failed to perform this obligation, corporal punishment could 

1 There were relatively a lot of provisions expressing this requirement for the prosecutor, typically the 
“Impeachment” rule. Accordingly, during “Impeachment”: “investigate thoroughly, transparently and 
make judgments. Additional interrogation is required if there is something unclear so that injustice is 
prevented. If it is not clear and transparent, it is impossible to accuse such person and Quoc trieu Hong Duc 
nien gian, Chu cung the thuc (form of litigation in Hong Duc dynasty), the Si hoan cham quy annex (Vietnam 
Academy of Social Sciences, Institute of Sino-Nom studies, Vietnamese legal and institutional documents, 
Volume 2, from the 15th century to 18th century, Social Sciences Publishing House, Hanoi, p.370)

2 Provision on “Hearing”: “The authorities must take part in hearing in lawsuits, then prosecute and 
make convictions. Such convictions must be justified so that injustice does not exist and people will 
be afraid and respectful” Quoc trieu Hong Duc nien gian, Chu cung the thuc (form of litigation in Hong 
Duc dynasty), the Si hoan cham quy annex (Vietnam Academy of Social Sciences, Institute of Sino-
Nom studies, Vietnamese legal and institutional documents, Volume 2, from the 15th century to 18th 
century, Social Sciences Publishing House, Hanoi, p.364)

3 Dai Viet su ky toan thu, Volume III records the year of the Goat in 1055: “It was October in the 
winter, the king told his officials: “I stay in the palace, use coal from animal bones for heat and wear 
fur coats, yet I still feel cold. When I think of the prisoners suffering from shackles without having 
a clear conviction, lacking food and clothes, bearing the cold wind, or even dying even if they are 
not guilty, I feel really sorry for them. So he then requested blankets and meals twice a day for the 
prisoners.” (p. 271).
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be applied legally1 (thus, the accused was not exempt from the obligation to present 
evidence against themselves). Second, the attitude towards the accused.: the accused 
remained prejudiced as guilty because of the incrimination thinking (demonstrated 
through the permission to use corporal punishment so that the defendant had to plead 
guilty, through addressing the defendant as the criminal and by the way the defendant 
was treated like an inferior)2. Third, the criteria used to evaluate the level of fulfillment of 
burden of proof belonging to criminal justice authorities remained extremely vague and 
did not reach the standard level of clarity “when it is impossible to accuse and convict, 
and when there is insufficient evidence to accuse and convict,  it must be concluded that 
the accused  is not guilty” or “the judgement is not based on assumptions”. Accordingly, 
there was a sole provision on the demand for careful and clear  investigation (during trial, 
if there is a suspicion on the committed crime, the trial must be suspended to continue 
the investigation for clarification, or, when the defendant is interrogated, the inquisitor 
must examine carefully and find out the truth so that the offender has to plead guilty).

After the French arrival in Vietnam in 1858, legal changes gradually appeared in all 
three regions of the country (Cochinchina, Annam, Tonkin) where the French applied 
the principle of “divide and rule” with the Bo hinh luat canh cai (Code Pénal modifié) 
in Cochinchina in 1912, Bo luat hinh su Trung Viet in Annam in 1933, Bo luat hinh su Bac 
Viet (An Nam) in 1921 and Bo luat hinh su to tung Bac Viet in Tonkin in 1917. The above-
mentioned criminal laws were set by the French on the basis of the 1810 Napoléon 
Criminal Code and amended to suit the society and interests of the French ruling regime 
in Vietnam. Regarding the Criminal Procedure Code, multiple new approaches had been 
presented even earlier: “The Decree dated 2 November 1877 stipulates procedures for 
the local Court, particularly removing torture as a means of criminal investigation”3. The 
philosophy of criminal procedure was perceived more clearly in the early years of the 
twentieth century: “The very noble principle of creating the criminal procedure law is 
to combine these two factors: 1. On the one hand, the society must be kept in order, the 
offenders are punished and must not be neglected. 2. On the other hand, justice must 

1 According to Article 669 of the Quoc trieu hinh luat (Le Dynasty), prisoners could be interrogated or 
beaten with rods no more than 100 times.

2 Hong Duc thien chinh thu regulated the practice of denunciation with statements of declaration 
of being guilty from the beginning of the criminal procedure as follows: “Those who committed 
serious crimes... who have been educated repeatedly yet unable to turn over a new leaf, leading to 
the crime which affects the village and their family. The chief of that commune first has to base on 
the complaint, then submits it to the office of authorities... ” (Vietnam Academy of Social Sciences, 
Institute of Sino-Nom studies, Vietnamese legal and institutional documents, Volume 1, from the 
15th century to 18th century, Social Sciences Publishing House, Hanoi, p.476)

3 Minh Tuan Nguyen, History of the Vietnamese State and laws textbook, Hanoi Vietnam National 
University Publishing House, Hanoi, 2017, p. 374.
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be served for each individual, impartiality must be maintained without bias or abuse. 
Accordingly, the criminal procedure law was created to harmonize the interests of the 
society and individuals…1 Despite many changes in the philosophy of the criminal law 
and criminal procedure law with regard to the direction of Westernization, the principle 
of assumption of innocence was not laid down in the laws of this period.  

The struggle for national independence and escape from French domination of 
the Vietnamese Communists was successful with the establishment of the Democratic 
Republic of Vietnam in 1945. After that the country entered the war against France (1945-
1954) and the United States (1954-1975) as well as started the construction of the People’s 
Democratic State in the North. It was followed by the shift to the socialist State model 
during the challenging post-war period. This process led to an insufficient investment 
in the development of the legal system, including the law in the field of criminal justice. 
The approach to human rights at this phase was mainly about national and political 
rights instead of civil rights. Civil rights were not upheld since the law in general and 
the law in the field of criminal justice in particular were effective tools to suppress anti-
revolutionary individuals in general and criminals in particular, maintaining wartime 
order as well as improving the society in order to establish a social economy to achieve 
socialist goals. From a legislative perspective, despite the prior existence of ordinances, 
decrees and circula, at a higher legal level, the new Criminal Code was enacted in 1985, the 
first Criminal Procedure Code in 1988 and the Law on custody and temporary detention 
applied to defendants in 2015. Prior to 1988, the criminal procedure legal documents 
were part of the “Vietnamese law bearing ideals, authoritarianism and class, regarded 
as a tool to ensure and protect socialist order and legislation system”2. In the meantime, 
presumption of innocence was a principle that clearly expressed the need to guarantee 
civil rights and the requirement for a satisfactory balance between the defendant and 
the State. Thus, the incompatibility between the criminal procedure legal system and its 
contents and requirements in this period was highly explicit.

The Criminal Procedure Code has been continuously revised from 1988 until now3, 
reflecting changes in procedural thinking and judicial reform process in Vietnam in the 
direction of: democratizing criminal procedure activities, enhancing the responsibility of 
criminal justice agencies in ensuring human rights as well as in the fight against crime, 
expanding litigation – acquiring the characteristics of adversarial procedure on the basis of 

1 Van Dien Nguyen, Luoc khao ve bo luat moi o Bac Ky, (Censorred by the Indochina Plenipotentiary 
Office, Kim Duc Giang Publishing House), Hanoi, 1923, 96-97

2 Minh Tuan Nguyen, History of the Vietnamese State and laws textbook, Hanoi Vietnam National 
University Publishing House, Hanoi, 2017, p. 582

3 The 1988 Criminal Procedure Code was amended in 1990, 1992 and 2000 before the 2003 Criminal 
Procedure Code was enacted and the most recent was the 2015 Criminal Procedure Code
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promoting the advantages of inquisitorial one. The strong judicial reform in 2002 brought 
about a much more open and democratic criminal procedure framework1. In the Platform 
on National Construction in the Period of Transition to Socialism in 1991, amended in 2011, 
the Communist Party of Vietnam posed new issues on socialist democracy, socialist rule-
of-law State and human factors in person-centered development. The 2013 Constitution 
for the first time recognized the name of human rights and distinguished human rights 
from citizen’s rights, affirming the State’s respect, recognition, protection and assurance 
of human and citizens’ rights. The 2013 Constitution affirmed: “The accused is considered 
not guilty until proven by legal procedures and the sentence of the Court has taken effect” 
(Clause 1 Article 31). The 2014 Law on organization of the People’s Court (Article 2) and 
the 2015 Criminal Procedure Code (Article 2) all had significant changes regarding the 
regulations on the duties of the Court and the goals of criminal procedure. Accordingly, 
the Court had the liability to protect justice, human and citizens’ rights before protecting 
the socialist regime and interests of the State2. The same priority order was also applied 
in the objectives of the Criminal Procedure Code. This is the most compatible and the 
closest legal environment to the contents of the principle of presumption of innocent in 
the history of Vietnam’s Criminal Procedure Code.

2. PRINCIPLE OF PRESUMPTION OF INNOCENCE: A LEGAL TRANSPLANT?

2.1. The principle of presumption of innocence and times of legal transplant

The principle of presumption of innocence was introduced and fully transplanted 
into Vietnam’s criminal procedure for the first time in the 2015 Criminal Procedure 
Code. However, during its process of formation and development, it was not the first 
time the principle of presumption of innocence was transplanted. On the other hand, 
the integration of this principle into contemporary Vietnamese criminal procedure 
needs to be recognized on a broader perspective regarding its history of transplant, the 
overall integration into the Crime control model (with the typical procedural form being 
inquisition) and the transplant into the modern Vietnamese legal system.

In civil procedure, the accuser - the civil plaintiff is the party with the burden of 
proof. This is the typical characteristic of civil procedure. The burden of proof (onus 

1 The Resolution No. 08-NQ/TW on “Key duties of criminal justice in the coming time” dated 2 January 
2002 of the Political Bureau, followed by Resolution No. 48-NQ/TW on “Strategies for development 
and enhancement of the Vietnamese legal system to 2010, with orientations toward 2020” dated 24 
May 2005 of the Political Bureau and Resolution No. 49-NQ/TW on “Strategies for criminal justice 
reform to 2020” dated 2 June 6 2005 of the Political Bureau

2 According to the Law on Organization of the People’s Courts in 1980, the Law on Organization of 
the People’s Courts in 1992, within the scope of its functions, the Court has the duty to protect the 
socialist legislation; socialist regime; people’s right to ownership; properties of the State and groups; 
the life, property, freedom, honor and dignity of the citizens
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probandi) is the obligation of the party who lays the charge and it does not belong to 
the party that denies the charge. In other words, “Ei incumbit probatio qui dicit, non 
qui negat” - the burden of proof is held by the accuser, not the denier. The phrase “The 
accuser has the obligation of burden of proof” presented in criminal procedure can be 
regarded as a transplant of a specific principle of civil procedure into criminal procedure. 
In fact, in the history of criminal procedure, when the particular procedural relationship 
between the accuser (victim of crime) and the accused transformed into the relationship 
between the State (since the crime is interpreted as an act which endangers a society 
which is represented by the State) and the defendant, the State held the responsibility 
for the burden of proof as the State was regarded as the plaintiff. This was the first time 
when “onus probandi” was transplanted into criminal procedure, creating a transfer of 
the burden of proof from the individual/victim/denouncer to the State.

The second transplant was when the modern principle of presumption of innocence 
applied in countries following Due Process model (a model which mainly utilizes adversarial 
procedure to determine the truth) was applied in countries following Crime Control 
model (a model which mainly utilizes inquisitorial procedure to determine the truth)1. 
This transplant was necessary for the promotion of a due balance between the accused 
and criminal justice agencies (criminal justice agencies were inherently interconnected and 
greatly empowered, they guaranteed conditions for the criminal proceedings against the 
accused in the Crime Control model), between the trial and the investigation phase (which 
had an important, prolonged and close role of interrogation - the specific form of procedure 
for the Crime Control model). The principle of presumption of innocence existed highly 
“naturally” in Due Process model as an intrinsic requirement for this model. However, 
when transplanted into a Crime Control model, the transplant became complicated and 
faced multiple barriers because a criminal case was not conceived as a criminal lawsuit but 
rather a criminal proceedings of the State with the proactive and coordinated operation 
of criminal justice agencies to hold criminals liable for their committed acts. Unlike in 
litigation procedure, the State did not “condescend” to act as the plaintiff in criminal 
cases (a criminal case was considered a criminal lawsuit, the only difference was that in a 
criminal case, the plaintiff was the State). The typical principle of inquisitorial procedure 
in the beginning of this procedure in Western medieval period in association with the role 
of judges (inquisitors)  in religious Courts was that the criminal justice agencies had the 
responsibility to encourage the offenders, especially those who were heretics, to recognize 
their mistakes and admit their wrongdoings. “The accused heretics first were arrested and 

1 We use the term “the model of the criminal procedure” with Due Process and the Crime Control 
models according to Herbert L. Packer’s theory to emphasize the similarities and differences between 
countries in imposing initial requirements for their criminal justice systems: requirements regarding 
the legitimacy of the criminal process (Due Process model) or requirements regarding effectiveness 
(Crime Control model).
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isolated from the outside world. They were considered guilty from the outset, and it was 
regarded as the God-given obligation of the inquisitor to shake loose confessions. Only by 
this way, it was believed, could the accused’s souls be saved from the clutches of the devil”1. 
Thus, according to the perspective that the accused was deemed guilty from the beginning 
of inquisitorial procedure, the principle of presumption of innocence faced a barrier 
from such original philosophy of interrogation procedure. Such action made it difficult 
to treat the accused as innocent. Eastern imperial inquisitorial procedure also viewed 
criminal procedure as the process of proving that the State’s initial accusation was correct 
(demonstrating through the permission to use corporal punishment against the accused 
so that they report and admit their crime). The transplant of the principle of presumption 
of innocence to countries which follow the Crime Control model and to inquisitorial 
procedure was laid out later on, only when human rights gained a more satisfactory status 
in relation to State’s power; and, the State also recognized a high risk of judicial miscarriage 
and human rights violations due to the intrinsic characteristics and disadvantages of the 
Crime Control model and inquisitorial procedure.

The third transplant of the principle of presumption of innocence is believed to be 
the transplant of a legal doctrine of capitalist countries2 into socialist countries. Socialist 
States always emphasized the nature of State power which is that it belongs to the 
people, of the people, by the people and for the people. Accordingly, criminal judiciary is 
also of the people, by the people, for the people3 so it is not necessary to have a balance 
of status between citizens and the State. On the other hand, socialist States were more 
or less paternalistic. A paternalistic State is not equal to a dictatorial and monopoly one, 
but rather a social governance style in which the State tends to make decisions by itself, 
including those that are deemed beneficial to the society and the people, coming from 
the State’s social responsibility and diligence. This style was defined in various formulas, 
for example, “A’s motives are paternalistic, in other words, A behaves for the sake of 
B and A takes actions even when knowing that B disagrees”4. In the field of criminal 

1 See: Helen Ellerbe (1995), The Dark Side of Christian History: The Inquisition and Slavery (http://
churchandState.org.uk/2016/04/the-dark-side-of-christian-history-the-inquisition-and-slavery/) and 
the introduction of Tran Chung Ngoc, Cong giao hac su, Volume III (https://sachhiem.net/TCN/
TCNtg/CGHS/NCGHS32.php)

2 “In Soviet Union, for a relatively long period of time, this principle was not accepted in terms of 
theory, practice as well as in legislative activities. The main reason for this was the viewpoint that 
such principle belongs to the capitalist criminal procedure and it is not suitable for socialist criminal 
procedure” Thanh Long Nguyen, doctoral thesis “The principle of presumption of innocence in 
the Criminal Justice Code of Vietnam” (School of Law, Hanoi Vietnam National University), Hanoi, 
2010, p. 13).

3 In Vietnam, the investigating agency is located in the People’s Police, the People’s Army, the Supreme 
People’s Procuracy, the prosecuting agency is called the People’s Procuracy and the adjudicating 
agency is called the People’s Court

4 David L. Shapiro, “Courts, Legislatures, and Paternalism” (1988), 74 Va. L. Rev. 519
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justice, the State strengthened its views and conceptions on social order, social justice 
and restored methods for social order and social justice when violated by criminals. “The 
paternalistic policy with the principle of bringing benefits and welfares to the people - 
in the opinion of the State - including accepting the restriction of personal freedom”.1 
Formerly, criminal procedure was stipulated fairly similarly between Vietnam, China 
and the Soviet Union in terms of the target that is “to detect accurately, quickly and 
handle impartially and promptly all crime acts, refrain from neglecting criminals or 
treating innocent people unjustly… to contribute to the protection of the socialist 
regime, protect the legitimate rights and interests of citizens, educate citizens to strictly 
abide by the law and respect the rules of socialist life” (the 1988  Criminal Procedure 
Code (Article 1)2 and “are consistent in the orientation of the State’s superiority, in 
which the representatives were the authorities and individuals defined by the Criminal 
Procedure Code as “criminal procedure conducting agencies” and “criminal procedure 
conducting persons”. These concepts were sufficient to display the position of the above 
public authorities. The objectives of such agencies were all derived from the power of 
the State to “detect”, “handle”, to “refrain from neglecting criminals” and “refrain from 
treating innocent people unjustly”; to protect the Socialist regime, the interests of the 
State, “legal order”, “legal rights and interests of citizens and organizations”3. With the 
State’s diligence, confidence and imposition, it was said that “Soviet criminal procedure 
really does not require the principle of presumption of innocence to fulfill its duty. It is 
only required that the criminal procedure conducting agencies strictly comply with the 
requirements of the law to determine the objective truth in the case provided that it is 
what happened in reality. That is deemed sufficient without any legal speculation”4. 

2.2.   The transplant process of the principle of presumption of innocence into contemporary Vietnamese law

The principle of presumption of innocence was gradually transplanted into 
Vietnamese law: it was transplanted into legal documents of low legal validity and 

1 Matthew Thomas, Luke Buckmaster, “Paternalism in social policy when is it justifiable?” (Research 
Paper no. 8 2010–11, https://www.aph.gov.au/About_Parliament/Parliamentary_Departments/
Parliamentary_Library/pubs/rp/rp1011/11rp08#:~:text=%5B7%5D%20Paternalist%20policies%20
seek%20to,particular%20activities%20that%20affect%20them).

2 See Article 1, Article 2, Article 3 of the 1960 Criminal Procedure Code of the Socialist Republic of the 
Soviet Union of Russia and Article 1, Article 2 of the 1979 Criminal Procedure Code of the People’s 
Republic of China, amended in 1996.

3 Tri Uc Dao, “Overview of the Vietnam Criminal Procedure Model, reality and direction of 
improvement”, Scientific Conference “Completing Vietnam’s Criminal Procedure Model to meet the 
requirements of judicial reform” - experience of the Federal Republic of Germany”, jointly organized 
by the Supreme People’s Procuracy and the International Cooperation Fund for German law on 9-10 
June 2011 in Hanoi.

4 Thai Phuc Nguyen, “The principle of presumption of innocence” in the thesis “Ensuring human 
rights in Vietnamese criminal procedure” Ho Chi Minh City University of Law, Ho Chi Minh, 2002.
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those of high legal validity, from partly to almost fully, from being stipulated in certain 
provisions of the Criminal Procedure Code to being presented in a full clause with its 
relatively complete and comprehensive content.

This principle existed early in contemporary Criminal Procedure Code. However, 
it was stipulated only in the form of a Circular. The Circular No. 2225 - HCTP dated 
October 24, 1956 of the Ministry of Justice required the implementation of important 
elements of the principle of presumption of innocence: there should be a hypothesis on 
the possibility of innocence of defendants in the proving process: “There should be no 
prejudice that everyone who is indicted is bound to be guilty, to be treated like a guilty 
one; before being sentenced, the defendant is considered innocent so that the Court can 
have an entirely objective attitude”. However, later on, Vietnamese legal documents did 
not mention the principle of presumption of innocence until it was presented in the 1992 
Constitution despite the fact that Vietnam joined the 1966 United Nations Convention 
on Civil and Political Rights in 1982. This Convention set out important elements of the 
right to be presumed innocent such as “everyone has the right to freedom and personal 
security, no one shall be arrested or detained without a reason. A person charged with 
committing a criminal offense has the right to be considered innocent until proven guilty 
by law” (Clause 2 Article 14); “No one shall be deprived of liberty except when such 
deprivation is for a reason and in accordance with the procedures prescribed by law…” 
(Clause 1 Article 9). Only until the occurrence of the Doi Moi policy when Vietnam was 
open to the world in 1986 did the context of international integration lead to the need 
for changes in legislative thinking and improvements in the legal system, including the 
Criminal Procedure Code.

The first Criminal Procedure Code - The 1988 Criminal Procedure Code was 
promulgated after Vietnam implemented the Doi Moi policy. It was assessed: “The country’s 
first Criminal Procedure Code has acquired progressive ideology on presumption of 
innocence and recognized it as one of the basic principles of criminal procedure in Article 
10 “No one shall be possibly found guilty and subject to punishment before the conviction 
of the Court takes effect”. According to our assessment, Article 10 is one of the highlights 
of the 1988 Criminal Procedure Code”. After that, the 1988 Criminal Procedure Code was 
replaced by the 2003 Criminal Procedure Code and “the 2003 Criminal Procedure Code has 
almost no amendments or additions except the deletion of the word “possibly”: “No one 
shall be found guilty and subject to punishment before the conviction of the Court takes 
effect” (Article 9), the 2003 Criminal Procedure Code also stipulates that “The burden of 
proof belongs to competent procedural authorities. The accused and defendants have the 
right, but are not required to prove that they are innocent” (Article 10)1. 

1 Thai Phuc Nguyen, “The principle of presumption of innocence” in the thesis “Ensuring human 
rights in Vietnamese criminal procedure” Ho Chi Minh City University of Law, Ho Chi Minh, 2002
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The amendments of the Constitution happened during the codification of the 
Criminal Procedure Code. In 1992, the 1992 Constitution was promulgated with 
regulations on the principle of presumption of innocence with the following content: 
“No one shall be considered guilty and subject to punishment before the sentence of 
the Court takes effect” (Article 72). In 2002, this Constitution was amended and the 
above provision was maintained. In 2013, the 2013 Constitution was promulgated with 
regulations on the principle of presumption of innocence with the following content: 
“The defendant is considered innocent until proven guilty by legal procedures and when 
the sentence of the Court takes effect” (Clause 1, Article 31).

In accordance with the afore-mentioned provisions of the 2013 Constitution, from 
a criminal procedure’s perspective, the relatively sufficient regulation on the name and 
content of the principle of presumption of innocence in Vietnam’s Criminal Procedure 
Code was presented in the 2015 Criminal Procedure Code: “The defendant is considered 
innocent until proven guilty by legal procedures prescribed by this Code and when the 
sentence of the Court takes effect. When there is insufficient evidence and the grounds for 
accusation or conviction according to the order and procedures prescribed by this Code 
cannot be determined, competent criminal procedure conducting agencies must conclude 
that the defendant is innocent.” (Article 13). “This principle of the 2015 Criminal Procedure 
Code was completely new and based on the provisions of Clause 1, Article 31 of the 2013 
Constitution”. It stems from the awareness that “guarantee for the protection of human 
rights, civil rights, the most important and firm shield for human and civil rights in order 
to prevent and resist violations caused by criminal procedure conducting agencies is the 
recognition and record of the principle of presumption of innocence”1. Thus, up to the 
time of the 2015 Criminal Procedure Code, the principle of presumption of innocence was 
implanted with the following contents: (i) the defendant’s right to be treated as innocent; 
(ii) the right to be convicted by the Court on the basis of legally collected evidence for 
accusations and convictions, ensuring the legality of such process; (iii) the right to be 
sentenced in a favorable way when there is suspicion regarding the adequacy and legality 
of the evidence. A very important element of the principle of presumption of innocence 
was recognized by Vietnam’s Criminal Procedure Code but not included in the provisions 
of Article 13 on the principle of presumption of innocence, instead, it was recorded in 
Article 15 on the principle of determining the truth of case: “The burden of proof belongs 
to the competent criminal procedure conducting agencies. The accused has the right, but is 
not required to prove that they are innocent.” (Article 15). Vietnamese lawmakers believed 
that this content of the principle of presumption of innocence lies within the content of 
the principle of determining the truth of a case. Accordingly, the principle of determining 

1 Tri Uc Dao, “System of basic principles of Vietnam’s criminal procedure under the 2015 Criminal 
Procedure Code” in “New contents in the 2015 Criminal Procedure Code”, National Political 
Publishing House, Hanoi, 2016, p. 72
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the truth of a case includes the following contents:  (i) the subject has the responsibility 
and right for burden of proof (“The burden of proof belongs to the competent criminal 
procedure conducting agencies. The defendant has the right, but is not required to prove 
that he is innocent”); (ii) the requirements for evidence (“to determine the truth of the 
case objectively, comprehensively and fully, to clarify evidence for conviction, aggravating 
circumstances and mitigating factors belonged to the defendant”); (iii) measures taken to 
fulfill the burden of proof (“Within the scope of its duties and authority, competent criminal 
procedure conducting agencies must apply legal measures”). There may be different 
evaluations regarding this concept of Vietnamese lawmakers. Nonetheless, the subject of 
the burden of proof was stipulated early in the 1988 Criminal Procedure Code).

3.   EFFECTS OF PRINCIPLE OF PRESUMPTION OF INNOCENCE WITH REGARDS TO THE PRACTICE OF 
CRIMINAL JUSTICE IN VIETNAM

The principle of presumption of innocence is significant to the accused, accuser, 
determination of truth, restoration of justice, democracy and the rule of law, etc. Thus, 
it has become a cultural value of humanity. However, the transplant of this principle 
into Vietnamese law will bring even more highly positive effects for criminal justice if 
obstacles and custom of practice are overcome in reality. 

The principle of presumption of innocence is a legal guarantee for the defendant’s 
human rights in Vietnam. Treating an accused as innocent is an important requirement 
of the principle of presumption of innocence. However, in reality, the treatment before 
and after the conviction are not much different, because a majority of the defendants are 
remanded (temporarily detained)1. The regime of temporary detention is different from 
that of imprisonment. However, in fact, the temporary detention regime is more severe 
than the imprisonment regime because in the course of imprisonment, the prisoners are 
allowed to work, study, take part in sports and entertainment activities, interact with 
relatives, unlike the fact that a detained person is restricted before trial2. The principle of 
presumption of innocence accepts the application of coercive measures to the accused, 
but it should be considered the last resort when there is no alternative. The application 
process must be evaluated regularly regarding the necessity of continuation so that 
there is a timely replacement or cancellation once there is a basis for such decision. This 
principle is expected to have a positive effect in the enforcement of coercive measures 

1 For example, in 2016, the total number of defendants investigated by the Investigation Agency was 
128,236, in which 116,416 were detained; in 2017, the total number of defendants investigated by 
the Investigation Agency was 121,714; in which 106,676 were detained; in 2018, the total number of 
defendants investigated by the Investigation Agency was 125,421, in which 100,874 were detained 
(Supreme People’s Procuracy, Summary report on custody, detention and sentence enforcement)

2 View and compare Chapter 4 of the Law on execution of custody and detention in 2015 and Chapter 
3 of the Law on Criminal Enforcement in 2019
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towards the accused. On the other hand, this principle contributes to the transform of 
the Vietnamese legal system and society, which in general still have prejudice against 
those who are being instituted a criminal proceedings against (“in the process of being 
examined for penal liability”) and restrict their rights regarding many aspects of social 
life as well as learning and employment opportunities1. 

The principle of presumption of innocence contributes to ensuring that the central 
role of the Court gets more substantive. It shifts the center of Vietnam’s criminal 
procedure to the Court, and the focus of Vietnam’s criminal procedure to the judicial 
activities as expected according to the judicial reform strategy in Vietnam. With regard 
to the principle of presumption of innocence, the treatment towards citizens are divided 
into two regimes: one for the accused and one for the convicted. A change in treatment 
regime is only made available when the sentence of the Court is legally valid. Thus, 
the Court plays a particularly important role. However, in the interrogation model, 
when the trial is traditionally interpreted as the extension of the investigation phase 
and the examination of its results, the investigation phase and its relevant authorities 
have a superior to that of the Court in determining whether the accused guilty or not. 
This is further confirmed by the fact that decisions on institution a criminal case and on 
institution a criminal proceedings against an accused in Vietnam are made when the 
evidence is relatively clear. There are very few cases in which investigation is suspended 
after prosecution, and the number of wrongful convictions is particularly low. This stems 
from the effectiveness of criminal proceedings - the product of a criminal procedure 
system with a strong focus on the goal of controlling crime. At the same time, it more 
or less reflects the cooperation between the Court, the Investigation Agency and the 
Procuracy, as well as the relatively low independence of the Court itself. 

The following requirement “when there is not enough evidence and the grounds for 
accusation and conviction cannot be clarified, it must be concluded that the proceedings 
is not guilty” provides a fulcrum for the Court to show its independence and central role 
in the evaluation of evidence and the legality of procedural activities implemented by 

1 Many legal and sub-legal documents have been identified as unconstitutional (violating the provisions of 
the 1992 Constitution): “No one is considered guilty and punished without a legally effective conviction 
of the Court” (Article 72) due to the restriction of the rights of persons subject to criminal prosecution, 
including laws such as the 2005 Civil Code (Article 60), the 2005 Labor Code (Article 35) and the 2008 
Law on Public Officials (Article 36, Article 59). According to the statistics of Thanh Long Nguyen in the 
annex of the doctoral thesis “The principle of presumption of innocence in the Criminal Justice Code 
of Vietnam” (School of Law, Hanoi Vietnam National University, 2010), up until 2010, there were 29 
valid legal documents which exclude people who are being examined for penal liability from activities 
and transactions. Currently, there are many universities that prevent students who are being examined 
for penal liability from graduating, many notices of recruitment of officials and employees exclude 
candidates who are being examined for penal liability. Even the 2019 Labor Code limits the opportunities 
of people being examined for penal liability (Article 151, Article 173).
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Investigation Agency and Procuracy. The 2014 Law on People’s Organization shows a brand 
new position of the Court, specifically, when carrying out criminal procedure, the Court 
has the right to: “consider and conclude on the legality of the evidence and documents 
collected by Investigation Agency, investigators, Procuracy and procurators; those provided 
by Lawyers, suspects, defendants and other participants in legal proceedings...” and “review 
and make conclusions about the legality of procedural acts and decisions of investigators 
and procurators…” (Clause 3 Article 2). However, these regulations also compel the Court to 
overcome the “respect”, traditional coherence between the criminal procedure conducting 
agencies and the “credit-driven practice” in criminal justice. This results from the fact that 
if the accused is proven innocent, it means a wrongful conviction was conducted and the 
relevant persons must be sanctioned. This is different from many countries in the world, 
as when there is insufficient evidence for conviction and/or it is impossible to prosecute, 
the Prosecutor can exempt from such responsibility or resort to the negotiation mechanism 
to solve the problem. This is considered normal for a criminal justice system in which the 
State is relieved of the burden of proof (if it is deemed unnecessary or a waste of resources 
to prosecute criminal liability). In Vietnam, meanwhile, this is considered the honor of the 
criminal procedure conducting agencies and the State, which plays the paternalistic role of a 
person who is always right. 

Thus, the principle of presumption of innocence is also an open path for dead-end 
cases and a stop for the judicial system with ideal and voluntary goals and tasks set out 
initially such as “to take the initiative in preventing crime, detecting crime accurately 
and promptly, handling all offenses fairly and timely, refraining from neglecting crime 
and treating innocent people unjustly” (2003 Criminal Procedure Code (Article 1). To 
avoid the failure in achieving such goals and being held accountable, criminal procedure 
conducting agencies must utilize tactics such as seeking ways to extend the time limit 
for prosecution by all means, borrowing the time limit for legal proceedings, suspending 
cases instead of declaring innocent and even using illegal measures to collect evidence, 
or declaring guilty when there is not enough evidence or based on illegally collected 
“evidence”. The principle of presumption of innocence allows the criminal procedure 
conducting agencies to “lose” legally and as such, release them from the pressure to 
perform the above tactics to protect themselves. The principle of presumption of 
innocence requires criminal justice agencies to comply with the laws, contributing to the 
elevation of legality to the level of effectiveness in the value system of criminal procedure. 
Obviously, in order to achieve this, it is necessary to raise the issue of policies regarding 
the Criminal Procedure Code, to reconsider the criteria for the number of investigated 
cases and the number of sentences in which records are not returned for additional 
investigations, corrections, terms of procedure, etc. Reforms need to be carried out and 
a lot of conceptions and practices in relation to criminal procedure need to be addressed 
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in order to realize the principle of presumption of innocence. This process requires a 
lot of time and effort because of the incompatibility between the form and the model of 
procedures. If it is not considered to be reformed reasonably, there is a likelihood that the 
principle of presumption of innocence will be impractical and become invalid in reality 
or in other words, it will be rejected by the body into which it is transplanted.

Conclusion

The principle of presumption of innocence came to Vietnam’s criminal procedure 
in the second half of the twentieth century. It is the product of a step-by-step, little by 
little transplant process of the principle into the legal system. Currently, this principle 
is solemnly presented in the Constitution as well as in the 2015 Criminal Procedure 
Code. Considering that human rights were promoted during and after the enactment 
of the 2013 Constitution and that criminal justice reform has been carried out relatively 
strongly in the field of criminal justice, the transplant of the principle of presumption of 
innocence into Vietnamese criminal procedure is a voluntary transplant. This principle 
was welcomed and expected to result in a lot of changes in the way the accused are 
treated, in the assurance of the legitimacy and sufficiency of the process of collecting 
evidence, in the strong foundation, reasoning and predictability of criminal judgment, 
and in the role and independence of trial and of the Court, etc.

However, presumption of innocence is an alien factor and more or less incompatible 
with the new body into which it is transplanted. From a historical perspective, although 
traditional criminal procedure made certain progress, a few features of litigation and a 
number of provisions expressing the differences are required in the treatment towards 
a person who are yet to be convicted. However, although Vietnam’s criminal procedure 
had undergone three sedimentary layers of medieval imperial criminal procedure, 
Western capitalist criminal procedure and modern socialist criminal procedure, it still is a 
Crime Control model, which emphasizes the need to control crime without paying much 
attention to the adequate balance between State power and human rights of the accused. 
In the traditional conception, criminal procedure was conceived as a tool to suppress 
crime, an authoritarian tool to protect the interests of the ruling class and protect the 
social order imposed by the ruling class. This perspective has not changed significantly in 
modern society. Criminal procedure still has the responsibility to proactively prevent and 
fight against crime. Requirements regarding effectiveness of criminal proceedings and the 
rate of conviction are high, but there is no “discretion mechanism” for prosecution and 
no judicial stops. Taken into consideration the limited time, human resources, facilities 
and so on, this inevitably leads to the fact that criminal procedure conducting agencies 
will have to loosen the granting of “quota” for the application of coercive measures to 
defendants so that evidence can be collected quickly, thus eventually leads to the favor 
of results over process, of purpose over means.
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The three sedimentary layers of Vietnamese criminal procedure and the 
characteristics of the Crime Control model also show that the suitable and consistent 
form of the procedure is inquisitorial form. This is a form of criminal procedure in which 
the Investigation Agency and the investigation phase play an important and major role 
in the proving process, not the Court and the trial stage. It may not be too difficult to 
conclude that the defendant is guilty from the moment the investigation results are 
obtained without having to wait for the sentence of the Court to take effect. In Vietnam’s 
criminal procedure, the Investigation Agency, the Procuracy and the Court are in the 
same battle against criminals. They have the same relationship between the subjects 
with the status of a “criminal procedure conducting agency” of the State to carry out 
the common task of prosecuting criminal liability of the defendant. Therefore, the post-
proceeding stage consolidates the justification of the previous proceedings, while the 
criticism and denial of the results of the previous proceedings are not significant. The 
rate of the Court’s declaration of innocence is low. This is the customary and typical 
procedural characteristic of interrogation. Besides, unlike many countries which follow 
the theory of separation of power, in Vietnam, the Court - the agency exercising the 
judicial power is placed in a political institution in which “there is no separation of power 
of the State but there is an allocation, coordination and control among agencies exercising 
legislative, executive and judicial powers”. The Court does not have a significantly major 
role in check and balance of agencies which exercise legislative and executive powers. 

These factors create incompatibilities and barriers to the transplant of the principle of 
presumption of innocence. Generally speaking, the principle of presumption of innocence is 
also incompatible with a culture that is more or less impractical, credit-driven and strongly 
prejudiced against the accused and the convicted. Therefore, the principle of presumption of 
innocence is transplanted quite slowly into the Vietnamese legal system, while being recorded 
relatively fully in recent years. However, the value of the principle of presumption of innocence 
cannot be denied as it is a global value to promote the rule of law and human rights and 
protect justice and social justice. The principle of presumption of innocence is a cultural value 
of mankind. According to the principle of acculturation, such value will create an “assimilating 
power” to contribute to changing the environment in which it is transplanted by changing and 
limiting the above-mentioned barriers. However, the process of “assimilation” is not simple and 
can lead to multiple consequences if it is carried out hurriedly and controlled poorly. 

The article answers the posed research questions on the “voluntary” or “coercive” 
transplant of the principle of presumption of innocence by analyzing compatible and 
specifically, incompatible points with regards to the contents of the principle of presumption 
of innocence in the criminal procedure environment of Vietnam. The article also assesses the 
endogenous process of the contents of the principle in contemporary Vietnamese criminal 
procedure and points out the effects that this principle brings when it overcomes the barriers 
- the “rejection reactions” of the transplant process. Nevertheless, the process of identifying 
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the subject to which the role belongs, how this principle can continue to be more endogenous, 
the consequences caused by the mentality and improper application of the principle of 
presumption of innocence and so on remain unexplained and demand further research.
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NGUYÊN TẮC SUY ĐOÁN VÔ TỘI TRONG LỊCH SỬ TỐ TỤNG HÌNH SỰ VIỆT NAM

TS. Lê Lan Chi*1

Tóm tắt: Bài viết phân tích nguyên tắc suy đoán vô tội từ góc độ cấy ghép pháp luật: nguyên tắc suy 

đoán vô tội được cấy ghép, được du nhập vào Việt Nam do bản thân nguyên tắc suy đoán vô tội là một 

giá trị pháp luật, một giá trị văn hoá, do nhu cầu hội nhập với bên ngoài và do chính nhu cầu tự thân 

của xã hội và nền tư pháp Việt Nam. Tuy nhiên, nguyên tắc suy đoán vô tội được cấy ghép vào một môi 

trường mà lịch sử pháp luật tố tụng hình sự, mô hình tố tụng hình sự và thực tiễn tố tụng hình sự ít 

nhiều không tương thích. Bài viết đặt ra câu hỏi liệu có thể xem như đây như một sự cấy ghép “cưỡng 

ép” hay không. Bài viết cũng đánh giá quá trình nội sinh hoá các nội dung của nguyên tắc suy đoán vô 

tội trong tố tụng hình sự Việt Nam đương đại và những hiệu ứng mà nguyên tắc này mang lại khi nó 

vượt qua được những rào cản – những “phản ứng đào thải” của quá trình cấy ghép.

Từ khoá: suy đoán vô tội, cấy ghép, mô hình tố tụng cân bằng, mô hình tố tụng kiểm soát tội phạm, 

người bị buộc tội, nghĩa vụ chứng minh. 

1.   TÍNH TƯƠNG THÍCH CỦA TỐ TỤNG HÌNH SỰ VIỆT NAM VỚI NGUYÊN TẮC SUY ĐOÁN VÔ TỘI - GÓC NHÌN 
TỪ LỊCH SỬ 

Tố tụng hình sự Việt Nam đương đại là sản phẩm của một quá trình trầm tích nhiều lớp: 
tố tụng hình sự phong kiến phương đông trung đại, tố tụng hình sự tư bản phương tây cận 
đại, tố tụng hình sự XHCN hiện đại nửa sau thế kỷ XX và sau đó là sự tiếp thu một số yếu 
tố của tố tụng tranh tụng với xu thế mở rộng tranh tụng từ đầu những năm 2000 đến nay. 

Lớp trầm tích thứ nhất của tố tụng hình sự Việt Nam là tố tụng hình sự phong kiến 
phương đông trung đại. Qua các sử liệu còn lại đến hiện nay là Quốc triều hình luật 
(thế kỷ XV), Từ tụng điều lệ (thế kỷ XV), Quốc triều Hồng Đức chư cung thể thức (thế 
kỷ XV), Quốc triều chiếu lệnh thiện chính (thế kỷ XVII), Quốc triều khám tụng điều lệ 
(thế kỷ XVIII), Hoàng Việt luật lệ (thế kỷ XIX),  có thể thấy Việt Nam đã có một hệ thống 
pháp luật tố tụng hình sự tương đối phát triển và thể hiện được những sắc thái riêng của 
đất nước. Nhà nước đã nhận lấy trách nhiệm truy cứu người phạm tội với hệ thống các 
cơ quan và người có thẩm quyền được phân công, phân nhiệm cụ thể để tiến hành các 
hoạt động tố tụng hình sự. Nghĩa vụ chứng minh với chủ thể của nghĩa vụ chứng minh 
là các thiết chế công đã được phân định, từ các vụ việc thuộc thẩm quyền của làng xã 
đến các cơ quan nhà nước chuyên trách với thẩm quyền  cụ thể. Mặt khác, tố tụng hình 
sự phong kiến Việt Nam thể hiện nhiều đặc điểm của tố tụng tranh tụng với vai trò xử 

* Khoa Luật - ĐHQGHN.
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kiện của nhà nước trên nền tảng tố tụng xét hỏi phương Đông trung đại. Pháp luật tố 
tụng hình sự yêu cầu người tố cáo có nghĩa vụ cung cấp chứng cứ, thể hiện qua nhiều 
quy định, nhiều chế tài áp dụng cho người tố cáo không có căn cứ, khiếu kiện vượt cấp. 
Pháp luật tố tụng hình sự đặt ra rất nhiều quy định đòi hỏi thái độ vô tư, thận trọng đối 
với quan lại có thẩm quyền khi “nghe kiện”1 cũng như yêu cầu tuân thủ pháp luật trong 
quá trình thu thập chứng cứ và xét xử2. Những quan niệm, chính sách về việc cần có sự 
phân biệt đối xử, có sự quan tâm thoả đáng tới người chưa bị kết tội nhưng bị giam giữ 
trong tù ngục thậm chí đã rất hiện từ rất sớm3. Tố tụng hình sự Việt Nam trung đại đã có 
những quy định đặt ra yêu cầu đối xử tương xứng với người mới chỉ bị buộc tội, nghĩa 
vụ chứng minh đối với bên tố cáo/buộc tội trên cơ sở các hoạt động thu thập chứng cứ 
được tiến hành một cách hợp pháp, đây là những điểm khá tương thích với các nội dung 
của nguyên tắc suy đoán vô tội trong tố tụng hình sự hiện đại.

Tuy nhiên, suy đoán có tội vẫn là một nguyên lý tồn tại khách quan, điều này thể hiện 
qua một số đặc điểm sau của tố tụng hình sự phong kiến: Thứ nhất, nghĩa vụ chứng 
minh – nghĩa vụ cung cấp lời khai và các chứng cứ vẫn đặt ra đối với người bị buộc tội, 
nếu không thực hiện nghĩa vụ này, có thể bị dùng nhục hình một cách hợp pháp4 (như 
vậy, người bị buộc tội không được miễn trừ nghĩa vụ đưa ra chứng cứ chống lại chính 
mình). Thứ hai, thái độ đối xử với người bị buộc tội: người bị buộc tội vẫn bị định kiến 
có tội trong tư duy chứng minh (thể hiện qua việc cho phép dùng nhục hình để người bị 
buộc tội phải nhận tội, thể hiệ qua tên gọi người bị buộc tội là tội nhân, thể hiện qua cách 
đối xử theo kiểu dạy bảo, giáo huấn như của bề trên với người bị buộc tội)5. Thứ ba, tiêu 

1 Có tương đối nhiều quy định thể hiện yêu cầu này đối với người xét xử, điển hình là quy định về 
“Luận tội”. Theo đó, khi “Luận tội”: “Tra xét rõ ràng minh bạch, lập bản án. Nếu như có điều gì chưa 
được rõ ràng thì phải thẩm vấn thêm. Cốt sao cho khỏi bị oan uổng. Nếu không rõ ràng minh bạch 
, chưa rõ phải trái thì không thể buộc tội người đó được” và Quốc triều Hồng Đức niên gián, Chư 
cung thể thức (Thể thức về đơn kiện tụng thời Hồng Đức), Phụ lục Sĩ hoạn châm quy (Viện Khoa 
học Xã hội Việt Nam, Viện Nghiên cứu Hán Nôm, Một số văn bản điển chế và pháp luật Việt Nam, 
Tập 2, từ thế kỷ XV đến thế kỷ XVIII, Nxb. Khoa học Xã hội, Hà Nội, tr. 370)

2 Quy định về “Nghe kiện”: “Người làm chính sự thì việc kiện tụng nên nghe ngóng, nghe ngóng thì 
phải thẩm xét, thẩm xét thì phải phán quyết mà phán quyết thì trái phải phân minh thì mới không có 
sự oan trái, lòng người  mới sợ, phục” Quốc triều Hồng Đức niên gián, Chư cung thể thức (Thể thức 
về đơn kiện tụng thời Hồng Đức), Phụ lục Sĩ hoạn châm quy (Viện Khoa học Xã hội Việt Nam, Viện 
Nghiên cứu Hán Nôm, Một số văn bản điển chế và pháp luật Việt Nam, Tập 2, từ thế kỷ XV đến thế 
kỷ XVIII, Nxb. Khoa học Xã hội, Hà Nội, tr. 364)

3 Đại Việt sử ký toàn thư quyển III ghi lại thời điểm năm Ất Mùi 1055: “Mùa đông, tháng 10 đại hàn, 
vua bảo các quan tả hữu rằng: “Trẫm ở trong cung, sưởi than xương thú, mặc áo lông chồng còn rét 
thế này, nghĩ đến người tù bị giam trong ngục, khổ sở về gông cùm, chưa rõ ngay gian, ăn không no 
bụng, mặc không kín thân, khốn khổ vì gió rét, hoặc có kẻ chết không đáng tội, trẫm rất thương xót. 
Vậy lệnh cho Hữu ty phát chăn chiếu và cấp cơm ăn ngày hai bữa.” (tr. 271).

4 Theo Điều 669 Quốc triều hình luật (thời Lê) thì tù phạm có thể bị tra khảo, bị đánh bằng roi, đánh 
bằng trượng không quá số 100.

5 Hồng Đức thiện chính thư quy định về Lệ về tố giác với những lời lẽ thể hiện sự kết luận có tội ngay 
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chuẩn đánh giá mức độ hoàn thành nghĩa vụ chứng minh của cơ quan truy cứu trách 
nhiệm hình sự còn rất mơ hồ, chưa đạt được đến mức đặt ra rõ ràng như tiêu chuẩn khi 
không thể và không đủ chứng cứ để buộc tội, kết tội thì phải kết luận người bị buộc tội không có 
tội hay bản án không được dựa trên các giả định mà chỉ có những quy định về việc phải điều 
tra cho kĩ, cho rõ (khi xét xử nếu thấy còn nghi ngờ chân tướng sự việc phạm tội thì phải 
tạm dừng để tiếp tục điều tra cho rõ ràng, hay khi lấy khẩu cung người phạm tội, quan 
tra án phải xem xét kĩ, tìm ra sự thực để cho người phạm tội phải nhận tội).

Sau khi người Pháp đến Việt Nam năm 1858, những thay đổi về luật pháp từng 
bước hiện hữu tại cả ba khu vực của đất nước (Nam kỳ, Trung kỳ, Bắc kỳ) mà người Pháp 
chia ra trên nguyên tắc “chia để trị” với: Bộ hình luật canh cải (Code Pénal modifié) tại 
Nam kì năm 1912, Bộ luật hình sự Trung Việt tại Trung kì năm 1933, Bộ luật hình sự Bắc 
Việt (An Nam) năm 1921 và Bộ luật hình sự tố tụng Bắc Việt tại Bắc Kỳ 1917. Các luật hình 
sự nêu trên được người Pháp đặt ra trên cơ sở Bộ luật hình sự Napoléon năm 1810, được 
sửa đổi cho phù hợp với xã hội Việt Nam và lợi ích của chế độ cai trị của người Pháp ở 
Việt Nam. Về luật tố tụng hình sự, nhiều cách tiếp cận mới đã được đặt ra thậm chí sớm 
hơn: “Nghị định ngày 02/11/1877 cũng đã đề ra các thủ tục trước Toà án bản xứ, nhất là 
huỷ bỏ hình thức tra tấn vốn được xem như là phương tiện trong điều tra hình sự”1. Triết 
lý của tố tụng hình sự đã được nhìn nhận mới hơn, rõ hơn ở những năm đầu thế kỷ XX: 
“Cái tôn chỉ rất cao thượng về việc đặt ra luật hình sự tố tụng là phải dung hợp hai điều 
này với nhau: 1. Một mặt phải giữ cho xã hội có trật tự, sao cho kẻ phạm phép tất bị trị tội, 
không được dong kẻ gian phi. 2. Một phải phải giữ cho cá nhân được công bằng, sao cho 
được minh cứu đâu ra đấy không được thiên vị, mà cũng không được ức hiếp người ta. 
Vậy thì luật hình sự tố tụng được đặt ra là để dung hoà cái lợi của xã hội và của cá nhân 
lại với nhau…”2. Dù với nhiều thay đổi trong triết lí của luật hình sự và luật tố tụng hình 
sự theo hướng phương tây hoá, song nguyên tắc suy đoán vô tội vẫn chưa được đặt ra 
trong pháp luật thời kì này.

Cuộc đấu tranh giành độc lập dân tộc của những người Việt Nam Cộng sản, thoát 
khỏi sự thống trị của người Pháp đã thành công với sự ra đời của Nước Việt Nam Dân 
chủ cộng hoà năm 1945. Sau đó đất nước bước vào cuộc kháng chiến chống Pháp (1945-
1954), chống Mỹ (1954-1975) cũng như bước vào công cuộc xây dựng Nhà nước Dân chủ 

thời điểm ban đầu của tiến trình tố tụng như sau: “Kẻ nào mắc các tội đại ác... đã nhiều lần dạy bảo 
mà không biết cải tà quy chính, dẫn đến khi sự việc xảy ra làm liên lụy đến làng xã và họ tộc. Xã 
trưởng của xã đó trước hết căn cứ vào đơn tố giác, rồi trình với nha môn...” (Viện Khoa học xã hội 
Việt Nam, Viện Nghiên cứu Hán Nôm, Một số văn bản điển chế và pháp luật Việt Nam, Tập 1, từ 
thế kỷ XV đến thế kỷ XVIII, Nhà Xuất bản Khoa học xã hội, Hà Nội, trang 476)

1 Nguyễn Minh Tuấn, Giáo trình Lịch sử Nhà nước và Pháp luật Việt Nam, Nhà Xuất bản Đại học 
Quốc gia Hà Nội, Hà Nội, 2017, tr. 374

2 Nguyễn Văn Điển, Lược khảo về bộ luật mới ở Bắc Kỳ, (Phủ toàn quyền duyệt y, nhà in Kim Đức 
Giang), Hà Nội 1923, 96-97
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nhân dân ở miền Bắc và tiếp theo là sự dịch chuyển sang mô hình nhà nước XHCN trong 
bối cảnh hậu chiến đặc biệt khó khăn. Quá trình này dẫn tới sự đầu tư cho phát triển hệ 
thống pháp luật, trong đó có pháp luật trong lĩnh vực tư pháp hình sự chưa nhiều, sự 
tiếp cận quyền con người ở giai đoạn này chủ yếu là sự tiếp cận các quyền dân tộc, các 
quyền chính trị mà chưa phải là các quyền dân sự. Các quyền dân sự chưa được đề cao 
do pháp luật nói chung và pháp luật trong lĩnh vực tư pháp hình sự nói riêng vẫn phải 
là công cụ trấn áp đắc lực đối với các phần tử phản cách mạng nói chung và các phần 
tử phạm tội nói riêng, duy trì trật tự thời chiến cũng như cải tạo xã hội để xây dựng nền 
kinh tế xã hội vì mục tiêu XHCN. Từ góc độ lập pháp, dù trước đó đã có các sắc luật, pháp 
lệnh, nghị định nhưng ở tầng pháp lý cao hơn thì Bộ luật hình sự mới được ban hành 
năm 1985, Bộ luật tố tụng hình sự đầu tiên được ban hành năm 1988 và Luật thi hành 
tạm giữ, tạm giam áp dụng đối với người bị buộc tội đến năm 2015 mới được ban hành. 
Trước thời điểm năm 1988, luật tố tụng hình sự nằm trong hệ thống “pháp luật Việt Nam 
mang đậm tính lý tưởng, chuyên chính và giai cấp, là công cụ để bảo đảm, bảo vệ trật tự 
và pháp chế XHCN”1. Trong khi đó, nguyên tắc suy đoán vô tội lại là một nguyên tắc thể 
hiện rõ nét yêu cầu bảo đảm quyền dân sự, yêu cầu sự cân bằng thoả đáng giữa người bị 
buộc tội và nhà nước, do đó, sự không tương thích thể hiện rất rõ giữa pháp luật tố tụng 
hình sự trong giai đoạn này với các nội dung và yêu cầu của nguyên tắc suy đoán vô tội.

Bộ luật tố tụng hình sự được sửa đổi liên tục trong thời gian từ 1988 đến nay2, phản 
ánh những thay đổi trong tư duy tố tụng và tiến trình cải cách tư pháp ở Việt Nam theo 
hướng: dân chủ hoá hoạt động tố tụng, tăng cường trách nhiệm của các cơ quan tư pháp 
hình sự trong việc bảo đảm quyền con người cũng như trong đấu tranh phòng chống 
tội phạm, mở rộng tranh tụng – tiếp thu những đặc tính của tố tụng tranh tụng trên cơ 
sở phát huy ưu điểm của tố tụng thẩm vấn. Cải cách tư pháp được đặt ra mạnh mẽ từ 
thời điểm năm 2002 đã đem lại một khung pháp luật tố tụng hình sự cởi mở hơn, dân 
chủ hơn3. Đảng Cộng sản Việt Nam trong Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kì 
quá độ lên CNXH năm 1991 được sửa đổi năm 2011 đã đặt ra những vấn đề mới về dân 
chủ XHCN, về Nhà nước pháp quyền XHCN và yếu tố con người trong chiến lược phát 
triển theo hướng lấy con người là trung tâm. Hiến pháp năm 2013 đã lần đầu tiên ghi 

1 Nguyễn Minh Tuấn, Giáo trình Lịch sử Nhà nước và Pháp luật Việt Nam, Nhà Xuất bản Đại học 
Quốc gia Hà Nội, Hà Nội, 2017, tr. 582

2 Bộ luật tố tụng hình sự năm 1988 được sửa đổi vào các năm 1990, 1992, 2000 trước khi Bộ luật tố tụng 
hình sự năm 2003 được ban hành và lần pháp điển gần đây nhất là Bộ luật tố tụng hình sự năm 2015

3 Nghị quyết của Bộ Chính trị số 08-NQ/TW về “Một số nhiệm vụ trọng tâm của công tác tư pháp 
trong thời gian tới” được ban hành ngày 2/1/2002, sau đó là Nghị quyết của Bộ Chính trị số 48-NQ/
TW ngày 24/5/2005 về “Chiến lược xây dựng và hoàn thiện hệ thống pháp luật VN đến năm 2010, 
định hướng đến năm 2020” và Nghị quyết của Bộ Chính trị số 49-NQ/TW ngày 2/6/2005 về “Chiến 
lược cải cách tư pháp đến năm 2020” đặt ra các định hướng của Đảng cộng sản Việt Nam với tiến 
trình cải cách tư pháp và pháp luật của đất nước
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nhận tên gọi quyền con người, phân biệt quyền con người với quyền công dân, khẳng 
định nhà nước tôn trọng, ghi nhận, bảo vệ, bảo đảm quyền con người, quyền công dân. 
Hiến pháp năm 2013 khẳng định: “Người bị buộc tội được coi là không có tội cho đến 
khi được chứng minh theo trình tự luật định và có bản án kết tội của Toà án đã có hiệu 
lực pháp luật” (Điều 31 khoản 1). Luật tổ chức Toà án nhân dân năm 2014 (Điều 2) và Bộ 
luật tố tụng hình sự năm 2015 (Điều 2) đều có những thay đổi rất đáng kể trong cách quy 
định về nhiệm vụ của toà án, về mục tiêu của tố tụng hình sự. Theo đó Toà án có nhiệm 
vụ bảo vệ công lý, bảo vệ quyền con người, quyền công dân rồi mới đến bảo vệ chế độ 
xã hội chủ nghĩa, bảo vệ lợi ích của nhà nước1, các mục tiêu của luật tố tụng hình sự cũng 
được xác định thứ tự ưu tiên tương tự. Đây là không gian pháp luật tương thích nhất, 
gần gũi nhất với các nội dung của nguyên tắc suy đoán vô tội trong lịch sử pháp luật tố 
tụng hình sự Việt Nam.

2. NGUYÊN TẮC SUY ĐOÁN VÔ TỘI - SỰ CẤY GHÉP PHÁP LUẬT

2.1. Nguyên tắc suy đoán vô tội và những cuộc cấy ghép 

Nguyên tắc suy đoán vô tội được du nhập và lần đầu tiên được cấy ghép vào tố tụng 
hình sự Việt Nam đầy đủ nhất trong BLTTHS Việt Nam năm 2015. Tuy nhiên, trong quá 
trình hình thành và phát triển của bản thân nguyên tắc suy đoán vô tội, đây không phải 
là lần cấy ghép đầu tiên. Mặt khác, sự cấy ghép nguyên tắc này vào tố tụng hình sự Việt 
Nam đương đại cần được nhìn nhận rộng hơn trong lịch sử cấy ghép của chính nguyên 
tắc, trong tổng thể sự cấy ghép vào mô hình tố tụng kiểm soát tội phạm (với hình thức tố 
tụng đặc trưng là tố tụng xét hỏi) và vào hệ thống pháp luật Việt Nam hiện đại.

Trong tố tụng dân sự, bên đưa ra lời cáo buộc - nguyên đơn dân sự, là bên có nghĩa 
vụ chứng minh, đây là đặc trưng của tố tụng dân sự. Nghĩa vụ chứng minh lỗi (onus 
probandi) là nghĩa vụ của bên đưa ra lời cáo buộc là mà không phải là nghĩa vụ của bên 
phủ định lời cáo buộc, nói cách khác, “Ei incumbit probatio qui dicit, non qui negat” - 
trách nhiệm chứng minh thuộc về bên khẳng định, không phải bên phủ định. “Ai đưa 
ra lời buộc tội người đó có nghĩa vụ chứng minh” hiện diện trong tố tụng hình sự có thể 
xem như đây là sự cấy ghép một nguyên tắc đặc trưng của tố tụng dân sự vào tố tụng 
hình sự. Thực ra, trong lịch sử tố tụng hình sự, khi quan hệ tố tụng đặc trưng giữa người 
tố cáo (nạn nhân của tội phạm) với người bị tố cáo phạm tội chuyển thành quan hệ giữa nhà 
nước (do tội phạm được hiểu là hành vi gây nguy hiểm cho xã hội mà nhà nước là người 
đại diện cho xã hội) với người bị buộc tội thì nhà nước nhận lấy trách nhiệm chứng minh 
tội phạm do nhà nước mang tư cách bên đưa ra lời buộc tội. Đây là sự cấy ghép thứ nhất 

1 Theo Luật tổ chức Toà án nhân dân năm 1980, Luật tổ chức Toà án nhân dân năm 1992,  trong phạm 
vi chức năng của mình, Toà án có nhiệm vụ bảo vệ pháp chế XHCN; bảo vệ chế độ XHCN và quyền 
làm chủ của nhân dân; bảo vệ tài sản của Nhà nước, của tập thể; bảo vệ tính mạng, tài sản, tự do, 
danh dự và nhân phẩm của công dân.
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khi “onus probandi” được cấy ghép tạo vào tố tụng hình sự, tạo ra sự dịch chuyển nghĩa 
vụ chứng minh từ cá nhân/nạn nhân/người tố cáo sang Nhà nước.

Sự cấy ghép thứ hai là việc đặt nguyên tắc suy đoán vô tội hiện đại từ các quốc gia 
theo mô hình tố tụng cân bằng (“Due Process”, chủ yếu sử dụng hình thức tố tụng tranh 
tụng để xác định sự thật) vào các quốc gia theo mô hình tố tụng kiểm soát tội phạm (“Crime 
Control”, chủ yếu sử dụng hình thức tố tụng xét hỏi để xác định sự thật)1. Sự cấy ghép này 
là cần thiết để thúc đẩy thế cân bằng hợp lí giữa người bị buộc tội với các cơ quan tư pháp 
hình sự (các cơ quan tư pháp hình sự vốn có sự gắn kết với nhau và được trao nhiều quyền 
lực cũng như điều kiện bảo đảm để truy cứu TNHS người phạm tội trong mô hình kiểm 
soát tội phạm), giữa giai đoạn xét xử với giai đoạn điều tra (giai đoạn điều tra vốn có vai trò 
quan trọng, kéo dài và khép kín của tố tụng xét hỏi – hình thức tố tụng đặc trưng của mô 
hình tố tụng kiểm soát tội phạm). Nguyên tắc suy đoán vô tội tồn tại rất “tự nhiên” trong 
mô hình tố tụng cân bằng như một yêu cầu mang tính nội tại, tự thân của mô hình này. Tuy 
nhiên, khi cấy ghép vào mô hình tố tụng kiểm soát tội phạm, việc cấy ghép trở nên phức 
tạp và gặp nhiều rào cản vì vụ án hình sự không được quan niệm là vụ kiện hình sự mà là 
quá trình nhà nước truy cứu trách nhiệm hình sự với sự vận hành chủ động, tích cực, phối kết 
hợp của các cơ quan tư pháp hình sự để buộc người phạm tội phải chịu trách nhiệm hình 
sự cho hành vi phạm tội mà họ đã gây ra. Nhà nước không “hạ mình” chấp nhận tư cách 
nguyên đơn trong vụ án hình sự như trong tố tụng tranh tụng (vụ án hình sự được coi là 
một vụ kiện hình sự chỉ khác vụ kiện dân sự ở chỗ nguyên đơn là nhà nước). Nguyên lý 
đặc trưng của tố tụng xét hỏi trong thời kì đầu của hình thức tố tụng này tại phương Tây 
thời kì Trung cổ gắn với vai trò của các quan tra án trong toà án tôn giáo là các cơ quan 
tư pháp hình sự có trách nhiệm giúp cho người phạm tội, nhất là những kẻ dị giáo trong 
số đó, sớm nhận ra sai lầm của mình, sớm thừa nhận hành vi sai trái của mình. “Những 
người bị kết án là dị giáo trước hết bị bắt giữ và cô lập với thế giới bên ngoài. Họ được coi 
là có tội ngay từ lúc khởi đầu, và bắt các tội nhân thú nhận tội lỗi được coi như là nhiệm vụ 
mà Thượng đế trao cho phán quan. Người ta tin rằng, chỉ có cách này linh hồn bị cáo mới 
được cứu vớt khỏi nanh vuốt của quỷ”2. Như vậy, nguyên tắc suy đoán vô tội đã gặp phải 
rào cản từ chính triết lý nguyên thuỷ của tố tụng xét hỏi, từ cách nhìn nhận có tội ngay từ 
ban đầu của tố tụng xét hỏi. Tố tụng xét hỏi với cách nhìn nhận người bị buộc tội là có tội 
ngay từ ban đầu sẽ rất khó có thể đối xử với người bị buộc tội như là không có tội. Tố tụng 

1 Chúng tôi sử dụng thuật ngữ “mô hình tố tụng” (the model of the criminal process) với mô hình tố 
tụng cân bằng và mô hình tố tụng kiểm soát tội phạm theo lý thuyết của Herbert L. Packer để nhấn 
mạnh điểm tương đồng và khác biệt giữa các quốc gia trong việc đặt ra đòi hỏi trước tiên đối với hệ 
thống tư pháp hình sự của mình: đòi hỏi tính hợp pháp của quá trình tố tụng (mô hình tố tụng cân 
bằng) hay đòi hỏi tính hiệu quả (mô hình tố tụng kiểm soát tội phạm)

2 Xem: Helen Ellerbe (1995),  The Dark Side of Christian History: The Inquisition and Slavery (http://
churchandstate.org.uk/2016/04/the-dark-side-of-christian-history-the-inquisition-and-slavery/) và 
giới thiệu của Trần Chung Ngọc, Công giáo hắc sử, phần III (https://sachhiem.net/TCN/TCNtg/
CGHS/NCGHS32.php)
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xét hỏi phương Đông trung đại cũng nhìn nhận tố tụng hình sự là quá trình chứng minh 
lời buộc tội của nhà nước lúc đầu là đúng (thể hiện qua việc cho phép dùng nhục hình với 
người bị buộc tội để họ khai báo và thừa nhận hành vi phạm tội). Sự cấy ghép của nguyên 
tắc suy đoán vô tội vào các quốc gia theo mô hình tố tụng kiểm soát tội phạm, vào hình 
thức tố tụng xét hỏi được đặt ra rất muộn, chỉ khi tại các quốc gia này: quyền con người 
được có vị trí thoả đáng hơn trong mối quan hệ với quyền lực nhà nước; và, nhà nước cũng 
nhận thấy có nguy cơ cao xảy ra những sai lầm tư pháp (judicial miscarriage) và sự xâm 
phạm quyền con người do các đặc điểm nội tại, các nhược điểm tự thân của mô hình tố 
tụng kiểm soát tội phạm và hình thức tố tụng xét hỏi.

Sự cấy ghép thứ ba của nguyên tắc suy đoán vô tội được cho là sự cấy ghép một học 
thuyết pháp lý của các nước tư bản chủ nghĩa1 vào các nước xã hội chủ nghĩa. Các nhà nước 
xã hội chủ nghĩa luôn nhấn mạnh bản chất quyền lực nhà nước thuộc về nhân dân, nhà 
nước của dân, do dân, vì dân. Các cơ quan tư pháp hình sự vì thế cũng là của dân, do dân, 
vì dân2 nên không cần thiết phải có sự cân bằng vị thế giữa cá nhân công dân với nhà nước. 
Mặt khác, các nhà nước xã hội chủ nghĩa đều ít nhiều theo phong cách phụ mẫu. Nhà nước 
phụ mẫu không có nghĩa nhà nước độc tài, độc quyền mà là một phong cách quản trị xã hội 
trong đó nhà nước có xu hướng tự quyết định những việc mà chỉ cần theo nhận thức của 
nhà nước là có lợi cho xã hội, cho người dân, xuất phát từ trách nhiệm xã hội của nhà nước, 
sự mẫn cán của nhà nước. Phong cách này được diễn đạt theo nhiều công thức khác nhau, 
chẳng hạn, “động cơ của A mang tính chất phụ mẫu, nói cách khác, nếu A xử sự vì lợi ích 
của B và nếu A có những hành động vượt trước kể cả khi biết rằng B không đồng ý”3. Trong 
lĩnh vực tư pháp hình sự, Nhà nước củng cố các quan điểm, quan niệm của mình về trật tự 
xã hội và công bằng xã hội và cách thức khôi phục trật tự xã hội và công bằng xã hội khi bị 
tội phạm xâm hại. “Chính sách mang tính phụ mẫu với tôn chỉ đem lại lợi ích và phúc lợi cho 
người dân - theo quan niệm của nhà nước - kể cả chấp nhận việc hạn chế tự do cá nhân”4. 
Tại Việt Nam cũng như tại Trung Quốc hay Liên Xô trước đây, tố tụng hình sự được quy 
định khá giống nhau về nhiệm vụ, đó là “nhằm phát hiện chính xác, nhanh chóng và xử lý 

1 “Ở Liên Xô trước đây, trong một khoảng thời gian tương đối dài, nguyên tắc này không được thừa 
nhận cả về mặt lý luận, thực tiễn cũng như trong hoạt động lập pháp. Lý do chủ yếu để không 
chịu chấp nhận nguyên tắc này là quan điểm cho rằng, đây là nguyên tắc của tố tụng hình sự tư 
sản, không thích hợp với tố tụng hình sự xã hội chủ nghĩa” (Nguyễn Thành Long, Luận án tiến sĩ 
“Nguyên tắc suy đoán vô tội trong luật tố tụng hình sự Việt Nam” (Khoa Luật, Đại học Quốc gia Hà 
Nội, 2010, tr. 13)

2 Tại Việt Nam, cơ quan điều tra nằm trong Công an nhân dân, Quân đội nhân dân, Viện kiểm sát 
nhân dân tối cao, cơ quan công tố có tên gọi Viện kiểm sát nhân dân, cơ quan xét xử có tên gọi Toà 
án nhân dân.

3 David L. Shapiro, “Courts, Legislatures, and Paternalism” (1988), 74 Va. L. Rev. 519
4 Matthew Thomas, Luke Buckmaster, “Paternalism in social policy when is it justifiable?” (Research 

Paper no. 8 2010–11, https://www.aph.gov.au/About_Parliament/Parliamentary_Departments/
Parliamentary_Library/pubs/rp/rp1011/11rp08#:~:text=%5B7%5D%20Paternalist%20policies%20
seek%20to,particular%20activities%20that%20affect%20them).
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công minh, kịp thời mọi hành vi phạm tội, không để lọt tội phạm, không làm oan người vô 
tội… góp phần bảo vệ chế độ xã hội chủ nghĩa, bảo vệ các quyền và lợi ích hợp pháp của 
công dân, giáo dục công dân nghiêm chỉnh chấp hành pháp luật và tôn trọng quy tắc của 
cuộc sống xã hội chủ nghĩa” (Bộ luật tố tụng hình sự năm 1988 (Điều 1)1 và “đều nhất quán 
ở một định hướng về ưu thế vượt trội của Nhà nước mà người đại diện là những cơ quan và 
cá nhân được pháp luật TTHS xác định là “cơ quan tiến hành tố tụng” và “người tiến hành 
tố tụng”. Những khái niệm này cũng đã đủ để nói lên vị thế đó của các cơ quan công quyền. 
Mục đích hoạt động của các cơ quan đó đều xuất phát từ quyền lực của Nhà nước để “phát 
hiện”, “xử lý”, để “không để lọt tội phạm” và “không làm oan người vô tội”; để bảo vệ chế 
độ XHCN, các lợi ích của Nhà nước, “trật tự pháp luật”, “quyền và lợi ích hợp pháp của công 
dân, của tổ chức”2. Với sự mẫn cán của Nhà nước, sự tự tin của Nhà nước và cả sự duy ý chí 
đến áp đặt của nhà nước, đã có ý kiến cho rằng “Tố tụng hình sự Xô viết thực sự không cần 
đến nguyên tắc suy đoán vô tội để hoàn thành nhiệm vụ của mình. Chỉ cần các cơ quan tiến 
hành tố tụng thực hiện nghiêm chỉnh yêu cầu của luật đề ra để xác định sự thật khách quan 
trong vụ án đúng như những gì đã xảy ra trong thực tế là đủ mà không cần đến bất kì suy 
đoán pháp lý nào”3.

2.2. Quá trình cấy ghép nguyên tắc suy đoán vô tội trong pháp luật Việt Nam đương đại

Nguyên tắc suy đoán vô tội từng bước được cấy ghép trong pháp luật Việt Nam: cấy 
ghép vào văn bản có hiệu lực pháp lý thấp đến văn bản có hiệu lực pháp lý cao, từ một 
bộ phận của nguyên tắc đến gần như đầy đủ các nội dung của nguyên tắc, từ quy định 
tản mạn trong luật tố tụng hình sự đến sự hiện diện tập trung tại một điều luật thể hiện 
tương đối trọn vẹn, chỉnh thể của nguyên tắc.

Nguyên tắc này đã xuất hiện từ rất sớm trong pháp luật tố tụng hình sự đương đại, 
tuy nhiên chỉ ở văn bản mức độ Thông tư. Thông tư số 2225 – HCTP ngày 24/10/1956 của 
Bộ Tư pháp đã yêu cầu thực hiện một nội dung quan trọng của nguyên tắc suy đoán vô 
tội: phải đặt ra giả thuyết về khả năng vô tội của người bị buộc tội trong quá trình chứng 
minh: “không nên có định kiến rằng hễ người bị truy tố là nhất định có tội, mà đối xử 
như với người có tội; bị can trước khi tuyên án được coi như vô tội để Tòa án có thái độ 
hoàn toàn khách quan”. Tuy nhiên, các văn bản pháp luật Việt Nam sau này không đề 
cập đến nguyên tắc suy đoán vô tội cho tới Hiến pháp năm 1992, mặc dù Việt Nam đã gia 

1 Xem Điều 1, Điều 2, Điều 3 Bộ luật tố tụng hình sự nước Cộng hoà Liên bang xã hội chủ nghĩa Xô 
Viết Nga năm 1960 và Điều 1, Điều 2 Bộ luật tố tụng hình sự nước Cộng hoà Nhân dân Trung Hoa 
năm 1979, sửa đổi năm 1996.

2 Đào Trí Úc, “Tổng quan về mô hình Tố tụng hình sự Việt Nam thực trạng và phương hướng hoàn 
thiện”, Kỷ yếu Hội thảo khoa học “Hoàn thiện mô hình tố tụng hình sự Việt Nam đáp ứng yêu cầu 
cải cách tư pháp - kinh nghiệm CHLB Đức” do Viện kiểm sát nhân dân tối cao và Quỹ Hợp tác quốc 
tế về pháp luật CHLB Đức phối hợp tổ chức ngày 9-10/6/2011 tại Hà Nội.

3 Nguyễn Thái Phúc, “Nguyên tắc suy đoán vô tội” trong Đề tài “Đảm bảo quyền con người trong tố 
tụng hình sự Việt Nam” Đại học Luật thành phố Hồ Chí Minh, 2002.
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nhập Công ước của Liên hợp quốc về các quyền dân sự và chính trị năm 1966 vào thời 
điểm năm 1982. Công ước này đã đặt ra những nội dung quan trọng của quyền được suy 
đoán vô tội như: “mọi người đều có quyền hưởng tự do và an ninh cá nhân, không ai bị 
bắt hoặc bị giam giữ vô cớ. Người bị buộc là phạm một tội hình sự có quyền được coi là 
vô tội cho tới khi tội của người đó được chứng minh theo pháp luật” (Điều 14.2); “Không 
ai bị tước quyền tự do trừ trường hợp việc tước quyền tự do đó là có lý do và theo đúng 
những thủ tục mà pháp luật đã quy định” (Điều 9.1)... Phải đến thời điểm thực hiện 
chính sách Đổi mới, mở cửa với thế giới năm 1986, bối cảnh hội nhập quốc tế dẫn tới đòi 
hỏi phải có sự thay đổi trong tư duy lập pháp và hoàn thiện hệ thống pháp luật, trong 
đó có luật tố tụng hình sự. 

 Bộ luật tố tụng hình sự đầu tiên - Bộ luật tố tụng hình sự năm 1988 được ban hành 
sau khi Việt Nam thực hiện chính sách Đổi mới, được đánh giá: “Bộ luật tố tụng hình 
sự đầu tiên của nước ta đã tiếp thu tư tưởng tiến bộ về suy đoán vô tội và ghi nhận suy 
đoán vô tội như là một trong những nguyên tắc cơ bản của tố tụng hình sự tại Điều 10 
“Không ai có thể bị coi là có tội và phải chịu hình phạt khi chưa có bản án kết tội của toà 
án đã có hiệu lực pháp luật”. Theo đánh giá của chúng tôi Điều 10 chính là một trong 
những điểm son của Bộ luật tố tụng hình sự năm 1988”. Sau đó, Bộ luật tố tụng hình sự 
năm 1988 được thay thế bằng Bộ luật tố tụng hình sự năm 2003 và “Bộ luật tố tụng hình 
sự năm 2003 gần như không có bổ sung, sửa đổi gì mới ngoài việc bỏ hai từ “có thể”: 
“Không ai bị coi là có tội và phải chịu hình phạt khi chưa có bản án kết tội của Tòa án đã 
có hiệu lực pháp luật” (Điều 9), Bộ luật tố tụng hình sự năm 2003 cũng quy định: “Trách 
nhiệm chứng minh tội phạm thuộc về các cơ quan tiến hành tố tụng. Bị can, bị cáo có 
quyền nhưng không buộc phải chứng minh là mình vô tội” (Điều 10)1. 

Giữa các thời điểm pháp điển Bộ luật tố tụng hình sự nêu trên là những lần sửa đổi 
Hiến pháp. Năm 1992, Hiến pháp 1992 được ban hành và quy định về nguyên tắc suy 
đoán vô tội với nội dung: “Không ai bị coi là có tội và phải chịu hình phạt khi chưa có bản 
án kết tội của Tòa án đã có hiệu lực pháp luật” (Điều 72). Năm 2002, bản Hiến pháp này 
được sửa đổi và tiếp tục giữ nguyên quy định trên. Đến thời điểm năm 2013, Hiến pháp 
2013 được ban hành và quy định về nguyên tắc suy đoán vô tội với nội dung: “Người bị 
buộc tội được coi là không có tội cho đến khi được chứng minh theo trình tự luật định và 
có bản án kết tội của Tòa án đã có hiệu lực pháp luật” (khoản 1, Điều 31). 

Thực hiện quy định trên của Hiến pháp năm 2013, ở phương diện luật tố tụng hình 
sự, việc đặt ra tương đối đầy đủ cả về tên gọi và nội dung nguyên tắc suy đoán vô tội 
trong pháp luật tố tụng hình sự Việt Nam là trong Bộ luật tố tụng hình sự năm 2015: 
“Người bị buộc tội được coi là không có tội cho đến khi được chứng minh theo trình tự, 

1 Nguyễn Thái Phúc, “Nguyên tắc suy đoán vô tội” trong Đề tài “Đảm bảo quyền con người trong tố 
tụng hình sự Việt Nam” Đại học Luật thành phố Hồ Chí Minh năm 2002
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thủ tục do Bộ luật này quy định và có bản án kết tội của Tòa án đã có hiệu lực pháp luật. 
Khi không đủ và không thể làm sáng tỏ căn cứ để buộc tội, kết tội theo trình tự, thủ tục 
do Bộ luật này quy định thì cơ quan, người có thẩm quyền tiến hành tố tụng phải kết 
luận người bị buộc tội không có tội.” (Điều 13).“Nguyên tắc này của Bộ luật tố tụng hình 
sự năm 2015 là nguyên tắc hoàn toàn mới trên cơ sở quy định tại khoản 1 Điều 31 Hiến 
pháp năm 2013”, xuất phát từ nhận thức: “bảo đảm quan trọng cho việc bảo vệ quyền 
con người, quyền công dân, lá chắn quan trọng và vững chắc nhất  đối với quyền con 
người, quyền công dân, nhằm phòng ngừa và ngăn chặn những vi phạm từ phía các cơ 
quan tố tụng là việc thừa nhận và ghi nhận nguyên tắc suy đoán vô tội”1. Như vậy, đến 
thời điểm BLTTHS năm 2015, nguyên tắc suy đoán vô tội đã được cấy ghép với các nội 
dung sau: (i), quyền được đối xử như là chưa có tội của người bị buộc tội; (ii) quyền được 
kết tội bởi Toà án trên cơ sở các căn cứ buộc tội, kết tội được thu thập theo trình tự thủ tục 
luật định, bảo đảm tính hợp pháp của hoạt động thu thập chứng cứ; (iii) quyền được kết 
luận theo hướng có lợi khi có nghi ngờ đối với tính đầy đủ, tính hợp pháp của các chứng 
cứ buộc tội. Một nội dung rất quan trọng của nguyên tắc suy đoán vô tội được luật tố 
tụng hình sự Việt Nam ghi nhận nhưng không trong quy định tại Điều 13 về nguyên tắc 
suy đoán vô tội mà tại Điều 15 về nguyên tắc xác định sự thật của vụ án: “Trách nhiệm 
chứng minh tội phạm thuộc về cơ quan có thẩm quyền tiến hành tố tụng. Người bị buộc 
tội có quyền nhưng không buộc phải chứng minh là mình vô tội.” (Điều 15). Các nhà làm 
luật Việt Nam quan niệm nội dung này của nguyên tắc suy đoán vô tội nằm trong nội 
dung của nguyên tắc về xác định sự thật của vụ án. Theo đó, nguyên tắc về xác định sự 
thật của vụ án bao gồm các nội dung: (i) chủ thể có trách nhiệm chứng minh, có quyền 
chứng minh (“Trách nhiệm chứng minh tội phạm thuộc về cơ quan có thẩm quyền tiến 
hành tố tụng. Người bị buộc tội có quyền nhưng không buộc phải chứng minh là mình 
vô tội”); (ii) các yêu cầu đối với sản phẩm chứng minh (“xác định sự thật của vụ án một 
cách khách quan, toàn diện và đầy đủ, làm rõ chứng cứ xác định có tội và chứng cứ xác 
định vô tội, tình tiết tăng nặng và tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự của người bị 
buộc tội”); (iii) các biện pháp được thực hiện để chứng minh (“Trong phạm vi nhiệm vụ, 
quyền hạn của mình, cơ quan có thẩm quyền tiến hành tố tụng phải áp dụng các biện 
pháp hợp pháp”). Có thể có những đánh giác khác nhau về quan niệm này của các nhà 
làm luật Việt Nam song dù sao, vấn đề chủ thể trách nhiệm chứng minh đã được quy 
định, thậm chí quy định rất sớm (trong BLTTHS năm 1988).

3.   CÁC HIỆU ỨNG CỦA NGUYÊN TẮC SUY ĐOÁN VÔ TỘI VỚI THỰC TIỄN TƯ PHÁP HÌNH SỰ VIỆT NAM

Nguyên tắc suy đoán vô tội có ý nghĩa đối với người bị buộc tội, đối với người buộc 
tội, đối với việc xác định sự thật và khôi phục công lý, với dân chủ và pháp quyền… 

1 Đào Trí Úc, “Hệ thống những nguyên tắc cơ bản của tố tụng hình sự Việt Nam theo Bộ luật tố tụng 
hình sự năm 2015” trong “Những nội dung mới trong Bộ luật tố tụng hình sự năm 2015”, Nxb Chính 
trị quốc gia – sự thật 2016, tr. 72
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vì vậy, nguyên tắc suy đoán vô tội đã trở thành một giá trị văn hoá của nhân loại. Tuy 
nhiên, việc cấy ghép nguyên tắc này vào pháp luật Việt Nam còn đem lại những hiệu 
ứng rất tích cực khác cho chính nền tư pháp hình sự Việt Nam nếu khắc phục được các 
trở ngại của thực tiễn, các tập quán trong thực tiễn tư pháp hình sự Việt Nam. 

Nguyên tắc suy đoán vô tội là một bảo đảm pháp lý cho quyền con người của người 
bị buộc tội ở Việt Nam. Đối xử với người bị buộc tội như chưa có tội là đòi hỏi quan trọng 
của nguyên tắc suy đoán vô tội. Tuy nhiên, trên thực tế, sự đối xử trước và sau khi có 
bản án kết tội không có nhiều khác biệt, bởi lẽ, đa số người bị buộc tội bị áp dụng biện 
pháp ngăn chặn tạm giam1. Chế độ tạm giam khác với chế độ giam của hình phạt tù 
giam nhưng về thực chất, chế độ tạm giam nặng hơn chế độ hình phạt tù do trong quá 
trình thi hành phạt tù, người chấp hành án được lao động, học tập và sinh hoạt văn thể, 
tiếp xúc với người thân, không bị hạn chế như người bị tạm giữ, tạm giam trước khi xét 
xử2. Nguyên tắc suy đoán vô tội chấp nhận việc áp dụng các biện pháp cưỡng chế đối 
với người bị buộc tội nhưng phải coi việc áp dụng biện pháp cưỡng chế là giải pháp cuối 
cùng khi không có giải pháp nào thay thế, trong quá trình áp dụng biện pháp cưỡng chế, 
phải thường xuyên xem xét về tính cần thiết của việc tiếp tục áp dụng để kịp thời thay 
thế, huỷ bỏ nếu có căn cứ. Nguyên tắc này được hy vọng sẽ tạo ra hiệu ứng tích cực trong 
áp dụng biện pháp cưỡng chế đối với người bị buộc tội. Mặt khác, nguyên tắc này góp 
phần thay đổi hệ thống pháp luật Việt Nam và xã hội Việt Nam nói chung vẫn đang định 
kiến với người “đang trong thời gian bị truy cứu trách nhiệm hình sự” và hạn chế quyền 
của họ trong rất nhiều lĩnh vực của đời sống xã hội và các cơ hội học tập, cơ hội việc làm3. 

1 Chẳng hạn, năm 2016 tổng số bị can Cơ quan điều tra đã thụ lí là 128.236 người thì có 116.416 bị can 
bị tạm giam; năm 2017 tổng số bị can Cơ quan điều tra đã thụ lí là 121.714 người thì có 106.676 bị can 
bị tạm giam; năm 2018 tổng số bị can Cơ quan điều tra đã thụ lí là 125.421 người thì có 100.874 bị can 
bị tạm giam (các Báo cáo tổng kết công tác kiểm sát tạm giữ, tạm giam và thi hành án từ năm 2016 
đến năm 2018 của Viện kiểm sát nhân dân tối cao).

2 Xem và so sánh Chương 4 Luật thi hành tạm giữ, tạm giam năm 2015 và Chương 3 Luật Thi hành án 
hình sự năm 2019

3 Rất nhiều văn bản luật và dưới luật được xác định là vi hiến (vi phạm quy định của Hiến pháp năm 
1992): “Không ai bị coi là có tội và phải chịu hình phạt khi chưa có bản án kết tội của Tòa án đã có 
hiệu lực pháp luật” (Điều 72) do hạn chế quyền của người bị truy cứu trách nhiệm hình sự, trong đó 
có những luật như Bộ luật Dân sự năm 2005 (Điều 60), Bộ luật Lao động năm 2005 (Điều 35), Luật 
Cán bộ công chức năm 2008 (Điều 36, Điều 59). Theo thống kê của Nguyễn Thành Long trong Phụ 
lục Luận án tiến sĩ “Nguyên tắc suy đoán vô tội trong luật tố tụng hình sự Việt Nam” (Khoa Luật, 
Đại học Quốc gia Hà Nội, 2010), đến thời điểm năm 2010, có tới 29 văn bản quy phạm pháp luật 
đang còn hiệu lực loại trừ người đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự khỏi các hoạt động, các giao 
dịch. Hiện nay, vẫn còn nhiều quy định của các trường đại học không xét tốt nghiệp cho sinh viên, 
nhiều thông báo tuyển dụng viên chức, người lao động loại trừ trường hợp ứng viên đang bị truy 
cứu trách nhiệm hình sự, kể cả Bộ luật lao động năm 2019 vẫn còn những quy định hạn chế cơ hội 
của người đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự (Điều 151, Điều 173).
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Nguyên tắc suy đoán vô tội góp phần bảo đảm cho vai trò trung tâm của toà án mang 
tính thực chất hơn, chuyển trung tâm của tố tụng hình sự Việt Nam về toà án, chuyển 
trọng tâm của tố tụng hình sự Việt Nam về hoạt động xét xử như kỳ vọng của chiến lược 
cải cách tư pháp ở Việt Nam. Từ nguyên tắc suy đoán vô tội, việc đối xử với công dân phải 
được phân định theo hai chế độ: chế độ đối với người bị buộc tội và chế độ đối với người 
đã bị kết tội.  Sự chuyển đổi chế độ đối xử chỉ được đặt ra khi có bản án kết tội của toà án 
có hiệu lực pháp luật. Như vậy toà án có vai trò đặc biệt quan trọng. Tuy nhiên, trong mô 
hình tố tụng xét hỏi, khi mà xét xử được hiểu một cách truyền thống là sự kéo dài của giai 
đoạn điều tra, là việc kiểm tra kết quả của giai đoạn điều tra thì vai trò của toà án không còn 
quá quan trọng nữa vì giai đoạn điều tra, cơ quan điều tra có vai trò quan trọng hơn trong 
việc quyết định người bị buộc tội có tội hay không có tội. Điều này lại càng được khẳng 
định bởi thực tế là các quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can ở Việt Nam được ban hành 
khi đã tương đối rõ về chứng cứ buộc tội. Rất ít vụ án sau khi được khởi tố mà lại bị đình 
chỉ điều tra, số lượng án oan đặc biệt thấp. Điều này xuất phát từ hiệu suất của hoạt động 
truy cứu trách nhiệm hình sự -  sản phẩm của một nền tố tụng nặng về mục tiêu kiểm soát 
tội phạm, nhưng cũng ít nhiều phản ánh tính đồng thuận cao của Toà án với Cơ quan điều 
tra, Viện kiểm sát và tính độc lập không cao của chính bản thân Toà án. 

Với yêu cầu “khi không đủ và không thể làm sáng tỏ căn cứ để buộc tội, kết tội thì 
phải kết luận người bị buộc tội là không có tội”, nguyên tắc này tạo điểm tựa cho Toà án 
thể hiện sự độc lập và vai trò trung tâm của mình trong việc đánh giá chứng cứ và đánh 
giá tính hợp pháp của các hoạt động tố tụng của Cơ quan điều tra, Viện kiểm sát. Luật 
Tổ chức nhân dân năm 2014 thể hiện một vị thế rất mới của Toà án khi quy định trong 
việc thực hiện nhiệm vụ xét xử vụ án hình sự, Tòa án có quyền: “xem xét, kết luận về 
tính hợp pháp của các chứng cứ, tài liệu do Cơ quan điều tra, Điều tra viên, Viện kiểm 
sát, Kiểm sát viên thu thập; do Luật sư, bị can, bị cáo và những người tham gia tố tụng 
khác cung cấp…” và “xem xét, kết luận về tính hợp pháp của các hành vi, quyết định tố 
tụng của Điều tra viên, Kiểm sát viên…” (Điều 2 khoản 3). Tuy nhiên, các quy định này 
cũng buộc Toà án phải vượt qua sự “nể nang” và quan hệ gắn kết truyền thống giữa các 
cơ quan tiến hành tố tụng, vượt qua “bệnh thành tích” trong tư pháp hình sự. Vì nếu kết 
luận không có tội, tức là đã xảy ra oan sai, và xử lý trách nhiệm của người để xảy ra oan 
sai. Điều này khác với nhiều quốc gia trên thế giới khi không thể và không đủ chứng cứ 
buộc tội thì Viện công tố có thể miễn tố hoặc tìm đến cơ chế thương lượng nhận tội để 
tháo gỡ và coi đây là điều bình thường của một nền tư pháp khi nhà nước được từ bỏ 
trách nhiệm chứng minh (nếu xét thấy không cần thiết truy cứu TNHS hoặc phải tốn 
quá nhiều nguồn lực cho việc truy cứu TNHS). Trong khi đó, ở Việt Nam, đây lại là câu 
chuyện danh dự của cơ quan tiến hành tố tụng và danh dự của cả bộ máy Nhà nước vốn 
đóng vai trò phụ mẫu, vai trò người luôn đúng. 
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Như vậy, nguyên tắc suy đoán vô tội còn là lối mở cho những vụ án đi vào ngõ cụt, 
điểm dừng cho hệ thống tư pháp vốn đặt ra những mục tiêu, nhiệm vụ rất lý tưởng và 
duy ý chí như “nhằm chủ động phòng ngừa, ngăn chặn tội phạm, phát hiện chính xác, 
nhanh chóng và xử lý công minh, kịp thời mọi hành vi phạm tội, không để lọt tội phạm, 
không làm oan người vô tội” (Bộ luật tố tụng hình sự năm 2003 (Điều 1)… Để tránh viễn 
cảnh không đạt được những mục tiêu đó, để tránh cho việc bị quy trách nhiệm, các cơ 
quan tiến hành tố tụng phải sử dụng những thủ thuật như tìm mọi cách để kéo dài thời 
hạn tố tụng, vay mượn thời hạn tố tụng, đình chỉ vụ án thay cho việc tuyên không phạm 
tội trong bản án và thậm chí dùng các biện pháp không hợp pháp để thu thập chứng cứ 
hay tuyên có tội khi vẫn chưa đủ chứng cứ hoặc dựa trên các “chứng cứ” được thu thập 
không hợp pháp. Nguyên tắc suy đoán vô tội cho phép các cơ quan tiến hành tố tụng 
được “thua” một cách hợp pháp và như vậy, cũng giải phóng cho họ khỏi những áp lực 
phải thực hiện các thủ thuật trên để bảo vệ bản thân. Nguyên tắc suy đoán vô tội đòi hỏi 
sự tuân thủ pháp luật của các cơ quan tư pháp hình sự, góp phần đẩy tính hợp pháp lên 
cao ngang tầm tính hiệu quả trong hệ giá trị của tố tụng hình sự. Tất nhiên, để làm được 
điều này, phải đặt lại vấn đề về chính sách pháp luật tố tụng hình sự, phải tính lại cách 
đặt vấn đề về chỉ tiêu về số lượng án được điều tra khám phá, về số lượng án không bị trả 
hồ sơ để điều tra bổ sung, bị cải sửa, về thời hạn tố tụng… Muốn hiện thực hoá nguyên 
tắc suy đoán vô tội, cần phải cải cách, cần phải đụng chạm đến rất nhiều quan niệm và 
tập quán tố tụng hình sự. Quá trình này đòi hỏi nhiều thời gian, công sức vì suy cho cùng 
nguyên nhân nằm ở sự không tương thích của các mô hình và hình thức tố tụng. Nếu 
không cân nhắc để cải cách một cách hợp lý thì rất có thể nguyên tắc suy đoán vô tội sẽ 
chỉ mang tính chất hình thức, sẽ bị vô hiệu trong thực tế hay nói cách khác bị chính cơ 
thể mà nguyên tắc này được cấy ghép sẽ đào thải.

KẾT LUẬN

Nguyên tắc suy đoán vô tội đến với tố tụng hình sự Việt Nam ở nửa sau thế kỉ XX, 
là sản phẩm của một quá trình cấy ghép từng bước, từng nội dung của nguyên tắc vào 
hệ thống pháp luật. Hiện nay, nguyên tắc này được hiện diện trang trọng trong Hiến 
pháp cũng như trong BLTTHS năm 2015. Xét từ bối cảnh quyền con người được đề cao 
trong và sau khi Hiến pháp năm 2013 được ban hành, xét từ bối cảnh cải cách tư pháp 
đã và đang diễn ra tương đối mạnh mẽ trong lĩnh vực tư pháp hình sự, thì sự cấy ghép 
nguyên tắc suy đoán vô tội vào tố tụng hình sự Việt Nam là một sự cấy ghép tự nguyện, 
nguyên tắc này được chào đón với kì vọng tạo ra nhiều thay đổi về cách đối xử với người 
bị buộc tội, về việc bảo đảm tính hợp pháp, đầy đủ của hoạt động thu thập chứng cứ, về 
tính có căn cứ, có lập luận và có thể dự báo của bản án hình sự, về vai trò và tính độc lập 
của xét xử, của Toà án…

Tuy nhiên, suy đoán vô tội là một yếu tố ngoại lai và ít nhiều không tương thích với 
cơ thể mới mà nó được cấy ghép. Mặc dù, xét từ phương diện lịch sử, tố tụng hình sự 
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truyền thống đã có những nền tảng tiến bộ nhất định, có một số nét của tố tụng tranh 
tụng và có một số quy định thể hiện sự khác biệt cần phải có trong việc đối xử với người 
chưa bị kết án. Tuy nhiên, tố tụng hình sự Việt Nam dù trải qua ba lớp trầm tích của tố 
tụng hình sự phong kiến phương Đông trung đại, tố tụng hình sự tư bản phương Tây 
cận-hiện đại và tố tụng hình sự XHCN hiện đại thì vẫn là mô hình tố tụng kiểm soát tội 
phạm, đều thể hiện sự đề cao yêu cầu kiểm soát tội phạm mà không chú ý nhiều tới sự 
cân bằng thoả đáng giữa quyền lực nhà nước và quyền con người của người bị buộc tội. 
Trong quan niệm truyền thống, tố tụng hình sự được quan niệm là một công cụ trấn áp 
tội phạm, một công cụ chuyên chế để bảo vệ lợi ích giai cấp cầm quyền, bảo vệ trật tự 
pháp luật mà giai cấp cầm quyền áp đặt. Quan niệm này vẫn chưa được thay đổi đáng 
kể trong xã hội hiện đại và tố tụng hình sự vẫn có nhiệm vụ chống mọi hành vi phạm 
tội, tích cực chủ động phòng ngừa và đấu tranh chống tội phạm. Yêu cầu về hiệu quả 
truy cứu trách nhiệm hình sự, về tỷ lệ buộc tội, kết tội thành công cao, nhưng không có 
các cơ chế tuỳ nghi truy tố, không có những điểm dừng tư pháp, lại đặt trong bối cảnh 
các nguồn lực về thời gian, về con người, về cơ sở vật chất… hạn chế, tất yếu dẫn tới việc 
các cơ quan tiến hành tố tụng hình sự sẽ phải nới lỏng việc cấp “quota” cho việc áp dụng 
biện pháp cưỡng chế với người bị buộc tội để nhanh chóng thu thập chứng cứ, tất yếu 
dẫn tới việc coi trọng kết quả hơn quá trình, mục đích hơn phương tiện.

Ba lớp trầm tích của tố tụng hình sự Việt Nam và các đặc tính của mô hình tố tụng 
kiểm soát tội phạm cũng cho thấy hình thức tố tụng phù hợp và nhất quán được áp dụng 
là tố tụng xét hỏi. Đây là hình thức tố tụng với vai trò quan trọng và chủ yếu của Cơ quan 
điều tra và giai đoạn điều tra trong quá trình chứng minh mà không phải là Toà án và giai 
đoạn xét xử. Có thể không quá khó khăn để kết luận người bị buộc tội có tội ngay từ khi có 
kết quả điều tra mà không phải cho tới khi có bản án có hiệu lực của Toà án. Trong tố tụng 
hình sự Việt Nam, Cơ quan điều tra, Viện kiểm sát, Toà án cùng trên trận tuyến đấu tranh 
với tội phạm, cùng có mối quan hệ giữa các chủ thể có địa vị của “cơ quan tiến hành tố 
tụng” của nhà nước để thực hiện nhiệm vụ chung là truy cứu trách nhiệm hình sự đối với 
người bị buộc tội. Vì vậy, giai đoạn tố tụng sau củng cố kết quả chứng minh của giai đoạn 
tố tụng trước, sự phản biện và phủ nhận kết quả chứng minh của giai đoạn tố tụng trước 
không nhiều. Tỷ lệ toà án tuyên không phạm tội thấp. Đây là tập quán tố tụng và đặc tính 
tố tụng điển hình của tố tụng xét hỏi. Bên cạnh đó, khác với nhiều quốc gia theo lý thuyết 
phân chia quyền lực, tại Việt Nam, Toà án – cơ quan thực hiện quyền tư pháp nhưng lại đặt 
trong một thể chế chính trị mà “quyền lực nhà nước không có sự phân chia nhưng có sự 
phân công, phối hợp và kiểm soát giữa các cơ quan thực hiện quyền lập pháp, quyền hành 
pháp và quyền tư pháp”, Toà án có vai trò không quá lớn để kiểm soát và cân bằng quyền 
lực (check and balance) của các cơ quan thực hiện quyền lập pháp, quyền hành pháp. 

Các yếu tố trên tạo nên tính không tương thích và cũng là những rào cản đối với 
việc cấy ghép nguyên tắc suy đoán vô tội. Nhìn rộng ra, nguyên tắc suy đoán vô tội còn 
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không tương thích trong trong một nền văn hoá ít nhiều mang tính hình thức và bệnh 
thành tích cũng như còn rất nhiều định kiến với với người bị buộc tội, người phạm tội. 
Chính vì vậy, nguyên tắc suy đoán vô tội được nội sinh hoá một cách khá chậm chạp vào 
hệ thống pháp luật Việt Nam, chỉ được ghi nhận tương đối đầy đủ các nội dung của nó 
trong những năm gần đây. Tuy nhiên, không thể phủ nhận giá trị của nguyên tắc suy 
đoán vô tội như một giá trị toàn cầu để thúc đẩy các vấn đề pháp quyền và nhân quyền, 
để bảo vệ công lý và công bằng xã hội. Nguyên tắc suy đoán vô tội là một giá trị văn hoá 
của nhân loại. Và theo nguyên lý của tiếp biến văn hoá, chính giá trị tự thân này của 
nguyên tắc suy đoán vô tội sẽ tạo nên sức mạnh “đồng hoá” để góp phần thay đổi môi 
trường mà nó được cấy ghép bằng chính việc thay đổi và hạn chế các rào cản nêu trên. 
Tuy nhiên, quá trình “đồng hoá” này không đơn giản và có thể dẫn tới nhiều hệ luỵ nếu 
vội vàng và không được kiểm soát tốt. 

Bài viết đã trả lời các câu hỏi nghiên cứu đặt ra về tính chất “tự nguyện” hay “cưỡng 
ép” khi cấy ghép nguyên tắc suy đoán vô tội qua việc phân tích các điểm tương thích và 
đặc biệt là các điểm không tương thích với các nội dung của nguyên tắc suy đoán vô tội 
từ môi trường tố tụng hình sự Việt Nam. Bài viết cũng đánh giá quá trình nội sinh hoá các 
nội dung của nguyên tắc suy đoán vô tội trong tố tụng hình sự Việt Nam đương đại và 
chỉ ra những hiệu ứng mà nguyên tắc này mang lại khi nó vượt qua được những rào cản 
– những “phản ứng đào thải” của quá trình cấy ghép. Tuy nhiên, vai trò của chủ thể nào, 
bằng cách nào để nguyên tắc này tiếp tục được nội sinh hoá, những hệ luỵ do nhận thức 
và áp dụng không đúng nguyên tắc suy đoán vô tội… là những vấn đề còn bị bài viết bỏ 
ngỏ và rất cần được có những nghiên cứu tiếp theo.
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PRESUMPTION OF INNOCENCE: 
 ACADEMIC UNDERSTANDING AND CONSTITUTIONAL PROVISIONS

Prof.Dr. Nguyen Dang Dung*1, Nguyen Dang Duy, LLM**2

Abstract: Presumption of innocence that until now has been  recognized  as universal human rights 

norm, has been adopted and guaranteed in many national  constitutions. Despite some limitations in 

comprehension, first 10 Amendments of the US Constitution is the first legal instrument that ever adopted this 

principal in the world. The history of constitution making in Vietnam also shows a complicated development 

in awareness on the principal, after 5 times of amendment, presumption of innocence was finally recognized 

in the Constitution. 

Key words: Presumption of innocence, awareness, constitutional provisions

1.   Presumption of innocence is not the recognition of philosophical awareness but also a constitutional 
principle

The principle of innocent presumption is an important principle in the modern life, 
including Vietnam. Unfortunately, this disciplinary is not adequately paid attention to 
by the society. In this essay, I would like to indicate the reason of the problem. In the past 
years, regarding the academia and theorical aspect, we have not paid adequate attention 
to this use, only until now after the trial of the Supreme Court on the exclusive trial of 
Ho Duy Hai case on May 08, 2020 that the meaning of this principle have been proved 
to be not uniformly understood or not understood at the highest judicial level and at the 
brightest place of judicial thinking in Vietnam. 

- On the awareness of the principle of innocence presumption 

Regarding the consciousness aspect, I would like to give the ideas in term of the innocence 
presumptions in the philosophical question: Innocence and guilty speculation is a revolution 
in the perception of crime. This is the revolution of awareness that Im. Kant, a German 
philosopher of the enlightenment time brought about. Copernic’s revolution was centered 
on the theory of the Sun to replace the central theory of the Earth, thereby overthrowing 
the astronomy theory of Christian Petolemy. Kant argues that a similar revolution means 
turning the belief in the tradition of conceptual perception to be consistent with the object in 
philosophy which is decided by the object instead of the notion.  

* School of Law, Vietnam National University, Hanoi.
** School of Law, Vietnam National University, Hanoi.
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In application of this conception of this revolution of Im. Kant, the investigating 
and accusation subjects in the field of criminal justice must be objectively consistent with 
the phenomena of the crime and not opposed to the phenomena of the criminal and 
subjective to the objective willings of investigation, and accusation.

- Presumption of innocence is a human right and a constitutional issue which is 
not only regulated by law or legal decisions of the executive or judicial authorities. The 
Constitution clearly stipulates the principle of national modernization and civilization. 
In contrast, there is no regulation showing a nation’s low civilization and criteria of the 
rule of law state. The provisions in the constitution are also one of the manifestations of 
state goals and social bonds.

Of all the major declarations of human rights that began with the Great Britain 
Charter (Magna Charta - 1215) and the French Declaration of Human Rights and Civil 
Rights (1789), the United States Human Rights in 1791 was one of the basic human right. 
The arbitrary prohibition of arbitrary arrest and detention in the Constitutions of other 
countries in the world today has a historical origin similar to a programmatic slogan of 
freedom. In the manner prescribed by the Great Charter of the UK: No free person shall be 
arrested, imprisoned, deprived, banned, exiled or any other destructive act, we shall not 
pursue dismiss the person, unless a legal decision is made by his peers, or under national 
law. Those are the reasons for the introduction of the jury of Western countries and the 
people’s jurors of the Socialist countries and of the Socialist Republic of Vietnam today.

All major declaration of human rights includes Great Britain Charter (Magna Charta - 
1215) and the French Declaration of Human Rights and Civil Rights (1789), the United States 
Human Rights (1791) are about the basic human rights. The arbitrary prohibition of 
arbitrary arrest and detention in the Constitutions of other countries in the world today 
has the similar historical origin on the freedom right. In the manner prescribed by the 
Greater Charter of the UK: No free person shall be arrested, imprisoned, deprived, banned, 
exiled or any other destructive act, we shall not pursue dismiss the person, unless a 
legal decision is made by his peers, or under national law. Those are the reasons for 
the introduction of the jury of Western countries and the people’s jurors of the Socialist 
countries and of the Socialist Republic of Vietnam today.

The purposes of right and interest protection of the people as well as the prohibition 
of the rights and interests of the people must be not only published on the document 
but also disseminated publicly to the people. Because the right action is to protect, the 
wrongdoing is to undermine the rights and legitimate interests of the people and rights. 
The medieval Swedish kings had to go around the country and pledge allegiance to their 
subjects, promising not to “destroy anyone’s life or body, regardless of wealth or poverty, 
except when that person is guilty and punishes under Swedish law... ”
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The Magna Carta of the United Kingdom, an ancient text which is now recognized 
by scholars as the cue of the later Constitutions, guaranteed only the rights of a certain 
group of feudal aristocracy. This Magna Carta also regulated that the arrest or confinement 
must be legal, and protect individuals from abusing the rights of the ruler. These rights of 
the British aristocracy today have been extended to all people regardless of whether they 
are rich, poor, or racial, which today we call human rights and human rights. .

Following the Magna Carta of the United Kingdom in 1215 is the issue of protecting 
individuals from arbitrary arrest or detention and it is considered a major aspect and a 
fundamental concretization of the human rights of freedom of the following years of the 
Renaissance and the Enlightenment of the history of human progress. This protection 
is also stated in the Law of Rights (1689) and the Law of Protection (Habeas Corpus Acts) 
(1640, 1679). After the French Revolution and the birth of the Universal Declaration of 
Human Rights (1789), this right was developed and its scope of application was expanded 
along with the freedom of guarantee for citizens provided in the constitution of nations. 
The above issues all lay the foundations for the future development of democracy and 
constitution.

- The US Constitution and the provisions of innocent judgments: The US Constitution does 
not have a direct provision for innocent presumption. In the eighteenth century, when the 
Constitution was passed, the innocence preassumption is not as hardly recognizable as it 
is today. These amendments have the effect of limiting the government’s ability to infringe 
upon personal freedoms, including freedom of speech, press, meeting and religion. 
These are inviolable rights. These rights are not limited, they exist independent of the 
government, unlike an unrestricted democratic subject that cannot be arbitrarily revoked 
by a temporary law or decision of the majority of governments elected by the people. The 
first amendments of the US Constitution were adopted in 1791, which later became known 
as the human rights of the United States.

It is important to note that almost two-thirds of the Bill of Rights protects the rights 
of people suspected or charged/accused/defended. This collection of things can be called 
the presumption of innocence. These rights include provisions that protect defendants 
and the accused in the process of judicial proceedings, fair trials, non-self-prosecutions 
and non-violent or irregular penalties, and not be accused two times for the same 
crime. Those are manifestations of the presumption of innocence. Human rights is a 
very broad and countless category. This is also one of the reasons why the original draft 
of the Constitution did not contain a section on human rights. But once prescribed, as 
mentioned above, there are up to two thirds of the provisions related to the accused 
and defendants with the content of expression of the right to make the presumption of 
innocence.
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Mr. Melvin Urofsky, one of Virginia’s University of Commonwealth and History 
researchers in the Human Rights Guaranteed by the Constitution, wrote: “Some people find it 
surprising that there are so many guarantees in the Bill of Rights for the protection of the accused 
(the accused, defendants):

The Fourth Article of the Constitution requires guarantees of prosecution and arrest;

The Fifth Supplement requires that the indictment be brought by a jury, prohibit threats 
against the defendant in the proceedings, and protect them from being compelled to testify against 
themselves and to insure laws to be enforced appropriately and fairly;

The Sixth Amendment guarantees defendants the right to know criminal charges, to confront 
witnesses, and to help with legal advices;

And the eighth supplemented articles ensure that a person after being convicted at an impartial 
trial should be acquired with the punishment corresponding to his crime. A person cannot be fined 
one million dollars for violation of traffic laws or have hand cut off for pretending to be a check, or 
being listed of the death for smuggling.

In this case, the rights reserved even for those convicted must be respected so that a democratic 
society can put its faith in the justice system, and that the system itself is not mislead and abused 
as a means to suppress the people. This is an ideal, and if the reality of life sometimes does not go as 
expected, this protection will serve as a standard that a democratic society should try to reach. “

One of the rights of equality before the law, also known as equality before the law, 
is that the defendants and the accused are equally protected against the power of the 
procedure-conducting agencies. First and foremost is their right to employ a lawyer. 
“Even the smartest and educated people have little skills or no skills on the legal science. 
If charged, that person won’t be able to decide for himself that the indictment is true or 
false. He is not familiar with the rules of evidence and if it is left without the help of a 
lawyer, he or she could lose the case without an accurate indictment and be convicted 
with unreasonable, irrelevant or unacceptable evidences. While the accused has perfect 
defense content available, he lacks the skills and knowledge to prepare for the defense. 
He needs the guidance in every step of the proceeding process by the lawyer. Without 
the guidance, he is not guilty but he still faces the risk of conviction, because he does not 
know how to prove his innocence. If this is true for an educated and intelligent people, 
then it is much worse“.

The above-mentioned prohibitions don’t not mean that the government lacks the 
necessary power to enforce the law and punish offenders. On the contrary, the criminal 
system in a democratic society will be very effective, everyone will assume that this system 
is fair and protects the legal rights of individuals when this system becomes effective. The 
rights that everyone can enjoy, whether they are in the majority, or fall into the minority 
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when exercising their political freedom to create the structures of government. When 
doing so, sometimes criminals can escape punishment. That is the trade-off of a system 
of legal proceedings with the ultimate purpose that no innocent person can be punished.

In the government apparatus, many authorities are established by the election 
method, which uses the majority as a standard to distinguish success or failure. The 
legislature and the executive which are the National Assembly and the President, are 
formed from the electoral method, so the activities of these two basic authorities are 
forced to show the will of the majority. When exercising the will of the majority of the 
above-mentioned authorities, there must be the interests of minorities to be taken into 
account. Only one judicial body - the Court will not be established by this method 
(election), but due to the appointment of superiors, it will be very likely for the protection 
of the rights of minorities and personal rights. Charles Justice Hughes, Chief Justice of 
the United States Supreme Court said: “The judiciary is the authority to protect our freedoms 
and property.” A democratic government must strengthen the activities of the judiciary in 
order to perform well the function of protection of minorities and the rights of individuals

From the above analysis, it can be concluded that a democratic government with its 
meaning, from the establishment of the structures until the decision of the main guidelines, 
policies and laws, the authority must comply with the principle of majority and the interests 
of the minority. When implementation and especially protection of individuals ‘rights, of 
course, the rights of each individual must be taken into account with the aim of prevention of 
inequality and injustice for each specific individual case. The government with the legislators 
and the executive can make great achievements for the state that everyone can easily 
recognize them like a series of magnificent architectural works. However, only a wrongful 
case of justice, the above-mentioned images of the government will also be completely 
collapsed in the eyes of the people. Of all the democratic governments from ancient times to 
the present, only the United States is the only place to soon recognize the supreme role of the 
Court, which even their national models do not recognize.

The draft was passed with provisions requiring 3/4 of the state parliament to approve. 
However the result was that there were not enough state ratifications as required by the 
aforementioned regulations. Awkwardly, the states like Virginia of the president of the 
Washington Constitutional Council, and together with other important states such as 
Massachusetts, New York, and Hamilton protested. The most plausible reason for states 
not to ratify is that the draft constitution is the absence of provisions on human rights. 
It was not until three years later that the addition of 10 amendments to the constitution 
draft were there enough states to be approved. These 10 amendments are the human 
rights statement of the United States of America. Up to now, these 10 amendments are still 
an indispensable content of the US Constitution. These 10 amendments and the official 
constitution constitute the constitution of the USA with a proud and challenging tone. Al 
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though the constitution only includes10 terms, Americans are still proud of it. This is also 
the reason why Americans belatedly ratify basic UN conventions on human rights. 

Although there is no written Constitution like other countries, with the spirit of the 
common law system with various types of sources including doctrines, the British have 
in their own manifestations of the presumption of innocence. The execution is to protect 
human rights of people. According to Dicey (nineteenth century), a major expert of the 
British Constitution, that was the “rule of law”:

“…no person may be punished, or may be legally injured physically or property, except if 
they clearly commits an offense provided that such offense is legally determined by the country’s 
usual court”.1

Drafted later, the Constitution of Italy clearly rules the presumption of innocence. Article 
27 (Rights of defendants) 1. Criminal liability applies only to individuals; 2. The defendant is 
considered innocent until convicted; 3) Punishments must not be inhumane and aimed at re-
educating the person sentenced; 4. The death penalty is prohibited.

In constitution of Japan, the presumption of innocence is stipulated by a series of 
regulations.  No one may be deprived of his or her right to life, liberty, or suffer from 
criminal penalties, unless he or she is tried pursuant to a procedure prescribed by law. 
(Article 31). No one may be arrested without the permission of the competent court 
which clearly indicates the offense, unless the person concerned is caught in the act. 
(Article 33). No one shall be held in custody without being informed of the crime and 
without being defensed by an advocate, without valid evidence. In case of complaint, it 
must be announced at the public court before the defendant and the lawyer. In case of 
no court order presenting the reasons in announcing the search place, and confiscated 
objects, all papers, utensils and houses are protected by law, unless otherwise stated 
Any search warrant or confiscation must be permitted by the authorized Justice officer. 
It is strictly prohibited to execute any torture or brutal punishment by any official. In 
all criminal cases, the accused is tried quickly and publicly by an impartial trial panel. 
Defendants have the right to confront witnesses, to request witnesses to stand before 
their courts to defend themselves, all expenses and travel of witnesses are at national 
expense. The defendant is defended by a lawyer. If the defendant can’t afford to hire 
a lawyer, he/she shall be appoint a lawyer to defend to defense him/her by the court. 
No one is required to make a false statement. Confessions caused by being forced, 
tortured, threatened or held in custody for a long time are not considered evidence. No 
one may be convicted or punished if the evidence is based solely on the defendant’s 
own admission. (Article 38). No one shall be liable for penalties for an act that was 

1 Alffred De Grazia: Elementary politics, Vietnam Research Center, Page. 423 Dicey: Introduction to the 
Study of the law of the Constitution 1926 
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considered to be legal at the time of execution or was acquitted or in the event of not 
being placed in a dangerous situation.

The person charged is still considered innocent until the offense is substantiated by 
a procedure prescribed by federal law and is pronounced by a legally effective judgment. 
The person charged is not obliged to prove his/her crime. Suspicious circumstances are 
explained in favor of the person charged. (Article 41) No one is obligated to provide 
evidence against themselves, their spouse, or relatives, as determined by federal law. The 
law may specify other cases where proof is not required. (Article 51).

2. Constitution of the Socialist Republic of Vietnam and presumption of innocence 

Presumption of innocence has been regulated in constitutions a long with our 
perception process of principles; it is a long time from non-recognition to recognition , from 
the constitution of communist democracy to socialist republic. 1946, 1959 constitutions 
of the Democratic Republic of Vietnam and 1980 constitution of the Socialist Republic of 
Vietnam did not regulate the right of presumption of innocence. 

 It was not until the 1992 Constitution, the constitution of renovation period, 
had some regulations related to presumption of innocence been stated. That the 
presumption of innocence was prescribed was one of the manifestations of the success 
related to renovation launched by The Communist Party of Vietnam and the State of 
Socialist Republic of Vietnam since 6th National Congress of the Communist Party 
of Vietnam. Though successful, in term of cognitive aspects, some gaps have still 
existed. Specifically, presumption of innocence is reflected from presumption of guilt: 
Everyone is innocent and suffers no punishment until the effective judgment of Courts. 
Additionally, the connotation of the above principle has not been stipulated in the 
Constitution The aforementioned awareness, together with the facts of investigation 
and prosecution, judgment have formed deep-rooted idioms in Vietnam’s judicial 
activities such as: Judgment based on evidences recorded in the case document, letting 
oneself be persuaded, etc. the presumption of innocence seldom has opportunities to be 
implemented the adjustment reality in Vietnam, excluding some rare cases such as the 
case with respect to Ta Dinh De, a famous body-guard of President Ho Chi Minh1.

 2013 Constitution has some adjustments according to the presumption of innocence. 
The later constitution has better understanding of the principle of the presumption 
of innocence both in form and content. Not only is prescribed by a regulation, the 
presumption of innocence is also stipulated by a range of related manifestations, from 
the right to defense to the right to compensation for damage when under investigation, 
prosecution, judgment wrongfully handled. 

Article 31

1 Judge - Phung Le Tran is the person who who declared Ta Dinh De innocent / People’s Electronic 
Court, February 2, 2018.
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1. A person charged with a criminal offense shall be presumed innocent until proven guilty 
according to a legally established procedure and the sentence of the court takes legal effect.

2. A person charged with a criminal offense shall be promptly tried in an impartial and public 
manner by a court within a legally established time limit. In case of a closed trial in accordance with law, 
the verdict shall be publicly pronounced.

3. No one may be tried twice for the same offense.

4. A person who is arrested, held in custody, temporarily detained, charged with a criminal 
offence, investigated, prosecuted or brought to trial has the right to defend himself or herself in 
person or choose a defense counsel or another person to defend him or her.

5. A person who is illegally arrested, held in custody, temporarily detained, charged with a 
criminal offence, investigated, prosecuted, brought to trial or subject to judgment enforcement has 
the right to compensation for material and mental damages and restoration of honor. A person who 
violates the law in respect of arrest, detention, holding in custody, laying of charges, investigation, 
prosecution, trial or judgment enforcement, thereby causing damages to others, shall be punished 
in accordance with law.

While in Constitution of the Democratic Republic of Vietnam followed by that 
of the Socialist Republic of Vietnam, it is very difficult to define the presumption of 
innocence as analyzed above, in the first Constitutions of the Republic of Vietnam, 
the provisions of this principle were stated very specifically. It was Article 7 of 1956 
Constitution of Republic of Vietnam, of which section 8 stipulated that: 1- The nation 
respects and protects the rights of personal safety and the right to advocate; 2. No 
one may be arrested, held in custody without a legal order if a competent authority 
under legal regulations, excluding the case of being be caught red-handed; 3. The 
accused and their relatives must be notified of their offenses within the statutory 
time limit. All criminal arrest must be under the control of the judiciary authority; 
4. No one may be tortured, threatened or forced to confess; Any confession caused 
by being tortured, threatened or forced is not considered evidence of accusation; 5. 
The accused must be tried publicly and promptly; 6. The accused have right to be 
witnessed and participated by a l defense lawyer at every interrogation stage including 
in a preliminary investigation; 7. The accused related to misdemeanour, without 
over three month previous convictions for intentional offenses can be released on 
bail if they have a reliable career and a address. The accused who are female related 
to misdemeanour with a reliable career and a address is over 3 months pregnant; 8. 
 The accused is presumed innocent until the verdict confirming the offense becomes certain; 
9. Doubt is beneficial to the accused; 10. The accused, who is unjustly arrested, after 
being declared innocent, have the right to claim the State for compensation in 
accordance with conditions stipulated by the law; 11. No one can be arrested due 
to debt.
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 The 1967 Constitution of the Republic of Vietnam also has clear provisions to protect 
people from unjust: People is suspected to commit crime (The Accused), may not be 
tortured (“No one may be tortured, threatened or forced to confess. Any confession caused by 
being tortured, threatened or forced is not considered evidence of accusation” - Article 7) and must 
be heard publicly, the accused is given “advocacy” and is presumed innocent until evidence of the 
charge is sufficient, the sentence is in force, and in case of suspicion (evidence is clear) the accused 
is beneficial or is declared to innocent (“The suspicions are beneficial for the accused” - Article 7). 
All of these rights are called “basic civil rights” and are not violated, despite of any change 
in the law (Article 29).

Conclusion: 

The presumption of innocence is a complex issue that expresses human cognitive 
development progress in an inseparably important relationship between the state, 
a social institution established by all citizens to protect their legitimate rights and 
interests, when their rights are at risk in violation of the natural state. Cognizance of 
the agent of the State for criminal acts, must comply with the law of cognizance and 
the presumption of innocence. In spite of being only a cognitive act, it is very important 
to the rights and interests of the accused and defendants, and is an expression of the 
state’s goal of protecting human rights as specified in the document being effective at 
the highest level of the nation. That is constitution of each nation. The history of the 
presumption of innocence in the Vietnamese Constitution also shows the difficult in 
cognizance of Vietnam’s constitution. After many amendments and supplementations, 
at last the presumption of innocence is stipulated solemnly Vietnamese Constitution. 
The remaining difficult issue is execution.  



SUY ĐOÁN VÔ TỘI: NHẬN THỨC KHOA HỌC  
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Tóm tắt:  Suy đoán vô tội - một vấn đề nhận thức mãi cho đến ngày nay mới được thừa nhận một cách 
phổ biến như là quyền con người và được nhiều hiến pháp của các quốc gia ghi nhận và bảo đảm thực 
hiện. Là bản thành văn đầu tiên của thế giới được thông qua khi chưa có nhận thức đầy đủ, nhưng 
những biểu hiện của suy đoán vô tội đã được Hiến pháp Mỹ quy định rõ ràng trong 10 tu chính án đầu 
tiên của mình. Lịch sử lập hiến Việt Nam cũng thể hiện nhận thức khó khăn không kém, sau 5 lần sửa 
đổi suy đoán vô tội mới những quy định một cách trang trọng và đầy đủ. 

Từ khóa:  Suy đoán vô tội,  Nhận thức, quy định hiến pháp

1.   Suy đoán vô tội không những là vấn đề nhận thức triết học mà còn là nguyên tắc hiến định

Nguyên tắc suy đoán vô tội là nguyên tắc quan trọng trong đời sống xã hội hiện đại. 
Trong đó có cả Việt Nam. Nhưng rất tiếc rằng, trong xã hội cũng như trong giới thuật 
nguyên tắc này rất ít được quan tâm.Trong bài tiểu luận này tôi muốn chỉ ra nguyên 
nhân của vấn đề.  Những năm qua trong lý thuyết, trong học thuật chúng ta ít quan tâm 
đến vấn đề này, chỉ mãi cho đến hiện nay sau vụ án xét xử của Tòa án tối cao phiên xét 
xử giám độc thẩm của vụ án Hồ Duy Hải ngày 8 tháng 5 năm 2020  mới thấy rõ ràng nội 
hàm của nguyên tắc này chưa được hiểu một cách thống nhất, thậm chí là không hiểu, 
ngay ở cấp xét xử ở cấp cao nhất, nơi sáng giá nhất về tư duy tư pháp ở Việt Nam. 

- Về nhận thức của nguyên tắc suy đoán vô tội.
Đã gọi là nhận thức thì tôi muốn thấy nhận thức luận của vấn đề suy đoán vô tội 

thuộc vấn đề triết học: Suy đoán vô tội và suy đoán có tội như là một cuộc cách mạng 
trong nhận thức về tội phạm. Đây là cuộc cách mạng về nhận thức mà Im. Kant, một 
nhà triết gia người Đức thời khai sáng đã mang lại. Cuộc cách mạng của Copernic là lấy 
lý thuyết Mặt trời làm trung tâm để thay thế cho thuyết địa cầu là trung tâm, qua đó lật 
đổ lý luận về thiên văn học của Petolemy của Kô Đốc giáo. Kant cho rằng trong triết học 
một cuộc cách mạng tương tự, tức lật ngược niềm tin trong truyền thống về nhận thức 
khái niệm phải phù hợp với đối tượng, do đối tượng quyết định thay vào đó đối tượng 
phải phù hợp với khái niệm1

3.

* Khoa Luật - Đại học Quốc gia Hà Nội.
** Khoa Luật - Đại học Quốc gia Hà Nội.
1 Vương Đức Phong và Ngô Hiếu Minh: 10 nhà tư tưởng lớn thế giới, Nxb. Văn hóa thông tin  2003 tr. 

188 - 189
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Áp dụng nhận thức theo cách này của Im. Kant thì trong lĩnh vực tư pháp hình sự 
thì nhận thức các chủ thể điều tra, buộc tội phải phù hợp một cách khách quan với các 
hiện tượng của tội phạm, mà không phải ngược lại các hiện tượng của tội  phạm buộc 
phải phù hợp với ý chí chủ quan của điều tra, và buộc tội. 

- Suy đoán vô tội là quyền con người và phải là vấn đề hiến định không phải chỉ 
được quy định ở tầm luật  hay dưới luật của các quyết định của các cơ quan hành pháp 
hoặc tư pháp.  Việc Hiến pháp quy định rõ nguyên tắc thể hiện sự hiện đại, sự văn minh 
của quốc gia. Ngược lại không quy định thể hiện tầm thấp kém không văn minh của 
quốc gia. Không thể hiện tiêu chí của nhà nước pháp quyền. Việc quy định trong hiến 
pháp còn là một trong những biểu hiện của mục tiêu nhà nước, của khế ước xã hội. 

Trong tất cả các tuyên ngôn chính về quyền con người bắt đầu với Đại hiến chương Anh 
quốc (Magna Charta - 1215) và Tuyên ngôn nhân quyền và dân quyền Pháp (1789), Nhân quyền 
năm 1791 của Mỹ quốc đều là một trong những quyền cơ bản của con người. Việc cấm các 
hành vi bắt và giam giữ một cách tùy tiện quy định trong trong các Hiến pháp các nước 
trên thế giới hiện nay có nguồn gốc lịch sử tương tự một khẩu hiệu mang tính chương 
trình về quyền tự do. Theo cách quy định của Đại hiến chương Anh quốc thì: Không có một 
người tự do nào bị bắt, cầm tù, tước đoạt, cấm đoán, lưu đày hay bất kì một hành vi hủy 
hoại nào khác, chúng ta cũng sẽ không truy đuổi người đó, trừ trường hợp có quyết định 
hợp pháp từ những người cùng hạng với anh ta, hoặc theo luật của quốc gia. Đó là những 
lý do cho việc ra đời của Đoàn bồi thẩm của các nước phương Tây và Hội thẩm nhân dân 
của các nước Xã hội chủ nghĩa và của Việt Nam Cộng hòa xã hội chủ nghĩa hiện nay. 

Mục tiêu bảo vệ quyền và lợi ích của người dân, cũng như không được xam phạm 
đến quyền và lợi ích của người dân không những phải được công bố trong các văn bản 
của nhà nước, mà còn phải truyên truyền công khai cho người dân biết. Vì hành vi làm 
đúng là bảo vệ, nằm ngay và bên cạnh những hành vi làm sai là hủy hoại quyền và lợi 
ích chính đáng quyền và lợi ích của người dân.  Những ông vua Thụy Điển thời Trung cổ 
sau khi lên ngôi đều phải đi vòng quanh đất nước và nguyện trung thành với thần dân, 
hứa rằng sẽ không “hủy hoại cuộc sống hay thân thể của bất kỳ ai, bất kể giàu nghèo, trừ 
khi người đó phạm tội và trừng phạt theo luật Thụy Điển...”1

Đại hiến chương Anh quốc một văn bản cổ mà ngày nay  được các học giả thừa nhận 
là manh nha của các bản Hiến pháp say nay, chỉ đảm bảo các quyền cho một nhóm người 
nhất định là tầng lớp quý tộc phong kiến, hiến chương này cũng đã quy định rằng việc 
bắt giữ hay giam hãm phải hợp pháp, và bảo vệ các cá nhân khỏi việc lạm quyền của 
người cai trị. Những quyền này của giưới quý tộc Anh quốc ngày nay đã được mở rộng 
cho tất cả mọi người dân không phân biệt đẳng cấp giàu,  nghèo, hay màu da chủng tộc, 
mà ngày này được chúng ta gọi là nhân quyền, quyền con người.

1 G. Alfredsson & A. Eide (chủ biên) Tuyên ngôn quốc tế về nhân quyền  Nxb. Thanh niên  tr. 221
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Tiếp theo Đại Hiến chương của Anh quốc năm 1215 vấn đề bảo vệ cá nhân khỏi 
việc bắt hay giam giữ tùy tiện được xem là một khía cạnh chính và là sự cụ thể hóa cơ 
bản quyền tự do của con người của những năm tiếp theo của thời kỳ Phục hung và Khai 
sáng của lịch sử tiến bộ nhân loại. Sự bảo vệ này cũng được nêu rõ trong Luật về các quyền 
(1689) và các Luật bảo thân (Habeas Corpus Acts) (1640, 1679). Sau Cách mạng Pháp và sự ra 
đời của Tuyên ngôn về nhân quyền (1789), quyền này được phát triển và phạm vi áp dụng 
cũng được mở rộng cùng với việc quyền tự do bảo đảm cho công dân được quy định 
trong hiến pháp của các quốc gia.2 Các vấn đề nêu trên đều những vấn đề đặt nền tảng 
cho sự phát triển  dân chủ và hiến pháp sau này.1

- Hiến pháp Mỹ và quy định suy đoán vô tội: Thực tế trong của Hiến pháp Mỹ không 
có quy định nào trực tiếp về suy đoán vô tội. Thời điểm của thế kỷ XVIII, khi Hiến pháp 
được thông qua suy đoán vô tội chưa được nhận biết ra một cách khổ biến như hiện nay. 
Những tu chính án này được có tác dụng giới hạn khả năng xâm phạm của chính quyền 
đối với các quyền tự do cá nhân, kể cả tự do ngôn luận, tự do báo chí, hội họp và tôn giáo. 
Đó là những quyền bất khả xâm phạm. Những quyền này không phải hữu hạn, chúng 
lại hiện hữu một cách độc lập không phụ thuộc vào chính quyền, khác với một chính thể 
không bị hạn chế, một chính thể dân chủ không thể huỷ bỏ một cách tuỳ tiện các quyền 
này bằng một đạo luật hoặc quyết định nhất thời của đa số chính quyền được dân chúng 
bầu ra. Những tu chính án đầu tiên của Hiến pháp Mỹ được thông qua năm 1791 mà sau 
này được gọi là nhân quyền của Hợp chúng quốc.

Điều đáng cần phải lưu ý rằng, gần 2/3 điều khoản của Luật Nhân quyền của Mỹ 
quốc (The Bill of Rights) nhằm bảo vệ quyền của những người bị tình nghi hay bị buộc 
tội/ bị can, bị cáo. Tập hợp những điều khản này có thể gọi là quyền suy đoán vô tội. 
Những quyền này gồm những quy định bảo vệ bị can, bị cáo trong quá trình xét xử theo 
luật, xử công bằng, không tự buộc tội và không bị xử phạt tàn bạo hay bất thường, và 
không bị buộc tội 2 lần về cùng một tội.2 Đó là những biểu hiện của quyền suy đoán vô 
tội. Quyền con người là một phạm trù bao quát rất rộng, không biết bao nhiêu mà kể. 
Đây cũng là một trong những lý do giải thích tại sao thuở ban đầu của dự thảo Hiến 
pháp không có phần quy định về nhân quyền. Nhưng một khi đã được quy định thì như 
trên đã nói có tới 2/3 điều khoản quy định có liên quan đến bị can, bị cáo, với nội dung 
biểu hiện của quyền suy đoán vô tội.

Ông Melvin Urofsky, một trong những nhà nghiên cứu lịch sử và chính sách công, 
thuộc Đại học Thịnh vượng chung Virginia trong tác phẩm Các quyền con người được đảm 
bảo bằng Hiến pháp đã viết: 

1 G. Alfredsson & A. Eide (chủ biên) Tuyên ngôn quốc tế về nhân quyền tr. 222 
2 Greg Russell: Chủ nghĩa lập hiến, Văn phòng Chương trình Thông tin quốc tế Bộ Ngoại giao Hoa 

kỳ, tr. 17 
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“Một số người lấy làm lạ khi thấy có quá nhiều bảo đảm đến vậy trong Tuyên ngôn Nhân 
quyền (Bill of Rights) dành cho việc bảo vệ những người bị buộc tội (bị can, bị cáo):

Điều bổ sung Thứ Tư của Hiến pháp yêu cầu cần phải có những bảo đảm đối việc truy tố và bắt giữ; 

Điều bổ sung Thứ Năm yêu cầu cáo trạng phải do một bồi thẩm đoàn đưa ra, cấm 
đe doạ đối với bị cáo trong các thủ tục tố tụng, và bảo vệ họ không bị buộc phải làm 
chứng chống lại chính mình, và bảo đảm pháp luật phải được thực thi một cách thích 
hợp, công bằng; 

Tu chính án Thứ Sáu đảm bảo cho bị cáo quyền được biết tội danh, được đối chất với nhân 
chứng, quyền được giúp đỡ tư vấn pháp lý; 

Và điều bổ sung Thứ Tám bảo đảm rằng ngay cả khi một người được kết tội sau một phiên 
toà công minh thì sự trừng phạt cũng phải tương ứng với tội của người đó. Một người không thể 
bị phạt một triệu đô – la, chỉ vì vi phạm luật giao thông, bị chặt tay chỉ vì làm giả một tờ séc, hay 
bị tử hình chỉ vì bị tội buôn lậu. 

Ở đây cũng vậy, những quyền dành ngay cho cả những người bị kết án cũng cần phải được 
tôn trọng để sao cho một xã hội dân chủ có thể đặt niềm tin vào hệ thống tư pháp, và rằng chính 
bản thân hệ thống đó không bị lầm lạc, lạm dụng như một phương tiện để đàn áp dân chúng. Đây 
chính là một lý tưởng, và nếu như thực tế cuộc sống đôi khi không được như mong muốn, thì sự 
bảo vệ này sẽ có vai trò như một chuẩn mực mà một xã hội dân chủ cần phải cố gắng vươn tới.”1

Một trong những điều kiện ngang bằng trước pháp luật, hay còn được gọi là bình đẳng 
trước pháp luật là các bị can, bị cáo được bảo vệ bình đẳng trước sức mạnh của các cơ quan 
tiến hành tố tụng. Trước hết và quan trọng nhất là quyền có luật sư của họ. “Ngay cả những 
người dân thông minh nhất và có cả trình độ văn hoá cũng rất ít và đôi khi không có kỹ năng 
về khoa học pháp lý. Nếu bị buộc tội thì người đó không có khả năng tự quyết định xem bản 
cáo trạng đó đúng hay là sai. Người đó không quen với quy tắc chứng cứ. Nếu bị bỏ mặc 
không có sự giúp đỡ của luật sư, người đó có thể thua kiện mà không có một bản cáo trạng 
chính xác và bị kết án với những chứng cứ không xác đáng, hoặc chứng cứ không liên quan 
đến vấn đề hoặc không thể chấp nhận được. Tuy người đó có sẵn nội dung bào chữa hoàn 
hảo, nhưng anh ta thiếu kỹ năng và kiến thức chuẩn bị bào chữa. Người đó cần có có sự dẫn 
dắt của luật sư trong từng bước đi của quy trình tố tụng. Không có sự dẫn dắt này, tuy không 
có tội nhưng họ vẫn phải đối mặt với nguy cơ kết tội, vì họ không biết làm thế nào để chứng 
minh sự vô tội của mình. Nếu điều này là thật đối với người thông minh có văn hoá, thì đối 
với người khác còn tệ hơn nhiều lần.”2 

Những điều cấm nêu ở phần trên hoàn toàn không có nghĩa là chính quyền thiếu đi 
những quyền hạn cần thiết để thi hành luật pháp và trừng phạt những kẻ phạm pháp. 

1 Melvin Urofsky, Individual Freedom and Bill of Rights, p. 74 U.S. Department of State Bureau of 
international information programs   http://usinfo. state.gov/

2 Melvin Urofsky, Individual Freedom and Bill of Rights, p. 60.  U.S. Department of State Bureau of 
international information programs http://usinfo. state.gov/
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Mà trái lại, hệ thống hình sự trong một xã hội dân chủ sẽ hiệu quả rất lớn, mà khi đem 
thi hành, mọi người dân sẽ cho rằng hệ thống này là công bằng và bảo vệ quyền lợi hợp 
pháp của cá nhân, trong đó có quyền lợi của chính cá nhân họ. Những quyền lợi mà bất 
kể ai cũng được hưởng, cho dù họ là đa số, hay rơi vào thiểu số khi thực hiện quyền tự 
do chính trị của mình thành lập ra các cơ cấu của chính quyền. Làm như vậy đôi khi có 
thể có trường hợp tội phạm thoát khỏi sự trừng trị. Đó là cái giá phải trả của của một hệ 
thống thực hiện quy trình tố tụng đúng luật với một mục đích tối cao là không có một 
người vô tội nào có thể bị trừng trị. 

Trong bộ máy chính quyền nhiều cơ quan được thành lập bằng phương pháp bầu 
cử lấy đa số làm chuẩn mực phân biệt sự thành công hay thất bại. Lập pháp và hành 
pháp, tức Quốc hội và Tổng thống đều được thành lập từ phương pháp bầu cử, nên hoạt 
động của hai cơ quan cơ bản này đều buộc phải thể hiện ý chí của đa số. Khi thực hiện ý 
chí của đa số các cơ quan nêu trên phải có động tác tính đến quyền lợi của thiểu số. Chỉ 
còn lại một cơ quan tư pháp - Toà án không được thành lập bằng cơ sở này (bầu cử), mà 
do sự bổ nhiệm của cấp trên sẽ rất có khả năng cho việc bảo vệ quyền lợi của người thiểu 
số và quyền lợi của cá nhân. Charles Evans Hughes, Chánh án Toà án Tối cao Hợp chúng 
quốc Hoa kỳ nói: “Ngành Tư pháp là ngành bảo vệ quyền tự do và tài sản của chúng ta.”1 Một 
chính quyền dân chủ, muốn thực hiện tốt chức năng bảo vệ thiểu số và quyền lợi của cá 
nhân phải tăng cường hoạt động của tư pháp.

Từ những điều được phân tích trên có thể kết luận rằng, một chính quyền dân chủ 
với đúng nghĩa của từ này, thì từ khi thành lập ra các cơ cấu cho đến  khi quyết định 
ra các chủ chương, chính sách và pháp luật chính quyền phải tuân theo nguyên tắc đa 
số, nhưng phải tính đến quyền lợi của thiểu số; khi thi hành và nhất là khi bảo vệ thì lẽ 
đương nhiên lại phải tính đến quyền lợi của từng cá nhân, với mục đích ngăn ngừa sự 
bất bình đẳng, sự oan sai cho từng trường hợp cá nhân cụ thể. Chính quyền với những 
nhà lập pháp và hành pháp có thể làm nên những thành tựu cao sang cho nhà nước mọi 
người đều có thể nhận ra một cách dễ dàng như bằng hàng loạt những công trình với 
kiến trúc nguy nga tráng lệ, nhưng chỉ một vụ án oan sai của tư pháp, thì những hình 
ảnh nguy nga nói trên của chính quyền cũng sẽ bị suy sụp hoàn toàn trước mắt của 
người dân. Trong tất cả các chính quyền dân chủ từ xưa đến hiện nay, chỉ có nước Mỹ là 
nơi duy nhất sớm nhận ra vai trò tối thượng của Tòa án, mà ngay cả những quốc mẫu 
của họ cũng không nhận ra.

Bản dự thảo được thông qua với điều khoản quy định phải có 3/4 nghị viện các 
tiểu bang đồng ý phê chuẩn. Nhưng kết quả là không đủ số tiểu bang phê chuẩn theo 
yêu cầu của quy định nói trên. Sự trớ trêu ở đây là những tiểu bang như Virginia của vị 
Chủ tịch Hồng đồng Lập hiến Washington, và cùng các tiểu bang quan trọng khác như: 

1 Charles Evans Hughes, Diễn văn đọc tại Elmira, New Yrok, 1907
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Masachusetts, New York của Hamilton lại là những tiểu bang phản đối. Lý do xác đáng 
nhất của các tiểu bang không phê chuẩn là bản dự thảo hiến pháp không có điều khoản 
về nhân quyền. Mãi 3 năm  sau với việc bổ sung 10 tu chính án thêm vào bản dự thảo 
hiến pháp mới có đủ được số lượng các tiểu bang cần phải phê chuẩn. 10 tu chính án này 
là tuyên bố nhân quyền của Hợp chúng quốc Mỹ châu. Cho đến nay 10 tu chính án này 
vẫn là một nội dung không thể thiếu được của Hiến pháp Hoa kỳ. 10 tu chính án này 
cùng bản hiến pháp chính văn tạo thành 1 bản hiến pháp của Mỹ với một giọng văn rất 
kiêu hãnh và đầy thách thức. Mặc dù chỉ bao gồm có 10 điều khoản thôi, mà người Mỹ 
vẫn tự hào về nó. Đây cũng là lý do khiến người Mỹ cấn cá phê chuẩn muộn màng các 
công ước cơ bản của Liên hợp quốc về nhân quyền. 

Mặc dù không có Hiến pháp thành văn như các quốc gia khác, nhưng với tinh thần 
của hệ thống thông luật với các loại nguồn đa dạng khác nhau gồm cả các học lý, người 
Anh đã có trong mình những thể hiện của suy đoán vô tội. Thực hiện những điều này là 
để nhằm mục đích bảo về nhân quyền của mọi người dân. Theo Dicey (thế kỷ XIX), một 
chuyên gia lớn của ngành Hiến pháp Anh quốc, thì đó là “quy tắc của luật pháp”:

“…không một người nào có thể bị trừng phạt, hay theo pháp luật có thể bị thương tổn về thể 
chất hay tài sản, ngoại trừ nếu người đó rõ ràng phạm pháp với điều kiện là sự phạm pháp này 
được xác định một cách hợp pháp bởi tòa án thông thường của đất nước”.1

Ra đời muộn hơn, Hiến pháp của Italia quy định rõ nguyên tắc suy đoán vô tội. Điều 27 (Các 
quyền của bị cáo): 1. Trách nhiệm hình sự chỉ áp dụng đối với cá nhân; 2. Bị cáo được coi là 
vô tội cho đến khi bị kết án; 3.Các hình phạt không được vô nhân đạo và cần nhằm mục đích 
tái giáo dục người bị kết án;  4. Hình phạt tử hình bị cấm.

Hiến pháp Nhật Bản, nguyên tắc suy đoán vô tội được thể hiện bằng một loạt các quy 
định.  Không ai bị tước bỏ quyền sống, quyền tự do hay phải chịu các hình phạt 
hình sự trừ khi bị xét xử theo thủ tục do luật pháp quy định. (Điều 31). Không 
ai bị bắt bớ mà không có sự cho phép của tòa án có thẩm quyền trong đó chỉ rõ 
hành vi phạm tội, trừ trường hợp đương sự bị bắt quả tang. (Điều 33). Không ai 
bị giam giữ nếu không được thông báo tội trạng và nếu không có luật sư bênh 
vực, không có chứng cớ xác đáng. Nếu có đơn khiếu nại, cần phải được công 
bố ngay tại phiên toà công khai trước bị cáo và luật sư. Nếu không có lệnh của 
toà án trình bày lí do, thông báo về chỗ khám xét, đồ vật bị tịch thu thì mọi giấy 
tờ, vật dụng, nhà ở đều được pháp luật bảo vệ, ngoại trừ trường hợp theo. Mọi 
lệnh khám xét, tịch thu đều phải có sự cho phép của viên chức Tư pháp có thẩm 
quyền. Sự tra tấn hay việc thực hiện các hình phạt tàn bạo của bất kỳ viên chức 
nào bị tuyệt đối cấm. Trong tất cả các vụ án hình sự, bị cáo được xét xử nhanh 
chóng, công khai bởi một Hội đồng xét xử công minh. Bị cáo có quyền đối chất 
với các nhân chứng, có quyền yêu cầu nhân chứng ra trước toà để bênh vực 

1 Alffred De Grazia: Chính trị học yếu lược, Trung tâm nghiên cứu Việt Nam, tr. 423  Dicey: Instroduction 
to the Study of the law of the Constitution 1926.



529SUY ĐOÁN VÔ TỘI: NHẬN THỨC KHOA HỌC VÀ QUY ĐỊNH TRONG HIẾN PHÁP CỦA QUỐC GIA 

mình, mọi chi phí và sự đi lại hầu toà của nhân chứng do quốc gia đài thọ. Bị cáo 
được luật sư bào chữa. Nếu trong các quy trình thủ tục, bị cáo không có tiền thuê 
luật sư thì toà án sẽ chỉ định một luật sư để bào chữa cho bị cáo. Không ai bị bắt 
buộc khai trái sự thật. Những lời thú tội vì ép buộc, tra tấn, đe doạ hay do thời 
gian giam cầm lâu không được coi là bằng chứng. Không ai bị kết án hay trừng 
phạt nếu chứng cứ buộc tội chỉ dựa trên lời thừa nhận của bản thân bị cáo. (Điều 
38). Không ai phải chịu trách nhiệm về hình phạt đối với một hành vi được coi là 
hợp pháp vào thời điểm thực hiện hay đã được xử trắng án hoặc được thực hiện 
trong trường hợp không bị đặt vào tình trạng nguy hiểm.

Người bị buộc tội vẫn được coi là vô tội cho đến lúc tội được chứng minh 
theo một trình tự do pháp luật liên bang quy định và được tuyên bởi một bản 
án có hiệu lực pháp lý. Người bị buộc tội không có nghĩa vụ phải chứng minh 
tội của mình. Các tình tiết gây nghi ngờ được giải thích có lợi cho người bị buộc 
tội.  (Điều 41) Không một ai có nghĩa vụ phải cung cấp chứng cứ chống lại chính 
mình, vợ hoặc chồng mình, những người thân của mình do pháp luật liên bang 
xác định. Pháp luật có thể quy định những trường hợp khác khi không phải 
cung cấp chứng cứ. (Điều 51)

2. Hiến pháp Việt Nam và nguyên tắc suy đoán vô tội 

Việc quy định nguyên tắc suy đoán vô tội được quy định trong Hiến pháp trả dài 
theo nhận thức của chúng ta về nguyên tắc, từ chỗ không thừa nhận đến chỗ thừa nhận 
là cả một thời gian dài từ hiến pháp của nền dân chủ cộng hòa sang đến nền Cộng hòa 
Xã hội chủ nghĩa. Hiến pháp năm 1946, 1959 của Việt Nam Dân chủ cộng hòa, và Hiến 
pháp 1980 của chế độ CHXHCN Việt Nam  không quy định quyền suy đoán vô tội. 

 Mãi đến Hiến pháp năm 1992 Hiến pháp của thời kỳ đổi mới mới có quy định thể hiện 
nguyên tắc suy đoán vô tội.  Việc quy định quyền suy đoán vô tội như là một trong những 
biểu hiện của thành công của công cuộc đổi mới được Đảng và Nhà nước phát động kể từ 
Đại hội Đảng Cộng sản lần thứ 6 năm 1986.  Mặc dù là thành công, nhưng về mặt nhận thức 
vẫn còn chứa đựng những khoảng trống. Đó là suy đoán vô tội lại được quy định theo tư 
duy ngược là của suy đoán có tội.: Không ai bị coi là có tội và phải chịu hình phạt khi chưa có 
bản án của Tòa án đã có hiệu lực pháp luật. Thứ nữa là nội hàm của nguyên tắc chưa được 
quy định trong Hiến pháp. Nhận thức nêu trên cùng với những thực tiễn điều tra, truy tố 
xét xử đã thành những câu thành ngữ ăn sâu trong hoạt tư pháp của Việt Nam như: Án tại 
hồ sơ, tâm phục khẩu phục,...nguyên tắc suy đoán vô tội, rất ít có cơ hội cho việc thực hiện trên 
thực tế xét xử ở Việt Nam, trừ những trường hợp hy hữu như vụ án Tạ Đình Đề - người của 
người cận về nổi tiếng của Chủ tịch Hồ Chí Minh1.

1 Thẩm phán - Phùng Lê Trân người đã tuyên Tạ đình Đề vô tội / Tòa án nhân dân điện tử, ngày 02 
tháng 02 năm 2018
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Hiến pháp 2013 mới đã chỉnh lại bằng quy định mới, theo cách tư duy của suy đoán 
vô tội. Hiến pháp mới có nhận thức đúng hơn về nguyên tắc suy đoán vô tội cả về mặt 
hình thức lẫn nội dung. Không những chỉ được quy định bằng một quy định, suy đoán 
vô tội còn được quy định bằng một loạt các biểu hiện có liên quan, từ quyền bào chữa 
cho đến quyền được bồi thường thiệt hại khi bị điều tra, truy tố, xét xử một cách oan sai. 
Điều 31 quy định:

1. Người bị buộc tội được coi là không có tội cho đến khi được chứng minh theo trình tự luật 
định và có bản án kết tội của Tòa án đã có hiệu lực pháp luật.

2. Người bị buộc tội phải được Tòa án xét xử kịp thời trong thời hạn luật định, công bằng, 
công khai. Trường hợp xét xử kín theo quy định của luật thì việc tuyên án phải được công khai.

3. Không ai bị kết án hai lần vì một tội phạm.

4. Người bị bắt, tạm giữ, tạm giam, khởi tố, điều tra, truy tố, xét xử có quyền tự bào chữa, 
nhờ luật sư hoặc người khác bào chữa.

5. Người bị bắt, tạm giữ, tạm giam, khởi tố, điều tra, truy tố, xét xử, thi hành án trái pháp 
luật có quyền được bồi thường thiệt hại về vật chất, tinh thần và phục hồi danh dự. Người vi phạm 
pháp luật trong việc bắt, giam, giữ, khởi tố, điều tra, truy tố, xét xử, thi hành án gây thiệt hại cho 
người khác phải bị xử lý theo pháp luật.

Trong khi Hiến pháp của Việt Nam Dân chủ Cộng hòa rồi tiếp theo đó là của Cộng 
hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam rất khó khăn cho việc quy định nguyên tắc suy đoán vô 
tội như đã được phân tích ở phần trên, thì ở ngay ở những Hiến pháp đầu tiên của chế 
độ Việt Nam Cộng hòa đã có những quy định của nguyên tắc này một cách rất cụ thể. 
Đó là Điều 7 Hiến pháp VNCH năm 1956, trong đó có khoản 8 quy định: 1- Quốc gia 
tôn trọng và bảo vệ quyền an toàn cá nhân và quyền biện hộ; 2. Không ai có thể bị bắt 
bớ, giam giữ nếu không có mệnh lệnh hợp pháp của cơ quan có thẩm quyền luật định, 
ngoại trừ trường hợp quả tang phạm pháp; 3. Bị can và thân nhân phải được thông báo 
tội trạng trong thời hạn luật định. Mọi sự câu lưu phải đặt dưới quyền kiểm soát của cơ 
quan tư pháp; 4. Không ai có thể bị tra tấn, đe dọa hay cưỡng bách thú tội, sự nhận tội 
vì tra tấn, đe dọa hay cưỡng bách không được coi là bằng chứng buộc tội; 5. Bị can phải 
được xét xử công khai và mau chóng; 6. Bị can có quyền được luật sư biện hộ dự kiến 
trong mọi giai đoạn thẩm vấn kể cả trong cuộc điều tra sơ vấn; 7. Bị can về các tội tiểu 
hình, chưa có tiền án quá ba tháng tù về các tội phạm cố ý, có thể được tại ngoại hầu tra 
nếu có nghề nghiệp và địa chỉ chắc chắn. Nữ bị can về các tội tiểu hình, có nghề nghiệp 
và địa chỉ chắc chắn, nếu có thai trên ba tháng; 8. Bị can được suy đoán là vô tội cho đến khi 
bản án xác nhận tội trạng trở thành nhất định; 9.Sự nghi vấn có lợi cho bị can; 10. Bị can bị 
bắt giữ oan ức, sau khi được tuyên bố vô tội, có quyền đòi Quốc gia bồi thường thiệt hại 
trong những điều kiện luật định; 11. Không ai có thể bị câu thúc thân thể vì thiếu nợ.
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 Hiến pháp năm 1967 của VNCH  cũng có những quy định rõ ràng trực tiếp vào hiến 
pháp để bảo vệ người dân không bị oan: Trong trường hợp có nghi vấn phạm tội (Bị can), 
không bị tra tấn ép cung (“Không ai có thể bị tra tấn, đe dọa hay cưỡng bách thú tội. Sự nhận tội 
vì tra tấn, đe dọa hay cưỡng bách không được coi là bằng chứng buộc tội” - Điều 7) và phải xét xử 
công khai, bị can được có “quyền biện hộ” và được cho là vô tội cho đến khi có đủ bằng 
chứng buộc tội, bản án có hiệu lực, và trong trường hợp có nghi vấn (bằng chứng không 
rõ ràng) thì bị can được có lợi hoặc tuyên vô tội (“Sự nghi vấn có lợi cho bị can”- Điều 7). Tất 
cả những quyền này được gọi là “quyền công dân căn bản” và không được vi phạm, dù có 
thay đổi luật (Điều 29).

3. Kết luận 

Suy đoán vô tội là một vấn đề phức tạp thể hiện sự tiến triển nhận thức của con 
người trong mối quan hệ quan trọng mật thiết không thể tách rời giữa nhà nước, một 
thiết chế xã hội được mọi người dân thành lập ra với mục đích bảo vệ quyền và lợi ích 
hợp pháp của mình với người dân, khi quyền của họ có nguy cơ trong sự vi phạm ở trạng 
thái tự nhiên. Nhận thức của người thay mặt nhà nước  đối với hành vi tội phạm, phải 
tuân theo quy luật của nhận thức phải tuân theo quy tắc suy đoán vô tội. Mặc dù chỉ là 
một hành vi nhận thức, nhưng rất quan trọng liên quan đến quyền và lợi ích của bị can, 
bị cáo, là một biểu hiện của mục tiêu bảo vệ nhân quyền của nhà nước được quy định 
trong văn bản có hiệu lực cao nhất của quốc gia. Đó là Hiến pháp của mỗi quốc gia.  Lịch 
sử quy định nguyên tắc suy đoán vô tội trọng Hiến pháp Việt Nam cũng thể hiện nhận 
thức khó khăn của nền lập hiến Việt Nam. Trải qua nhiều lần sửa đổi và bổ sung cuối 
cùng suy đoán vô tội cũng Hiến pháp Việt Nam những quy định một cách trang trọng. 
Vấn đề khó khăn còn lại là thực thi.   
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PRESUMPTION OF INNOCENCE AND PRACTICE IN VIETNAM

                                                            Prof. Dr. Thai Vinh Thang*1

Abstract: The presumption of innocence is an important principle in criminal proceedings at any 
country in the contemporary world. The nature of the principle is that any person who is supposed to 
be charged with a criminal offense is considered innocent until proven guilty in a public trial with the 
assurance of necessary conditions for his/her defense.  If there is not enough evidence, or it is impossible 
to clear up the grounds of accusation, the accused person must be considered innocent. The following 
article will analyze the scientific and practical significance of the principle and give some unjust cases 
in judicial practice in feudal as well as contemporary period in order to draw some useful lessons for 
judicial activities in Vietnam as well as other countries in the contemporary world.

Key words: the presumption of innocence principle, judicial practice, in Vietnam

    

1. Definition for the presumption of innocence principle

According to Article 13 of the 2015 Criminal Procedure Law, the presumption of in-
nocence principle is prescribed as follows: “The accused person is considered not guilty 
until it is proven by the order and procedures prescribed by this Law and legally guilty 
judged by the Court. If there are insufficient and unable to clarify grounds for accusation 
or conviction according to the order and procedures prescribed by this Law, the competent 
procedural authorities and persons must conclude that the accused person is not guilty.” 
The presumption of innocence principle dates back to ancient Rome and now exists almost 
in the criminal laws of countries around the world. This principle is also noted in Article 
11 of the Universal Declaration of Human Rights: “Everyone charged with a penal offence 
has the right to be presumed of innocent until proved guilty according to law in a public 
trial at which he has had all the guarantees necessary for his defense”. The International 
Convention on Civil and Political Rights, also referred to in paragraph 2 of Article 14, states: 
“Everyone charged with a criminal offence has the right to be presumed innocent until 
proven guilty according to law.” Although terminologies for the presumption of innocence 
principle has only been used for the first time in the Vietnam Criminal Procedure Law 
2015, its content has been expressed in Article 9 of the Vietnam Criminal Procedure Law 
2003: “The principle that no one is considered to be guilty until the sentence of the Court 
has taken legal effect”.

* Hanoi University of Law.
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The presumption of innocence principle is extremely important in Vietnam practice 
as well as other countries in the practical adjudication of criminal cases. Failure to grasp 
thoroughly this principle will lead to unpredictable consequences, especially in countries 
that have not abolished the death penalty. The death sentence happens when there are 
still “reasonable doubt” that leads to many unjustifiable wrongs.

In judicial practice in Vietnam from past to present, most of unjust cases are largely 
due to not understanding, not setting or obeying the presumption of innocence prin-
ciple. Here we review some unjust cases in feudalism to “review and learn new”, and 
contemporary judgments to draw certain lessons for the present and the future.

2.   Unjust cases in Vietnam’s judicial history in the period of the monarchy state due to the inability to 
thoroughly grasp the presumption of innocence principle

2.1.   The case of Tran Quoc Chan in Tran dynasty

Tran Quoc Chan was a great mandarin of the Tran Dynasty, he was the father of 
Queen Le Thanh - the Queen under the reign of King Tran Minh Tong. In 1328, King Tran 
Minh Tong was in the throne for 15 years but he still did not choose anyone to be the 
Crown Prince. Le Thanh Queen did not give birth to a male prince. The Crown Prince 
in the monarchy state is of special importance, so making an early plan is a must. The 
princes Vuong, Kinh, Trac and Phu all have reached adulthood. In such context, when 
the elders have grown up but the first-ranked son has not yet born, then what should 
do? The King wanted the official mandarins to advise the King on this matter. In the Roy-
al Court, the mandarins divided into two parties: Van Hien Hau and Tran Khac Chung’s 
party supposed that they should choose a Crown Prince among their adult children, 
and Tran Quoc Chan’s party advised the King to wait for a little more time because the 
Empress was young and still capable of giving birth to a male. Because there was no con-
sensus among the mandarins, King Tran Minh Tong declared that he needed more time 
to review and slowly make decision. During that time, the two mandarins Van Hien Hau 
and Tran Khac Chung devised a plan to eliminate Tran Quoc Chan. Tran Khac Chung 
knew Tran Phau - a servant of Tran Khac Chan and told Van Hien Hau to give Tran Phau 
100 taels of gold so that he could accuse Tran Quoc Chan of plotting to betray the King. 
King Tran Minh Tong heard the accusation of Tran Phau, and ordered the imprisonment 
of Tran Quoc Chan at Tu Phuc pagoda. Seeing that many people in the Royal Court did 
not believe the accusation and defended Tran Quoc Chan, the King took the matter to 
ask Thieu Bao Tran Khac Chung. Khac Chung took the opportunity and said to the King, 
“Catching tigers is easy, releasing tigers is difficult.” The new King banned Quoc Chan 
from eating and drinking and was forced to commit suicide. The Queen who came to 
visit her father had to get her clothes soaked in water to drink for her father. Tran Quoc 
Chan, who had great merit in suppressing Chiem Thanh’s enemies, died unjustly dead.
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A few years later, when Tran Pheu’s first wife and concubine got jealous, they brought 
the story of Van Hien Hau gifting gold to the King. Tran Phau was executed death in the 
most cruelty form. Van Hien Hau was exempted from death but was demoted to a civil 
and his name was deleted from the Royal Register. Particularly Tran Khac Chung, though 
he was not received a criminal conviction, but recorded as a minor by the history books, 
not worthy of being an official mandarin.1

The above unjust case happened because they have not thoroughtly grasped 
the presumption of innocence principle. In this case, King Tran Minh Tong made 
two big moral and legal mistakes. The first, the King killed a great official who had 
great merit in suppressing Champa enemy, protecting the southern territory of the 
nation. The second, the King unjustly killed a loyalist of the Court and a close family 
member, the beloved father of the Empress, the King’s wife, the grandfather of the 
princess of the King. Reasonable doubts had not been noted, such as Tran Phau with 
his greedy nature for wealth could get bribes to accuse unjustly to others that had not 
been set out, or Van Hien Hau who had been in conflict with Tran Quoc Chan before, 
could think of many deep stratagems to harm Tran Quoc Chan that were not noticed 
by King Tran Minh Tong. Those are the causes leading to the unjust death of a great 
mandarin who contributed to the country. 

2.2   The case of Nguyen Trai - Nguyen Thi Lo (Le Chi Vien case) in the Le Dynasty

In the history of Vietnam justice in the monarchy, the case of Le Chi Vien (the case 
of Nguyen Trai - Nguyen Thi Lo) was the most painful and dark page. The case of Le 
Chi Vien as the most absurd, unjust, most brutal expression likely happen to the fate of 
a person, a family, an ancestry that made a great contribution to the country but again 
suffered a grim death not only for one person but for the whole family and lineage by 
the sentence: “death conviction of three generations”. In the introduction to the his-
torical novel of French writer Yveline Feray “Dix mille printems” (Vietnamese means 
Van Xuan) about Nguyen Trai, the world cultural celebrity, poet Huy Can wrote: “The 
tragedy of Nguyen Trai is that a great soul to grow in a tight society, isn’t it? And is the 
problem of the Nguyen Trai era considered as a matter of building and using power in 
a way that is suitable for the people and the nation?” 2.

Regarding the case of Le Chi Vien, Dai Viet Great History 3 wrote:

1 Refer: Quoted book, page 114
2 Yvenline Feray, VAN XUAN (Dix mille printems), translation by Nguyen Khac Duong, Publisher of 

Literature & Sudestasie, 1996, p.5 
3 Dai Viet Great History Encyclopedia is a four-volume history series, printed in the 18th year of Chinh 

Hoa in 1697, and is currently kept in the library of the Asian Society in Paris. This is the National History 
Encyclopedia associated with famous names of historians such as Le Van Huu in the 13th century, Phan 
Phu Tien, Ngo Si Lien in the 15th century, Pham Cong Tru and Le Hy in the 17th century. In 1967, Social 
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“Nham Tuat / Dai Bao / the 3rd year (1442). In August, the King arrived at lichi garden, 
Gia Dinh district 1, and suddenly became ill and died. Previously, the King liked the wife of 
Thua Chi Nguyen Trai - Nguyen Thi Lo who was very beautiful person with good knowl-
edge and literature, and often invited to the Royal palace and titled her as “Le nghi hoc 
si” (the Master of Royal Ceremony) and kept her nearby.  Until the patrol of the East, the 
Royal delegation reached litchi garden, Dai Lai commune, along Thien Duc river, the King 
stayed up all night with Nguyen Thi Lo and then died away, the official mandarins secretly 
brought the King back to the Capital. On the sixth day on to the Capital, they brought the 
King into the palace at midnight and then announced funeral. Everyone said that Nguyen 
Thi Lo killed the King2. On August 12, the Royal Court put Crown Prince Bang Co on the 
throne. Bang Co was only 2 years old, so Queen Nguyen Thi Anh was the regent.

On the 16th date, the Royal Court killed Nguyen Trai and his wife, Nguyen Thi Lo, 
and convicted death to three generations. Previously, Nguyen Thi Lo came in and out of the 
Royal palace, Thai Tong liked her and joked with her. Till then, the King went on patrol to 
the East, went to Nguyen Trai’s house and then got sick and died, so Trai was guilty of that. 

Comment: Female beauty harms people too much. Thi Lo is just a woman, King Thai Tong 
loved the beautyr so he died, Nguyen Trai married the beauty and the whole family were killed, is 
it worth any precautions? ”

In the book “Big Cases in the Ancient and Modern History of Vietnam” by Pham 
Minh Thao3 with refer to Le Chi Vien case, the author wrote: “Thi Lo was tortured very 
cruelly. Before and after the case, there is just a question: “Did you poison the King? 
Did Nguyen Trai devise such a mischievous ploy? Because of so much pain, Thi Lo was 
forced to accept all the sins that the authorities had laid out. After pointing to the sen-
tence, she was imprisoned.”

In the research project: “Le Thanh Tong - the King of Justice and a great innovator” 
by the researcher and lawyer Le Duc Tiet, refer to the state and society in the period 
when Le Chi Vien case was happened, Vien wrote: “Le Loi died and Le Thai Tong suc-
ceeded the throne (1433-1442) that caused the situation of the country to sink deeply 
into messy. Le Thai Tong likes to flatter. Around Le Thai Tong was a flood of crafty cun-
ning eunuchs. At first, Le Thai Tong conferred the title of Crown Prince to his eldest 
son, Nghi Dan, at the time that Nghi Dan was only 3 months old. Nghi Dan’s mother, 
Duong Thi Bi, was also made Queen. But soon after, due to captivating beauty and 

Sciences Publishing House published the Dai Viet Great History Encyclopedia, translatedby Chinese Han 
Cao Huy and edited by Professor Dao Duy Anh.

1 Gia Dinh district was once a part of Gia Luong district, Bac Ninh province.
2 Dai Viet Great History Encyclopedia, Volume 2, Publisher of Social Sciences, 1998, p. 352
3 Pham Minh Thao, Big Cases in the Ancient and Modern History of Vietnam, Publisher of Culture 

and Information, Hanoi, 1999, page 117
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listening to the flattery of concubine Nguyen Thi Anh and the eunuchs, Le Thai Tong 
deposed the throne of the eldest son of Nghi Dan and deposed the Queen also Duong 
Thi Bi. Both mother and daughter Duong Thi Bi and Nghi Dan were forced to leave the 
palace. Bang Co, the second son of Le Thai Tong, the offspring of concubine Nguyen 
Thi Anh was granted the Crown Prince to succeed the King. Nguyen Thi Anh became 
the main palace hostess and was granted the title of Queen. Le Thai Tong’s behavior 
was considered to be contrary to the traditional Confucian viewpoint, contrary to the 
basic principles of succession to the throne, which was the seed of future scramble for 
the throne. The top officials, the mandarins and the elders, those who dared to stand 
up to discourage the King were disgraced, exiled to the bureaucracy or killed. Before 
the sudden death of King Le Thai Tong and the case of Le Chi Vien in the palace of 
King Le Thai Tong, there was a fight for the crown prince. Ngo Thi Ngoc Dao - an 
amateur who was pregnant (was the wife of King Le Thai Tong), was suspected to be a 
talisman to harm Prince Bang Co. Nguyen Trai and his wife, the Master of Royal Cer-
emony, Nguyen Thi Lo, knew that it was Nguyen Thi Anh’s ploy to eliminate Ngo Thi 
Ngoc Dao, a kind and beautiful woman, so they secretly organized for Ngo Thi Ngoc 
Dao fled to ensure safety for her life. Nguyen Thi Anh knew this, so she hated the 
couple Nguyen Trai - Nguyen Thi Lo. The death of King Le Thai Tong happened when 
he stayed with Nguyen Thi Lo that was an opportunity for Nguyen Thi Anh to accuse 
Nguyen Thi Lo of killing the King. A few days after King Le Thai Tong died, Crown 
Prince Bang Co was succeeded to the throne, Nguyen Thi Anh exercised the regency. 
The opportunity to take revenge on Nguyen Trai - Nguyen Thi Lo of Nguyen Thi Anh 
had come. In such a context, of course the presumption of innocence principle is not 
set in place. Later, when Tu Thanh - the son of Ngo Thi Ngoc Giao, ascended the throne 
to become the heroic King Le Thanh Tong, the unjust death of Nguyen Trai - Nguyen 
Thi Lo was vindicated, and Le Thanh Tong clarified the truth. Details of the case and 
praising Nguyen Trai: “Uc trai - his heart is so bright, like a star”. 

2.3. The case of North Town Governor Nguyen Van Thanh

Nguyen Van Thanh, who was originated from Quang Dien, Thua Thien province, 
was a handsome man and a martial art writer. Nguyen Van Thanh was a great contribu-
tor to the Nguyen Dynasty in the draft of the Hoang Viet Law (Gia Long Law) promul-
gated in 1812. Nguyen Van Thanh was appointed by Emperor Gia Long as the North 
Town Governor. Because he held so much power, Nguyen Van Thanh also had a lot 
of envy and hatred competitors. Thanh had a son, Nguyen Van Thuyen, who passed 
a bachelor’s degree and oftern wrote poems and literature. Once upon a time, when 
Thuyen heard that, in Thanh Hoa, Nguyen Van Khue and Nguyen Duc Thuan became 
famous in literature, Thuyen made a poem to be sent by Truong Hieu to invite Khue and 
Nhuan to come to his home: 
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Ai Chau heard of many nice people
Longing desire for talent still be
Ngoc Phac Kinh Son full of talents
Ky Bac horse knows for a long time
The scent of a dark cave is thousands of miles away
The sound of the hill is high and cloudy
This chance when we meet
To help each other change the life

Truong Hieu showed this poem to Nguyen Huu Nghi. Nguyen Huu Nghi knew that 
the great mandarin Le Van Duyet who hated Nguyen Van Thanh and gave this letter to 
Duyet. Duyet had summoned to Gia Long King that the poem was intended to counter 
back to the Royal. But King Gia Long thought it was just an unreasonable poem, so he did 
not judge anything. In 1816, Ky Luc in Quang Tri, Nguyen Duy Hoa, who was provoked by 
the anti-Royal party during the Court and requested to attend the Royal and submit con-
viction of Thanh. The text wrote: “The child of Van Thanh was Van Thuyen who betrayed 
and revealed the secrecy. Thanh did not even show his repentant but stood tall on such 
temples, that was not accepted for the rule of the Court. If Your Majesty regarded him as a 
merit person, Majesty should also give the case to the public, use law to handle and then 
take care, then the law of the country will be revealed clearly and the crooks will be afraid”.

King Gia Long entrusted the high-ranking mandarin Le Van Duyet to imprison 
Nguyen Van Thuyen. Duyet sent interrogators. Being beaten with pain, Thuyen could 
not stand and plead, then commit guilty to treason. 

According to the feudal law of the Nguyen Dynasty, if the crime made by the chil-
dren, the father must be guilty. So Nguyen Van Thanh was imprisoned and he was forced 
to drink a suicide pill.

3.   Cases of injustice in the contemporary period for violating the presumption of innocence principle

3.1.  The case of Nguyen Thanh Chan

On the night of August 15th, 2003, a murder case occurred in Me village, Nghia 
Trung commune, Viet Yen district, Bac Giang province, the victim was Ms. Nguyen Thi 
Hoan who was born in 1972. After conducting the investigation, the Bac Giang prov-
ince’s investigating police agency has prosecuted the accused and detained Mr. Nguyen 
Thanh Chan from September 28th, 2003. After that, the People’s Court tried the first 
instance and the Supreme People’s Court tried the appeal and sentenced Mr. Chan to 
murder and punished him with life sentence. Mr. Nguyen Thanh Chan served the sen-
tence of imprisonment in Vinh Quang prison, Ministry of Public Security. Especially, in 
the case file, Mr. Nguyen Thanh Chan confessed, claiming to be the killer of Ms. Hoan, 
but the confession continuously changed and at the end of the investigation, he started 
to protest. At the beginning of the first instance trial of Mr. Chan, he was petitioned. De-
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nouncing the persecution, corporal punishment, and many witnesses determining the 
innocent status for Mr. Chan. In the process of executing the punishment Mr. Chan and 
his family repeatedly complained and filed an appeal but no results.

On July 9th, 2013, the information section of the crime information collection and 
reception department (Room 1), the investigating agency of the High Supreme People’s 
Procuracy received a typed petition with a brief content of more than 200 words by 
Nguyen Thi Chien. The application stated that “I was Nguyen Thi Chien whose husband 
was appealed by the Supreme People’s Court and sentenced to life imprisonment, now 
in Vinh Quang prison, Vinh Phuc province. M husband had unjust conviction. Now, 
in June 2013, my family knows more important new evidence. So I made this applica-
tion urgently for help to save my husband ... “. On the last day of September of that 
year, Ms. Chien was taken by Ms. Than Thi Hai (a relative of the family) to meet with 
the leader of Room 1. On September 30th, 2013, a task force was sent to Bac Giang to 
determine the new information that Ms. Chien and Ms. Hai have provided. To ensure 
confidentiality, the mission left the motorbike at the headquarters of the People’s Com-
mittee and took a motorbike taxi to Me village, Nghia Trung commune, Viet Yen district, 
Bac Giang province as buyers of timber. Information on who a person named Ly Nguyen 
Chung was, what he did on the night of the murder, which was clearly understood by 
Mrs. Nguyen Thi Lanh, Ly Nguyen Chung’s stepmother. On October 2nd, 2013, the in-
vestigating agency summoned Ms. Nguyen Thi Lanh to the office, but on the night of 
October 3rd, 2013, she called the investigating agency saying that Mr. Ly Van Chuc, the 
father of Ly Nguyen Chung threatened to kill her and asked for help. In the early morn-
ing of October 4th, 2013, the investigating agency instructed the police of Nghia Trung 
commune to hold Ms. Lanh to the Communicipal People’s Committee headquarters to 
ensure safety for Ms. Lanh, waiting for the arrival of the investigation agency’s car. When 
working with the investigating agency, Mrs. Lanh recounted the night of the murder, Ly 
Nguyen Chung came home with bloody clothes, and the father and son talked in ethnic 
languages and early morning Chung left for Lang Son. Later, she heard Chung confess 
to having killed Hoan. Mr. Chuc threatened her if she spoke it out, he would kill her. This 
story she just told Mr. Hien who is her father, now frail and dying. When the investigator 
worked with Mr. Chuc, at first he did not cooperate and show his excited attitude and 
strongly opposed to the investigating authority, even threatened to suiside immediately. 
By professional measures, skillfully convincing, Mr. Chuc finally confirmed the informa-
tion Mrs. Lanh said was true.  

On 10th October 2013, the investigating agency of the High Supreme People’s Pro-
curacy went to Nhuong Ban commune, Loc Binh district, Lang Son province where Ly 
Nguyen Chung started his journey to escape to the Central Highlands. Here, the investi-
gating agency met Ly Thi Nghien, Ly Nguyen Chung’s sister, after 4 hours of persuasion, 
finally Ly Thi Nghien opened her mouth: “That day, Ly told me about the story of killing 
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Hoan - a grocery seller in Bac Giang, he said he did not know why he did so.” After that, 
Phuc (Chung’s brother, who later died in a murder case) contacted Chung to flee to the 
Central Highlands to do business.1

Mr. Nguyen Thanh Chan was released in November 2013 after 10 unjust prisoners. 
Chan later recounted that he had been bowed, beaten, threatened, and even had to prac-
tice stabbing straw with a knife so that he could perform again before the court. In gen-
eral, not only Nguyen Thanh Chan but other cases such as Huynh Van Niet (Binh Thuan 
province), Han Duc Long in Bac Giang’s case have the same causes that do not follow 
the presumption of innocence principle and they were all forced to declare untrue. Mr. 
Nguyen Thanh Chan was compensated with VND 7.2 billion (about US $ 320,000), al-
though the compensation amount is not large compared to 10 years of unjust imprison-
ment, but it has partly helped Mr. Chan and his family recover with material and mental 
conditions that were seriously reduced during 10 year imprison period when he was 
deprived of liberty due to imprisonment.

3.2. The case of Huynh Van Nen and 17 years of unjust imprison

On April 23rd, 1998, Nguyen Tho and Ho Thanh Viet (or Chin deaf who died) walked 
on the inter-village road of Tan Minh commune, Ham Tan district, Binh Thuan province 
and met the daughter of Mrs. Le Thi Bong from the same village. The two initially tried 
to pull her chain but later feared, they changed to the intention of stealing Mrs. Bong’s 
video player. Early in the morning, Tho and Viet broke into Mrs. Bong’s house, trying 
to steal the closet when Mrs. Bong discovered them. The two men killed Mrs. Bong to 
death. Tho and Viet, then, stole the gold ring of the victim. On the morning of April 24th 
1998, after selling the stolen gold ring of the victim, Tho took the car to Ho Chi Minh City, 
then continued to drive to Loc Ninh - Binh Phuoc. Tho hired a person to come to Cam-
bodia to work as a hired labor. After one year, Tho returned to Ho Chi Minh City, then 
went to Can Tho with the new name Pham Van Khanh. Here Tho was familiar with Tra 
Thi S (44 years old, from Soc Trang province). When having a child with Ms. S Tho, he 
left her and followed Ms. Son Thi H (reside in Cu Lao Dung district, Soc Trang). On July 
8th, 2012, due to jealousy, Tho stabbed Nguyen Van Hung (Ms. S’s old boyfriend) with 
his injured 21% and was punished by the People’s Court of Cu Lao Dung for two years 
in prison. Released from prison 3 months early, Tho come to work for the shrimp farming 
for Mr. Nguyen Van Dong in Kien Luong district, Kien Giang province. After 9 months 
working, Tho left for Hong Ngu district (Dong Thap) to live with Nguyen Thi P (46 years 
old). On October 10th, 2015, when he was driving a motorbike on the road in Hong Ngu 
district, Tho was stopped by the traffic police to check personal papers. Due to no per-

1 Refer to: WWW. Coquandieutravksndtc.gov.vn/nhin-lai-vu-minh-oan-cho-ong-nguyen-thanh-
chan-ky-1-anh-sang-cuoi-duong-ham/
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sonal identification documents, Tho was invited to the police station by the traffic police. 
At the police station, Tho declared his real name and criminal offense to kill Mrs. Bong to 
the investigation agency of Hong Ngu district. Through Tho’s confession, after 17 years 
of imprisonment, Huynh Van Nen was vindicated to kill Mrs. Bong.

In August 2016, the People’s Court of Binh Thuan province tried first instance and 
sentenced Nguyen Tho to 20 years in prison. Then the accused person appealed for 
mitigation, and Mrs. Bong’s family appealed for the death penalty. In the appeal court, 
Nguyen Tho was sentenced to life imprisonment.

In May 2015, when defendant Nguyen Tho surrendered, Huynh Van Nen was for-
mally vindicated after 17 years of unjust imprisonment. In May 2017, Mr. Nen was com-
pensated with VND 10 billion (about USD 450,000) by the People’s Court of Binh Thuan.

Recalling the 1999 robbery murder case that the victim was Ms. Le Thi Bong, Mr. 
Huynh Van Nen was sentenced to life imprisonment. In the work, Vuon Dieu case of 
Law, Assoc.Prof. Dr. Pham Hong Hai was published in 20081. 

Lawyer Pham Hong Hai wrote and recalled, in August 2000, Nguyen Phuc Thanh, 
in his 18-month prison sentence at Song Cai detention center when he heard that Huynh 
Van Nen was sentenced to life imprisonment for the murder of Mrs. Bong, had found 
the prison authorities and accused Nguyen Tho and exculpated Huynh Van Compress 
because his group of friends Thanh, Tho, Viet, Cuong and Trang often gathered to eat, 
drink, fight and discussed to rob. After carrying out the case, Tho told Thanh about his 
trophy of killing Mrs. Bong. After receiving the news, the Binh Thuan Police Department 
sent Cao Van Hung to verify, Cao Van Hung asked Nguyen Phuc Thanh to withdraw 
the application but Thanh did not listen. After that, it was unknown how the investiga-
tor Cao Van Hung had solved the case.  Huynh Van Nen was unjustly convicted in both 
murder cases, which was murdered by Mrs. Le Thi Bong (April 23, 1998) and the Vuon 
Dieu Case of which the harmed person was Mrs. Duong Thi My (on October 10th 1993). 
In the case of Duong Thi My, Mr. Nen received a sentence of 5 years in prison, the case 
of Le Thi Bong, Mr. Nen received a sentence of life imprisonment and summed up two 
cases of life imprisonment. The cause of both cases of wrongdoing is that all three bod-
ies - the investigating agencies, the Procuratorate and the Court were not thoroughly 
grasped the presumption of innocence principle and the regulator uses torture to force 
Huynh Van Nen to receive the crime. 

1 Professor, Doctor, Lawyer Pham Hong Hai, The case of Vuon Dieu – from perspectives, Publisher of 
People’s Police, 2008, page 435



NGUYÊN TẮC SUY ĐOÁN VÔ TỘI VÀ THỰC TIỄN  
TƯ PHÁP Ở VIỆT NAM

                                                            GS.TS. Thái Vĩnh Thắng*1

Tóm tắt: Nguyên tắc suy đoán vô tội (presumption of innocence) là một nguyên tắc quan trọng trong 

tố tụng hình sự của bất kỳ quốc gia nào trong thế giới đương đại.  Bản chất của nguyên tắc này là bất 

kỳ ai bị buộc tội hình sự đều được coi là vô tội cho đến khi được chứng minh là có tội trong một phiên 

tòa công khai với việc đảm bảo các điều kiện cần thiết cho việc biện hộ của người đó. Khi không đủ, 

hoặc không thể làm sáng tỏ căn cứ buộc tội thì phải coi người bị buộc tội là vô tội. Bài viết sau đây sẽ 

phân tích ý nghĩa  khoa học và thưc tiễn của nguyên tắc này và đưa ra một số vụ án oan sai trong thực 

tiễn tư pháp ở Việt Nam thời kỳ phong kiến cũng như thời kỳ đương đại nhằm rút ra những bài học bổ 

ích cho hoạt động tư pháp ở Việt Nam cũng như các nước khác trên thế giới đương đại.

 Từ khóa: Nguyên tắc suy đoán vô tội, thực tiễn tư pháp, ở Việt Nam

1.    Khái niệm nguyên tắc suy đoán vô tội 

Theo quy định tại Điều 13 Bộ luật tố tụng hình sự năm 2015 nguyên tắc suy đoán 
vô tội (presumption of innocence) được quy định như sau:  “Người bị buộc tội được coi 
là không có tội cho đến khi được chứng minh theo trình tự, thủ tục do Bộ luật này quy 
định và  có bản án kết tội của Tòa án đã có hiệu lực pháp luật. Khi không đủ và không thể 
làm sáng tỏ căn cứ để buộc tội, kết tội theo trình tự thủ tục do Bộ luật này quy định thì cơ 
quan, người có thẩm quyền tiến hành tố tụng phải kết luận người bị buộc tội không có 
tội”. Nguyên tắc suy đoán vô tội có từ thời La Mã cổ đại và hiện nay hầu như tồn tại trong 
hầu hết pháp luật tố tụng hình sự các nước trên thế giới. Nguyên tắc này cũng được  ghi 
nhận trong Điều 11 Tuyên ngôn thế giới về nhân quyền (Universal Declaration of Human 
Rights): “ Everyone charged with a penal offence has the right  to be presumed innocent 
until proved guilty according to law in a public trial at which he has had all the guarantees 
necessary for his defense” (Bất kỳ ai bị buộc tội hình sự đều có quyền suy đoán vô tội cho 
đến khi  được chứng minh là có tội trong một phiên tòa công khai với việc đảm bảo các 
điều kiện cần thiết cho việc biện hộ cho người đó). Công ước quốc tế về các quyền dân sự 
chính trị (International Convention on Civil and Political Rights) cũng tại đoạn 2 Điều 14 
cũng quy định:  “Everyone charged with a criminal offence has the right to be presumed 
innocent until proved guilty according to law” (Bất kỳ ai bị buộc tội hình sự đều có quyền 

* Trường Đại học Luật Hà Nội.
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suy đoán vô tội cho đến khi được chúng minh là có tội theo pháp luật). Mặc dù thuật ngữ 
nguyên tắc suy đoán vô tội mới được sử dụng lần đầu trong Bộ luật tố tụng hình sự Việt 
Nam năm 2015, tuy nhiên nội dung của nó đã được thể hiện trong Điều 9  Bộ luật tố tụng 
hình sự Việt Nam năm 2003: “nguyên tắc không ai bị coi là có tội khi chưa có bản án kết tội 
của Tòa án đã có hiệu lực pháp luật”.

Nguyên tắc suy đoán vô tội có nghĩa vô cùng quan trọng  trong thực tiễn Việt Nam 
cũng như các nước khác trong thực tiễn xét xử các vụ án hình sự. Việc không quán triệt 
nguyên tắc này sẽ dẫn đến những hệ lụy khó lường, nhất là ở những nước chưa bãi bỏ 
án tử hình. Viêc tuyên án tử hình khi vẫn còn những “reasonable doubt” (nghi ngờ hợp 
lý) dẫn đến nhiều oan sai không khắc phục được.

Thực tiễn tư pháp ở Việt Nam từ xưa đến nay phần lớn các vụ án oan khuất phần lớn 
đều do không hiểu, không đặt ra hoặc không tuân thủ nguyên tắc suy đoán vô tội. Sau 
đây chúng ta điểm qua một số vụ án oan sai thời phong kiến để có thể “ôn cổ , tri tân”,  và 
các bản án thời kỳ đương đại  để rút ra những bài học nhất định cho hiện tại và tương lai. 

2.   Những vụ án oan sai trong lịch sử tư pháp Việt Nam thời kỳ nhà nước quân chủ do chưa quán triệt 
nguyên tắc suy đoán vô tội

2.1.   Vụ án Trần Quốc Chẩn thời kỳ nhà Trần

Trần Quốc Chẩn là một đại thần thời kỳ nhà Trần, ông là bố đẻ của Hoàng hậu  Lệ 
Thánh, Hoàng hậu dưới triều  Vua Trần Minh Tông.  Năm 1328 nhà Vua Trần Minh Tông 
đã ở ngôi 15 năm nhưng vẫn chưa chọn ai làm Thái tử. Hoàng hậu Lệ Thánh không sinh 
được hoàng nam. Ngôi Thái tử  trong nhà nước quân chủ có tầm quan trọng đặc biệt nên 
không thể không lập sớm. Các hoàng tử Vượng, Kinh, Trác, Phủ đều đã vào tuổi trưởng 
thành.  Trong bối cảnh các con thứ đã lớn mà con đích chưa sinh thì phải làm thế nào đây? 
Vua muốn các quan đại thần tư vấn cho Vua về vấn đề này. Trong triều đình các quan đại 
thần chia làm hai phái: phái của  Văn Hiến Hầu và Trần Khắc Chung cho rằng nên lập Thái 
tử trong các con thứ đã trưởng thành, còn phái của Trần Quốc Chẩn  thì tư vấn cho Vua 
nên đợi  thêm một thời gian vì Hoàng hậu còn trẻ và  còn có khả năng sinh nở hoàng nam. 
Do chưa có sự thống nhất giữa các quan đại thần nên Vua Trần Minh Tông đã phán rằng 
hãy cứ từ từ để  nhà vua suy xét. Trong thời gian chờ Vua suy xét, hai quan đại thần Văn 
Hiến Hầu và Trần Khắc Chung đã nghĩ ra mưu kế để triệt hạ Trần Quốc Chẩn. Trần Khắc 
Chung biết tên Trần Phẫu, gia nô của Trần Quốc Chẩn tham vàng nên bảo Văn Hiến hầu 
đưa cho nó 100 lạng vàng để nó tố cáo Trần Quốc Chẩn  đang có âm mưu phản Vua.  Vua 
Trần Minh Tông đã nghe lời tố giác của tên Trần Phẩu, hạ lệnh tống giam Trần Quốc Chẩn 
ở chùa Tư Phúc. Thấy nhiều người trong triều đình không tin chuyện đó và bênh vực cho 
Trần Quốc Chẩn, Vua đem việc ấy ra hỏi Thiếu Bảo Trần Khắc Chung. Khắc Chung  nhân 
cơ hội đó đã nói với Vua: “ Bắt hổ thì dễ, thả hổ thì khó”. Vua mới cấm tuyệt không cho 
Quốc Chẩn ăn uống, bắt phải tự tử. Hoàng hậu vào thăm cha phải lấy áo tẩm nước vắt cho 
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cha uống. Trần Quốc Chẩn, người có công lớn trong dẹp giặc Chiêm Thành đã chết một 
cách oan khuất.1

Mấy năm sau, gặp khi vợ cả, vợ lẽ của Trần Phẫu ghen nhau, đem  chuyện Văn Hiến 
đút vàng tâu lên Vua. Trần Phẫu bị xử tử hình với hình thức lăng trì. Văn Hiến hầu được 
miễn tội chết nhưng bị giáng xuống làm thứ nhân và xóa tên trong sổ hoàng tộc. Riêng 
Trần Khắc Chung tuy không bị án hình sự nhưng bị sử sách ghi lại như một kẻ tiểu nhân, 
không xứng được làm quan.2

Vụ án oan trên đây đã xẩy ra do chưa quán triệt nguyên tắc suy đoán vô tội. Với vụ 
án này Vua Trần Minh Tông đã mắc hai sai lầm lớn về mặt đạo đức và pháp luật. Một 
là Vua đã giết mất một quan đại thần có công lớn trong dẹp giặc Chiêm Thành, bảo vệ 
lãnh thổ phía Nam của quốc gia. Hai là, giết oan một người trung thành với triều đình 
và là một người thân thiết của gia đình, người cha kính yêu của Hoàng hậu, vợ của Vua, 
ông ngoại của các công chúa, con của vua. Các nghi ngờ hợp lý (Resonable doubts) đã 
không được lưu ý như Trần Phẫu với bản tính tham vàng,tham của cải, tham giàu, có thể 
nhận đút lót để vu oan, giá họa cho người khác đã không được đặt ra, hay Văn Hiến hầu 
vốn đã mâu thuẩn  với Trần Quốc Chẩn từ trước có thể  nghĩ ra nhiều mưu sâu để hãm 
hại Trần Quốc Chẩn đã không được Vua Trần Minh Tông chú ý đến. Đó chính là những 
nguyên nhân dẫn đến cái chết oan khuất của một đại thần có công với nước.

2.2. Vụ án Nguyễn Trãi- Nguyễn Thị Lộ (Vụ án Lệ Chi Viên) thời kỳ nhà Lê

 Trong lịch sử tư pháp Việt Nam thời kỳ  nhà nước quân chủ chuyên chế vụ án Lệ 
Chi Viên ( Vụ án Nguyễn Trãi- Nguyễn Thị Lộ) là trang đau thương và đen tối nhất. Vụ 
án Lệ Chi Viên như là sự biểu hiện phi lý nhất, bất công nhất, tàn bạo nhất có thể xẩy ra 
đối với số phận của một con người, một gia đình, một dòng họ có đóng góp lớn lao cho 
Tổ quốc nhưng lại phải hứng lấy cái chết oan nghiệt không những cho một người mà cho 
cả gia đình và dòng họ bởi bản án : “ tru di tam tộc”. Trong lời giới thiệu cho tiểu thuyết 
lịch sử của nhà văn Pháp Yveline Feray “ Dix mille printems” ( Vạn xuân) viết về Nguyễn 
Trãi, danh nhân văn hóa thế giới,  nhà thơ Huy Cận đã viết: “ Cái bi kịch của Nguyễn Trãi 
có phải là một tâm hồn lớn phải sống trong một xã hội chật hẹp, ngặt nghèo không? Và 
vấn đề của thời đại Nguyễn Trãi có phải là vấn đề xây dựng và sử dụng quyền lực sao 
cho phù hợp với lòng dân và vận nước?”3.

Về vụ án Lệ Chi Viên, Đại Việt sử ký toàn thư4 đã viết:

1 Xem : Đại Việt sử ký toàn thư, tập 2, Nxb. Khoa học xã hội, Hà Nội 1998, tr. 113.
2 Xem: Sách đã dẫn, tr. 114
3 Yvenline Feray , VẠN XUÂN (Dix mille printems), bản dịch của Nguyễn Khắc Dương, Nxb. Văn học 

& sudestasie, 1996, tr.5
4 Đại Việt sử ký toàn thư là Bộ lịch sử gồm 4 tập, bản in theo ván khắc năm chính hòa thứ XVIII tức năm 

1697,hiện đang được lưu giữ tại thư viện của Hội Á châu ở Paris. Đây là Bộ sử quốc gia gắn liền với tên 
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“ Nhâm tuất,/Đại bảo/ năm thứ 3 ( 1442). Tháng 8, Vua về đến vườn Vải, huyện Gia 
Định1, bỗng bị bạo bệnh rồi băng. Trước đây Vua thích vợ của Thừa chỉ Nguyễn Trãi là 
Nguyễn Thị Lộ, người rất đẹp, văn chương rất hay, gọi vào cung phong làm Lễ nghi học 
sĩ, ngày đêm hầu bên cạnh. Đến khi đi tuần miền Đông, xa giá về tới vườn Vải, xã Đại Lại, 
ven sông Thiên Đức, Vua thức suốt đêm với Nguyễn Thị Lộ rồi băng, các quan bí mật đưa 
về. Ngày mồng sáu về tới kinh, nửa đêm đem vào cung rồi mới phát tang. Mọi người đều 
nói là nguyễn Thị Lộ giết Vua2. Ngày 12 tháng 8 triều đình đưa Hoàng thái tử Bang Cơ lên 
ngôi. Bang Cơ lúc đó mới 2 tuổi nên Hoàng hậu Nguyễn Thị Anh làm nhiếp chính.

Ngày 16, giết Hành khiển Nguyễn Trãi và vợ là Nguyễn Thị Lộ, bắt tội đến ba họ. 
Trước đây, Nguyễn Thị Lộ ra vào cung cấm, Thái Tông trông thấy rất ưa, liền cợt nhả với 
thị. Đến đây Vua đi tuần về miền Đông, đến chơi nhà Trãi rồi bị bạo bệnh mà mất, cho 
nên Trãi bị tội ấy.

Lời bàn: Nữ sắc làm hại người ta quá lắm. Thị Lộ chỉ là một người đàn bà thôi, Thái Tông yêu 
nó mà thân phải chết, Nguyễn Trãi lấy nó mà cả họ bị diệt, không đề phòng mà được ư?”

Trong cuốn sách “Các vụ án lớn trong lịch sử cổ, cận đại Việt Nam” của tác  giả Phạm 
Minh Thảo3 khi nói về vụ án Lệ Chi Viên tác giả đã viết: “ Thị Lộ bị tra tấn rất dã man. 
Trước sau vẫn chỉ là một câu hỏi: - Có phải ngươi đã tiến độc không? Có phải Nguyễn 
Trãi đã bày ra mưu thí nghịch đó không? Vì quá đau đớn, Thị  Lộ buộc phải nhận tất cả 
những tội lỗi mà bọn hình quan đã bày đặt ra. Sau khi điểm chỉ vào bản cung, nàng bị 
tống vào ngục”.

Trong công trình nghiên cứu: “ Lê Thánh Tông vị vua anh minh, nhà cách tân vĩ đại” 
của nhà nghiên cứu, luật gia Lê Đức Tiết khi viết về bối cảnh nhà nước và xã hội trong 
giai đoạn xẩy ra vụ án Lệ Chi Viên đã viết: “ Lê Lợi chết, Lê Thái Tông nối ngôi ( 1433-
1442) đã làm cho tình hình đất nước lún sâu vào những cuộc rối ren. Lê Thái Tông ưa 
xu nịnh. Xung quanh Lê Thái Tông là một lũ hoạn quan đầy mưu mô xảo quyệt. Thoạt 
đầu, Lê Thái Tông phong tước kế vị Hoàng thái tử cho con cả là Nghi Dân, lúc Nghị Dân 
mới 3 tháng tuổi. Mẹ Nghi Dân là chính cung Dương Thị Bí được phong làm Hoàng 
hậu. Nhưng chẳng bao lâu sau, do say đắm nhan sắc và nghe lời xiểm nịnh của thứ phi 
Nguyễn Thị Anh cùng lũ hoạn quan, Lê Thái Tông phế truất ngôi kế vị ngai vàng của 
con cả Nghi Dân, phế truất ngôi Hoàng hậu của chính cung Dương Thị Bí. Cả hai mẹ con 
Dương Thị Bí, Nghi Dân bị buộc phải rời khỏi cung cấm. Bang cơ, con thứ của Lê Thái 

tuổi của các sử gia nổi tiếng như Lê Văn Hưu thế kỷ XIII, Phan Phu Tiên, Ngô Sĩ Liên thế kỷ XV, Phạm 
Công Trứ, Lê Hy thế kỷ XVII. Năm 1967, Nhà xuất bản KHXH đã xuất bản Bộ Đại Việt sử ký toàn thư 
do nhà Hán học Cao Huy Giu dịch và giáo sư Đào Duy Anh hiệu đính.

1 Huyện Gia Định ngày trước nay là một phần của huyện Gia Lương, tỉnh Bắc Ninh.
2 Đại việt sử ký toàn thư, tập 2, Nxb. Khoa học xã hội, 1998, tr. 352
3 Phạm Minh Thảo, Các vụ án lớn trong lịch sử cổ cận đại Việt Nam, Nxb. Văn hóa thông tin, Hà Nội, 

1999, tr. 117
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Tông, con đẻ của thứ phi Nguyễn Thị Anh được phong Hoàng thái tử để kế vị ngôi Vua. 
Nguyễn Thị Anh trở thành chính cung và được phong ngôi Hoàng hậu. Hành vi của Lê 
Thái Tông bị xem là đi ngược với quan điểm truyền thống của Nho giáo, ngược lại với 
các nguyên tắc cơ bản trong việc kế vị ngai vàng, là mầm mống của họa tranh giành ngai 
vàng về sau.  Các quan đầu triều, các công thần, lão tướng, những ai dám đứng ra can 
ngăn Vua đều bị thất sủng, bị lưu đày ra nơi quan ải hoặc bị giết chết1. Trước khi xẩy ra cái 
chết đột tử của vua Lê Thái Tông và vụ án Lệ Chi Viên trong cung của Vua Lê Thái Tông 
đã xẩy ra cuộc tranh giành ngôi vị Thái tử. Tiệp dư Ngô Thị Ngọc Dao đang mang thai ( 
là thê của vua Lê Thái Tông) thì bị nghi ngờ làm bùa yểm hoàng tử Bang Cơ. Nguyễn Trãi  
và vợ ông là Lễ nghi học sĩ Nguyễn Thị Lộ đều biết rằng đó là mưu mô của Nguyễn Thị 
Anh muốn loại trừ  Ngô Thị Ngọc Dao, một người nhân hậu, đẹp người, đẹp nết nên đã 
bí mật tổ chức cho Ngô Thị ngọc Dao trốn đi nhằm đảm bảo an toàn tính mạng. Nguyễn 
Thị Anh biết được điều này nên rất thù ghét vợ chồng Nguyễn Trãi – Nguyễn Thị Lộ. 
Việc Vua Lê Thái Tông mất khi ở bên cạnh Nguyễn Thị Lộ là cơ hội để Nguyễn Thị Anh 
buộc tội Nguyễn Thị Lộ giết Vua. Sau khi Vua Lê Thái Tông mất mấy hôm, Thái tử Bang 
cơ được kế vị ngai vàng, Nguyễn Thị Anh thực hiện quyền nhiếp chính. Cơ hội để  trả 
thù Nguyễn Trãi- Nguyễn Thị Lộ  của Nguyễn Thị Anh đã đến. Trong bối cảnh như vậy, 
tất nhiên nguyên tắc suy đoán vô tội sẽ không được đặt ra. Mãi sau này khi Tư Thành 
con của thứ phi Ngô Thị Ngọc Giao lên ngôi, trở thành vị vua anh minh Lê Thánh Tông, 
cái chết oan khuất của Nguyễn Trãi- Nguyễn Thị Lộ được minh oan, Lê Thánh Tông đã 
làm sáng tỏ các tình tiết vụ án và ca ngợi Nguyễn Trãi: “ Ức trai lòng sáng tựa sao khuê”.

2.3. Vụ án quan tổng trấn Bắc thành Nguyễn Văn Thành

Nguyễn văn Thành  quê ở Quảng Điền, phủ Thừa Thiên, là một người  điển trai, 
văn võ song toàn. Nguyễn Văn Thành là người có công lớn cho Triều Nguyễn trong việc 
xây dựng Bộ Hoàng Việt luật lệ ( Bộ luật Gia Long) ban hành năm 1812.  Nguyễn Văn 
Thành từng được  Vua Gia Long bổ nhiệm làm quan Tổng trấn Bắc Thành có quyền lực 
lớn. Do có nhiều quyền lực nên Nguyễn Văn Thành cũng có nhiều kể ghen tỵ và thù 
ghét. Thành có con trai là Nguyễn Văn Thuyên đã thi đậu cử nhân và hay làm thơ, phú.  
Một lần Thuyên nghe nói ở Thanh Hóa có Nguyễn Văn Khuê và Nguyễn Đức Thuận 
nối tiếng văn chương, Thuyên liền làm một bài thơ sai Trương Hiệu cầm đi mời Khuê và 
Nhuận vào chơi:

Ái Châu nghe nói lắm người hay
Ao ước cầu hiền đã bấy nay
Ngọc phác Kinh Sơn tài sẵn có 
Ngựa kỳ Ký Bắc biết lâu thay
Mùi hương hang tối xa nghìn dặm

1 LS Lê Đức Tiết, Lê Thánh Tông- vị vua anh minh, nhà cách tân vĩ đại, Nxb.Tư pháp, 2007,tr.15
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Tiếng phượng gò cao suốt chín mây
Sơn tế phen này dù gặp gỡ
Giúp nhau xoay đổi cơ hội này.

Trương Hiệu đã đưa bài thơ này cho Nguyễn Hữu Nghi xem.  Nguyễn Hữu Nghi 
biết quan đại thần  Lê văn Duyệt là người  rất ghét  Nguyễn Văn Thành nên đã đưa thư 
này cho Duyệt. Duyệt  đã tâu lên Vua Gia Long rằng bài thơ có ý làm phản. Nhưng Vua 
Gia Long  nghĩ chỉ là một bài thơ ngông mà thôi nên chưa phán xử gì.  Năm 1816, Ký Lục 
ở Quảng Trị là Nguyễn Duy Hòa, được phe chống  Thành  trong triều đình kích động, đã 
xin vào chầu dâng sớ hạch tội Thành. Bản sớ viết: “Con Văn Thành là Văn Thuyên âm 
ưu làm phản, sự cơ tiết lộ. Thành không biết đến việc ăn năn chịu tội còn ngênh ngang 
đứng ở trên các đình thần như thế không còn thể thống triều đình gì nữa. Nếu bệ hạ có 
thương là người có công thì cũng nên giao cho công luận, lấy phép mà trị rồi sau lấy ơn 
mà chu toàn cho, thế thì phép nước được bày tỏ, kẻ gian biết sợ hãi”.

Vua Gia Long đã giao cho quan đại thần Lê văn Duyệt tống giam Nguyễn Văn 
Thuyên. Duyệt đã sai lính tra khảo. Bị đánh đau, Thuyên không chịu được đã nhận tội 
làm phản.  Theo pháp luật phong kiến Triều Nguyễn, con làm cha phải chịu tội. Vì vậy 
Nguyễn Văn Thành bị tống giam và ông buộc phải uống thuốc độc tự vẫn.

Vụ án Nguyễn Văn Thành cũng như vụ án Nguyễn Trãi, nguyên tắc suy đoán vô 
tội không được đặt ra. Nhục hình, tra tấn để vì quá đau đớn mà các bị can nhận tội. 
Quan  hệ nhân quả trực tiếp giữa hành vi được coi là pham tội và hậu quả trực tiếp của 
nó không đươc đặt ra.

3. Những vụ án oan sai trong thời kỳ đương đại do vi phạm nguyên tắc suy đoán vô tội

3.1. Vụ án Nguyễn Thanh Chấn

Đêm  15/8/2003 xảy ra vụ án giết người  tại thôn Me, xã Nghĩa Trung, huyện Việt 
Yên, tỉnh Bắc Giang, nạn nhân là chị Nguyễn thị Hoan . sinh năm 1972. Sau khi tiến 
hành điều tra, cơ quan cảnh sát điều tra tỉnh Bắc Giang  đã khởi tố bị can và bắt tạm 
giam ông Nguyễn Thanh Chấn từ ngày 28/9/2003.  Sau đó Tòa án nhân dân xử sơ 
thẩm và Tòa án nhân dân tối cao xử phúc thẩm đã tuyên án ông Chấn phạm tội giết 
người và  xử phạt với mức án chung thân. Ông nguyễn Thanh Chấn chấp hành hình 
phạt tù tại trại giam Vĩnh Quang, Bộ Công An. Điều đặc biệt là trong hồ sơ vụ án thể 
hiện ông Nguyễn Thanh Chấn ra tự thú, tự nhận là người giết chị Hoan, nhưng lời 
khai nhận tội liên tục thay đổi và khi kết thúc điều tra thì bắt đầu phản cung. Bắt đầu 
từ phiên tòa sơ thẩm ông Chấn đã kêu oan. Tố cáo việc bị bức cung, nhục hình, nhiều 
nhân chứng xác định tình trạng ngoại phạm cho ông Chấn. Trong quá trình chấp 
hành hình phạt ông Chấn và gia đình liên tục kêu oan và gửi đơn kêu oan  nhưng 
không có kết quả.
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 Ngày 9/7/2013 , bộ phận tiếp nhận thông tin thuộc phòng tiếp nhận và thu thập 
thông tin tội phạm  ( Phòng 1) Cơ quan điều tra VKSNDTC tiếp nhận đơn kêu oan được 
đánh máy với nội dung ngắn gọn khoảng hơn 200 chữ của Nguyễn Thị Chiến. Đơn 
viết rằng tôi là Nguyễn Thị Chiến có người chồng  đã bị TANDTC xử phúc thẩm và y 
án chung thân, hiện  nay đang ở trại giam Vĩnh Quang ,tỉnh Vĩnh Phúc. Chồng tội bị 
oan.  Hiên nay, tháng 6/2013 gia đình tôi biết thêm chứng cứ mới cực kỳ quan trọng. Vì 
vậy  tôi làm đơn này khẩn cấp kêu cứu chồng tôi…”. Vào một ngày cuối tháng 9 năm 
đó, chị Chiến được chị Thân Thị Hải ( người thân của gia đình) đưa lên gặp lãnh đạo 
phòng 1. Ngày 30/9/2013 một tổ công tác đươc cử  đi Bắc Giang đã xác định thông tin 
mới mà chị Chiến và Chị Hải vừa cung cấp. Để đảm bảo bí mật Đoàn công tác đã để xe ở 
trụ sở UBND và đi xe ôm đến thôn Me, xã Nghĩa Trung, huyện Việt Yên, tỉnh Bắc giang 
trong vai những người đi mua gỗ. Thông tin về một người có tên là Lý Nguyễn Chung 
là ai, làm gì trong đêm xẩy ra án mạng mà người rõ việc này là bà Nguyễn Thị Lành, mẹ 
kế của Lý Nguyễn Chung nắm rõ. Ngày 2/10/2013 cơ quan điều tra  có giấy triệu tập bà 
Nguyễn Thị Lành đến cơ quan làm việc, nhưng đến đêm ngày 3/10/2013 bà đã gọi điện 
cho cơ quan điều tra nói rằng ông Lý Văn Chúc, bố đẻ của Lý Nguyễn Chung đe dọa 
giết bà và nhờ giúp đỡ.  Ngay sáng sớm 4/10/2013, cơ quan điều tra đã chỉ đạo công an xã 
Nghĩa Trung  đưa bà Lành đến trụ sở UBND xã để đảm bảo an toàn cho bà Lành, chờ xe 
của cơ quan điều tra đến. Khi làm việc với cơ quan điều tra bà Lành đã kể lại đêm xảy ra 
án mạng Lý Nguyễn Chung về nhà, quần áo dính đầy máu, hai bố con nói chuyện bằng 
tiếng dân tộc và sáng sớm hôm sau Chung bỏ về Lạng Sơn. Sau này thì bà nghe Chung 
thú nhận là đã giết chị Hoan. Ông Chúc đe dọa nếu bà nói ra thì ông sẽ giết bà. Việc này 
chị chỉ kể lại cho ông Hiền là bố đẻ, nay già yếu, sắp chết. Khi  điều tra viên làm việc với 
ông Chúc, lúc đầu ông không hợp tác, tổ thái độ rất kích động, chống đối cơ quan điều 
tra quyết liệt, thậm chí đe dọa sẽ tự tử chết ngay. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, khéo léo 
thuyết phục , cuối cùng ông Chúc đã xác nhận những thông tin bà Lành nói ra là sự thật.  

Ngày 10/10/2013, cơ quan điều tra VKSNDTC đã đến xã Nhượng Bạn, huyện Lộc Bình, 
tỉnh Lạng Sơn nơi Lý Nguyễn Chung bắt đầu hành trình trốn đi Tây Nguyên. Tại đây cơ 
quan điều tra đã gặp chị Lý thị Nghiến  là chị ruột của Lý Nguyễn Chung, sau 4 tiếng đồng 
hồ thuyết phục, cuối cùng Lý Thị Nghiến cũng mở lời: “ Hôm đó Lý về đã kể chuyện giết 
chị Hoan bán hàng tạp hóa ở Bắc Giang, nó nói không biết sao nó lại làm như vậy”. Sau đó 
Phúc ( anh trai của Chung, sau này đã bị chết trong một vụ án mạng) đã liên hệ cho Chung 
trốn vào Tây Nguyên làm ăn.1

Ông Nguyễn Thanh Chấn được trả tự do vào tháng 11/2013 sau 10 năm bị tù oan.  Sau 
này ông Chấn kể lại ông đã bị bức cung, bị đánh đập, bị đe dọa, thậm chí ông còn phải 
tập cầm dao đâm bù nhìn rơm cho thuần thục để sau này diễn lại trước tòa. Nhìn chung, 

1 Xem: WWW. Coquandieutravksndtc.gov.vn/nhin-lai-vu-minh-oan-cho-ong-nguyen-thanh-chan-
ky-1-anh-sang-cuoi-duong-ham/.
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không những vụ án Nguyễn Thanh Chấn mà các vụ án khác như Huỳnh văn Nén ( tỉnh 
Bình Thuận), vụ án Hàn Đức Long (Bắc Giang) đều có nguyên nhân giống nhau không 
tuân thủ nguyên tắc suy đoán vô tội và đều có hiện tượng  bức cung. Ông Nguyễn Thanh 
Chấn đã được bồi  thường oan sai 7,2 tỷ  đồng (khoảng  320.000USD), số tiền bồi thường 
tuy không lớn so với 10 năm tù oan, tuy nhiên cũng đã phần nào giúp ông Chấn và gia 
đình khôi phục lại các điều kiện vật chất và tinh thần  bị sa sút trầm trọng trong thời kỳ 10 
năm ông bị tước quyền tự do do phải chịu án phạt tù.

3.2. Vụ án Huỳnh Văn Nén và 17 năm tù oan

  Ngày 23 tháng 4 năm 1998 Nguyễn Thọ cùng Hồ Thanh Việt (tức Chín điếc, đã 
chết) đi trên đường liên thôn xã Tân Minh, huyện Hàm Tân, tỉnh Bình Thuận gặp con gái 
bà Lê Thị Bông ở cùng thôn đi bán hàng về. cả hai lúc đầu định giật dây chuyền nhưng 
sau đó sợ lộ nên chuyển sang ý định sẽ trộm đầu máy video của bà Bông. Rạng sáng hôm 
sau Thọ và Việt đột nhập nhà bà Bông, đang cạy tủ  để trộm cắp thì  bị bà Bông phát hiện. 
Cả hai khống chế, siết cổ bà Bông cho đến chết. Sau đó Thọ và Việt đã tháo chiến nhẫn 
1 chỉ vàng của nạn nhân. Sáng 24/4/ 1998, sau khi bán nhẫn vàng cướp được của nạn 
nhân, Thọ đón xe vào thành phố Hồ Chí Minh, sau đó tiếp tục đón xe đi Lộc Ninh- Bình 
Phước. Tại đây Thọ thuê được một người sang Campuchia đi làm mướn. Làm được một 
năm Thọ lại về thành phố Hồ Chí Minh, sau đó xuống Cần Thơ với cái tên mới là  Phạm 
Văn Khanh. Tại đây Thọ quen với Trà Thị S ( 44 tuổi, quê ở Sóc Trăng). Khi đã có một con 
với chị S Thọ lại bỏ đi theo chị Sơn Thị H  (ngụ tại huyện Cù Lao Dung,Sóc Trăng). Ngày 
8/7/2012 do ghen tuông, Thọ đâm anh Nguyễn Văn Hùng ( bạn cũ của chị S) thương tật  
đến 21% vả bị TAND huyện Cù Lao Dung phạt hai năm tù giam. Ra tù trước thời hạn 3 
tháng Thọ đến nuôi tôm cho ông Nguyễn Văn Đông ở huyện  Kiên Lương, Kiên Giang. 
Làm được 9 tháng Thọ bỏ sang huyện Hồng Ngự ( Đồng Tháp) sống với chị Nguyễn Thị 
P (46 tuổi). Đến ngày 10/10/2015 khi điều khiển xe máy trên đường ở huyện Hồng Ngự 
thì Thọ bị CSGT dừng xe kiểm tra giấy tờ. Do không có giấy tờ tùy thân, Thọ bị CSGS 
mời về đồn. Tại đồn công an Thọ đã khai tên thật của mình và hành vi phạm tội giết bà 
Bông trước cơ quan   điều tra CSĐT huyện Hồng Ngự. Qua sự thú tội của Thọ, sau 17 
năm ngồi tù Huỳnh Văn Nén được minh oan tội giết bà Bông.

Tháng 8/2016 TAND tỉnh Bình Thuận đã xử sơ thẩm kết án Nguyễn Thọ 20 năm tù 
giam. Sau đó bị cáo kháng án xin giảm nhẹ, còn gia đình bà Bông kháng án đề nghị xử 
tử hình.  Trong phiên tòa phúc thẩm Nguyễn Thọ bị nâng mức án thành tù chung thân. 

Tháng 5/ 2015 khi khi bị cáo Nguyễn Thọ đầu thú , ông Huỳnh Văn Nén được chính 
thức minh oan sau 17 năm tù oan. Tháng 5/2017 ông Nén được TAND tỉnh Bình Thuận 
bồi thường oan sai 10 tỷ đồng ( khoảng 450.000 USD).

Nhớ lại vụ án  giết người cướp của năm 1999 mà nạn nhân là bà Lê Thị Bông, ông 
Huỳnh Văn Nén bị tuyên án tù chung thân, trong tác phẩm  Vụ án Vườn Điều của luật 
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sư, PGS-TS Phạm Hồng Hải xuất bản năm 2008, luật sư Phạm Hồng Hải đã viết, đã kể lại, 
tháng 8 năm 2000 Nguyễn Phúc Thành khi đang thụ án tù 18 tháng tại trại giam Sông 
Cái khi nghe tin  Huỳnh Văn Nén bị kết án chung thân về tội giết bà Bông đã tìm cán bộ 
trại giam để tố cáo Nguyễn Thọ giải oan cho Huỳnh Văn Nén vì nhóm bạn Thành, Thọ 
,Việt, Cường, Trang thường tụ tập ăn uống, nhậu, đánh lộn và bàn nhau đi cướp. Sau 
khi thực hiện vụ án Thọ đã  kể cho thành nghe về chiến tích giết bà Bông của mình. Sau 
khi nhận được tin của Thành công an tỉnh Bình thuận đã cử Cao Văn Hùng đi xác minh, 
Cao Văn Hùng đã yêu cầu Nguyễn Phúc Thành rút đơn nhưng Thành không nghe. Sau 
đó Không biết điều tra viên Cao Văn Hùng đã làm thế nào mà tình tiết mới đã bị chìm 
xuồng. Huỳnh Văn Nén bị oan trong cả hai vụ án giết người là vụ án mà bị hại là bà Lệ 
Thị Bông ( ngày 23/4/1998) và vụ án Vườn Điều mà bị hại là bà Dương Thị Mỹ ( ngày 
10/10/1993) . Vụ án  Dương Thị Mỹ ông Nén nhận hình phạt 5 năm tù giam, vụ án Lê 
Thị Bông ông Nén Nhận hình phạt tù chung thân, tổng hợp hai vụ án là tù chung thân. 
Nguyên nhân của cả hai vụ án oan sai này là cả ba cơ quan điều tra, Viện kiểm sát và Tòa 
án đều không quán triệt nguyên tắc suy đoán vô tội và cơ quan điều tra dùng bức cung 
và tra tấn để buộc Huỳnh Văn Nén nhận tội./.



PRESUMPTION OF INNOCENCE 
IN CRIMINAL PROCEDURE IN VIETNAM

A/Prof. Dr. Tran Van Do*1

1. Introduction

Presumption of innocence is one of the crucial principles in criminal procedure 
set forth in international laws as well as laws in countries; it is considered one of the 
foundations for freedom, justice and peace of mankind1

2.

The principle of presumption of innocence was introduced relatively early in 
criminal procedure in Vietnam. Nonetheless, the expression of this principle in the 
previous Criminal Procedure Code was overly primitive and incapable of fully expressing 
the nature of the principle2

3; and the practice of the principle remained limited.

The principle of presumption of innocence was properly conveyed to a certain 
extent in the 2013 Constitution, 2015 Criminal Procedure Code and other new criminal 
proceedings legal documents of the Socialist Republic of Vietnam, with remedies for 
inadequacies and limitations in law and practice, meeting the requirements of rule of 
law and international integration. Thorough understanding and clarification of the 
content, role and position of the principle and identification of guarantees for proper 
implementation of the principle play a significant role in improving the efficiency of 
criminal proceedings and protecting the rights of the accused in Vietnam.

2. Concept and content of the principle of presumption of innocence

Presumption of innocence is the fundamental principle of civilized procedure, as we 
cannot achieve a righteous and humane justice system without it.

The idea regarding the right to presumption of innocence and the principle of 
presumption of innocence have been developed in Vietnam’s Constitution and criminal 
proceedings. Accordingly, the concept “No one shall be possibly found guilty and 

* Former Deputy Chief Justice of the Supreme People’s Court, Former Member of the 12th and 13th 
National Assembly

1 Preamble, Article 11 of Universal Declaration of Human Rights 1948; Clause 2 Article 14 of Convention 
on Civil and Political Rights 1966

2 Article 11 of the Constitution 1946, Article 72  of the 1992 Constitution; Article 10 of the 1988 Criminal 
Procedure Code, Article 9 of the 2003 Criminal Procedure Code.
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subject to penalty before the judgement of conviction of the Court takes effect” in the 
1988 Criminal Procedure Code (Article 10) was amended as “No one shall be found 
guilty and subject to punishment before the  judgement of conviction of the Court takes 
effect” (Article 72 of the 1992 Constitution, Article 9 of the 2003 Criminal Procedure 
Code). The replacement of an arbitrary expression (“possibly”) with a positive expression 
is an important breakthrough in the awareness and practice of criminal proceedings. 
However, in our opinion, the above expressions of the 1992 Constitution, the 1988 
and 2003 Criminal Procedure Codes are construed as presumption of guilt rather than 
presumption of innocence. Additionally, the practice of criminal proceedings in those 
years was also based on the principle of presumption of guilt rather than on the principle 
of presumption of innocence.

For the first time in Vietnam’s constitutional history, the 2013 Constitution recognized 
the right to presumption of innocence: “The accused shall be deemed innocent until proven 
guilty by legal procedures and when the  judgement of conviction of the Court takes effect” (Clause 
1 Article 31 of the 2013 Constitution).

Arising from the provisions of the Constitution and the need to ensure that the right 
to presumption of innocence of the accused is exercised in reality and that the criminal pro-
ceedings laws will conform to the Constitution, Article 13 of the 2015 Criminal Procedure 
Code of Vietnam prescribes the “Principle of presumption of innocence” as follows: 

“The accused shall be deemed innocent until proven guilty by legal procedures prescribed by 
this Code and when the judgement of conviction of the Court takes effect.

When there is insufficient evidence and the grounds for accusation or conviction according 
to the order and procedures prescribed by this Code cannot be determined, competent procedure 
conducting agencies must conclude that the accused is innocent”.

Article 13 of the Criminal Procedure Code can be interpreted as follows: The prin-
ciple of presumption of innocence in criminal proceedings is the basic, fundamental idea 
for the purpose of ensuring that the arrestees, detainees in emergency situation, tempo-
rary detainee, the accused and defendants are deemed innocent when their faults have 
not been proved by the procedure conducting agencies according to the order and pro-
cedures prescribed by law and no judgments of conviction of the Court have taken effect.

The provisions of the 2015 Criminal Procedure Code show that the principle of 
presumption of innocence consists of four elements; if one of these four is missing, 
the accused person must be considered innocent.

First, the right to presumption of innocence belongs solely to the accused. The principle 
of presumption of innocence shall only be applied to persons charged with criminal offense. 
This is a new and distinctive point in the content of the principle compared to that of the 
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previous regulation. It applies to everyone that if someone is not accused, he is, of course, 
innocent; while presumption of innocence is the sole right of the accused. The principle of 
presumption of innocence is defined as one of the guarantees for the right of the accused 
to be exercised.

Second, the order and procedure, in particular, the order and procedure of proving the 
crime and the fault of the accused are as follows: 

An accused person must be considered innocent until his criminality and fault 
are proved. In other words, this is the principle of “unproven crime equals proven 
innocence”. Such requirement creates “legal safety” for the accused in the whole process 
of criminal proceedings. The requirement set forth in this principle is in full compliance 
with the United Nations 1966 Convention on Civil and Political Rights. Accordingly, 
“everyone has the right to freedom and personal security, no one shall be arrested or 
detained without cause. A person charged with committing a criminal offense has the 
right to be considered innocent until proven guilty by law” (Clause 2 Article 14).

Investigation, prosecution and adjudication against the accused must be 
conducted according to the order and procedure prescribed by law. This content 
emphasizes the need for legal procedures, which is the most significant sign of the rule 
of law, whereby, open and transparent procedures are the number one requirement for 
the protection of human rights against arbitrary persecution. The above-mentioned 
United Nations Convention affirms that: “No one shall be deprived of liberty except 
where such deprivation is justified and in accordance with the procedures prescribed 
by law” (Clause 1 Article 9).  

Accordingly, the 2015 Criminal Procedure Code emphasizes the strict requirements 
regarding the order and procedures in specific provisions, taking into consideration that 
it is also a principle of criminal proceedings. Article 7 of the Criminal Procedure Code 
defines: “All criminal proceedings must be conducted in accordance with this Code. It 
is prohibited to work on information sources about criminals, prosecution, investigation 
and adjudication which are not included in the order and procedures prescribed by this 
Code”. The evidence will become invalid (Article 87), the case records must be returned 
for additional investigation (Articles 236 and 280), the sentence will be removed for re-
investigation or re-trial at appellate trial (Article 358) and in cassation procedures (Clause 
3 Article 371 and Article 388), if serious violations during criminal proceedings are 
detected.

According to its requirement regarding strict procedures, the Criminal Procedure Code 
stipulates special procedural measures for investigation in a separate chapter. Such measures 
include videotaping, secret audio recording, phone recording and electronic data in secret 
manner (Article 233). In such cases, the Code clearly defines and ensures the secrecy to protect 
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human rights and civil rights recognized, guaranteed and protected by the Constitution 
(Article 21 of the 2013 Constitution). 

Criminal proceedings must be ensured to determine the truth of the case; to identify and 
consider the factors of the case objectively, comprehensively and fully; to clarify the grounds for 
incriminating and exculpating, aggravating and mitigating circumstances of the accused and 
defendants. The principle used to determine the truth of a case is prescribed in Article 10 of the 
prevailing Criminal Procedure Code of Vietnam.

Requirements related to the proof of the crime and the fault of the accused also raise 
the issue of burden of proof. The principle of presumption of innocence requires that the 
accuser shall be responsible for the burden of proof. The Court that renders a judgement 
on a case must prove such conviction. Article 15 of the Criminal Procedure Code stipulates 
that the responsibility of “proving a crime”, rather than proving the charge, rests with the 
procedure conducting agencies. This principle sets out the burden of proof of the accusing 
agency and the accuser.

At the same time, the Criminal Procedure Code stipulates that the accused has the 
right but is not required to prove himself innocent; and the right not to give testimony 
against himself. The Code also prohibits all forms of coercion, corporal punishment and 
other unlawful procedures in the process of gathering evidence and conducting other 
criminal proceedings. This content originates from the right not to prove the innocence 
of the accused and the burden of proof belonging to the accusing agency and the accuser, 
in order to ensure personal freedom and safety of the accused in criminal proceedings in 
compliance with the 1966 International Convention on Human Rights: “During the trial 
of a criminal offense, everyone has the right to a full and completely equal protection of minimum 
guarantee such as being notified of the nature and reason of the charge without delay and in detail, 
in a language that the person understands. The accused is not compelled to give testimony against 
himself or required to plead guilty” (Clause 3 Article 14 of the Convention). This content is 
prescribed in Article 10 of the 2015 Criminal Procedure Code. 

The accused’s right to prove his innocence demonstrates the fairness and trans-
parency of criminal proceedings in order to ensure and protect justice. In comparison 
with the 1988 and 2003 Criminal Procedure Code, the 2015 Criminal Procedure Code 
stipulates that participants in criminal proceedings such as detainees, the accused and 
defendants have the right to present evidence, not just documents, objects or request. 
At the same time, these participants also have the right to present their opinions on evi-
dence presented by other actors and request criminal procedure conducting agencies to 
examine and weigh such evidence. During trial, the accused has the right to question 
other participants in criminal proceedings and confront the investigators submit to a 
summons to appear in court.  In addition to the aforementioned rights, the defender also 



554 PRESUMPTION OF INNOCENCE (INTERNATIONAL WORKSHOP PROCEEDINGS)

has the right to collect evidence, present evidence, evaluate and present opinions about 
evidence, request criminal procedure conducting agencies to gather evidence, request 
additional expert opinions and re-evaluation of assets (Clause 1, Article 73 of the 2015 
Criminal Procedure Code).

Third, it is required that, the criminality and mens rea (faults) of the accused can only 
be determined by a sentence that has already taken effect by the Court. The Constitution 
and the Criminal Procedure Code set out such requirement based on the constitutional 
function of the Court, which is to exercise judicial power, protect justice and human rights.

The 1966 International Convention on Civil and Political Rights also defined: “Any 
person who is arrested, detained or deprived of liberty has the right to request trial before the Court 
so that the Court can make judgment on the legality of the detention without delay and release the 
person if the detention is against the law.” “Every accused person has the right to a fair, open trial 
with an independent, impartial and unbiased Court which is established on the basis of the law 
to decide on the charges in criminal cases” (Articles 9.1, 9.2, 9.3, 14.1 of the Convention).”. The 
conviction must be based on the evidence that was reviewed at the trial, proving that the 
accused is guilty.  

Fourth, it is the requirement of logical thinking which belongs to the procedure con-
ducting agency/person. Accordingly, all suspicions regarding the mens rea of the accused 
need to be explained in a way that is beneficial to that person. This is the fourth impor-
tant element of the principle of presumption of innocence.

Article 13 of the 2015 Criminal Procedure Code expresses such requirement as fol-
lows: “When there is insufficient evidence and the grounds for accusation or conviction according 
to the order and procedures prescribed by this Code cannot be determined, competent criminal 
procedure conducting agencies must conclude that the accused is innocent”.

This provision derives from the practice of investigating, prosecuting and adjudicat-
ing activities, in which during the criminal proceedings, competent criminal procedure 
conducting agencies fail to make clarifications when there is ambiguity in proving the 
faults of the accused, which leads to a skeptical situation, a conflict between guilty and not 
guilty that these agencies cannot overcome. Although Vietnam follows the inquisitorial 
model, which focuses on the requirement to control crime rather than absolute protection 
of human rights through a due process. However, to prevent the tendency to make charges 
based on the “rather be unjust than let criminal leak out” logic, the principle of presump-
tion of innocence asserts that those suspicions must necessarily be resolved in favor of the 
accused. This is an important and central element of the principle of presumption of inno-
cence, demonstrating the spirit of judicial reform, protection of human rights in Vietnam, 
reflecting the humane nature of democratic criminal proceedings and rule of law, creating 
an effective shield for the legal security of the accused. 
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3. The meaning of the principle of presumption of innocence

We concur with the opinion of Dr. Marie Vannostrand (United States) when arguing 
that among the six basic principles of criminal proceedings directly related to the rights of 
accused persons such as presumption of innocence, the right to defense, the right against 
self-incriminating, right to conduct due proceedings and fair trial, right to equality before 
law, right to bail; presumption of innocence is the indisputable and significant principle 
in criminal justice of the United States of America. This is a principle of great political and 
legal significance which exceeds its purely legal scope and content to recognize the status 
of a human being, freedom and democracy, the link between freedom and responsibility, 
democracy and law in society.

The principle of presumption of innocence requires that the charge be based on 
undisputed evidence. All suspicions against arrestees, suspects and defendants must be 
examined and proven. If such suspicion cannot be clarified, it must be explained in a way 
that is beneficial to the above persons. 

The meaning of the principle of presumption of innocence is demonstrated as 
follows:

First, the principle of presumption of innocence not only satisfies the requirement 
of proof: Proof of criminal proceedings is an extremely complex activity, it is not only an 
objective act and practical consequences but also psychological factors of the accused. 
Every mistake made during such activity can sometimes cost the lives of people.

Second, the principle of presumption of innocence is an important guarantee 
for the exercise of the rights of the accused. Criminal proceedings include two tasks: 
to protect the society against criminal acts from the criminal side and to protect the 
accused against human rights abuses from the authority. In criminal proceedings, 
presumption of innocence also brings a balance between the State who has powerful 
Investigation agencies and Procuracy supported by State power and the weaker party, 
namely, the accused.

Third, the principle of presumption of innocence is an important guarantee for 
the implementation of human rights which belong to the accused such as the right to 
defense, the right to remain silence, the right to presumption of innocence, the right to 
equality before the Courts and the law, etc. 

Fourth, the implementation of the principle presumption of innocence has double 
practical significance:

Firstly, it is a regular warning to those who are assigned the duties of preserving and 
ensuring social order and the right to use law enforcement to carry out such function. 
They must perform their duties diligently, carefully, closely and responsibly.
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Secondly, it opens the path for dead-end cases, when the competent authority 
cannot answer this question despite all efforts: Who is really the offender of the so-
called criminal offense? 

The principle of presumption of innocence contributes to reducing the prolongation 
of the duration of case settlement due to additional investigation at the request of 
the Procuracy or the Court specified in Vietnam’s criminal proceedings law.

4. Remaining issues

The right to presumption of innocence of the accused and its content being enshrined 
in the Vietnamese Constitution and the criminal proceedings law is an major step in 
awareness, law and practice of criminal proceedings in Vietnam. The provisions of the 
Constitution and the law on the principle of presumption of innocence represent the 
humanitarian and democratic criminal proceedings legislation policies in judicial reform 
and the construction of the rule of law state in Vietnam.

During the practice of criminal proceedings in recent years, the criminal proceedings 
conducting agencies in Vietnam have properly observed the principle of presumption 
of innocence, declaring many suspects and defendants not guilty due to the failure in 
proving their faults. For example: the case of H. D. L. in which the accused was sentenced 
to death for child murder and rape, the Supreme People’s Court canceled the appellate 
and first judgment for further investigation; and the Investigation agency suspended the 
case because it failed to prove the accused’s fault; the case of T.H.P.N, who was accused of 
fraudulent appropriation of property, was suspended and declared not guilty due to the 
failure to prove the fault of the accused, etc.

However, in reality, the awareness and implementation of this principle are not 
really accurate, complete and thorough. For example: Article 13 of Vietnam’s Criminal 
Procedure Code states that “When there is insufficient evidence and the grounds for accusation 
or conviction according to the order and procedures prescribed by this Code cannot be determined, 
competent procedure conducting agencies must conclude that the accused is innocent”. The 
problem is, to whom is this “insufficient and cannot be determined” factor posed? With 
only the criminal procedure conducting agency in each stage of the proceedings, or with 
the entire proceedings system?

- If the matter is raised to each independent procedure conducting agency in stages 
of the proceedings, such agencies have the powers and obligations to decide that the 
accused does not commit an offense right in the investigation, prosecution and adjudica-
tion stages without having to return the case records for additional investigation;

- If the problem is posed to the whole proceedings system, then the return of the 
case file for re-investigation, additional investigation, cancellation of sentence (even of 
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those which have taken effect) to re-investigate is necessary. And this is being carried out 
in Vietnam today.

5. Conclusion

Along with the development of a socialist rule-of-law State and judicial reform in 
Vietnam, Vietnam’s criminal proceedings have been under strong reform. In particular, 
the progressive values   of mankind in the protection of human rights including the 
principle of presumption of innocence have been recognized and expressed relatively 
fully and accurately; actual implementation has shown a lot more progress.

However, in order for this principle to be better implemented, there should be 
stronger reforms regarding Vietnam’s criminal proceedings, from the procedural model, 
the basic principles of criminal proceedings as well as specific provisions and other 
solutions. Especially, it is necessary to have comprehensive and thorough implementation 
solutions for this principle to be implemented in Vietnam’s criminal proceedings practice 
to meet the requirements of judicial reform, protection of human rights and international 
integration.



NGUYÊN TẮC SUY ĐOÁN VÔ TỘI TRONG TỐ TỤNG  
HÌNH SỰ VIỆT NAM

 PGS.TS. Trần Văn Độ*1

1. Đặt vấn đề

Nguyên tắc suy đoán vô tội là một trong những nguyên tắc quan trọng, trong tố 
tụng hình sự được thể hiện trong pháp luật quốc tế cũng như các quốc gia; được coi là 
một trong những cơ sở của tự do, công lý và hoà bình của nhân loại1

2.

Trong tố tụng hình sự Việt Nam, nguyên tắc suy đoán vô tội đã được đề cập khá 
sớm. Tuy nhiên, cách diễn đạt nội dung của nguyên tắc này trong pháp luật tố tụng hình 
sự trước đây còn quá sơ khai, chưa thể hiện đầy đủ bản chất của nguyên tắc2

3; thực tiễn 
thực hiện nguyên tắc cũng còn nhiều hạn chế.

Khắc phục những bất cập, hạn chế trong pháp luật và thực tiễn, đáp ứng yêu cầu 
pháp quyền và hội nhập quốc tế, Nguyên tắc suy đoán vô tội đã được thể hiện khá tốt 
trong Hiến pháp 2013, Bộ luật tố tụng hình sự 2015 và các văn bản pháp luật tố tụng hình 
sự mới của nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Việc quán triệt, làm sáng tỏ nội 
dung, vai trò, vị trí của nguyên tắc suy đoán vô tội và xác định các bảo đảm để thực thi 
đúng đắn nguyên tắc đó có ý nghĩa quan trọng trong việc nâng cao hiệu quả hoạt động 
tố tụng hình sự, bảo vệ quyền của người bị buộc tội ở Việt Nam.  

2. Khái niệm, nội dung nguyên tắc suy đoán vô tội

Nguyên tắc suy đoán vô tội là nguyên tắc nền tảng của tố tụng văn minh, vì thiếu 
nó chúng ta không thể đến được nền tư pháp công bằng và nhân đạo. 

Tư tưởng về quyền suy đoán vô tội và nguyên tắc suy đoán vô tội đã xuất hiện và có 
sự phát triển trong Hiến pháp và pháp luật tố tụng hình sự Việt Nam. Theo đó, từ quan 
niệm “Không ai có thể bị coi là có tội và phải chịu hình phạt, khi chưa có bản án kết tội của 
Toà án đã có hiệu lực pháp luật” được ghi nhận trong Bộ luật tố tụng hình sự 1988 (Điều 

* Nguyên Phó Chánh án Toà án nhân dân tối cao; Nguyên Đại biểu Quốc hội Khoá XII, XIII
1 Lời nói đầu, Đ.11 Tuyên ngôn về nhân quyền 1948; khoản 2 Đ.14 Công ước về quyền dân sự, chính 

trị 1966...
2 Đ.11 Hiến pháp 1946, Đ.72 Hiến pháp 1992; Điều 10 Bộ luật tố tụng hình sự 1988, Điều 9 Bộ luật tố 

tụng hình sự 2003...
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10) được thay thế bằng quan niệm “Không ai bị coi là có tội và phải chịu hình phạt, khi 
chưa có bản án kết tội của Toà án đã có hiệu lực pháp luật” (Điều 72 Hiến pháp 1992, Điều 
9 Bộ luật tố tụng hình sự 2003). Việc thay thế một diễn đạt tuỳ nghi (có thể) bằng một diễn 
đạt khẳng định là một bước tiến quan trọng trong nhận thức và thực tiễn tố tụng hình sự. 
Tuy nhiên, theo chúng tôi, các diễn đạt trên đây của Hiến pháp 1992, các Bộ luật tố tụng 
hình sự 1988, 2003 được hiểu là suy đoán có tội (presumtion of guilty) hơn là suy đoán vô 
tội (presumtion of innocence). Và thực tiễn tố tụng hình sự những năm đó cũng được thực 
hiện theo nguyên tắc suy đoán có tội nhiều hơn là theo nguyên tắc suy đoán vô tội.

Lần đầu tiên trong lịch sử lập Hiến của Việt Nam, Hiến pháp năm 2013 đã ghi nhận 
quyền được suy đoán vô tội: “Người bị buộc tội được coi là không có tội cho đến khi được chứng 
minh theo trình tự luật định và có bản án kết tội của Tòa án đã có hiệu lực pháp luật” (khoản 1, 
Điều 31 Hiến pháp năm 2013).  

Xuất phát từ qui định của Hiến pháp và bảo đảm để quyền được suy đoán vô tội 
của người bị buộc tội được thực hiện trên thực tế, bảo đảm sự phù hợp của pháp luật tố 
tụng hình sự với Hiến pháp, Điều 13 Bộ luật tố tụng hình sự 2015 của Việt Nam quy định 
“Nguyên tắc suy đoán vô tội” với nội dung như sau:

“Người bị buộc tội được coi là không có tội cho đến khi được chứng minh theo trình tự, thủ 
tục do Bộ luật này quy định và có bản án kết tội của Tòa án đã có hiệu lực pháp luật.

Khi không đủ và không thể làm sáng tỏ căn cứ để buộc tội, kết tội theo trình tự, thủ tục do Bộ 
luật này quy định thì cơ quan, người có thẩm quyền tiến hành tố tụng phải kết luận người bị buộc 
tội không có tội”.

Từ qui định tại điều 13 BLTTHS có thể hiểu rằng: Nguyên tắc suy đoán vô tội trong 
luật tố tụng hình sự là những tư tưởng chủ đạo, cơ bản mang tính xuất phát điểm bảo 
đảm người bị bắt, bị giữ khẩn cấp, bị tạm giữ, bị can, bị cáo được coi là không có tội khi lỗi 
của họ chưa được cơ quan tiến hành tố tụng chứng minh theo trình tự thủ tục do pháp 
luật qui định và chưa có bản án kết tội của tòa án đã có hiệu lực pháp luật.

Qui định của BLTTHS năm 2015 cho thấy nguyên tắc suy đoán vô tội có 4 nhóm nội 
dung; nếu thiếu một trong bốn nội dung này thì người bị buộc tội phải được coi là vô tội.

Thứ nhất, quyền được suy đoán vô tội là quyền chỉ của người bị buộc tội. Nguyên 
tắc suy đoán vô tội chỉ được thực hiện đối với người bị buộc tội trong vụ án hình sự. Đây 
là điểm mới khác biệt trong nội dung nguyên tắc này với quy định trước đây. Tất cả mọi 
người, nếu họ không bị buộc tội thì đương nhiên là người không có tội; trong khi quyền 
được suy đoán vô tội là quyền chỉ của người bị buộc tội. Nguyên tắc suy đoán vô tội được 
xác định là một trong những bảo đảm để quyền đó của người bị buộc tội được thực hiện.

Thứ hai, đó là yêu cầu về trình tự, thủ tục, mà ở đây là trình tự, thủ tục của việc 
chứng minh tội và lỗi của người bị buộc tội. 
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Người bị buộc tội phải được coi là vô tội cho tới khi tội và lỗi của người đó được 
chứng minh. Nói khác đi, đây là nguyên tắc “lỗi không được chứng minh, đồng nghĩa 
với sự vô tội được chứng minh”. Chính đòi hỏi này này đã tạo ra sự an toàn pháp lý cho 
người bị buộc tội trong toàn bộ quá trình tố tụng hình sự. Yêu cầu đặt ra trong nguyên 
tắc này hoàn toàn phù hợp với Công ước của Liên hợp quốc về quyền dân sự và chính 
trị năm 1966. Theo đó, “mọi người đều có quyền hưởng tự do và an ninh cá nhân, không 
ai bị bắt hoặc bị giam giữ vô cớ. Người bị buộc là phạm một tội hình sự có quyền được 
coi là vô tội cho tới khi tội của người đó được chứng minh theo pháp luật” (Điều 14.2).

Việc điều tra, truy tố và xét xử đối với người bị buộc tội phải được tiến hành theo 
một trình tự, thủ tục do pháp luật quy định. Nội dung này nhấn mạnh yêu cầu về mặt 
thủ tục pháp lý, là dấu hiệu quan trọng nhất của chế độ pháp quyền, theo đó, thủ tục 
công khai, minh bạch là đòi hỏi số một cho việc bảo vệ quyền con người chống lại sự truy 
bức tùy tiện. Công ước của Liên hợp quốc đã nêu trên khẳng định: “Không ai bị tước 
quyền tự do trừ trường hợp việc tước quyền tự do đó là có lý do và theo đúng những thủ 
tục mà pháp luật đã quy định” (Điều 9.1).

Theo tinh thần đó, tại nhiều điều luật cụ thể, Bộ luật tố tụng hình sự năm 2015 đã 
nhấn mạnh các yêu cầu nghiêm ngặt về trình tự, thủ tục, coi đó cũng là một nguyên tắc 
của tố tụng hình sự. Điều 7 Bộ luật tố tụng hình sự xác định: “Mọi hoạt động tố tụng 
hình sự phải được thực hiện theo quy định của Bộ luật này. Không được giải quyết 
nguồn tin về tội phạm, khởi tố, điều tra, truy tố, xét xử ngoài những căn cứ và trình tự, 
thủ tục do Bộ luật này quy định”. Chứng cứ sẽ vô hiệu (Điều 87), hồ sơ phải được trả lại 
để điều tra bổ sung (Điều 236 và 280), bản án bị hủy để điều tra lại hoặc xét xử lại khi xét 
xử phúc thẩm (Điều 358) và trong thủ tục giám đốc thẩm (khoản 3 Điều 371, Điều 388) 
nếu phát hiện có vi phạm nghiêm trọng thủ tục tố tụng.

Đòi hỏi về tính thủ tục chặt chẽ, Bộ luật tố tụng hình sự quy định trong một chương 
riêng về các biện pháp điều tra tố tụng đặc biệt. Các biện pháp đó bao gồm: Ghi âm bí 
mật, ghi hình bí mật; nghe điện thoại bí mật; thu thập bí mật dữ liệu điện tử (Điều 233). 
Trong những trường hợp đó, Bộ luật đã xác định chặt chẽ nhưng đảm bảo cho việc giữ 
bí mật nhằm bảo đảm quyền con người, quyền công dân được Hiến pháp ghi nhận, bảo 
đảm và bảo vệ (Điều 21 Hiến pháp năm 2013). 

Thủ tục tố tụng phải đảm bảo để xác định sự thật khách quan của vụ án;  bảo đảm xác 
định và xem xét các tình tiết của vụ án một cách khách quan, toàn diện, đầy đủ, làm rõ các 
căn cứ xác định có tội và những căn cứ xác định vô tội, các tình tiết tăng nặng và những 
tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự của bị can, bị cáo. Nguyên tắc xác định sự thật của 
vụ án được quy định tại Điều 10 của Bộ luật tố tụng hình sự Việt Nam hiện hành.

Yêu cầu về chứng minh tội và lỗi của người bị buộc tội cũng đặt ra vấn đề trách 
nhiệm chứng minh. Nguyên tắc suy đoán vô tội đòi hỏi rằng, trách nhiệm chứng minh 
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buộc tội đối với người bị buộc tội thuộc về phía buộc tội. Toà án ra phán quyết về vụ án 
phải chứng minh cho phán quyết của mình. Điều 15 Bộ luật tố tụng hình sự quy định 
trách nhiệm “chứng minh tội phạm” thuộc về cơ quan có thẩm quyền tiến hành tố tụng, 
chứ không phải là chứng minh buộc tội. Nguyên tắc này đặt ra trách nhiệm chứng minh 
của cơ quan buộc tội, người buộc tội.

Đồng thời, Bộ luật Tố tụng hình sự quy định người bị buộc tội có quyền nhưng 
không buộc phải chứng minh là mình vô tội; có quyền không đưa ra lời khai chống lại 
mình. Bộ luật cũng nghiêm cấm mọi hình thức truy bức, nhục hình và các hình thức trái 
pháp luật khác trong quá trình thu thập chứng cứ và thực hiện các hoạt động tố tụng 
khác. Nội dung này bắt nguồn từ quyền không buộc phải chứng minh sự vô tội của 
người bị buộc tội và trách nhiệm chứng minh thuộc về cơ quan và người buộc tội, nhằm 
bảo đảm tự do và an toàn cá nhân cho người bị buộc tội trong quá trình tố tụng hình sự, 
phù hợp với Công ước quốc tế về quyền con người năm 1966: “Trong quá trình xét xử về 
một tội hình sự, mọi người có quyền được hưởng một cách đầy đủ và hoàn toàn bình đẳng những 
bảo đảm tối thiểu như được thông báo không chậm trễ và chi tiết, bằng một ngôn ngữ mà người đó 
hiểu được về bản chất và lý do buộc tội mình, không bị buộc đưa ra lời khai chống lại mình, không 
bị buộc phải nhận là mình có tội” (khoản 3 Điều 14 Công ước). Nội dung này được quy định 
tại Điều 10 của Bộ luật Tố tụng hình sự năm 2015.

Quy định của BLTTHS năm 2015: “Người bị buộc tội có quyền nhưng không buộc 
phải chứng minh là mình vô tội” cũng nói lên rằng, người bị buộc tội luôn luôn được 
quyền tự bào chữa hoặc có người khác bào chữa như Hiến pháp và Bộ luật tố tụng hình 
sự đã xác định và thực hiện quyền đó bằng mọi biện pháp hợp pháp, trong đó có việc 
đưa ra chứng cứ chứng minh sự vô tội của mình. Quyền chứng minh của người bị buộc 
tội thể hiện tính công bằng và minh bạch của tố tụng hình sự nhằm bảo đảm và bảo vệ 
công lý. So với các BLTTHS năm 1988 và năm 2003, theo BLTTHS năm 2015, những người 
tham gia tố tụng như người bị tạm giữ, bị can, bị cáo có quyền đưa ra chứng cứ mà không 
chỉ là đưa ra tài liệu, đồ vật, yêu cầu. Đồng thời, những người này cũng có quyền trình 
bày ý kiến của mình về chứng cứ do các chủ thể tố tụng khác đưa ra, yêu cầu người có 
thẩm quyền tiến hành tố tụng kiểm tra, đánh giá chứng cứ đó. Tại phiên toà, bị cáo có 
quyền đặt câu hỏi đối với những người tham gia tố tụng khác, được đối chất với Điều tra 
viên được triệu tập tới phiên toà. Người bào chữa ngoài các quyền kể trên còn có quyền 
thu thập chứng cứ, đưa ra chứng cứ, đánh giá và trình bày ý kiến về chứng cứ, đề nghị 
cơ quan có thẩm quyền tiến hành tố tụng thu thập chứng cứ, giám định bổ sung, giám 
định lại, định giá lại tài sản (khoản 1 Điều 73 BLTTHS năm 2015).

Thứ ba, đó là yêu cầu rằng, tội và lỗi của người bị buộc tội chỉ có thể được xác định 
bởi một bản án đã có hiệu lực pháp luật của Tòa án. Đặt ra yêu cầu này, Hiến pháp và Bộ 
luật tố tụng hình sự xuất phát từ chức năng hiến định của Tòa án là thực hiện quyền tư 
pháp và nhiệm vụ bảo vệ công lý, bảo vệ quyền con người.
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Công ước quốc tế về các quyền dân sự và chính trị năm 1966 cũng đã xác định: “Bất 
cứ người nào bị bắt hoặc bị giam giữ, bị tước tự do đều có quyền yêu cầu xét xử trước Tòa án nhằm 
mục đích để Tòa án đó có thể quyết định không chậm trễ về tính hợp pháp của việc giam giữ và 
trả lại tự do nếu việc giam giữ là trái pháp luật”. “Mọi người bị buộc tội đều có quyền đòi hỏi việc 
xét xử công bằng, công khai bằng một Tòa án có thẩm quyền, độc lập, không thiên vị và được lập 
ra trên cơ sở pháp luật để quyết định về lời buộc tội trong vụ án hình sự” (các Điều 9.1, 9.2, 9.3, 
14.1 Công ước). Bản án kết tội phải dựa trên các chứng cứ đã được xem xét tại phiên tòa, 
chứng minh bị cáo có tội.  

Thứ tư, đó là yêu cầu về logic tư duy đối với người và cơ quan tiến hành tố tụng. 
Theo đó, mọi hoài nghi về lỗi của người bị buộc tội cần được giải thích theo hướng có lợi 
cho người đó. Đây là nội dung quan trọng thứ tư của nguyên tắc suy đoán vô tội.

Điều 13 Bộ luật tố tụng hình sự năm 2015 diễn đạt yêu cầu đó như sau: “Khi không đủ 
và không thể làm sáng tỏ căn cứ để buộc tội, kết tội theo trình tự, thủ tục do Bộ luật này quy định 
thì cơ quan, người có thẩm quyền tiến hành tố tụng phải kết luận người bị buộc tội không có tội”.

Quy định này xuất phát từ tình huống của hoạt động điều tra, truy tố, xét xử, khi có 
sự không rõ ràng trong việc chứng minh lỗi của người bị buộc tội mà trong cả quá trình tố 
tụng, nỗ lực của các cơ quan tiến hành tố tụng đã không thể làm rõ, dẫn đến tình huống 
hoài nghi, có mâu thuẫn giữa có tội và không có tội mà chính các cơ quan đó không thể 
khắc phục được. Mặc dù Việt Nam theo mô hình tố tụng thẩm vấn, chú trọng yêu cầu 
kiểm soát tội phạm hơn là bảo vệ tuyệt đối quyền con người bằng một thủ tục công bằng 
(due process), nhưng để chống khuynh hướng buộc tội theo kiểu tư duy “thà làm oan còn 
hơn bỏ lọt”, Nguyên tắc suy đoán vô tội khẳng định rõ những hoài nghi đó nhất thiết phải 
được giải quyết theo hướng có lợi cho người bị buộc tội. Đây là một nội dung quan trọng 
và trọng tâm của nguyên tắc suy đoán vô tội, thể hiện tinh thần Cải cách tư pháp, bảo vệ 
quyền con người ở Việt Nam, phản ánh bản chất nhân đạo của Tố tụng hình sự dân chủ và 
pháp quyền, tạo ra lá chắn hữu hiệu cho sự an toàn pháp lý của người bị buộc tội. 

3. Ý nghĩa của nguyên tắc suy đoán vô tội

Chúng tôi đồng tình với quan điểm của Tiến sĩ Marie Vannostrand (Hòa Kỳ) khi cho 
rằng trong sáu nguyên tắc cơ bản của tố tụng hình sự liên quan trực tiếp đến quyền của 
người bị buộc tội như: suy đoán vô tội, quyền bào chữa, quyền chống lại sự buộc tội chính 
mình, quyền được tiến hành các trình tự thủ tục tố tụng công bằng (due process, faire trial), 
quyền bình đẳng trước pháp luật, quyền được đóng tiền bảo lãnh, thì suy đoán vô tội là 
nguyên tắc nền tảng không thể tranh luận và có ý nghĩa hàng đầu trong nền tư pháp Hoa Kỳ 

. Vì đây là một nguyên tắc có ý nghĩa chính trị pháp lý to lớn, và vì thế đã vượt ra ngoài 
phạm vi và nội dung pháp lý đơn thuần của nó nhằm ghi nhận địa vị của con người, tự 
do và dân chủ, ghi nhận mối liên hệ giữa tự do và trách nhiệm, dân chủ và pháp luật 
trong xã hội.
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Nguyên tắc suy đoán vô tội đòi hỏi sự buộc tội phải dựa trên những chứng cứ xác 
thực không còn nghi ngờ. Mọi sự nghi ngờ đối với người bị bắt, giữ, bị can, bị cáo đều 
phải được kiểm tra, chứng minh làm rõ. Nếu không chứng minh làm rõ được sự nghi 
ngờ thì sự nghi ngờ đối với người bị bắt giữ, bị can, bị cáo phải được giải thích theo 
hướng có lợi cho họ. 

Ý nghĩa của nguyên tắc suy đoán vô tội thể hiện trong một số điểm sau:

 Một là, nguyên tắc suy đoán vô tội không chỉ đáp ứng yêu cầu chứng minh: Chứng 
minh trong tố tụng hình sự là hoạt động cực kỳ phức tạp, không chỉ là những hành vi 
khách quan, những hậu quả thực tế mà còn cả những yếu tố tâm lý của người bị buộc tội. 
Mọi sai lầm trong chứng minh nhiều khi có thể phải trả giá bằng sinh mệnh của con người. 

Hai là, nguyên tắc suy đoán vô tội là bảo đảm quan trọng cho việc thực hiện quyền 
của người bị buộc tội. Hoạt động tố tụng hình sự bao gồm hai nhiệm vụ: Bảo vệ xã hội 
chống lại hành vi xâm hại từ phía tội phạm và bảo vệ cá nhân người bị buộc tội chống 
lại sự xâm hại quyền con người từ phía công quyền. Suy đoán vô tội còn đem đến sự cân 
bằng trong hoạt động tố tụng hình sự giữa một bên là nhà nước với bộ máy điều tra, truy 
tố xét xử hùng mạnh được hậu thuẫn bằng quyền lực nhà nước với một bên yếu thế hơn 
là người bị buộc tội.

Ba là, nguyên tắc suy đoán vô tội là bảo đảm quan trọng cho việc thực hiện quyền 
con người của người bị buộc tội như quyền bào chữa, quyền im lặng, quyền được suy 
đoán vô tội, quyền bình đẳng trước Toà án và pháp luật… 

Bốn là, việc thực hiện nguyên tắc suy đoán vô tội có ý nghĩa thực tiễn kép:

Thứ nhất, đó là lời cảnh báo thường xuyên đối với những người được giao chức năng 
gìn giữ, bảo đảm trật tự xã hội kèm theo quyền sử dụng công lực để thực hiện chức năng 
ấy. Họ phải thực hiện phận sự một cách mẫn cán, cẩn trọng, chặt chẽ và có trách nhiệm. 

Thứ hai, nó mở lối ra cho những vụ án đi vào ngõ cụt, khi mà dù đã làm hết cách, 
cơ quan có thẩm quyền không trả lời được câu hỏi: Ai thực sự là tác giả của hành vi được 
gọi là tội phạm?

Nguyên tắc suy đoán vô tội có tác dụng giảm bớt tình trạng kéo dài thời gian giải 
quyết vụ án do phải điều tra bổ sung theo yêu cầu của Viện kiểm sát hoặc Tòa án được 
quy định trong pháp luật tố tụng hình sự Việt Nam.

4. Một số vấn đề đặt ra

Quyền của người bị buộc tội được suy đoán vô tội và từ đó nguyên tắc suy đoán vô 
tội được ghi nhận trong Hiến pháp và pháp luật tố tụng hình sự Việt Nam là một bước 
tiến quan trọng trong nhận thức, pháp luật và thực tiễn tố tụng hình sự Việt Nam. Quy 
định của Hiến pháp, pháp luật về Nguyên tắc suy đoán vô tội thể hiện chính sách pháp 
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luật tố tụng hình sự nhân đạo, dân chủ, vì con người trong Cải cách tư pháp, xây dựng 
Nhà nước pháp quyền ở Việt Nam.

Thực tiễn tố tụng những năm gần đây, cơ quan tiến hành tố tụng ở Việt Nam đã 
quán triết tốt nguyên tắc suy đoán vô tội, tuyên bố nhiều bị can, bị cáo không phạm tội 
do không chứng minh được lỗi của họ. Ví dụ: Vụ án H. Đ. L bị kết án và phạt tử hình 
về tội giết trẻ em và hiếp dâm trẻ em đã được Toà án nhân dân tối cao huỷ bản án phúc 
thẩm, sơ thẩm để điều tra lai; và cơ quan điều tra đã đình chỉ vụ án vì không chứng minh 
được lỗi của bị can; Vụ án T.H.P.N bị buộc tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản đã được đình chỉ, 
tuyên bố không phạm tội do không chứng minh được lỗi của các bị can…

Tuy nhiên trên thực tế việc nhận thức và thực hiện nguyên tắc này chưa thực sự 
chính xác, đầy đủ và triệt để. Ví dụ: Điều 13 Bộ luật tố tụng hình sự Việt Nam quy định 
“Khi không đủ và không thể làm sáng tỏ căn cứ để buộc tội, kết tội theo trình tự, thủ tục do Bộ luật 
này quy định thì cơ quan, người có thẩm quyền tiến hành tố tụng phải kết luận người bị buộc tội 
không có tội”. Vấn đề là, việc “không đủ và không thể” này được đặt ra đơi với ai? Với cơ 
quan tiến hành tố tụng độc lập trong từng giai đoạn tố tụng giải quyết vụ án hay là với 
toàn bộ hệ thống tố tụng? 

- Nếu vấn đề đặt ra đối với từng cơ quan tiến hành tố tụng độc lập trong các giai 
đoạn tố tụng thì các cơ quan đó có quyền hạn và nghĩa vụ quyết định người bị buộc tội 
không phạm tội ngay trong giai đoạn điều tra, truy tố, xét xử mà không phải trả hồ sơ 
để điều tra lại;

- Nếu vấn đề đặt ra đối với toàn bộ hệ thống tố tụng, thì việc trả lại hồ sơ vụ án để 
điều tra lại, điều tra bổ sung, huỷ bản án, thậm chí đã có hiệu lực pháp luật, để điều tra 
lại là cần thiết. Và điều này đang được thực hiện ở Việt Nam hiện nay.

5. Kết luận

Cùng với xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa, Cải cách tư pháp ở Việt 
Nam, tố tụng hình sự Việt Nam đã và đang được cải cách mạnh mẽ. Trong đó, các giá trị 
tiến bộ của nhân loại trong việc việc bảo vệ quyền con người trong đó có nguyên tắc suy 
đoán vô tội đã được ghi nhận và thể hiện tương đối đầy đủ, chính xác; việc thực hiện 
trên thực tế đã có nhiều tiến bộ. 

Tuy nhiên, để nguyên tắc này được thực hiện tốt hơn, cần có cải cách mạnh mẽ hơn 
nữa tố tụng hình sự Việt Nam từ mô hình tố tụng, các nguyên tắc cơ bản của tố tụng hình 
sự cũng như các quy định cụ thể và các giải pháp khác. Đặc biệt cần có những giải pháp 
tổ chức thực hiện toàn diện, triệt để để nguyên tắc này được thực thi trong thực tiễn tố 
tụng hình sự Việt Nam, đáp ứng yêu cầu Cải cách tư pháp, bảo vệ quyền con người và 
hội nhập quốc tế.
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Abstract: ‘Presumption of innocence’ is widely recognized by many countries around the world in both 

criminal and civil procedure law. Within this article, the author focuses on the principle of innocence 

presumption in criminal procedure law scope, pretending this principle as a means to help the accused 

persons in access to justice. 

The article recognizes the PoI as both a human right and also a principle applied in the proceedings; Its 

recognition as a human right has become the foundation of creating the principle of PoI applied in the 

proceedings. The author will focus on analyzing the PoI as a legal principle in criminal proceedings and 

assessing its normative characters and clarifying its role in fighting criminal injustice. 
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1. Overview of Criminal Injustice 

1.1. Justice and Injustice

To learn about injustice, we firstly need to know about justice.  

Justice, in philosophy, is the concept of a proper proportion between a person’s deserts 
(what is merited) and the good and bad things that befall or are allotted to him or her (Brian 
Duignan, “Justice”, Encyclopedia Britannica). The idea of justice occupies center stage both 
in ethics, and in legal and political philosophy (Miller, “Justice”, The Stanford Encyclopedia 
of Philosophy 2017 Edition).  Classically, justice was counted as the one of the four cardinal 
virtues; and ‘the first virtue of social institutions’ (Rawls 1971, p.3). 

Aristotle believed that the key element of justice is treating like cases alike, and 
distinguished between justice in the distribution of wealth or other goods (distributive 
justice) and justice in reparation, as, for example, in punishing someone for a wrong he 
has done (retributive justice) (Brian Duignan).
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*** School of Law,Vietnam National University, Hanoi.
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However, wwe have so far looked at four elements that are present in every use of 
the concept of justice (Miller 2017): (i) Conservative versus Ideal Justice, in which justice 
have observed that it has two different faces, one conservative of existing norms and 
practices, the other demanding reform of these norms and practices (Sidgwick 1874/1907, 
Raphael 2001). Thus, on the one hand it is a matter of justice to respect people’s rights 
under existing law or moral rules; on the other hand, justice often gives us reason to 
change laws, practices and conventions quite radically, thereby creating new entitlements 
and expectations.  (ii)Corrective versus Distributive Justice, in which corrective justice 
essentially concerns a bilateral relationship between a wrongdoer and his victim, and 
demands that the fault be cancelled by restoring the victim to the position she would 
have been in had the wrongful behavior not occurred; while distributive justice, on the 
other hand, is multilateral: it assumes a distributing agent, and a number of persons 
who have claims on what is being distributed.  The conceptual distinction between 
distributive and corrective justice seems clear, but their normative relationship is more 
difficult to pin down (Perry 2000, Ripstein 2004). (iii) Procedural versus Substantive Justice, 
in which justice can then be distinguished according to the relative weight they attach 
to procedures and substantive outcomes. For most philosophers, however, the justice of 
a procedure is to a large extent a function of the justice of the outcomes that it tends to 
produce when applied. For instance, the procedures that together make up a fair trial 
are justified on the grounds that for the most part they produce outcomes in which the 
guilty are punished and the innocent are acquitted. Studies by social psychologists have 
shown that in many cases people care more about being treated fairly by the institutions 
they have to deal with than about how they fare when the procedure’s final result is 
known (Lind and Tyler 1988). (iv) Comparative versus Non-Comparative Justice,  in which 
justice takes a comparative form when to determine what is due to one person we need 
to look at what others can also claim; while justice takes a non-comparative form when 
we can determine what is due to a person merely by knowing relevant facts about that 
particular person. Conceptually, we can find cases in which it appears we have to choose 
between doing justice comparatively and doing it non-comparatively (Feinberg 1974; 
Montague 1980). However, some theories of justice cannot readily be classified either as 
comparative or as non-comparative. For example, Rawls’ theory of social justice states 
that social and economic inequalities be arranged to the greatest benefit of the least 
advantaged (Rawls 1971).  

In short, justice can take a number of different forms, depending on the practical 
context in which it is being applied. Although we found common elements running 
through this diversity of use, these were formal rather than substantive (Miller 2017). In 
understanding justice, we can learn a great deal by reading relevant articles written by 
Aristotle, or Aquinas, or Hume, but we also need to  seeing the various conceptions that 
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compete for our attention as tied to aspects of our social world that did not exist in the 
past, and are equally liable to disappear in the future (Miller 2017).

Justice and injustice are two sides of the same coin. As defined by McCoubrey, the 
situation of either the absence or the opposite of justice is injustice (McCoubrey et all, 
1996, p.276). 

From another angle, Thomas and Eric believed injustice is a quality relating to 
unfairness or undeserved outcomes, which may be applied in reference to a particular 
event or situation, or to a larger status quo (Thomas, 1995; Eric, 2012).

While justice and injustice are interdependent, many thinkers believed that injustice 
is the primary quality. Specifically, while it is hard to directly define or even perceive 
justice, it is easy to demonstrate that injustice can be perceived by all (Edmond, 1946, 
p.364). According to Hayek, legal positivism has proved that injustice, not justice, is the 
primary quality (Von Hayeks,1978).

The sense of injustice is found everywhere; it is a human universal (Judith, 1992; 
Edmond, 1975; Barrington, 1978). Unlike the sense of justice which tends to be conceived 
in more abstract ways, and tends to inspire contemplation rather than action, the sense 
of injustice is a powerful motivational condition, causing people to take action not just 
to defend themselves but also others who they perceive to be unfairly treated (Thomas, 
1995; Richard, 1998). This is because, according to  an author, humans who witness others 
being subjected to injustice can respond as though it was an act of aggression towards 
themselves (Edmond, 1975). In this regards, Martin Luther King Jr. also puts it “injustice 
anywhere is a threat to justice everywhere” (Martin, 1963).

The common cause of injustice is human selfishness. As Plato described in The 
Republic, people will often commit acts of injustice when they calculate it is in their 
interests to do so (Eric, 2012). However, injustice is not only caused by attempt to gain 
unfair advantage by people, but also by the result of the flawed human decision making, 
such as misuse and abuse of power (Thomas, 1995; Edmon, 1975).

1.2. Criminal Justice and Criminal Injustice

Criminal justice is interdisciplinary academic study of the police, criminal courts, 
correctional institutions (e.g., prisons), and juvenile justice agencies, as well as of the 
agents who operate within these institutions (Thomas J. Bernard, “Criminal Justice”, 
Encyclopaedia Britannica). This is “the term used to describe the inter-connected 
agencies of the police, courts, and corrections” (Matthew, 2015, p.ix). Criminal justice 
is distinct from criminal law, which defines the specific behaviors that are prohibited 
by and punishable under law, and from criminology, which is the scientific study of 
the nonlegal aspects of crime and delinquency, including their causes, correction, and 
prevention (Thomas J. Bernard).
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As an interdisciplinary academic study, criminal justice encompasses several 
distinctive theoretical explanations for the causes and consequences of crime and 
criminal behavior, but three primary perspectives dominate the field (CriminalJustice.
com): The first is the restorative justice theory, which focuses on how to heal the harm 
caused by crime. It advocates for the rehabilitation of offenders through reconciliation 
with the victims and the community affected by the crime. In stark contrast to the first 
approach, the retributive justice theory (the second one), emphasizes punishment rather 
than rehabilitation. It argues that the response to crime should be proportional to the 
offense, and the threat of punishment serves as the most effective deterrent to crime.  
The last theory (transformative justice) offers a structural approach that analyzes the 
social conditions in which crimes happen, the reasons for victimization, the need for 
restitution, and the establishment or restoration of peace and security.

Criminal justice is one of factors (Factor 8) of the WJP Rule of Law Index, which is 
used to evaluate the criminal justice system. According to WJP, an effective criminal justice 
system is a key aspect of the rule of law, as it constitutes the conventional mechanism 
to redress grievances and bring action against individuals for offenses against society 
(WJP). In the WJP Rule of Law Index, effective criminal justice systems are capable of 
investigating and adjudicating criminal offenses successfully and in a timely manner 
(8.1 and 8.2), through a system that is impartial and non-discriminatory (8.4), and is 
free of corruption and improper government influence (8.5 and 8.6), all while ensuring 
that the rights of both victims and the accused are effectively protected (8.7) (WJP).  The 
delivery of effective criminal justice also necessitates correctional systems that effectively 
reduce criminal behavior (8.3) (WJP). Accordingly, an assessment of the delivery of 
criminal justice should take into consideration the entire system, including the police, 
the lawyers, prosecutors, judges, and prison officers (WJP). Specifically, subfactors of the 
Factor 8 of the WJP Rule of Law Index include (WJP): 8.1 Criminal investigation system 
is effective; 8.2 Criminal adjudication system is timely and effective; 8.3 Correctional 
system is effective in reducing criminal behavior; 8.4 Criminal justice system is impartial; 
8.5 Criminal justice system is free of corruption; 8.6 Criminal justice system is free of 
improper government influence; 8.7 Due process of law and rights of the accused. 

In practice, there is not a comprehensive definition of criminal injustice yet. Instead, 
some authors provide negative signs of justice system. Matthew argues that criminal injustice 
means an unfair, unequal trials (Matthew, 2015), while Naughton identified the criminal 
injustice as  “miscarriages of justice” and “wrongful convictions” (Naughton, 2016).

Many authors also discuss about the main causes leading to injustice in the criminal 
justice system. For example, John Hagan and Celesta Albonetti emphasised the factors of 
discrimination based on race and class (John, 1982), while Myriam and  Conners focused 
on prejudice of the jury (Myriam, 2005; Conners 1966). From a more comprehensive 
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angle, Myriam Denov and Kathryn Campbell examined various factors to criminal 
injustice such as ‘erroneous eyewitness identification and testimony, police and 
prosecutorial misconduct, false confessions, over-reliance on in-custody informants, and 
unsound forensic science’ and concluded that each of these elements serve to destabilise 
the effectiveness of justice systems within any jurisdiction (Myriam, 2005). Focusing on 
more theoretical aspects, Miranda Fricker raised the concerns of  epistemic injustice -  a 
phenomenon that occurs when one’s knowledge is not seen as reliable when it should 
be, especially due to social, cultural, or historical prejudice (Miranda, 2007; Shannon, 
2019), while John H. Langbein analysed the relation between criminal injustice and 
adversarial and inquisitorial systems, in which inquisitorial legal systems place the main 
responsibility for fact-finding and evidence introduction on professional judges, while 
the lawyers “guide and limit the judicial inquiry in important ways” (John, 1996).

1.3. Criminal injustice in international human rights law 

Justice is based on respect for the human rights of every individual (AI, 2014, p.xv). 
As the Universal Declaration of Human Rights puts it, “recognition of the inherent 
dignity and the equal and inalienable rights of all members of the human family is the 
foundation of freedom, justice and peace in the world”.

In international human rights law, the issue of criminal injustice is manifested 
primarily through violations of standards of fair trial. This is because when an individual 
stands trial on criminal charges, he or she is confronted by the machinery of the state. 
Every criminal trial tests the state’s commitment to justice and respect for human rights. 
Whatever the crime, if people are subjected to unfair trials, justice is not served for the 
accused. The criminal justice system itself loses credibility when trials are manifestly 
unfair (AI, 2014, p.xvi).    

The right to a fair trial is a human right, which is one of the universally applicable 
guarantees recognized in the Universal Declaration of Human Rights, the cornerstone of the 
international human rights system, adopted in 1948 by the world’s governments. Fair trial 
standards under international human rights law are found principally within Article 14 of 
ICCPR, and supplemented by procedural guarantees applicable to proceedings concerning 
the expulsion of aliens (Article 13) and the principle of non-retroactivity of criminal/penal 
law (Article 15) of the ICCPR). Specifically, in the Article 14 of the ICCPR, principal fair trial 
standards include: (i) The right to be equal before the courts and tribunals; (ii) The right 
to be hearing by a competent, independent and impartial tribunal established by law; (iii). 
The right to be presumed innocent until proved guilty according to law; (iv) The right to be 
informed promptly and in detail in a language which he understands of the nature and cause 
of the charge against him; (v) The right have adequate time and facilities for the preparation 
of his defence and to communicate with counsel of his own choosing; (vi) The right  to be 
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tried without undue delay; (vii) The right to be tried in his presence, and to defend himself in 
person or through legal assistance of his own choosing; and to have legal assistance assigned 
to him, in any case where the interests of justice so require, and without payment by him in 
any such case if he does not have sufficient means to pay for it; (ix) The right to be examined, 
or have examined, the witnesses against him and to obtain the attendance and examination 
of witnesses on his behalf under the same conditions as witnesses against him; (x) The right to 
have the free assistance of an interpreter if he cannot understand or speak the language used 
in court; (xi) The right not to be compelled to testify against himself or to confess guilt; (xii) 
The right to his/her conviction and sentence being reviewed by a higher tribunal according 
to law; (xiii) The right to be compensated for a miscarriage of justice; (xiv) The right not to 
be tried or punished again for an offence for which he has already been finally convicted or 
acquitted in accordance with the law and penal procedure of each country.

The various elements of the right to a fair trial codified in the ICCPR are also to 
be found within treaties pertaining to international humanitarian law, international 
criminal law. Specifically, the similar terms to Article 14 of the ICCPR, the right to a fair 
trial is guaranteed by Article 6 of the European Convention on Human Rights, Article 8 of 
the American Convention on Human Rights, Article 7 of the African Charter on Human 
and Peoples’ Rights, Article 13 of the Revised Arab Charter on Human Rights and Article 
20 of the ASEAN Human Rights Declaration.

To a larger extent, fair trial standards includes the responsibility to protect victims of 
crimes, especially victims of human rights violations. In this regard, international human 
rights law imposes responsibility for human rights violations on the state parties. Protection 
and redress for victims of crime and protection and redress for victims of human rights 
violations (including victims of “abuse of power”) are two distinct, but also clearly related 
issues. Specifically, in national criminal law the responsibility for the crime lies with the 
offender; Governments are not, in principle, responsible for the illegal conduct involved, 
while international law traditionally deals with responsibility of States to one another - in 
international human rights law, the individual claims a violation against the State  (E4J, 
Topic eight). However, this distinction is not always as clear cut. Victims of crime and 
victims of human rights violations share many of the same needs and interests, and there 
are specific cases and circumstances, in which the States can be responsible for the acts of 
private individuals because States have a positive obligation to ensure that perpetrators of 
acts that amount to serious human rights violations are effectively brought to justice (E4J, 
Topic eight). In other words, many of the principles developed in the context of human 
rights violations and for victims of crime mutually reinforce each other.  

The Declaration of Basic Principles of Justice for Victims of Crime and Abuse of Power 
(adopted by UN General Assembly in the Resolution 40/34 of 29 November 1985, herein 
after the Declaration 1985) defines the terms of victims of crime and victims of abuse of 
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power, in which both means persons who, individually or collectively, have suffered harm, 
including physical or mental injury, emotional suffering, economic loss or substantial 
impairment of their fundamental rights. However,  for the victims of crime, violations are 
made through acts or omissions that are in violation of criminal laws operative within 
Member States, including those laws proscribing criminal abuse of power; meanwhile for 
victims of abuse of power, violations are made through acts or omissions that do not yet 
constitute violations of national criminal laws but of internationally recognized norms 
relating to human rights (Declaration 1985, paras 1 &18).

According to the Declaration 1985, the State Parties should guarantee the rights of 
victims of crime to access to justice and fair treatment, fair restitution and compensation 
and necessary assistance (Declaration 1985, paras 4-17). Meanwhile, for victims of 
abuse of power, the State Parties should consider incorporating into the national 
law norms proscribing abuses of power and providing remedies to victims of such 
abuses. In particular, such remedies should include restitution and/or compensation, 
and necessary material, medical, psychological and social assistance and support  
(Declaration 1985, paras 19).

II. Overview of Presumption of Innocence

The presumption of innocence (hereafter PoI) is among the small handful of doctrines 
in criminal law that are ubiquitous across a very broad spectrum of legal systems.1 It 
is a right long recognized and protected in international human rights law and also a 
commonplace in  both civil-law legal systems (such as France2, Italy3, Romania4, Vietnam 

,…) and common-law jurisdictions (such as United Kingdom5, United States6, Canada7, 
New Zealand8,…). The PoI lies at the heart of fair criminal proceedings, it is articulated in 
international human rights treaties, including the International Covenant on Civil and 
Political Rights9 (ICCPR) and the European Convention on Human Rights10 (ECHR), and 

1 Laudan Larry (2005), The presumption of innocence: Material or Probatory?, Legal Theory, 11(4), p. 333.
2 Article 9, The Declaration of the Rights of Man and of the Citizen 1789.
3 Article 27 The Constitution of Italy.
4 Article 23, The Constitution of Romania.
5 Clause 1, Article 31, The2013 Constitutional of Vietnam. 
6 The Human Rights Act 1998 transposed into English law Article 6(2) of the European Convention on 

Human Rights.
7 Held in the Fifth, Sixth, Fourteenth Amendments of the Constitution of the United States. The case 

of Coffin vs US (1985) established the PI of persons accused of crimes.
8 Section 25(c) The New Zealand Bill of Rights 1990.
9 UN General Assembly, International Covenant on Civil and Political Rights, 16 December 1966, 

United Nations, Treaty Series, vol. 999, Article 14(2).
10 Council of Europe, European Convention for the Protection of Human Rights and Fundamental 

Freedoms, as amended by Protocols Nos. 11 and 14, 4 November 1950, ETS 5, Article 6(2).
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is a norm of customary international law1. The ICCPR and the ECHR similarly expressed 
that everyone charged with a criminal offence shall be presumed innocent until proved 
guilty according to law in Article 14(2). Besides, the Article 14 also set basic rules of fair 
trial rights such as the right to a fair and public hearing by a competent, independent and 
impartial tribunal established by law. 

Criminal procedure is a specific and sensitive area, it is an exercise of public rights 
in the name of the State, so in the relationship between the public law enforcement 
authorities and other subjects (especially the accused persons, defendants) usually 
demonstrating inequality that prevails over the public law enforcement authorities. 
Therefore, in order to protect human rights in criminal procedure, it is necessary 
to give the defendants legal rights to enable them to protect their legitimate rights 
and interests, avoid the risk of infringement of the rights from the law enforcement 
authorities. 

The ICCPR General comment no.132 subparagraph 7 emphasized the close 
relationship between the PoI and the burden of proof, which stated ‘by reason of the 
presumption of innocence, the burden of proof of the charge is on the prosecution and 
the accused has the benefit of doubt. No guilt can be presumed until the charge has 
been proved beyond reasonable doubt. Further, the presumption of innocence implies a 
right to be treated in accordance with this principle. It is, therefore, a duty for all public 
authorities to refrain from prejudging the outcome of a trial.’ 

The standards in international conventions relating to ensuring the right to fair 
trial in general form the code of conduct of law enforcement authorities and servants; it 
applied globally to ensure that accused persons can protect their legitimate rights and 
interests. The United Nations (UN) also recommends that the member countries must 
respect and integrate these principles into national laws and spread them widely to 
judges, lawyers, law enforcement authorities, legislators and the public….3  

The history of the PoI

The PoI was originally expressed by the French cardinal and canonical jurist Jean 
Lemoine in the phrase ‘Item quilbet presumitur innocens nisi probetur nocens’ which means 
a person is presumed innocent until proven guilty. 

1 UN Human Rights Committee (“HR Committee”), General Comment 24, para. 8; ICRC Study on 
Customary International Law, Vol 1 Rule 100, pp. 357-358.

2 General Comment No. 13: Equality before the courts and the right to a fair and public hearing by an 
independent court established by law (Art 14): 04/13/1984.

3 Research Center for Human Rights and Civil Rights - School of Law, Vietnam National University 
Hanoi (2012), Introduction of the International Covenant on Civil and Political Rights 1966, Hong Duc 
Publisher, Hanoi. 
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The PoI is the legal principle that is often expressed as someone is ‘innocent until proven 
guilty’, this maxim was born in the late thirteenth century, preserved in the universal 
jurisprudence of the Ius commune (which was the common law of Europe from the twelfth 
to the seventeenth centuries), employed in the defense of marginalized defendants, Jews, 
heretics, and witches, in the early modem period, and finally deployed as a powerful 
argument against torture in the sixteenth, seventeenth, and eighteenth centuries… In the 
jurisprudence of the Ius commune, the maxim summarized the procedural rights that every 
human being should have no matter what the person’s status, religion, or citizenship. The 
maxim protected defendants from being coerced to give testimony and to incriminate 
themselves. It granted them the absolute right to be summoned, to have their case heard 
in an open court, to have legal counsel, to have their sentence pronounced publicly, and to 
present evidence in their defense.1 The idea subsequently became a staple of legal thinking 
in Anglo-Saxon jurisdictions and continues to be a topic of debate. The phrase is coined by 
the British barristers Sir William Garrow (1760-1840) during a 1791 trial at the Old Bailey2 
(the common name of the Central Criminal Court of England and Wales, London). In 1935, 
in its judgement of Woolmington v Director of Public Prosecutions, the English Court of Appeal 
would later describe Garrow’s articulation as being the ‘golden thread’ connecting both 
the criminal burden of proof and the presumption of innocence within the web of English 
criminal law. 

The article has just flicked through the historical grounding of the PoI, but pointing 
to history is not enough to explain why it is important. 

The normative characteristics of the PoI

An analysis of the PoI meaning might vary depend on different norms and 
interpretations in different legal systems. Ferry de Jong and Leonie van Lent (2012)3 
categorized the principle along the lines of thee wide-ranging normative characterizations, 
which are broadly recognized in both the literature and the international case law, its 
portrayal as:

The PoI normative 
charateristics:

(1) As a safeguard against wrongful convictions and the burden of proof
(2) As a shield against irreparable intrusive state powers
(3) The right for the accused to be treated as innocent

(1) A safeguard against wrongful convictions and the burden of proof. 

1 Kenneth Pennington (2003), Innocence Until Proven Guilty: The Origins of a Legal Maxim, The 
Jurist 63: STUD. CHURCH L. & MINISTRY, p.124.

2 Moore Christopher (1997), The Law Society of Upper Canada and Ontario’s lawyers, 1797-1997, 
University of Toronto Press.

3 Ferry de Jong & Leonie van Lent (2016), The presumption of Innocence as a Counterfactual Principle, 
Utrecht Law Review, vol 12, issue 1, p.34.
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Pamela (2016) defined several reasons that might causing of wrongful conviction, 
such as: inadequate legal assistance at trial; false confessions; flawed forensic science; 
police or prosecution malpractice; ‘jail house informers’: witnesses with an incentive to 
lie; mistaken eyewitness identification; ‘tunnel vision’ by police and prosecutors. 

In the common law legal doctrine, the PoI is taken to be primarily a rule of evidence, 
setting standards for the decision on guilt. This dictates that the burden of proof is on 
the prosecutor side; in order to prove guilt, the prosecution must meet an evidentiary 
threshold. The prosecution’s burden in a criminal trial is two-fold: first, it must prove 
that the crime alleged was actually committed; and second, that the person accused of 
committing the crime (the defendant) was the person who actually committed the crime. 
This burden of proof applies to each element of the crime. As in the United States (the US) 
constitutional case In re Winship 397 U.S. 358 (1970), the US Supreme Court decision held 
that ‘the Due Process clause protects the accused against conviction except upon proof 
beyond a reasonable doubt of every fact necessary to constitute the crime charged’1. In 
the common law jurisdictions, the system of criminal justice is oriented toward the PoI, 
it starts from the belief that the gravest danger we face in criminal justice is the danger 
that innocent persons will be arrested, prosecuted, and convicted. Consequently, it focuses 
on the threat of abusive investigations and prejudicial trials, on the dangers posed by 
rogue cops, unprincipled prosecutors, and biased judges and juries, all of whom threaten 
to undermine the liberties and the privacy of citizens. This mode of justice famously 
expressed by Herbert Packer as the ‘obstacle course’ conception of due process: it protects 
the interests of justice by making it maximally difficult for the state to prove the case against 
defendants.2 To that end, it makes it hard for investigators to assemble evidence, and hard 
for prosecutors to manipulate the jury. It offers far-reaching protections to those persons 
who are suspected or accused. Once defendants have been duly convicted, however, it 
does little to protect them. Its rights are rights for the innocent, not the guilty.3

Outside of the common law jurisdictions the PoI is related to evidential issues 
more loosely; general principles such as ‘the burden of proof is on the prosecution’ are 
recognized as noteworthy aspects of the presumption of innocence, but the essential 
meaning of the principle is not pinpointed on matters of proof. 

It can be seen that the criminal proceeding process is extremely important, because 
its legal consequence might turn an innocent person into a guilty person, which directly 
affects his human rights, so the PoI invisibly creates a shield to protect accused person 
from unjust charges and abuse of their human rights. 

1 Kaplan et al (2012), Criminal Law: Cases and Materials, Wolters Kluwer Law & Business, 7th edition, 
New York.

2 Herbert L. Packer, Two Models of the Criminal Process, 113U.PA. L. REV. 1, 13 (1964).
3 Whitman, J. Q. (2016). Presumption of innocence or presumption of mercy: Weighing two western 

modes of justice. Texas Law Review, 94(5), 933-994.
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(2) A shield against irreparable intrusive state powers.

Ferry de Jong et al (2012) argued that ‘the presumption of innocence is not simply 
about protection against being convicted against a criminal offence where one is not liable 
to public condemnation and punishment. I suspect that it picks out a particular way in 
which the state, through failing to offer such protection, fails to show adequate respect 
for its citizens—namely, by condemning and punishing citizens whilst acknowledging 
that it lacks compelling evidence that those citizens are liable to such treatment….’

It is true to admit that in the absence of evidence of crime, there is a require to refrain 
from publicly condemning others or imposing the stringent obligations that may uniquely 
be imposed on serious wrongdoers. When public condemnation and punishment by the 
state is in issue, we feel this affront all the more powerfully.

Lowering the standard of proof, or removing from the criminal law some of the 
conditions of liability in order to make convictions easier to secure, demonstrates the 
same lack of respect. Where this is done the state warrants the conviction of defendants 
without meeting the standard of proof that the conditions of liability have been 
fulfilled. This implies the attitude that it is permissible to publicly condemn and punish 
citizens without reaching the epistemic standard appropriate for these activities. If the 
presumption of innocence is to be understood as a meaningful human right, and human 
rights should always be interpreted in a way that renders them meaningful,

In the end, what matters is not the label of a system as criminal nor the invocation 
of the presumption of innocence. Rather, what matters is that the state accord its citizens 
with the proper respect. It must protect them from outside threats but it must guard 
against the possibility that the state itself will infringe citizens’ liberty out of fear. This 
holds true irrespective of what we may ultimately decide the PoI means.1

(3) The right for the accused to be treated as innocent.

‘The PoI is widely held to also imply norms with regard to the treatment of 
suspected individuals, both during the pre-trial phase and during the trial phase of 
criminal proceedings…. This third rationale can be regarded as a ‘front runner’ of the 
conceptualization of the presumption of innocence as a rule of evidence safeguarding 
against wrongful conviction; it links the idea of a shield against intrusive state powers 
with the idea of safeguarding against a wrongful conviction.’2

The PoI has been officially recognized as a human right; therefore, it requires the 
court and authorities, officials have to be aware of and acknowledge this issue. The 

1 Kimberly Kessler Ferzan (2013), Preventive Justice and the Presumption of Innocence, Criminal Law 
and Philosophy 8, 505-525.

2 Ferry de Jong et al (2012), ibid.
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right for the accused to be treated as innocent must be turned into a ground and an 
objective to proceed in all criminal procedures. Changing mind-set will change the 
proceedings in a way that is beneficial to the accused. The prohibition for the court and 
other criminal law officials to show any conviction as to the guilt of the defendant at 
trial is considered to be derived from this requirement of open-mindedness. As Thomas 
Weigend suggests that the PoI lead the law enforcement authorities and officials 
“Assume that the suspect did not commit the crime …and then ask yourself whether 
you can do to him what you intend to do.” By that standard, any interference with the 
suspect’s rights is illegitimate unless it can be based on valid grounds distinct from an 
assumption that he is in fact guilty.’1

The administration of the criminal justice tries to strike a balance between the search 
for truth and the fairness of the process. To this end, the law should protect individual 
rights and impose various legal burdens on the state. One such tool is the principle 
of the presumption of innocence. This is recognized as a constitutional principle in 
many countries law, however, this principle is somehow still being violated by various 
subsidiary laws, procedures and practices.2

III. The role of Presumption of Innocence in the Prevention of Criminal Injustice 

Based on the theoretical grounds that article has mentioned about criminal injustice 
and the PoI, this following part will draw these two issues in one chart to clarify the rela-
tionship and the role of the PoI in the prevention of criminal injustice. 

The article stands on the side with Naughton (2016) with his basic and clear explanation 
on criminal injustice, as he divided criminal injustice into two parts (mentioned in part 
1.2). From that point, the article mapping what ideas comes out as below: 

1 Thomas Weigend (2014), Assuming that the Defendant is Not Guilty: The Presumption of Innocence 
in the German System of Criminal Justice, Criminal Law and Philosophy, vol.8, p.258-287. 

2 SK. Assefa (2012), The Principle of the Presumption of Innocence and its Challenges in the Ethiopian Criminal 
Process, Mizan Law Review, Vol. 6 No.2.
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As the map illustrated, the PoI is defined as one of components in ensuring the fair 
trial, and fair trial of is one important part in creating the criminal justice as it will prevents 
wrongful convictions. The PoI can be understood as a condition to conquer the criminal 
justice for people in general and for accused in particular in criminal procedures. Not 
only in the criminal trial, but also in pre-trial stage must ensure this right for the accused. 
This fact might vary in different country and jurisdiction system. Such as the divergence 
between the French and the Anglo-America conceptions of the PoI had observed by 
Francois Quintard-Morenas1 as in France ‘the PoI has two distinct functions, namely a 
rule of proof and a shield against punishment before conviction’ while in the US ‘the 
PoI amounts to little more than an evidentiary doctrine with no application before trial’. 
On the other side, other countries recognized the PoI applies both before and at trial, for 
example: In Canada, the PoI ‘accompanies the accused …for each stage of proceedings’2; 
and in Vietnam, the PoI is admitted as a criminal law principle, it applies for accused 
persons (include those arrest, detainees, suspects, defendants), Article 58 Vietnam 
Criminal Procedure Code 2015 stated ‘persons held in emergency custody or arrested 
for criminal acts…are entitled to…d,…have to obligation to testify against themselves or 
admit to guilt’. Then, it applies before trial, this is not to say that determining the guilt or 

1 Francois Quintard-Morenas (2010), The Presumption of Innocence in the French and Anglo-American Legal 
Traditions, Am. J. Comp. L. 107, p.108. 

2 Case: R v. Sinclair (2010) 2 SCR 310, at paragraph 10. 
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innocence of an individual will be decided before a trial, but the PoI will be an important 
factor for a court to consider in their decision-making process.1  

Whether this principle is recognized in all proceeding stages or only at the trial stage, 
it still has certain significant values to the accused in criminal law relation with the state. 
The article will not pick a specific states or systems to discuss but will demonstrating 
broadly in a positive perspective what role does the PoI might contributes to ensure the 
right of accused persons that they are supposed to get if it does exist and recognized. 

The PoI as practical attitude statement 

Criminal justice is something broader than criminal law, because not only normative 
things matters but practice things also include. Pamela R. Ferguson adopted the PoI as 
a practical attitude has implications at several points in the criminal process, from first 
suspicion of wrongdoing to the stage of final conviction.2 

When formulating rules on police powers, therefore, legislators should keep in mind 
that these will apply to ‘suspects’, not ‘convicts’ – that is, to persons who are presumptively 
innocent… The presumption of innocence reminds law enforcement officers that they 
must exercise their powers with restraint. … Adopting the presumption of innocence as 
a practical attitude means that during this process suspects must be afforded respect and 
treated in a way which preserves their dignity. They may be invited to attend the police 
station for questioning. If they are not willing to come, we may have to force them to do 
so, but only as a last resort.

The extent of the legal duty will vary from one jurisdiction to another. For example, 
in Scotland, legislation requires suspects to provide certain details which will enable their 
identity to be verified by the police, but they need not answer any additional questions 
[Criminal Procedure Scotland Act 1995, s. 14(9)(10)]. Like their Scottish counterparts, 
suspects in police custody in America have a privilege against self-incrimination.3 By 
contrast, in England a suspect must provide details of potential defences during police 
questioning, or risk adverse inferences being drawn by the fact finder if a defence is 
produced for the first time at trial.75 Which of these jurisdictions strikes the right approach 
regarding how much co-operation society is entitled to expect from a suspect is beyond 
the scope of this article; the point is that in each jurisdiction the police can properly say to 

1 Sebastien Lafrance (2020), The Presumption of Innocence in Canada: A Comparative Perspective with 
Vietnam, The Presumption of Innocence: Online Experts Workshop, Asian Law Centre – Melbourne 
Law School, The University of Melbourne, Australia. < https://law.unimelb.edu.au/__data/assets/
pdf_file/0004/3444727/Program_final.pdf> 

2  Pamela R. Ferguson (2016), The Presumption of Innocence and its Role in the Criminal Process, Criminal Law Forum, 
p.150. < http://link.springer.com/10.1007/s10609-016-9281-8>. 

3 Miranda v Arizona 384 U.S. 436 (1966); Edwards v Arizona 451 U.S. 477 (1981). 
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a suspect: ‘As a presumptively innocent person [i.e. even though you may be innocent] 
you have a duty to cooperate’.

Adopting the presumption of innocence as a practical attitude also means that 
where bail is refused and suspects are remanded in custody awaiting trial, the conditions 
in which they are confined should reflect their un-tried/presumptively innocent status. 
Thus, they should be kept separate from convicted prisoners, allowed to wear their own 
clothes, be entitled to more generous visiting hours, and have greater access to legal 
advisors. While these distinctions are recognized in some jurisdictions (for example, 
Scotland), conditions elsewhere are less favorable with untried prisoners being kept 
in worse conditions than convicted criminals.88 If the presumption of innocence was 
irrelevant to the issue of bail or conditions on remand, our desire to minimize pre-trial 
detention would stem from concerns over the degrading of evidence, or the stress delay 
causes witnesses, rather than from a sense that deprivation of liberty is an unacceptable 
way to treat a presumptively innocent person. 

This principle eliminates prejudice and bias conviction in stages of criminal procedures. 
No matter how many evidences is gathered in the case, regardless of the internal beliefs of the 
competent authorities regarding the accused’s faults, the competent procedure authorities 
and officers are obliged to clarify the facts of the cases objectively, comprehensively and 
fully. Even prior to trial or following an acquittal, there should be no comments made by 
police, prosecutors or judges which give the impression that the accused is in fact guilty of 
committing the crime. 

The PoI as political statement & the burdens of proof in criminal justice

The PoI principle satisfies the requirements of the rule-of-law State for guarantee of 
human rights, the legitimate rights and interests of citizens, ensure democracy, correct 
trial with the right people and crime. The PoI demonstrates the State’s cautious attitude in 
making judgements about human fate, politics and laws; limiting judicial errors, injustice 
and wrongdoing; showing respect and ensuring effective implementation of human 
rights in the judicial field. The principle also serves as a guide for prosecutors, competent 
officers and participants in criminal proceedings in relation to accused persons. 

Briefly understood, among the several processes involved in a criminal justice 
system are the processes of criminalization and of fact finding. Through the former, the 
State defines crimes, thus determining the boundaries of the criminal law; through the 
latter the State proves that the facts constituting a crime have obtained. In both processes 
the State must bear a burden of proof.1 

1 Patrick Tomlin (2013), Extending the Golden Thread? Criminalization and the Presumption of Innocence, 
Journal of Political Philosophy, vol 21(1), p.44. 
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The PoI as human right protection 

The regulation and implementation of the PoI also protecting the legal safety of 
citizens, establishing the obligations of the competent agencies to ensure human rights 
in criminal proceedings. It creates conditions for accused persons to protect their rights 
and interests in different stages of proceedings such as investigating, prosecuting 
and adjudicating. At the same time, it helps the accused persons to be aware of their 
responsibilities in solving the case in order to have a positive cooperation attitude 
with the competent agencies in fulfilling their legal obligations. By acknowledging this 
principle, the accused is guaranteed other human rights in the proceedings as the right 
to defense, the right to fair trial, the right to remain silence, … 

Ensuring social justice & strengthening judicial belief 

In the recognition and implementation of this principle greatly contribute to the 
maintenance of social justice, improving the effectiveness of law propaganda, dissemination 
and education activities; also contributing to consolidating the people’s confidence in judicial 
authorities. It is necessary to be aware of the responsibility to prove the crime rests with 
the competent procedure agencies and officers, while the accused having the rights but not 
obliged to prove their innocence; consequently showing the consistent attitude and will of 
the State with respect to the responsibility to ensure social justice and people’s rights.  

The highest purpose of the trial is to judge accurate people, crime and applying the 
law; therefore, it would be difficult to be fair and ensure justice if treating the accused as a 
guilty person. Assuming that if the investigation, prosecution and adjudication process does 
not guarantee this principle, it will cause negative impacts on the accused as preventing 
them from cooperating in finding for objective truths, losing internal trust and adversely 
affecting the accused’s family and the society. 

The PoI requires a defence that such defence must demonstrate why the central 
outcomes that criminal offenders are liable to suffer – punishment and public condemnation 
– can only be imposed once high evidential and procedural standards are satisfied.1 

For many positive things the principle contributed, it can be said that this principle 
is an extremely important legal means to ensure all rights and interests of the accused are 
enforced and unviolated. Thereby building an effective judicial system, ensuring justice 
for people and society. 
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PRINCIPLE OF PRESUMPTION OF INNOCENCE:  
CONCEPT, CONTENT AND MEANING
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Abstract: The presumption of innocence is one of the basic principles that is applied widely in modern 

legal science. The key content of the principle shows that all suspects are innocent until they are proven 

guilty. The presumption of innocence is the fundamental principle of civilized procedure, because 

we cannot establish a fair and humane judiciary without it. As the great achievement of the legal 

civilization in human rights protection, many countries considered the principle of presumption of 

innocence as the principle of criminal proceedings. 
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1. Concept on principle of presumption of innocence 

Origin of term as “presumption” derives from the Latin as “praesumptino” or in 
English, the “presump” is understood to consider a certain problem or phenomena as 
correct until there is no reason to refute such ones. Longman’s dictionary states that 
“presump” in the field of law is understood to “accept something as correct until it is 
proved to be incorrect”1

2. In English, the term “presumption of innocent” is translated 

*  School of Law, Vietnam National University, Hanoi, Assoc.Prof.Dr. of Politics, School of Law, Vietnam 
National University, Hanoi 144 Xuan Thuy, Cau Giay, Hanoi.   Email: ducminhtuhp@gmail.com;  
Tel: 0968.919.715

**   Master of Law, Criminal Court Judge, Hai Duong City People’s Court, Hai Duong province, Email: 
minhhahunghiep@gmail.com;  ĐT: 0936.336.069  

1 The term “presump” appeared with two opinions containing different meanings: “presumption” 
or “assumption”. According to perspective of Vietnamese semantics, “presump” is considered to 
be close to the concept of “assumption” and “hypothesis” – two completely different terms. The 
“presumption” requires information, facts, documents and evidence to make people believe in 
something. Whilst “assumption” is understood to “set something real to be the basis for doing 
something”. In normal language, “presumption” is based one thing to infer the other, and Law fails 
to use in these meanings. Regarding law, presumption is one of legislative techniques and legal 
presumption, so it shall be bound by law. Principles of presumption for guilt and innocence are all 
the principles of criminal proceedings, but presumption for guilt is that of inquisitorial proceedings, 
while the presumption of innocence is one of the typical principles of adversarial proceedings. (See 
further: Bùi Tiến Đạt, Quyền giả định vô tội và quyền im lặng: Lý thuyết và thách thức từ thực tiễn, 
Legislative Studies Journal, issue 22/2015).
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from “presumption of innocence” in scientific documents or the phrase “the right to be 
presumed innocent” in international human rights documents. The origin of this principle 
dates back to ancient Roman times when the Roman Emperor Justinian (6th century BC) 
issued a brief of the Roman Law called “Digest of Justinian”, which prescribed the general 
principle related to proof of proceeding-conducting persons (civil) “Ei incumbit probatio 
qui dicit, non qui negat” – means “to be prove that responsibility is in charge of him, the 
positive, not the negative”. Accordingly, proof responsibility belongs to the accuser and 
whoever sues, he or she shall prove first. After that, the Roman dynasties applied this 
principle in the criminal trial process and began to assert that proof obligation belongs to 
the the accuser and as a result that the accused was always innocent.

However, presumption of innocence is only formally considered as a principle serving 
law by the French jurist named Jean Lemonie who supported a legal inference that Most 
people are not criminals. Presumption of innocence is compared to the “golden” principle in 
criminal proceedings (TTHS), a great achievement of human civilization in human rights 
protection and proof in the Criminal Proceedings is represented in and prescribed in 
international documents on human rights  such as Declaration of the Rights of Man and 
of the Citizen 1789 of French Republic (Déclaration des droits de l’Homme et du citoyen), 
Universal Declaration of Human Rights-UDHR 1948, International Covenant on Civil 
and Political Rights – ICCPR 19661. Thought on presumption of innocence only becomes a 
principle of law after success of French bourgeois revolution together with the increasing 
demands of society that it is necessary to recommend measures to restrict and prevent tyranny 
from the state that violates significantly human rights, is increasingly popularized widely in 
the world when it is recognized in many international treaties signed or acceded by many 
countries. For need to protect human rights and the increasing trend of international 
integration, the presumption of innocence (or assumption of innocence) is one of the 
basic principles in the Code of Criminal Proceeding that has been widely recognized and 
applied in the judiciary of many civilized countries, including Vietnam.

2. Content on principle of presumption of innocence

For purpose of reflecting fully principles of presumption of innocence in the 
legal system, there are three (03) core principles set out to be applied in the Criminal 
Proceedings, including: (i) On the basis of facts related to the case – whether the crime 
happened and the accused was guilty or not – Prosecutors shall be responsible for proof. (ii) 

1 In particular: Declaration of the Rights of Man and of the Citizen 1789 of France: “As all persons are held 
innocent until they shall have been declared guilty, if arrest shall be deemed indispensable, all harshness not essential 
to the securing of the prisoner’s person shall be severely repressed by law (Article 9): Universal Declaration of 
Human Rights 1948: Everyone charged with a penal offence has the right to be presumed innocent until proved 
guilty according to law in a public trial at which he has had all the guarantees necessary for his defence” (Clause 
1, Article 11). International Covenant on Civil and Political Rights 1966: “Everyone charged with a criminal 
offence shall have the right to be presumed innocent until proved guilty according to law” (Clause 2, Article 14). 
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On the basis of real facts related to the case, The accused has no obligations to prove. The 
accused has no obligation to present evidence, call witnesses or do anything to prove his 
innocence and this is not considered a basis to defend against him. (iii). The court shall rely 
entirely on the evidence presented to court make its judgment and not infer in a bad way for the 
accused only because he is prosecuted and alleged by prosecutor’s office1.

Vietnamese law has acquired the progressive thought and recognized the 
presumption of innocence as one of the basic principles of the Criminal Proceedings 
Code to protect human rights and criminal proceedings. Presumption of innocence is a 
constitutional principle and one of the basic ones in criminal proceedings that is fully and 
specifically prescribed in Article 13 of the Criminal Proceedings Code. As the document 
with the highest legal validity, the most basic and important legal norm of the national 
legal system, the Constitution 2013 states: “The accused is considered innocent until he 
is proven according to the legal procedure and there is an effective legal judgment of the 
Court” (Clause 1, Article 31). To concretize the Constitution 2013, the Criminal Proceedings 
Code (CrPC) of Vietnam 2015 was formulated and followed according to 27 basic principles 
(from Article 7 to Article 33), supplemented and prescribed for the first time to principle 
of presumption of innocence: “The accused shall be considered to be not guilty until declared 
according to procedures prescribed by this Code and there is an effective legal judgement of the 
Court. In case that the evidence is insufficient and unable to clarify basis for accusation or conviction 
according to procedures prescribed by this Code, the competent person for proceedings shall conclude 
that the accused is innocent” (Article 13)2. The principle of presumption of innocence sets out 
the more specific requirements that criminal proceedings shall ensure, namely:

2.1. No one can be declared guilty when their crime has not been proved in accordance 
with the provisions of Criminal Proceedings Code and has not been determined by a legal 
conviction document of the Court. The accused shall be considered innocent until proven 
according to procedures prescribed by the Proceedings Code and can only be considered 
guilty when there is an effective legal document of the Court. The first requirement for 
principle of presumption of innocence is that the crime shall be proved in accordance 
with order and procedures to ensure that the investigation, prosecution and judgment 
is accordant with the law3. The accused or defendant shall be considered innocent until his crime 

1 “Law career shall memorize the first sentence...”, https://danluat.thuvienphapluat.vn/nghe-luat-buoc-
phai-thuoc-nam-long-cau-giao-dau-138088.aspx

2  In addition to Article 13 of the Criminal Proceedings Code which specifies the principle of 
presumption of innocence is also expressed in the Principle of truth determination of a case, and is 
closely related to the Principle of guaranteeing the right to defense (Article 15, 16 of the Criminal 
Proceedings and some other laws). This principle combines with other basic principles to become 
directions in the process of criminal case settlement.

3 Dao Tri Uc (2017), “Principles of presumption of innocence - an important constitutional principle in 
the Criminal Proceedings Code 2015”, Journal of Procuratorate No. 02/2017.
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is proved, otherwise, it means “innocence is proven”. As a formal acknowledgment of society 
through the legal principles that a person suspected of committing an offense is considered 
innocent as long as the clear evidence against this person has not been presented by the 
competent authority. At the same time, the requirement for legal procedures is that the 
prosecution and judgement of a person shall follow the order and procedures prescribed by law (The 
most important sign of Rule of law). The public and transparent procedure is the prerequisite 
for protecting human rights against arbitrary prosecution, ensuring the determination and 
taking consideration of the facts of the case in an objective, comprehensive and complete 
manner, clarifying grounds for determination of guilt and innocence, details to mitigate or 
aggravate criminal liability of the accused and defendant. The principle of presumption 
of innocence also requires a legally effective conviction judgment of the Court. A suspect, 
the accused or defendant shall be considered innocent until there is a legally effective 
judgment convicte him. Any the accused has the right to presume that he is not guilty until 
his crime is determined in accordance with a procedure prescribed by the law through the 
Court’s public trial with that person’s full assured capacity to defend1.

2.2. The competent authority for implementing proceedings (the accuser) is responsible for 
proving the crime. The accused has right but is not obliged to prove his innocence (Article 15, 
Criminal Proceedings Code 2015). The accused is not obliged to prove his innocence, 
which is obligation of competent procedure-conducting agency (accusatory authorities, 
the accuser) and shall be followed strictly with the order and procedure. The accused has 
right to fail to provide testimony against himself or admit himself guilty, which means 
he is entitled to keep silent – not answer questions of Jury at the court. In order to make 
one of the decisions to prosecute, investigate, procedure-conducting agency is responsible 
for proving and clearly identifying the evidence of guilt prescribed in the Criminal Code; 
considering the case details in an objective and complete manner. All forms of coercion, 
corporal punishment and other unlawful forms are strictly prohibited in the procedures 
for collecting evidence and conducting other legal proceedings. The confession of the 
accused or defendants is only considered evidence if it conforms to other evidences of the 
case; it is prohibited from only using their confession for conviction. The Court shall rely 
on the evidence presented to Court to make a decision. The conviction shall be based on 
the evidence considered in the trial, proving that the accused was guilty. The principle 
of presumption of innocence requires arraignment to be based on real evidence without 
doubts. All doubts for arrestees, temporary detainees, suspects and the accused shall be 

1 As an agency in charge of executing judicial rights through judicial activities to resolve social 
disputes, the Court is the only one in the state apparatus that has the power to make judgments 
when there are grounds based on legal provisions, which also means that: only the Court has power 
to judge, determine a person as guilty by a legally effective conviction. The uniqueness of the Court 
is expressed in that no other agency can make that decision.
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investigated and clarified. When there are doubts about the law (crime of the accused or 
defendant) and it is impossible to clarify evidences, such doubts shall be understood and 
explained in a way that is beneficial to the suspects, accused and defendants. The details 
provided by witnesses and other proceeding participants shall not be used as evidence if 
they cannot clearly state why they know such detail. The presumption of innocence shall 
be dismissed only by declaring effective conviction judgment based on evidence collected, 
interrogated and verified in a complete, objective and comprehensive manner at the trial, 
proving crime of the accused in accordance with procedure.

2.3. When there is insufficient and unable to clarify grounds for accusation or conviction 
in accordance with Criminal Proceedings Code, competent procedure-conducting person 
shall conclude (make a decision) to release or declare that the accused is not guilty. This is 
a clear and definitive provision and this spirit is expressed at all proceedings stages from 
prosecution, investigation, and judgement. The purpose of the Criminal Proceedings is 
that criminals shall be detected and treated in accordance with the law without falsely 
accusing innocent people as well as neglecting crimes and offenders. However, in fact there 
may be a situation where evidence is too weak, both possibility of injustice and neglection 
may co-exists even though the proceeding authorities have taken all necessary measures. 
In this case, the principle of presumption of innocence shall follow the motto of “it is better 
to neglect criminals than to injustice innocent people”, thereby opening a new direction for 
cases where doubts still exist1. The principle of presumption of innocence give the best way 
to ensure the rights and interests of the accused.

3. The meaning of the principle of innocence presumption

3.1. Presumption of innocence is a principle that plays a very important and 
meaningful role in the process of case settlement in general and proof in particular; 
it helps proof to be carried out in accordance with the provisions of law and certain 
order of procedures, thereby removing the doubtful factors and issues for criminal acts. 
The provisions related to the principle of innocence presumption are expressed in the 
Criminal Proceedings stages established a system of important norms in protecting the 
rights of accused persons, because: Recognition of proof right of the accused will ensure 
the balance in the criminal proceedings between the state party with robust investigation 
and prosecution apparatus and an underdog as the accused, thereby ensuring that the 
accused is not discriminated against without a legally effective conviction judgement of 

1 The principle of innocence presumption also prevents tendency of accusation according to thinking 
form that “it is better to be injustice than to be missed”. Accordingly, the person who has committed 
an offense in fact can still be declared innocent if the proceeding-conducting authority cannot prove 
that such one is guilty through authentic evidence in accordance with procedures prescribed by law. 
A person declared innocent by a court may still be the person who committed an offense but due to 
inability to prove that he did, the court shall declare that he is innocent.
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the Court and this is a factor to develop the correctness of Criminal Proceedings Code. 

3.2. The principle of presumption of innocence also direct the development and 
implementation of the Criminal Proceedings law; thus forming a legal corridor in 
adjusting relations among the procedural subjects, maintaining order and facilitate the 
promotion and assurance of personal rights, fairness and objectivity. Not only rights of 
the accused and obligations of the accuser, the presumption of innocence also conforms 
to the rule of perceptions in the criminal proceedings: a person is always innocent when 
the state fails to give evidence against this and prove his guilt. As a law to protect the 
weak against the abuse of human rights by public authority, the principle of innocence 
presumption protects the humanitarian policy of criminal law and the interests of the 
person subject to criminal prosecution, set higher requirements for those conducting 
legal proceedings in proving crimes: The judicial and investigation authority shall be 
responsible for finding evidence to prove innocence as well as guilt. To heighten the 
responsibility of proceeding-conducting authority and individuals to the political fate, 
honor, dignity and rights of citizens, the principle of presumption innocence is the “steel 
shield” to protect the rights of suspects, the acussed, defendants, prevent injustice – the 
basic factor that clearly show the respect and protection of human noble values. 

3.3. Presumption of innocence has an important content and focuses on protecting 
the humanitarian policy of criminal law and the interests of the person subject to 
criminal prosecutors, reflecting the humaneness of the civil law and the rule of law to 
protect the rights and legal interests of individuals, and remove baseless accusations and 
convictions. Therefore, in the course of proceedings, the procedure-conducting authority 
and individuals shall strictly comply with, respect and abide by this principle in order to 
avoid injustice for innocent people1. This principle opens a more positive orientation and is 
considered the “golden” principle in the investigation, prosecution and judgement today.

As a progressive and civilized principle and legal thought - a great achievement of the 
legal sciences in proving and protecting human rights in the Criminal Proceedings Code; 
the presumption of innocence is a principle that has great political significance beyond 
its legal scope and content in order to recognize the status, freedom and democracy of 
human, recognize the connection between freedom and responsibility, democracy and law 
in society. Therefore, the specific and comprehensive recognition for principle of innocence 
presumption as a basic principle is an urgent requirement of the Criminal Proceeding Law 

1 In fact, assurance of human rights in the Criminal Proceedings is considered as focus of all Criminal 
proceedings activities: how to respect, assure and protect rights of all related persons while finding 
the truth and justice. The recognition of this principle will be a solid legal basis that force proceeding-
conducting authority more responsible for proving crimes. Besides, when there are cases with 
insufficient evidence and lack of solidity, it is easier for the proceeding-conducting individual to 
draw conclusions about such case based on the principle of “presumption of innocence”.
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in the rule of law state. Presumption of innocence is recognized internationally as the 
universal value of human civilization that should be studied and recognized in term of 
legislation, has been determined by many countries as the basic principles of the Criminal 
Proceedings Code. 
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Tóm tắt: Suy đoán vô tội hay giả định vô tội (the presumption of innocence) là một trong những nguyên 

tắc cơ bản, được ứng dụng rộng rãi trong nền khoa học pháp lý hiện đại. Nội dung cốt lõi của nguyên 

tắc cho rằng mọi nghi can đều vô tội cho đến khi được chứng minh là có tội. Suy đoán vô tội là nguyên 

tắc có tính nền tảng của tố tụng văn minh, vì thiếu nó chúng ta không thể đạt được nên tư pháp công 

bằng và nhân đạo. Là thành tựu vĩ đại của văn minh pháp lý trong việc bảo vệ quyền con người, suy 

đoán vô tội được nhiều quốc gia coi là nguyên tắc của tố tụng hình sự. 

Từ khóa: Suy đoán vô tội, Tố tụng hình sự, Khái niệm, Ý nghĩa

1. Khái niệm nguyên tắc suy đoán vô tội

Nguồn gốc của thuật ngữ “suy đoán” bắt nguồn  từ  tiếng Latin “praesumptino” 
hay trong tiếng Anh “presump” được hiểu là coi vấn đề, hiện tượng  nào đó là đúng đắn 
cho đến khi chưa có lý do bác bỏ  vấn đề, hiện tượng đó. Từ điển Longman nêu rõ trong 
lĩnh vực luật, “presump” được hiểu là “chấp nhận một điều gì đó là đúng cho đến khi nó 
được chứng minh là không đúng”1

3. Trong  tiếng  Anh,  thuật  ngữ  “suy  đoán  vô  tội” 
được  dịch  từ  “presumption  of innocence” trong  các  tài  liệu  khoa  học  hay  cụm  từ  

*  PGS.TS Chính trị học, Khoa Luật - Đại học Quốc gia Hà Nội, 144 Xuân Thủy, Cầu Giấy, Hà Nội. 
Email: ducminhtuhp@gmail.com;  ĐT: 0968.919.715   

** ThS. Luật học, Chánh Tòa Hình sự, Tòa án Nhân dân Thành phố Hải Dương, Tỉnh Hải Dương.   
Email: minhhahunghiep@gmail.com;  ĐT: 0936.336.069   

1 Từ thuật ngữ “presump” đã xuất hiện hai ý kiến với ý nghĩa khác nhau: “suy đoán” hoặc “giả định”. 
Dưới góc độ ngữ nghĩa tiếng Việt,  “presump” được xem là gần với những khái niệm “giả  định”, “giả 
thiết” - là hai thuật ngữ hoàn toàn khác nhau. Việc “suy đoán” đòi hỏi phải có thông tin, dữ kiện, tài 
liệu, chứng cứ để khiến con người tin vào một điều gì đó. Còn “giả định” được hiểu là “cho một cái 
gì đó là có thật để làm căn cứ để tiến hành làm cái gì đó”. Theo ngôn ngữ đời thường, “suy đoán” 
là dựa vào cái này mà đoán ra cái khác. Luật học không sử dụng “presump” theo những nghĩa này. 
Trong pháp luật, suy đoán là một trong những kỹ thuật lập pháp, là suy đoán pháp lý nên phải chịu 
sự ràng buộc của pháp luật. Nguyên tắc suy đoán có tội và nguyên tắc suy đoán vô tội đều là những 
nguyên tắc của tố tụng hình sự. Nhưng nguyên tắc suy đoán có tội là nguyên tắc của tố tụng thẩm 
vấn (inquisitorial), còn nguyên tắc suy đoán vô tội là một trong những nguyên tắc điển hình của tố 
tụng tranh tụng (adversarial). Xem thêm phân tích về thuật ngữ tại: Bùi Tiến Đạt, Quyền giả định vô tội 
và quyền im lặng: Lý thuyết và thách thức từ thực tiễn, Tạp chí Nghiên cứu lập pháp, số 22/2015.
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“the  right  to be presumed innocent” trong các văn kiện quốc tế về quyền con người. Cội 
nguồn của nguyên tắc này từ thời La Mã cổ đại khi Hoàng đế La Mã Justinian (thế kỷ VI 
tr.CN) ban hành một bản tóm lược Luật La Mã được gọi là “Digest of Justinian”, trong đó 
có quy định về nguyên tắc chung liên quan đến chứng minh thuộc về bên tố tụng (dân 
sự) “Ei incumbit probatio qui dicit, non qui negat” - có nghĩa là “chứng minh là công việc 
thuộc về anh ta, người khẳng định, chứ không phải là người phủ định”. Theo đó, trách 
nhiệm chứng minh thuộc về bên tố cáo và người nào đi kiện thì người đó chứng minh 
trước. Sau đó, các triều đại La Mã đã áp ụng  nguyên tắc này trong quá trình xét xử hình 
sự và bắt đầu khẳng định nghĩa vụ chứng minh thuộc về bên buộc tội1 và một hệ quả tất 
yếu là bị cáo luôn được coi là vô tội.

Tuy nhiên, suy đoán vô tội chỉ được chính thức được xem như một nguyên tắc mang 
tính công cụ pháp luật bởi luật gia người Pháp Jean Lemonie nhằm ủng hộ cho một cách 
suy luận mang tính pháp lý rằng hầu hết mọi người không phải là tội phạm. Suy đoán vô tội 
được ví như là nguyên tắc “vàng” trong tố tụng hình hình sự (TTHS), một thành tựu vĩ đại 
của văn minh nhân loại trong việc bảo vệ quyền con người và chứng minh trong TTHS 
đã được thể hiện trong và được quy định trong các văn kiện quốc tế về nhân quyền như 
Tuyên ngôn nhân quyền và dân quyền 1789 của Cộng hòa Pháp (Déclaration des droits 
de l’Homme et du citoyen), Tuyên ngôn thế giới về nhân quyền năm 1948 (Universal 
Declaration of Human Rights - UDHR), Công ước quốc tế về các Quyền Dân sự và Chính 
trị năm 1966 (International Covenant on Civil and Political Rights - ICCPR)2. Tư tưởng về 
suy đoán vô tội chỉ trở thành nguyên tắc pháp luật khi Cách mạng tư sản Pháp thắng lợi 
cùng với đó là đòi hỏi ngày càng gay gắt của xã hội cần phải có biện pháp hạn chế, chống lại 
sự chuyên quyền, độc đoán xâm phạm thô bạo quyền con người từ phía nhà nước, ngày càng có 
tính quốc tế khi được thừa nhận trong nhiều điều ước quốc tế mà nhiều quốc gia ký kết 
hoặc gia nhập. Trước yêu cầu bảo vệ quyền con người và xu thế hội nhập quốc tế ngày 
càng mạnh mẽ, suy đoán vô tội (hay giả định vô tội) - một trong những nguyên tắc cơ 

1 Nghĩa là: trong TTHS, các cơ quan tiến hành tố tụng là người khẳng định một người nào đó có tội hay 
không thì phải đi chứng minh được rằng họ thực sự là có tội.

2 Cụ thể là: Tuyên ngôn nhân quyền và dân quyền 1789 của Pháp 1789: “As all persons are held innocent 
until they shall have been declared guilty, if arrest shall be deemed indispensable, all harshness not essential to the 
securing of the prisoner’s person shall be severely repressed by law - Tất cả mọi người đều vô tội cho đến khi 
họ bị tuyên là có tội, nếu việc bắt giữ sẽ được coi là không thể thiếu, mọi sự khắc nghiệt không cần 
thiết đối với việc bảo vệ người tù sẽ bị pháp luật nghiêm khắc đàn áp” (Điều 9): Tuyên ngôn Thế giới 
về nhân quyền 1948: Everyone charged with a penal offence has the right to be presumed innocent until proved 
guilty according to law in a public trial at which he has had all the guarantees necessary for his defence - Mọi 
người bị buộc tội hình sự có quyền được coi là vô tội cho đến khi được chứng minh là có tội theo luật 
trong một phiên tòa công khai mà tại đó anh ta có tất cả các bảo đảm cần thiết cho việc bào chữa của 
mình” (Khoản 1, Điều 11). Công ước quốc tế về quyền dân sự  và chính trị 1966: “Everyone charged with a 
criminal offence shall have the right to be presumed innocent until proved guilty according to law - Người bị cáo 
buộc là phạm tội hình sự có quyền được coi là vô tội cho tới khi hành vi phạm tội của người đó được 
chứng minh theo pháp luật” (Khoản 2, Điều 14). 
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bản trong Luật TTHS đã được ghi nhận và áp dụng rộng rãi trong nền tư pháp của nhiều 
quốc gia văn minh, trong đó có Việt Nam.

2. Nội dung nguyên tắc suy đoán vô tội

Để đảm bảo cho nguyên tắc suy đoán vô tội được thể hiện một cách triệt để trong hệ 
thống luật pháp, có ba (3) nguyên tắc cốt lõi được đặt ra để có thể áp dụng trong TTHS, 
bao gồm: (i). Căn cứ vào những sự kiện có thật liên quan đến vụ án - cho dù việc phạm tội 
có xảy ra và bị cáo có tội hay không - cơ quan công tố phải hoàn toàn gánh vác nghĩa vụ chứng 
minh. (ii). Căn cứ vào những sự kiện có thật liên quan đến vụ án, bị cáo không có bất kỳ nghĩa 
vụ chứng minh nào. Bị cáo không cần phải trình bày chứng cứ, gọi nhân chứng hay làm bất 
cứ điều gì để chứng minh mình vô tội và điều này không được xem là cơ sở để chống lại bị 
cáo. (iii). Toà án phải hoàn toàn dựa trên cơ sở là những chứng cứ được trình bày trước toà để dựa 
vào đó ra phán quyết và không được phép suy diễn theo hướng không tốt cho bị cáo chỉ vì bị cáo bị 
truy tố và cáo buộc bởi cơ quan công tố1.

Pháp luật Việt Nam đã tiếp thu tư tưởng tiến bộ và ghi nhận suy đoán vô tội là 
một trong những nguyên tắc cơ bản của Bộ luật Tố tựng hình sự (BLTTHS) để đảm bảo 
quyền con người và hoạt động TTHS. Suy đoán vô tội là nguyên tắc hiến định và là một 
trong những nguyên tắc cơ bản trong tố tụng hình sự, được quy định đầy đủ, cụ thể 
tại Điều 13 BLTTHS. Với tư cách là văn bản có hiệu lực pháp lý cao nhât, là những quy 
phạm pháp luật cơ bản và quan trọng nhất của hệ thống pháp luật quốc gia, Hiến pháp 
2013 quy định: “Người bị buộc tội được coi là không có tội cho đến khi được chứng minh 
theo trình tự luật định và có bản án kết tội của Tòa án đã có hiệu lực pháp luật” (Khoản 
1, Điều 31). Cụ thể hóa Hiến pháp năm 2013, BLTTHS Việt Nam 2015 được xây dựng và 
thực hiện theo 27 nguyên tắc cơ bản (từ Điều 7 đến Điều 33), trong đó đã bổ sung và quy 
định lần đầu tiên nguyên tắc suy đoán vô tội: “Người bị buộc tội được coi là không có tội cho 
đến khi được chứng minh theo trình tự, thủ tục do Bộ luật này quy định và có bản án kết tội của 
Tòa án đã có hiệu lực pháp luật. Khi không đủ và không thể làm sáng tỏ căn cứ để buộc tội, kết tội 
theo trình tự, thủ tục do Bộ luật này quy định thì cơ quan, người có thẩm quyền tiến hành tố tụng 
phải kết luận người bị buộc tội không có tội” (Điều 13)2. Nguyên tắc suy đoán  vô tội đặt ra 
những đòi hỏi cụ thể hơn mà TTHS phải đảm bảo đó là:

2.1. Không ai có thể bị coi là có tội khi tội phạm do họ thực hiện chưa được chứng 
minh theo đúng các quy định của BLTTHS và chưa được xác định bằng bản án kết tội đã 

1 “Nghề Luật buộc phải thuộc nằm lòng câu giáo đầu...” https://danluat.thuvienphapluat.vn/nghe-
luat-buoc-phai-thuoc-nam-long-cau-giao-dau-138088.aspx

2 Ngoài Điều 13 BLTTHS quy định cụ thể về nguyên tắc này thì nguyên tắc suy đoán vô tội còn được 
thể hiện trong Nguyên tắc xác định sự thật của vụ án, có quan hệ chặt chẽ với Nguyên tắc đảm bảo 
quyền bào chữa (các Điều 15, 16 BLTTHS và một số điều luật khác). Nguyên tắc này kết hợp với các 
nguyên tắc cơ bản khác để trở thành những tư tưởng chỉ đạo xuyên suốt trong quá trình giải quyết 
các vụ án hình sự.
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có hiệu lực pháp luật của Tòa án. Người bị buộc tội được coi là không có tội cho đến khi 
được chứng minh theo trình tự, thủ tục do BLTTHS quy định và chỉ có thể bị coi là có tội 
khi có bản án kết tội của Tòa án đã có hiệu lực pháp luật1. Yêu cầu đầu tiên của nguyên 
tắc suy đoán vô tội là yêu cầu về lỗi phải được chứng minh theo trình tự thủ tục đảm 
bảo việc khởi tố, điều tra, truy tố xét xử là đúng quy định pháp luật2. Bị can, bị cáo phải 
được coi là vô tội cho tới khi lỗi của bị can, bị cáo đó được chứng minh. Nếu lỗi không được chứng 
minh, đồng nghĩa với “sự vô tội được chứng minh”. Là sự thừa nhận chính thức của xã hội, 
thông qua các quy tắc pháp lý về việc một người bị tình nghi phạm tội được coi là ngoại 
phạm chừng nào các bằng chứng rõ ràng chống lại người này chưa được cơ quan có 
thẩm quyền đưa ra ánh sáng. Đồng thời, yêu cầu về mặt thủ tục pháp lý là việc truy tố, xét 
xử một người phải tiến hành theo trình tự, thủ tục do pháp luật quy định (dấu hiệu quan trọng 
nhất của chế độ pháp quyền). Thủ tục công khai, minh bạch là đòi hỏi số một cho việc 
bảo vệ quyền con người chống lại sự truy bức tùy tiện, bảo đảm xác định và xem xét các 
tình tiết của vụ án một cách khách quan, toàn diện, đầy đủ, làm rõ các căn cứ xác định có 
tội và những căn cứ xác định vô tội, các tình tiết tăng nặng và những tình tiết giảm nhẹ 
trách nhiệm hình sự của bị can, bị cáo. Nguyên tắc suy ðoán vô tội cũng yêu cầu phải có 
bản án kết tội của Tòa án có hiệu lực pháp luật. Người bị tình nghi, bị can, bị cáo được coi 
là không có tội cho đến khi có bản án có hiệu lực của tòa án kết tội đối với người đó. Bất 
kỳ người bị buộc tội nào đều có quyền suy đoán là không phạm tội cho đến khi lỗi của 
người đó được xác định theo một trình tự do pháp luật quy định bằng phiên tòa xét xử 
công khai của Tòa án với sự bảo đảm đầy đủ khả năng bào chữa của người đó3.

2.2. Trách nhiệm chứng minh tội phạm thuộc về cơ quan có thẩm quyền tiến hành tố tụng (bên 
buộc tội). Người bị buộc tội có quyền nhưng không buộc phải chứng minh là mình vô tội (Điều 15, 
BLTTHS 2015). Người bị buộc tội không có nghĩa vụ phải chứng minh sự vô tội của mình mà 
nghĩa vụ chứng minh thuộc về cơ quan có thẩm quyền tiến hành tố tụng (cơ quan buộc tội, người 
buộc tội) phải tuân thủ nghiêm ngặt trình tự, thủ tục luật định. Người bị buộc tội được quyền 
không buộc phải đưa ra lời khai chống lại chính mình hoặc buộc phải nhận mình có tội đồng 
nghĩa với việc tại phiên toà bị cáo có quyền im lặng tức là không có nghĩa vụ phải trả lời các 
câu hỏi của Hội đồng xét xử. Để có thể ra một trong các quyết định khởi tố, điều tra, truy thì 
các cơ quan THTT phải có trách nhiệm chứng minh và xác định rõ ràng các căn cứ là có tội 

1 Trong pháp luật hình sự, thuật ngữ “người bị buộc tội” dùng để chỉ người đã thực hiện hành vi được Bộ 
luật hình sự quy định là tội phạm, hành vi của người đó đã cấu thành tội phạm (người bị tình nghi, người 
bị bắt, người bị tạm giữ, bị can, bị cáo).

2 Đào Trí Úc,  “Nguyên tắc suy đoán vô tội - nguyên tắc hiến định quan trọng trong BLTTHS năm 
2015”, Tạp chí Kiểm sát số 02/2017.

3 Là cơ quan thực hiện quyền tư pháp thông qua hoạt động xét xử để giải quyết các tranh chấp trong 
xã hội, Tòa án là cơ quan duy nhất trong bộ máy nhà nước có quyền ra bản án kết tội khi có các căn cứ 
theo quy định pháp luật. Điều này cũng có nghĩa là: chỉ có Tòa án mới có thẩm quyền phán quyết, xác 
định một người có tội bằng bản án kết tội có hiệu lực pháp luật. Tính duy nhất của Tòa án thể hiện ở 
chỗ ngoài Tòa án ra, không có bất cứ cơ quan nào khác có thể ra quyết định đó..
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được quy định trong Bộ luật Hình sự (BLHS); phải đảm bảo xem xét các tình tiết vụ án một 
cách khách quan, đầy đủ. Nghiêm cấm mọi hình thức truy bức, nhục hình và các hình thức 
trái pháp luật khác trong các quy trình thu nhập chứng cứ và thực hiện các hoạt động tố 
tụng khác. Lời nhận tội của bị can, bị cáo chỉ được coi là chứng cứ nếu phù hợp với các chứng 
cứ khác của vụ án; không được dùng lời nhận tội của bị can, bị cáo làm chứng cứ duy nhất 
để kết tội. Tòa án phải hoàn toàn dựa trên cơ sở những chứng cứ được trình bày trước Tòa 
để đưa ra phán quyết. Bản án kết tội phải dựa trên các chứng cứ đã được xem xét tại phiên 
toà, chứng minh bị cáo có tội. Nguyên tắc suy đoán vô tội đòi hỏi sự buộc tội phải dựa trên 
những chứng cứ xác thực không còn nghi ngờ1. Mọi sự nghi ngờ đối với người bị bắt, người 
bị tạm giữ, bị can, bị cáo đều phải được kiểm tra, chứng minh làm rõ. Khi có những nghi ngờ 
về pháp luật (về lỗi của bị can, bị cáo) và chứng cứ xuất hiện nếu không chứng minh làm rõ 
được thì những nghi ngờ này được hiểu và giải thích theo hướng có lợi cho người bị tình 
nghi, bị can, bị cáo. Không được dùng làm chứng cứ những tình tiết do người làm chứng và 
những người tham gia tố tụng khác nếu họ không thể nói rõ vì sao biết được tình tiết đó. Việc 
suy đoán vô tội chỉ bị bác bỏ bằng việc tuyên bản án buộc tội đã có hiệu lực pháp luật trên cơ 
sở những chứng cứ được thu thập, thẩm vấn và xác minh một cách đầy đủ, khách quan, toàn 
diện tại phiên toà xét xử chứng minh lỗi của bị cáo theo trình tự luật định.

2.3. Khi không đủ và không thể làm sáng tỏ căn cứ để buộc tội, kết tội theo quy định 
của BLTTHS thì cơ quan, người có thẩm quyền tiến hành tố tụng phải kết luận (ra quyết 
định) trả tự do hoặc tuyên bố người bị buộc tội không phạm tội. Đây là quy định rõ ràng, 
dứt khoát và tinh thần này được thể hiện ở các ở giai đoạn tố tụng từ khởi tố, điều tra, truy 
tố, xét xử. Mục đích của TTHS là tội phạm phải được phát hiện và xử lý theo quy định 
của pháp luật, không làm oan người vô tội, không bỏ lọt tội phạm và người phạm tội. Tuy 
nhiên, trong thực tế có thể xảy ra tình huống các chứng cứ buộc tội yếu, cả hai khả năng 
oan và lọt cùng song song tồn tại mặc dù các cơ quan tiến hành tố tụng đã áp dụng tất 
cả các biện pháp cần thiết mà pháp luật quy định. Trong trường hợp này, nguyên tắc suy 
đoán vô tội phải thực hiện theo hướng “thà bỏ lọt tội phạm còn hơn làm oan người vô tội”, 
mở ra một hướng mới cho những trường hợp còn tồn tại những hoài nghi2. Nguyên tắc 
suy đoán vô tội đã đưa ra một phương án tốt nhất để đảm bảo quyền và lợi ích cho người 
bị buộc tội.

1 Như: nghi ngờ một người là phạm tội nhưng không chứng minh được họ phạm tội thì phải coi họ 
là người vô tội; nghi ngờ một người phạm tội nặng nhưng không chứng minh được họ phạm tội 
nặng mà chỉ có cơ sở xác định hành vi của họ thỏa mãn dấu hiệu của cấu thành tội phạm nhẹ hơn 
thì phải coi là họ phạm tội nhẹ hơn.

2 Nguyên tắc suy đoán vô tội cũng ngăn ngừa khuynh hướng buộc tội theo kiểu tư duy “thà làm oan 
còn hơn bỏ lọt”. Theo đó, người đã thực hiện một hành vi phạm tội trên thực tế vẫn có thể được tuyên 
bố là người không phạm tội nếu các cơ quan THTT không thể chứng minh bằng các chứng cứ xác thực 
theo đúng trình tự thủ tục do pháp luật quy định người đó đã thực hiện hành vi phạm tội. Người được 
tòa án tuyên bố không phạm tội có thể vẫn là người đã thực hiện hành vi phạm tội nhưng do không 
thể chứng minh người đó đã phạm tội nên tòa án buộc phải tuyên bố người đó không có tội.
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3. Ý nghĩa của nguyên tắc suy đoán vô tội

3.1. Suy đoán vô tội là một nguyên tắc có vai trò và ý nghĩa hết sức quan trọng trong 
quá trình giải quyết vụ án nói chung và quá trình chứng minh nói riêng; giúp hoạt động 
chứng minh được thực hiện đúng quy định pháp luật, theo trình tự thủ tục nhất định và 
loại trừ những yếu tố, vấn đề còn nghi ngờ về hành vi phạm tội. Các quy định liên quan 
đến nguyên tắc suy đoán vô tội được thể hiện trong các giai đoạn TTHS, tạo thành hệ 
thống các quy phạm ý nghĩa quan trọng trong việc bảo vệ quyền con người của người 
bị buộc tội, bởi lẽ: việc ghi nhận quyền chứng minh của người bị buộc tội sẽ  đảm bảo sự 
cân bằng trong hoạt động TTHS giữa một bên là nhà nước với bộ máy điều tra, truy tố 
xét xử hùng mạnh được thực hiện bằng quyền lực nhà nước với một bên yếu thế hơn là 
người bị buộc tội. Đảm bảo người bị buộc tội không bị phân biệt đối xử khi chưa có bản 
án kết tội có hiệu lực pháp luật của Tòa án và là nhân tố phát triển tính đúng đắn của 
lĩnh vực TTHS. 

3.2. Nguyên tắc suy đoán vô tội cũng mang ý nghĩa định hướng cho việc xây 
dựng và thực hiện pháp luật TTHS; tạo ra một hành lang pháp lý trong việc điều 
chỉnh các quan hệ giữa các chủ thể tố tụng, duy trì trật tự và tạo điều kiện cho việc 
phát huy, bảo đảm các quyền cá nhân, sự công bằng, khách quan. Không chỉ là quyền 
của người bị buộc tội và nghĩa vụ của bên buộc tội, suy đoán vô tội còn phù hợp với 
quy luật của nhận thức trong tố tụng hình sự: một người luôn vô tội khi nhà nước 
không chỉ ra được những bằng chứng chống lại điều này và chứng minh được họ có 
tội. Như là một điều luật bảo vệ bên yếu thế, chống lại sự xâm hại quyền con người 
từ phía công quyền, nguyên tắc suy đoán vô tội bảo vệ chính sách nhân đạo của pháp 
luật hình sự và lợi ích của người bị truy cứu trách nhiệm hình sự, đặt ra yêu cầu cao 
hơn cho những người tiến hành tố tụng trong việc chứng minh tội phạm: cơ quan 
tư pháp, điều tra có trách nhiệm phải tìm được bằng chứng chứng minh vô tội song 
song với việc tìm bằng chứng chứng minh có tội. Đề cao trách nhiệm của các cơ quan 
THTT, người THTT trước số phận chính trị, danh dự, nhân phẩm và quyền lợi của 
công dân, nguyên tắc suy đoán vô tội là “lá chắn thép” bảo vệ quyền của người bị 
tình nghi, bị can, bị cáo, phòng chống oan sai - yếu tố căn bản, thể hiện rõ nhất việc 
tôn trọng và bảo vệ các giá trị cao quý của con người. 

3.3. Suy đoán vô tội có nội dung quan trọng và trọng tâm là bảo vệ chính sách nhân 
đạo của pháp luật hình sự và lợi ích của người bị truy cứu trách nhiệm hình sự, phản ánh 
bản chất nhân văn, nhân đạo của pháp luật dân chủ và pháp quyền nhằm bảo vệ quyền 
và lợi ích hợp pháp của cá nhân, loại trừ việc buộc tội và kết án thiếu căn cứ. Do vậy, trong 
quá trình tiến hành tố tụng các cơ quan tiến hành tố tụng cũng như người tiến hành tố 
tụng phải nghiêm túc tuân thủ, tôn trọng và chấp hành theo nguyên tắc này để tránh việc 
oan sai đối với những công dân vô tội1. Nguyên tắc mở ra một định hướng tích cực hơn và 

1 Thực chất, việc bảo đảm quyền con người trong TTHS được coi là trục xoay của toàn bộ hoạt động 
TTHS: vừa làm thế nào để trên con đường đi tìm sự thật và công lý thì quyền của tất cả nhưng ai 



597NGUYÊN TẮC SUY ĐOÁN VÔ TỘI:  KHÁI NIỆM, NỘI DUNG VÀ Ý NGHĨA 

được coi là nguyên tắc “vàng” trong hoạt  động điều tra, truy tố, xét xử hiện nay.

Là nguyên tắc, tư tưởng pháp lý tiến bộ và văn minh - thành tựu lớn của khoa học 
pháp lý trong chứng minh và bảo vệ quyền con người trong TTHS; suy đoán vô tội là 
một nguyên tắc có ý nghĩa chính trị to lớn, vượt ra ngoài phạm vi và nội dung pháp lý 
của nó nhằm ghi nhận địa vị của con người, tự do và dân chủ, ghi nhận mối liên hệ giữa 
tự do và trách nhiệm, dân chủ và pháp luật trong xã hội. Vì thế, việc ghi nhận cụ thể, 
đầy đủ nguyên tắc suy đoán vô tội như là nguyên tắc cơ bản là đòi hỏi cấp thiết của Luật 
TTHS trong nhà nước pháp quyền. Suy đoán vô tội được quốc tế thừa nhận như giá trị 
chung của văn minh nhân loại phải được nghiên cứu và ghi nhận về mặt lập pháp, đã và 
đang được nhiều quốc gia xác định là nguyên tắc cơ bản của pháp luật TTHS. 
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có liên quan đều phải được tôn trọng, bảo đảm và bảo vệ. Việc ghi nhận nguyên tắc này sẽ là cơ sở 
pháp lý vững chắc, nó sẽ có giá trị bắt buộc đối với các cơ quan THTT và có trách nhiệm hơn trong 
hoạt động chứng minh tội phạm, bên cạnh đó, khi có những vụ án rơi vào trường hợp chứng cứ 
không đầy đủ, thiếu tính vững chắc thì người THTT sẽ dễ dàng hơn trong việc đưa ra kết luận về 
kết quả của vụ án theo nguyên tắc “ suy đoán vô tội”.



UNDERSTANDING OF THE PRESUMPTION OF INNOCENCE IN VIETNAM:  
 WHY LANGUAGE MATTERS1
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Abstract: The article argues that one of reasons that the presumption of innocence has been violated 
is that it has been incorrectly translated into “speculation of innocence” (suy đoán vô tội), leading to 
likely misunderstanding about the nature of the principle/right.

  Understanding of the Presumption of Innocence in Vietnam: a “speculation” of innocence or a 
“presumption”/“assumption” of innocence?

In 2015, when discussing the revised Criminal Procedure Code, a member of the 
National Assembly frankly stated that the “speculation of guilt” was common in the 
criminal process.1

3 That means that the principle of “speculation of innocence” in the 
Constitution has been commonly violated in practice. There are many reasons for this 
situation. To contribute to the discussion, this article analyses a reason that is rarely 
mentioned: the use of terminology.

First of all, it should be affirmed that the Vietnamese Constitutions have not use the 
term “speculation of innocence” but use an expression reflecting characteristics of the 
principle of speculation of innocence. This principle was first officially recognized by 
Vietnam in Article 10 of the Criminal Proceedings Code 1988: “No one can be considered 
guilty and subject to punishment, before the judgement of the Court comes into effect”. 
After that, the principle of speculation of innocence was formulated in Article 72 of the 
1992 Constitution: “No one shall be regarded as guilty and subject to punishment before 
the judgement of the Court comes into effect”. Recently, the 2013 Constitution once again 
affirmed and clarified the principle of speculation of innocence in Clause 1, Article 31: 
“The accused is considered not guilty until the guilt is proven in accordance with due 
process of law and there must be a Court’s judgement comes into effect”.

*  This research is funded by Vietnam National Foundation for Science and Technology Development 
(NAFOSTED) under grant “The ‘due process of law’ principle and its role for the protection of 
human rights in Vietnam”, number 505.01-2018.300. Ideas of this conference paper was part of the 
published article: Bui Tien Dat (2015). The Right to be Presumed Innocent and the Right to Silence: Theories 
and Challenges. Legislative Studies Journal, Issue 22, pages 3-11.

** School of Law, Vietnam National University Hanoi
1 http://tuoitre.vn/tin/phap-luat/20150617/dai-bieu-le-thi-nga-suy-doan-co-toi-kha-pho-bien/762669.html.



599UNDERSTANDING OF THE PRESUMPTION OF INNOCENCE IN VIETNAM:  WHY LANGUAGE MATTERS* 

Tracing the English language origin, we see that the term “speculation of innocence” 
(suy doan vo toi) has been translated from the term “presumption of innocence” in legal 
scholarship or the phrase “the right to be presumed innocent” in international human rights 
instruments. For example, the Universal Declaration of Human Rights 1948 states, “Everyone 
charged with a penal offence has the right to be presumed innocent until proved guilty” 
(Article 11(1)), and similarly, the International Convention on Civil and Political Rights 1966: 
“Everyone charged with a criminal offence shall have the right to be presumed innocent until 
proved guilty” (Article 14(2)) (the italic is emphasized by the author).

According to English dictionaries and Vietnamese-English dictionaries, the verb 
“presume” has two meanings: (1) prediction, speculation and (2) assumption. In the 
first sense, the Longman dictionary defines “presume” as “think that something is true, 
although you are not certain.” This definition is close to the word “guess” in Vietnamese. 
In a higher certainty than “guess”, “presume” can be understood as “speculation”, that is 
“guessing the unknown, based on the known”. Thus, if understood in the first sense of 
the word “presume”, “the right to be presumed innocent” is the right of the accused to be 
“presumed innocent”. The Great Vietnamese Dictionary defines “speculation” as “based 
on known things and guessing the unknown”.1 “Speculation” requires information, facts, 
documents, evidence to make people believe in something. If understood like this, it is very 
difficult for the investigating agency to make an innocent guess or speculation because 
in principle, the arrest and prosecution of the accused must be justified by evidence that 
makes the authorities believe the accused is guilty.

Thus, I argue that legal science does not use the concept of “presume” in the sense 
of “speculation” as above. Longman’s English dictionary states that in the field of law, 
“presume” means “accept something as true until it is shown not to be true, especially 
in law”. This is a hypothetical concept or hypothesis in Vietnamese language. According 
to the Great Vietnamese Dictionary, “assumption” is “giving a possibility as real”.2 
Therefore, “the right to be presumed innocent” should be translated as “quyền được 
giả định vô tội”, whereby the person charged with committing a crime is considered 
(presumed) to be innocent until the prosecutor makes the court be convinced that 
the accused had committed that crime. This right requires the procedure-conducting 
agencies to consider (presumably) suspects and defendants not guilty, although the 
authorities may believe (speculate) that the accused or defendants are guilty. As 
Thomas Weigend argues,

[t]he presumption of innocence therefore is not a presumption but an assumption 
or legal fiction …: we pretend that a person who has officially been charged with a 
crime has not committed that crime. The presumption of innocence, in other words, 
requires the judicial system to treat a person as if he were innocent, even though 

1 Nguyễn Như Ý (chủ biên), Đại Từ điển Tiếng Việt. NXB Văn hoá - Thông tin, 1998.
2 Ibid.
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there exists a strong suspicion backed by reliable evidence that the person committed 
a crime. The presumption of innocence prohibits state officials from acting in such 
a way as to indicate or suggest that the defendant is in fact guilty (although they 
subjectively know that he probably is guilty).1

The above analysis shows that the Vietnamese semantics of “speculation” and 
“assumption” are different. The use of the phrase “speculation of innocence” is inaccurate, 
leading to the likely misunderstanding about the nature of rights. This use of words is 
difficult to convince investigating agencies and procuracies when they believe in the 
committed crimes of suspects and defendants through the collected evidence. On the 
side of these agencies, the guilty guess/speculation is completely understandable. Such a 
speculation of guilt is normal because if not based on evidence that the suspect is guilty, 
there is no legal basis to prosecute the accused. Meanwhile, the assumption of guilty is 
prohibited under international law and many constitutions. Therefore, the principle of 
“presumption of innocence” needs to be translated as “giả định vô tội” to be correct and 
avoid misleading. The correct understanding of this concept could make the proceedings 
agencies better accept and implement this principle.

Vietnamese Constitutions 1992 and 2013 have internalized quite correctly the 
principle of “presumption of innocence” in international law. The Constitutions were 
correct in using the term “considered” (synonymous with “assumed”) when expressing 
this right. The term “speculation”, which is an inaccurate and misleading translation, 
mostly exists in legal literature. Unfortunately, the Criminal Procedure Code 2015 has 
“legalised” this incorrect translation by naming Article 10 as “suy đoán vô tội”, although 
the content of this article is very correct. This is probably the first legal document to 
recognize this phrase. Admittedly the language/terminology is usually not as important 
as the content, but as analysed above, the use of the term distorting the nature is likely to 
hinder the proper implementation of the content.

Case study: the particularly serious murder case in Binh Phuoc province in 2015

After just a few days of the case, the investigating agency gathered evidence to 
conclude that Nguyen Hai Duong and Vu Van Tien were the two suspects of murdering 
6 people and robbing their properties in Binh Phuoc province. Based on the information 
the investigating agency had provided to the press, most people probably believed that 
the two accused Duong and Tien were guilty and were sentenced to death. And if nothing 
out of the ordinary happens, the investigating police will announce the investigating 
conclusion to confirm it. If the pursuit of objective truths of criminal cases was inherently 

1  Thomas Weigend, ‘Assuming that the Defendant Is Not Guilty: The Presumption of Innocence in 
the German System of Criminal Justice’ (2014) 8(2) Criminal Law and Philosophy 285, at 287 (original 
emphasis).
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simple, perhaps the civilised world would not need stages of criminal proceedings. 
Accordingly, the accused could be executed immediately after the investigation. On the 
contrary, because life is inherently complex, the investigation process is still only an early 
stage to find the objective truths of the case.

In accordance with international law and the Constitution, Vietnam’s current 
Criminal Procedure Code, the right to an innocent assumption of suspects and 
defendants in this case should be guaranteed. Until a legally valid court verdict confirms 
that the defendant is guilty, suspects must still enjoy the right to be presumed innocent. 
So, what are the specific requirements of presumption of innocence regarding this case? 
This article focuses on securing the right to assume innocence at the investigating stage 
(among many stages of criminal proceedings).

Criminal proceedings conducting agencies (investigating bodies, procuracies, and 
courts) must assume that the accused or defendants are innocent until the court is 
convinced that the accused certainly conducted a criminal act (reflected in the legally 
effective court judgment). The principle of “presumption of innocence” means that the 
person charged with committing a crime is considered (presumed) to be innocent until 
the prosecutor convinces the court that the defendant has committed the crime. Based 
on the collected evidence, the investigating authorities have grounds to believe that the 
accused Duong and Tien were guilty, but according to the Constitution and the Criminal 
Procedure Code, they still had to assume the two accused were innocent at this stage.

For such a particularly serious case, when the public pays attention to the process of 
the case, the press statements of the representatives of the criminal proceedings agencies 
need to be very cautious. European Union law has specific guidelines. Accordingly, the 
statement of the proceedings is not allowed to make the public confident that the suspects 
are the culprits. These agencies should avoid making press statements that could lead to 
major biases, affecting the fairness of the proceedings.1 Information about the case on the 
mass media should avoid damaging the right to be presumed innocent of the accused or 
defendants.2

However, according to media reports, it seems that the investigating authority 
was not cautious about the word expressions, making the principle of assumption of 
innocence not fully guaranteed. In a press conference on July 11, 2015, the representative 
of the Ministry of Public Security said: “With the collected evidence and confession 
testimony of the suspects, the investigating authority has sufficient grounds to be certain 

1 Council of Europe Recommendation Rec (2003)13 on the Provision of Information through the 
Media, Principle 10.

2 Council of Europe Recommendation Rec (2003)13 on the Provision of Information through the 
Media, Principles 1 and 2.
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that Duong and Tien has caused particularly serious murders and robberies”.1 The 
investigating authority cannot act on the duty of a court. Perhaps, it should be said: 
“The investigating authority has sufficient grounds to accuse Duong and Tien of causing 
particularly serious murders and robberies”. The representative of the Ministry of Public 
Security also affirmed: “In this case, there can be no miscarriage of justice, because the 
material evidence is very clear. By now we have basically obtained all the documents 
and evidence without any obstacles like other cases”.2 Perhaps, the assertion that the 
case cannot be wrong should be an internal discussion within the investigating agency 
and should not be made public. In addition, another debated issue is that some words 
used to refer to two suspects are not appropriate: “These two murderers have no criminal 
record and no signs of drug addiction. Before committing the crime, they had only drunk 
a little alcohol but had not affected mental problems”.3 Arguably, some replacements of 
expression could be made: “suspects” instead of “murderers”; “them” instead of “gang”.

Conclusion

The paper proposes a more appropriate conception of the nature of the right to be 
presumed innocent (quyền được giả định vô tội), which has been translated incorrectly 
into the right to be speculated as innocence (quyền được suy đoán vô tội).

1 http://vnexpress.net/tin-tuc/phap-luat/bo-cong-an-chi-co-2-hung-thu-gay-ra-vu-tham-sat-3247108.
html (emphasis added).

2 Ibid (emphasis added).
3 Ibid (emphasis added).



QUAN NIỆM VỀ SUY ĐOÁN/GIẢ ĐỊNH VÔ TỘI Ở VIỆT NAM: 
MỘT SỐ THẢO LUẬN VỀ THUẬT NGỮ1

*

TS. Bùi Tiến Đạt**

Tóm tắt: Bài viết lý giải rằng một trong những lý do khiến quyền giả định vô tội bị xâm phạm là nó 

được dịch thuật một cách chưa chuẩn xác thành quyền “suy đoán” vô tội, dẫn đến sự hiểu sai về bản 

chất của quyền. 

  Presumption of Innocence ở Việt Nam: “Suy đoán” vô tội hay “giả định” vô tội?

Năm 2015, khi thảo luận về Bộ luật Tố tụng hình sự sửa đổi, một vị đại biểu Quốc 
hội đã thẳng thắn nhận định rằng việc “suy đoán có tội” diễn ra phổ biến trong hoạt 
động tư pháp.1

2 Điều đó có nghĩa rằng nguyên tắc “suy đoán vô tội” (SĐVT) trong Hiến 
pháp đã bị xâm phạm một cách phổ biến trên thực tế. Có nhiều nguyên nhân cho thực 
trạng này. Nhằm tham gia vào cuộc thảo luận này, bài viết này phân tích một lý do ít khi 
được đề cập tới: đó là cách sử dụng thuật ngữ.

Trước hết, cần phải khẳng định các Hiến pháp Việt Nam không sử dụng thuật ngữ 
“suy đoán vô tội” mà sử dụng một câu diễn đạt nội hàm của nguyên tắc SĐVT. Nguyên 
tắc này lần đầu tiên được Việt Nam chính thức ghi nhận tại Điều 10 Bộ luật Tố tụng hình 
sự 1988: “Không ai có thể bị coi là có tội và phải chịu hình phạt, khi chưa có bản án kết tội 
của Toà án đã có hiệu lực pháp luật”. Sau đó, nguyên tắc SĐVT được hiến định tại Điều 
72 Hiến pháp 1992: “Không ai bị coi là có tội và phải chịu hình phạt khi chưa có bản án 
kết tội của Toà án đã có hiệu lực pháp luật”. Gần đây, Hiến pháp 2013 một lần nữa khẳng 
định và làm rõ hơn nguyên tắc SĐVT tại khoản 1 Điều 31: “Người bị buộc tội được coi là 
không có tội cho đến khi được chứng minh theo trình tự luật định và có bản án kết tội 
của Tòa án đã có hiệu lực pháp luật”.

Truy từ gốc gác tiếng Anh, chúng ta thấy thuật ngữ SĐVT đã được dịch từ thuật 
ngữ “presumption of innocence” trong các tài liệu khoa học hay cụm từ “the right to be 
presumed innocent” trong các văn kiện quốc tế về quyền con người. Chẳng hạn, Tuyên 

*  Ý tưởng của bài viết hội thảo này đã được nêu trong bài viết: Bùi Tiến Đạt, Quyền giả định vô tội và 
quyền im lặng: Lý thuyết và thách thức từ thực tiễn, Tạp chí Nghiên cứu lập pháp, số 22/2015.

** Khoa Luật – ĐHQGHN.
1 http://tuoitre.vn/tin/phap-luat/20150617/dai-bieu-le-thi-nga-suy-doan-co-toi-kha-pho-bien/762669.

html
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ngôn phổ quát về quyền con người 1948 nêu “Everyone charged with a penal offence 
has the right to be presumed innocent until proved guilty” (khoản 1, Điều 11), và tương 
tự, Công ước quốc tế về quyền dân sự và chính trị 1966 nêu “Everyone charged with a 
criminal offence shall have the right to be presumed innocent until proved guilty” (khoản 
2 Điều 14) (các phần in nghiêng do tác giả nhấn mạnh).

Theo các từ điển tiếng Anh cũng như Anh - Việt, động từ “presume” có hai nghĩa: 
(1) dự đoán, suy đoán và (2) giả định. Theo nghĩa thứ nhất, từ điển Longman định 
nghĩa “presume” là “nghĩ rằng điều gì là đúng, mặc dù không chắc chắn”. Cách định 
nghĩa này gần với từ “đoán chừng” trong tiếng Việt. Ở mức độ chắc chắn cao hơn so 
với “đoán chừng”, “presume” có thể hiểu là “suy đoán”, tức là “đoán ra điều chưa 
biết, căn cứ vào những điều đã biết”. Như vậy, nếu hiểu theo nghĩa thứ nhất của từ 
“presume”, “the right to be presumed innocent” là quyền được “suy đoán vô tội” của 
người bị buộc tội. Đại Từ điển Tiếng Việt định nghĩa “suy đoán” là “dựa vào điều đã 
biết mà đoán ra điều chưa biết”.1 “Suy đoán” đòi hỏi phải có thông tin, dữ kiện, tài liệu, 
chứng cứ để khiến con người tin vào một điều gì đó. Nếu hiểu như vậy, cơ quan điều 
tra rất khó có thể suy đoán vô tội và trên nguyên tắc việc bắt và khởi tố bị can phải có 
chứng cứ khiến họ tin là bị can có tội.

Vì vậy, tác giả bài viết cho rằng, khoa học pháp lư không sử dụng khái niệm “presume” 
theo nghĩa “suy đoán” như trên. Từ điển tiếng Anh Longman nêu rõ trong lĩnh vực luật, 
“presume” được hiểu là “chấp nhận một điều gì đó là đúng cho đến khi nó được chứng minh là 
không đúng”. Đây chính là khái niệm giả định, giả thiết trong tiếng Việt. Theo Đại Từ điển 
Tiếng Việt, “giả định” là “đưa ra một khả năng như có thật”.2 Như vậy, “the right to be 
presumed innocent” cần được dịch là quyền được giả định vô tội, theo đó, người bị cáo 
buộc thực hiện một tội phạm được coi (được giả định) là không có tội cho đến khi cơ quan 
công tố thuyết phục được tòa án rằng bị cáo đã phạm tội. Quyền này đòi hỏi các cơ quan 
tiến hành tố tụng phải coi (giả định) bị can, bị cáo không phạm tội, mặc dù cơ quan chức 
năng có thể tin (suy đoán) rằng bị can, bị cáo phạm tội. Như Thomas Weigend lập luận, 

quyền giả định vô tội không phải là một sự suy đoán mà là sự giả định hoặc sự giả tưởng 
pháp lý (legal fiction): chúng ta làm ra vẻ (pretend) một người bị cáo buộc thực hiện một 
tội phạm không thực hiện tội phạm đó. Hay nói cách khác, quyền giả định vô tội đòi hỏi 
cơ quan tố tụng đối xử với nghi phạm như là người vô tội, mặc dù có sự nghi ngờ dựa 
trên những chứng cứ đáng tin cậy là người đó đã thực hiện hành vi phạm tội. Nguyên 
tắc giả định vô tội nghiêm cấm công chức nhà nước có hành vi, thái độ thể hiện rằng bị 
can, bị cáo phạm tội (mặc dù họ có thể chủ quan suy nghĩ người đó phạm tội).3

1 Nguyễn Như Ý (chủ biên), Đại Từ điển Tiếng Việt. NXB Văn hoá - Thông tin, 1998.
2  Nt.
3  Thomas Weigend, ‘Assuming that the Defendant Is Not Guilty: The Presumption of Innocence in 

the German System of Criminal Justice’ (2014) 8(2) Criminal Law and Philosophy 285, tr. 287.
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Phân tích ở trên cho thấy ngữ nghĩa tiếng Việt của “suy đoán” và “giả định” khác 
nhau. Việc sử dụng cụm từ “suy đoán vô tội” là chưa chuẩn xác, có khả năng cao dẫn đến 
sự hiểu sai về bản chất của quyền. Cách dùng từ này khó thuyết phục được cơ quan điều 
tra và viện kiểm sát khi họ vốn tin vào việc phạm tội của bị can, bị cáo thông qua những 
bằng chứng thu thập được. Đứng về phía những cơ quan này, việc suy đoán có tội là điều 
hoàn toàn có thể hiểu được. Suy đoán có tội là việc bình thường vì nếu không dựa vào 
chứng cứ để cho rằng nghi phạm có tội làm sao có cơ sở để khởi tố bị can. Trong khi đó, 
giả định có tội mới là việc bị cấm theo luật quốc tế và các hiến pháp. Do đó, nguyên tắc 
“presumption of innocence” cần được dịch là “giả định vô tội” mới sát nghĩa và tránh gây 
hiểu lầm. Việc hiểu đúng đắn về khái niệm này sẽ khiến các cơ quan tiến hành tố tụng 
chấp nhận và thực hiện nguyên tắc này trên thực tế tốt hơn.

Các Hiến pháp Việt Nam 1992 và 2013 đã nội luật hóa khá chuẩn xác nguyên tắc 
“presumption of innocence” trong luật quốc tế. Các Hiến pháp đã chính xác khi dùng 
thuật ngữ “được coi” (đồng nghĩa với “được giả định”) khi diễn đạt quyền này. Thuật ngữ 
“suy đoán”, vốn là cách dịch chưa chuẩn xác và gây hiểu lầm, chủ yếu tồn tại trong các sách 
báo pháp lý khoa học. Tuy nhiên, đáng tiếc Bộ luật Tố tụng hình sự 2015 đã “luật hóa” cách 
dịch chưa chính xác này bằng cách đặt tên Điều 10 là “Suy đoán vô tội”, mặc dù nội dung 
điều luật này rất đúng đắn. Có lẽ đây là văn bản quy phạm pháp luật đầu tiên ghi nhận 
cụm từ này. Thiết nghĩ, vấn đề ngôn ngữ thường không quan trọng bằng nội dung, nhưng 
như đã phân tích ở trên, cách sử dụng thuật ngữ làm sai lệch bản chất có nguy cơ gây cản 
trở cho việc thực hiện đúng đắn nội dung.

  Liên hệ vụ án giết người đặc biệt nghiêm trọng tại Bình Phước năm 2015

Chỉ sau vài ngày vụ án diễn ra, cơ quan điều tra đã thu thập được những chứng cứ 
để có thể kết luận rằng Nguyễn Hải Dương và Vũ Văn Tiến là hai nghi can thực hiện 
hành vi giết 6 người và cướp tài sản tại Bình Phước. Dựa vào những thông tin mà cơ 
quan điều tra đã cung cấp cho báo chí, có lẽ đa số dân chúng tin rằng hai bị can Dương và 
Tiến phạm tội và phải chịu án tử hình. Và nếu không có gì bất thường xảy ra, lực lượng 
cảnh sát điều tra sẽ công bố kết luận điều tra để khẳng định điều đó. Nếu việc đi tìm sự 
thật khách quan của các vụ án hình sự vốn dĩ đơn giản, có lẽ thế giới văn minh đã không 
cần giai đoạn truy tố và xét xử. Theo đó, bị can sẽ bị thi hành án ngay sau khi điều tra. 
Trái lại, vì cuộc sống vốn phức tạp, quá trình điều tra vẫn chỉ là giai đoạn ban đầu nhằm 
đi tìm sự thật khách quan của vụ án.

Theo luật quốc tế và Hiến pháp, Bộ luật tố tụng hình sự hiện hành của Việt Nam, 
quyền được giả định vô tội của bị can, bị cáo trong vụ án này cần được đảm bảo. Một 
khi chưa có bản án của tòa án có hiệu lực pháp luật khẳng định bị cáo phạm tội, các nghi 
phạm vẫn phải được hưởng quyền giả định vô tội. Vậy, quyền giả định vô tội đưa ra 
những đòi hỏi cụ thể nào liên quan đến vụ án này? Bài viết này tập trung vào việc đảm 
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bảo quyền giả định vô tội ở giai đoạn điều tra (vốn là một giai đoạn trong nhiều giai đoạn 
tố tụng hình sự).

Các cơ quan tiến hành tố tụng (cơ quan điều tra, viện kiểm sát, tòa án) phải giả định 
rằng bị can, bị cáo vô tội cho đến khi tòa án bị thuyết phục rằng chắc chắn bị can, bị cáo 
đã thực hiện hành vi phạm tội (thể hiện qua việc bản án của tòa án có hiệu lực pháp luật). 
Nguyên tắc “giả định vô tội” có nghĩa là người bị cáo buộc thực hiện một tội phạm được 
coi (được giả định) là không có tội cho đến khi cơ quan công tố thuyết phục được tòa án 
rằng bị cáo đã phạm tội. Dựa trên những chứng cứ thu thập được, cơ quan điều tra có cơ 
sở để tin rằng hai bị can Dương và Tiến đã phạm tội, nhưng theo Hiến pháp và Bộ luật 
Tố tụng hình sự, họ vẫn phải giả định hai bị can vô tội ở thời điểm này.

Đối với một vụ án đặc biệt nghiêm trọng như vậy, khi toàn xã hội đều chú ý vào 
diễn tiễn vụ việc, những phát ngôn báo chí của những người đại diện cho các cơ quan 
tiến hành tố tụng cần rất cẩn trọng. Pháp luật Liên minh châu Âu đã có những hướng 
dẫn khá cụ thể. Theo đó, phát ngôn của các cơ quan tiến hành tố tụng không được 
phép khiến cho công chúng tin chắc rằng các nghi can chính là thủ phạm. Các cơ quan 
này cần tránh đưa ra những phát ngôn báo chí có khả năng dẫn đến những thành kiến 
lớn, làm ảnh hưởng đến sự công bằng của quy trình tố tụng.1 Các thông tin về vụ án 
trên các phương tiện thông tin đại chúng cần tránh làm tổn hại đến quyền được giả 
định vô tội của bị can, bị cáo.2

Tuy vậy, theo những thông tin trên báo chí, dường như cơ quan điều tra chưa cẩn 
trọng về ngôn từ, khiến cho nguyên tắc giả định vô tội chưa được đảm bảo đầy đủ. Trong 
buối họp báo ngày 11/7/2015, đại diện Bộ Công an cho rằng: “Với tài liệu chứng cứ thu 
thập được và lời khai nhận tội của các nghi can, cơ quan điều tra có đủ căn cứ khẳng định 
Dương và Tiến đã gây ra vụ giết người, cướp tài sản đặc biệt nghiêm trọng».3 Cơ quan 
điều tra không thể làm thay nhiệm vụ xét xử của tòa án. Có lẽ nên nói rằng: “cơ quan 
điều tra có đủ căn cứ để cáo buộc Dương và Tiến đã gây ra vụ giết người, cướp tài sản đặc 
biệt nghiêm trọng”. Đại diện Bộ Công an cũng khẳng định: “Trong vụ án này không thể có 
oan sai, bởi các chứng cứ về vật chất rất rõ ràng. Đến giờ cơ bản chúng tôi đã thu được tất 
cả tài liệu, chứng cứ, không còn vướng mắc như các vụ án khác”.4 Có lẽ việc khẳng định 
rằng vụ án không thể có oan sai nên là một nhận định nội bộ trong cơ quan điều tra mà 
không nên tuyên bố trước công chúng. Ngoài ra, một thiếu sót nữa là một số từ dùng để 

1 Council of Europe Recommendation Rec (2003)13 on the Provision of Information through the 
Media, Principle 10.

2 Council of Europe Recommendation Rec (2003)13 on the Provision of Information through the 
Media, Principles 1 and 2.

3 http://vnexpress.net/tin-tuc/phap-luat/bo-cong-an-chi-co-2-hung-thu-gay-ra-vu-tham-sat-3247108.
html (phần in nghiêng do tác giả nhấn mạnh).

4 Nt (phần in nghiêng do tác giả nhấn mạnh).
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chỉ hai nghi can chưa phù hợp: “Hai hung thủ này chưa có tiền án, tiền sự và không có 
dấu hiệu nghiện. Trước khi gây án, chúng chỉ uống một ít rượu nhưng không ảnh hưởng 
đến vần đề thần kinh”.1 Nên thay “hung thủ” bằng “nghi can”, “nghi phạm” hoặc “bị 
can”; và cũng nên thay “chúng” bằng “họ”.

KẾT LUẬN

Bài viết đề xuất rằng cần quan niệm đúng đắn về bản chất của quyền giả định vô tội, 
vốn được dịch thuật một cách chưa chuẩn xác thành quyền suy đoán vô tội.

 

1 Nt (phần in nghiêng do tác giả nhấn mạnh).
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