
Hội thảo về Lý lịch tư pháp 

Nhà Pháp luật Việt - Pháp  
   Hà Nội, ngày 08/11/2010    

Thongtinphapluatdansu.edu.vn                                                                     1 | Civillawinfor 
 

 
1GIỚI THIỆU CHUNG VỀ TỔ CHỨC, HOẠT ĐỘNG VỀ LÝ 
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NATHALIE CHAUVET  

Cơ quan Lý lịch Tư pháp Quốc gia  

Cộng hòa Pháp 
 

1. Lịch sử hình thành và cơ cấu tổ chức của 
Trung tâm lý lịch tư pháp quốc gia  

1.1 Lịch sử hình thành   

Trung tâm lý lịch tư pháp quốc gia là cơ quan cấp trung ương trực thuộc Vụ Hình 
sự và Ân xá của Bộ Tư pháp Cộng hòa Pháp. Bộ Tư pháp Cộng hòa Pháp có 2 vụ 
lớn là Vụ Dân sự và Ấn tín (Luật tư) và Vụ Hình sự và Ân xá (Luật hình sự). Ngoài 
ra, còn có Vụ Quản lý tòa án chịu trách nhiệm quản lý các cơ quan xét xử, thẩm 
phán và công chức nhà nước làm việc trong các cơ quan đó, Vụ Hành chính chịu 
trách nhiệm quản lý các trại giam và Vụ Bảo trợ tư pháp thanh thiếu niên chịu 
trách nhiệm quản lý các trường hợp phạm tội là trẻ em.  

Ở Pháp, trước đây lý lịch tư pháp do các tòa sơ thẩm thẩm quyền rộng nơi sinh 
của đương sự quản lý. Sau đó Bộ Tư Pháp đã thành lập Trung tâm Lý lịch tư pháp 
trung ương, trực thuộc Vụ Hình sự và Ân xá. Đến năm 1966, Trung tâm này được 
chuyển về thành phố Nantes. Luật số 80-2 ngày 4/1/1980 (được pháp điển hóa 
thành các Điều từ 768 đến 781 và R.62 đến R.90 của Bộ luật Tố tụng hình sự) đã 
đánh dấu một bước tiến mới trong việc tin học hóa cơ sở dữ liệu lý lịch tư pháp và 
thành lập một trung tâm dữ liệu điện tử thống nhất về lý lịch tư pháp vẫn đặt tại 
Nantes thay thế cho Trung tâm Lý lịch tư pháp trung ương. Trung tâm này có tên 
gọi là Trung tâm Lý lịch tư pháp quốc gia (Trung tâm) bắt đầu hoạt động từ năm 1982.  

Hiện nay, ông Phillipe DELABRE, Thẩm phán, Phó Vụ trưởng Vụ Hình sự và Ân xá 
đảm nhiệm chức vụ Giám đốc của Trung tâm Lý lịch tư pháp quốc gia. Ông  

Phillipe DELABRE cũng là người chịu trách nhiệm quản lý Cơ sở dữ liệu lý lịch tư 
pháp quốc gia về tội phạm tình dục được thành lập và hoạt động từ năm 2005.  

Ban Tổng Thư ký của Bộ Tư pháp đóng vai trò đặc biệt quan trọng đối với Trung tâm 
lý lịch tư pháp quốc gia vì Ban này phụ trách quản lý toàn bộ nhân sự của Trung tâm. 

 
1 Sử dụng hình minh họa trên trang rtbf.be (Civillawinfor) 
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Ngoài ra, Ban Tổng Thư ký còn có nhiệm vụ cung cấp các phương tiện tin học hóa, 
quản lý ngân sách và đội ngũ kỹ thuật viên tin học làm việc tại Trung tâm.   

Lợi ích đầu tiên của việc quản lý tập trung lý lịch tư pháp là giúp thống nhất công tác 
quản lý lý lịch tư pháp. Theo đó, sẽ có quy định chung được áp dụng cho toàn bộ các 
hồ sơ lý lịch tư pháp dù quyết định, bản án do cơ quan nào tuyên đi chăng nữa.  

Ngoài ra, việc quản lý tập trung còn làm đơn giản hóa việc trao đổi thông tin lý 
lịch tư pháp vì các thông tin này đều được tập trung tại một nơi duy nhất là Trung 
tâm lý lịch tư pháp quốc gia. Tuy nhiên, vẫn có ngoại lệ đối với các vùng lãnh thổ 
hải ngoại, đặc biệt là Mayotte, Nouvelle Calédonie, quần đảo Polynésie và Wallis 
et Futuna. Các vùng lãnh thổ này đều có trung tâm lý lịch tư pháp riêng vì một số 
lí do như chênh lệch múi giờ hay do các vùng này có hệ thống pháp luật riêng 
hoặc do đã có quy chế tự trị   

Hiện nay, việc quản lý dữ liệu, cấp và in phiếu lý lịch tư pháp đều được tin học 
hóa. Điều này có nghĩa là toàn bộ các quy định pháp luật về lĩnh vực này đã được 
các chuyên gia tin học chuyển vào chế độ tự động, giúp các quy trình nói trên 
được thực hiện một cách tự động và hầu như không có sự can thiệp của bàn tay 
con người.   

Từ tháng 7 năm 2005, Cơ sở dữ liệu lý lịch tư pháp quốc gia về tội phạm tình dục 
và bạo hành cũng đã được thành lập. Mục tiêu của cơ sở dữ liệu này là nhằm ngăn 
ngừa việc tái phạm các hành vi tội phạm tình dục và bạo hành và giúp cho việc 
xác định danh tính thủ phạm trở nên dễ dàng hơn. Tuy nhiên, trên thực tế, cơ sở 
dữ liệu này chủ yếu nhằm mục đích theo dõi tội phạm tình dục vì cần phải lần 
theo dấu vết và lập sổ bộ về nơi cư trú của thủ phạm. Khác với cơ sở dữ liệu do 
Trung tâm lý lịch tư pháp quốc gia quản lý, cơ sở dữ liệu này nhận trực tiếp thông 
tin từ các tòa án. Thông qua một giao diện Internet, các tòa án đăng ký các bản 
án, quyết định đối với những hành vi phạm tội bạo hành hoặc xâm hại tình dục 
cũng như các trường hợp tái phạm. Đối tượng bị lưu vào cơ sở dữ liệu này có nghĩa 
vụ cập nhật nơi cư trú của mình, có thể là theo từng tháng, từng quý hoặc từng 
năm. Nếu không thực hiện nghĩa vụ này, đương sự có thể bị truy cứu trách nhiệm. 
Khi đó, các cơ quan có thẩm quyền sẽ nhận được thông báo về việc đương sự 
không thực hiện nghĩa vụ khai báo địa chỉ cư trú. Khác với cơ sở dữ liệu lý lịch tư 
pháp, việc truy cập cơ sở dữ liệu về tội phạm tình dục và bạo hành có thể được 
mở cho cơ quan công an. Các bản án trước đây có liên quan đến hai loại tội phạm 
này cũng đã được chuyển sang cơ sở dữ liệu này, kể cả những bản án chưa có 
hiệu lực pháp luật.  

Lý lịch tư pháp là cơ sở dữ liệu chứa toàn bộ những quyết định, hay bản án do tòa 
tuyên đối với một người nào đó, chủ yếu là các bản án hình sự. Lý lịch tư pháp 
chính là bộ nhớ của ngành tư pháp.  



Hội thảo về Lý lịch tư pháp 

Nhà Pháp luật Việt - Pháp  
   Hà Nội, ngày 08/11/2010    

Thongtinphapluatdansu.edu.vn                                                                     3 | Civillawinfor 
 

Đồng thời, đây còn là công cụ hỗ trợ công tác thi hành án thông qua cơ chế giám 
sát tính hợp pháp của các bản án. Lý lịch tư pháp là căn cứ chứng minh việc cấm 
hành nghề, kinh doanh thông qua các phiếu lý lịch tư pháp được cấp cho các cơ 
quan hành chính quản lý việc đảm nhiệm một số ngành nghề, chức vụ. Lý lịch tư 
pháp còn là một công cụ giúp đánh giá phẩm chất đạo đức của một người.  

1.2 Cơ cấu tổ chức Trung tâm lý lịch tư pháp quốc gia  

Trung tâm lý lịch tư pháp quốc gia bao gồm 4 phòng với tổng số nhân viên là 250 người:  

- Phòng Công nghệ thông tin có 11 nhân viên, do Ông Arnault BARON, Thẩm 

phán, làm Trưởng phòng. Phòng Công nghệ thông tin phụ trách các vấn đề tin học 
đặt ra đối với việc tác nghiệp và kiểm tra tính chính xác của dữ liệu được tiếp nhận 
và xử lý tại Trung tâm.  

- Phòng Pháp chế có 27 nhân viên do Bà Marie LE BRAS-Thẩm phán-làm Trưởng 

phòng. Phòng Pháp chế chịu trách nhiệm theo dõi, tổng hợp và cập nhật thông tin 
pháp luật liên quan đến lý lịch tư pháp. Phòng cũng tiến hành phân tích các trường 
hợp hồ sơ vụ việc hiếm gặp và phức tạp, không thể xử lý bằng công nghệ thông 
tin. Đây cũng là bộ phận chịu trách nhiệm dịch và xử lý các bản án được tuyên 
đối với công dân Pháp ở nước ngoài trong trường hợp hai nước đã ký kết hiệp định.  

- Phòng Nghiệp vụ bao gồm 185 nhân viên, do Ông Yves BATOU làm Trưởng 
phòng. Đây là phòng phụ trách tiếp nhận và xử lý toàn bộ các bản án do các tòa 
án gửi đến, xử lý yêu cầu và cấp các phiếu lý lịch tư pháp, tiếp dân, cung cấp 
thông tin dưới nhiều hình thức khác nhau. Ngoài ra, phòng này có một bộ phận 
chuyên trách giải quyết những khó khăn về xác định danh tính khi đăng ký thông 
tin lý lịch tư pháp đối với công dân không sinh ra tại Pháp.  

- Phòng Hành chính và nhân sự gồm 17 nhân viên, do Bà Edith SEVILLA làm 

Trưởng phòng. Phòng Hành chính và nhân sự quản lý nguồn kinh phí hoạt động 
cho trang Web của Trung tâm lý lịch tư pháp quốc gia với ngân sách lên đến 1,5 
triệu ơ-rô (bảo dưỡng, thanh toán các khoản chi phí khác,…). Phòng cũng quản lý 
một khoản tiền án phí lên đến 2 triệu ơ-rô để trang trải chi phí gửi các phiếu lý 
lịch tư pháp cho những người có yêu cầu qua đường bưu điện hoặc qua fax. Phòng 
còn chịu trách nhiệm quản lý tài sản của Trung tâm cũng như quản lý về số lượng, 
phân công công việc và trình độ chuyên môn của đội ngũ nhân sự. Đồng thời, 
phòng phụ trách công tác bồi dưỡng nhân sự, đặc biệt là về ngoại ngữ để phục vụ 
cho việc dịch các bản án.   

Chịu sự quản lý trực tiếp của Ông Philippe DELARBRE, Giám đốc Trung tâm còn có:   
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- Ban cán bộ chương trình phụ trách quản lý Cơ sở dữ liệu lý lịch tư pháp quốc gia 
về tội phạm tình dục và bạo hành. Ban này chỉ có 4 nhân viên làm việc toàn thời 
gian.  

- Ban chuyên trách về các vấn đề vệ sinh, an ninh và môi trường.   

Như vậy, theo sơ đồ tổ chức của Trung tâm lý lịch tư pháp quốc gia, có 4 thẩm 
phán và trong tổng số 250 nhân viên thì có gần 200 nhân viên tác nghiệp.   

2. Chức năng, nhiệm vụ và thẩm quyền của Trung tâm lý lịch tư pháp quốc gia   

Trung tâm lý lịch tư pháp quốc gia có 3 chức năng chính:  

1- Lưu giữ thông tin lý lịch tư pháp (cập nhật, tiếp nhận, xử lý các bản án, 
quyết định)  

2- Quản lý lý lịch tư pháp (quản lý dữ liệu, xóa án tích, theo dõi lý lịch tư pháp)  

3- Cấp thông tin lý lịch tư pháp (bản trích lục lý lịch tư pháp)  

Trong khuôn khổ chức năng, nhiệm vụ của mình, Trung tâm lý lịch tư pháp quốc 
gia có thể tham gia vào các cuộc họp lấy ý kiến về các chính sách do Vụ Hình sự 
và Ân xá cùng các Viện trưởng Viện Công tố thảo luận và đưa ra các đề xuất trong 
lĩnh vực hình sự. Trung tâm lý lịch tư pháp cũng được lấy ý kiến và tham gia vào 
quá trình biên soạn các văn bản liên quan đến lý lịch tư pháp.   

3. Tiếp nhận và xử lý các bản án, quyết định  

Trong số các bản án được tiếp nhận và xử lý tại Trung tâm lý lịch tư pháp, có đến 
98,5% là các bản án hình sự, kể cả các bản án tuyên ở nước ngoài. Các bản án 
được tiếp nhận và xử lý bao gồm trọng tội, khinh tội và tội vi cảnh.  

Ngoài ra, còn có các bản án, quyết định thương mại, hành chính trong đó có các 
quyết định trục xuất và quyết định bãi bỏ quyết định trục xuất. Bên cạnh đó, còn 
có các bản án dân sự, đặc biệt là quyết định tước quyền làm cha mẹ và truất 
quyền hành nghề, quyền kinh doanh. Mỗi năm, có khoảng hơn 1 triệu bản án được 
tiếp nhận và xử lý.   

Chỉ có các bản án có hiệu lực pháp luật mới được tiếp nhận và xử lý tại Trung tâm 
lý lịch tư pháp. Các bản án này không thể bị kháng cáo, kháng nghị. Thông tin lý 
lịch tư pháp được xác lập từ các nguồn sau đây:  

- Bản án, quyết định của tòa án hình sự;   

- Bản án, quyết định cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề, thành 
lập doanh nghiệp, truất quyền làm cha mẹ;  

- Quyết định trục xuất đối với người nước ngoài;  - Lệnh truy nã;  

- Các thông tin liên quan đến:  
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+ Việc thi hành hình phạt và án treo;  

+ Việc hủy bỏ các biện pháp cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề, thành lập 
doanh nghiệp, truất quyền;  

+ Quyết định xóa án tích của tòa án;  

+ Miễn ghi án tích vào các phiếu lý lịch tư pháp 2 và 3;  

+ Hủy bỏ quyết định trục xuất, quyết định khôi phục quyền làm cha, mẹ, dừng 
việc truy nã.  

3.1 Cung cấp thông tin cho Trung tâm   

* Phiếu thông tin về bản án, quyết định   

Theo Điều R.66 và R.67 Bộ luật Tố tụng hình sự, các cơ quan có trách nhiệm cung 
cấp phiếu thông tin về bản án, quyết định bao gồm:  

- Lục sự (Thư ký tòa án) đối với các bản án sơ thẩm, phúc thẩm;  

- Viện trưởng Viện Công tố hay Bộ trưởng Bộ Tư pháp đối với các quyết 
định xử lý kỷ luật do cơ quan hành chính tuyên;  

- Bộ trưởng Bộ Công an hay Tỉnh trưởng các tỉnh giáp biên giới đối với 
quyết định trục xuất;  

- Viện Công tố nơi giam giữ đương sự đối với các bản án nước ngoài được thi hành 
tại Pháp.  

Lục sự có thời hạn 15 ngày kể từ ngày bản án có hiệu lực pháp luật để gửi phiếu. 
Phiếu thông tin về quyết định xử lý kỷ luật phải được gửi ngay cho Trung tâm khi 
Viện trưởng Viện Công tố hay Bộ trưởng Bộ Tư pháp nhận được thông báo của cơ 
quan ra quyết định. Đối với các loại phiếu thông tin khác, không có thời hạn cụ 
thể nhưng phải bảo đảm cung cấp nhanh chóng, đúng và đủ.  

Phiếu thông tin về bản án, quyết định hình sự gồm 5 phần sau:  

(i) Thông tin về tòa án ra quyết định, hội đồng xét xử, ngày tháng năm ra 
bản án, quyết định;  

(ii) Thông tin về hộ tịch của người bị kết án;   

(iii) Thủ tục tố tụng và biện pháp tạm giam, tạm giữ (nếu có);  

(iv) Phần quyết định;  

(v) Tội danh (số hiệu của tội phạm trong Bảng các loại tội phạm, tên gọi 
của tội phạm, thời điểm thực hiện tội phạm, quy định pháp luật được áp 
dụng).  

Phiếu thông tin về bản án dân sự, thương mại, về cơ bản, cũng được trình bày 
tương tự như trên.  
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Thông thường, Lục sự lập và ký phiếu thông tin. Sau đó, Viện trưởng Viện Công 
tố kiểm tra, ký vào phiếu rồi gửi cho Trung tâm dưới dạng văn bản giấy hay văn 
bản điện tử.  

* Phiếu thông tin về việc thi hành án và áp dụng hình phạt  

Trung tâm phải nhận thông báo từ các cơ quan sau:  

- Bộ Tư pháp về các đợt đặc xá, giảm hình phạt theo quyết định đặc xá cá 
nhân và Viện trưởng Viện Công tố đối với các đợt đặc xá theo quyết định đặc xá 
tập thể khi người bị kết án mà không bị giam giữ;  

- Lục sự của tòa án phụ trách việc áp dụng hình phạt về quyết định cho tại 
ngoại có điều kiện hay quyết định hủy bỏ quyết định cho tại ngoại có điều kiện 
(trong trường hợp này tốt nhất là gửi bản sao quyết định);  

- Thủ trưởng của các cơ sở giam giữ về việc hết thời hạn chấp hành hình 
phạt.  

Mọi thông tin liên quan phải được gửi thông qua Viện trưởng Viện Công tố cho 
Trung tâm dưới dạng bản trích lục được Lục sự tòa án chứng thực.  

* Phiếu thông tin về lệnh truy nã và các phiếu thông tin khác  

Việc gửi lệnh truy nã hay thông báo dừng việc truy nã không phải theo một thủ 
tục đặc biệt nào. Tuy nhiên, các phiếu này luôn có đầy đủ thông tin về danh tính 
của người bị truy nã và về quyết định truy nã ban đầu trong trường hợp thông báo 
dừng việc truy nã. Tương tự đối với quyết định trục xuất, cần phải ghi đầy đủ và 
chính xác các thông tin về danh tính của người bị trục xuất. Phiếu thông tin về 
lệnh truy nã do Bộ Công an cung cấp.  

Thông báo về việc đã hoàn thành nghĩa vụ nộp tiền phạt được Kho bạc chuyển 
cho Trung tâm.  

Các phiếu thông tin trên được chuyển cho Trung tâm dưới dạng văn bản giấy hay 
văn bản điện tử.  

 3.2 Quy trình xử lý thông tin về lý lịch tư pháp  

3.2.1 Kiểm tra bằng công nghệ thông tin  

Trước tiên, Phòng tin học sẽ tiến hành kiểm tra tính thống nhất của các thông tin 
lý lịch tư pháp bằng cách sử dụng Sổ bộ quốc gia về danh tính của các thể nhân, 
cơ sở dữ liệu về danh tính của những người sinh tại Pháp mà Viện trưởng Viện 
Thống kê và Nghiên cứu kinh tế quốc gia cung cấp định kỳ cho Trung tâm. Việc 
kiểm tra danh tính sẽ khó khăn hơn đối với những người không sinh tại Pháp 
nhưng mang quốc tịch Pháp. Giữa Sổ bộ quốc gia về danh tính của các thể nhân 
và thông tin lý lịch tư pháp ghi trong bản án có thể không thống nhất với nhau.  
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Công nghệ thông tin sẽ phát hiện và thông báo các trường hợp không thống nhất 
vì cần phải ghi bản án vào đúng lý lịch tư pháp của người bị kết án. Các cơ quan 
công an, cảnh sát, hiến binh và tòa án phải có nhiệm vụ xác minh danh tính của 
những người bị bắt giữ. Các phần mềm máy tính sẽ tiến hành các bước nhận dạng. 
Trước tiên là kiểm tra xem có người nào trùng tên, họ với người được ghi lý lịch 
tư pháp hay không và nếu có, thì người đó đã từng bị kết án hay chưa. Bước thứ 
hai là tìm kiếm theo họ và ngày sinh. Bước thứ ba tìm kiếm theo nơi sinh và bước 
thứ tư là tìm kiếm theo quan hệ huyết thống. Nếu đáp ứng đầy đủ 4 tiêu chí nêu 
trên, sẽ xác định được đúng người được ghi lý lịch tư pháp. Hệ thống này đã được 
sử dụng từ năm 1974 và hầu như không có nhiều thay đổi.  

3.2.2 Kiểm tra về mặt pháp lý  

Mọi dữ liệu về lý lịch tư pháp do các cơ quan có chức năng cung cấp cho Trung 
tâm đều được kiểm tra về tính thống nhất của thông tin nêu trong đó, về thẩm 
quyền của tòa án, cơ quan ra quyết định trên cơ sở căn cứ vào Bảng danh sách 
các loại tội phạm (NATINF) được Vụ Hình sự và Ân xá quản lý.  

Các trường hợp thông tin bị từ chối chủ yếu là do có những điểm vô lý trong danh 
tính của đương sự. Nguyên nhân từ chối có thể là do nơi sinh, do không có sự 
thống nhất giữa thành phố và quốc gia nơi sinh. Về mặt pháp lý, các trường hợp 
việc đăng ký thông tin về lý lịch tư pháp bị từ chối có thể do sai sót về thủ tục xét 
xử, ra quyết định, do không nêu rõ hình phạt tiền, do sử dụng Bảng danh sách 
các loại tội phạm không đúng cách, vv…  

Tỷ lệ các trường hợp thông tin bị từ chối cũng là chỉ số cho thấy hiệu quả hoạt 
động của các tòa án. Có thể đăng ký bản án theo từng phần trong trường hợp vụ 
việc được xem xét ở nhiều tòa án khác nhau. Chỉ số hiệu quả hoạt động của các 
tòa án cũng có thể được đánh giá qua thời hạn chuyển và việc tiếp nhận, xử lý các 
bản án. Trung bình thường mất khoảng 4 tháng để hoàn thành một hồ sơ tiếp 
nhận, xử lý thông tin lý lịch tư pháp tại Trung tâm.  

Vấn đề này thường hay được nêu ra trong các cuộc họp của các Viện trưởng Viện 
Công tố nhằm khuyến khích rút ngắn thời hạn nêu trên. Để đạt được mục tiêu 
này, phải ứng dụng công nghệ thông tin và tin học hóa trong việc cập nhật dữ liệu 
lý lịch tư pháp. Hiện nay có một số dự án đang được triển khai trong lĩnh vực này 
(ví dụ như dự án Cassiopée và Minos).  

3.3. Xóa thông tin lý lịch tư pháp  

3.3.1 Một số trường hợp xóa thông tin lý lịch tư pháp   

- Tội phạm được xóa theo luật đặc xá, đại xá;  

- Bản án, quyết định bị hủy theo thủ tục giám đốc thẩm, tái thẩm;  

- Xóa án tích theo quy định của pháp luật hoặc theo quyết định của tòa án;  
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- Sau thời hạn 40 năm kể từ khi hình phạt được tuyên nếu đương sự không 
phạm tội mới và bị kết án trong thời gian đó;  

- Khi bản án kèm theo án treo, được coi là chưa từng tồn tại;  

- Bản án về tội vi cảnh được xóa 3 năm kể từ khi có hiệu lực pháp luật;  

- Quyết định miễn chấp hành hình phạt được xóa sau thời hạn 3 năm kể từ 
khi bản án có hiệu lực pháp luật;  

- Bản án nước ngoài được xóa sau thời hạn 40 năm;  

- Bản án đối với trẻ vị thành niên được xóa sau thời hạn 3 năm kèm theo một 
số điều kiện;  

- Quyết định tuyên bố phá sản doanh nghiệp, tuyên cấm đảm nhiệm chức vụ 
điều hành doanh nghiệp được xóa sau thời hạn 5 năm kể từ khi quyết định có hiệu 
lực pháp luật;  

- Quyết định xử lý kỷ luật được xóa khi tòa án ra quyết định công nhận đương 
sự chấp hành xong hình phạt;  

- Người bị kết án chết hoặc được 100 tuổi.  

3.3.2 Xóa thông tin lý lịch tư pháp trong trường hợp xóa án tích  

Ở Pháp có sự phân biệt giữa xóa án tích theo quyết định của tòa án và xóa án tích 
theo quy định của pháp luật. Trong cả hai trường hợp này, đương sự phải gửi đơn 
lên tòa án yêu cầu ra quyết định xóa án tích hay công nhận xóa án tích. Căn cứ 
vào yêu cầu này, tòa án ra quyết định trong đó quy định không ghi thông tin về 
án tích trên phiếu lý lịch tư pháp số 1 nữa.  

3.3.3 Xóa thông tin lý lịch tư pháp trong trường hợp đặc xá, đại xá  

Khi luật đặc xá, đại xá có hiệu lực thì việc xóa thông tin về án tích được Trung tâm 
thực hiện một cách tự động. Quy trình tự xử lý tự động này được thực hiện dựa 
trên Bảng danh sách các loại tội phạm (NATINF) do Vụ Hình sự và Ân xá Bộ Tư 
pháp quản lý.    

4. Cung cấp thông tin lý lịch tư pháp   

4.1. Các loại phiếu lý lịch tư pháp  

Phiếu lý lịch tư pháp được chia làm 3 loại, phù hợp với từng loại đối tượng yêu cầu:             

- Phiếu số 1, bao gồm toàn bộ các thông tin lý lịch tư pháp về một chủ thể 
và chỉ được cấp cho các cơ quan tư pháp,  

- Phiếu số 2, chỉ chứa một phần thông tin tin lý lịch tư pháp về chủ thể và 
chỉ được cấp cho các cơ quan hành chính. Phiếu lý lịch tư pháp số 2 là một phiếu 
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nhánh của phiếu lý lịch tư pháp số 1. Điều 775 Bộ luật Tố tụng hình sự quy định 
không đưa vào phiếu này một số quyết định của tòa án, cụ thể như sau:   

+ Các quyết định liên quan đến tội vi cảnh;  

+ Một vài loại quyết định liên quan đến tội phạm chưa thành niên;   

+ Các quyết định trong đó nêu rõ không ghi quyết định đó vào phiếu số 2;  

+ Các hình phạt là đối tượng được xóa án tích;  

+ Án treo, các bản án, quyết định hình sự không cho hưởng án treo đối với trường 
hợp khinh tội được quy định tại các Điều từ 131-3 đến 131-9 Bộ luật Hình sự khi 
hết thời hạn 5 năm;  

+ Các bản án, quyết định tuyên có tội nhưng kèm theo quyết định miễn hoặc hoãn 
chấp hành hình phạt;  

+ Quyết định của tòa án truất quyền làm cha, mẹ;    

+ Các quyết định trục xuất bị hủy bỏ;  

+ Các quyết định áp dụng biện pháp thay thế xử lý hình sự mà việc thi hành đã 
được ghi nhận;  

+ Các quyết định xử phạt hình sự do tòa án nước ngoài tuyên;  

+ Các quyết định xử lý hình sự trong lĩnh vực thương mại;  

+ Các quyết định tuyên bố đương sự không phải chịu trách nhiệm hình sự do rối 
loạn tâm thần.   

Cũng có khi vì lý do nghề nghiệp (chẳng hạn để tránh bị truất quyền đảm nhiệm 
chức vụ hoặc hành nghề, kinh doanh), một cá nhân yêu cầu không ghi một số 
thông tin trên phiếu số 2. Tuy vậy, trong trường hợp này đương sự phải đảm bảo 
rằng đương sự không gây nguy hiểm trong hoạt động nghề nghiệp của mình. Trên 
cơ sở đó, Tòa án sẽ xem xét và ra quyết định không ghi các thông tin đó vào phiếu 
số 2. Việc cấp phiếu lý lịch tư pháp số 2 được quy định hết sức chặt chẽ. Các Điều 
776 và 479 Bộ luật Tố tụng hình sự xác định rõ các chủ thể và các điều kiện được 
xin cấp phiếu lý lịch tư pháp số 2.   

- Phiếu số 3, ghi ít nhất thông tin tin lý lịch tư pháp của người bị kết án. Phiếu lý 
lịch tư pháp số 3 chỉ liên quan đến thể nhân và chỉ được cấp cho chính đương sự 
hay người đại diện theo pháp luật, người giám hộ của đương sự. Thông thường, 
các cá nhân yêu cầu cấp phiếu này để xuất trình cho một người thứ 3 (chẳng hạn 
chủ sử dụng lao động). Phiếu lý lịch tư pháp số 3 trong thực tế thường không ghi 
đầy đủ thông tin: trên đó chỉ ghi các án tích liên quan đến các chế tài truất quyền 
tự do không kèm án treo đối với trọng tội và khinh tội với mức phạt tù từ 2 năm 
trở lên (điều 777-1° Bộ luật Tố tụng hình sự). Hơn nữa, mọi chế tài xử phạt không 
được ghi trên phiếu số 2 thì cũng sẽ không được ghi trên phiếu số 3 (khoản 1, 
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Điều 777-1 Bộ luật Tố tụng hình sự). Tòa án có quyền quyết định không ghi một 
án tích vào phiếu số 3 mà đáng lẽ án tích này phải được ghi trên phiếu đó. Tất 
nhiên, phạm vi áp dụng của đặc ân này không rộng như trường hợp miễn ghi án 
tích vào phiếu số 2. Tuy nhiên, phải ghi vào phiếu số 3 các biện pháp truất quyền 
hay cấm hành nghề, thành lập doanh nghiệp không cho hưởng án treo khi các chế 
tài này nhằm thay thế biện pháp phạt tù theo quy định tại các Điều từ 131-5 tới 
131-11 Bộ luật Hình sự trong thời hạn các biện pháp đó có hiệu lực pháp luật. Nội 
dung các biện pháp theo dõi về mặt xã hội và tư pháp cũng phải được nêu trên 
phiếu số 3 này.  

 4.2. Cấu trúc của phiếu lý lịch tư pháp  

Phiếu lý lịch tư pháp được cấu trúc như sau:  

(i) Phần nhắc lại danh tính của chủ thể là đối tượng của yêu cầu cung cấp thông 
tin lý lịch tư pháp, mọi sự khác biệt về danh tính trong hồ sơ lý lịch tư pháp tìm 
được so với danh tính nêu trong yêu cầu cấp phiếu lý lịch tư pháp phải được nêu 
trong phiếu lý lịch tư pháp và mỗi trường hợp phải có chú thích về phiếu có chứa 
thông tin về danh tính đó do các cơ quan chức năng cung cấp,  

(ii) Các thông báo (nếu có) về việc truy nã đương sự;  

(iii) Phiếu lý lịch tư pháp được trình bày theo thứ tự thời gian tuyên các bản án.   

+ Nếu đó là bản án, quyết định phi hình sự, vẫn phải nêu rõ ngày tuyên án hoặc 
ngày ra quyết định, cơ quan ra quyết định, phương thức ra quyết định (tranh 
tụng), nêu rõ các trường hợp kháng cáo, kháng nghị trong khuôn khổ những bản 
án đã tuyên trước đó (nếu có) và biện pháp xử phạt đã tuyên đối với quyết định 
phi hình sự.   

+ Nếu đó là bản án hình sự phải nêu rõ thêm hình phạt được tuyên và tội danh đã 
xét xử.   

+ Ngoài ra, trong phiếu lý lịch tư pháp còn có các nội dung liên quan đến các biện 
pháp ngăn chặn được áp dụng trước hay trong quá trình xét xử (tạm giam, tạm 
giữ) và các nội dung liên quan đến việc thi hành hoặc áp dụng hình phạt (tổng 
hợp hình phạt, đặc xá, ngày nộp tiền phạt, hủy án treo, vv.) cũng như nội dung 
liên quan đến việc xóa án treo khỏi phiếu lý lịch tư pháp.  

 4.3. Giá trị chứng minh và hiệu lực của phiếu lý lịch tư pháp  

Thông tin ghi trên phiếu lý lịch tư pháp được lấy từ bản sao phiếu thông tin do các 
cơ quan chức năng cung cấp, vốn chỉ là bản trích lục bản án, quyết định. Hơn nữa, 
việc tổng hợp thông tin liên quan đến cùng một cá nhân đôi khi rất khó. Vì thế, 
giá trị chứng minh của bản trích lục lý lịch tư pháp khá hạn chế và có thể bị khiếu 
nại bởi đương sự.  
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Phiếu lý lịch tư pháp phản ánh tình trạng lý lịch tư pháp của đương sự vào ngày 
cấp phiếu. Một sự kiện mới hoàn toàn có thể xảy ra và làm thay đổi nội dung của 
phiếu nên không thể ấn định hiệu lực cho phiếu lý lịch tư pháp.  

  

4.4 Phương thức yêu cầu và cấp phiếu lý lịch tư pháp   

Yêu cầu cấp phiếu lý lịch tư pháp được xử lý tự động để tiết kiệm thời gian và chi 
phí. Điều này đòi hỏi người dân phải điền đúng và đủ thông tin vào mẫu phiếu yêu 
cầu. Đây đồng thời cũng là một chỉ số đánh giá hiệu quả xử lý yêu cầu cấp thông 
tin lý lịch tư pháp (xem thêm phần 5 về tin học hóa).    

4.5. Thủ tục cung cấp đầy đủ thông tin lý lịch tư pháp  

Như đã trình bày ở trên, phiếu lý lịch tư pháp số 1 vốn chứa đầy đủ thông tin nhất 
về các chủ thể không thể cấp cho các cá nhân. Tuy nhiên, các cá nhân có thể tiếp 
cận với toàn bộ các thông tin lý lịch tư pháp liên quan đến mình thông qua một 
thủ tục mà nhà làm luật đã xây dựng trên cơ sở vẫn đảm bảo tính bảo mật của 
các thông tin này: thủ tục cung cấp đầy đủ thông tin lý lịch tư pháp (điều 777-2 của Bộ 
luật Tố tụng Hình sự).  Thông tin được cung cấp qua thủ tục này chỉ có giá trị đơn 
thuần về mặt thông tin chứ không kéo theo bất cứ hệ quả pháp lý nào. Nó không 
có giá trị như việc thông báo các quyết định có hiệu lực pháp luật hay không là 
thời điểm để bắt đầu tính các thời hạn, thời hiệu (điều 777-2, khoản 3). Thủ tục 
này có thể xuất phát từ yêu cầu sửa thông tin lý lịch tư pháp.  

Về mặt quy trình, thủ tục, mọi chủ thể có thể yêu cầu Viện trưởng Viện Công tố 
bên cạnh Tòa sơ thẩm nơi cư trú hay nhân viên ngoại giao hay lãnh sự có thẩm 
quyền trong trường hợp đương sự cư trú ở nước ngoài cung cấp đầy đủ thông tin 
lý lịch tư pháp của mình. Viện trưởng Viện Công tố bên cạnh Tòa sơ thẩm nơi cư 
trú hay nhân viên ngoại giao hay lãnh sự sẽ đề nghị Trung tâm cung cấp cho mình 
phiếu lý lịch tư pháp số 1 cùng với cả phiếu lý lịch tư pháp số 2 và phiếu lý lịch tư 
pháp số 3 để tiện cho việc đối chiếu, bình luận các nội dung ghi trên các phiếu.  
Sau khi kiểm tra danh tính của người yêu cầu, Viện trưởng Viện Công tố bên cạnh 
Tòa sơ thẩm nơi cư trú hay nhân viên ngoại giao hay lãnh sự sẽ đọc nội dung của 
các thông tin lý lịch tư pháp của đương sự cho đương sự. Cuộc gặp này bắt buộc 
phải diễn ra tại trụ sở của tòa án hay cơ quan ngoại giao và phải đặc biệt tránh 
không có sự xuất hiện của người thứ ba. Thông thường, đương sự có thể có nhận 
được sự giúp đỡ từ người tư vấn của mình nhưng không được đại diện bởi người 
tư vấn này.   

5. Tin học hóa công tác lý lịch tư pháp và an toàn dữ liệu lý lịch tư pháp  

5.1. Tin học hóa công tác lý lịch tư pháp   

Yêu cầu cấp phiếu lý lịch tư pháp được xử lý tự động để tiết kiệm thời gian và chi 
phí. Điều này đòi hỏi người dân phải điền đúng và đủ thông tin vào mẫu phiếu yêu 
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cầu. Đây đồng thời cũng là một chỉ số đánh giá hiệu quả xử lý yêu cầu cấp thông 
tin lý lịch tư pháp. 85% các yêu cầu cấp phiếu lý lịch tư pháp số 1 được giải quyết 
tự động. Tỷ lệ này lần lượt là 86% đối với phiếu số 2 và 95% đối với phiếu số 3.  

Yêu cầu cấp phiếu số 3 được gửi qua đường bưu điện hay qua thư điện tử. Trong 
đơn yêu cầu phải nêu rõ tình trạng hộ tịch của đương sự. Nếu đương sự sinh ra ở 
nước ngoài hay khi không rõ nơi sinh của đương sự hoặc khi đương sự dưới 12 
tuổi, đơn yêu cầu cấp phiếu lý lịch tư pháp phải được gửi bằng thư bảo đảm có 
kèm theo một giấy tờ tùy thân (phiếu hộ tịch hay bản sao chứng minh thư nhân 
dân). Người yêu cầu cũng có thể đến trụ sở của Trung tâm tại thành phố Nantes, 
xuất trình chứng minh thư để xin cấp phiếu.  

Tin học hóa việc trả lời yêu cầu cấp phiếu lý lịch tư pháp nhằm tiết kiệm chi phí 
gửi thư trả lời qua đường bưu điện. Năm 2010, phiếu số 1 đã được tin học hóa 
dưới dạng file PDF trước khi được gửi cho người yêu cầu. Quá trình này được thực 
hiện trên mạng nội bộ của Bộ Tư pháp. Phiếu số 2 chỉ được gửi qua đường điện 
tử. Các cơ quan hành chính sẽ được trang bị công nghệ Internet để truy cập và 
kiểm tra thư trả lời sau khi gửi yêu cầu cấp phiếu lý lịch tư pháp. Phiếu lý lịch tư 
pháp số 3 chỉ được gửi qua đường bưu điện và dưới dạng thư bảo đảm có giấy 
biên nhận và người nhận phải trình giấy chứng minh thư khi nhận thư.  

Trong năm 2006, Trung tâm đã xử lý hơn 8 triệu tài liệu, văn bản, trong đó 
750.000 là phiếu thông tin lý lịch tư pháp do các cơ quan chức năng chuyển đến 
và 7,5 triệu yêu cầu cấp phiếu lý lịch tư pháp, trong đó 68% phiếu được cấp theo 
cơ chế từ xa và 59% của 68% số trường hợp này không có sự can thiệp của con 
người.   

5.2 Bảo mật dữ liệu lý lịch tư pháp  

Các dịch vụ mã hóa các trang web bảo mật được các cơ quan hành chính sử dụng 
trong việc yêu cầu cung cấp bản trích lục lý lịch tư pháp.   

Các mã số được cấp cho các tòa án và các cơ quan có thẩm quyền. Mỗi bên yêu 
cầu Trung tâm cung cấp thông tin lý lịch tư pháp sẽ cung cấp cho Trung tâm một 
địa chỉ điện tử nhận thông tin lý lịch tư pháp là nơi tiếp nhận các phiếu lý lịch tư 
pháp. Tính bảo mật được tăng cường gấp hai lần bởi vì nếu một mã số bị người 
khác sử dụng mà không được sự cho phép thì thông tin về lý lịch tư pháp sẽ vẫn 
được gửi tới địa chỉ của chủ nhân mã số đó.    

Các phiếu lý lịch tư pháp số 3 chỉ được gửi theo đường bưu điện và dưới dạng thư bảo 
đảm có giấy biên nhận và người nhận phải trình giấy chứng minh thư khi nhận thư.   

 5.3 Mạo danh  

Cần chú ý đến trường hợp mạo danh trong đăng ký thông tin lý lịch tư pháp. Một 
người có thể dùng tên của người khác để đăng ký bản án của mình vào lý lịch tư 
pháp của người đó hoặc lợi dụng thông tin lý lịch tư pháp của người đó. Trung tâm 
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lý lịch tư pháp quốc gia sẽ chú ý đến những yêu cầu đăng ký thông tin lý lịch tư 
pháp có khả năng gây ảnh hưởng đến danh tính của người bị mạo danh. Trung 
tâm cũng lưu danh tính thật sự của người mạo danh và xác minh với cơ quan xét 
xử nơi đã tuyên bản án được đăng ký vào lý lịch tư pháp để làm rõ sự thật.   

Đây là vấn đề then chốt vì nó cho thấy những khó khăn trong việc quản lý lý lịch 
tư pháp của những người không sinh tại Pháp. Trong danh bạ quốc gia về lý lịch 
cá nhân không phải lúc nào cũng có chứng cứ xác đáng và dữ liệu đáng tin cậy 
hoàn toàn. Điều này ít nhiều gây khó dễ cho việc xác minh danh tính. Chẳng hạn, 
cơ sở dữ liệu về dấu vân tay không đầy đủ và không lưu toàn bộ danh tính của 
những người có liên quan nên không thể được sử dụng một cách hiệu quả.   

6. Hợp tác quốc tế và trong khuôn khổ Liên minh châu Âu  

Trung tâm lý lịch tư pháp quốc gia có quan hệ hợp tác với 78 quốc gia trên thế 
giới. Trong khuôn khổ của Liên minh châu Âu, hoạt động hợp tác được triển khai 
trên cơ sở Thỏa thuận về tương trợ tư pháp trong lĩnh vực hình sự được ký kết 
ngày 20 tháng 4 năm 1959 theo đó các nước thành viên sẽ tiến hành hợp tác song 
phương.  Theo thỏa thuận này, nếu công dân của một nước bị tuyên án ở một 
nước trong Liên minh Châu Âu thì bản án sẽ được thông báo cho nước có công dân 
bị kết án và ngược lại.   

Năm 2003, Thủ tướng Đức Gerhard Schröeder và Tổng thống Pháp Jacques Chirac 
đã đưa ra sáng kiến liên kết cơ sở dữ liệu lý lịch tư pháp của các nước thành viên 
EU nhằm thúc đẩy việc trao đổi các phiếu và thông tin lý lịch tư pháp một cách 
nhanh chóng giữa các nước thuộc khối. Từ năm 2006, sáng kiến trên đã trở thành 
hiện thực và các hình thức hợp tác đã bắt đầu được triển khai trên cơ sở có sự hỗ 
trợ kỹ thuật và nghiệp vụ giữa các quốc gia.   

Cho đến nay, đã có 10 nước châu Âu có cơ sở dữ liệu lý lịch tư pháp được kết nối  

với nhau.   

Ủy ban châu Âu cũng mong muốn tham gia vào dự án này nhằm đạt mục tiêu kết 
nối cơ sở dữ liệu lý lịch tư pháp của 27 nước thành viên Liên minh châu Âu.  

Hiện nay, các yêu cầu cấp và bổ sung thông tin lý lịch tư pháp có thể được giải 
quyết trong vòng 24 giờ. Đối với các thông báo về việc kết án, yêu cầu đặt ra là 
phải đăng ký kịp thời các bản án. Để đạt được mục tiêu này, hệ thống thông tin 
của các nước phải có điểm tương đồng và dễ hiểu.  

Dự án liên kết của Liên minh Châu Âu do hai nhóm phụ trách hai mảng là pháp lý 
(phương thức trao đổi thông tin) và kỹ thuật (công cụ hỗ trợ các phương thức 
này).  

Nhằm đảm bảo hiệu quả hợp tác, các nước đã sắp xếp các loại tội phạm thành 40 
nhóm hành vi. Các vi phạm này cũng đã được chuyển dịch tự động nhằm tránh 
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những cách hiểu khác nhau. Điều này rất quan trọng vì khi đăng ký bản án được 
tuyên ở nước ngoài, có thể xác định được các trường hợp tái phạm.  

Trong trường hợp người nước ngoài bị kết án ở Pháp mà nước liên quan có liên kết 
cơ sở dữ liệu lý lịch tư pháp với Pháp hoặc ngược lại, bản án sẽ được gửi cho nước 
này ngay trong ngày. Thụy Sĩ không phải là nước thành viên Liên minh Châu Âu 
nhưng vẫn được hưởng cơ chế trao đổi thông tin lý lịch tư pháp do nước này cũng 
liên kết cơ sở dữ liệu lý lịch tư pháp với Pháp và đã trao đổi rất nhiều thông tin 
trong lĩnh vực này. Theo nguyên tắc đó, các tòa án ở Pháp có thể gửi yêu cầu đến 
Trung tâm lý lịch tư pháp quốc gia để Trung tâm chuyển yêu cầu đến các cơ quan 
chức năng của Liên minh Châu Âu để có được thông tin về án tích của những người 
bị xét xử.   

Liên minh Châu Âu cũng đã đưa ra một quyết định quan trọng theo đó cơ sở dữ 
liệu của 27 nước thành viên phải được liên kết với nhau vào năm 2012.   

Hiện nay, công tác cấp mã số cho các hình phạt cũng đang được tiến hành nhằm 
tra cứu các bản án được tuyên ở những nước đối tác hoặc nước thành viên hệ 
thống liên kết cơ sở dữ liệu nói trên.   

Các quy định về quản lý lý lịch tư pháp của các nước tham gia liên kết cơ sở dữ 
liệu lý lịch tư pháp phải có sự hài hòa, nhất là trong các trường hợp xóa án tích, 
in thông tin lý lịch tư pháp, công nhận đã chấp hành xong hình phạt… Vấn đề đặt 
ra là cần phải xây dựng các quy định chung về quản lý lý lịch tư pháp.  

Hiện nay, vấn đề lập Bảng danh sách về các trường hợp phạm tội của công dân 
không thuộc Liên minh châu Âu vẫn đang được thảo luận.  

Về lý thuyết, có thể xem một dạng nào đó của “quyền được lãng quên” tồn tại với 
các quy định về việc xóa thông tin lý lịch tư pháp trên cơ sở hết các thời hạn theo 
luật định, áp dụng trên cơ sở tính chất của các quyết định, bản án và theo loại 
phiếu lý lịch tư pháp. Tuy vậy, xu hướng hiện nay ở Pháp là việc bỏ các luật đại 
xá và thắt chặt hơn các quy định về rút thông tin về án tích khỏi lý lịch tư pháp. 
Điều này khiến người ta nghĩ nhiều đến một “bổn phận phải ghi nhớ” hơn là “quyền 
được lãng quên”.   
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