
Văn bản Hình sự - Tố tụng Hình sự

        

 Số/Ký hiệu

  

 Ngày

 ban hành

  

 Trích yếu

  
    

12/2017/QH14

  

20/06/2017

  

Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của bộ luật Hình sự 

  
    

 144/2016/QH13

  

   29/06/2016

  

Nghị quyết về việc lùi hiệu lực thi hành của Bộ luật Hình sự, Bộ luật Tố tụng Hình sự, Luật Tổ
chức cơ quan điều tra Hình sự, Luật thi hành tạm giữ, tạm giam
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http://www.mediafire.com/file/cft8u4aec2gg5pz/L12-2017.rar
http://www.mediafire.com/file/i0ps8cu8tnqmypy/NQ_144_lui_ad_BLHS%252C_TTHS%252C_TGTGiu.rar
http://www.mediafire.com/file/i0ps8cu8tnqmypy/NQ_144_lui_ad_BLHS%252C_TTHS%252C_TGTGiu.rar


Văn bản Hình sự - Tố tụng Hình sự

 100/2015/QH13

  

 27/11/2015

  

Bộ luật Hình sự

  
    

 70/2011/TT-BCA

  

 10/10/2011

  

Quy định chi tiết thi hành các quy định của Bộ luật Tố tụng hình sự liên quan đến
 việc bảo đảm quyền bào chữa trong giai đoạn điều tra vụ án hình sự

  
    

 57/2010/NĐ-CP

  

 25/05/2010

  

Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành pháp lệnh thủ tục bắt giữ tàu biển

  
    

 94/2009/NĐ-CP

  

 26/10/2009
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http://www.mediafire.com/file/baogd5q1m42qim3/BLHS_2015.rar
http://www.mediafire.com/file/bnztvot95i69bpf/TT_70-2011_BCA_quyen_baochua_TTHS.rar
http://www.mediafire.com/file/bnztvot95i69bpf/TT_70-2011_BCA_quyen_baochua_TTHS.rar
http://www.mediafire.com/file/b9w6w9ovb6vq4hw/ND57-2010_Qdinh_chi_tiet_hdan_thi_hanh_plenh_ttuc_bat_giu_tau_bien.rar


Văn bản Hình sự - Tố tụng Hình sự

  

Nghị định quy định chi tiết thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng,
chống ma túy về quản lý sau cai nghiện ma túy

  
    

 37/2009/QH12

  

 19/06/2009

  

Luật&nbsp;sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ luật Hình sự số 15/1999/QH10

  
    

 09/2009/PL-
 UBTVQH12

  

 01/06/2009

  

Pháp lệnh sửa đổi, bổ sung một số điều của Pháp lệnh tổ chức điều tra Hình sự

  
    

 76/2008/NĐ-CP

  

 04/07/2008

  

Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật đặc xá
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http://www.mediafire.com/file/os5u0bzrbslaq7s/ND94-2009.rar
http://www.mediafire.com/file/os5u0bzrbslaq7s/ND94-2009.rar
http://www.mediafire.com/file/2jqx4ceyv1m1oa7/Bo_luat_Hinh_su_so_37-2009_sd%252Cbs.DOC
http://www.mediafire.com/file/cavusfvtkpgsd56/PL09-2009_sd_PL_tchuc_dieu_tra_HSu.rar
http://www.mediafire.com/file/b3v7oddzyzdaixb/ND76-2008hd_luatDacxa.rar


Văn bản Hình sự - Tố tụng Hình sự

    

 03/2008/TTLT-
 BCA-BQP-BNG- BLĐTBXH

  

 08/05/2008

  

Hướng dẫn trình tự, thủ tục xác minh, tiếp nhận phụ nữ, trẻ em bị buôn bán từ nước ngoài trở
về

  
    

 01/2008/TTLT-TANDTC
 -VKSNDTC-BCA-BTP

  

 29/02/2008

  

Hướng dẫn việc truy cứu trách nhiệm Hình sự đối với các hành vi xâm phạm quyền sở hữu trí
tuệ

  
    

 07/2008/CT-TTg

  

 20/02/2008

  

Về việc tổ chức thi hành Pháp lệnh sửa đổi, bổ sung một số điều của Pháp lệnh Thi hành án
phạt tù
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http://www.mediafire.com/file/9e5yv6dnxapo1fa/TT_03_2008_TTLT.zip
http://www.mediafire.com/file/9e5yv6dnxapo1fa/TT_03_2008_TTLT.zip
http://www.mediafire.com/file/iwryasr2bhww1b2/TT_01_2008.zip
http://www.mediafire.com/file/iwryasr2bhww1b2/TT_01_2008.zip
http://www.mediafire.com/file/mq86rxhf9sm5xuy/CT_07-2008.rar
http://www.mediafire.com/file/mq86rxhf9sm5xuy/CT_07-2008.rar


Văn bản Hình sự - Tố tụng Hình sự

 17/2007/TTLT-BCA
 -VKSNDTC-TANDTC-BTP

  

 24/12/2007

  

TTLT hướng dẫn một số quy định tại chương XVIII “Các tội phạm về ma túy” của Bộ luật Hình
sự năm 1999

  
    

 07/2007/QH12

  

 21/11/2007

  

Luật đặc xá

  
    

 1371/2007/QĐ
 -BCA(V24)

  

 07/11/2007

  

Quyết định ban hành quy trình giải quyết khiếu nại tố cáo trong công an nhân dân

  
    

 01/2007/UBTVQH12
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http://www.mediafire.com/file/mn2byy29s3p6amg/TT_17_2007.doc
http://www.mediafire.com/file/mn2byy29s3p6amg/TT_17_2007.doc
http://www.mediafire.com/file/o1j1d41pk2jr4lv/Luat_Dac_xa_2007.rar
http://www.mediafire.com/file/z6xkc4payntcc5u/QD1371-2007.rar


Văn bản Hình sự - Tố tụng Hình sự

 19/10/2007

  

Pháp lệnh của Ủy ban thường vụ quốc hội sửa đổi, bổ sung Pháp lệnh Thi hành án phạt tù

  
    

 08/2007/TT-BCA

  

 24/07/2007

  

Thông tư hướng dẫn giải quyết khiếu nại, tố cáo trong Công an nhân dân

  
    

 07/2007/TTLT-
 BCA-BQP-BTC

  

 07/06/2007

  

Hướng dẫn chế độ lao động, dạy nghề và sử dụng kết quả lao động của phạm nhân trong trại
giam

  
    

 04/2007/TT-BCA

  

 21/05/2007

  

Sửa đổi, bổ sung Thông tư số 12/2004/TT-BCA(V19) của Bộ trưởng Bộ Công an hướng dẫn thi
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http://www.mediafire.com/file/0ukpak4z9h4l078/PL_01-2007_sd_PL_THA_phat_tu.rar
http://www.mediafire.com/file/tsgthd7h1ambuhm/TT_08_2007.rar
http://www.mediafire.com/file/5jqe354ua373qse/TT_07_2007.zip
http://www.mediafire.com/file/5jqe354ua373qse/TT_07_2007.zip
http://www.mediafire.com/file/2vyabs5ktb53ywy/TT04-2007_sd_TT12-2004_PL_dieutra_HS.doc


Văn bản Hình sự - Tố tụng Hình sự

hành một số quy định của pháp lệnh tổ chức điều tra Hình sự&nbsp;

  
    

 19/2007/TTLT/BNN&
 PTNT-BTP -BCA-  VKSNDTC-TANDTC

  

 08/03/2007

  

Hướng dẫn áp dụng một số điều của Bộ luật Hình sự về các tội phạm trong lĩnh vực quản lý
rừng, bảo vệ rừng và quản lý lâm sản

  
    

 01/2007/TTLT/
 BLÐTBXH
 -BCA-VKSNDTC

  

 12/01/2007

  

Thông tư hướng dẫn phối hợp trong việc giải quyết các vụ tai nạn lao động chết người, tai nạn
lao động khác có dấu hiệu tội phạm

  
    

 30/2006/PL-
 UBTVQH

  

 15/12/2006

  

Pháp lệnh sửa đổi điều 9 của pháp lệnh tổ chức điều tra Hình sự của Ủy ban thường vụ quốc

 7 / 16

http://www.mediafire.com/file/2vyabs5ktb53ywy/TT04-2007_sd_TT12-2004_PL_dieutra_HS.doc
http://www.mediafire.com/file/xu1i99iet63esi4/TTLT19-2007.doc
http://www.mediafire.com/file/xu1i99iet63esi4/TTLT19-2007.doc
http://www.mediafire.com/file/36tr1syoydgbird/TT_01_2007.ZIP
http://www.mediafire.com/file/36tr1syoydgbird/TT_01_2007.ZIP
http://www.mediafire.com/file/ad1hsjunxoaghx6/PL30-2006_QH.rar


Văn bản Hình sự - Tố tụng Hình sự

hội số 30/2006/PL-UBTVQH11 ngày 15 tháng 12 năm 2006

  
    

 04/2006/TTLT-
 VKSNDTC
 -TANDTC-BCA
 -BTP-BQP-BTC

  

 22/11/2006

  

TTLT hướng dẫn thi hành một số quy định của nghị quyết số 388/NQ-UBTVQH11 ngày
17/3/2003 của Ủy ban thường vụ quốc hội về bồi thường thiệt hại cho người bị oan do người có
thẩm quyền trong hoạt động tố tụng Hình sự gây ra

  
    

 09/2006/TTLT/
 BLĐTBXH-BCA-VKSNDTC-TANDTC

  

 04/08/2006

  

TTLT hướng dẫn việc truy cứu trách nhiệm Hình sự người có hành vi vi phạm pháp luật trong
lĩnh vực xuất khẩu lao động ở nước ngoài

  
    

 63/2006/NĐ-CP

  

 23/06/2006
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http://www.mediafire.com/file/ad1hsjunxoaghx6/PL30-2006_QH.rar
http://www.mediafire.com/file/7h83kk1sgj7p06b/TTLT04-2006_boithuongoan_sai_theo_NQ388.rar
http://www.mediafire.com/file/7h83kk1sgj7p06b/TTLT04-2006_boithuongoan_sai_theo_NQ388.rar
http://www.mediafire.com/file/7h83kk1sgj7p06b/TTLT04-2006_boithuongoan_sai_theo_NQ388.rar
http://www.mediafire.com/file/kyh9kdb7eu3c1pj/TTLT_09-2006.rar
http://www.mediafire.com/file/kyh9kdb7eu3c1pj/TTLT_09-2006.rar


Văn bản Hình sự - Tố tụng Hình sự

Về tổ chức và hoạt động thanh tra Công an nhân dân

  
    

 55/2006/TT-BTC

  

 22/06/2006

  

Thông tư hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 26/2005/NĐ-CP ngày
02/03/2005 của Chính phủ về hội đồng định giá tài sản trong tố tụng Hình sự

  
    

 03/2006/TTLT-BCA-VKSNDTC-
 TANDTC

  

 01/06/2006

  

TTLT hướng dẫn về việc thông báo, gửi, cung cấp thông tin, tài liệu liên quan đến người phạm
tội

  
    

 02/2006/TLLT-BCA-BQP-BYT-TANDTC-VKSNDTC

  

 18/05/2006

  

Thông tư liên tịch hướng dẫn thi hành một số quy định của pháp luật về tạm đình chỉ chấp
hành hình phạt tù đối với người đang chấp hành hình phạt tù bị bệnh nặng
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http://www.mediafire.com/file/8mknb0oxorm3eec/ND63-2006_Tchuc_hdong_cua_Thtra_CAND.rar
http://www.mediafire.com/file/asjsz0ac0nl5djw/TT55-2006_HD_dinhgia_TTHS.rar
http://www.mediafire.com/file/asjsz0ac0nl5djw/TT55-2006_HD_dinhgia_TTHS.rar
http://www.mediafire.com/file/40178f08b7xjopc/TTLT03-2006.rar
http://www.mediafire.com/file/40178f08b7xjopc/TTLT03-2006.rar
http://www.mediafire.com/file/c0aaqj08a8pdaok/TTLT02-2006.rar
http://www.mediafire.com/file/c0aaqj08a8pdaok/TTLT02-2006.rar


Văn bản Hình sự - Tố tụng Hình sự

    

 10/2006/TT-BCN

  

 11/04/2006

  

Thông tư&nbsp;sửa đổi khoản 3, Mục II, Thông tư số 01/2006/TT-BCN ngày 11 tháng 4 năm
2006 về quản lý xuất nhập khẩu hoá chất thuộc diện quản lý chuyên ngành của Bộ Công
nghiệp&nbsp;

  
    

 01/2006/TT-BCA(C11)

  

 12/01/2006

  

Thông tư hướng dẫn thực hiện một số nội dung của Điều 35 Bộ luật Tố tụng Hình sự năm
2003

  
    

 02/2005/TTLT-VKSTC-TATC-BCA-BQP-BTP

  

 10/08/2005

  

Thông tư liên tịch hướng dẫn thi hành Bộ luật tố tụng Hình sự về khiếu nại, tố cáo

  
    

 18/2004/TT-BCA(V19)
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http://www.mediafire.com/file/yrueoppgv336iim/TT10-2006_BTM_tienchat_matuy%252Ccongnghiep.rar
http://www.mediafire.com/file/yrueoppgv336iim/TT10-2006_BTM_tienchat_matuy%252Ccongnghiep.rar
http://www.mediafire.com/file/yrueoppgv336iim/TT10-2006_BTM_tienchat_matuy%252Ccongnghiep.rar
http://www.mediafire.com/file/1hc2g342h2ephtr/TT01-2006_hd_dieu35_TTHS.rar
http://www.mediafire.com/file/1hc2g342h2ephtr/TT01-2006_hd_dieu35_TTHS.rar
http://www.mediafire.com/file/p8r88bx55hywq8d/TT02-2005.rar


Văn bản Hình sự - Tố tụng Hình sự

  

 09/11/2004

  

Thông tư hướng dẫn bồi thường thiệt hại cho các trường hợp bị oan do người có thẩm quyền
trong hoạt động tố tụng Hình sự thuộc Công an nhân dân gây ra

  
    

 178/2004/NĐ-CP

  

 15/10/2004

  

Quy định chi tiết thi hành một số điều của Pháp lệnh Phòng, chống mại dâm

  
    

 01/2004/TTLT-VKSNDTC-BCA-TANDTC-BTP-BQP-BTC

  

 25/03/2004

  

Hướng dẫn thi hành nghị quyết số 388/NQ-UBTVQH11 của UBTV QH về bôi thường thiệt hại
cho người bị oan do người có thẩm quyền trong hoạt động tố tụng Hình sự gây ra

  
    

 19/2003/QH11

  

 26/11/2003
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http://www.mediafire.com/file/81flfd10bb27wdb/TT18-2004.doc
http://www.mediafire.com/file/81flfd10bb27wdb/TT18-2004.doc
http://www.mediafire.com/file/4g7ledun68r5656/ND178-2004_chongmaidam.rar
http://www.mediafire.com/file/vu0u1pqe51agz07/TTLT01-2004.doc
http://www.mediafire.com/file/vu0u1pqe51agz07/TTLT01-2004.doc


Văn bản Hình sự - Tố tụng Hình sự

Bộ luật Tố tụng Hình sự

  
    

 15/2003/TT-BCA (V19)

  

 10/09/2003

  

Thông tư hướng dẫn hoạt động hỗ trợ tư pháp của lực lượng cảnh sát bảo vệ và hỗ trợ tư pháp
thuộc công an nhân dân

  
    

 01/2003/TTLT-TANDTC-VKSNDTC-BCA-BTP-BQP

  

 11/08/2003

  

Thông tư liên tịch hướng dẫn áp dụng một số quy định tại chương XXIII “Các tội xâm phạm
nghĩa vụ, trách nhiệm của quân nhân” của Bộ luật Hình sự năm 1999

  
    

 58/2003/NĐ-CP

  

 29/05/2003

  

Quy định về kiểm soát nhập khẩu, xuất khẩu vận chuyển quá cảnh lãnh thổ Việt nam chất ma
túy, tiền chất, thuốc gây nghiện, thuốc hướng thần
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http://www.mediafire.com/file/eqhu146h5b2scjr/Luat_TTHS_2003.rar
http://www.mediafire.com/file/t61ih02x91ko3i7/TT15-2003.rar
http://www.mediafire.com/file/t61ih02x91ko3i7/TT15-2003.rar
http://www.mediafire.com/file/qdncld0kwkir1wq/TTLT01-2003.doc
http://www.mediafire.com/file/qdncld0kwkir1wq/TTLT01-2003.doc
http://www.mediafire.com/file/d5ctn2w3kwaqteq/ND58-2003_Kiemsoat_matuy.rar
http://www.mediafire.com/file/d5ctn2w3kwaqteq/ND58-2003_Kiemsoat_matuy.rar


Văn bản Hình sự - Tố tụng Hình sự

 388/2003/NQ-UBTVQH11

  

 17/03/2003

  

Nghị quyết của Ủy ban thường vụ quốc hội về bồi thường thiệt hại cho người bị oan do người
có thẩm quyền trong hoạt động tố tụng Hình sự gây ra

  
    

 01/2001/TTLT-BTP-BCA-TANDTC-VKSNDTC

  

 25/09/2001

  

Thông tư liên tịch hướng dẫn áp dụng các quy định tại chương XV “Các tội xâm phạm chế độ
hôn nhân và gia đình” của Bộ luật Hình sự năm 1999

  
    

 03/2000/TTLT-TANDTC-VKSNDTC

  

 25/12/2000

  

Thông tư liên tịch hướng dẫn thi hành các quy định của Bộ luật tố tụng Hình sự khi bị cáo đã
chết trong giai đoạn xét xử phúc thẩm

  
    

 20/2000/QH10
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http://www.mediafire.com/file/48vm2vx6v1l3zbb/NQ388-2003_boi_thuong_oan_sai.rar
http://www.mediafire.com/file/48vm2vx6v1l3zbb/NQ388-2003_boi_thuong_oan_sai.rar
http://www.mediafire.com/file/lk5wh4zanvn1uqc/TTLT01-2001.rar
http://www.mediafire.com/file/lk5wh4zanvn1uqc/TTLT01-2001.rar
http://www.mediafire.com/file/797i4av6fm3ya17/TTLT03-2000.rar
http://www.mediafire.com/file/797i4av6fm3ya17/TTLT03-2000.rar


Văn bản Hình sự - Tố tụng Hình sự

 09/06/2000

  

Luật sửa đổi bổ sung một số điều của bộ luật Tố tụng Hình sự&nbsp;

  
    

 01/L-CTN

  

 04/01/2000

  

Bộ luật Hình sự

  
    

 89/1998/NĐ-CP

  

 07/11/1998

  

Nghị định ban hành quy chế về tạm giữ, tạm giam

  
    

 5/L/CTN

  

 02/01/1993

  

Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của bộ luật Tố tụng Hình sự
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http://www.mediafire.com/file/frn573dkiz7foim/Luat_TTHS_2000_sd.rar
http://www.mediafire.com/file/u62gnjvlz1l1f5z/BLHS-1999.rar
http://www.mediafire.com/file/liaewm7pfmtvh0l/ND89-1998_quyche_tamgiam_tamgiu.rar
http://www.mediafire.com/file/a1et5a3emqb0r3s/Luat_TTHS_93_sd_luat_TTHS_1990.rar


Văn bản Hình sự - Tố tụng Hình sự

    

 17/LCT/HĐNN8

  

 17/04/1989

  

Pháp lệnh tổ chức điều tra Hình sự

  
    

 7-LCT/HĐNN8

  

 28/06/1998

  

 B ộ luật Tố tụng Hình sự

  
    

 04/TTLN

  

 26/12/1986

  

Thông tư liên ngành&nbsp; hướng dẫn việc áp dụng thời hiệu thi hành bản án Hình sự

  
    

 17-LCT/HĐNN7

  

 27/06/1985
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http://www.mediafire.com/file/bbjhqztbbq6h63t/Phap_lenh_To_chuc_Dieu_tra_HS.rtf
http://www.mediafire.com/file/q647b210b5vyq46/Luat_TTHS_88.rar
http://www.mediafire.com/file/q647b210b5vyq46/Luat_TTHS_88.rar
http://www.mediafire.com/file/7vtd3sjt53et3ex/TTLN04-1986_Thoihieu_THAHS.rar


Văn bản Hình sự - Tố tụng Hình sự

  

Bộ luật Hình sự
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http://www.mediafire.com/file/gd59mlxxvcus9hs/BLHS_1985.rar

