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Tử tù được gặp thân nhân mỗi tháng một giờ
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Theo th?ng kê m?i nh?t t? B? Công an, c? n??c hi?n có g?n 400 t? tù, trong ?ó TP. H? Chí Minh có s? ph?m nhân ch? thi hành án t? hình ?ông nh?t v?i 70 ng??i.

B? công an cho bi?t ?ã chu?n b? ??y ?? nhân l?c và ph??ng ti?n, nhi?u nhà thi hành án t? hình b?ng thu?c ??c ?ã ???c xây d?ng xong t?i TP HCM, ??c L?c, S?n La, Hà N?ivà Ngh? An.

Nh?ng, ??n nay v?n ch?a m?t tr??ng h?p nào trong s? hàng tr?m t? tù b? thi hành án b?ng ph??ng pháp tiêm thu?c ??c, dù hi?u l?c c?a quy ??nh này ?ã có g?n m?t n?m. Nguyên nhân vì ph?i ch? B? Y t? nh?p thu?c. 

Trong lúc ch? ph??ng ti?n ?? th?c hi?n thi hành án ??i v?i ph?m nhân t? hình, m?i ?ây Trung t??ng Tr?n ??i Quang, ?y viên B? Chính tr?, B? tr??ng B? Công an ?ã ký ban hành Thông t? 39/2012 Quy ??nh v? qu?n lý, giam gi? ng??i b? k?t án t? hình.

Thông t? này ?ã quy ??nh r?t chi ti?t v? vi?c qu?n lý, giam gi? t? tù.

M?t l?n g?p không quá 5 ng??i thân

Theo ?ó, nh?ng ??i t??ng ???c th?m t? tù g?m: ông, bà (n?i, ngo?i), b? m? ??, b? m? nuôi h?p pháp, b? m? v? (ho?c ch?ng), anh ch? em ru?t, v? (ho?c ch?ng), con dâu, con r?, con ??, con nuôi h?p pháp.

Thông t? này c?ng quy ??nh, khi thân nhân ??n th?m g?p t? tù ph?i có s? th?m g?p do tr?i t?m giam c?p ho?c ??n ?? ngh? ???c th?m g?p có xác nh?n c?a ?y ban nhân dân c?p xã n?i c? trú, ho?c c? quan, ??n v? n?i làm vi?c, gi?y ch?ng minh th? nhân dân ho?c gi?y t? tùy thân khác.

 

Theo quy định tại Thông tư, tử tù chỉ được gặp không quá 5 người thân trong mỗi lần gặp. Mặc dù số lần người nhà được thăm gặp tử tù tùy thuộc vào điều kiện của trại tạm giam và do Giám thị trại tạm giam quyết định, nhưng mỗi tháng không được gặp quá một lần, và thời gian gặp không quá một giờ/lần.

  

 

Thông tư cũng quy định, với trường hợp thân nhân người bị kết án tử hình là người nước ngoài khi thăm gặp phải có đơn đề nghị (bằng Tiếng Việt hoặc tiếng nước ngoài) và được sự đồng ý của Thủ trưởng đơn vị trực tiếp quản lý trại tạm giam. Nếu đơn viết bằng tiếng nước ngoài thì phải được dịch sang tiếng Việt, được xác nhận của cơ quan đại diện Ngoại giao hoặc lãnh sự của nước mà người đó mang quốc tịch hoặc cơ quan đại diện của tổ chức quốc tế tại Việt Nam, nơi người đó làm việc.

Tử từ được chuyển viện trong tình trạng cần cấp cứu

Thông tư 39 quy định rõ, nếu tử tù bị bệnh, cán bộ y tế trại tạm giam phải khám và điều trị cho họ. Trường hợp vượt quá khả năng khám, điều trị của y tế trại tạm giam cần cấp cứu, khám chữa bệnh ngay thì Giám thị trại tạm giam phải báo cáo Thủ trưởng đơn vị trực tiếp quản lý trại giam và Tổng cục Cảnh sát thi hành án hình sự và hỗ trợ tư pháp để chỉ đạo, đồng thời làm các thủ tục chuyển phạm nhân đến cơ sở khám chữa bệnh của Nhà nước để khám, điều trị.
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Sau khi chuyển phạm nhân phải thông báo cho Viện kiểm sát nhân dân cùng cấp và Tòa án nhân dân nơi đã tuyên án tử hình để biết. Quá trình đưa đi bệnh viện để khám và điều trị, tử tù phải bị cùm chân, có buồng riêng để điều trị, phải được tổ chức quản lý, giám sát thật nghiêm ngặt, chặt chẽ.

Nhận quà của người nhà không quá 2 lần/tháng

Theo quy định tại Thông tư này, tử tù được gửi đồ vật, tư trang không sử dụng về cho thân nhân, gia đình; được nhận quà, tiền lưu ký và những đồ dùng sinh hoạt mỗi tháng không quá hai lần.

Bên cạnh đó, Thông tư 39 cũng quy định rõ về khu vực, buồng giam tử tù; tiếp nhận, quản lý, giam giữ tử tù trong buồng giam; việc giáo dục tử tù…

Thông tư này có hiệu lực từ ngày 20/8/2012.

Lam Nguyên

 

 

Nguồn: VNMedia

page 2 / 2


