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      Số lượng vụ án tội bắt cóc tống tiền của người Việt sinh sống tại 

Nhật chủ yếu do mâu thuẫn từ vấn đề tiền bạc, quan hệ xã hội 

ngày càng tăng. Đặc biệt vay mượn tiền và nợ tiền cờ bạc là những 

nguyên nhân thường gặp nhất. Ngay cả khi đối phương là người có lỗi đi chăng 

nữa thì hành vi bắt giữ người và đòi tiền chuộc là hành vi vi phạm pháp luật 

nghiêm trọng. 

 

Giam giữ, bắt cóc tống tiền  

Giam giữ là các hành vi tước đoạt tự do của người khác như giam giữ bằng bạo 

lực, uy hiếp hoặc đe dọa. 

Bắt cóc là hành vi tước đoạt tự do của người khác bằng cách lừa dối đối phương. 

 

     Theo điều 225 Bộ luật hình sự Nhật Bản quy định về các tội giam giữ, bắt cóc 

con tin, người nào giam giữ hoặc bắt cóc con tin nhằm mục đích trục lợi, tống 

tiền, dâm ô, cưỡng ép kết hôn, hoặc là cố tình gây hại đến tính mạng, sức khoẻ, 

thân thể thì bị phạt tù có thời hạn từ 1 năm đến 10 năm. 

      Theo điều 225 khoản 2 Bộ luật hình sự Nhật Bản các tội bắt cóc tống tiền, 

người nào bắt cóc lợi dụng sự lo lắng của người thân gia đình người bị bắt cóc về 

sự an nguy của người này để trục lợi bằng cách tống tiền hoặc yêu cầu trao đổi 

tài sản, sẽ bị phạt tù từ 3 năm đến vô thời hạn. 

 

☆Ngay cả trường hợp không có kế hoạch tống tiền ngay từ đầu, nhưng nếu có ý 

định yêu cầu tiền chuộc sau khi bắt cóc thì được coi là bắt cóc nhằm mục đích 

tống tiền. 

      Giam giữ, bắt cóc tống tiền là tội phạm nghiêm trọng, phía lực lượng 

cảnh sát luôn dốc toàn lực để điều tra thủ phạm. 

  Trong năm 2020 toàn Nhật Bản đã có 337 vụ giam giữ người trái phép và bắt 

cóc, trong đó đã bắt giữ thành công 335 đối tượng (tỷ lệ bắt giữ 99,4%). 

  Ngoài ra, người nào bắt, giữ người trái pháp luật dù không hành hung hay tống 

tiền thì vẫn bị phạt tù có thời hạn từ 3 tháng và đến 7 năm với tội danh bắt giữ 

người trái phép theo điều 220 Bộ luật Hình sự Nhật Bản. 

  Toàn Nhật Bản có 265 vụ giam giữ người trái phép trong năm 2020, trong đó 

257 trường hợp đã bị bắt (tỷ lệ bắt giữ 97,0%). 

   

     Việc giam giữ một người chỉ vì cảm xúc tức giận bộc phát nhất thời không chỉ 

dẫn đến việc bị cảnh sát bắt giữ và phải chịu trừng phạt nghiêm khắc mà còn 

khiến tương lai sau này bị ảnh hưởng lớn. Vì vậy, dù tức giận đến mấy cũng 

đừng nghĩ đến việc giải quyết vấn đề bằng bạo lực. 

 

 


