CHỐNG TỘI PHẠM

NG HOẠ ĐỘNG ĐẤU TRANH PHÒNG,
AM N ŨNG Ó YẾU TỐ NƯỚC NGOÀI

ạ độ đấu tranh phòng, chống tội phạm tham
nhũng
ếu tố ướ
ài được hiểu là tổng hợp các nguyên tắ , qua điểm,
đường lối chỉ đạ ma
í đị
ướng cho hoạ độ đấu tranh phòng, chống
tội phạm am ũ
ó yếu tố ướ
ài. T e đ ,
, ạ độ
đấu tranh phòng, chống tội phạm am ũ
ếu ố ướ
ài
iệt Nam
à ư ư ng Hồ Chí Minh, qua điểm, chủ ư
, đường lôi của Đảng Cộng sản
Việt Nam về am ũ và ò , ống tội phạm am ũ được thể chế
a
qu định pháp luật Việt Nam và
điều ước quốc tế mà Việt
Nam đã am ia, k kế
iê qua đến hoạ động phòng, chống tội phạm
am ũ
ếu ố ước ngoài tại Việt Nam.
1. Quan điểm về phòng chống tham nhũng có yếu tố nước ngoài của
Việt Nam
Qua điểm của Chủ tịch Hồ Chí Minh Chủ tịch Hồ í Mi , ười sáng
lậ Đảng Cộng sản Việt Nam coi “chống tham ô, lãng phí và bệnh quan liêu
ũ qua ọng và cầ kí
ưđ
iặc trên mặt trận”. Trong nhữ
à đầu
thành lậ ước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, Chủ tịch Hồ í Mi đã k ắc
lệnh số 223/SL ngày 27-11-1946 về việc ấ định hình phạ đối với tội đưa và
nhận hối lộ, biển thủ công quỹ, tài sản công cộ . N ười tỏ
i độ kiên quyết:
Phải tẩy sạch nạn tham ô, lãng phí và bệnh quan liêu. N ười giải thích: Tham ô
là gì?
- Đứng về phía cán bộ mà nói, tham ô là:
+Ă

ướp của công làm của ư

+ Đục khoét của nhân dân
+ Ă bớt của bộ đội. Tiêu ít mà khai nhiều, lợi ích của chung của Chính
phủ để làm quỹ iê
địa ư
mì , đ vị mì , ũ
à am ô.
- Đứng về phía nhân dân mà nói, tham ô là:
Ăn cắp của công, khai gian, lậu thuế”. N ười coi: “Quan liêu, tham ô,
lãng phí là tội ác”. “T am ô à à động xấu xa nhất, tội lỗi đê iện nhất trong
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xã hội...”. Chính vì vậy, n ười x định “Chống tham ô, lãng phí, quan liêu là
cách mạng. ố
ã
í, qua iêu à
ủ... Dân chủ là dựa vào lự ượng
quầ
ú , đi đú đường lối quần chúng. Cho nên phong trào chống tham ô,
lãng phí, quan liêu ắt phải dựa vào lự ượng quần chúng thì mới thành công”.
Nhiệm vụ của quần chúng là phải ă
i am ia
à
ống tham
ũ , ã
í, qua iêu... T am ô, ã
í, qua iêu à một thứ giặc trong
lòng.
Nói tóm lại, qua điểm Hồ Chí Minh về chố
am ũ
ể hiện
chỗ: nhận diện tham ô, lãng phí, quan liêu là tội ác, là giặc nội xâm, là kẻ thù
của nhân dân; nhận thức chống tham ô lãng phí, quan liêu là cách mạng, là dân
chủ, là một mặt trận. “Đ à mặt trận ư ư ng và chính trị”; muốn thắ
mặt
trận chống tham ô, lãng phí “ắt phải có chuẩn bị, kế hoạch, tổ chức, ắt phải có
ã đạo và trung kiên”, phải “dựa vào lự ượng quần chúng”.
Qua điểm của Đảng Cộng sản Việt Nam về tội phạm
phòng, chống tội phạm am ũ .

am

ũ

và

Ngay từ k i đấ ướ
ưa ống nhất, cuộc kháng chiến còn nhiều khó
k ă với vô vàn nhiệm vụ cấ b , Đảng Cộng sản Việ Nam đã
ứ đầ đủ
về bảo vệ tài sản công, tiết kiệm, chống tham ô, lãng phí. Cụ thể ư:
Chỉ thị số 150-CT/TW ngày 10-5-1967 về “Tă
ường quản lý tài chính,
bảo vệ tài sản của N à ước, của tập thể và của nhân dân, ra sức thực hành tiết
kiệm trong sản xuất, xây dựng, chiế đấu và đời sống”. Tiếp theo sau là những
chỉ thị, nghị quyế , ô
ư, ô b xu qua vấ đề phòng, chống tham ô,
lãng phí.
Từ ăm 1986, iệt Nam tiến hành công cuộ đổi mới, ực hiện chính
sách m cửa, xây dựng nền kinh tế thị ường thì tình trạ
am ũ
iễn
biến hết sức phức tạ ,
động xấu tới tình hình chính trị - xã hội ước ta. Trong
bối cả đ , T u ư
Đảng, Bộ Chính trị, Ba Bí ư đã ba à
vă
bản, chỉ thị, nghị quyết về phòng, chố
am ũ , ụ thể ư: ỉ thị số 64CT/TW ngày 10-10-1990 của Ba Bí ư (k a I) về ã đạo cuộ đấu tranh
chố
am ũ ; ỉ thị số 15-CT/TW ngày 20- 11-1992 của Bộ Chính trị về
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tiếp tụ
ă
ặn và bài trừ tệ am ũ , buô ậu; Nghị quyết số 14-NQ/TW
ngày 15-5-1996 của Bộ Chính trị về ã đạo cuộ đấu tranh chố
am ũ .
Tại Hội nghị T u ư
7 k a VII tháng 7-1994, Đả
a đã x
am ũ , qua iêu à một trong bố
u
ớ đối với Việt Nam.

định:

ă kiệ Đại hội Đảng Cộng sản Việt Nam lần thứ VIII, IX, X, XI đều
nhấn mạ : qua iêu, am ũ , ã
í vẫn tiếp tục diễn biến phức tạp,
ngày càng nghiêm trọ , à u
,
ức lớ đối với an ninh quốc gia.
Hội nghị T u ư
3 k a X đã ô qua N ị quyết số 04-NQ/TW
ngày 21-8-2006 “Về ă
ường sự ã đạo của Đả đối với công tác phòng,
chố
am ũ , ã
í”. Có thể i, đ à một Nghị quyết quan trọng, làm
ă ứ,
cho công tác phòng, chố
am ũ
bối cảnh tình hình
mới. Nghị quyế x định mụ iêu, qua điểm, chủ ư
, iải pháp phòng,
chống tham nhữ
khoa học và có tính khả thi cao. Mộ
mười chủ
ư
, iải
được nêu tại Nghị quyết là: “Hợp tác quốc tế về phòng, chống
am ũ : ủ độ
am ia
ư
ì ,
kiến, diễ đà quốc tế
về phòng, chố
am ũ
ù ợp với điều kiện Việt Nam. Thực hiện các
cam kết quốc tế về phòng, chố
am ũ , ú ọng tới các cam kết về xây
dự môi ườ đầu ư, ki
a mi bạch”.
Tại Đại hội lần thứ XI, Đảng ta khẳ định: Tích cực phòng ngừa và kiên
quyế đấu tranh phòng, chố
am ũ , ã
í, ực hành tiết kiệm. Tiếp
tục hoàn thiện thể chế và đẩy mạnh cải cách hành chính phục vụ phòng, chống
am ũ , ã
í, ậ u và
ĩ vực dễ xả a am ũ , ã
í.
Thực hiện chế độ công khai, minh bạch về kinh tế, ài í
qua
à
í , đ vị cung ứng dịch vụ công, doanh nghiệ
à ước, các dự án
đầu ư, x
ự
bản, mua sắm từ
à ước, quản lý, sử dụng đất
đai, ài ản công, công tác tiếp nhận, bổ nhiệm cán bộ. Thực hiện có hiệu quả
việc kê khai và công khai tài sản, thu nhập của cán bộ, công chứ e qu định.
X định rõ trách nhiệm ười đứ đầu k i để
qua , đ vị xảy ra tham
ũ , ã
í. Xử đú
uật, kịp thời, công khai cán bộ am ũ ,
tịch thu sung công tài sả
am ũ và
uồn gố
am ũ ;
ê
khuyến khích và bảo vệ ười đấu tranh chố
am ũ , ã
í, iêu ực.
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Tổng kế , đ
để có chủ ư

i
ế, mô hình tổ chức c qua
, iải pháp phù hợp.

ò

,

ố

am

ũ

Tiếp tục khẳ định quyết tâm chính trị, qua điểm, đường lối phòng,
chống tham ũ , N ị quyết Hội nghị T u ư
4 k a XI i õ: “Tă
ường công tác kiểm tra, giám sát, thanh tra, kiểm
, điều tra, truy tố, xét xử
để nâng cao hiệu quả công tác phòng, chố
am ũ , ã
í... Kiện toàn
và ă
ường trách nhiệm, nâng cao hiệu quả hoạ động của
qua
ò ,
chố
am ũ . Xé xử nghiêm những vụ
am ũ , ước hết là những
vụ nghiêm trọng, phức tạ , được nhân dân quan tâm”.
Hội nghị lần thứ ăm Ba
ấ à Tu ư
k a XI đã ba à
Kết luận số 21-KL/TW ngày 25-5-2012 nêu rõ: Phòng, chố
am ũ , ã
phí là công việ k k ă , ức tạp, là nhiệm vụ quan trọng, ường xuyên của
Đả , N à ước và nhân dân ta trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.
Các cấp ủy, tổ chứ đảng, chính quyền, ười đứ đầu qua , ổ chứ , đ vị
và cán bộ, đảng viên cần quán triệt, thực hiện có hiệu quả chủ ư
, iải pháp
phòng, chố
am ũ , ã
í đượ x định trong Nghị quyế Đại hội XI
của Đảng và Nghị quyế T u ư
4 k a XI “Một số vấ để cấp bách về xây
dự Đảng hiện nay”. Tiếp tục thực hiệ
iêm ú , đồng bộ mục tiêu, quan
điểm và các giải
được nêu trong Nghị quyế T u ư
3 k a X, ú
trọng cả phòng và chống; cả phòng, chố
am ũ và ò , ống lãng
phí, với tinh thần kiên quyết, kiên trì, liên tụ , đú
uật, sớm khắc phục
những hạn chế, yếu kém để tạo chuyển biến rõ rệt trong công tác này.
2. ác quy định pháp luật của Nhà nước hiện nay cơ bản đáp ứng yêu
cầu cộng tác phòng, chống tội phạm tham nhũng có yếu tố nước ngoài tại
Việt Nam
Hiế
ước Cộng hòa xã hội chủ
ĩa iệ Nam ăm 1992, ại Điều
112 qu định: “Chính phủ có những nhiệm vụ và quyền hạ au đ : ... 7- Tổ
chứ và ã đạo công tác kiểm kê, thống kê của N à ước; công tác thanh tra
và kiểm a N à ước, chống qua iêu, am ũ
bộ m
à ước;
công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân; 8- Thống nhất quản lý công
đối ngoại của N à ước; ký kết, tham gia, phê duyệ điều ước quốc tế nhân
danh Chính phủ; chỉ đạo việc thực hiệ
điều ước quốc tế mà Cộng hòa xã
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hội chủ
ĩa
ích chín đ

iệt Nam ký kết hoặc tham gia; bảo vệ lợi ích của N à ước, lợi
ủa tổ chức và công dân Việt Nam
ước ngoài”.

Luật phòng, chố
am ũ
ăm 2005
iệu lực từ ngày 1-6-2006
được sửa đổi, bổ u
ăm 2007, ồm 7 ư
, 92 điều. Đ
à vă bản pháp
luật quan trọ , qu định một cách khái quát, toàn diện về nạ
am ũ , ội
phạm am ũ và ô
ò , ố
am ũ
Việt Nam. Cụ thể là:
Qu định về phòng ngừa, phát hiện, xử
ười
à vi am ũ
và trách nhiệm của
qua , ổ chứ , đ vị, cá nhân trong phòng, chống tham
ũ ; x định am ũ
à à vi ủa ười có chức vụ, quyền hạ đã ợi
dụng chức vụ, quyền hạ đ vì vụ lợi; chỉ a 12 à vi am ũ ( am ô ài
sản; nhận hối lộ; lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đ ạt tài sản; lợi dụng chức
vụ, quyền hạn trong khi thi hành nhiệm vụ, công vụ vì vụ lợi; lạm quyền trong
khi thi hành nhiệm vụ, công vụ vì vụ lợi; lợi dụng chức vụ, quyền hạn gây ảnh
ư ng với ười k
để trục lợi; giả mạo trong công tác vì vụ lợi; đưa ối lộ,
môi giới hối lộ được thực hiện b i ười có chức vụ, quyền hạ để giải quyết
công việc của
qua , ổ chứ , đ vị hoặ địa ư
vì vụ lợi; lợi dụng chức
vụ, quyền hạn, sử dụng trái phép tài sản của N à ước vì vụ lợi; ũ
iễu vì
vụ lợi; không thực hiện nhiệm vụ, công vụ vì vụ lợi; lợi dụng chức vụ, quyền
hạ để bao che cho ười có hành vi vi phạm pháp luật vì vụ lợi; cả
, a
thiệp trái pháp luật vào việc kiểm tra, thanh tra, kiểm
, điều tra, truy tố, xét
xử, thi hành án vì vụ lợi). Luậ ũ qu định rõ 6 nguyên tắc xử
am ũ ,
trách nhiệm của
qua , ổ chứ , đ vị và ười có chức vụ, quyền hạ ũ
ư quyền và
ĩa vụ của công dân trong phòng, chố
am ũ .
Qu định các hình thứ , ư
, biện pháp phòng ngừa am ũ
trong hoạ động của
qua , ổ chứ , đ vị; qu định về các hình thức, biện
pháp hoạ động phát hiệ
am ũ
ư ô
kiểm tra của
qua , ổ
chứ đ vị; các hoạ động thanh tra, kiểm
, điều tra, kiểm sát, xét xử, giám
để phát hiệ
am ũ ; qu định tố cáo và giải quyế ố
về hành vi
am ũ ; qu định về xử
à vi am ũ và
à vi vi ạm pháp
luậ k ,
đ êu õ đối ượng bị xử lý kỷ luật, xử lý hình sự, xử đối với
ười
à vi am ũ ; xử lý tài sả
am ũ
e
u ê ắc cụ thể
và thu hồi tài sả
am ũ
ếu ố ước ngoài.
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Qu định về tổ chức, trách nhiệm và hoạ động phối hợp của
qua
thanh tra, kiểm toán nhà ước, điều tra, viện kiểm sát, tòa án và của
qua , ổ
chứ , đ vị hữu quan trong phòng, chống am ũ ; qu định vai trò và trách
nhiệm của xã hội
ò , ố
am ũ (vai ò và
iệm của
Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức thành viên; vai trò và trách nhiệm
của báo chí; vai trò, trách nhiệm của doanh nghiệp, hiệp hội ngành nghề; trách
nhiệm của công dân, Ban thanh tra nhân dân trong phòng, chố
am ũ ).
Luật phòng, chố
am ũ
à mộ
ư
qu định về hợp tác
quốc tế trong phòng, chố
am ũ . N u ê ắc chung về hợp tác quốc tế
trong phòng, chố
am ũ
à N à ước cam kết thực hiện điều ước quốc tế
về phòng, chố
am ũ mà ộng hòa xã hội chủ
ĩa iệt Nam là thành
viên; hợp tác với các ước, tổ chức quốc tế, tổ chứ ,
ước ngoài trong
hoạ động phòng, chố
am ũ
ê
u ê ắc tôn trọ độc lập, chủ
quyền, toàn vẹn lãnh thổ và các bên cùng có lợi. Đồng thời Luậ qu định rõ
trách nhiệm thực hiện hợp tác quốc tế. T e đ , T a
a í
ủ phối hợp
với Bộ Ngoại giao, Bộ ô a và
qua ữu quan thực hiện hoạ động
hợp tác quốc tế về nghiên cứu, đào tạo, xây dự
í
, a đổi thông tin,
hỗ trợ tài chính, trợ giúp kỹ thuậ , a đổi kinh nghiệm trong phòng, chống
am ũ . iện Kiểm sát nhân dân tối cao, Bộ Tư
, Bộ Công an trong
phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn của mình thực hiện nhiệm vụ hợp tác quốc tế về
ư
ợ ư
ò , chống am ũ .
Luật hình sự Việ Nam qu đị
ười ước ngoài phạm tội trên lãnh thổ
Việ Nam đều phải chịu trách nhiệm hình sự theo pháp luật Việt Nam, trừ các
ường hợ đượ ư ng các quyền miễn trừ ngoại giao hoặc quyề ưu đãi, miễn
trừ về lãnh sự theo pháp luật Việ Nam, e
điều ước quốc tế mà Việt Nam
ký kết hoặc tham gia, hoặc theo tập quán quốc tế, thì vấ đề trách nhiệm hình sự
được giải quyết bằ
đường ngoại ia (Điều 5, Bộ luật hình sự ăm 1999).
Bộ luật hình sự qu đị
ười ước ngoài phạm tội trên lãnh thổ ước Cộng
hòa xã hội chủ
ĩa iệt Nam có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự theo Bộ
luật hình sự ước Cộng hòa xã hội chủ
ĩa iệt Nam trong nhữ
ường hợp
đượ qu định
điều ước quốc tế mà ước Cộng hòa xã hội chủ
ĩa
Việt Nam ký kết hoặc tham gia. Việc truy cứu trách nhiệm hình sự đối với ười
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ước ngoài phạm tội ngoài lãnh thổ Việt Nam chỉ áp dụ
ường hợp
điều ước quốc tế mà Việt Nam ký kết hoặc am ia
qu định việc truy cứu
trách nhiệm hình sự (Điều 6).
Trong phòng, chống tội phạm am ũ , uật hình của N à ước Việt
Nam đã ì
ự hóa một số à vi am ũ
ằm đấu tranh với loại tội
phạm này. Tại Mụ A, ư
XXI Bộ luật hình sự ăm 1999 (từ Điều 278 đến
Điều 284) qu định bảy tội phạm gồm: tội tham ô tài sản; tội nhận hối lộ; tội lạm
dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đ ạt tài sản; tội lợi dụng chức vụ, quyền hạn
trong khi thi hành công vụ; tội lạm quyền trong thi hành công vụ; tội lợi dụng
chức vụ, quyền hạn gây ả
ư
đối với ười k
để trục lợi; tội giả mạo
trong công tác.
Luật tố tụng hình sự. Bộ luật tố tụng hình sự à ă ứ pháp lý quan trọng
nhấ qu định trình tự, thủ tục kh i tố, điều tra, truy tố, xét xử và thi hành án
hình sự; chứ ă , iệm vụ, quyền hạn và mối quan hệ giữa
qua iến
hành tố tụng; nhiệm vụ, quyền hạn và trách nhiệm của nhữ
ư i iến hành tố
tụng; quyề và
ĩa vụ của nhữ
ười tham gia tố tụng, của
quan, tổ
chức và công dân; hợp tác quốc tế trong tố tụng hình sự, nhằm chủ động phòng
ngừa, ă
ặn tội phạm, phát hiện chính xác, nhanh chóng và xử lý công
minh, kịp thời mọi hành vi phạm tội, k ô để lọt tội phạm, không làm oan
ười vô tội.
Liê qua đến tội phạm có yếu tố ước ngoài, Bộ luật tố tụng hình sự quy
định về hợp tác quốc tế trong tố tụng hình sự, gồm 2 ư
( ư
XXXVI,
XXXVII, từ Điều 340 đế Điều 346). T e đ , ợp tác quốc tế trong tố tụng
hình sự là hợp tác giữa
qua iến hành tố tụng hình sự ướ ộng hòa xã
hội chủ
ĩa iệt Nam với
qua
ẩm quyề ư
ứng của ướ
ài ê
điều ước quốc tế mà N à ước Việt Nam ký kết hoặc tham
gia và pháp luật Việt Nam trong giải quyết các vụ án hình sự có yếu tố ước
ngoài, góp phầ đấu tranh phòng, chống tội phạm, bảo vệ lợi ích của N à ước,
quyền và lợi ích hợp pháp của cá nhân, tổ chứ . Điều 340 Bộ luật tố tụng hình
sự qu định hợp tác quốc tế trong hoạ động tố tụng hình sự được thực hiện trên
nguyên tắc tôn trọ độc lập, chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ quốc gia, không can
thiệp vào công việc nội bộ của au, bì đẳng và cùng có lợi, phù hợp với Hiến
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pháp của ước Cộng hòa xã hội chủ
ĩa iệt Nam và những nguyên tắ
bản của pháp luật quốc tế; phù hợp với
điều ước quốc tế mà Việt Nam ký kết
hoặc gia nhậ và qu định pháp luật của N à ước Việt Nam. Các hình thức hợp
tác quốc tế trong tố tụng hình sự gồm:
Tư
ợ ư
ố tụng hình sự là việ
qua
à ước có
thẩm quyền của
ướ ư
ợ lẫn nhau trong việc thực hiện các hành vi tố
tụng hình sự ê
ỏ
điều ước quốc tế hoặc nguyên tắ
đi
lại giữa
các quốc gia theo những trình tự, thủ tục nhấ đị để thi hành pháp luật, bảo vệ
quyền và lợi ích hợp pháp của N à ước, của
qua , ổ chức, cá nhân mỗi
ước trên lãnh thổ của au, ú đẩy phát triển quan hệ hợp tác quốc tế. Nói
k , ư
ợ ư
ố ụng hình sự là thủ tục pháp lý quốc tế,
đ
qua
ẩm quyền tiế à
ố ụng của các quốc gia có liên
quan hợp tác, hỗ trợ lẫn nhau trong việc thu thập, cung cấp thông tin, chứng cứ,
lời khai và các tài liệu khác có liên quan và dẫ độ... để điều tra xử lý vụ án hình
sự có yếu tố ướ
ài. T e Điều 341 Bộ luậ ố ụng hình sự ăm 2003 ì
khi thực hiệ ư
ợ ư
, qua
ẩm quyền tiến hành tố tụng, ười
có thẩm quyền tiến hành tố tụng của Việt Nam áp dụng nhữ qu định của điều
ước quốc tế
iê qua mà ước Cộng hòa xã hội chủ
ĩa iệt Nam ký kết
hoặc gia nhậ và qu định của Bộ luật tố tụng hình sự ăm 2003. Đối với các
quố ia mà N à ướ a ưa k kết hiệ đị
ư
ợ ư
, ưa k kết
hoặc gia nhậ
điều ước quốc tế có liên quan thì việc hợp tác quố ế
ố
tụng hình sự được thực hiện trên nguyên tắc có di có lại không trái với các
nguyên tắc
bản của pháp luật Việt Nam và pháp luậ ũ
ư ập quán quốc
tế.
Nội u
ư
ợ ư
ố ụng hình sự ường bao gồm: tiến
hành truy cứu trách nhiệm hình sự; dẫ độ để xét xử hoặc thi hành án; thực hiện
các hoạ độ điều tra, thu thập chứng cứ, lấy lời khai, thực hiện khám xét, thu
giữ..; cung cấp thông tin, tài liệu, vật chứng, kết luậ i m định; tố đạt giấ
ờ, ài iệu tố tụng; trợ giúp việc trình diện của cá nhân tại
qua iến hành tố
tụng của quốc gia yêu cầu; các nội u
ư
ợ khác không trái pháp luật của
các quốc gia yêu cầu và thực hiện yêu cầu.
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Về dẫ độ, e qu định tại Điều 343 Bộ luật tố tụng hình sự, có thể hiểu
dẫ độ là việc một ước chuyể ia
ước khác công dân của ước được
chuyể ia đa
ó mặt trên lãnh thổ ước mình, mà ười đ đã
à vi
phạm tội thuộc thẩm quyền truy cứu trách nhiệm hình sự của ướ được chuyển
giao; hoặ đã bị Tòa án của ướ được chuyển giao kết án và bả
đã
iệu
lực pháp luật để ước được chuyển giao truy cứu trách nhiệm hình sự hoặc thi
hành hình phạ đối với ười đ . Hệ thống pháp luậ àm
pháp lý cho việc
dẫ độ hiện nay có thể chia thành hai nhóm gồm
điều ước quốc tế mà Việt
Nam đã k kết hoặc gia nhập và pháp luậ
ướ về ẫ độ.
Về việc chuyển giao hồ , ứng cứ của vụ
đượ qu định tại Điều
345 Bộ luật tố tụng hình sự. Cụ thể à đối với vụ
ười ước ngoài phạm
tội trên lãnh thổ ước Cộng hòa xã hội chủ
ĩa iệt Nam, nếu việc tiến hành
tố tụng không thể thực hiệ được vì ười đ đã a ước
ài, ì
qua
thẩm quyền tố tụng đa
ụ lý vụ án có thể chuyển hồ vụ đến Viện Kiểm
sát nhân dân tối a để làm thủ tục chuyể ia
qua
ẩm quyền
ư
ứng của ước ngoài. Khi chuyển giao hồ
vụ
quan có thẩm
quyề ư
ứng của ướ
ài,
qua
ẩm quyền tiến hành tố tụng của
ước Cộng hòa xã hội chủ
ĩa iệt Nam có thể chuyển giao cả vật chứng của
vụ án.
Về việc giao nhận, chuyển giao tài liệu, đồ vật, tiề iê qua đến vụ án
được tiến hà
e qu định của điều ước quốc tế mà ước Cộng hòa xã hội
chủ
ĩa iệt Nam ký kết hoặc gia nhậ và e qu định của Bộ luật tố tụng
hình sự. Việc chuyể ia đồ vật, tiền liê qua đến vụ án ra ngoài lãnh thổ
ước, Cộng hòa xã hội chủ
ĩa iệt Nam được thực hiện theo quy định, của
pháp luậ ước Cộng hòa xã hội chủ
ĩa i| Nam (Điều 346).
Luậ ư
ợ ư
được Quốc hội ước Cộng hòa xã hội chủ
ĩa
Việt Nam thông qua ngày 21-11-2007, có hiệu lực từ ngày 1-7-2008, gồm 7
ư
, 72 điều. Luậ ư
ợ ư
ạ
pháp lý quan trọ
đấu
tranh phòng, chống tội phạm am ũ
ếu ố ước ngoài. Phạm vi điều
chỉnh của Luậ ư
ợ ư
bao gồm các nguyên tắc, thẩm quyền, trình tự,
thủ tục thực hiệ ư
ợ ư
về dân sự, hình sự, dẫ độ và chuyển giao
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ười đa
ấp hành hình phạt tù giữa Việ Nam với ước ngoài; trách nhiệm
của
qua
à ước Việ Nam
ư
ợ ư
.
Tư
ợ ư
về hình sự gồm 15 điều (từ Điều 17 đế Điều 31) quy
định phạm vi tư
ợ ư
về hình sự; hồ
ủ
ư
về hình sự;
vă bản ủ
ư
về hình sự; yêu cầu ướ
ài ư
ợ ư
về
hình sự; từ chối hoặc hoãn thực hiện ủ
ư
về hình sự của ước ngoài;
thủ tục ủ
ư
về hình sự cho ước ngoài; thủ tục tiếp nhận và xử lý ủy
ư
về hình sự của ước ngoài; tố đạt giấy triệu tậ
ười làm chứng,
ười i m định; dẫn giải ười đa
ấp hành hình phạ ù để cung cấp chứng
cứ; cung cấp thông tin; việc sử dụng thông tin, chứng cứ
ư
ợ ư
về hình sự; yêu cầu truy cứu trách nhiệm hình sự, giao hồ , vật chứng của vụ
án cho ước ngoài; xử lý yêu cầu của ước ngoài về truy cứu trách nhiệm hình
sự công dân Việt- Nam tại Việt Nam; thực hiện ủ
ư
ủa ước ngoài
về điều a đối với ô
ướ
ài ại Việt Nam; chi phí thực hiệ ư
trợ ư
về hình sự.
Dẫ độ, gồm 17 điều (từ Điều 32 đế Điều 48) qu định các vấ đề về
dẫ độ để truy cứu trách nhiệm hình sự hoặ
i à
; ường hợp bị dẫ độ;
không truy cứu trách nhiệm hình sự, dẫ độ
ước thứ ba; từ chối dẫ độ cho
ước ngoài; hồ
êu ầu dẫ độ; vă bản yêu cầu dẫ độ và tài liệu kèm theo;
tiếp nhận yêu cầu dẫ độ; xem xét yêu cầu dẫ độ của nhiều ướ đối với một
ười; quyế định dẫ độ; các biệ
ă
ặ để dẫ độ; thi hành quyết
định dẫ độ; áp giải ười bị dẫ độ; hoãn thi hành quyế định dẫ độ và dẫ độ
tạm thời; dẫ độ lại; chuyể ia đồ vật, vật chứ
iê qua đến vụ án; quá
cảnh; chi phí về dẫ độ.
Chuyể ia
ười đa g chấp hành hình phạt tù, gồm 12 điều (từ Điều 49
đế Điều 60) qu định về các vấ để ư: ă ứ chuyể ia
ười đa
ấp
hành hình phạ ù; điều kiện tiếp nhận, chuyển giao ười đa
ấp hành hình
phạt tù; từ chối chuyể ia
ười đa
ấp hành hình phạt tù; hồ
êu ầu
chuyể ia
ười đa
ấp hành hình phạ ù; vă bản yêu cầu chuyển giao
ười đa
ấp hành hình phạt tù và tài liệu kèm theo; tiếp nhận yêu cầu
chuyể ia
ười đa
ấp hành hình phạt tù; quyế định chuyể ia
ười
đa chấp hành hình phạt tù tại Việ Nam
ước ngoài; thẩm quyền quyết
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định tiếp nhậ
ười đa
ấp hành hình phạt tù
ước ngoài về Việt Nam; thi
hành quyế định chuyể ia
ười đa
ấp hành hình phạt tù; tiếp tục chấp
hành hình phạt tù tại Việt Nam; áp giải ười bị chuyển giao; chi phí về chuyển
ia
ười đa
ấp hành hình phạt tù.
Luậ ư
nhiệm của

ợ ư
qu định riêng mộ
ư
( ư
6) về trách
qua
à ước trong hoạ độ
ư
ợ ư
. ụ thể là:

- Chính phủ có một số nhiệm vụ ư: ô
ất quả
à ước về
hoạ độ
ư
ợ ư
; ỉ đạ
qua ủa Chính phủ trong hoạ động
ư
ợ ư
; phối hợp với Tòa án nhân dân tối cao và Viện Kiểm sát nhân
dân tối cao trong hoạ độ
ư
ợ ư
; ằng năm b
Quốc hội về
hoạ độ
ư
ợ ư
(Điều 61).
- Bộ Tư
à
qua đầu mối iú
í
ủ thống nhất quản lý hoạt
độ
ư
ợ ư
và
iệm trong việc tiếp nhận, chuyển giao,
e õi, đô đốc việc thực hiện ủ
ư áp về dân sự; a đổi thông tin về
pháp luật và thực tiễ ư
ợ ư
với
qua
ẩm quyền của ước
ài e qu định của điều ước quốc tế mà Việ Nam à à viê ; đề xuất
việc ký kết, gia nhập và thực hiệ điều ước quốc tế về ư
ợ ư pháp; kiến
nghị sửa đổi, bổ sung và hoàn thiện pháp luật Việt Nam về ư
ợ ư
và
hằ
ăm b
í
ủ về hoạ độ
ư
ợ ư
(Điều 62).
- Tòa án nhân dân tối cao có trách nhiệm trong việ : ướng dẫn Tòa án
nhân dân các cấp thực hiện ư
ợ ư
; xem xé , qu ế định các vụ việc
về dẫ độ, chuyể ia
ười đa
ấp hành hình phạt tù theo thẩm quyền;
định kỳ sáu tháng và hằ
ăm ô b với Bộ Tư
ì
ì
ực hiện
ư
ợ ư
uộc thẩm quyề (Điều 63).
- Viện Kiểm sát nhân dân tối cao có trách nhiệm trong việc: tiếp nhận,
chuyể ia , e õi, đô đốc việc thực hiện các ủ
ư
về hình sự;
xem xét, quyế định việc thực hiện và yêu cầu Viện Kiểm sát nhân dân hoặ
qua điều tra có thẩm quyền thực hiện ủy
ư
về hình sự; từ chối hoặc
hoãn thực hiện ủ
ư
về hình sự theo thẩm quyền; thực hành quyền
công tố và kiểm sát hoạ độ
ư
ợ ư
e
ẩm quyề ; ướng dẫn
Viện Kiểm sát nhân dân các cấp thực hiệ ư
ợ ư
về hình sự; đề xuất
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việc ký kết, gia nhập và thực hiệ điều ước quốc tế về ư
ợ ư
; kiến
nghị sửa đổi, bổ sung và hoàn thiện pháp luật Việt Nam về ư
ợ ư
;
định kỳ sáu tháng và hằ
ăm ô b với Bộ Tư
ì
ì
ực hiện ủy
ư áp về hình sự (Điều 64).
- Bộ Công an có trách nhiệm trong việc: tiếp nhận, chuyển giao, xem xét,
giải quyết các yêu cầu của ước ngoài về dẫ độ, chuyể ia
ười đa
ấp
hành hình phạt tù; xem xét và chuyển hồ
iện Kiểm sát nhân dân, Tòa án
nhân dân và thực hiện hoạ độ
ư
ợ ư
e
ẩm quyề ; đề xuất
việc ký kết, gia nhập và thực hiệ điều ước quốc tế về dẫ độ và chuyển giao
ười đa
ấp hành hình phạt tù; kiến nghị sửa đổi, bổ sung và hoàn thiện
pháp luật Việt Nam về ư
ợ ư
; định kỳ sáu tháng và hằ
ăm ô
báo với Bộ Tư
ì
ì
ực hiện yêu cầu dẫ độ và chuyể ia
ười
đa
ấp hành hình phạ ù (Điều 65).
- Bộ Ngoại giao có trách nhiệm trong việc: chủ trì, phối hợp với các bộ,
ngành có liên quan xem xét, quyế định áp dụng nguyên tắ
đi
ại trong
quan hệ ư
ợ ư
với ước hữu qua ; đề xuất việc ký kết, gia nhập và
thực hiệ điều ước quốc tế về ư
ợ ư
; kiến nghị sửa đổi, bổ sung và
hoàn thiện pháp luật Việt Nam về ư
ợ ư
; định kỳ sáu tháng và hằng
ăm ô b với Bộ Tư
ì
ì
ụng nguyên tắ
đi
ại trong
quan hệ ư
ợ ư
với ước hữu qua (Điều 66).
qua điều tra có trách nhiệm trong việc: tiếp nhận hồ
ư
ợ ư
pháp về hình sự, dẫ độ và chuyển giao ười đa
ấp hành hình phạt tù từ
quan có thẩm quyền chuyể đến; tiến hành các hoạ độ
ư
ợ ư
về
hình sự, dẫ độ và chuyể ia
ười đa
ấp hành hình phạ ù e qu định
của Luậ ư
ợ ư
và
qu định khác của pháp luật có liên quan; báo
cáo kết quả thực hiệ ư
ợ ư
về hình sự, dẫ độ và chuyể ia
ười
đa
ấp hành hình phạ ù
qua
ẩm quyề (Điều 70).
qua đại diện của Việt Nam
ước ngoài có trách nhiệm trong việc:
thực hiện các ủ
ư
iê qua đến công dân Việt Nam
ước s tại
theo yêu cầu của
qua
à ước có thẩm quyền
ướ
e qu định
của pháp luật Việ Nam, điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên và không
trái với pháp luật của ước s tại; tiếp nhận các yêu cầu ủ
ư
ủa
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ước ngoài và chuyển về
ủ
ư
ủa
qua
của ước s tại để chuyể ia
xét, thực hiệ (Điều 67).

qua
ẩm quyền
ước; chuyển hồ
ẩm quyền của Việt Nam cho Bộ Ngoại giao
qua
ẩm quyền của ước này xem

Một số luật, nghị đị và vă bản pháp luậ k
iê qua àm
pháp lý cho công tác phòng, chống tội phạm am ũ
ếu tố ước ngoài
ư: Luật Công an nhân dân; Luật tổ chức Viện kiểm sát nhân dân; Luật tổ chức
Tòa án nhân dân; Pháp lệnh tổ chứ điều tra hình sự; Luật thanh tra; Luật kiểm
toán; Luậ đấu thầu và
vă bản liên quan; Luật cán bộ, công chức; Luật viên
chức; Nghị định số 107/2006/NĐ-CP ngày 22-9-2006 của Chính phủ qu định
xử lý trách nhiệm của ười đứ đầu
qua , ổ chứ , đ vị k i để xảy ra
am ũ
qua , ổ chứ , đ vị do mình quản lý, phụ trách; Nghị
định số 37/2007/NĐ-CP ngày 9-3-2007 của Chính phủ về minh bạch tài sản, thu
nhập...
3. Pháp luật quốc tế về phòng chống tội phạm tham nhũng có yếu tố
nước ngoài mà Việt Nam ký kết tham gia
ô ước Liên hợp quốc về chố
am ũ ( ăm 2003). N à 30-62009, Chủ tị
ước Cộng hòa xã hội chủ
ĩa iệ Nam đã
Qu ế định số
950/2009/QĐ-CTN về việc phê chuẩn Côn ước của Liên hợp quốc về chống
am ũ . iệc ký kế am ia ô ước của Liên hợp quốc về chống tham
ũ
ể hiện quyết tâm của Việt Nam trong việ
ă
ặn và từ bướ đẩy
lùi tệ nạ
am ũ ,
a u í và vai ò ủa Việ Nam ê ường quốc
tế. Mặt khác, việc Việ Nam am ia ô ước sẽ tạ điều kiện thuận lợi để
hợp tác với
ước trên thế giới
đấu tranh phòng, chố
am ũ ,
nhấ à am ũ
ếu tố ướ
ài.
Mụ đí
u
ất của Công ước Liên hợp quốc về chống am ũ
(gọi tắ à ô ước) là hình thành một khuôn khổ pháp lý toàn cầu cho sự hợp
tác giữa các quốc gia trong hoạ động phòng, chố
am ũ
ô qua ệ
thống các biện pháp phòng, chống hữu hiệu. Điều 1 ô ướ qu định: “Thúc
đẩ và ă
ường các biện pháp phòng, chố
am ũ một cách hữu hiệu
và hiệu quả
; ú đẩy, tạ điều kiện và hỗ trợ hợp tác quốc tế và trợ giúp kỹ
thuật trong việc phòng, chố
am ũ , kể cả việc thu hồi tài sản”. Bên cạnh
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đ , ô ướ ũ qu định rõ phạm vi điều chỉnh và vấ đề bảo vệ chủ quyền
quố ia. T e qu định tại Điều 3 về phạm vi áp dụ , ô ướ được áp dụng
cho tất cả
iai đ ạn của công tác chố
am ũ
ồm: phòng ngừa, điều
tra, truy tố am ũ và việc phong tỏa, tạm giữ, tịch thu và hoàn trả tài sản có
đượ
am ũ . Điều này phản ánh mong muốn của cộ đồng quốc tế
trong việc xây dựng, thự
i ô ướ
ư một công cụ phòng, chống tham
ũ
à iện, hệ thố , đ ứ được các yêu cầu của cuộ đấu tranh chống
tham ũ của mỗi quố ia ũ
ư ừng khu vực và trên toàn thế giới, về
bảo vệ chủ quyền quố ia, Điều 4 ô ước nêu rõ: “Các quốc gia thành viên
sẽ thực hiệ
ĩa vụ trong ô ước này của mình theo cách thức phù hợp với
nguyên tắc về bì đẳng chủ quyền quốc gia và toàn vẹn lãnh thổ của các quốc
ia ũ
ư u ê ắc không can thiệp vào công việc nội bộ của quốc gia
khác”. Điều này nhằm bả đảm hợp tác quốc tế trong phòng, chố
am ũ
vì mụ đí
ò
ừa, phát hiện, xử lý và khắc phục hậu quả am ũ g,
tránh sự can thiệp nội bộ, xâm phạm chủ quyền, lãnh thổ quốc gia.
ô ướ qu định những nội dung về chính sách, hoạ độ ,
qua
phòng, chố
am ũ và
biện pháp cụ thể để phòng ngừa am ũ
có hiệu quả. Đ à qu định về
qua
ò , chố
am ũ ; k u vực
công; quy tắc ứng xử cho công chức; công khai, minh bạch trong mua sắm và
quản lý tài sản công; minh bạch hóa quả
à
í
à ước; các biện pháp
iê qua đến truy tố, xét xử; phòng ngừa am ũ
k u vự ư; ự tham
gia của xã hội trong phòng, chống am ũ ; u tố, xét xử các tội phạm
am ũ ;:
biện pháp chống rửa tiền (từ Điều 5 đế Điều 14).
ô ướ qu định về hình sự hóa và thực thi pháp luật, gồm 28 điều (từ
Điều 15 đế Điều 42), qu định các nội du
iê qua đế
ĩa vụ hình sự hóa
à vi am ũ
ủa các quố ia à viê
ư: Hối lộ công chức quốc
gia; hối lộ công chứ ước ngoài hoặc công chức của tổ chức quốc tế công;
tham ô, biển thủ hoặc các dạng chiếm đ ạt tài sản khác b i công chức; lợi dụng
ả
ư
để trục lợi, lạm dụng chứ ă ; ối lộ trong khu vự ư; biển thủ tài
sản trong khu vự ư; e iấu tài sản; cản tr hoạ độ
ư
. Đối với việc
hình sự hóa hành vi làm giàu bất hợp pháp và hành vi tẩy rửa tài sản do phạm tội
mà có, các quốc gia thực hiện dựa ê
phù hợp với các nguyên tắ
bản
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của luật quốc gia. Bên cạ đ , ô ướ ò qu định các biện pháp thực thi
pháp luật về phòng, chố
am ũ , ư: P
ỏa, tạm giữ, tịch thu tài sản
am ũ mà ; bảo vệ nhân chứng, chuyên gia nạn nhân của các hành vi
am ũ ; bảo vệ ười tố i
am ũ . Qu định về trách nhiệm của
pháp nhân; bí mật ngân hàng; quyền tài phán...
Về hợp tác quốc tế, ô ướ
8 điều (từ Điều 43 đế Điều 50) quy
định các nội dung về hợp tác quốc tế trong phòng, chống am ũ , ư: ẫn
độ; tư ng trợ pháp lý; hợp tác thực thi pháp luật; chuyể ia
ười bị kết án,
ư
ợ ư
về hình sự, dân sự, à
í ; điều tra chung (hỗn hợp) kỹ
thuậ điều a đặc biệt.
Công ước qu định về thu hồi tài sản, gồm 9 điều (từ Điểu 51 đế Điều
59), x định chủ thể, thẩm quyền, phối hợp và biệ
ă
ường hiệu quả
thu hồi tài sả , ư
iện, công cụ
được hoặ iê qu đến tội phạm tham
ũ .T
đ x định rõ: “Hoàn trả tài sả
e qu định tại ư
à à
nguyên tắ
bản của ô ước này, và các quốc gia thành viên sẽ dành cho
nhau sự hợ
và ợ iú ối đa
vấ đề à (Điều 51). T ê
đ ,
ô ướ qu định các biện pháp toàn diện nhằm ă
ường hiệu quả thu hồi
tài sả
đượ
à vi am ũ .
Hỗ trợ kỹ thuậ và a đổi thông tin, gồm 3 điều (từ Điều 60 đế Điều
62), qu định các biện pháp hỗ trợ kinh tế, kỹ thuậ và a đổi thông tin giữa
các quốc gia thành viên trong phòng, chống am ũ g.
ô

ướ x định Hội nghị các quốc gia à viê ô ướ à
ế
i à
ô ước chủ yếu. Hội nghị được thành lậ để ă
ườ
ă
ực và
hợp tác giữa các quốc gia thành viên nhằm đạ được các mụ iêu đề ra trong
ô ướ và ú đẩy, kiểm tra việc thự i ô ướ .
Các điều ước quốc tế khác
ô ướ ủa Liên hợp quốc về chống tội phạm có tổ chức xuyên quốc
gia (Việ Nam đã ê uẩ ô ướ à ăm 2012). Mụ đí
ủa ô ước
à ă
ường hợ
để ă
ừa và chống tội phạm có tổ chức xuyên quốc
gia một cách hiệu quả
. iệ N à ước Việt Nam phê chuẩ ô ước tạo
pháp lý cho việc bảo hộ lợi ích của N à ước, giúp Việ Nam
ội
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tiếp cận và nhậ được sự trợ giúp về pháp lý và kỹ thuật của
vực hình sự.

ướ

ĩ

Một số vă bản hợp tác quốc tế
ư
về phòng, chống tội phạm,
thực hiệ ư
ợ ư
về hình sự và dẫ độ giữa Việt Nam và một số ước
ư: Liê iệ
ư
quốc Anh và Bắc Allen, Â Độ, Ôxtrâylia, Ba Lan,
Bungari, Campuchia, Đức, Hàn Quốc, Hunggari, Lào, I đô êxia, Mianma, Nga,
Séc và Xlôvakia, Thái Lan, Cộng hòa dân chủ nhân dân Triều Tiên, Trung
Quốc.
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