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C H Ố NG  TỘI PH ẠM  Ở V IỆ T  NAM  T R O N G  G IAI Đ O Ạ N  

XÂY D ự N G  N H À  N Ư Ớ C  P H Á P  Q U Y EN

Đặt vấn đề

1. Trong giai đoạn xây dựng Nhà nước 
pháp quyển (NNPQ) và cải cách tư pháp ô 
Việt Nam hiện nay, việc hoàn thiện hệ 
thông pháp luật (HTPL) vê đấu tranh 
chông tội phạm của nước ta là rấ t cần thiết 
vì các lý do trên ba binh diện chủ yếu (lập 
pháp, lý luận và thực tiễn) dưới đây.

1.1. Một là, vê m ặt lập pháp , xây dựng 
xã hội công dân và NNPQ đích thực là một 
nhu cầu có tính tấ t yếu và quy luật đôi với 
mỗi quốc gia, vì trong bôi cảnh toàn cầu 
hóa và thời đại phát triển như vũ bão của 
các tiến bộ về công nghệ - tin học, đồng 
thòi trưốc sự diễn biến phức tạp của tình 
hình tội phạm quốc tế  (mà đặc biệt là tội 
khủng bô" trong phạm vi khu vực và toàn 
thê giới), thì không thể có một quốc gia nào 
muôn tồn tại và hòa nhập với cộng đồng 
quôc tê mà lại không hoàn thiện HTPL về 
đâu tranh chông tội phạm của nưóc mình.

1.2. Hai là, vê m ặt thực tiễn , hiện nay 
trong HTPL hiện hành vê đấu tranh  chông 
tội phạm của nước ta vẫn còn nhiều các 
quy phạm và các chê định của ba ngành 
luật là pháp luật hình sự, pháp luật tố 
tụng hình sự và pháp luật thi hành án 
hình sự còn tồn tại một sô nhược điểm, bất 
cặp nhất định và về cơ bản, rõ ràng là vẫn
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chưa phù hợp với các nguyên tắc và các 
quy phạm được thừa nhận của pháp luật 
quốc tế  trong lĩnh vực tư pháp hình sự nên 
vì vậy, chưa đảm bảo được hiệu quả cao 
của cuộc đấu tranh chông tội phạm (nhất 
là đôi với các tội phạm quốc tê và các tội 
phạm xuyên quốc gia).

1.3. Và cuốỉ cùng, ba là, về m ặt lý 
luận , trong giai đoạn xây dựng NNPQ và 
cải cách tư pháp ở Việt Nam hiện nay vẫn 
còn thiếu nhiều công trình  khoa học mà 
trong đó đề cập đến việc luận chứng, phân 
tích để đưa ra các kiến giải khoa học và 
kiến giải lập pháp nhằm  hoàn thiện HTPL 
hiện hành về đấu tran h  chông tội phạm 
của nưốc ta, mà cụ thể là các quy phạm  và 
chê định của ba ngành luật trong lĩnh vực 
tư pháp hình sự (pháp luật hình sự, pháp 
luật tô* tụng hình sự và pháp luật thi hành 
án hình sự) đã nêu trên  đây.

2. Như vậy, tấ t cả những điều nói trên 
không chỉ cho phép khẳng định ý nghía 
chính trị - xã hội và pháp lý , củng như ý 
nghía khoa học - thực tiễn quan trọng của 
việc nghiên cứu những vấn đề lý luận của 
việc hoàn thiện HTPL về đấu tranh chông 
tội phạm  ở Việt Nam  trong giai đoạn xây 
dựng NNPQ, mà còn là lý do luận chứng 
cho sự lựa chọn tên gọi bài viết này.
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1 IX* Cảm

Nội d u n g  vân  đề

I. Khái niệm và các dặc diêm cơ ban của hệ 
thống pháp luật vé dấu tranh chống tội phạm

1. Khái niệm HTPL về đấu tranh chống 
tội phạm  là vấn đề đầu tiên mà chúng ta 
cần phải làm rõ trưốc khi chỉ ra  các đặc 
điểm cơ bản và phân tích nội dung cơ bản 
của việc hoàn thiện hệ thống đó. Tuy 
nhiên, trước đến nay, khái niệm này chưa 
được soạn thảo trong công trình nghiên 
cứu nào của khoa học pháp lý Việt Nam và 
vì vậy, trong giai đoạn xây dựng NNPQ 
hiện nay có thế đưa ra  định nghĩa khoa học 
của khái niệm này như sau: Hệ thông pháp  
luật về đấu tranh chống tội phạm  là tổng 
thê các quy phạm pháp lý của ba ngành 
luật thuộc link vực tư pháp hình sự (pháp 
luật hình sự, pháp luật tố  tụng hình sự và 
pháp luật thi hành án hình sự) điều chỉnh 
bổn nhóm quan hệ xã hội - các quan kệ xả 
hội phát sinh giữa Nhà nước và người 
phạm tội (1), các quan hệ xã hội phát sinh 
trong hoạt động điểu tra, tuy tô và xét xử 
các vụ án hình sự  (2), các quan hệ xã hội 
phát sinh trong quá trình thi hành các bản 
án và các quyết định về hình sự (3) và, các 
quan hệ xà hội phát sinh trong quá trình  
hợp tác quốc tế  của nước ta với cộng đông 
quốc tế  nhằm đảm  báo cho cuộc đâu tranh  
phòng và chông tội phạm  đạt hiệu quả cao, 
góp phần vào thắng lợi của sự  nghiệp xây 
dựng NNPQ và công cuộc cải cách tư pháp, 
bảo vệ vừng chắc các quyền và tự do của 
con người và của công dân ở Việt Nam, 
củng như hòa binh và an ninh của nhân 
loại trong khu vực và trên toàn thế giới.

2. Các đặc điếm cơ bản của HTPL về 
đấu tranh chông tội phạm. Như vậy, từ

định nghĩa khoa học của khái niệm  HTPL 
về đấu tranh  chống tội phạm đá nều, đông 
thời trên cơ sơ phân tích các quy định của 
ba ngành luật thuộc lĩnh vực tư pháp hình 
sự và nghiên cứu thực tiễn áp dụng các 
quy định đó ở nước ta  cho phép chỉ ra  nảm 
đặc điểm cơ bản sau đây của HTPL về đấu 
tranh  chống tội phạm trong giai đoạn xây 
dựng NNPQ.

2.1. Đặc điểm thứ nhất - trưốc hêt, 
HTPL về đấu tranh  chống tội phạm là tông 
th ể  các quy phạm pháp lý của ba ngành 
luật thuộc lĩnh vực tư pháp hình sự (pháp 
luật hình sự, pháp luật tố tụng hình sự và 
pháp luật thi hành án hình sự).

2.2. Đặc điểm thứ hai - HTPL vê đấu 
tranh  chống tội phạm bao gồm các quy 
phạm và các chế định điều chinh bôn nhóm 
quan hệ xã hội phát sinh: 1) giữa Nhà nước 
và người phạm tội; 2) trong hoạt động điều 
tra, tuy tố và xét xử các vụ án hình sự; 3) 
trong quá trình thi hành các bản án và các 
quyết định về hình sự và; 4) trong quá 
trình hợp tác quốc tế  về đấu tranh  chông 
tội phạm giửa các cơ quan tư pháp hình sự 
tương ứng của Việt Nam với các cơ quan tư 
pháp hình sự của các nước trên thê giới.

2.3. Đặc điểm thử ba - các quy phạm và 
các chê định trong HTPL về đấu tranh 
chống tội phạm nhằm: đảm bão cho cuộc 
đấu tranh  phòng và chống các tội phạm 
quốc gia và các tội phạm xuyên quốc gia 
đạt hiệu quả cao, góp phần vào thắng lợi 
của sự nghiệp xây dựng NNPQ và công 
cuộc cải cách tư pháp, bảo vệ vững chắc các 
quyền và tự do con người và của công 
dân ở Việt Nam, củng như hòa bình và an

Tạp chi Khoa học DHQGHN, Kinh tê ỉ.Mật, 7 XX, So 3, 2004



Hoàn thiện hệ thống pháp luật 3

ninh của nhân loại trong khu vực và trên 
th ế  giói.

2.4. Đặc điểm thứ tư - việc áp dụng các 
quy phạm và các chế định trong HTPL về 
đấu tranh  chông tội phạm được đảm bảo 
bàng sức mạnh cưởng chê nghiêm khắc 
nhất của Nhà nước - cưỡng chê trong lĩnh 
vực tư pháp hình sự.

2.5. Và cuối cùng, đặc điểm thứ năm - 
HTPL vê đấu tranh  chông tội phạm của 
Việt Nam trong xu thê hội nhập và phát 
triển hiện nay phải được xây dựng sao cho 
phù hợp vối các nguyên tắc và các quy 
phạm được thừa nhận chung của pháp luật 
quôc tế  trong lĩnh vực tư pháp hình sự.

II. Khái niệm và những cơ sớ khoa học - thực 
tiển của việc hoàn thiện hệ thông pháp luật 
vẻ dấu tranh chông tội phạm

1. Khái niệm hoàn thiện HTPL về đấu 
tranh chống tội phạm . Mặc dù khái niệm 
này chưa được xây dựng trong khoa học 
pháp lý Việt Nam nhưng có thế đưa ra 
định nghĩa khoa học của khái niệm này 
như sau: Hoàn thiện HTPL vê đấu tranh 
chông tội phạm là tổng hợp các biện pháp 
đồng bộ nhằm đôi mới các quy định của 
pháp luật hình sự, pháp luật tô tụng hình  
sự và pháp luật thi hành án hình sự cho 
phù hợp với các nguyên tắc và các quy 
phạm  được thừa nhận chung của pháp luật 
quốc tê trong tinh vực tư pháp hình sự đ ể  
góp phần nâng cao hiệu quả của sự điều 
chính về mặt pháp luật, đám bảo cho việc 
áp dụng thống nhất và chính xác các quy 
định đó trong thực tiễn.

2. Những cơ sở khoa học - thực tiễn của 
việc hoàn thiện H TPL về đâu tranh chông 
tội phạm. Như vậy, xuất phát từ  khái niệm

trên  đây, đồng thời trên cơ sở phân tích các 
quy luật khách quan về chính trị - xã hội, 
kinh tê, văn hóa, pháp luật và lịch sử - 
truyền thống đang tồn tại trong xã hội Việt 
Nam, củng như nghiên cứu các quy định 
của ba ngành luật thuộc lĩnh vực tư pháp 
hình sự và thực tiền áp dụng các quy định 
đó cho phép nêu lên năm cơ sở khoa học - 
thực tiên sau đây của việc hoàn thiện 
HTPL vê đấu tranh  chông tội phạm ở nước 
ta  trong giai đoạn xây dựng NNPQ.

2.1. Cơ sở thứ nhất - việc hoàn thiện 
HTPL vê đấu tranh chông tội phạm ở Việt 
Nam trong giai đoạn xây dựng NNPQ cần 
phải đáp ứng được các đòi hổi cấp bách của 
thực tiên xã hội nói chung, cũng như thực 
tiễn đấu tranh  chông tội phạm, lập pháp 
và áp dụng ba ngành luật thuộc hệ thống 
tư pháp hinh sự (pháp luật hình sự, pháp 
luật tô tụng hình sự, pháp luật thi hành án 
hình sự ) nói riêng của nước ta.

2.2. Cơ sở thứ hai - việc hoàn thiện 
HTPL vê đấu tranh  chống tội phạm ở Việt 
Nam trong giai đoạn xây dựng NNPQ cần 
phải dựa trên những cơ sở lý luận của các 
chuyên ngành khoa học pháp lý tương ứng 
với ba ngành luật đã nêu được làm sáng tỏ 
một cách xác đáng, khách quan và đảm 
bảo sức thuyết phục vối tư duy pháp lý 
mới, tiến bộ và dân chủ.

2.3. Cơ sơ thứ ba - việc hoàn thiện 
HTPL về đấu tranh  chông tội phạm ơ Việt 
Nam trong giai đoạn xây dựng NNPQ cần 
đảm bảo’ sự phù hợp vối các nguyên tắc và 
quy phạm được thừa nhận chung của pháp 
luật quổc tế  trong lĩnh vực tư pháp hình 
sự, đồng thời phải dựa trên các tư tưởng 
pháp chế và nhân đạo của NNPQ vì các 
quyền và tự do của con người.
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2.4. Cơ sở thứ tư - việc hoàn thiện 
HTPL về đấu tranh chống tội phạm ở Việt 
Nam trong giai đoạn xây dựng NNPQ cần 
phải đảm bảo được sự kết hớp hài hòa các 
giá trị pháp luật truyền thống của dân tộc 
với những thành tựu tiên tiến của khoa học 
pháp lý trên thế giới.

2.5. Và cuối cùng, cơ sở thứ nảm - việc 
hoàn thiện HTPL về đấu tranh chống tội 
phạm ở Việt Nam trong giai đoạn xây dựng 
NNPQ cần phải được tiến hành một cách 
đồng bộ với việc cải cách hệ thông tư pháp 
hình sự  và đổi mới pháp luật hình sự, pháp 
luật tô tụng hình sự và pháp luật thi hành 
án hinh sự.

III. Một số hiện pháp đồng bộ chủ yếu đẻ 
hoàn thiện hệ thống pháp luật hỉnh sự

Phân tích các quy định' của pháp luật 
hình sự Việt Nam hiện hành và thực tiễn 
áp dụng chúng trong nhửng năm qua ở 
nước ta có thể xác định một sỏ biện pháp 
đống bộ chủ yếu dưới đây đế hoàn thiện 
HTPL hình sự nước ta  trong giai đoạn xây 
dựng NNPQ:

1. Không ngừng hoàn thiện và đảm bảo 
tính ổn định của HTPL hình sự bằng các cơ 
chế dân chủ và công khai trong hoạt động 
lập pháp hình sự  đế tiếp tục đối mối, sửa 
đôi và bổ sung vào bộ luật hình sự Việt 
Nam năm 1999 hiện hành các quy phạm  
hoặc các chế định pháp lý tiến bộ và nhân 
đạo của nền van m inh nhân loại trên cơ sở 
lĩnh hội các nguyên tắc được thừa nhận 
chung của hoạt động tư pháp hình sự trong 
NNPQ.

2. Bằng việc phân tích khoa học đưa ra 
nhũng luận chứng khách quan, có cản cứ

và đảm bảo tính chính xác về m ặt khoa 
học, phù hợp với thực tiễn và nhât quán vê 
mặt lôgic pháp lý của một loạt các quy 
phạm và các chế định còn th iếu , chưa chật 
chẻ về mặt kỹ thuật lập pháp  hoặc tôn tại 
một loạt các điếm hạn chế  trong bộ luật 
hình sự Việt Nam năm 1999 hiện hành 
nhằm  hoàn thiện hơn nữa pháp luật hình 
sự quôc gia, mà cụ thê là [4, 5, 6, 7, 8, 9,
10, 11, 12, 13, 14]:

1) Các quy phạm về nguồn và nhiệm vụ 
của pháp luật hình sự;

2) Chế định các nguyên tắc của luật 
hình sự (vì mặc dù chê định rấ t quan trọng 
này là sợi chi đỏ xuyên suốt toàn bộ các 
quy phạm của Phần chung và Phần các tội 
phạm bộ luật hình sự nhưng trong lần 
pháp điển hóa thứ hai luật hình sự Việt 
Nam vừa qua nó vẫn chưa được chính thức 
ghi nhận trong bộ luật hình sự Việt Nam 
năm 1999 hiện hành);

3) Chê định hiệu lực của đạo luật hình sự;

4) Chê định lỗi\

5) Chê định vê các giai đoạn thực hiện 
tội phạm  (vì trong bộ luật hình sự Việt 
Nam năm 1999 còn thiếu hai định nghĩa 
pháp lý của hai khái niệm quan trọng là 
“tội phạm hoàn thành” và “tội phạm chưa 
hoàn thành  ”);

6) Chế định tự ý nửa chừng chấm dứt 
tội phạm  (vì chê định này phái được quy 
định đôi với cả tất cả những người đông 
ph ạ m , chứ không phải chí đôi với riêng 
một loại người đồng phạm là người thực 
hành  như trong bộ luật hình sự Việt Nam 
năm 1999 khi mà tại Điều 19 nhà làm luật 
chỉ đề cập đến hành vi chấm dứt “việc 
phạm  tội” - hành vi thực hiện tội phạm)]
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7) Chế định đồng phạm  (vì chế định 
này trong bộ luật hình sự Việt Nam năm 
1999 còn nhiều điểm hạn chế - định nghĩa 
pháp lý cùa khái niệm đồng phạm “cùng 
thực hiện một phạm ” tại Khoản 1 Điều 20 
mói chỉ đề cập đến một loại người đồng 
phạm là người thực hàn h , mà lẽ ra  phải là 
“cùng phạm tội” thì mới bao hàm được sự 
đồng phạm của tấ t cả các loại người đồng 
phạm khác; còn thiếu các quy phạm quan 
trọng để cập đến định nghĩa pháp lý của 
các khái niệm hai hình thức đồng phạm 
khác (đơn giản  và phức tạp), tô chức tội 
phạm  và việc điều chỉnh vấn đề trách 
nhiệm hình sự của các thành viên cùng 
một tổ  chức;

8) Chế định nhiều (đa) tội phạm  (vì chê 
định này mới đề cập đến dạng tái phạm, 
trong khi đó vẫn còn thiếu các quy phạm 
điều chỉnh đầy đủ ba dạng khác của nó - 
phạm  tội nhiều lần, phạm  nhiều tội và 
phạm  tội cỏ tính chất chuyên nghiệp , khi 
ba dạng này hoàn toàn chưa được chính 
thức ghi nhận trong bộ luật hình sự năm 
1999);

9) Chế định các (tình tiết) trường hợp 
loại trừ  tính chất tội phạm  của hành vi;

10) Chế định trách nhiệm hình sự...

3. Xuất phát từ  sự nhận thức đúng đắn 
đã nêu và trên  cơ sở các luận chứng khoa 
học khách quan, có căn cứ và đảm bảo sức 
thuyết phục phải cô" gắng đến mức tối đa 
để quy định rỗ ràng trong pháp luật hình  
sự thực định:

1) Các giới hạn  của việc tội phạm  hóa 
(coi loại hành vi nguy hiểm cho xă hội đến

mức nào là tội phạm) và phi tội phạm  hóa 
(loại trừ  loại hành vi nguy hiểm cho xã hội 
nào ra  khoải danh mục các tội phạm).

2) Các càn cứ của việc hình sự hóa 
(tính chất phải bị xử lý về hình sự của loại 
hành  vi nguy hiểm cho xã hội nào) và phi 
hình sự hóa (nhừng điểu kiện cụ thể để 
loại trừ  việc trừng phạt về hình sự, chuyển 
sang áp dụng bằng các chế tài pháp lý của 
các ngành luật tương ứng khác ít nghiêm 
khắc hơn luật hình sự hoặc mở rộng phạm 
vi của các biện pháp tha miễn).

3) Nhiều hình thức thực hiện trách 
nhiệm  hình sự khác nhau vối sự đang dạng 
các biện pháp cưỡng chế vể hình sự (nhiều 
loại hình phạt khác nhau ngoài hình phạt 
ra, nhiều biện pháp cưỡng chế về hình sự 
khác ngoài hình phạt), nhiều khả năng lựa 
chọn (tùy nghi) và xây dựng được các cơ 
chế tạo ra  sự thuận tiện khi áp dụng các 
biện pháp đó trong thực tiền.

IV. Một sô biện pháp dồng bộ chủ yếu dế  hoàn 
thiện hệ thống phápduật tố  tụng hình sự

Phân tích các quy định của pháp luật 
tố  tụng hình sự Việt Nam hiện hành và 
thực tiễn áp dụng chúng trong nhửng năm 
qua ở nước ta  có thê xác định một sô biện 
pháp đổng bộ chủ yếu dưới đây để hoàn 
thiện HTPL tố tụng hình sự của nước ta 
trong giai đoạn xây dựng NNPQ:

1. Không ngừng hoàn thiện và đảm bảo 
tính  ổn định của HTPL tô tụng hình sự 
bằng các cơ chế dân chủ và công khai trong 
hoạt động lập pháp tố  tụng hình sự  để tiếp 
tục đổi mối, sửa đổi và bổ sung vào pháp 
luật tố  tụng hình sự thực định của quốc gia
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các quy phạm hoặc các chê định pháp lý 
tiến bộ và nhân đạo được thừa nhận chung 
của nền vàn minh nhân loại trên cơ sở lĩnh 
hội các nguyên tắc của hoạt động tư pháp 
hình sự trong NNPQ.

2. Nghiên cứu để bổ sung vào Bộ luật 
tố tung hình sự nảm 2003 hiện hành của 
nước ta  các quy phạm cụ thế vê ba điều 
kiện cơ bản để đạt được các mục đích của 
hình phạt khi tuyên một bản án là: 1) Tính 
công minh của bản án - khi hình phạt hoặc 
biện pháp cưỡng chế về hình sự khác được 
tuyên trong bản án phù hợp vối mức độ 
nguy hiểm cho xã hội của tội phạm và của 
nhân thân của người có tội, còn người 
không có tội thì phải được tuyên là vô tội 
và nhất thiết phải được minh oan; 2) Tính 
có căn cứ của bản án - khi các tình tiêt 
thực tê của vụ án hình sự được xác định 
trong bản án đó hoàn toàn đầy đủ và phù 
hợp chính xác với tấ t cả sự thật khách 
quan trong thực tê và; 3) Tính đúng pháp 
luât của bản án - khi bản án đó được tuyên 
với sự tuân thủ nghiêm chỉnh tấ t cả các 
yêu cầu (đòi hỏi) của luật và chỉ dựa trên 
các cơ sơ pháp lý được quy định trong luật.

3. Ngoài ra, cũng phải bố sung trong 
Bộ luật tố  tụng hình sự năm 2003 cả các 
trường hợp tương ứng cụ thể mà trong đó 
Tòa án nhất th iết phải tuyên một trong hai 
loại bản án: 1) Bản án tuyên có tội (kêt tội) 
và; 2) Bản án tuyên vô tội (tha bổng).

4. Tiếp tục nghiên cứu để hoàn thiện 
hơn nữa chế định minh oan trong pháp 
luật tố tụng hình sự Việt Nam với các quy 
phạm cụ thế đề cập đến:

4.1. Một trong các nhiệm vụ của pháp 
luật tố tụng hình sự Việt Nam trong giai

Lẽ Cảm

đoạn xây dựng NNPQ - rninỉì oan một cách 
nhanh chóng và hoàn toàn cho người vô tội.

4.2. Khẳng định về mặt lập pháp minh 
oan là một trong các nguyên tắc của luật 
tố  tụng hình sự VÓI nội dung:

1) Đó là việc Nhà nước bồi thường hoàn 
toàn hoặc một phần  th iệt hại vê' vật chất, 
khắc phục các hậu quả của thiệt hại vê 
tinh thần và phục hồi lại các quyển bị tổn 
thất cho công dân đã bị oan do cơ quan 
(người) tiến hành tố tung tương ứng có 
thẩm  quyền gây ra  cho họ trong quá trình 
truy cứu trách nhiệm hình sự;

2) Công dân đã bị oan có quyền được 
m inh oan và cơ quan (người) tiến hành tô 
tụng tương ứng có thẩm  quyền đã làm oan 
họ phải có trách nhiệm chấp hành nghiêm 
chỉnh và đầy đủ các quy định của pháp 
luật để kịp thời minh oan cho công dân đã 
bị oan;

3) Trình tự, thú tục về bồi thường thiệt 
hại về vật chất, khắc phục các hậu quả của 
thiệt hại về tinh thần và phục hồi lại các 
quyên bị tổn thất cho công dân đã bị oan 
do cơ quan (người) tiến hành tố tung tương 
ứng có thẩm quyền gây ra, cũng như việc 
quyết định các diện công dân được minh 
oan và công nhận quyền được minh oan của 
từng người phải do Bộ luật tô tụng hình sụ 
quy định.

4.3. Bôn căn cứ đế cho người bị tinh 
nghi là phạm tội hoặc bị cáo không bị COI lồ 
người có tội và phải được minh oan: 1' 
Không có sự kiện phạm tội mà vụ án hìrứ 
sự vẫn được khởi tô, điều tra  hoặc xét xử
2) Hành vi mà họ đả thực hiện không phả 
là tội phạm; 3) Họ không có liên quan g 
đến việc thực hiện tội phạm và; 4) Kiên
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sát viên rú t cáo trạng buộc tội bị cáo tại 
phiên tòa.

4.4. Các căn cứ và những hậu quả của 
sự minh oan, cũng như trình tự bồi thường 
th iệt hại và phục hồi các quyên lợi cho 
người được minh oan.

5. Tiếp tục nghiên cứu để hoàn thiện 
hơn nữa chê định về các nguyên tắc của 
luật tố  tụng hình sự  trong Bộ luật tố  tụng 
hình sự Việt Nam năm 2003. BỞI lẽ:

5.1. Trong sô 346 điều luật của Bộ luật 
tố tụng hình sự Việt Nam năm 2003 mới 
được thông qua, thì nội dung của toàn bộ 
các nguyên tắc cơ bản của luật tố  tụng 
hình sự Việt Nam được nhà làm luật đế 
cập trong 30 điều khác nhau tại Chương II 
“Những nguyên tắc cơ bản ’ (các điều 3-32). 
Như vậy, vê mặt kỹ thuật lập pháp rỏ ràng 
là chưa đạt lắm khi mà chế định về các 
nguyên tắc của luật tó tụng hình sự được 
ghi nhận vê mặt lập pháp không gọn mà là 
dàn trải trong hơn 30 điều của Bộ luật ấy.

5.2. Mặt khác, trong sô các nguyên tắc 
cơ bản theo Bộ luật tô tụng hình sự năm 
2003 củng vẫn còn có một sô nguyên tắc 
mà nếu như xét về bản chất pháp lý , thì 
chúng chính là những nguyên tắc tổ  chức 
và hoạt động của các cơ quan tư  pháp  (theo 
nghía rộng) và đă được ghi nhận trong các 
luật tương ứng về tổ chức các cơ quan này - 
Tòa án nhân dân (TAND) hoặc Viện kiểm 
sát (VKS), chứ không phải là đặc trưng 
riêng chỉ của luật tố  tụng hình sự.

(Ví dụ: đó là một loạt nguyên tắc được 
ghi nhận tại các điều 15-22, 24, 26-27). Vì 
vậy, về mặt kỹ th u ậ t lập pháp có thế 
không cần thiết phải quy định một số 
nguyên tắc đó trong Bộ luật tô' tụng hình

sự (nhưng vì nhà làm luật đả quy định 
chúng trong Bộ luật tố  tụng hình sự năm 
2003 nên củng được chúng tôi đê cập khi 
nghiên cứu ở đây).

5.3. Riêng điêu luật đê cập đến việc 
giải quyết vấn đê dân sự trong vụ án hình 
sự (Điểu 28 Bộ luật tô tụng hình sự năm 
2003), thì theo quan điểm của chúng tôi nó 
không phải và không th ể  được coi là một 
nguyên tắc cơ bản của luật tố  tụng hình sự, 
mà chẳng qua chỉ là một quy phạm pháp 
luật dân sự  và cần được ghi nhận bô sung 
vào Chương XII “Khám xét, thu giừ, tạm  
giữ\ kê biên tài sản và giải quyết vấn đê 
dân sự trong vụ án hình s ự ’ thì mới đảm 
bảo sự chính xác hơn vể mặt khoa học và 
đạt hơn về mặt kỹ thuật lập pháp.

5.4. Về mặt lập pháp, có thể thống nhất 
và quy định gộp lại các điều trong Chương 
II Bộ luật tổ* tụng hình sự Việt Nam năm
2003 thành 15 nguyên tắc cơ bản; còn 
riêng nguyên tắc tranh tụng trong tố  tụng 
hình sự, thì cần lưu ý rằng, mặc dù nội 
dung của nguyên tắc này chưa được nhà 
làm luật Việt Nam ghi nhận riêng biệt tại 
Chương II “Những nguyên tắc cơ bản” của 
trong Bộ luật tố  tụng hình sự năm 2003 
(như nội dung của 15 nguyên tắc được gộp 
lại trong mô hình lý luận dưói đây). Nhưng 
ở một mức độ nhất định, có thế nhận thấy 
tinh thần của nguyên tắc này phần nào đó 
cũng đã được đề cập tại một sô điều Bộ luật 
tố  tụng hình sự năm  2003 (như: Chương
XX “Thủ tục xét hỏi tại phiên tò à \ Chương
XXI “Tranh luận tại phiên tò à \  v.v...) nên 
chúng ta cần phải ghi nhận rõ ràng và dứt 
khoát về m ặt lập pháp nguyên tắc tranh  
tụng của các bên trong tố  tụng hình sự  để
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I x  Cảm

qua đó có thể nhận thấy rõ bản chất tiến 
bộ, dân chủ và khoa học của nó, đồng thòi 
mối thể hiện được đúng tinh thần Nghị 
quyết 08/TW của Bộ chính trị về CCTP [15].

5.5. Mô hình lý luận của chế định vê 
các nguyên tắc trong pháp luật tô tụng 
hình sự Việt Nam. Trước khi đưa ra mô 
hình lý luận của chế định này cần phải lưu 
ý rằng, các quy phạm của hai chương đầu 
tiên trong Bộ luật tố tụng hình sự Việt 
Nam năm 2003 chính là đề cập đên những 
vấn đề về đạo luật tô tụng hình sự mà 
trong đó vẫn còn thiêu hai điểu luật rât 
quan trong - một điều về nguôiI của luật tô 
tụng hình sự Việt Nam và một điều vể hệ 
thông các nguyên tắc (chỉ liệt kê các tên gọi 
từng nguyên tắc) của luật tô tụng hình sự 
Việt Nam (trước các điều đả được quy định 
đê cập đến nội dung  của từng nguyên tắc). 
Do đó, nên chăng nhà làm luật cần phải 
gộp hai Chương I và Chương II Bộ luật tô 
tụng hình sự Việt Nam nảm 2003 thành 
một Chương vối tên gọi thống nhất, chính 
xác và thê hiên đúng bản chảt pháp lý cua 
các quy định  trong Chương này trong Bộ 
luật tố tụng hình sự - Chương I “Về đạo 
luật tô tụng hình s ự 1- vói tấ t cả 20 điều (3 
điều đề cập đến nguồn, nhiệm vụ và hiệu 
lực, còn 17 điều đề cập đến chế định các 
nguyên tắc của pháp luật tô tụng hình 
sự) [16].

V. Mộl số biện pháp dồng bộ chủ yếu dê hoàn 
thiện hệ thông pháp luật thi hành án hình sự

Phân tích các quy định của pháp luật 
thi hành án hình sự Việt Nam hiện hành 
và thực tiễn áp dụng chúng trong những 
năm qua ỏ nưốc ta có thể xác định một sô

biện pháp đồng bộ chủ yếu dưới đây đê 
hoàn thiện HTPL thi hành án hình sự 
nước ta  trong giai đoạn xây dựng NNPQ.

1. Tiếp tục nghiên cứu để sớm ban 
hành và đưa vào th i hành Bộ luật thi hành 
án hình sự tương lai (vì hiện nay Việt Nam 
chưa có Bộ luật quan trọng này), đồng thòi 
không ngừng hoàn thiện và đảm bảo tính 
ôn định của hệ thống pháp luật thi hành 
án hình sự  bằng các cơ chê dân chủ và công 
khai trong hoạt động động lập pháp thi 
hành án hình sự  để bổ sung vào pháp luật 
thi hành án hình sự thực định của quốc gia 
(sẽ có trong tương lai) các quy phạm hoặc 
các chế định pháp lý tiến bộ và nhân đạo 
được thừa nhận chung của nền van m inh  
nhân ỉoại trên cơ sở lĩnh hội các nguyên 
tắc của hoạt động tư pháp hình sự được 
thừa nhận chung trong NNPQ.

2. Trên cơ sở các luận chứng khoa học 
khách quan, có căn cứ và đảm bảo sức 
thuyết phục để đưa ra mô hình lý luận của 
các kiến giải lập pháp về các quy phạm và 
các chế định của luật thi hành án hình sự 
làm cho cho Bộ luật thi hành án hình sụ 
Việt Nam (sẽ được ban hành trong tương 
lai) thực sự là Bộ luật thi hành án hình SV 
trong giai đoạn xây dựng NNPQ với SỊ 
điều chỉnh đến mức tối đa các quy phạm 
các chê định và các vấn đê cơ bán, cát 
chuẩn mực tối thiểu và cần thiết thể hiệĩ 
sự tôn trọng và bảo vệ của nhả nước cái 
quyền của những người bị kết án. Chang 

hạn như:

2.1. Địa vị pháp lý của các phạm nhân 
bị kết án các loại hình phạt khác nhau 
(không tước tự do, tước tự do, tử hình).
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2.2. Chế định kiểm tra  và kiểm sát đôi 
VỐI các cơ quan th i hành án hình sự (như: 
sự kiêm tra  của các cơ quan quyên lực Nhà 
nước, sự kiêm tra  cứa Tòa án, sự kiểm tra  
cùa cơ quan th i hành  án hình sư cấp trên 
trong quan hệ vối cấp dới và sự kiểm sát 
của VKS).

2.3. Giáo dục và đào tạo nghề nghiệp 
cho phạm nhân.

2.4. Giúp đờ các phạm nhân đã được 
giảm thời hạn, miễn và hoãn chấp hành 
hình phạt và việc kiểm tra  đôi VỐI họ; v.v...

3. Phải nghiên cứu để soạn thảo sao 
cho Bộ luật th i h ành  án hĩnh sự Việt Nam 
trong giai đoạn xây dựng NNPQ có được sự 
ghi nhận về m ặt lập pháp vối tính chất là 
một chế định riêng biệt mười nguyên tắc 
của luật thi hành án hình sự  - Pháp chế 
(1); Công minh (2); nhân đạo (3); Dân chủ 
(4); Bình đắng của những người bị kết án 
trước luật th i h ành  án hình sự (5); Không 
tránh  khỏi việc chấp hành án hình sự (6); 
Cá thê hóa và phân  hóa tôi đa việc chấp 
hành án hình sự (7); Tiết kiệm tối đa các 
biện pháp trấn  áp về hình sự trong thi 
hành án hình sự (8); Kết hợp sự thuyết 
phục và giáo dục vối sự cưỡng chê và cải 
tạo - lao động (9); Đảm bảo sự tôn trọng các 
quyền của con người theo các chuẩn mực 
quốc tê về đối xử với các phạm nhân (10).

4. Từ những suy ngẫm đã nêu trên đây, 
theo ý kiến của chúng tôi, mô hình lý luận 
của Bộ luật th i hàn h  án hình sự Việt Nam 
tương lai nên chăng cần được xây dựng 
theo cấu trúc gồm hai phần - Phần chung 
và Phần riêng (như trong bộ luật hình sự - 
hai phần này lại được chia thành 7 phần

nửa vối tồng sô' 17 chương theo hệ thông 
dưới đây.

4.1. Trong Phẩn chung Bộ luật thi 
hành án hình sự Việt Nam tương lai sẽ 
gồm có chỉ một Phần - Phần thứ nhất “Cấc 
quy định chung của pháp luật thi hành án 
hình sự Việt N am ” với ba chương (I-III) mà 
cụ thê là: 1) Chương I “Vế đạo luật thi 
hành án hình  .Sỉ/’; 2) Chương II “Đia vị 
pháp lý của những người bị kết án ’ và 
Chương III “Các cơ quan, các tô chức có 
nhiệm vụ thi hành hình phạt và việc kiểm  
tra, kiểm sát hoạt động của các cơ quan, tô 
chức này”.

4.2. Trong Phẩn riêng Bộ luật thi hành 
án hình sự Việt Nam tương lai sẽ gồm có 
sáu phần với tổng cộng tấ t cả là 14 chương 
(IV- XVII), mà cụ thể là:

1) Phần thứ hai “Thi hành các hình 
phạt bô sung và các hình phạt chính không 
tưốc tự do” vối năm chương - Chương IV 
“Thi hành các quản chế, cấm cư trú  và tịch 
thu tà i sản”, Chương V “Thi hành hình 
phạt cảnh cáo”, Chương VI “Thi hành hình 
phạt tiên”, Chương VII “Thi hành hình 
phạt cải tạo không giam giữ” và Chương 
VIII “Thi hành hình phạt trục xuất”;

2) Phần thứ ba “Thi hành các hình 
phạt tù ” với bôn chương - Chương IX “Thi 
hành hình phạt tù  có thòi hạn”, Chương X 
“Phân loại chế độ trong các trạ i cải tạo cùa 
những người bị kết án tù  có thòi hạn và các 
biện pháp đảm bảo việc chấp hành hình 
phạt này”, Chương XI “Các quy định về 
việc dạy văn hóa và giáo dục nghề nghiệp 
cho những người bị kết án tù  có thời hạn” 
và Chương XII “Thi hành hình phạt tù 
chung thân”;
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3) Phần thứ tư và đồng thòi là một 
Chương XIII “Thi hành hình phạt tử  h ình”]

4) Phần thử năm “Thi hành biện pháp 
miễn chấp hành hình phạt và các biện 
pháp về chấp hành hình phạt” VỚI ba 
chương - Chương XIV “Thi hành biện pháp 
miễn chấp hành hình phạt”, Chương XV 
“Thi hành các biện pháp về chấp hành 
hình phạt”, Chương XVI “Giúp đỡ những 
người bị kết án đã được miễn chấp hành 
hình phạt và thực hiện việc kiếm tra  đối 
vối họ”;

5) Và cuối cùng, Phần thứ sáu và đồng 
thời là một Chương XVII “Các đặc điểm  
thi hành án hình sự đối với người chưa 
thành niên bị kết á n \

Kết lu ận

Trên cơ sở nghiên cứu những vấn đề 
hoàn thiện HTPL về đấu tranh chống tội 
phạm ở Việt Nam trong giai đoạn xây dựng 
NNPQ chúng ta  có đầy đủ căn cứ đế đi đên 
một sô kết luận chung dưói đây.

1. Việc hoàn thiện HTPL về đấu tranh 
chống tội phạm ở Việt Nam trong giai đoạn 
xây dựng NNPQ cần phải dựa trên những 
cơ sở khoa học - thực tiễn đúng đắn, khách 
quan, có căn cứ và đảm bảo sự thuyêt phục 
với tư  cách là các tiền đề đê làm cho cuộc 
đấu tranh phòng và chống tội phạm trong 
đất nước đạt hiệu quả cao.

2. Trưốc những diễn biến phức tạp và 
nghiêm trọng của tình hình tội phạm quổc 
tế  và tội phạm xuyên quôc gia hiện nay 
cùng với xu thê chung của hội nhập có tính  
chất quy luật và tất yếu của các nước trong 
quốc khu vực và trên toàn th ế  giới, các nhà

làm luật của mỗi nước trong cộng đồng 
quốc tễ cần tiếp tục có các giải pháp đồng 
bộ và tổng thế nhằm hoàn thiện HTPL 
quốc gia về đấu tranh  chông tội phạm và 
chính vì vậy, trong giai đoạn xây dựng 
NNPQ hiện nay Việt Nam cũng không thê 
đứng ngoài xu thê chung đó.

3. Đê góp phần cùng V Ớ I cộng đồng 
quốc tê đảm bảo cho cuộc đấu tranh chống 
tội phạm (nhất là đôì vối các tội phạm quôc 
tế  và các tội phạm xuyên quốc gia) đạt hiệu 
quả cao vì hòa binh và an ninh của nhân 
loại trong khu vực và trên toàn thê giới, 
bảo vệ vững chắc pháp chê và trậ t tự pháp 
luật, các quyển và tự do của con ngưòi 
tránh  khỏi những oan sai trong quá trình 
tố  tụng hình sự, đồng thời đáp ứng được 
các yêu cầu của nhiệm vụ trong giai đoạn 
xây dựng NNPQ các cán bộ thực tiễn của 
các cơ quan bảo vệ pháp luật Việt Nam cần 
phải không ngừng học tập, bồi dường các 
kiến thức về chuyên môn, nghiệp vụ và 
pháp lý của mình.

4. Đế góp phần làm cho HTPL về đấu 
tranh  chống tội phạm của Việt Nam phù 
hợp với các nguyên tắc và các quy phạm 
được thừa nhận của chung của pháp luật 
quốc tế  trong lĩnh vực tư pháp hình sự, 
đồng thời thực hiện tôt chức náng dự báo, 
xây dựng những tiền đề lý luận có căn cứ 
khoa học nhằm định hướng đúng cho thực 
tiễn trong cuộc đấu tranh  chống tội phạm, 
các nhà khoa học - luật gia thuộc trong 
lĩnh vực tư pháp hình sự của Việt Nam 
phải tiếp tục triển khai việc nghiên cứu 
sâu sắc và đồng bộ, toàn diện và có hệ 
thống hơn nữa các soạn thảo khoa học của 
mình phục vụ cho việc hoàn thiện các quy
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định của pháp luật hình sự, pháp luật tổ’ 
tụng hình sự, pháp luật thi hành án hình sự.

5. Và cuôi cùng, đê đảm bảo cho việc 
hoàn thiện HTPL về đấu tranh chôìig tội 
phạm, nhất th iết chủng ta phải phối hợp 
một cách đồng bộ các hoạt động trên ca ba 
bình diện về lập pháp, thực tiễn và lý luận 
để soạn thảo cho được các cơ chê pháp lý

khả thi tương ứng với các quy định của ba 
ngành luật thuộc lĩnh vực tư pháp hình sự 
đãn nêu với mục đích - thực hiện tôt đường 
lối xử lý vê hình sự “đúng tội, đúng người, 
đúng pháp luật”, phù hợp với các quan hệ 
xã hội đương đại và đáp ứng được các 
đòi hỏi của sự nghiệp xây dựng NNPQ ỏ 
Việt Nam.
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LEG A L SYSTEM  C O M PLETE IN ORD ER TO AGAINST CRIM IN A L RIN G  IN 
CIRC U M STA N CE O F BU ILD IN G  A LEGAL STATE IN VIETNAM

Dr.Sc. Le Cam
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The editorial deals with a research on legal system complete in order to against criminal 
ring in circumstance of building a legal state in Viet Nam. Analised in a scientific way, the 
author clarified some correlative matters. This paper addresses the study of improvement of the 
law system of the fight with crime in Viet Nam during the period of building a legal state. 
Through scientific analysis the author shed light on the following main issues: 1) Concept and 
basic characteristic of the law system of the fight with criminal; 2) Concept and scientific 
foundation together with practice of completing above system; 3) Main and synchronous 
measures on perfecting of criminal law system; 4) Main and synchronous measures on 
perfecting of criminal procedure law system and; Õ) Main and synchronous measures on 
perfecting of criminal enforcement of law system
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