Góp ý Dự thảo Bộ luật hình sự sửa đổi
Tháng 5/2015, tổ chức Hướng tới Minh bạch (TT) đã gửi bản góp ý cho dự thảo
Bộ luật hình sự (sửa đổi) tới các đại biểu Quốc hội tham dự kỳ họp Quốc hội
thứ 9, khóa XIII.

Phần I: Tóm tắt các khuyến nghị
Đổi tên Chương XXI của Bộ luật hình sự (BLHS) hiện hành từ “Các tội phạm về
chức vụ” thành “Các tội phạm tham nhũng và chức vụ” và bố cục lại Chương XXI
Mở rộng phạm vi các tội phạm tham nhũng sang khu vực tư
Hình sự hóa hành vi làm giàu bất hợp pháp
Bổ sung vào BLHS 05 hành vi tham nhũng được quy định tại Điều 03 – Luật
phòng, chống tham nhũng (Luật PCTN)
Đọc thêm: Hình sự hoá hành vi tham nhũng trong khu vực tư

Phần II: Phân tích các khuyến nghị
Khuyến nghị 1: Đổi tên Chương XXI của BLHS hiện hành từ “Các tội phạm về chức
vụ” thành “Các tội phạm tham nhũng và chức vụ” và bố cục lại chương XXI

Mục tiêu
Việc đổi tên Chương XXI, BLHS hiện hành từ “Các tội phạm về chức vụ” thành
“Các tội phạm tham nhũng và chức vụ” và bố cục lại chương này nhằm giải quyết
các vấn đề quan trọng sau:
Xác định dấu hiệu quan trọng / bản chất nhất của tội này chính là khách thể
mà nó xâm hại đến, đó là hoạt động đúng đắn của cơ quan, tổ chức công, thay
vì coi chủ thể của hành vi là dấu hiệu nhận biết loại tội phạm này như BLHS
hiện hành;
Mở rộng phạm vi bảo vệ của BLHS sang cả hoạt động đúng đắn của cơ quan, tổ
chức công của nước ngoài, tổ chức quốc tế công;
Mở rộng nhóm chủ thể của hành vi tham nhũng (chủ thể đưa hối lộ) không chỉ là
người có chức vụ trong bộ máy công quyền Việt Nam mà cả những chủ thể dân sự
khác;
Chương XXI “Các tội phạm tham nhũng và chức vụ” sẽ “gom” tất cả các hành vi
được quy định tại các Chương khác của BLHS nếu hành vi đó thỏa mãn các dấu
hiệu của tội phạm tham nhũng, để xác lập toàn diện khung pháp lý đối với loại
tội phạm này.

Cơ sở đưa ra khuyến nghị
Một là: hiện tại, không chỉ Chương XXI, mà rất nhiều Chương khác của BLHS

cũng quy định về hành vi phạm tội của người có chức vụ với những dấu hiệu
hoàn toàn phù hợp với khái niệm tội phạm về chức vụ được quy định tại Điều
277, Chương XXI, BLHS hiện hành: “Các tội phạm về chức vụ là những hành vi
xâm phạm hoạt động đúng đắn của cơ quan, tổ chức do người có chức vụ thực
hiện trong khi thực hiện công vụ. Người có chức vụ nói trên đây là người do
bổ nhiệm, do bầu cử, do hợp đồng hoặc do một hình thức khác, có hưởng lương
hoặc không hưởng lương, được giao thực hiện một công vụ nhất định và có quyền
hạn nhất định trong khi thực hiện công vụ”. Nói cách khác, không chỉ 14 nhóm
hành vi được quy định tại Chương XXI mới được coi là tội phạm về chức vụ,
trong đó, không chỉ 07 nhóm hành vi được quy định tại Mục A, Chương XXI mới
được coi là tội phạm tham nhũng.
Hai là: theo Luật PCTN và BLHS hiện hành thì chủ thể của hành vi tham nhũng
là người có chức vụ, quyền hạn; mặt khách quan của hành vi tham nhũng là đã
lợi dụng chức vụ, quyền hạn; mặt chủ quan của hành vi là động cơ vụ lợi;
khách thể xâm hại của hành vi là hoạt động đúng đắn của cơ quan, tổ chức khu
vực công. Như thế, chắc chắn tội phạm tham nhũng không thể chỉ được “khoanh
lại” hay bị quy nạp tại Mục A, Chương XXI như hiện nay.
Quy định còn bất cập tại Mục A, Chương XXI này dẫn đến thực tiễn xét xử đã bỏ
qua rất nhiều hành vi tham nhũng trên các lĩnh vực. Bởi theo đó, chẳng hạn
một cán bộ, công chức có thể bị xét xử theo một tội danh khác, thay vì tội
danh tham nhũng, cho dù các dấu hiệu tội phạm trùng khít với tội tham nhũng.
Ba là: hành vi xâm hại đến hoạt động đúng đắn của cơ quan, tổ chức thuộc khu
vực công không chỉ được thực hiện bởi những chủ thể thuộc khu vực công –
những người có chức vụ, quyền hạn vì nếu một người dân đưa hối lộ, môi giới
hối lộ quan chức thì hành vi này đã xâm hại đến hoạt động đúng đắn của cơ
quan, tổ chức khu vực công cho dù nó không được thực hiện bởi những người có
chức vụ công theo quy định tại Điều 277, Bộ luật hình sự hiện hành.
Bốn là: theo quy định của Công ước Liên Hợp quốc về chống tham nhũng (UNCAC),
chủ thể của các hành vi tham nhũng trước hết là “công chức” và khái niệm công
chức trong phạm vi điều chỉnh của Công ước là tương đối toàn diện, bao
gồm cả hai nhóm đối tượng: công chức của quốc gia; công chức của nước ngoài
và công chức làm việc tại các tổ chức quốc tế công. Nhóm đối tượng này chủ
yếu được đề cập dưới dạng là chủ thể của hành vi thụ động hối lộ theo quy
định tại Điều 16 của Công ước.
Bộ luật hình sự hiện chưa có quy định hành vi phạm tội hối lộ công chức nước
ngoài hoặc công chức của tổ chức quốc tế công theo quy định của Công ước.
Trong bối cảnh hội nhập kinh tế quốc tế hiện nay, các quốc gia khác nhau trên
thế giới, các tổ chức quốc tế, tổ chức phi chính phủ đóng một vai trò quan
trọng trong sự nghiệp xây dựng và phát triển kinh tế – xã hội ở nước ta.
Việc một người nào đó vì vụ lợi mà đưa hối lộ công chức nước ngoài hay tổ

chức quốc tế công để dành những ưu thế trong các hoạt động nêu trên cũng đã
xảy ra trong thực tiễn. Vì vậy, để bảo đảm sự cạnh tranh lành mạnh, sự công
bằng trong xã hội và giữ gìn quan hệ, hợp tác với các nước, việc bổ sung hành
vi đưa hối lộ công chức nước ngoài hay công chức của tổ chức quốc tế công là
cần thiết, vừa đáp ứng yêu cầu của thực tiễn đấu tranh phòng, chống tội phạm
ở nước ta vừa đáp ứng yêu cầu của Công ước mà Việt Nam là thành viên.
Năm là: đáp ứng sự cần thiết khách quan nói trên, thay vì có một điều quy
định khái niệm “Các tội phạm về chức vụ”, Chương XXI của BLHS hiện hành cần
bổ sung một Điều định nghĩa trực tiếp về tội phạm tham nhũng. Về cách thức
thể hiện hành vi phạm tội này vào trong BLHS sửa đổi, đề nghị:
Bổ sung thêm một tội danh độc lập – Tội đưa hối lộ cho công chức nước ngoài
hoặc công chức của tổ chức quốc tế công, với các yếu tố cấu thành tội phạm
như quy định tại Công ước Liên hợp quốc về chống tham nhũng; hoặc sửa lại
Điều 289 BLHS hiện nay để thể hiện rõ Điều 289 áp dụng để xử lý hành vi đưa
hối lộ cho cả người Việt Nam và người nước ngoài có chức vụ, quyền hạn.
Sửa đổi Điều 279 để xác định rõ dấu hiệu người được hưởng lợi từ việc hối lộ,
dấu hiệu này không được xác định rõ có thể gây ra hiện tượng nhầm lẫn về chủ
thể của tội phạm hoặc bỏ lọt tội phạm; mở rộng phạm vi trấn áp đối với các
hành vi “gợi ý”, “hứa hẹn” hối lộ chứ không phải chỉ với hành vi đưa hối lộ
như hiện nay.
Ghi nhận thời điểm hoàn thành của tội đưa hối lộ là không chỉ “đưa” mà còn cả
“sẽ” đưa cho tương ứng với thời điểm hoàn thành của tội nhận hối lộ (“đã”
nhận và “sẽ” nhận) theo cách quy định của Điều 15, UNCAC cũng như sửa đổi tội
làm môi giới hối lộ cho phù hợp với luật pháp quốc tế (tương thích với tội
nhận hối lộ và tội đưa hối lộ) để nâng cao hiệu quả công tác đấu tranh phòng,
chống tội phạm vì mặc dù không phải là các tội phạm về tham nhũng theo BLHS
hiện hành, nhưng chính sách hình sự của Nhà nước ta đặt nhiệm vụ đấu tranh
phòng, chống cả hai hành vi liên quan chặt chẽ với nhau là “đưa” và “nhận hối
lộ” (cùng với cả hành vi “môi giới hối lộ”), tất cả đều nguy hiểm cho xã hội,
xâm phạm đến sự sống còn của chế độ.
Khuyến nghị 2: Mở rộng phạm vi các tội phạm tham nhũng sang khu vực tư

Mục tiêu
Hình sự hóa hành vi tham nhũng trong khu vực tư trong BLHS Việt Nam đáp ứng
yêu cầu của Hiến pháp Việt Nam năm 2013 về việc “Các chủ thể thuộc các thành
phần kinh tế bình đẳng, hợp tác và cạnh tranh theo pháp luật” (Khoản 2, Điều
51); đồng thời cũng đáp ứng yêu cầu thực tiễn ở Việt Nam về việc xử lý hành
vi tham nhũng đối với tài sản của doanh nghiệp có phần vốn góp của nhà nước,
trong đó có sự đan xen về sở hữu mà trong nhiều trường hợp không thể tách
biệt giữa tài sản, phần vốn góp của nhà nước với tài sản, phần vốn góp của tư
nhân;
Việc hình sự hóa hành vi tham nhũng trong khu vực tư góp phần bảo vệ lợi ích
của người sử dụng lao động trong khu vực này, để bảo đảm sự cạnh tranh lành
mạnh, sự công bằng trong xã hội;
Việc mở rộng này góp phần tăng cường đấu tranh phòng chống tham nhũng ở Việt
Nam và giữ gìn quan hệ, hợp tác với các nước, tạo điều kiện để một mặt có thể

xử lý toàn diện và triệt để các hành vi tham nhũng trong khu vực tư. Mặt
khác, bảo đảm sự nhất quán trong chính sách xử lý các tội phạm về tham nhũng,
là bước tiến để hoàn thiện chu trình cải cách, thúc đẩy sự hài hòa giữa chính
sách với thực tiễn pháp luật hình sự, chuẩn hóa các tội danh trong BLHS Việt
Nam để đạt được tính thống nhất, minh bạch, thực tế cũng như phù hợp với
những xu hướng chung trên toàn thế giới về pháp luật hình sự; góp phần thúc
đẩy sự phát triển của Việt Nam;
Tăng cường sử dụng pháp luật hình sự bảo vệ những giá trị có ý nghĩa với sự
phát triển của khu vực tư là cần thiết trong bối cảnh vai trò kinh tế của khu
vực tư ngày càng trở nên quan trọng, các quốc gia khác nhau trên thế giới,
các tổ chức quốc tế, tổ chức phi chính phủ đóng một vai trò quan trọng trong
sự nghiệp xây dựng và phát triển kinh tế – xã hội ở Việt Nam.

Cơ sở đưa ra khuyến nghị
Một là: Quy định của BLHS chưa phù hợp với UNCAC
UNCAC yêu cầu các quốc gia thành viên phải tăng cường các biện pháp đấu tranh
chống tham nhũng không chỉ trong khu vực công mà cả trong khu vực tư. Tuy
nhiên, BLHS Việt Nam quy định về tội phạm tham nhũng còn một số điểm chưa
tương thích với các quy định trong Công ước, cụ thể như:
Việc xác định tính chất pháp lý của hành vi đưa hối lộ và môi giới hối lộ
chưa phù hợp. BLHS Việt Nam xác định tội nhận hối lộ là tội phạm tham nhũng,
còn tội đưa hối lộ và môi giới hối lộ không phải là các tội phạm tham nhũng
mà là các tội phạm khác về chức vụ. Trong khi đó Công ước coi cả ba hành vi
này đều là hành vi tham nhũng.
Về chủ thể của tội phạm tham nhũng: BLHS Việt Nam quy định chủ thể của tội
phạm tham nhũng là các cán bộ, công chức của Nhà nước hay những người khác
được giao thực hiện công vụ, đại diện cho quyền lực công, những người có
quyền hạn, ảnh hưởng nhất định trong thực thi công quyền của quốc gia. Trong
khi đó, Công ước xác định chủ thể của tội phạm tham nhũng, gồm: công chức
quốc gia, công chức nước ngoài hoặc công chức của tổ chức quốc tế công; người
điều hành hay làm việc, ở bất kỳ cương vị nào, cho tổ chức thuộc khu vực tư.
Như vậy, so với yêu cầu của Công ước chống tham nhũng về việc hình sự hóa
hành vi tham nhũng trong khu vực tư thì BLHS hiện hành của Việt Nam chưa đáp
ứng được.
Hai là: Quy định của BLHS còn bất cập với tình hình thực tế
Trong khi Điều 277 BLHS Việt Nam quy định chủ thể của tội phạm về tham nhũng
phải là người có chức vụ, quyền hạn trong thực hiện công vụ, thì Điều 1 của
Luật PCTN năm 2005 (sửa đổi năm 2012) đã xác định cụ thể các đối tượng được
coi là có chức vụ, quyền hạn. Theo đó, chủ thể của các tội phạm về tham nhũng
phải là những người được giao thực hiện công vụ hoặc đại diện cho quyền lực
công (quyền lực Nhà nước).
Do vậy, tham nhũng theo quy định của luật hình sự Việt Nam chỉ xảy ra trong
thực thi công quyền, mà chủ thể là những người có chức vụ, quyền hạn làm việc
ở trong các cơ quan, tổ chức của Việt Nam, bao gồm: cán bộ, công chức trong

các cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị – xã hội, doanh
nghiệp của nhà nước (những người thi hành công vụ). Những người có chức vụ,
quyền hạn của nước ngoài, của tổ chức quốc tế, tổ chức phi chính phủ quốc tế
hay nước ngoài hoặc làm việc ở các doanh nghiệp ngoài quốc doanh, các công ty
100% vốn đầu tư nước ngoài, các công ty liên doanh có vốn nhà nước tham gia
ít hơn hoặc bằng 50% vốn điều lệ (theo Luật doanh nghiệp 2005), hợp tác xã
(như: giám đốc, phó giám đốc, kế toán, thủ quỹ, thủ kho v.v…) không phải là
chủ thể của các tội tham nhũng.
Việc không xem xét trách nhiệm pháp lý đối với hành vi tham nhũng trong khu
vực tư không chỉ chưa tương thích với UNCAC mà còn bất cập với tình hình thực
tiễn.
Trên thực tế, ở Việt Nam đã xuất hiện trường hợp vì lợi ích của cơ quan, tổ
chức hoặc địa phương mình mà cá nhân, người Việt Nam đã thực hiện hành vi đưa
hối lộ cho công chức nước ngoài, công chức của tổ chức quốc tế, tổ chức phi
chính phủ quốc tế/nước ngoài để dành những ưu thế nhất định nhưng Việt Nam
không có cơ sở pháp lý để xử lý hình sự đối với các đối tượng này về hành vi
nhận hối lộ cũng như hành vi đưa hối lộ.
Tương tự như vậy, việc không coi người có chức vụ, quyền hạn làm việc ở các
doanh nghiệp ngoài quốc doanh là chủ thể của tội tham nhũng dẫn đến việc áp
dụng không thống nhất, xử lý không công bằng. Ví dụ: cùng là hành vi chiếm
đoạt tài sản do mình đang quản lý nhưng nếu người thực hiện là cán bộ, công
chức thì bị xử lý về tội tham ô tài sản, còn chủ thể khác thì bị xử lý về tội
lừa đảo chiếm đoạt tài sản hoặc tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản;
nếu cán bộ, công chức thực hiện hành vi nhận tiền để làm một việc thuộc trách
nhiệm của mình thì sẽ bị xử về tội nhận hối lộ, nhưng nếu là người có chức
vụ, quyền hạn trong các doanh nghiệp ngoài quốc doanh, các công ty 100% vốn
đầu tư nước ngoài, các công ty liên doanh, tập đoàn không có vốn của Nhà nước
hoặc có vốn của Nhà nước nhưng có tỷ lệ bằng hoặc dưới 50% thì không bị xử lý
về tội này.
Việc xử lý này là chưa hoàn toàn phù hợp, dẫn đến việc xử lý hình sự thiếu
nhất quán và chưa tương xứng với tính chất, mức độ nguy hiểm của hành vi phạm
tội trong nhiều trường hợp cụ thể. Trong khi đó, UNCAC đã khuyến nghị về việc
tội phạm hóa cả hành vi tham nhũng của công chức nước ngoài, công chức của tổ
chức quốc tế công, người có chức vụ, quyền hạn trong các tổ chức tư (Điều 12,
16, 21 và 22 UNCAC).
Do vậy, để giải quyết được những bất cập nêu trên, cũng như đáp ứng những đòi
hỏi nội tại của Việt Nam hiện nay trong công cuộc đấu tranh phòng, chống tham
nhũng, bảo đảm sự tương thích với các yêu cầu của UNCAC, với tư cách là thành
viên của Công ước, Việt Nam cần xem xét nội luật hóa các quy định của Công
ước, đặc biệt là hình sự hóa hành vi tham nhũng trong khu vực tư như hối lộ

trong khu vực tư, biển thủ tài sản trong khu vực tư; hay hối lộ công chức
nước ngoài hoặc công chức của tổ chức quốc tế công…
Trước hết, BLHS Việt Nam cần bổ sung khái niệm tội phạm về tham nhũng với nội
hàm rộng hơn, bao gồm cả các tội phạm tham nhũng trong khu vực tư, cụ thể bổ
sung khái niệm các tội phạm tham nhũng trong BLHS Việt Nam như sau: “Các tội
phạm tham nhũng là những hành vi xâm phạm hoạt động đúng đắn của cơ quan, tổ
chức do người có chức vụ thực hiện trong khi thực hiện nhiệm vụ vì mục đích
vụ lợi”. Đồng thời, giải thích thuật ngữ người có chức vụ, quyền hạn trong
BLHS Việt Nam theo hướng không chỉ gắn với việc bầu, bổ nhiệm, còn gắn với vị
trí công tác của chủ thể, theo đó, “Người có chức vụ là người do bổ nhiệm, do
bầu cử, do hợp đồng hoặc do một hình thức khác, có hưởng lương hoặc không
hưởng lương, được giao thực hiện một nhiệm vụ nhất định và có quyền hạn nhất
định trong khi thực hiện nhiệm vụ”.
Cùng với việc sửa đổi Điều 277 – Khái niệm tội phạm về chức vụ của BLHS Việt
Nam thì khái niệm cơ quan, tổ chức tại Điều 2 Luật phòng, chống tham nhũng
của Việt Nam cũng cần được sửa đổi theo hướng mở rộng hơn nữa phạm vi của các
cơ quan, tổ chức để có thể bao gồm cả các cơ quan, tổ chức ở khu vực ngoài
nhà nước, không sử dụng ngân sách, tài sản của Nhà nước.
Tuy nhiên, trong khi tình hình tội phạm tham nhũng đang được giới hạn trong
khu vực công vẫn đang diễn biến hết sức phức tạp và có chiều hướng gia tăng
thì việc mở rộng tất cả các tội phạm tham nhũng sang khu vực tư sẽ làm tăng
số lượng tội phạm tham nhũng (cả khu vực công và khu vực tư), dẫn đến tạo nên
sức ép cho các cơ quan, người có thẩm quyền trong đấu tranh phòng, chống loại
tội phạm này. Điều này có thể làm cho công tác đấu tranh phòng chống tội phạm
tham nhũng không đạt hiệu quả như mong muốn.
Do vậy, để có thể xử lý một cách thích đáng, tương xứng với hành vi phạm tội,
phù hợp với bối cảnh nền kinh tế, chính trị, xã hội của Việt Nam hiện nay,
trước mắt Việt Nam nên cân nhắc mở rộng các tội phạm tham nhũng sang khu vực
tư đối với 04 tội danh, bao gồm: Tội tham ô tài sản (Điều 278), Tội nhận hối
lộ (Điều 279), Tội đưa hối lộ (Điều 289) và Tội môi giới hối lộ (Điều 290).
Đọc thêm: Trách nhiệm hình sự của pháp nhận đối với tội nhận hối lộ và đưa
hối lộ.
Khuyến nghị 3: Hình sự hóa hành vi làm giàu bất hợp pháp

Mục tiêu
Tội phạm hóa
hành vi tham
Tội phạm hóa
của UNCAC mà
quan của các

hành vi làm giàu bất hợp pháp nhằm đấu tranh có hiệu quả với
nhũng, tạo cơ chế thu hồi tận gốc tài sản tham nhũng.
hành vi làm giàu bất hợp pháp không những đáp ứng các yêu cầu
còn nhằm mô tả chính xác và không bỏ lọt các dạng hành vi khách
tội phạm về tham nhũng.

Cơ sở đưa ra khuyến nghị
Tội phạm hóa hành vi làm giàu bất hợp pháp của công chức do lợi dụng chức vụ

là việc hết sức cần thiết vì bản thân nó là một loại tham nhũng (lợi dụng
chức vụ nhằm trục lợi bất chính), làm tổn hại uy tín của cơ quan, tổ chức và
gây bất công, mất cân bằng trong xã hội.
Điều 20 Công ước khuyến nghị quốc gia thành viên hình sự hóa hành vi làm giàu
bất hợp pháp: “Trên cơ sở tuân thủ hiến pháp và các nguyên tắc cơ bản của hệ
thống pháp luật nước mình, mỗi quốc gia thành viên sẽ xem xét áp dụng các
biện pháp lập pháp và các biện pháp cần thiết khác nhằm quy định là tội phạm,
nếu được thực hiện một cách cố ý, hành vi làm giàu bất hợp pháp, nghĩa là
việc tài sản của một công chức tăng lên đáng kể so với thu nhập hợp pháp của
công chức mà công chức này không giải thích được một cách hợp lý về lý do
tăng đáng kể”.
Bộ luật hình sự năm 1999 không quy định hành vi làm giàu bất hợp pháp. Đến
nay, có ý kiến cho rằng, Công ước chỉ khuyến nghị mà không bắt buộc các quốc
gia thành viên phải thực hiện quy định này. Hơn nữa, đây là vấn đề liên quan
đến trách nhiệm chứng minh tội phạm theo quy định của Bộ luật tố tụng hình
sự. Nếu bổ sung tội danh này thì sẽ mâu thuẫn với quy định tại Điều 10 của Bộ
luật tố tụng hình sự về việc trách nhiệm chứng minh tội phạm thuộc về các cơ
quan tiến hành tố tụng. Bị can, bị cáo có quyền nhưng không có nghĩa vụ chứng
minh mình vô tội.
Tuy nhiên, có nhiều ý kiến cho rằng yêu cầu hình sự hóa hành vi làm giàu bất
hợp pháp trong điều kiện nước ta hiện nay là cấp bách vì một bộ phận không
nhỏ cán bộ, công chức giàu lên nhanh chóng, bất bình đẳng xã hội gia tăng.
Chính phủ không thể kiểm soát được tài sản, thu nhập thực tế của cán bộ, công
chức bằng các công cụ pháp lý mang tính phòng ngừa hiện nay như quy định về
kê khai tài sản, công khai bản kê khai tài sản, giải trình nguồn gốc phần tài
sản tăng thêm, việc xác minh tài sản, thu nhập,…
Do đó, dù Công ước không bắt buộc, nhưng hình sự hóa hành vi làm giàu bất hợp
pháp là một kinh nghiệm quốc tế tiêu biểu, phổ biến, hiệu quả ở các quốc gia
đã thực hiện. Vì vậy, Việt Nam cần phải hình sự hóa hành vi này để xử lý bằng
các chế tài hình sự. Điều này cũng xuất phát từ đòi hỏi bức thiết của cuộc
đấu tranh phòng, chống tham nhũng ở Việt Nam.
Về cách chuyển hóa nội dung mới này vào bộ luật hình sự sửa đổi tới đây,
trước hết, cần bảo đảm nguyên tắc tố tụng về trách nhiệm chứng minh tội phạm.
Nên tội phạm hóa hành vi làm giàu bất chính của người có chức vụ theo yêu cầu
của UNCAC, cũng như Luật phòng, chống tham nhũng năm 2005, sửa đổi năm 2012
và Nghị định số 78/2013/NĐ-CP ngày 17/7/2013 về minh bạch tài sản, thu nhập.
Do đó, cần quy định theo hướng vận dụng linh hoạt quy định của Công ước,
chẳng hạn có thể quy định: “Công chức, viên chức bị coi là tội phạm khi cơ
quan tố tụng chứng minh được nguồn gốc bất hợp pháp của khối tài sản lớn bất
thường của cán bộ, công chức đó trên cơ sở tố cáo, phát hiện của công dân, tổ

chức về hành vi làm giàu bất hợp pháp của cán bộ, công chức đó” hoặc “Người
nào có chức vụ, quyền hạn trong cơ quan công quyền mà sở hữa tài sản lớn bất
thường so với thu nhập mà không có căn cứ hợp pháp nào về việc sở hữu những
tài sản đó thì bị phạt…” để đảm bảo mặt khách quan của tội phạm là việc làm
rõ, chứng minh được tính bất hợp pháp của tài sản và chủ thể của tội phạm này
là bất kỳ người nào có chức vụ, quyền hạn.
Khuyến nghị 4: Bổ sung vào BLHS 05 hành vi tham nhũng được quy định tại
Điều 03 – Luật PCTN

Mục tiêu
Đảm bảo tính tương thích giữa BLHS và Luật PCTN.

Cơ sở đưa ra khuyến nghị
Theo quy định của Luật PCTN, ngoài các tội phạm đã được quy định tại Mục A,
Chương XXI, BLHS hiện hành là các tội phạm tham nhũng thì còn một số hành vi
tham nhũng chưa được quy định là tội phạm hoặc tuy đã được quy định là tội
phạm nhưng chưa được coi là tội phạm tham nhũng.
Luật PCTN hiện hành quy định 12 hành vi tham nhũng sau:
(1). Tham ô tài sản.
(2). Nhận hối lộ.
(3). Lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản.
(4). Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành nhiệm vụ, công vụ vì vụ
lợi.
(5). Lạm quyền trong khi thi hành nhiệm vụ, công vụ vì vụ lợi.
(6). Lợi dụng chức vụ, quyền hạn gây ảnh hưởng với người khác để trục lợi.
(7). Giả mạo trong công tác vì vụ lợi.
(8). Đưa hối lộ, môi giới hối lộ được thực hiện bởi người có chức vụ, quyền
hạn để giải quyết công việc của cơ quan, tổ chức, đơn vị hoặc địa phương vì
vụ lợi.
(9). Lợi dụng chức vụ, quyền hạn sử dụng trái phép tài sản của Nhà nước vì vụ
lợi.
(10). Nhũng nhiễu vì vụ lợi.

(11). Không thực hiện nhiệm vụ, công vụ vì vụ lợi.
(12). Lợi dụng chức vụ, quyền hạn để bao che cho người có hành vi vi phạm
pháp luật vì vụ lợi; cản trở, can thiệp trái pháp luật vào việc kiểm tra,
thanh tra, kiểm toán, điều tra, truy tố, xét xử, thi hành án vì vụ lợi.
Trong các hành vi trên đây, các hành vi từ 1 đến 7 là những hành vi đã được
hình sự hóa. Nói cách khác, Luật PCTN đã “copy” 07 hành vi này từ BLHS 1999.
Tuy nhiên, 05 hành vi, từ hành vi thứ 08 đến hành vi thứ 12 hiện chưa có quy
định pháp luật là phải xử lý hình sự, cũng không có quy định sẽ xử lý hành
chính đối với nhóm hành vi mới này.
Do tác hại và hậu quả nghiêm trọng của tham nhũng đối với sự phát
mỗi cơ quan, tổ chức, quốc gia, dân tộc và mỗi công dân và do các
về nhân quyền, UNCAC khuyến cáo các quốc gia hình sự hóa mọi hành
nhũng. Theo thông lệ quốc tế thì mọi hành vi tham nhũng đều bị xử
thái độ của các nhà nước đối với hành vi tham nhũng đều rất quyết

triển của
các đòi hỏi
vi tham
lý hình sự,
liệt. Do

đó, BLHS sửa đổi cần rà soát và hình sự hóa 05 hành vi nói trên để thể hiện
sự nghiêm minh và nhất quán trong chính sách xử lý đối với hành vi tham
nhũng.
Đọc thêm
Báo cáo Khảo sát – Hỗ trợ Chính phủ đánh giá thực thi Công ước của Liên Hợp
quốc về chống tham nhũng (UNCAC) tại Việt Nam.
Chỉ số cảm nhận tham nhũng – Kết quả của Việt Nam năm 2014.

Phần III: Đề xuất hoàn thiện quy định của Bộ luật
hình sự hiện hành
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