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PHẦN MỞ ĐẦU 

 

1. Tính cấp thiết của đề tài  

Có hai Công ước quốc tế rất quan trọng có nội dung chống tham 

nhũng mà Việt Nam đã ký kết và đang thực hiện rất hiệu quả đó là Công 

ước của Liên hợp quốc về chống tội phạm có tổ chức xuyên quốc gia 

(gọi tắt là CTOC) và Công ước chống tham nhũng của Liên hợp quốc 

(gọi tắt là CAC). Việc nội luật hóa các yêu cầu của các Công ước này 

đã góp phần đấu tranh hiệu quả đối với tội phạm tham nhũng, quá trình 

nội luật hóa cũng đã trải qua được một số bước quan trọng, BLHS 2015 

ra đời đã thể hiện được nhiều yêu cầu về nội luật hóa Công ước đối với 

tội phạm tham nhũng, như đã quy định về trách nhiệm hình sự của pháp 

nhân, đã tội phạm hóa các hành vi tham nhũng trong khu vực tư, quy 

định về lợi ích phi vật chất, tội phạm hóa hành vi đưa hối lộ cho công 

chức nước ngoài và công chức của tổ chức quốc tế công.... Qua nghiên 

cứu tác giả thấy các quy định trong BLHS 2015 chỉ mới tương thích 

được một phần các yêu cầu tội phạm hóa tội phạm tham nhũng theo quy 

định của CTOC và CAC, bên cạnh đó vẫn còn một số điểm chưa tương 

thích với yêu cầu của các Công ước, đó là chưa quy định trách nhiệm 

hình sự của pháp nhân đối với các tội phạm tham nhũng, các hành vi 

khách quan của các tội phạm tham nhũng chưa được tội phạm hóa đầy 

đủ, hành vi làm giàu bất hợp pháp chưa được tội phạm hóa trong 

BLHS... Do vậy, việc tiếp tục nghiên cứu nhằm hoàn thiện các quy định 

của BLHS 2015 về tội phạm tham nhũng trên cơ sở yêu cầu của các 

Công ước quốc tế là yêu cầu cần thiết.  

2. Mục đích nghiên cứu 

Mục đích nghiên cứu của luận án được xác định là nhằm góp 

phần tạo lập những luận cứ khoa học cho việc hoàn thiện quy định của 
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BLHS 2015 về các tội phạm tham nhũng và các tội phạm khác về chức 

vụ, trong đó đặc biệt từ góc độ của nội luật hóa quy định của các Công 

ước quốc tế đối với hành vi tham nhũng trong Bộ Luật hình sự Việt 

Nam, từ đó đánh giá sự hoàn thiện của Bộ Luật hình sự Việt Nam trên 

cơ sở yêu cầu của Công ước về nhóm tội phạm này. Đồng thời Luận 

án đưa ra các kiến nghị hoàn thiện quy định tội phạm hóa của Bộ Luật 

hình sự Việt Nam đối với các hành vi tham nhũng trên cơ sở đánh giá 

toàn diện sự tương thích giữa quy định của Bộ Luật hình sự Việt Nam 

với yêu cầu của các Công ước quốc tế về chống tham nhũng. 

3. Đối tượng nghiên cứu 

- Các quan điểm về nội luật hóa và tham nhũng trên thế giới và 

ở Việt Nam, trong các nghiên cứu khoa học, công trình khoa học, bài 

viết. 

- Các quy định của CTOC và CAC, Luật Điều ước quốc tế 

2016, Luật phòng, chống tham nhũng 2018, Bộ Luật hình sự 2015. 

- Các yêu cầu bắt buộc và yêu cầu tùy nghi về yêu cầu nội luật 

hóa hành vi tham nhũng trong CTOC và CAC mà Việt Nam đã ký kết 

và tham gia, những bản án thực tiễn đối với tội phạm tham nhũng và 

một số tội phạm khác về chức vụ (Tội đưa hối lộ, Tội môi giới hối lộ, 

Tội lợi dụng ảnh hưởng đối với người có chức vụ, quyền hạn để trục 

lợi) ở Việt Nam. 

- Thực tiễn áp dụng pháp luật về các tội phạm tham nhũng và 

một số tội phạm khác về chức vụ (Tội đưa hối lộ, Tội môi giới hối lộ, 

Tội lợi dụng ảnh hưởng đối với người có chức vụ, quyền hạn để trục 

lợi). 

4. Phạm vi nghiên cứu 

Về nội dung 
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Luận án tập trung đi sâu nghiên cứu vấn đề nội luật hóa các 

công ước quốc tế chống tham nhũng CTOC và CAC, trên cơ sở kinh 

nghiệm lập pháp nước ngoài, tác giả lấy quy định của CTOC và CAC 

làm chuẩn mực từ đó đánh giá, so sánh với quy định của BLHS 2015 

về nhóm tội phạm tham nhũng và một số tội phạm có liên quan đến 

hành vi tham nhũng bao gồm Tội đưa hối lộ, Tội môi giới hối lộ, Tội 

lợi dụng ảnh hưởng đối với người có chức vụ, quyền hạn để trục lợi. 

Tác giả chỉ tập trung vào yêu cầu tội phạm hóa hành vi tham nhũng, 

không nghiên cứu những nội dung về biện pháp phòng ngừa tham 

nhũng hay hợp tác quốc tế giữa các quốc gia thành viên về chống tham 

nhũng. 

Về thời gian và không gian 

- Về thời gian: Khảo sát thực tiễn áp dụng pháp luật thông qua 

việc khảo sát các vụ án thực tế trong khoảng thời gian từ khi BLHS 

2015 có hiệu lực (ngày 01/01/2018) cho tới tháng 10/2021 

- Về không gian: Luận án nghiên cứu thực tiễn áp dụng quy 

định của BLHS 2015 trên phạm vi cả nước, đánh giá thực tiễn xét xử 

đối với nhóm tội phạm tham nhũng và một số tội phạm về chức vụ 

khác có liên quan đến hành vi tham nhũng bao gồm Tội đưa hối lộ, Tội 

môi giới hối lộ, lợi dụng ảnh hưởng đối với người có chức vụ, quyền 

hạn để trục lợi. 

5. Ý nghĩa khoa học và thực tiễn của Luận án 

Về ý nghĩa lý luận: 

Đây là một đề tài có bổ sung về mặt lý luận vì đã phân tích một 

cách toàn diện yêu cầu bắt buộc và yêu cầu tùy nghi của CTOC và 

CAC về nhóm tội phạm tham nhũng, có đánh giá các điểm tương thích 

với BLHS 2015. Ngoài ra luận án còn đưa ra được khái niệm nội luật 

hóa và tham nhũng đúc kết từ các nghiên cứu trên thế giới và ở Việt 
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Nam. Phân tích quy định của CTOC và CAC về nhóm hành vi tham 

nhũng. Nghiên cứu một cách toàn diện, đầy đủ những quy định của 

BLHS 2015 bao gồm những nội dung như: khái niệm, các dấu hiệu 

pháp lý, từ đó chỉ ra những ưu điểm và hạn chế của nhóm tội phạm 

tham nhũng và một số tội phạm về chức vụ khác (bao gồm Tội đưa hối 

lộ, Tội môi giới hối lộ, Tội lợi dụng ảnh hưởng đối với người có chức 

vụ, quyền hạn để trục lợi). 

Về ý nghĩa thực tiễn: 

Luận án có ý nghĩa về thực tiễn khi chỉ ra những điểm thiếu sót, 

hạn chế trong thực tiễn áp dụng các quy định của BLHS 2015 về nhóm 

tội phạm tham nhũng và một số tội phạm về chức vụ khác (bao gồm Tội 

đưa hối lộ, Tội môi giới hối lộ, Tội lợi dụng ảnh hưởng đối với người 

có chức vụ, quyền hạn để trục lợi) thông qua đánh giá số liệu thực tế và 

các bản án cụ thể nhằm đánh giá được điểm tương đồng và khác biệt của 

BLHS 2015 so với yêu cầu của CTOC và CAC. Điều này có giá trị thực 

tiễn cao vì những đóng góp của luận án mang lại. Trên cơ sở kết quả 

nghiên cứu, luận án cũng đã đưa ra những kiến nghị cụ thể nhằm hoàn 

thiện những quy định của BLHS 2015. Ngoài ra, kết quả nghiên cứu của 

luận án có thể dùng làm tài liệu tham khảo trong việc giảng dạy, học tập 

và nghiên cứu trong các cơ sở đào tạo luật. Luận án cũng là tài liệu tham 

khảo bổ ích đối với việc hoàn thiện pháp luật hình sự và cán bộ làm công 

tác thực tiễn. 

6. Kết cấu của Luận án 

Luận án gồm phần mở đầu, kết luận, danh mục tài liệu tham 

khảo, phần nội dung gồm 4 chương: 

Chương 1: Tổng quan tình hình nghiên cứu, lý thuyết nghiên 

cứu, câu hỏi nghiên cứu và giả thuyết nghiên cứu 
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Chương 2: Những vấn đề lý luận và pháp lý về nội luật hóa các 

công ước quốc tế đối với hành vi tham nhũng trong luật hình sự quốc 

gia  

Chương 3: Yêu cầu của các Công ước quốc tế về chống tham 

nhũng và đánh giá sự tương thích của Bộ Luật hình sự Việt Nam. 

Chương 4: Thực tiễn áp dụng pháp luật đối với các tội phạm 

có hành vi tham nhũng ở Việt Nam và kiến nghị nhằm thiện Bộ luật 

hình sự Việt Nam trên cơ sở nội luật hóa các Công ước quốc tế về 

chống tham nhũng. 
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Chương 1: TỔNG QUAN TÌNH HÌNH NGHIÊN CỨU, LÝ 

THUYẾT NGHIÊN CỨU, CÂU HỎI NGHIÊN CỨU, GIẢ 

THUYẾT NGHIÊN CỨU 

1.1. Tình hình nghiên cứu và đánh giá tình hình nghiên cứu 

1.1.1. Tình hình nghiên cứu 

Đối với vấn đề này cũng đã có nhiều công trình nghiên cứu có 

liên quan, có thể kể đến một số công trình như sau: 

* Các công trình liên quan đến khái niệm nội luật hóa 

Các công trình ở nước ngoài 

- Bài báo của nhóm tác giả G Ferreira, A Ferreira-Snyman, 

“The incorporation of public international law intomuniciple law and 

regional law against the background of the dichotomy between 

monism and dualism”, article, 2014, VOLUME 17 No 4. Bài báo đã 

phân tích được hai trường phái về nội luật hóa các điều ước quốc tế 

gồm nhất nguyên luận và nhị nguyên luận, có phân tích, đánh giá cũng 

như đưa ra các ví dụ về quy định của các quốc gia trên thế giới về nội 

luật hóa điều ước quốc tế như thế nào.  

- Đề tài nghiên cứu của Afghanistan Legal Education Project 

(2011), “An introduction to International Law for Afghanistan”, 

Stanford Law school (California), Afghanistan Legal Education 

Project (2011), công trình này có đưa ra được khái niệm về nội luật 

hóa cũng như quy định trong Hiến pháp của các quốc gia trên thế giới 

về vấn đề nội luật hóa các điều ước quốc tế.  

* Các công trình nghiên cứu ở Việt Nam 

- Đề tài cấp Bộ, Hoàng Phước Hiệp (chủ nhiệm), “Nội luật hóa 

các điều ước quốc tế Việt Nam ký kết và tham gia phục vụ quá trình 

hội nhập kinh tế quốc tế”, Viện nghiên cứu khoa học pháp lý, 2007. 
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Công trình này phân tích cụ thể quan điểm về nội luật hóa các điều ước 

quốc tế ở Việt Nam và trên thế giới hiện nay.  

- Sách “Nội luật hóa các quy định của Công ước chống tội 

phạm có tổ chức xuyên quốc gia trong Bộ luật hình sự Việt Nam” do 

Nhà xuất bản Hồng Đức – Hội Luật gia Việt Nam xuất bản năm 2016 

của PGS.TS Nguyễn Thị Phương Hoa chủ biên: Công trình này đã 

phân tích được quan điểm về nội luật hóa hiện nay ở Việt Nam và quan 

điểm về nội luật hóa trong Công ước chống tội phạm có tổ chức xuyên 

quốc gia.  

- Bài viết của tác giả Trần Thị Thu Hằng, “Một số vấn đề liên 

quan đến việc nội luật hóa điều ước quốc tế”, Tạp Chí Kiểm Sát 

online. Bài viết này đưa ra được quan điểm nghiên cứu trên thế giới về 

nội luật hóa các điều ước quốc tế và cách chuyển hóa cấc điều ước 

quốc tế và pháp luật Việt Nam, nêu lên tình hình nội luật hóa pháp luật 

quốc tế trong một số lĩnh vực tại Việt Nam. 

- Bài viết của tác giả Đặng Minh Tuấn – Khoa Luật, Đại học 

Quốc gia Hà Nội, “Mối quan hệ giữa pháp luật quốc tế và pháp luật 

quốc gia: Nhìn từ góc độ hiến pháp trên thế giới và một số gợi mở cho 

Việt Nam”, Tạp chí Nghiên cứu lập pháp online, đăng ngày 23/7/2013. 

Công trình này tập trung vào nội dung mối quan hệ giữa pháp luật quốc 

tế và pháp luật quốc gia là một trong những vấn đề cơ bản của Luật 

quốc tế. Mối quan hệ này thường được quy định trong Hiến pháp của 

mỗi quốc gia.  

* Các công trình liên quan đến quan điểm về tham nhũng  

Các công trình nghiên cứu ở nước ngoài 

- Cuốn sách của nhóm tác giả Rose-Ackerman, S., & Palifka, 

B., “What Is Corruption and Why Does It Matter? In Corruption and 
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Government: Causes, Consequences, and Reform”. Nhà xuất bản 

Cambridge: Cambridge University Press, năm 2016. Công trình này 

đã đưa ra được các quan điểm của các nhà nghiên cứu trên thế giới về 

khái niệm, loại, nguyên nhân, hậu quả của tham nhũng.  

- Cuốn sách của tác giả Khalid Sekkat, “Is Corruption 

Curable?”, Nhà xuất bản Palgrave Macmillan, năm 2018, công trình 

này đưa ra một số khái niệm về tham nhũng của một số nhà nghiên cứu 

trên thế giới nhưng chủ yếu dừng ở mức độ nêu ra quan điểm chưa 

phân tích sâu về các quan điểm đó. 

- Bài viết của tác giả Boris Begovic, “Corruption: concepts, 

types, causes and consequences”, Documentos, Year III Number 26 

March 1, 2005. Bài viết này cũng đưa ra khái niệm, loại, nguyên nhân, 

hậu quả của tham nhũng. Từ bài viết này tác giả có thêm tài liệu về khái 

niệm tham nhũng của các nhà nghiên cứu trên thế giới. 

- Bài viết của tác giả Ragauskas, E. Kavoliūnaitė-Ragauskienė, 

E. A. Vitkutė, “Corruption in the Private Sector: Normative Concept 

and Prevalence in Appropriate Sectors”, Vilnius: Justitia, năm 2014, 

Bài viết đã đưa ra khái niệm và những nhân tố có liên quan đến tham 

nhũng, theo quan điểm của tác giả bài viết thì tham nhũng có nghĩa là 

lạm dụng quyền lực để tư lợi.  

 Các công trình nghiên cứu ở Việt Nam 

- Sách của tác giả Nguyễn Văn Kim (2003), ”Pháp luật chống 

tham nhũng của các nước trên thế giới”; NXB Văn Hóa Dân Tộc, Hà 

Nội.Công trình này nghiên cứu về mô hình tổ chức và hoạt động chống 

tham nhũng của các nước trên thế giới. Từ đó, tác giả có thể tìm hiểu 

được một số khái niệm về tham nhũng của một số nhà khoa học và các 

quốc gia trên thế giới. 
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- Sách của Viện Khoa học thanh tra (2004), Một số vấn đề cơ 

bản về phòng ngừa và chống tham nhũng, NXB Tư Pháp, Hà Nội. Đây 

là một công trình nghiên cứu chủ yếu dưới góc độ hành chính với những 

biện pháp mang tính chất ngăn ngừa hành vi tham nhũng trên thế giới 

và ở Việt Nam, không nghiên cứu đến quy định của luật hình sự về tội 

phạm tham nhũng.  

- Sách của nhóm tác giả Nguyễn Xuân Yêm, Nguyễn Hòa 

Bình, Bùi Minh Thanh (2007), “Phòng, chống tham nhũng ở Việt Nam 

và thế giới”, NXB Công An Nhân Dân, Hà Nội. Công trình này cũng 

tập trung nghiên cứu một số cách thức phòng, chống tham nhũng ở 

Việt Nam và trên thế giới dưới góc độ cả về lập pháp, hành pháp, tư 

pháp. 

- Bài viết của tác giả Lê Quang Kiệm, “Sửa đổi, bổ sung khái 

niệm và chủ thể của tham nhũng góp phần hoàn thiện các quy định về 

phát triển và xử lý tham nhũng hiện hành”, Tạp chí Dân chủ pháp luật 

online.  

- Luận án tiến sĩ “Tình hình, nguyên nhân và các biện pháp 

đấu tranh phòng, chống các tội tham nhũng” của Trần Công Phàn, 

Viện Nhà nước và Pháp luật, năm 2004. Công trình này dưới góc độ 

tội phạm học, chủ yếu phân tích các quy định của pháp luật hình sự 

Việt Nam. 

- Luận án tiến sĩ “Các tội phạm về hối lộ theo luật hình sự Việt 

Nam trong sự so sánh với luật hình sự Thụy Điển và Ôt-xtray-lia” của 

Đào Lệ Thu. Đây được coi là công trình nghiên cứu chuyên sâu về các 

quan điểm khoa học và những quy định của Bộ luật hình sự 1999 (sửa 

đổi, bổ sung 2009) về tội phạm hối lộ, thực tiễn xét xử ở Việt Nam, có 

đối chiếu, so sánh với Luật hình sự của Thụy Điển và Ôt-xtrâylia.. 
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- Luận án tiến sĩ “Các tội phạm về tham nhũng theo pháp luật 

hình sự Việt Nam” của Trần Văn Đạt, Học viện khoa học xã hội, năm 

2012. Công trình này chủ yếu phân tích các quy định của Luật hình sự 

về tội phạm tham nhũng, không có đánh giá so sánh với luật nước 

ngoài cũng như các điều ước quốc tế. 

- Luận án tiến sĩ của tác giả Từ Thanh Sơn (2015), “Phòng, 

chống tham nhũng trong lĩnh vực đất đai ở Việt Nam”, Học viện Khoa 

học Xã hội. Luận án này chủ yếu tập trung phân tích về phòng, chống 

tham nhũng trông đất đai ở Việt Nam. 

* Các công trình liên quan đến yêu cầu tội phạm hóa các công 

ước quốc tế trong Bộ luật hình sự Việt Nam 

- Sách “Nội luật hóa các quy định của Công ước chống tội 

phạm có tổ chức xuyên quốc gia trong Bộ luật hình sự Việt Nam” do 

Nhà xuất bản Hồng Đức – Hội Luật gia Việt Nam xuất bản năm 2016 

của PGS.TS Nguyễn Thị Phương Hoa chủ biên. Trong nội dung của 

công trình này có phần nghiên cứu về nội luật hóa CTOC.  

- Nghiên cứu so sánh các quy định về tội đưa hối lộ, tội làm 

môi giới hối lội trong luật Hình sự Việt Nam và công ước Liên hợp 

quốc về chống tham nhũng, Kỳ I, Trịnh Tiến Việt, Tòa án nhân dân, 

Tòa án nhân dân tối cao, 2011, và Kỳ II, Tòa án nhân dân, Tòa án nhân 

dân tối cao, 2011, Số 18, tr. 14 – 24, tạp chí Tòa án nhân dân, Tòa án 

nhân dân tối cao. Bài viết tìm hiểu, nghiên cứu so sánh các quy định 

về tội đưa hối lộ. 

- Bài viết “Tội nhận hối lộ - so sánh giữa bộ luật hình sự Việt 

Nam với luật hình sự nước ngoài và pháp luật quốc tế” của tác giả 

Nguyễn Thanh Tân, tạp chí Luật học, Đại học Luật Hà Nội, 2013, Số 

04(155), bài viết nghiên cứu quy định của BLHS Việt Nam về tội nhận 
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hối lộ trong sự so sánh với CAC và pháp luật hình sự một số nước trên 

thế giới. 

- Bài viết “Các yếu tố cấu thành tội phạm của các tội hối lộ 

trong Công ước của Liên hợp quốc về chống tham nhũng năm 2003 và 

sự ghi nhận trong Bộ luật Hình sự Việt Nam năm 2015” của tác giả 

Nguyễn Thị Bình, tạp chí Nhà nước và Pháp luật, Viện Nhà nước và 

Pháp luật, 2016, Số 6 (338). Bài viết phân tích, bình luận và so sánh 

các yếu tố cấu thành tội phạm của các tội phạm hối lộ được quy định 

trong BLHS Việt Nam trên cơ sở CAC.  

- Luận án tiến sĩ “Các tội phạm về hối lộ theo luật hình sự Việt 

Nam trong sự so sánh với luật hình sự Thụy Điển và Ôt-xtray-lia” của 

Đào Lệ Thu, Đại học Luật Hà Nội, 2011. Trong công trình này có đánh 

giá về vấn đề nội luật hóa công ước quốc tế về tội phạm tham nhũng 

nhưng dưới góc độ còn ít vì đây không phải nội dung trọng tâm của 

luận án này.  

- Luận văn thạc sĩ “Vấn đề nội luật hóa các quy định của Công 

ước Liên hiệp quốc về chống tham nhũng trong Bộ luật hình sự Việt 

Nam năm 2015” của Nguyễn Thị Yến, Khoa Luật Đại học quốc gia Hà 

Nội, năm 2017. Công trình này có sự đánh giá khá đầy đủ các quy định 

của CAC và vấn đề nội luật hóa trong BLHS 2015.  

- Luận văn thạc sĩ, Lê Vân Anh (2018), “Quy định về tội phạm 

hóa của Công ước Liên hợp quốc về chống tham nhũng; Nghiên cứu 

so sánh với Luật hình sự Việt Nam”, Đại học Luật Thành phố Hồ Chí 

Minh. Luận văn này đã phân tích được các quy định về tội phạm hóa 

của CAC vào BLHS 2015, có so sánh, đánh giá những điểm tương 

đồng và khác biệt trong quy định về tội phạm tham nhũng giữa CAC 

và BLHS 2015.  
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* Các công trình liên quan đến lý luận về các tội phạm về chức 

vụ 

Các công trình ở nước ngoài 

- Sách của tác giả Reisman W.M (1979), “Folder lies – 

Bribery, Crusades, and Reforms”, New York: The Free Press – A 

Division of Macmillan Publishing Co. Inc. Công trình này bàn về các 

dạng của hành vi hối lộ, trong đó tập trung vào việc xác định hành vi 

hối lộ tặng quà có coi là tội phạm hay không.  

- Sách của tác giả Langseth, P. (2006), “Measuring 

Corruption” in C. Sampford, A. Shacklok, C. Connors anh F. Galtung 

(eds) Measuring Corruption, Burlington: Ashgate Publishing 

Company. Cuốn sách này có giá trị tham khảo khi đưa ra khái niệm 

thế nào là hối lộ, giúp cho tác giả tham khảo khi phân tích nhóm tội 

phạm hối lộ. 

- Bài viết tác giả Michael Segon & Chris Booth (2010), 

“Managerial Perspectives of Bribery and Corruption in Viet Nam”, 

International Review of Business Research papers, Vol.6, No.1. Bài 

viết này phân tích về quan điểm quản lý về hối lộ ở Việt Nam, đây là 

một công trình hiếm hoi mà tác giả tìm được có nghiên cứu về hối lộ 

ở Việt Nam.  

Các công trình trong nước  

- Bài viết của tác giả Trần Văn Đạt (2004), “Chủ thể của các 

tội phạm tham nhũng – Những vấn đề lý luận và thực tiễn”, Tạp chí 

dân chủ và pháp luật, số 5(146). Bài viết này có những bình luận, phân 

tích về chủ thể của các tội phạm tham nhũng, về chủ thể là người có 

chức vụ, quyền hạn, giải thích thế nào là người có chức vụ, quyền hạn 

theo quy định của Bộ luật hình sự Việt Nam.  
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- Luận án tiến sĩ Luật học của tác giả Trần Văn Đạt (2012), “Các 

tội phạm về tham nhũng theo pháp luật hình sự Việt Nam”, Học viện khoa 

học xã hội. Luận án này đã phân tích các dấu hiệu pháp lý của nhóm tội 

phạm tham nhũng trong BLHS năm 1999 (sửa đổi, bổ sung năm 2009). 

Luận án này giúp cho phần nghiên cứu lý luận về các tội phạm về chức 

vụ của chuyên đề, giúp tác giả có thêm phần phân tích các dấu hiệu pháp 

lý của nhóm tội phạm này. 

- Bài viết của tác giả Nguyễn Duy Giảng (2016), “Một số vấn 

đề lý luận và thực tiễn về tội lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi 

hành công vụ”, Tạp chí kiểm sát, số 22 (11/2016). Bài viết phân tích 

khái niệm và các dấu hiệu pháp lý của tội lợi dụng chức vụ, quyền hạn 

trong khi thi hành công vụ, đây là một trong số ít các bài viết về tội 

phạm này.  

- Bài viết của tác giả Đinh Văn Quế (2017), “Bình luận về các 

tội phạm khác về chức vụ xảy ra trong hoạt động tư pháp theo quy định 

của Bộ luật hình sự năm 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2017)”, Tạp chí 

Kiểm Sát, số 23 (tháng 12/2017), bài viết bình luận về nhóm tội phạm 

khác về chức vụ, bao gồm các tội đưa hối lộ, môi giới hối lộ và lợi 

dụng ảnh hưởng đối với người có chức vụ, quyền hạn để trục lợi. 

- Bài viết của tác giả Đỗ Đức Hồng Hà (2017), “Bình Luận về 

tội lợi dụng chức vụ, quyền hạn gây ảnh hưởng đối với người khác để 

trục lợi”, Tạp chí Kiểm Sát, Số 22 (tháng 11/2017). Đây được coi là 

một trong số ít bài viết bình luận về tội lợi dụng chức vụ, quyền hạn 

gây ảnh hưởng đối với người khác để trục lợi trên cơ sở BLHS 2015. 

- Bài viết của tác giả Đỗ Đức Hồng Hà (2018), “Bình luận về 

tội tham ô tài sản”, Tạp chí Kiểm sát, số 05 (tháng 3/2018), bài viết 

phân tích khái niệm và các dấu hiệu pháp lý của tội tham ô tài sản, chỉ 
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ra những ưu điểm, hạn chế và đưa ra kiến nghị nhằm hoàn thiện quy 

định của BLHS 2015 về tội tham ô tài sản. 

- Bài viết của nhóm tác giả Trần Văn Hải, Lữ Vũ Lực (2018), 

“Những điểm mới về các tội phạm tham nhũng trong Bộ luật hình sự năm 

2015 sửa đổi, bổ sung 2017 và một số kiến nghị đảm bảo thực hiện”, Tạp 

chí pháp luật và thực tiễn, số 01/2018. Bài viết tập trung phân tích các 

điểm mới của BLHS 2015 so với BLHS 1999, đưa ra kiến nghị nhằm 

hoàn thiện quy định của BLHS 2015 về các tội phạm tham nhũng. 

- Bài viết của tác giả Trần Trung Hiếu, “Một số vấn đề về tội 

hối lộ trong Bộ Luật hình sự năm 2015”, Tạp chí Tòa án Nhân dân, số 

23 (kỳ I tháng 12/2019). Bài viết bàn về quy định của BLHS 2015 về 

một số vấn đề của tội hối lộ, bao gồm khái niệm và các dấu hiệu pháp 

lý của tội phạm này. 

- Luận án tiến sĩ Luật học của tác giả Trần Huy Đức (2019), 

“Các tội phạm về tham nhũng theo pháp luật hình sự Việt Nam từ thực 

tiễn thành phố Đà Nẵng”, Học viện khoa học xã hội. Luận án này đã 

phân tích các dấu hiệu pháp lý của nhóm tội phạm tham nhũng trong 

BLHS 2015, giúp tác giả bổ sung thêm phần lý luận về nhóm tội phạm 

này.  

- Luận án tiến sĩ Luật học, Đào Lệ Thu (2011), “Các tội phạm về 

hối lộ theo luật hình sự Việt Nam trong sự so sánh với Luật hình sự Thụy 

Điển và Ôt-xtray-lia”, trường Đại học Luật Hà Nội. Luận án này có cái 

nhìn sâu sắc, đầy đủ về nhóm tội phạm hối lộ, có đánh giá trên cơ sở các 

công ước quốc tế, kết hợp với so sánh luật hình sự Thụy Điển và Ôt-xtray-

lia, giúp bổ sung cho phần lý luận về nhóm tội phạm về hối lộ trong 

chuyên đề này.  

* Các công trình liên quan đến đánh giá tính tương thích của 

BLHS 2015 với các Công ước quốc tế về chống tham nhũng 
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- Báo cáo Cải cách hành chính công và Chống tham nhũng Loạt 

báo cáo nghiên cứu thảo luận chính sách: “Hình sự hóa hành vi tham 

nhũng: Nghiên cứu kinh nghiệm quốc tế và vận dụng ở Việt Nam” thực 

hiện bởi Cơ quan Phát triển Quốc tế Anh (DFID) của Vương quốc Anh 

và Chương trình Phát triển Liên Hợp Quốc (UNDP). Hà Nội, Việt Nam 

(Tháng 10 năm 2013) nhóm tác giả Giáo sư Alan Doig, Tiến sĩ Đào Lệ 

Thu, Tiến sĩ Hoàng Xuân Châu1.  

- Báo cáo tổng thuật hoàn thiện các quy định về tội hối lộ trong 

Bộ luật hình sự Việt Nam từ góc độ so sánh luật ngày 29/10/2014 của 

Ban nội chính trung ương kết hợp với Chương trình phát triển Liên Hợp 

quốc (UNDP) chủ trì với các tác giả Tiến sĩ Đào Lệ Thu, Tiến sĩ Trịnh 

Tiến Việt, Tiến sĩ Trần Văn Dũng, báo cáo đã đánh giá các chuẩn mực 

pháp lý quốc tế về các tội phạm hối lộ (CAC, OECD2, COE3).  

- Sách “Nội luật hóa các quy định của Công ước chống tội phạm 

có tổ chức xuyên quốc gia trong Bộ luật hình sự Việt Nam” do Nhà xuất 

bản Hồng Đức – Hội Luật gia Việt Nam xuất bản năm 2016 của PGS.TS 

Nguyễn Thị Phương Hoa chủ biên. 

                                                           

1 Cơ quan Phát triển Quốc tế Anh (DFID) của Vương quốc Anh và Chương trình Phát triển Liên 

Hợp Quốc (UNDP), nhóm tác giả Giáo sư Alan Doig, Tiến sĩ Đào Lệ Thu, Tiến sĩ Hoàng Xuân 

Châu “Cải cách hành chính công và Chống tham nhũng Loạt báo cáo nghiên cứu thảo luận chính 

sách: “Hình sự hóa hành vi tham nhũng: Nghiên cứu kinh nghiệm quốc tế và vận dụng ở Việt 

Nam””, Hà Nội, Việt Nam (Tháng 10 năm 2013) truy cập tại 

https://www1.undp.org/content/dam/vietnam/docs/Publications/FINAL%20REPORT%20-%20 

VIETNAMESE.PDF vào lúc 10h00 ngày 26/11/2021. 

2 Công ước của Tổ chức hợp tác kinh tế và phát triển về chống hối lộ công chức nước ngoài trong 

các giao dịch thương mại quốc tế. 

3 Công ước luật hình sự của Hội đồng châu Âu về chống tham nhũng. 

https://www1.undp.org/content/dam/vietnam/docs/Publications/FINAL%20REPORT%20-%20%20VIETNAMESE.PDF
https://www1.undp.org/content/dam/vietnam/docs/Publications/FINAL%20REPORT%20-%20%20VIETNAMESE.PDF
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- Bài viết của tác giả Đào Lệ Thu, “Các tội phạm về hối lộ từ 

góc độ luật pháp quốc tế”, Tạp chí Luật học số 2/2011. Bài viết tập 

trung đánh giá so sánh và nghiên cứu nhóm tội phạm về hối lộ dưới 

góc độ luật pháp quốc tế, giống như các công trình khác, bài viết chỉ 

giới hạn trong nhóm tội phạm về hối lộ. 

- Bài viết của tác giả Trịnh Tiến Việt, “Nghiên cứu so sánh các 

quy định về tội đưa hối lộ, tội làm môi giới hối lộ trong luật hình sự 

Việt Nam và Công ước Liên hiệp quốc về chống tham nhũng”, Tạp chí 

Tòa án nhân dân, Kỳ I, số 18 (tháng 9/2011) và Trịnh Tiến Việt, 

Nghiên cứu so sánh các quy định về tội đưa hối lộ, làm môi giới hối lộ 

trong Luật hình sự Việt Nam và Công ước Liên Hợp Quốc về chống 

tham nhũng, Tạp chí Tòa án nhân dân, Kỳ II tháng 9/2011.  

- Bài viết của nhóm tác giả Đào Lệ Thu, Tô văn Hòa, Vũ 

Cương (2016), Báo cáo nghiên cứu: “Phòng, chống tham nhũng trong 

hoạt động kinh doanh ở Việt Nam, thực trạng pháp luật, kinh nghiệm 

quốc tế và một số kiến nghị nhằm hoàn thiện pháp luật về phòng, chống 

tham nhũng (sửa đổi)”, Hội thảo cùng tên tại Vĩnh Phúc ngày 

22/12/2016.  

- Bài viết của Nguyễn Ngọc Điền, “Bàn về chủ thể của tội nhận 

hối lộ”4, bài viết phân tích về dấu hiệu chủ thể của tội nhận hối lộ theo 

quy định của BLHS 2015, từ đó chỉ ra những điểm còn vướng mắc và 

đưa ra các kiến nghị liên quan đến dấu hiệu chủ thể của tội nhận hối 

lộ. đối với hành vi nhận hối lộ trong khu vực tư, tách tội nhận hối lộ 

trong khu vực công và khu vực tư ra thành hai tội danh độc lập. 

                                                           

4 Nguyễn Ngọc Điền, Bàn về chủ thể của tội nhận hối lộ, Tạp chí Kiểm sát số 16/2020, trang 29-

34. 
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- Bài viết của tác giả Nguyễn Thanh Tân “Tội nhận hối lộ - So 

sánh giữa Bộ luật hình sự Việt Nam với Luật hình sự nước ngoài và 

pháp luật quốc tế”, tạp chí Luật học số 4/2013. Bài viết nghiên cứu 

quy định của BLHS Việt Nam về tội nhận hối lộ trong sự so sánh với 

CAC và pháp luật hình sự một số nước trên thế giới để đánh giá BLHS 

Việt Nam.  

- Bài viết của tác giả Nguyễn Thị Bình “Các yếu tố cấu thành 

tội phạm của các tội hối lộ trong Công ước của Liên hợp quốc về chống 

tham nhũng năm 2003 và sự ghi nhận trong Bộ luật Hình sự Việt Nam 

năm 2015”, tạp chí Nhà nước và Pháp luật, Viện Nhà nước và Pháp 

luật, 2016, Số 6 (338). Bài viết phân tích, bình luận và so sánh các yếu 

tố cấu thành tội phạm của các tội phạm hối lộ được quy định trong 

BLHS Việt Nam trên cơ sở CAC.  

- Bài viết của tác giả Nguyễn Thị Ánh Hồng (2019), “Kinh 

nghiệm quy định của pháp luật hình sự về các tội phạm hối lộ, Hội 

thảo khoa học Phòng, chống tham nhũng ở Việt Nam trong giai đoạn 

hiện nay”, Đại học Luật thành phố Hồ Chí Minh. Bài viết có đánh giá, 

so sánh và đưa ra kinh nghiệm lập pháp hình sự đối với các tội phạm 

hối lộ trên cơ sở CAC.  

- Bài viết của nhóm tác giả Hoàng Thị Tuệ Phương, Trần Ngọc 

Lan Trang, “Tội phạm về hối lộ theo luật hình sự Liên bang Australia 

và một vài suy nghĩ cho Việt Nam, Tạp chí khoa học pháp lý Việt 

Nam”, số 01 (131)/2020. Trên kinh nghiệm lập pháp của luật hình sự 

Liên bang Australia, các tác giả đã có đánh giá so sánh với BLHS 2015 

từ đó đưa ra các kinh nghiệm lập pháp cho Việt Nam, tuy nhiên dưới 

góc độ bài báo nên chỉ tập trung vào một nhóm tội phạm hối lộ.  

- Bài viết của nhóm tác giả Bùi Văn Hưng, Lê Thị Diệp, “Tìm 

hiểu các tội về hối lộ, tham ô tài sản trong Đạo luật hình sự Hàn 
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Quốc”, Tạp chí Kiểm Sát, số 11/2020. Bài viết phân tích các quy định 

của Đạo luật hình sự Hàn Quốc về các tội hối lộ, tội tham ô tài sản 

trong Đạo luật hình sự Hàn Quốc, chỉ ra kinh nghiệm lập pháp các tội 

này so với quy định của BLHS 2015. 

- Bài viết của tác giả Đào Phương Thanh, “Quy định của Bộ 

luật Hình sự về dấu hiệu định tội đối với tội nhận hối lộ”5, bài viết 

phân tích quy định của tội nhận hối lộ theo quy định của BLHS 2015, 

có đánh giá, so sánh với quy định của Luật pháp nước ngoài, từ đó đưa 

ra các kiến nghị trên cơ sở so sánh, đánh giá đó.  

- Bài viết của tác giả Lê Quang Kiệm, “Hoàn thiện khung pháp 

lý đối với tội phạm về tham nhũng trong khu vực tư hiện nay ở Việt 

Nam”6, bài viết này đã đưa ra khái niệm tội phạm tham nhũng, thực 

trạng tình hình tham nhũng, quy định của BLHS 2015 về tội phạm 

tham nhũng và đưa ra một số kiến nghị về trách nhiệm hình sự của 

pháp nhân đối với tội phạm tham nhũng, kiến nghị đưa tội đưa hối lộ 

và môi giới hối lộ vào nhóm tội tham nhũng.  

- Bài viết của Lê Quang Kiệm, “Hoàn thiện pháp luật về tham 

nhũng hiện nay ở Việt Nam”7, bài viết này nêu lên những vấn đề lý luận 

về tội phạm tham nhũng, thực trạng tội phạm tham nhũng và đưa ra các 

                                                           

5 Đào Phương Thanh, Quy định của Bộ luật Hình sự về dấu hiệu định tội đối với tội nhận hối lộ, 

Tạp chí Nghiên cứu Lập pháp số 02 (426), tháng 1/2021, truy cập tại 

http://lapphap.vn/Pages/tintuc/tinchitiet.aspx?tintucid=210743, vào lúc 10h00 ngày 15/3/2021. 

6 Lê Quang Kiệm, Hoàn thiện khung pháp lý đối với tội phạm về tham nhũng trong khu vực tư 

hiện nay ở Việt Nam, Tạp chí Thanh tra, số 03/2021, trang 31-34. 

7 Lê Quang Kiệm, Hoàn thiện pháp luật về tham nhũng hiện nay ở Việt Nam, Tạp chí Thanh tra, 

số 23/2021, trang 26-28. 

http://lapphap.vn/Pages/tintuc/tinchitiet.aspx?tintucid=210743
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kiến nghị nhằm hoàn thiện quy định của BLHS 2015 về nhóm tội phạm 

tham nhũng.  

- Đề tài luận án tiến sĩ “Các tội phạm về hối lộ theo luật hình 

sự Việt Nam trong sự so sánh với luật hình sự Thụy Điển và Ôt-xtray-

lia” của Đào Lệ Thu. Luận án có sự đánh giá toàn diện về các tội phạm 

hối lộ trong sự so sánh với Luật hình sự Thụy Điển và Ôt-xtray-lia, các 

đánh giá này giúp tác giả bổ sung thêm phần kinh nghiệm lập pháp về 

nhóm tội phạm hối lộ của Thụy Điển và Ôt-xtray-lia. 

- Luận văn thạc sĩ “Vấn đề nội luật hóa các quy định của Công 

ước Liên hiệp quốc về chống tham nhũng trong Bộ luật hình sự Việt 

Nam năm 2015” của Nguyễn Thị Yến, Khoa Luật Đại học quốc gia 

Hà Nội, năm 2017, luận văn này có nêu lên vấn đề nội luật hóa các quy 

định của CAC trong BLHS 2015 nhưng mới chỉ ở nêu vấn đề, chưa 

phân tích và đánh giá được vấn đề. 

1.3 Đánh giá tổng quan tình hình nghiên cứu  

- Dưới góc độ lý luận: Hầu hết các công trình tập trung phân 

tích so sánh với CAC, chỉ có một công trình so sánh với CTOC. Những 

công trình mang tính đánh giá toàn diện thì chỉ đánh giá so sánh với 

BLHS năm 1999 (sửa đổi, bổ sung 2009), còn những công trình đánh 

giá, so sánh với BLHS 2015 thì chủ yếu dưới dạng các bài viết nghiên 

cứu, chưa phân tích chi tiết, đầy đủ vấn đề đặt ra một cách toàn diện 

nhất. Chưa có công trình nào khái quát các vấn đề về tội phạm hóa đối 

với hành vi tham nhũng trong BLHS 2015 theo yêu cầu của cả CTOC 

và CAC, hầu hết các tài liệu chỉ tập trung vào việc đánh giá so sánh về 

nhóm tội phạm hối lộ, rất ít các công trình nghiên cứu đến các nhóm 

tội phạm khác, trong khi đó hành vi tham nhũng theo quy định của 

CAC rất nhiều hành vi (hối lộ, tham ô, biển thủ tài sản, lạm dụng chức 
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năng, làm giàu bất hợp pháp…), cũng có những bài viết nghiên cứu 

riêng lẻ từng hành vi này nhưng số bài viết rất ít.  

- Dưới góc độ thực tiễn: các công trình nghiên cứu chủ yếu 

đánh giá thực tiễn trên số liệu và các vụ việc thực tế, chưa có công 

trình đánh giá cụ thể các bản án trên cơ sở đáp ứng yêu cầu của các 

Công ước về chống tham nhũng. 

- Dưới góc độ các giải pháp, kiến nghị: Về các kiến nghị của 

các công trình nghiên cứu trước đây chủ yếu tập trung vào kiến nghị 

vào nhóm tội phạm hối lộ, tội phạm hóa trách nhiệm hình sự của pháp 

nhân thương mại trong nhóm tội phạm tham nhũng, tội phạm hóa hành 

vi làm giàu bất hợp pháp..., các công trình chưa đưa ra kiến nghị đối 

với các tội phạm tham nhũng khác như tội tham ô tài sản, tội lạm dụng 

chức vụ quyền hạn chiếm đoạt tài sản, tội lợi dụng chức vụ, quyền hạn 

trong khi thi hành công vụ, tội lạm quyền trong khi thi hành công vụ,tội 

lợi dụng chức vụ tội lợi dụng chức vụ, quyền hạn gây ảnh hưởng đối 

với người khác để trục lợi, tội lợi dụng ảnh hưởng đối với người có 

chức vụ, quyền hạn để trục lợi, tội giả mạo trong công tác trên cơ sở 

yêu cầu bắt buộc và tùy nghi của CAC. 

2. Cơ sở lý thuyết và phương pháp nghiên cứu 

2.1. Cơ sở lý thuyết 

2.1.1. Câu hỏi nghiên cứu 

Câu hỏi nghiên cứu tổng quát: Cần hoàn thiện quy định nào 

trong BLHS 2015 về nhóm tội phạm tham nhũng và một số tội phạm 

khác về chức vụ (Tội đưa hối lộ, Tội môi giới hối lộ, Tội lợi dụng ảnh 

hưởng đối với người có chức vụ, quyền hạn để trục lợi) để đáp ứng yêu 

cầu của CTOC và CAC? 

2.1.2. Lý thuyết nghiên cứu 
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+ Yêu cầu của việc xây dựng nhà nước pháp quyền đó là pháp 

luật phải được triệt để tuân thủ, vì vậy để đảm bảo cho pháp luật được 

thực thi hiệu quả đòi hỏi Đảng và Nhà nước phải có biện pháp đảm bảo 

một nhà nước trong sạch, hạn chế tối đa tình trạng tham nhũng, và luật 

hình sự được coi là công cụ hữu hiệu trong đấu tranh phòng, chống tệ nạn 

tham nhũng, góp phần đảm bảo xây dựng Nhà nước pháp quyền. 

+ Vấn đề nội luật hóa các công ước quốc tế trong pháp luật 

Việt Nam hiện nay: đặc biệt trong luật hình sự Việt Nam về nhóm tội 

phạm tham nhũng và các tội phạm khác về chức vụ. 

+ Lý thuyết chuyên ngành luật hình sự về tội phạm và hình 

phạt; 

+ Ngoài ra, luận án còn được thực hiện trên cơ sở các quan 

điểm của các nhà khoa học và pháp luật của quốc gia có liên quan đến 

việc phòng, chống tham nhũng và tội phạm tham nhũng. 

2.1.3. Các giả thuyết nghiên cứu 

Việt Nam đã là thành viên của CTOC và CAC. Vì vậy, Việt 

Nam có nghĩa vụ pháp lý phải nội luật hóa các quy định của CTOC và 

CAC, đặc biệt là các quy định tội phạm hóa hành vi tham nhũng vào 

Bộ luật hình sự Việt Nam nhưng việc tội phạm hóa này vẫn còn một 

số hạn chế như chưa quy định trách nhiệm hình sự của pháp nhân đối 

với các tội phạm tham nhũng, các hành vi khách quan của các tội phạm 

về hối lộ chưa được tội phạm hóa đầy đủ, hành vi làm giàu bất hợp 

pháp chưa được tội phạm hóa trong BLHS. 

2.1.5. Dự kiến kết quả nghiên cứu của luận án 

phân tích được những điểm tương đồng và khác biệt của BLHS 

2015 về nhóm tội phạm tham nhũng so với yêu cầu của các công ước 

quốc tế về tội phạm tham nhũng và một số tội phạm khác về chức vụ 
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(Tội đưa hối lộ, Tội môi giới hối lộ, Tội lợi dụng ảnh hưởng đối với 

người có chức vụ, quyền hạn để trục lợi). Từ đó đưa ra kiến nghị hoàn 

thiện quy định của BLHS 2015 về nhóm tội phạm này trên cơ sở yêu 

cầu của các Công ước. 

2.2. Phương pháp nghiên cứu  

Phương pháp phân tích tổng hợp, phương pháp lịch sử; Phương 

pháp pháp luật so sánh; Phương pháp thống kê và phân tích số liệu; 

phương pháp phân tích quy phạm pháp luật; phương pháp nghiên cứu 

án điển hình 

Chương 2: NHỮNG VẤN ĐỀ LÝ LUẬN VÀ PHÁP LÝ VỀ 

NỘI LUẬT HÓA CÁC CÔNG ƯỚC QUỐC TẾ ĐỐI VỚI HÀNH 

VI THAM NHŨNG TRONG LUẬT HÌNH SỰ QUỐC GIA 

Trong chương này, tác giả đã làm rõ một số vấn đề cụ thể: Nội 

luật hóa là gì, tham nhũng là gì, các khái niệm này được tác giả làm rõ 

dưới các góc độ về mặt khoa học và pháp lý trên cơ sở quy định của 

các công ước quốc tế về tội phạm tham nhũng, các quy định của Bộ 

Luật hình sự Việt Nam và Luật phòng, chống tham nhũng Việt Nam.  

Theo đó “Nội luật hóa điều ước quốc tế” hay “chuyển hóa điều 

ước quốc tế” được hiểu là chuyển hóa các điều ước quốc tế thành quy 

phạm pháp luật trong nước và thi hành các điều ước quốc tế đó trên cơ 

sở các quy phạm pháp luật trong nước vốn là quy phạm của điều ước 

quốc tế. Trên thực tế, các quan điểm khoa học của quốc tế và Việt Nam 

đều giải thích nội luật hóa theo hai thuyết: Thuyết nhất nguyên luận và 

thuyết nhị nguyên luận. Ngoài ra, trong chương này, tác giả cũng khái 

quát sự ra đời và nội dung chính của hai CTOC và CAC, từ đó phân 

tích về quan điểm nội luật hóa, quan điểm về tham nhũng theo quy 

định của các Công ước này. Bên cạnh đó, tác giả cũng phân tích, đánh 

giá, so sánh quan điểm về tham nhũng theo quy định của CTOC, CAC 
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với quy định của Luật phòng, chống tham nhũng năm 2018, quy định 

của BLHS 2015. Từ đó, tác giả rút ra quan điểm về tham nhũng như 

sau “Tham nhũng là lợi dụng chức vụ, quyền hạn khi thực hiện công vụ, 

nhiệm vụ đó để vụ lợi cá nhân hoặc làm giàu bất hợp pháp của công 

chức. Ngoài ra, hành vi tham nhũng còn là hành vi đưa hối lộ, môi giới 

hối lộ, lợi dụng ảnh hưởng đối với người có chức vụ, quyền hạn để người 

này làm hoặc không làm một việc khi thi hành công vụ, nhiệm vụ nhằm 

vụ lợi”. Trong chương này tác giả cũng phân tích về cơ sở chính trị và 

pháp lý của việc nội luật hóa các quy định của CTOC và CAC đối với 

hành vi tham nhũng trong Bộ luật hình sự Việt Nam. Đồng thời tác giả 

cũng đưa ra khái niệm về nội luật hóa hành vi tham nhũng trên cơ sở 

yêu cầu của CTOC và CAC. 

Chương 3: YÊU CẦU CỦA CÁC CÔNG ƯỚC QUỐC TẾ 

VỀ CHỐNG THAM NHŨNG VÀ ĐÁNH GIÁ SỰ TƯƠNG 

THÍCH CỦA BỘ LUẬT HÌNH SỰ VIỆT NAM  

Trong chương này tác giả đã chia ra phân tích các yêu cầu bắt 

buộc và yêu cầu tùy nghi của CTOC và CAC, từ đó trên cơ sở các phân 

tích các yêu cầu tội phạm hóa các hành vi tham nhũng theo quy định 

của CTOC và CAC, tác giả đã phân tích chi tiết các yêu cầu tội phạm 

hóa về chủ thể, hành vi, lỗi dựa trên hướng dẫn của UNODC, việc làm 

rõ các yêu cầu này có ý nghĩa quan trọng trong các chuyên đề sau của 

luận án cũng như đối với toàn bộ luận án. Đây được coi là cơ sở để 

đánh giá so sánh với quy định của BLHS 2015 về nhóm tội phạm tham 

nhũng, từ đó rút ra được những điểm tương thích hoặc không tương 

thích và là cơ sở để đưa ra kiến nghị nhằm hoàn thiện quy định của 

BLHS 2015 trên cơ sở yêu cầu của các Công ước.  

Trên cơ sở các phân tích, so sánh các quy định của CTOC và 

CAC với quy định của BLHS 2015 về nhóm tội phạm tham nhũng và 
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các tội phạm khác có liên quan đến tội phạm tham nhũng, tác giả nhận 

thấy rằng các quy định trong BLHS 2015 cũng đã có nhiều điểm tương 

thích với các quy định của các Công ước quốc tế. Trong chương này, 

tác giả đã đánh giá những yêu cầu bắt buộc và những yêu cầu tùy nghi 

của CTOC và CAC, đồng thời đánh giá những đáp ứng của Bộ luật 

hình sự Việt Nam trên cơ sở các Công ước quốc tế về chống tham 

nhũng. Tóm lại, trong chương này, tác giả đã giải quyết một số vấn đề 

cơ bản về yêu cầu bắt buộc và yêu cầu tùy nghi của CTOC và CAC về 

nhóm hành vi tham nhũng, từ đó đánh giá sự tương thích của BLHS 

2015 trên cơ sở yêu cầu của các Công ước. Qua đây có thể thấy, việc 

nghiên cứu, so sánh, đánh giá các Công ước quốc tế trong tiến trình 

nội luật hóa là một yêu cầu cần thiết của Nhà nước ta trong giai đoạn 

hiện nay. 

Chương 4: THỰC TIỄN ÁP DỤNG PHÁP LUẬT ĐỐI 

VỚI CÁC TỘI PHẠM CÓ HÀNH VI THAM NHŨNG Ở VIỆT 

NAM VÀ KIẾN NGHỊ HOÀN THIỆN BỘ LUẬT HÌNH SỰ VIỆT 

NAM TRÊN CƠ SỞ NỘI LUẬT HÓA CÁC CÔNG ƯỚC QUỐC 

TẾ VỀ CHỐNG THAM NHŨNG. 

Trên cơ sở các phân tích, đánh giá thực tiễn thông qua các vụ 

án, tác giả đã nêu lên những hạn chế trong quy định của pháp luật và 

thực tiễn xét xử, kết hợp với phân tích những điểm chưa tương thích 

với các quy định của CTOC và CAC với quy định của BLHS 2015 về 

nhóm tội phạm tham nhũng và các tội phạm chức vụ khác có liên quan, 

từ đó tác giả đưa ra một số kiến nghị nhằm hoàn thiện quy định của 

BLHS 2015 về nhóm tội phạm tham nhũng và các tội phạm chức vụ 

khác có liên quan bao gồm các kiến nghị về khái niệm công chức nước 

ngoài, công chức của tổ chức quốc tế công, khái niệm các tội nhận hối 

lộ, đưa hối lộ, tội môi giới hối lộ, tội lợi dụng chức vụ, quyền hạn gây 
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ảnh hưởng đối với người khác để trục lợi, tội lợi dụng ảnh hưởng đối 

với người chức vụ, quyền hạn để trục lợi, tội lạm quyền trong khi thi 

hành công vụ, tội giả mạo trong công tác… Ngoài ra, tác giả cũng đưa 

ra những căn cứ và lập luận để chưa tội phạm hóa đối với hành vi làm 

giàu bất hợp pháp trong BLHS 2015. Trong chương này, các kiến nghị 

của tác giả được đúc kết từ các chương trước từ những phân tích, lập 

luận đã nêu, trên cơ sở yêu cầu của CTOC và CAC, kết hợp với kinh 

nghiệm lập pháp của một số quốc gia trên thế giới về nhóm tội phạm 

tham nhũng để đưa ra những kiến nghị hoàn thiện BLHS 2015 về nhóm 

tội phạm này. 

KẾT LUẬN 

Công cuộc đấu tranh với tội phạm tham nhũng là yêu cầu hết 

sức quan trọng và cần thiết của Đảng và Nhà nước ta trong giai đoạn 

hiện nay, việc tham gia các Công ước quốc tế về chống tham nhũng đã 

giúp Việt Nam hoàn thiện pháp luật của mình hơn trong phòng, chống 

tham nhũng. Trong luận án này, tác giả đi vào phân tích khái niệm nội 

luật hóa, khái niệm tham nhũng theo quan điểm trên thế giới và của 

Việt Nam, ngoài những quan điểm khoa học về các khái niệm này, tác 

giả còn phân tích các khái niệm này trong quy định của CTOC và CAC, 

quy định trong Luật phòng, chống tham nhũng Việt Nam, Bộ luật hình 

sự Việt Nam. Hơn nữa, trong luận án này tác giả đã phân tích các dấu 

hiệu pháp lý của nhóm hành vi tham nhũng, gồm có dấu hiệu về chủ 

thể, dấu hiệu về hành vi, dấu hiệu về lỗi trong CTOC và CAC trên cơ 

sở các yêu cầu bắt buộc cũng như yêu cầy tùy nghi. Luận án này đã 

giúp giải quyết một số vấn đề cơ bản về mặt lý luận thế nào là nội luật 

hóa, là tham nhũng, các dấu hiệu pháp lý của tội phạm tham nhũng 

trên cơ sở yêu cầu bắt buộc và yêu cầu tùy nghi của CTOC và CAC, 
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nhờ đó góp phần vào việc nghiên cứu, so sánh, đánh giá các Công ước 

quốc tế trong quá trình nội luật hóa các Công ước này vào BLHS 2015 

Việc tham gia các Công ước quốc tế về chống tham nhũng đã 

giúp Việt Nam hoàn thiện pháp luật của mình hơn trong phòng, chống 

tham nhũng. Qua nghiên cứu, tác giả đã thấy rằng các quy định của Bộ 

luật hình sự Việt Nam cũng đã tương thích nhiều so với các yêu cầu 

của CTOC và CAC về tội phạm tham nhũng. Tuy nhiên, vấn đề nội 

luật hóa và nghiên cứu để đáp ứng đầy đủ các yêu cầu của các Công 

ước quốc tế này đòi hỏi cần có sự nghiên cứu một cách toàn diện và 

đầy đủ các quy định của Công ước và các quy định của Bộ luật hình 

sự Việt Nam. Trong luận án này, tác giả đánh giá một cách toàn diện 

và đầy đủ nhất những điểm tương thích và chưa tương thích của Bộ 

luật hình sự Việt Nam năm 2015, sửa đổi, bổ sung năm 2017 so với 

CTOC và CAC về tội phạm tham nhũng. Bên cạnh đó, tác giả đánh giá 

thực tiễn áp dụng BLHS 2015 trên cơ sở yêu cầu của CTOC và CAC 

thông qua việc phân tích các bản án. Cuối cùng, tác giả đưa ra kiến 

nghị nhằm hoàn thiện quy định của BLHS Việt Nam đối với nhóm các 

tội phạm về chức vụ trên cơ sở yêu cầu nội luật hóa của CTOC và 

CAC. 

Tóm lại, luận án: “Nội luật hóa các công ước quốc tế đối với 

các hành vi tham nhũng trong Bộ luật hình sự Việt Nam” đã giải quyết 

một số vấn đề cơ bản về mặt lý luận và thực tiễn áp dụng pháp luật, 

đồng thời cũng đưa ra những kiến nghị nhằm hoàn thiện quy định của 

BLHS 2015 trên cơ sở yêu cầu của CTOC và CAC về hành vi tham 

nhũng. Qua đây có thể thấy, việc nghiên cứu, so sánh, đánh giá các 

công ước quốc tế trong tiến trình nội luật hóa là một yêu cầu cần thiết 

của Nhà nước ta trong giai đoạn hiện nay.  
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