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PHẦN I
THÔNG TIN CHUNG
A. Giới thiệu
1. Ngày 07/11/2013, nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam đã ký Công
ước của Liên hợp quốc về chống tra tấn và các hình thức đối xử hoặc trừng phạt
tàn bạo, vô nhân đạo hoặc hạ nhục con người (Công ước).
2. Ngày 28/11/2014, Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam phê
chuẩn Công ước. Việt Nam nộp văn kiện phê chuẩn cho Tổng thư ký Liên hợp
quốc ngày 05/02/2015.
3. Thực hiện quy định tại Điều 19 của Công ước, Việt Nam báo cáo kết quả
năm đầu tiên triển khai thực hiện Công ước như sau:
I.

Bối cảnh

4. Đề nghị xem Báo cáo quốc gia của Việt Nam theo cơ chế kiểm điểm định kỳ
phổ quát chu kỳ II (UPR II) và Cổng thông tin điện tử của Chính phủ nước Cộng
hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam1 để có thông tin chi tiết về Việt Nam và tổng
quan tình hình bảo đảm các quyền con người ở Việt Nam.
II.

Quá trình xây dựng Báo cáo2

5. Việc soạn thảo Báo cáo quốc gia được thực hiện bởi Ban soạn thảo gồm đại
diện các bộ, ngành liên quan trực tiếp đến việc bảo vệ, thực hiện và thúc đẩy các
quyền con người, trong đó Bộ Công an là cơ quan chủ trì việc soạn thảo; có sự
tham gia, đóng góp ý kiến của các cơ quan Chính phủ, chính quyền địa phương,
các tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức nghề nghiệp, tổ chức phi chính phủ nước
ngoài tại Việt Nam, các chuyên gia trong nước, chuyên gia quốc tế và người
dân; tham khảo có chọn lọc kinh nghiệm từ các quốc gia khác và tham khảo nội
dung trong các Báo cáo quốc gia như Báo cáo quốc gia của Việt Nam theo cơ
chế kiểm điểm định kỳ phổ quát chu kỳ II (UPR II), Báo cáo quốc gia về thực
thi Công ước về xóa bỏ mọi hình thức phân biệt đối xử với phụ nữ (CEDAW),
Báo cáo quốc gia về thực thi Công ước quốc tế về các quyền kinh tế, xã hội và
văn hóa (ICESCR)... Dự thảo Báo cáo đã được đăng công khai trên Cổng thông
tin điện tử của Bộ Công an để lấy ý kiến trong Nhân dân từ tháng 12/20163.
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B. Khuôn khổ pháp lý chung về bảo vệ quyền con ngƣời, chống tra tấn và
các hình thức đối xử hoặc trừng phạt tàn bạo, vô nhân đạo hoặc hạ nhục
con ngƣời
I. Khuôn khổ pháp lý chung
6. Chương II Hiến pháp năm 2013 của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt
Nam có 36 điều quy định về quyền con người, quyền và nghĩa vụ cơ bản của
công dân, trong đó có quyền bình đẳng trước pháp luật, không bị phân biệt đối
xử trong đời sống chính trị, dân sự, kinh tế, văn hóa, xã hội, quyền sống, quyền
bất khả xâm phạm về thân thể, được pháp luật bảo hộ về sức khoẻ, danh dự và
nhân phẩm, không bị tra tấn…
7. Quyền không bị tra tấn hoặc đối xử hoặc trừng phạt tàn bạo, vô nhân đạo
hoặc hạ nhục con người đã được quy định tại khoản 1 Điều 20 Hiến pháp năm
2013, theo đó: “Mọi người có quyền bất khả xâm phạm về thân thể, được pháp
luật bảo hộ về sức khoẻ, danh dự và nhân phẩm; không bị tra tấn, bạo lực, truy
bức, nhục hình hay bất kỳ hình thức đối xử nào khác xâm phạm thân thể, sức
khỏe, xúc phạm danh dự, nhân phẩm”.
8. Quyền không bị tra tấn hoặc đối xử hoặc trừng phạt tàn bạo, vô nhân đạo
hoặc hạ nhục con người cũng được quy định trong nhiều văn bản quy phạm
pháp luật trong các lĩnh vực hình sự, hành chính, dân sự… Đặc biệt, trong năm
2015, Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam đã thông qua nhiều
văn bản quy phạm pháp luật4 với nhiều nội dung mới hoặc nội dung sửa đổi, bổ
sung theo hướng tiến bộ hơn; chú trọng việc nội luật hóa các quy định của điều
ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên, trong đó có Công ước.
9. Bộ luật hình sự năm 1999 (sửa đổi, bổ sung năm 2009) quy định hành vi
có tính chất tra tấn là hành vi phạm tội và có thể bị xử lý theo các tội danh
khác nhau5.
10. Theo tinh thần của Công ước, Bộ luật hình sự năm 2015 sửa đổi, bổ sung tội
bức cung (Điều 374); tội dùng nhục hình (Điều 373); tội mua chuộc hoặc cưỡng
ép người khác trong việc khai báo, cung cấp tài liệu (Điều 384); đồng thời, tiếp
tục quy định một số tội danh liên quan đến hành vi tra tấn tương tự như trong Bộ
luật hình sự năm 1999 (sửa đổi, bổ sung năm 2009).
11. Bộ luật tố tụng hình sự năm 2003 nghiêm cấm mọi hình thức truy bức, nhục
hình (Điều 6); công dân có quyền được pháp luật bảo hộ về tính mạng, sức khoẻ,
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danh dự, nhân phẩm; mọi hành vi xâm phạm tính mạng, sức khoẻ, danh dự,
nhân phẩm đều bị xử lý theo pháp luật (Điều 7).
12. Bộ luật tố tụng hình sự năm 2015 quy định các nguyên tắc: nghiêm cấm tra
tấn, bức cung, dùng nhục hình hay bất kỳ hình thức đối xử nào khác xâm phạm
thân thể, tính mạng, sức khỏe con người (Điều 10); bảo hộ tính mạng, sức khỏe,
danh dự, nhân phẩm, tài sản của cá nhân (Điều 11).
13. Luật thi hành án hình sự năm 2010 quy định các nguyên tắc: tuân thủ Hiến
pháp, pháp luật, bảo đảm lợi ích của Nhà nước, quyền và lợi ích hợp pháp của tổ
chức, cá nhân; bảo đảm nhân đạo xã hội chủ nghĩa; tôn trọng nhân phẩm, quyền,
lợi ích hợp pháp của người chấp hành án (Điều 4); cấm nhận hối lộ, sách nhiễu
trong thi hành án hình sự; cản trở người chấp hành án thực hiện quyền được đề
nghị miễn, giảm thời hạn chấp hành án (Điều 9)...
14. Luật thi hành tạm giữ, tạm giam năm 2015 quy định về việc cấm tra tấn, truy
bức, dùng nhục hình hay bất kỳ hình thức đối xử nào khác xâm phạm quyền và
lợi ích hợp pháp của người bị tạm giữ, người bị tạm giam (các điều 4 và 8).
15. Luật tổ chức cơ quan điều tra hình sự năm 2015 quy định nghiêm cấm bức
cung, dùng nhục hình và các hình thức tra tấn hoặc đối xử, trừng phạt tàn bạo,
vô nhân đạo, hạ nhục con người hay bất kỳ hình thức nào khác xâm phạm quyền
và lợi ích hợp pháp của cơ quan, tổ chức, cá nhân (Điều 14).
16. Luật khiếu nại năm 2011 bảo đảm quyền được khiếu nại và giải quyết khiếu
nại cho mọi cá nhân, tổ chức, trong đó có nạn nhân bị tra tấn; cấm cản trở, gây
phiền hà cho người thực hiện quyền khiếu nại; đe doạ, trả thù, trù dập người
khiếu nại (các điều 1 và 6).
17. Luật tố cáo năm 2011 quy định về tố cáo và giải quyết tố cáo đối với hành vi
vi phạm pháp luật của cán bộ, công chức, viên chức trong việc thực hiện nhiệm vụ,
công vụ và của cơ quan, tổ chức, cá nhân về quản lý nhà nước trong các lĩnh vực;
bảo vệ người tố cáo và quản lý công tác giải quyết tố cáo (các điều 1, 4, 5, 8).
18. Luật tổ chức Quốc hội năm 2014 (Điều 33), Luật tổ chức Chính phủ năm
2015 (Điều 21), Luật tổ chức Tòa án nhân dân năm 2014 (khoản 1 Điều 2), Luật
tổ chức Viện kiểm sát nhân dân năm 2014 (khoản 2 Điều 2, điểm b khoản 2
Điều 3, điểm b khoản 2 Điều 4), Luật Công an nhân dân năm 2014 (khoản 2
Điều 15), Luật sĩ quan quân đội nhân dân Việt Nam năm 1999 (Điều 26), Luật
an ninh quốc gia năm 2004 (khoản 6 Điều 13), Luật quân nhân chuyên nghiệp,
công nhân và viên chức quốc phòng năm 2015 (Điều 7)6... đều quy định trách
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nhiệm của các cơ quan và cá nhân trong bảo vệ quyền con người.
19. Việc bảo vệ quyền con người, quyền không bị tra tấn còn được quy định
trong Bộ luật lao động năm 2012, Luật hôn nhân và gia đình năm 2014, Luật
phòng, chống bạo lực gia đình năm 2007, Luật bình đẳng giới năm 2006, Luật
báo chí năm 2016, Luật công đoàn năm 2012, Luật quốc tịch năm 2008, Luật trợ
giúp pháp lý năm 2006, Luật khám bệnh, chữa bệnh năm 2009, Luật bảo vệ,
chăm sóc và giáo dục trẻ em năm 2004, Luật giáo dục năm 2005, Luật phổ cập
giáo dục tiểu học năm 1991, Luật cán bộ, công chức năm 2008, Luật viên chức
năm 2010 và Luật tiếp cận thông tin năm 20167...
20. Việt Nam đã trở thành thành viên của 7/9 công ước cơ bản về quyền con
người và một số nghị định thư của các công ước này. Việt Nam cũng tham gia
nhiều công ước quốc tế khác liên quan đến việc bảo vệ quyền con người và luật
nhân đạo quốc tế8 và đang tiếp tục nghiên cứu khả năng tham gia Công ước
quốc tế về bảo vệ tất cả mọi người khỏi bị cưỡng bức mất tích (CPED), Công
ước về quyền của người lao động di cư và thành viên gia đình họ (ICRMW),
Công ước về quy chế của người tị nạn (CSR), Công ước về người không có
quốc tịch (CSSP).
II. Việc áp dụng các điều ƣớc quốc tế và vị trí của điều ƣớc quốc tế trong hệ
thống pháp luật Việt Nam
21. Về vị trí của điều ước quốc tế: theo quy định tại khoản 1 Điều 6 Luật điều
ước quốc tế năm 2016 và khoản 5 Điều 156 Luật ban hành văn bản quy phạm
pháp luật năm 2015 thì trường hợp văn bản quy phạm pháp luật và điều ước
quốc tế mà Việt Nam là thành viên có quy định khác nhau về cùng một vấn đề
thì áp dụng quy định của điều ước quốc tế đó, trừ Hiến pháp.
22. Về cách thức áp dụng: theo khoản 2 Điều 6 Luật điều ước quốc tế năm 2016,
Quốc hội, Chủ tịch nước, Chính phủ khi quyết định chấp nhận sự ràng buộc của
điều ước quốc tế đồng thời quyết định cách áp dụng điều ước quốc tế (trực tiếp
áp dụng hoặc gián tiếp áp dụng thông qua hoạt động nội luật hóa).
23. Phù hợp với quy tắc trên, các quy định của Công ước không thuộc loại điều
ước quốc tế áp dụng trực tiếp. Điều 3 Nghị quyết số 83/2014/QH13 ngày
28/11/2014 của Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam phê chuẩn
Công ước chống tra tấn nêu r : “Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam xây
dựng, hoàn thiện pháp luật để phù hợp với các quy định của Công ước chống tra
tấn”. Như vậy, Việt Nam s thực hiện nội luật hóa các quy định của Công ước,
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đặc biệt là việc hình sự hóa hành vi tra tấn và sửa đổi, bổ sung các quy định về
điều tra, truy tố, xét xử, thi hành án phạt tù, khiếu nại, tố cáo, d n độ, quản lý
xuất nhập cảnh, trục xuất, trao trả…
C. Các cơ quan có thẩm quyền thực thi, theo dõi tình hình thực thi
Công ƣớc
I. Hệ thống cơ quan nhà nƣớc
24. Các cơ quan trong hệ thống tổ chức bộ máy Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ
nghĩa Việt Nam đều trực tiếp hoặc gián tiếp có trách nhiệm triển khai thực hiện
Công ước, cụ thể:
25. - Quốc hội thực hiện quyền lập hiến, lập pháp và giám sát tối cao các hoạt
động của Nhà nước (Điều 69 Hiến pháp năm 2013), trong đó có xây dựng, sửa
đổi, ban hành và giám sát việc thực hiện các đạo luật có quy định về cấm tra tấn
và các hình thức đối xử, trừng phạt tàn bạo, vô nhân đạo hoặc hạ nhục con người.
26. - Chính phủ thực hiện quyền hành pháp, là cơ quan chấp hành của Quốc hội
(Điều 94 Hiến pháp năm 2013); có trách nhiệm triển khai thực hiện Công ước từ
trung ương đến địa phương, bảo đảm pháp chế xã hội chủ nghĩa, bảo đảm quyền
con người, chống oan, sai trong quá trình thực thi công vụ. Chính phủ gồm 18
bộ, 04 cơ quan ngang bộ và 08 cơ quan thuộc Chính phủ, trong đó các cơ quan
có trách nhiệm chính trong việc triển khai Công ước là: Bộ Công an, Bộ Tư
pháp, Bộ Ngoại giao, Bộ Quốc phòng, Bộ Thông tin và Truyền thông9…
27. - Tòa án nhân dân là cơ quan xét xử và thực hiện quyền tư pháp. Tòa án
nhân dân có nhiệm vụ bảo vệ công lý, bảo vệ quyền con người, quyền công dân,
bảo vệ chế độ xã hội chủ nghĩa, bảo vệ lợi ích của Nhà nước, quyền và lợi ích
hợp pháp của tổ chức, cá nhân (Điều 102 Hiến pháp năm 2013). Hệ thống Tòa
án nhân dân gồm 04 cấp: Tòa án nhân dân tối cao, 03 tòa án nhân dân cấp cao,
63 tòa án nhân dân cấp tỉnh, 710 tòa án nhân dân cấp huyện, 01 tòa án quân sự
trung ương, 09 tòa án quân sự cấp quân khu, 17 tòa án quân sự cấp khu vực. Căn
cứ Luật tổ chức Tòa án nhân dân năm 2014 và Thông tư số 01/2016/TT-CA
ngày 21/01/2016 của Chánh án Tòa án nhân dân tối cao quy định việc tổ chức
các tòa án chuyên trách tại Tòa án nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung
ương, Tòa án nhân dân huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh và tương
đương, Tòa gia đình và người chưa thành niên đã được tổ chức trong hệ thống
Tòa án Việt Nam tại Tòa án nhân dân thành phố Hồ Chí Minh (năm 2016).
28. - Viện kiểm sát nhân dân là cơ quan thực hành quyền công tố, kiểm sát các
9
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hoạt động tư pháp của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, có nhiệm vụ
bảo vệ Hiến pháp và pháp luật, bảo vệ quyền con người, quyền công dân, bảo vệ
chế độ xã hội chủ nghĩa, lợi ích của Nhà nước, quyền và lợi ích hợp pháp của tổ
chức, cá nhân, góp phần bảo đảm pháp luật được chấp hành nghiêm chỉnh và
thống nhất (Điều 107 Hiến pháp năm 2013). Hệ thống Viện kiểm sát nhân dân
gồm 04 cấp: Viện kiểm sát nhân dân tối cao, 03 viện kiểm sát nhân dân cấp cao,
63 viện kiểm sát nhân dân cấp tỉnh, 710 Viện kiểm sát nhân dân cấp huyện; 01
viện kiểm sát quân sự trung ương, 11 viện kiểm sát quân sự quân khu và tương
đương, 28 viện kiểm sát quân sự khu vực10.
II. Các cơ quan chuyên biệt
Hệ thống cơ quan điều tra
29. - Theo quy định của Pháp lệnh tổ chức điều tra hình sự 2004 (sửa đổi, bổ
sung các năm 2006, 2009), hệ thống Cơ quan điều tra gồm: Cơ quan điều tra
trong Công an nhân dân, Cơ quan điều tra trong Quân đội nhân dân và Cơ quan
điều tra của Viện kiểm sát nhân dân tối cao11.
+ Cơ quan điều tra tiến hành điều tra tất cả các tội phạm, áp dụng mọi biện pháp
do Bộ luật tố tụng hình sự quy định để xác định tội phạm và người thực hiện
hành vi phạm tội, lập hồ sơ, đề nghị truy tố; tìm ra nguyên nhân, điều kiện phạm
tội và yêu cầu các cơ quan, tổ chức hữu quan áp dụng các biện pháp khắc phục
và ngăn ngừa.
+ Các cơ quan được giao nhiệm vụ tiến hành một số hoạt động điều tra gồm có:
Bộ đội Biên phòng, Hải quan, Kiểm lâm, lực lượng Cảnh sát biển, các cơ quan
khác của Công an nhân dân, Quân đội nhân dân theo quy định của pháp luật12.
30. - Luật tổ chức cơ quan điều tra hình sự 2015 giữ nguyên hệ thống tổ chức cơ
quan điều tra và quy định r hơn về nhiệm vụ, quyền hạn như tiếp nhận, giải
quyết tố giác, tin báo về tội phạm và kiến nghị khởi tố, tiếp nhận hồ sơ vụ án do
cơ quan được giao nhiệm vụ tiến hành một số hoạt động điều tra chuyển giao…;
bổ sung Kiểm ngư là cơ quan được giao nhiệm vụ tiến hành một số hoạt động
điều tra.
Hệ thống cơ quan quản lý và thi hành án hình sự
31. Luật thi hành án hình sự 201013 quy định hệ thống tổ chức thi hành án hình
sự như sau:
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- Cơ quan quản lý thi hành án hình sự, gồm: Cơ quan quản lý thi hành án hình sự
thuộc Bộ Công an, Cơ quan quản lý thi hành án hình sự thuộc Bộ Quốc phòng.
- Cơ quan thi hành án hình sự, gồm: trại giam thuộc Bộ Công an, trại giam thuộc
Bộ Quốc phòng, trại giam thuộc quân khu; cơ quan thi hành án hình sự Công an
cấp tỉnh; cơ quan thi hành án hình sự Công an cấp huyện; cơ quan thi hành án
hình sự cấp quân khu.
- Cơ quan được giao một số nhiệm vụ thi hành án hình sự, gồm: trại tạm giam
thuộc Bộ Công an, trại tạm giam thuộc Bộ Quốc phòng, trại tạm giam thuộc
Công an cấp tỉnh, trại tạm giam cấp quân khu; Ủy ban nhân dân xã, phường, thị
trấn; đơn vị quân đội cấp trung đoàn và tương đương.
Hệ thống cơ quan quản lý và thi hành tạm giữ, tạm giam
32. Luật thi hành tạm giữ, tạm giam năm 2015 quy định hai hệ thống cơ quan
gồm cơ quan quản lý tạm giữ, tạm giam và cơ quan thi hành tạm giữ, tạm giam.
- Hệ thống tổ chức cơ quan quản lý tạm giữ, tạm giam gồm:
+ Cơ quan quản lý tạm giữ, tạm giam trong Công an nhân dân: cơ quan quản lý
thi hành án hình sự và hỗ trợ tư pháp thuộc Bộ Công an; cơ quan thi hành án hình
sự Công an cấp tỉnh; cơ quan thi hành án hình sự Công an cấp huyện.
+ Cơ quan quản lý tạm giữ, tạm giam trong Quân đội nhân dân: cơ quan quản lý
thi hành án hình sự thuộc Bộ Quốc phòng; cơ quan thi hành án hình sự quân khu
và tương đương; Bộ chỉ huy Bộ đội Biên phòng cấp tỉnh.
- Hệ thống tổ chức cơ quan thi hành tạm giữ, tạm giam: trại tạm giam thuộc Bộ
Công an; trại tạm giam thuộc Bộ Quốc phòng; trại tạm giam Công an cấp tỉnh; trại
tạm giam thuộc quân khu và tương đương; nhà tạm giữ Công an cấp huyện; nhà
tạm giữ cơ quan điều tra hình sự khu vực trong Quân đội nhân dân; buồng tạm giữ
của Đồn biên phòng ở biên giới, hải đảo xa trung tâm hành chính cấp huyện.
III. Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức, cá nhân
33. Mặt trận Tổ quốc Việt Nam là tổ chức liên minh chính trị, liên hiệp tự
nguyện của tổ chức chính trị, các tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức xã hội và các
cá nhân tiêu biểu trong các giai cấp, tầng lớp xã hội, dân tộc, tôn giáo, người
Việt Nam định cư ở nước ngoài. Các tổ chức thành viên của Mặt trận và các tổ
chức xã hội khác có trách nhiệm đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp,
chính đáng của Nhân dân, tăng cường đồng thuận xã hội; giám sát, phản biện xã
hội (Điều 9 Hiến pháp năm 2013)14.
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34. Các tổ chức, cá nhân có quyền tham gia hoạt động theo d i tình hình thi
hành pháp luật và thực thi Công ước. Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc
Chính phủ, Ủy ban nhân dân các cấp có trách nhiệm tạo điều kiện và khuyến
khích sự tham gia của các tổ chức, cá nhân trong hoạt động theo d i tình hình thi
hành pháp luật. Căn cứ vào điều kiện cụ thể của công tác theo d i tình hình thi
hành pháp luật, Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Ủy ban nhân
dân các cấp huy động Hội luật gia Việt Nam, Liên đoàn luật sư Việt Nam và các
đoàn luật sư, Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam, các hội xã hội, nghề
nghiệp, tổ chức nghiên cứu, đào tạo, chuyên gia, nhà khoa học có đủ điều kiện
tham gia hoạt động theo d i tình hình thi hành pháp luật theo cơ chế cộng tác
viên (Điều 6 Nghị định số 59/2012/NĐ-CP ngày 23/7/2012 của Chính phủ về
theo d i tình hình thi hành pháp luật).
D. Một số khó khăn, vƣớng mắc trong thực thi Công ƣớc
35. Những thành tựu mà Việt Nam đạt được trong hơn 70 năm xây dựng và phát
triển đất nước, đặc biệt trong lĩnh vực bảo vệ quyền con người cùng với tình
hình chính trị ổn định và những chính sách, định hướng phát triển kinh tế, xã hội
phù hợp là tiền đề và thuận lợi cho Việt Nam trong quá trình triển khai, thực thi
Công ước. Tuy nhiên, Bên cạnh những nỗ lực đã thực hiện và những thành tựu
đã đạt được, Việt Nam v n còn một số khó khăn cần khắc phục để thực thi có
hiệu quả Công ước trong thời gia tới, cụ thể:
36. Hệ thống văn bản pháp luật về quyền con người chưa thật đồng bộ.
37. Nguồn lực để thực hiện các mục tiêu phát triển bền vững, bảo đảm tăng
trưởng kinh tế, phát triển xã hội, bảo vệ môi trường, giảm thiểu khác biệt giữa
các vùng, miền còn hạn chế.
38. Công ước chống tra tấn là công ước về quyền con người có nội dung liên
quan đến nhiều lĩnh vực của đời sống xã hội, có nhiều nội dung khó, phức tạp.
Vì vậy, việc triển khai Công ước phải tiến hành theo từng giai đoạn, phù hợp với
tình hình, điều kiện thực tế của Việt Nam. Việc phổ biến, tuyên truyền Công ước
đến toàn thể cán bộ, Nhân dân cũng phải được thực hiện thường xuyên, liên tục
theo hướng dễ hiểu, dễ tiếp thu. Đối với các cán bộ công chức thì phải thường
xuyên hướng d n, bồi dưỡng pháp luật và nghiệp vụ để nâng cao năng lực và
trình độ cho họ để tránh việc lạm quyền có thể xảy ra.
39. Trình độ pháp luật, nghiệp vụ của nhân viên công vụ chưa đồng đều nên họ
có thể hiểu chưa đúng, chưa đầy đủ về các nghĩa vụ và trách nhiệm của cá nhân.
Vì vậy, việc cá nhân lạm quyền trong khi thực thi công vụ v n có thể xảy ra.
Điều này cũng gây khó khăn nhất định cho các cơ quan có thẩm quyền trong
9

việc quản lý và đào tạo cán bộ.
40. Ở một số địa phương, đời sống kinh tế và trình độ dân trí của người dân
chưa cao hoặc những vùng có đông người dân tộc thiểu số sinh sống thì việc
tuyên truyền, phổ biến nội dung của Công ước và pháp luật Việt Nam có liên
quan còn gặp nhiều khó khăn do có sự khác biệt về phong tục, văn hóa, vấn đề
chuyển tải tinh thần của pháp luật sang các ngôn ngữ của dân tộc thiểu số…
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PHẦN II
CÁC QUY ĐỊNH CỤ THỂ
Về thực hiện Điều 1
Khái niệm “tra tấn” trong pháp luật Việt Nam
41. Thuật ngữ “tra tấn” và quy định về cấm tra tấn được quy định trong Hiến
pháp năm 2013 (Điều 20), Bộ luật tố tụng hình sự năm 2015 (Điều 10), Luật
thi hành tạm giữ, tạm giam 2015 (các điều 4, 8), Luật tổ chức cơ quan điều tra
hình sự 2015 (Điều 14).
42. Bộ luật hình sự năm 1999 (sửa đổi, bổ sung năm 2009) không quy định tội
danh riêng và không đưa ra khái niệm “tra tấn”. Tuy nhiên, mọi hành vi có tính
chất tra tấn được xác định là hành vi phạm tội, được quy định trong tội dùng
nhục hình (Điều 298), tội bức cung (Điều 299), tội mua chuộc hoặc cưỡng ép
người khác khai báo gian dối, cung cấp tài liệu sai sự thật (Điều 309). Hành vi
có tính chất tra tấn còn có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự theo các tội như:
tội giết người (Điều 93); tội làm chết người trong khi thi hành công vụ (Điều
97); tội bức tử (Điều 100); tội đe dọa giết người (Điều 103); tội gây thương tích
hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của người khác trong khi thi hành công vụ (Điều
107); tội hành hạ người khác (Điều 110); tội làm nhục người khác (Điều 121);
tội bắt, giữ hoặc giam người trái pháp luật (Điều 123); tội làm nhục, hành hung
người chỉ huy hoặc cấp trên (Điều 319); tội làm nhục hoặc dùng nhục hình đối
với cấp dưới (Điều 320); tội làm nhục, hành hung đồng đội (Điều 321); tội
ngược đãi tù binh, hàng binh (Điều 340).
43. Bộ luật hình sự năm 2015 đã mở rộng chủ thể, hành vi và tăng mức hình
phạt đối với các hành vi có liên quan đến tra tấn phù hợp hơn với khái niệm về
tra tấn được quy định trong Công ước và điều kiện thực tế của Việt Nam, đặc
biệt là tại các điều: Điều 373 (tội dùng nhục hình), Điều 374 (tội bức cung) và
Điều 384 (tội mua chuộc hoặc cưỡng ép người khác trong việc khai báo, cung
cấp tài liệu).
44. Một điểm mới trong pháp luật Việt Nam có thể được lưu ý để áp dụng khi
xử lý vụ việc liên quan đến tra tấn đó là Việt Nam đã cho phép lựa chọn và áp
dụng án lệ trong xét xử15. Việc áp dụng án lệ ở Việt Nam là một bước tiến mới,
góp phần áp dụng thống nhất, linh hoạt pháp luật, đặc biệt là trong lĩnh vực có
thể có cách hiểu khác nhau như pháp luật về quyền con người và pháp luật liên
quan đến tra tấn. Chánh án Tòa án nhân dân tối cao đã ban hành Quyết định số
15
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220/QĐ-CA ngày 06/4/2016 và Quyết định số 698/QĐ-CA ngày 17/10/2016 về
việc công bố án lệ.
Các văn kiện quốc tế có hiệu lực với Việt Nam hoặc các văn bản trong nước có
thể có quy định áp dụng “rộng hơn” khái niệm tra tấn của Công ước.
45. Việt Nam đã gia nhập nhiều văn kiện quốc tế về quyền con người (là thành
viên của 7/9 điều ước quốc tế cơ bản về quyền con người), trong đó các văn kiện
quốc tế có quy định về cấm tra tấn là: Tuyên ngôn thế giới về nhân quyền năm
1948, Công ước quốc tế về các quyền dân sự và chính trị năm 1966, Công ước
về quyền trẻ em năm 1989, Công ước về quyền của người khuyết tật năm
200616. Tuy nhiên, chưa có điều ước nào có quy định khái niệm tra tấn có nội
hàm rộng hơn Công ước.
Về thực hiện Điều 2
Khoản 1: Các biện pháp phòng ngừa các hành vi tra tấn
Các biện pháp lập pháp
46. Để phòng ngừa hành vi tra tấn, Việt Nam thực hiện các biện pháp lập pháp
như sau: (i) Quy định quyền không bị tra tấn trong Hiến pháp (Điều 20 Hiến
pháp năm 2013); (ii) Thực hiện cụ thể hóa quy định về cấm tra tấn tại Điều 20
Hiến pháp năm 2013 và nội luật hóa nội dung của Công ước chống tra tấn vào
hệ thống pháp luật hình sự, tố tụng hình sự, thi hành án hình sự, tổ chức điều
tra hình sự, hành chính... và các văn bản pháp luật về bảo vệ quyền con
người17; (iii) Tiếp tục nghiên cứu, tham gia các điều ước khác về quyền con
người18 và (iv) Quy định nhiều biện pháp mới nhằm phòng ngừa hành vi phạm
tội của nhân viên công vụ, trong đó có hành vi tra tấn.
47. Quá trình hoàn thiện các quy định của pháp luật hình sự, tố tụng hình sự, thi
hành án hình sự, tổ chức điều tra hình sự, hành chính... Quốc hội nước Cộng hòa
xã hội chủ nghĩa Việt Nam đã bổ sung nhiều quy định mới để phòng ngừa hành
vi vi phạm pháp luật của nhân viên công vụ như: Bộ luật tố tụng hình sự năm
2015 quy định về ghi âm, ghi hình có âm thanh trong hỏi cung bị can (Điều 183)
và có thể ghi âm, ghi hình có âm thanh khi tiếp nhận tố giác, tin báo về tội
phạm, kiến nghị khởi tố (Điều 146), lấy lời khai (các điều 187, 188, 442), đối
chất (Điều 189), xét xử (Điều 258); quy định về quyền trình bày lời khai, trình
bày ý kiến, không buộc người bị giữ trong trường hợp khẩn cấp, người bị bắt,
người bị tạm giữ, bị can, bị cáo, người đại diện theo pháp luật của pháp nhân
16
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phải đưa ra lời khai chống lại chính mình hoặc buộc phải nhận mình có tội (các
điều 58, 59, 60, 61, 435); quy định người bào chữa có quyền tham gia từ thời điểm
người bị bắt, có mặt trong các hoạt động đối chất, nhận dạng, nhận biết giọng nói,
đề nghị tiến hành các hoạt động tố tụng theo luật định (các điều 73, 80)19.
48. Luật xử lý vi phạm hành chính năm 2012 quy định cụ thể về 35 chức danh
có thẩm quyền quyết định tạm giữ người theo thủ tục hành chính và nơi tạm giữ
người theo thủ tục hành chính.
Các biện pháp hành chính
49. Triển khai thi hành Công ước được thực hiện đồng thời với việc thực hiện
chiến lược cải cách tư pháp và đẩy mạnh cải cách hành chính ở Việt Nam. Vì
vậy, Việt Nam đã triển khai nhiều biện pháp đơn giản hóa thủ tục hành chính
nhằm loại bỏ các điều kiện để cán bộ có thể lạm dụng công vụ gây bất lợi cho
người dân20, ví dụ như thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông tại cơ quan
hành chính nhà nước ở địa phương, xây dựng cơ sở dữ liệu quốc gia công khai
các thủ tục hành chính, thiết lập hệ thống phản ánh kiến nghị qua đường dây
nóng, ứng dụng công nghệ thông tin, giao dịch trực tuyến tránh tình trạng người
dân tiếp xúc trực tiếp với cán bộ...
50. Các bộ, ban, ngành đều ban hành quy định về quy tắc đạo đức nghề nghiệp
và trách nhiệm của cán bộ, công chức, những điều cán bộ, công chức không
được làm để nâng cao tinh thần trách nhiệm, xây dựng các chuẩn mực đạo đức
của những người đại diện cho công quyền.
Các biện pháp tư pháp hoặc những biện pháp khác
51. Căn cứ vào đối tượng bị áp dụng và ý nghĩa thay thế hình phạt, các biện
pháp tư pháp được chia thành hai nhóm: (i) Nhóm thứ nhất, các biện pháp chung
áp dụng đối với mọi người phạm tội và chỉ nhằm hỗ trợ hình phạt được quy định
tại các điều 41, 42 và 43 Bộ luật hình sự năm 1999 (sửa đổi, bổ sung năm 2009),
gồm: tịch thu vật, tiền trực tiếp liên quan đến tội phạm; trả lại tài sản, sửa chữa
hoặc bồi thường thiệt hại; buộc công khai xin lỗi; bắt buộc chữa bệnh; (ii) Nhóm
thứ hai, các biện pháp tư pháp thay thế hình phạt chỉ áp dụng đối với người chưa
thành niên phạm tội, được quy định tại Điều 70 Bộ luật hình sự năm 1999 (sửa
đổi, bổ sung năm 2009), gồm: giáo dục tại xã, phường, thị trấn; đưa vào trường
giáo dưỡng.
52. Để kịp thời ngăn chặn tội phạm hoặc khi có căn cứ chứng tỏ người bị buộc
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tội s gây khó khăn cho việc điều tra, truy tố, xét xử hoặc s tiếp tục phạm tội
hoặc để bảo đảm thi hành án, cơ quan, người có thẩm quyền tiến hành tố tụng
trong phạm vi thẩm quyền của mình có thể áp dụng các biện pháp bắt, tạm giữ,
tạm giam, cấm đi khỏi nơi cư trú, bảo lĩnh, đặt tiền hoặc tài sản có giá trị để bảo
đảm (Chương VI Bộ luật tố tụng hình sự năm 2003). Quy định này được sửa
đổi, bổ sung tại Chương VII Bộ luật tố tụng hình sự năm 2015 gồm: giữ người
trong trường hợp khẩn cấp, bắt, tạm giữ, tạm giam, bảo lĩnh, đặt tiền để bảo đảm,
cấm đi khỏi nơi cư trú, tạm hoãn xuất cảnh... Bên cạnh đó, Chương XXXVI Bộ
luật tố tụng hình sự năm 2015 cũng quy định các biện pháp ngăn chặn để bảo đảm
xem xét yêu cầu d n độ hoặc thi hành quyết định d n độ (Điều 502).
53. Theo quy định của Bộ luật tố tụng hình sự năm 2003, người ra lệnh bắt, Cơ
quan điều tra nhận người bị bắt phải thông báo ngay cho gia đình người đã bị
bắt, chính quyền xã, phường, thị trấn hoặc cơ quan, tổ chức nơi người đó cư trú
hoặc làm việc biết. Nếu thông báo cản trở việc điều tra thì sau khi cản trở đó
không còn nữa, người ra lệnh bắt, Cơ quan điều tra nhận người bị bắt phải thông
báo ngay (Điều 85).
54. Bộ luật tố tụng hình sự năm 2015 có nhiều quy định mới tiến bộ hơn Bộ luật
tố tụng hình sự năm 2003 về các biện ngăn chặn và các biện pháp khác như: sau
khi giữ người, bắt người, nhận người bị giữ, bị bắt, cơ quan, người có thẩm
quyền phải thông báo ngay cho gia đình người bị giữ, bị bắt, chính quyền xã,
phường, thị trấn nơi người đó cư trú hoặc cơ quan, tổ chức nơi người đó làm
việc, học tập biết; trường hợp người bị giữ, người bị bắt là công dân nước ngoài
thì phải thông báo cho Cơ quan ngoại giao của Việt Nam để thông báo cho Cơ
quan đại diện ngoại giao của nước có công dân bị giữ, bị bắt. Nếu việc thông
báo cản trở truy bắt đối tượng khác hoặc cản trở điều tra thì sau khi cản trở đó
không còn, người ra lệnh giữ người, lệnh hoặc quyết định bắt người, Cơ quan
điều tra nhận người bị giữ, người bị bắt phải thông báo ngay (Điều 116). Khi
tạm giam bị can, Cơ quan điều tra có trách nhiệm phải kiểm tra căn cước của
người bị tạm giam và thông báo ngay cho gia đình người bị tạm giam, chính
quyền xã, phường, thị trấn nơi người bị tạm giam cư trú hoặc cơ quan, tổ chức
nơi người bị tạm giam làm việc, học tập biết (Điều 119). Người bị giữ trong
trường hợp khẩn cấp, người bị bắt trong trường hợp phạm tội quả tang và người
bị bắt theo quyết định truy nã có quyền yêu cầu người bào chữa tham gia ngay
từ khi bắt đầu quá trình tố tụng để bảo đảm quyền lợi, trong đó có quyền không
bị bức cung, dùng nhục hình (Điều 74).
55. Thời hạn tạm giữ không quá 03 ngày, trong trường hợp cần thiết có thể được
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gia hạn nhưng không quá 03 ngày và trong trường hợp đặc biệt, có thể gia hạn
tạm giữ lần thứ hai nhưng không quá 03 ngày. Mọi trường hợp gia hạn tạm giữ
đều phải được Viện kiểm sát phê chuẩn. Trong khi tạm giữ, nếu không đủ căn
cứ khởi tố bị can thì phải trả tự do ngay cho người bị tạm giữ. Thời gian tạm giữ
được trừ vào thời hạn tạm giam. Một ngày tạm giữ được tính bằng một ngày tạm
giam (Điều 87 Bộ luật tố tụng hình sự năm 2003 và Điều 118 Bộ luật tố tụng
hình sự năm 2015).
56. Thời hạn tạm giam bị can để điều tra không quá 02 tháng đối với tội phạm ít
nghiêm trọng, không quá 03 tháng đối với tội phạm nghiêm trọng, không quá 04
tháng đối với tội phạm rất nghiêm trọng và tội phạm đặc biệt nghiêm trọng. Việc
gia hạn tạm giam được thực hiện theo quy định của pháp luật (Điều 120 Bộ luật
tố tụng hình sự năm 2003 và Điều 173 Bộ luật tố tụng hình sự năm 2015). Điểm
tiến bộ của Bộ luật tố tụng hình sự năm 2015 so với Bộ luật tố tụng hình sự năm
2003 là số lần gia hạn tạm giam giảm từ 2 lần xuống còn 1 lần đối với tội phạm
nghiêm trọng và rất nghiêm trọng, giảm từ 3 lần xuống còn 2 lần đối với tội
phạm đặc biệt nghiêm trọng, làm giảm tổng số thời gian mà bị can có thể bị tạm
giam. Đây là một bước tiến trong bảo đảm quyền con người của bị can của pháp
luật tố tụng hình sự Việt Nam.
57. Nghị định số 89/1998/NĐ-CP ngày 07/11/1998 của Chính phủ ban hành
Quy chế về tạm giữ, tạm giam và Nghị định số 98/2002/NĐ-CP ngày
27/11/2002 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế tạm giữ,
tạm giam ban hành kèm theo Nghị định số 89/1998/NĐ-CP quy định:
- Khi tiếp nhận người bị tạm giữ, tạm giam thì trưởng nhà tạm giữ, giám thị trại
tạm giam phải xem xét quyết định tạm giữ, lệnh tạm giam, lệnh truy nã và các
tài liệu, thủ tục cần thiết khác để bảo đảm giam giữ đúng người, đúng pháp luật;
lập biên bản giao nhận hồ sơ và giao nhận người bị tạm giữ, tạm giam, đồng thời
xác định tình trạng sức khoẻ của họ; lập danh chỉ bản, chụp ảnh và vào sổ theo
d i danh sách người bị tạm giữ, tạm giam; phổ biến nội quy nhà tạm giữ, trại
tạm giam cho người bị tạm giữ, tạm giam, kiểm tra thân thể và đồ vật mang theo
của họ trước khi đưa họ vào buồng giam, giữ. Việc kiểm tra thân thể người bị
tạm giữ, tạm giam là nam giới do cán bộ nam thực hiện, là nữ giới do cán bộ nữ
thực hiện và được tiến hành ở phòng kín (Điều 16).
- Việc giam, giữ bố trí theo khu vực và phân loại như sau: phụ nữ; người chưa
thành niên; người nước ngoài; người có bệnh truyền nhiễm nguy hiểm... Người
nước ngoài bị tạm giữ, tạm giam có thể được giam, giữ ở buồng riêng trong nhà
tạm giữ, trại tạm giam (Điều 15).
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- Chế độ ăn, ở, chăm sóc y tế, sinh hoạt, thăm gặp… của người bị tạm giữ, tạm
giam cũng được quy định cụ thể21.
58. Luật thi hành tạm giữ, tạm giam năm 2015 có một số quy định về tạm giữ,
tạm giam tiến bộ hơn trước đây như:
- Người bị tạm giữ, người bị tạm giam được bố trí theo khu và phân loại như
sau: (i) Người bị tạm giữ; người bị tạm giam; người dưới 18 tuổi; phụ nữ; người
nước ngoài; người thực hiện hành vi phạm tội có tính chất côn đồ; giết người;
cướp tài sản thuộc loại tội phạm đặc biệt nghiêm trọng; tái phạm nguy hiểm;
người phạm tội xâm phạm an ninh quốc gia; người đang chờ chấp hành án phạt
tù; người thường xuyên vi phạm nội quy của cơ sở giam giữ; (ii) Người mắc
bệnh truyền nhiễm nhóm A; người bị kết án tử hình; người có dấu hiệu mắc
bệnh tâm thần hoặc một bệnh khác làm mất khả năng nhận thức hoặc khả năng
điều khiển hành vi của mình nhưng chưa được giám định, đang chờ kết quả
giám định hoặc đang chờ đưa đi cơ sở bắt buộc chữa bệnh.
- Người bị tạm giữ, người bị tạm giam là người đồng tính, người chuyển giới;
phụ nữ có thai hoặc có con dưới 36 tháng tuổi ở cùng; người mắc bệnh truyền
nhiễm nhóm A; người bị kết án tử hình; người có dấu hiệu mắc bệnh tâm thần
hoặc một bệnh khác làm mất khả năng nhận thức hoặc khả năng điều khiển hành
vi của mình nhưng chưa được giám định, đang chờ kết quả giám định hoặc đang
chờ đưa đi cơ sở bắt buộc chữa bệnh có thể được bố trí giam giữ ở buồng riêng.
- Luật đã dành một chương (Chương V) quy định về chế độ của người bị tạm
giữ, người bị tạm giam là người dưới 18 tuổi, phụ nữ có thai hoặc nuôi con dưới
36 tháng tuổi.
Hiệu quả của các biện pháp phòng ngừa tra tấn
59. Ngay khi chưa tham gia Công ước, Việt Nam đã coi trọng và bảo vệ các giá
trị về quyền con người thông qua việc ban hành chính sách, pháp luật và triển
khai thực hiện trên thực tế. Việc tham gia Công ước là một trong những bước
tiến quan trọng của Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam tiếp nối quá
trình xây dựng, hoàn thiện các chế độ, chính sách và thực hiện bảo vệ quyền con
người, trong đó có quyền không bị tra tấn và là một cơ hội để các cơ quan có
thẩm quyền triển khai một cách đồng bộ các biện pháp ngăn chặn, đấu tranh
chống hành vi tra tấn xảy ra trên lãnh thổ quốc gia. Tính hiệu quả của các biện
pháp này có thể được ghi nhận như sau:
- Ngay từ khi nghiên cứu tham gia Công ước, Ban soạn thảo Bộ luật hình sự, Bộ
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luật tố tụng hình sự, Luật thi hành tam giữ, tạm giam… đã tổ chức nghiên cứu
và đề xuất việc nội luật hoá các yêu cầu của Công ước và đã được thể hiện trong
quy định của các luật được ban hành năm 2015. Như vậy, Việt Nam đã nội luật
hoá các quy định của Công ước ngay trong năm đầu tiên trở thành thành viên
Công ước.
- Việt Nam đã xây dựng kế hoạch và thực hiện việc tuyên truyền, phổ biến nội
dung của Công ước và các quy định của pháp luật Việt Nam có liên quan trên
quy mô toàn quốc. Các ngành, các cấp khác nhau từ Trung ương đến địa phương
đều xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện Công ước22.
- Ở Việt Nam, tội phạm có tính chất tra tấn không phải là tội phạm phổ biến,
chiếm tỷ lệ rất nhỏ trong tổng số các tội phạm. Từ năm 2011 đến 2015, Tòa án
nhân dân đã thụ lý và xét xử sơ thẩm 10 vụ án về tội dùng nhục hình, không có
vụ án nào về tội bức cung và tội mua chuộc hoặc cưỡng ép người khác khai báo
gian dối, cung cấp tài liệu sai sự thật, cụ thể là: năm 2010 và 2011 là 0 vụ; năm
2012 là 4 vụ, chiếm 0,0061% tổng số vụ được xét xử sơ thẩm; năm 2013 là 01
vụ, chiếm 0,003% số vụ được xét xử sơ thẩm; năm 2014 là 03 vụ, chiếm
0,0045% tổng số vụ án được xét xử sơ thẩm; năm 2015 là 02 vụ, chiếm 0,0033%
tổng số vụ án được xét xử sơ thẩm.
Khoản 2
Các quy định của pháp luật bảo đảm quyền không bị tra tấn không bị vi phạm
ngay cả trong tình trạng khẩn cấp hoặc chống khủng bố
60. Theo quy định tại khoản 2 Điều 14 Hiến pháp năm 2013, quyền con người,
quyền công dân chỉ có thể bị hạn chế theo quy định của luật trong trường hợp
cần thiết vì lý do quốc phòng, an ninh quốc gia, trật tự, an toàn xã hội, đạo đức
xã hội, sức khỏe của cộng đồng.
61. Luật phòng, chống khủng bố năm 2013 quy định hoạt động phòng, chống
khủng bố phải tuân thủ Hiến pháp, pháp luật, đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp
của tổ chức, cá nhân; bảo đảm an toàn, tính mạng, sức khỏe con người (Điều 4);
nghiêm cấm lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong phòng, chống khủng bố để xâm
phạm quyền và lợi ích hợp pháp của cá nhân (Điều 6); việc điều tra, truy tố, xét
xử tội phạm khủng bố, tội phạm tài trợ khủng bố được thực hiện theo quy định
của Bộ luật hình sự, Bộ luật tố tụng hình sự và các quy định khác của pháp luật
có liên quan (Điều 9).
62. Khoản 6 Điều 2 Nghị định số 71/2002/NĐ-CP ngày 23/7/2002 của Chính
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phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Pháp lệnh tình trạng khẩn cấp
trong trường hợp có thảm họa lớn, dịch bệnh nguy hiểm nghiêm cấm việc lợi
dụng tình trạng khẩn cấp để xâm phạm quyền, lợi ích hợp pháp của cá nhân.
63. Trong các quy định của pháp luật Việt Nam trong mọi trường hợp, kể cả
trong tình trạng khẩn cấp và chống khủng bố thì các quyền con người cơ bản,
trong đó có quyền không bị tra tấn cũng được bảo đảm và mọi hoạt động của các
cơ quan nhà nước trong tình trạng khẩn cấp hay khủng bố đều phải tuân thủ các
quy định của pháp luật có liên quan về bảo đảm quyền con người.
Khoản 3
Các quy định có liên quan đến thực hiện mệnh lệnh của cấp trên trong các cơ
quan công quyền
64. Điều 30 Luật Công an nhân dân năm 2014 quy định sĩ quan, hạ sĩ quan,
chiến sĩ Công an nhân dân có trách nhiệm nghiêm chỉnh chấp hành chỉ thị, mệnh
lệnh của cấp trên. Tuy nhiên, Luật cũng quy định, khi nhận mệnh lệnh của người
chỉ huy, nếu có căn cứ cho là mệnh lệnh đó trái pháp luật thì phải báo cáo ngay
với người ra mệnh lệnh; trong trường hợp v n phải chấp hành mệnh lệnh thì báo
cáo kịp thời lên cấp trên trực tiếp của người ra mệnh lệnh và không phải chịu
trách nhiệm về hậu quả của việc thi hành mệnh lệnh đó.
65. Khoản 3 Điều 27 Luật sĩ quan quân đội nhân dân Việt Nam năm 1999 (sửa
đổi, bổ sung các năm 2008 và 2014) cũng quy định nguyên tắc nêu trên.
66. Luật cán bộ, công chức năm 2008 (khoản 6 Điều 9) quy định cán bộ, công
chức có nghĩa vụ chấp hành quyết định của cấp trên. Khi có căn cứ cho rằng
quyết định đó là trái pháp luật thì phải kịp thời báo cáo bằng văn bản với người
ra quyết định; trường hợp người ra quyết định v n quyết định việc thi hành thì
phải có văn bản và người thi hành phải chấp hành nhưng không chịu trách
nhiệm về hậu quả của việc thi hành, đồng thời báo cáo cấp trên trực tiếp của
người ra quyết định. Người ra quyết định phải chịu trách nhiệm trước pháp luật
về quyết định của mình.
67. Quy định của Việt Nam về trường hợp này v n chưa hoàn toàn đáp ứng yêu
cầu của Công ước. Tuy nhiên, đến nay Việt Nam chưa ghi nhận bất kỳ trường hợp
nào viện d n “thực hiện mệnh lệnh cấp trên” để biện minh cho hành vi tra tấn.
Về thực hiện Điều 3
Về trục xuất
68. Trục xuất là hình phạt chính hoặc hình phạt bổ sung được quy định tại
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Điều 28 Bộ luật hình sự năm 1999 (sửa đổi, bổ sung năm 2009) và Điều 32 Bộ
luật hình sự năm 2015 hoặc là một hình thức xử phạt vi phạm hành chính quy
định tại Điều 27 Luật xử lý vi phạm hành chính năm 2012.
69. Buộc xuất cảnh là một biện pháp quy định tại khoản 8 Điều 3 Luật nhập
cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam năm 2014.
Người nước ngoài có thể bị buộc xuất cảnh trong trường hợp: hết thời hạn tạm
trú nhưng không tự xuất cảnh hoặc vì lý do quốc phòng, an ninh, trật tự, an toàn
xã hội (khoản 1 Điều 30). Từ khi Luật này có hiệu lực (01/01/2015) đến nay,
Việt Nam chưa thực hiện buộc xuất cảnh trường hợp nào.
70. Luật xử lý vi phạm hành chính năm 2012 quy định chi tiết về trình tự, thủ
tục, thẩm quyền trong trục xuất người theo thủ tục hành chính.
71. Luật thi hành án hình sự năm 2010 quy định chi tiết về nguyên tắc, trình tự,
thủ tục, tổ chức, nhiệm vụ, quyền hạn của cơ quan có thẩm quyền trong thi hành
án phạt trục xuất; quyền, nghĩa vụ của người bị áp dụng án phạt trục xuất; trách
nhiệm của cơ quan, tổ chức, cá nhân liên quan trong thi hành án phạt trục xuất.
72. Thông tư liên tịch số 07/2011/TTLT-BCA-BQP-BNG ngày 16/11/2011
của Bộ Công an, Bộ Quốc phòng, Bộ Ngoại giao hướng d n về việc thi hành
hình phạt trục xuất, quy định hình phạt trục xuất được áp dụng đối với người
nước ngoài phạm tội, buộc người đó trong thời hạn nhất định phải rời khỏi
lãnh thổ Việt Nam. Hình phạt trục xuất có thể được áp dụng với người nước
ngoài phạm tội được quy định trong Bộ luật hình sự. Tuỳ từng trường hợp cụ
thể, trên cơ sở cân nhắc tất cả các tình tiết của vụ án, nếu thấy áp dụng hình
phạt trục xuất là cần thiết, có thể đạt được mục đích của hình phạt, Toà án có
thể áp dụng hình phạt trục xuất đối với người phạm tội.
73. Từ năm 2011 đến nay, Bộ Công an Việt Nam đã thực hiện trục xuất hình
sự 54 người theo quyết định của Toà án; trục xuất 167 người theo thủ tục
hành chính23.
74. Pháp luật Việt Nam không có quy định cụ thể về trường hợp không được
trục xuất nếu có lý do để tin rằng người bị trục xuất s bị tra tấn. Tuy nhiên, khi
quyết định áp dụng hình phạt trục xuất, Tòa án hoặc người có thẩm quyền đều
phải cân nhắc đến lợi ích của người bị trục xuất, các quy định của pháp luật
trong nước, pháp luật quốc tế trong đó có quy định tại Điều 3 của Công ước
chống tra tấn để đưa ra quyết định phù hợp.
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Về dẫn độ
75. D n độ được quy định trong Bộ luật tố tụng hình sự năm 2003, Bộ luật tố
tụng hình sự năm 2015, Luật tương trợ tư pháp năm 2007; tại 13 hiệp định tương
trợ tư pháp về hình sự, dân sự, hôn nhân, gia đình đã ký kết và 13 hiệp định riêng
về d n độ đã ký kết hoặc dự kiến ký kết với các nước 24… Trong hầu hết các hiệp
định đều quy định r việc từ chối d n độ nếu có nghi ngờ người bị yêu cầu d n độ
có thể bị truy bức, bị tra tấn, đối xử hoặc trừng phạt tàn bạo, vô nhân đạo hoặc hạ
nhục ở nước yêu cầu. Ngoài ra, điểm d khoản 1 Điều 344 Bộ luật tố tụng hình sự
năm 2003 và điểm d khoản 1 Điều 35 Luật tương trợ tư pháp năm 2007 quy định
các trường hợp Việt Nam từ chối d n độ, trong đó có trường hợp từ chối với lý
do người bị yêu cầu d n độ là người đang cư trú ở Việt Nam có khả năng bị truy
bức ở nước yêu cầu do có sự phân biệt về chủng tộc, tôn giáo, giới tính, quốc
tịch, dân tộc, thành phần xã hội hoặc quan điểm chính trị.
76. Như vậy, từ khi chưa phê chuẩn Công ước, nội dung từ chối d n độ nếu có
nghi ngờ người bị yêu cầu d n độ có thể bị tra tấn hoặc truy bức tại nước yêu
cầu đã được đưa vào các hiệp định về d n độ mà Việt Nam đã ký kết và các dự
thảo hiệp định về d n độ dự kiến s ký với các nước.
77. Từ năm 2012 đến 2016, trong các yêu cầu d n độ mà Việt Nam đã gửi đến
các nước25 đều khẳng định cam kết người bị yêu cầu d n độ s không bị tra tấn
hoặc đối xử hoặc trừng phạt tàn bạo, vô nhân đạo hoặc hạ nhục con người hay bị
truy bức do có sự phân biệt về chủng tộc, tôn giáo, giới tính, quốc tịch, dân tộc,
thành phần xã hội hoặc quan điểm chính trị. Đồng thời, Việt Nam cũng đề nghị
các quốc gia yêu cầu Việt Nam d n độ cũng phải cam kết nội dung tương tự khi
yêu cầu d n độ26.
Về trao trả
78. Về chuyển giao người bị kết án phạt tù: Luật tương trợ tư pháp năm 2007 đã
có quy định không chuyển giao người đang chấp hành hình phạt tù tại Việt Nam
cho nước ngoài nếu có căn cứ cho rằng người được chuyển giao có thể bị tra tấn,
trả thù hoặc truy bức tại nước tiếp nhận chuyển giao (khoản 1 Điều 51). Bên
cạnh đó, từ năm 2012 đến 2016, Việt Nam đã ký kết 02 hiệp định về chuyển
giao người bị kết án phạt tù với Cộng hòa Hung-ga-ri (2013) và Cộng hòa dân
chủ xã hội chủ nghĩa Xri Lan-ca (2014)27 đều có quy định từ chối chuyển giao
nếu có căn cứ cho rằng người bị kết án đó khi về nước mà mình mang quốc tịch
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để tiếp tục thi hành hình phạt có thể bị tra tấn, trả thù hoặc truy bức.
79. Trao trả tội phạm là người nước ngoài: các đơn vị chức năng của Bộ Công
an Việt Nam, căn cứ Điều lệ của Tổ chức Cảnh sát hình sự quốc tế (Interpol), s
thực hiện kiểm tra, phát hiện các đối tượng phạm tội bị cơ quan có thẩm quyền
của nước ngoài, cảnh sát quốc tế truy nã đang lẩn trốn tại Việt Nam và phối hợp
với các cơ quan, đơn vị có liên quan thực hiện các thủ tục cần thiết để bàn giao
cho cơ quan chức năng của nước ngoài. Năm 2015, các đơn vị thuộc Bộ Công
an Việt Nam đã trao trả 32 đối tượng thuộc danh sách truy nã của Interpol.
80. Đến nay, Việt Nam cũng chưa có vụ việc trục xuất, trao trả hoặc d n độ nào
liên quan đến tra tấn.
81. Trong lĩnh vực tương trợ tư pháp về hình sự, ủy thác tư pháp hình sự của
nước ngoài s bị từ chối thực hiện nếu “không phù hợp với điều ước quốc tế mà
Việt Nam là thành viên” (điểm a khoản 1 Điều 21 Luật tương trợ tư pháp năm
2007). Trường hợp d n giải người đang chấp hành hình phạt tù để cung cấp
chứng cứ, cơ quan có thẩm quyền của nước yêu cầu phải cam kết bằng văn bản
về việc bảo đảm an toàn tính mạng, sức khỏe, điều kiện ăn ở, đi lại, thời hạn,
phương thức tiếp nhận, trao trả và các điều kiện cụ thể khác liên quan đến việc
d n giải do cơ quan tiến hành tố tụng có thẩm quyền của Việt Nam đề nghị
(điểm b khoản 2 Điều 25 Luật tương trợ tư pháp năm 2007) nhằm tránh sự trừng
phạt hay tra tấn của nước yêu cầu.
Giới thiệu công tác huấn luyện/đào tạo đối với các cán bộ giải quyết việc trục
xuất, đẩy trả hoặc dẫn độ người nước ngoài
82. Tổng cục Cảnh sát Bộ Công an đã tổ chức tập huấn về Hướng d n số 65
ngày 05/01/2011 về phối hợp xử lý các vụ việc có yếu tố nước ngoài, có tính
chất xuyên quốc gia liên quan đến Việt Nam qua kênh hợp tác Interpol,
Aseanapol và Hướng d n số 2454 ngày 12/7/2011 về công tác truy nã quốc tế
qua kênh hợp tác Interpol và tổ chức nhiều lớp tập huấn cho cán bộ, chiến sĩ
Công an các đơn vị, địa phương 02 văn bản hướng d n này.
Về thực hiện Điều 4
Nghĩa vụ đảm bảo mọi hành vi tra tấn đều là tội phạm theo pháp luật hình sự
quốc gia phù hợp với khái niệm tại Điều 1.
83. Như đã phân tích tại đoạn 42, Bộ luật hình sự năm 1999 (sửa đổi, bổ sung
năm 2009) không đưa ra khái niệm tra tấn, không quy định tội danh tra tấn, tuy
nhiên các hành vi có tính chất tra tấn theo khái niệm tại Điều 1 Công ước đều
được quy định trong các điều khoản của Bộ luật hình sự năm 1999 và người vi
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phạm phải chịu trách nhiệm hình sự.
84. Thời hiệu truy cứu trách nhiệm hình sự đối với tội phạm nói chung cũng như
các tội phạm có tính chất tra tấn được quy định tại Điều 23 Bộ luật hình sự năm
1999 (sửa đổi, bổ sung năm 2009) và Điều 27 Bộ luật hình sự năm 2015, cụ thể
như sau: 05 năm đối với tội phạm ít nghiêm trọng; 10 năm đối với tội phạm
nghiêm trọng; 15 năm đối với tội phạm rất nghiêm trọng; 20 năm đối với tội
phạm đặc biệt nghiêm trọng.
85. Các quy định liên quan đến tội phạm tra tấn trong Bộ luật hình sự năm 2015
đã được sửa đổi, bổ sung theo hướng:
86. - Sửa đổi tội dùng nhục hình (Điều 373) như sau:
+ Bổ sung hành vi đối xử tàn bạo, hạ nhục nhân phẩm của người khác là hành vi
cấu thành tội phạm này để có thể bao gồm hành vi tra tấn về tinh thần;
+ Mở rộng phạm vi chủ thể tội dùng nhục hình là bất cứ người nào trong hoạt
động tố tụng, thi hành án hoặc thi hành các biện pháp đưa vào trường giáo
dưỡng, đưa vào cơ sở giáo dục bắt buộc, đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc;
+ Cụ thể hóa các tình tiết định khung tăng nặng trách nhiệm hình sự và bổ sung
một khoản mới (khoản 4) để tăng nặng trách nhiệm hình sự đối với trường hợp
làm nạn nhân chết với mức hình phạt là tù có thời hạn từ 12 năm đến 20 năm
hoặc tù chung thân.
87. - Sửa đổi tội bức cung (Điều 374) như sau:
+ Mở rộng phạm vi chủ thể của tội này: không chỉ là người có thẩm quyền trong
hoạt động hỏi cung bị can, bị cáo trong vụ án hình sự mà còn là người có thẩm
quyền trong hoạt động lấy lời khai đối với nhân chứng, người bị hại, người có
quyền lợi nghĩa vụ liên quan trong vụ án hình sự, dân sự, lao động, hành
chính…;
+ Cụ thể hoá các tình tiết định khung tăng nặng trách nhiệm hình sự, trong đó có
hành vi dùng nhục hình hoặc đối xử tàn bạo, hạ nhục nhân phẩm người bị lấy lời
khai, hỏi cung; bổ sung một khoản mới (khoản 4) để tăng nặng trách nhiệm hình sự
với mức hình phạt là tù có thời hạn từ 12 năm đến 20 năm hoặc tù chung thân nếu
thuộc một trong các trường hợp: làm người bị bức cung chết; làm oan người vô tội;
d n đến bỏ lọt tội phạm rất nghiêm trọng hoặc tội phạm đặc biệt nghiêm trọng.
88. - Sửa đổi, bổ sung tội mua chuộc hoặc cưỡng ép người khác trong việc khai
báo, cung cấp tài liệu (Điều 384) như sau:
+ Sửa đổi tình tiết định tội không chỉ là cưỡng ép, mua chuộc để khai báo gian dối,
cung cấp tài liệu sai sự thật, mà còn cưỡng ép, mua chuộc để các đối tượng không
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khai báo, không cung cấp tài liệu phục vụ cho việc giải quyết vụ án, vụ việc;
+ Mở rộng phạm vi người bị mua chuộc, bị cưỡng ép khai báo, cung cấp tài liệu:
người làm chứng, người bị hại, đương sự trong các vụ án hình sự, hành chính,
dân sự, kinh tế, lao động, người giám định, người định giá tài sản, người phiên
dịch, người dịch thuật.
+ Bổ sung hậu quả d n đến việc giải quyết vụ án, vụ việc bị sai lệch là tình tiết
tăng nặng trách nhiệm hình sự.
89. Các tội danh liên quan khác cũng được sửa đổi, bổ sung theo hướng quy
định tình tiết: “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn để phạm tội” là tình tiết tăng nặng
trách nhiệm hình sự, gồm các tội: đe dọa giết người (Điều 133), cố ý gây thương
tích hoặc gây tổn hại cho sức khoẻ của người khác (Điều 134).
90. Đồng thời, tại cấu thành tăng nặng trách nhiệm hình sự của tội bắt, giữ hoặc
giam người trái pháp luật (Điều 157) cũng được bổ sung tình tiết: “Tra tấn, đối
xử hoặc trừng phạt tàn bạo, vô nhân đạo hoặc hạ nhục phẩm giá nạn nhân”.
Trách nhiệm pháp lý đối với hành vi đồng phạm hoặc tham gia vào tội phạm tra
tấn hoặc các tội phạm có liên quan nêu trên.
91. Đồng phạm được quy định tại Điều 20 Bộ luật hình sự năm 1999 (sửa đổi,
bổ sung năm 2009) và Điều 17 Bộ luật hình sự năm 2015. Đồng phạm là trường
hợp có hai người trở lên cố ý cùng thực hiện một tội phạm. Người đồng phạm
phải chịu trách nhiệm về tội phạm, tuy nhiên, không phải chịu trách nhiệm hình
sự về hành vi vượt quá của người thực hành. Các loại người đồng phạm bao
gồm: người tổ chức, người thực hành, người xúi giục, người giúp sức. Như vậy,
người thực hiện hành vi đồng phạm hoặc tham gia vào tội phạm có tính chất tra
tấn và các tội phạm có liên quan phải chịu trách nhiệm hình sự về hành vi phạm
tội của mình, tùy theo tính chất, mức độ tham gia của người đó.
Quy định hiện hành về các biện pháp kỷ luật trong quá trình điều tra một vụ
việc về tra tấn đối với nhân viên thực thi pháp luật bị cáo buộc thực hiện hành vi
tra tấn
92. Nghị định số 34/2011/NĐ-CP ngày 17/5/2011 của Chính phủ quy định về xử
lý kỷ luật đối với công chức và Nghị định số 27/2012/NĐ-CP ngày 06/4/2012
của Chính phủ quy định về xử lý kỷ luật viên chức và trách nhiệm bồi thường,
hoàn trả của viên chức, với các hình thức kỷ luật như sau: khiển trách, cảnh cáo,
hạ bậc lương, giáng chức, cách chức, buộc thôi việc. Theo đó, công chức, viên
chức thực hiện những việc công chức, viên chức không được làm quy định tại
Luật cán bộ, công chức năm 2008 và Luật viên chức năm 2010 thì bị xử lý kỷ
luật. Tuy nhiên, công chức, viên chức bị nghi ngờ hoặc bị cáo buộc vi phạm
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pháp luật nhưng chưa có kết luận của cơ quan có thẩm quyền điều tra, truy tố,
xét xử thì chưa bị xử lý kỷ luật. Công chức là người đứng đầu cơ quan, tổ chức,
đơn vị để xảy ra vi phạm pháp luật nghiêm trọng trong phạm vi phụ trách mà
không có biện pháp ngăn chặn thì bị áp dụng hình thức kỷ luật giáng chức (Điều
12 Nghị định số 34/2011/NĐ-CP). Nhân viên thực thi công vụ bị cáo buộc đã
thực hiện hành vi tra tấn thì cũng áp dụng nguyên tắc xử lý này, có nghĩa là, khi
chưa có kết luận của cơ quan có thẩm quyền về hành vi vi phạm pháp luật của
người đó thì việc xử lý kỷ luật chưa được đặt ra. Đối với các ngành khác nhau,
tùy thuộc là công chức hay viên chức, nếu vi phạm pháp luật thì s bị áp dụng
các biện pháp kỷ luật đã nêu ở trên.
93. Đối với một số ngành đặc thù còn có những quy định riêng, ví dụ như:
94. - Đối với điều tra viên: theo quy định tại Điều 56 Luật tổ chức cơ quan điều
tra hình sự năm 2015 thì điều tra viên đương nhiên bị mất chức danh điều tra
viên khi bị kết tội bằng bản án của Tòa án đã có hiệu lực pháp luật hoặc bị kỷ
luật bằng hình thức tước danh hiệu Công an nhân dân, tước quân hàm sĩ quan
Quân đội nhân dân, buộc thôi việc. Tùy theo tính chất và mức độ vi phạm, điều
tra viên có thể bị cách chức chức danh điều tra viên nếu thuộc một trong các
trường hợp sau đây: vi phạm trong công tác điều tra vụ án hình sự; vi phạm quy
định về các hành vi bị nghiêm cấm, trong đó có hành vi bức cung, dùng nhục
hình và các hình thức tra tấn hoặc đối xử, trừng phạt tàn bạo, vô nhân đạo, hạ
nhục con người hay bất kỳ hình thức nào khác xâm phạm quyền và lợi ích hợp
pháp của cơ quan, tổ chức, cá nhân; bị kỷ luật bằng hình thức cách chức theo
quy định của pháp luật về cán bộ, công chức; vi phạm về phẩm chất đạo đức.
95. - Đối với Công an nhân dân, sĩ quan, hạ sĩ quan, chiến sĩ Công an nhân dân
không được sử dụng Công an hiệu, cấp hiệu, phù hiệu khi bị khởi tố, tạm giữ,
tạm giam (Điều 42 Luật Công an nhân dân năm 2014).
96. - Đối với Quân đội nhân dân, sĩ quan tạm thời không được mang quân hàm
khi bị khởi tố, tạm giữ, tạm giam; sĩ quan bị phạt tù thì đương nhiên bị tước
quân hàm khi bản án có hiệu lực pháp luật (Điều 49 Luật sĩ quan Quân đội nhân
dân năm 1999, sửa đổi, bổ sung các năm 2008 và 2014).
97. - Đối với cán bộ kiểm sát: cán bộ, công chức, viên chức và người lao động
khác của Viện kiểm sát nhân dân phải thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn và chịu
trách nhiệm trước pháp luật về việc thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn của mình
(Điều 59 Luật tổ chức Viện kiểm sát nhân dân năm 2014). Kiểm sát viên đương
nhiên bị cách chức chức danh kiểm sát viên khi bị kết tội bằng bản án của Tòa
án đã có hiệu lực pháp luật. Bên cạnh đó, tùy theo mức độ vi phạm, kiểm sát
24

viên có thể bị cách chức danh kiểm sát viên khi thuộc một trong các trường hợp:
vi phạm trong khi thực hành quyền công tố, kiểm sát hoạt động tư pháp; vi phạm
về những điều kiểm sát viên không được làm quy định tại Điều 84 Luật tổ chức
Viện kiểm sát nhân dân năm 2014; vi phạm về phẩm chất đạo đức; có hành vi vi
phạm pháp luật khác.
98. - Đối với thẩm phán: chịu trách nhiệm trước pháp luật về việc thực hiện
nhiệm vụ, quyền hạn và các quyết định của mình; nếu có hành vi vi phạm pháp
luật thì tùy theo tính chất, mức độ vi phạm mà bị xử lý kỷ luật hoặc truy cứu
trách nhiệm hình sự theo quy định của luật (Điều 77 Luật tổ chức Tòa án nhân
dân năm 2014). Thẩm phán đương nhiên bị cách chức khi bị kết tội bằng bản án
của tòa án đã có hiệu lực pháp luật. Bên cạnh đó, tùy theo tính chất, mức độ vi
phạm, Thẩm phán có thể bị cách chức khi thuộc các trường hợp: vi phạm trong
công tác xét xử, giải quyết những việc thuộc thẩm quyền của Tòa án; vi phạm
quy định về những điều Thẩm phán không được làm tại Điều 77 Luật tổ chức
Tòa án nhân dân năm 2014; vi phạm về phẩm chất đạo đức; vi phạm quy tắc ứng
xử, đạo đức nghề nghiệp của thẩm phán; có hành vi vi phạm pháp luật khác. Bên
cạnh đó, Tòa án nhân dân tối cao đang xây dựng Quy chế xử lý người giữ chức
danh tư pháp trong Tòa án nhân dân nhằm siết chặt kỷ cương, kỷ luật và để nâng
cao tinh thần, trách nhiệm của người giữ chức danh tư pháp trong Tòa án nhân dân.
99. - Đối với những người được giao nhiệm vụ tiến hành một số hoạt động điều
tra thuộc kiểm lâm và hải quan: theo quy định của pháp luật, những người này
có thể là công chức hoặc viên chức. Do đó, quy định hiện hành về các hình thức
kỷ luật đối với những người này s thuộc phạm vi điều chỉnh của Nghị định số
34/2011/NĐ-CP ngày 17/5/2011 của Chính phủ quy định về xử lý kỷ luật đối
với công chức và Nghị định số 27/2012/NĐ-CP ngày 06/4/2012 quy định về xử
lý kỷ luật viên chức và trách nhiệm bồi thường, hoàn trả của viên chức như đã
nêu tại Đoạn 92.
Thống kê số vụ án liên quan đến tra tấn
100. Từ năm 2010 đến năm 2015, Tòa án nhân dân chưa thụ lý vụ án nào về tội
bức cung và tội mua chuộc hoặc cưỡng ép người khác khai báo gian dối, cung
cấp tài liệu sai sự thật; đã thụ lý và xét xử 10 vụ án với tổng số 26 lượt bị cáo về
tội dùng nhục hình, cụ thể: năm 2010 là 0 vụ với 0 bị cáo/ tổng số 52.545 vụ án
hình sự với 88.967 bị cáo (0%); năm 2011 là 0 vụ với 0 bị cáo/ tổng số 58.277
vụ án hình sự với 100.667 bị cáo (0%); năm 2012 là 4 vụ với 8 bị cáo/ tổng số
64.935 vụ án hình sự với 116.907 bị cáo (0,006%); năm 2013 là 1 vụ với 2 bị
cáo/ tổng số 66.107 vụ án hình sự với 117.502 bị cáo (0,0015%); năm 2014 là 3
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vụ với 7 bị cáo/ tổng số 65.858 vụ án hình sự với 118.372 bị cáo (0,0045%);
năm 2015 là 2 vụ với 9 bị cáo/ tổng số 59.196 vụ án hình sự với 106.078 bị cáo
(0,0033%)28.
Về thực hiện Điều 5
Các biện pháp để thiết lập quyền tài phán của Việt Nam
101. Quyền tài phán đối với tội phạm có hành vi tra tấn đã được quy định trong
pháp luật Việt Nam. Cụ thể: theo quy định tại Điều 5 và Điều 6 Bộ luật hình sự
năm 1999 (sửa đổi, bổ sung năm 2009), Bộ luật này được áp dụng đối với mọi
hành vi phạm tội xảy ra trên lãnh thổ Việt Nam, không kể là các hành vi phạm tội
đó do công dân Việt Nam hay người nước ngoài thực hiện. Đối với người nước
ngoài phạm tội trên lãnh thổ Việt Nam thuộc đối tượng được hưởng các quyền
miễn trừ ngoại giao hoặc quyền ưu đãi và miễn trừ lãnh sự theo pháp luật Việt
Nam, theo các điều ước quốc tế mà Việt Nam ký kết hoặc tham gia hoặc theo tập
quán quốc tế, thì vấn đề trách nhiệm hình sự của họ được giải quyết bằng con
đường ngoại giao. Công dân Việt Nam hoặc người không có quốc tịch thường trú ở
Việt Nam thực hiện tội phạm ngoài lãnh thổ Việt Nam có thể bị truy cứu trách
nhiệm hình sự tại Việt Nam theo quy định của Bộ luật hình sự. Người nước ngoài
phạm tội ở ngoài lãnh thổ Việt Nam có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự trong
những trường hợp được quy định trong các điều ước quốc tế mà Việt Nam ký
kết hoặc tham gia.
102. Bên cạnh đó, các điều 171 và 172 Bộ luật tố tụng hình sự năm 2003 quy
định: tòa án có thẩm quyền xét xử vụ án hình sự là tòa án nơi tội phạm được
thực hiện. Trong trường hợp tội phạm được thực hiện tại nhiều nơi khác nhau
hoặc không xác định được nơi thực hiện tội phạm thì tòa án có thẩm quyền xét
xử là tòa án nơi kết thúc việc điều tra. Đối với những tội phạm xảy ra trên tàu
bay hoặc tàu biển của Việt Nam đang hoạt động ngoài không phận hoặc lãnh hải
Việt Nam thuộc thẩm quyền xét xử của tòa án Việt Nam, thì tòa án có thẩm
quyền xét xử là tòa án nơi có sân bay hoặc bến cảng trở về đầu tiên hoặc nơi tàu
bay, tàu biển đó được đăng ký.
103. Bộ luật hình sự năm 2015 tiếp tục kế thừa các quy định của Bộ luật hình
sự năm 1999 (sửa đổi, bổ sung năm 2009) và có những sửa đổi như sau:
- Về hiệu lực của Bộ luật hình sự đối với những hành vi phạm tội trên lãnh thổ
nước Việt Nam:
+ Bổ sung hiệu lực của Bộ luật hình sự đối với hành vi phạm tội xảy ra trên tàu
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bay, tàu biển mang quốc tịch Việt Nam: Bộ luật hình sự năm 2015 được áp dụng
đối với mọi hành vi phạm tội thực hiện trên lãnh thổ Việt Nam. Quy định này
cũng được áp dụng đối với hành vi phạm tội hoặc hậu quả của hành vi phạm tội
xảy ra trên tàu bay, tàu biển mang quốc tịch Việt Nam hoặc tại vùng đặc quyền
kinh tế, thềm lục địa của Việt Nam.
+ Quy định lại nội dung áp dụng Bộ luật hình sự năm 2015 đối với người nước
ngoài phạm tội trên lãnh thổ nước Việt Nam: đối với người nước ngoài phạm tội
trên lãnh thổ Việt Nam thuộc đối tượng được hưởng quyền miễn trừ ngoại giao
hoặc lãnh sự theo pháp luật Việt Nam, theo điều ước quốc tế mà Việt Nam là
thành viên hoặc theo tập quán quốc tế, thì vấn đề trách nhiệm hình sự của họ được
giải quyết theo quy định của điều ước quốc tế hoặc theo tập quán quốc tế đó.
Trường hợp điều ước quốc tế đó không quy định hoặc không có tập quán quốc tế
thì trách nhiệm hình sự của họ được giải quyết bằng con đường ngoại giao.
- Về hiệu lực của Bộ luật hình sự năm 2015 đối với những hành vi phạm tội ở
ngoài lãnh thổ Việt Nam:
+ Thêm hiệu lực áp dụng Bộ luật hình sự năm 2015 đối với pháp nhân thương
mại Việt Nam có hành vi phạm tội ngoài lãnh thổ Việt Nam.
+ Thêm hiệu lực áp dụng Bộ luật hình sự năm 2015 đối với pháp nhân thương
mại nước ngoài phạm tội ở ngoài lãnh thổ Việt Nam, đồng thời bổ sung những
trường hợp có thể bị xử lý hình sự.
+ Bổ sung quy định áp dụng đối với tàu bay, tàu biển không mang quốc tịch
Việt Nam ở ngoài lãnh thổ Việt Nam.
104. Về thẩm quyền xét xử, so với Bộ luật tố tụng hình sự năm 2003, Bộ luật
tố tụng hình sự năm 2015 bổ sung quy định: bị cáo phạm tội ở nước ngoài nếu
xét xử ở Việt Nam thì Tòa án nhân dân cấp tỉnh nơi cư trú cuối cùng của bị cáo
ở trong nước xét xử. Nếu không xác định được nơi cư trú cuối cùng ở trong
nước của bị cáo thì tùy trường hợp Chánh án Tòa án nhân dân tối cao ra quyết
định giao cho Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội hoặc Tòa án nhân dân thành
phố Hồ Chí Minh hoặc Tòa án nhân dân thành phố Đà Nẵng xét xử. Bị cáo
phạm tội ở nước ngoài nếu thuộc thẩm quyền xét xử của tòa án quân sự thì tòa
án quân sự cấp quân khu xét xử theo quyết định của Chánh án tòa án quân sự
trung ương.
Các biện pháp có thể tiến hành để thiết lập quyền tài phán trong trường hợp
không dẫn độ người phạm tội cho quốc gia khác
105. Bộ luật tố tụng hình sự năm 2015 quy định về xử lý trường hợp từ chối
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d n độ công dân Việt Nam (Điều 498), cụ thể là theo yêu cầu của cơ quan có
thẩm quyền nước ngoài, cơ quan có thẩm quyền của Việt Nam có trách nhiệm
xem xét để truy cứu trách nhiệm hình sự hoặc cho thi hành bản án, quyết định
của Tòa án nước ngoài đối với công dân Việt Nam bị từ chối d n độ.
106. Điều 29 Luật tương trợ tư pháp 2007 quy định cụ thể về việc xem xét yêu
cầu cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài về việc tiếp tục truy cứu trách nhiệm
hình sự đối với công dân Việt Nam phạm tội ở nước ngoài đang có mặt tại Việt
Nam. Trong các hiệp định về d n độ mà Việt Nam đã ký kết đều có quy định
nghĩa vụ truy cứu trách nhiệm hình sự trong trường hợp từ chối d n độ vì lý do
quốc tịch của người bị yêu cầu d n độ. Căn cứ vào quy định của pháp luật có
liên quan, cơ quan có thẩm quyền của Việt Nam s thực hiện việc thiết lập
quyền tài phán.
107. Biện pháp ngoại giao: trong trường hợp từ chối d n độ một người bị buộc
tội đang có mặt trên lãnh thổ Việt Nam vì các lý do luật định, cơ quan có thẩm
quyền của Việt Nam, ngoài việc áp dụng biện pháp pháp luật để tiến hành truy
cứu trách nhiệm hình sự đối với người đó ở Việt Nam như đã phân tích, còn áp
dụng biện pháp thông qua các cơ quan đại diện ngoại giao, cơ quan lãnh sự, cơ
quan đối ngoại để thông báo cho các cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài về
thẩm quyền tài phán của Việt Nam đối với người đã thực hiện hành vi phạm tội
đó. Ngoài ra, các cơ quan tiến hành tố tụng có thể thực hiện tham vấn, đàm
phán, trao đổi thông tin có liên quan và hợp tác với bên nước ngoài để xử lý hiệu
quả tội phạm.
108. Biện pháp tố tụng hình sự:
- Biện pháp ngăn chặn: trong trường hợp từ chối d n độ và để thực hiện được
việc truy cứu trách nhiệm hình sự trên lãnh thổ Việt Nam, cơ quan có thẩm
quyền của Việt Nam có thể áp dụng một trong các biện pháp ngăn chặn quy định
tại Điều 79 Bộ luật tố tụng hình sự năm 2003 gồm: bắt, tạm giữ, tạm giam, cấm
đi khỏi nơi cư trú, bảo lĩnh, đặt tiền hoặc tài sản có giá trị để bảo đảm. Sau khi
Bộ luật tố tụng hình sự năm 2015 có hiệu lực thi hành, các cơ quan có thẩm
quyền của Việt Nam có thể áp dụng một trong các biện pháp ngăn chặn quy định
tại Điều 109, gồm: giữ người trong trường hợp khẩn cấp, bắt, tạm giữ, tạm giam,
bảo lĩnh, đặt tiền để bảo đảm, cấm đi khỏi nơi cư trú, tạm hoãn xuất cảnh.
- Thực hiện việc công nhận và cho thi hành ở Việt Nam bản án hình sự của toà
án nước ngoài: Điều 500 Bộ luật tố tụng hình sự năm 2015 cho phép công nhận
và cho thi hành tại Việt Nam bản án hình sự của toà án nước ngoài trong trường
hợp từ chối d n độ công dân Việt Nam phạm tội ở nước ngoài, đã bị toà án có
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thẩm quyền nước ngoài tuyên một bản án có hiệu lực pháp luật hoặc đang chấp
hành hình phạt tù ở nước ngoài nhưng bỏ trốn về Việt Nam.
109. Đến nay, Việt Nam chưa nhận được và chưa thực hiện bất kỳ yêu cầu d n
độ nào liên quan đến tra tấn29.
Về thực hiện Điều 6
Các quy định pháp luật của Việt Nam có liên quan đến việc bắt, giam giữ người
nước ngoài hoặc các biện pháp khác để bảo đảm sự có mặt của người nước
ngoài bị cáo buộc phạm tội tra tấn
110. Việc áp dụng biện pháp ngăn chặn đối với người nước ngoài phạm tội
trên lãnh thổ Việt Nam được thực hiện như đối với người Việt Nam phạm tội.
Các trường hợp bắt người gồm bắt người bị giữ trong trường hợp khẩn cấp, bắt
người phạm tội quả tang, bắt người đang bị truy nã, bắt bị can, bị cáo để tạm
giam, bắt người bị yêu cầu d n độ30.
111. Về thẩm quyền điều tra, truy tố, xét xử: các cơ quan điều tra và viện kiểm
sát nhân dân, tòa án nhân dân31 là các cơ quan có thẩm quyền điều tra, truy tố,
xét xử người bị cáo buộc thực hiện hành vi tra tấn. Căn cứ và cấu thành của tội
phạm và các tình tiết của vụ án, thẩm quyền điều tra, truy tố, xét xử s được giao
cho các cơ quan điều tra, viện kiểm sát nhân dân và tòa án nhân dân ở cấp tương
ứng theo quy định của Bộ luật tố tụng hình sự năm 2003 hoặc theo quy định của
Bộ luật tố tụng hình sự năm 2015 khi có hiệu lực thi hành.
112. Việc thông báo và tổ chức thăm gặp, tiếp xúc lãnh sự áp dụng với cơ quan
ngoại giao, lãnh sự nước ngoài tại Việt Nam, các trại giam, trại tạm giam, phạm
nhân nước ngoài tại Việt Nam và các cơ quan tổ chức, cá nhân có liên quan
được thực hiện theo quy định tại Thông tư liên tịch số 03/2012/TTLT-BCABQP-BN ngày 13/02/2012 của Bộ Công an, Bộ Quốc phòng và Bộ Ngoại giao
hướng d n việc thăm gặp, tiếp xúc lãnh sự với phạm nhân và phù hợp với điều
ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên, trong đó có Công ước Viên về quan hệ
lãnh sự năm 1963. Viên chức ngoại giao, lãnh sự nước ngoài có phạm nhân
mang quốc tịch đến thực hiện thăm gặp, tiếp xúc lãnh sự tại các trạm giam, trại
tạm giam sau khi được cơ quan quản lý thi hành án hình sự thuộc Bộ Công an
hoặc Cơ quan quản lý thi hành án hình sự thuộc Bộ Quốc phòng cấp giấy giới
thiệu thăm gặp, tiếp xúc lãnh sự. Phạm nhân được thăm gặp, tiếp xúc lãnh sự
mỗi tháng một lần, mỗi lần không quá 01 giờ, trường hợp đặc biệt có thể kéo dài
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thời gian thăm gặp, tiếp xúc lãnh sự nhưng không quá 02 giờ. Bộ luật tố tụng
hình sự năm 2015 quy định trường hợp người bị giữ, người bị bắt là công dân
nước ngoài thì cơ quan, người có thẩm quyền phải thông báo cho cơ quan ngoại
giao của Việt Nam để thông báo cho cơ quan đại diện ngoại giao của nước có
công dân bị giữ, bị bắt (Điều 116).
113. Từ năm 2011 đến hết năm 2015, có tổng số 85 lượt đại diện đại sứ quán
các nước đã thăm gặp lãnh sự đối với 1.526 lượt phạm nhân; khoảng 20 đoàn tổ
chức quốc tế đến thăm trại giam và tiếp xúc với phạm nhân là người nước ngoài;
796 lượt thăm thân đối với phạm nhân là người nước ngoài.32
Các quy định có liên quan đến thủ tục, trình tự, thẩm quyền… để thông báo với
các quốc gia khác
114. Các hình thức thông báo bao gồm:
- Thông qua cơ quan đại diện ngại giao, cơ quan lãnh sự: việc thông báo với các
quốc gia khác có liên quan đến vụ việc có yếu tố nước ngoài có thể được thực
hiện thông qua Bộ Ngoại giao Việt Nam, chức năng này đã được quy định tại
Nghị định số 26/2017/NĐ-CP ngày 14/3/2017 của Chính phủ quy định chức
năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Ngoại giao. Trình tự thủ
tục cơ bản như sau: (i) Trường hợp cơ quan có thẩm quyền của các quốc gia
khác thì có thể thông qua Bộ Ngoại giao Việt Nam để gửi thông báo tới Cơ quan
đại diện nước đó tại Việt Nam (hoặc kiêm nhiệm); (ii) Trường hợp cơ quan có
thẩm quyền nước ngoài yêu cầu cơ quan có thẩm quyền của Việt Nam cung cấp
thông tin thì có thể thông qua Cơ quan đại diện của nước đó tại Việt Nam (hoặc
kiêm nhiệm) gửi yêu cầu tới Bộ Ngoại giao Việt Nam để Bộ Ngoại giao Việt
Nam chuyển tới cơ quan có thẩm quyền của Việt Nam xem xét, thực hiện.
- Thông qua cơ quan trung ương: Điều 493 Bộ luật tố tụng hình sự năm 2015
quy định Bộ Công an là Cơ quan trung ương Việt Nam trong hoạt động d n độ
và chuyển giao người đang chấp hành án phạt tù; Viện kiểm sát nhân dân tối cao
là Cơ quan trung ương của Việt Nam trong hoạt động tương trợ tư pháp về hình
sự. Ngoài ra, trong các hiệp định tương trợ tư pháp về hình sự, hiệp định d n độ,
hiệp định chuyển giao người bị kết án phạt tù33 cũng quy định về hai cơ quan
trung ương này. Các cơ quan trung ương s có trách nhiệm trao đổi thông tin về
quá trình xử lý mọi vụ việc về tương trợ tư pháp về hình sự, d n độ.
- Thông qua kênh Interpol: việc trao đổi thông tin qua kênh Interpol được thực
hiện theo Điều lệ của Interpol và quy định về tổ chức, hoạt động của Interpol
32
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Việt Nam.
115. Như đã đề cập ở đoạn 80, đến nay (tháng 03/2017) Việt Nam chưa tiếp
nhận yêu cầu d n độ hoặc yêu cầu tương trợ tư pháp về hình sự đối với người
nước ngoài có hành vi tra tấn đang có mặt trên lãnh thổ Việt Nam.
Về thực hiện Điều 7
Các biện pháp để đảm bảo đối xử công bằng đối với người tình nghi phạm tội
trong tất cả các giai đoạn của quá trình tố tụng
116. Theo quy định của pháp luật Việt Nam, tố tụng hình sự được tiến hành
theo nguyên tắc mọi người đều bình đẳng trước pháp luật, không phân biệt dân
tộc, giới tính, tín ngưỡng, tôn giáo, thành phần và địa vị xã hội (Điều 5 Bộ luật
tố tụng hình sự năm 2003, Điều 9 Bộ luật tố tụng hình sự năm 2015). Theo đó,
người bị tình nghi thực hiện hành vi có tính chất tra tấn được hưởng những
quyền giống như những người bị tình nghi thực hiện các hành vi phạm tội khác.
117. Để bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp người bị tình nghi phạm tội trong
các giai đoạn tố tụng cũng như bảo đảm mọi hoạt động tố tụng hình sự được
thực hiện theo quy định của pháp luật, Bộ luật tố tụng hình sự năm 2003 đã dành
một chương với 30 điều quy định các nguyên tắc cơ bản của tố tụng hình sự.
118. Bộ luật tố tụng hình sự năm 2015 đã có một chương riêng với 27 điều quy
định các nguyên tắc cơ bản của tố tụng hình sự:
- Nguyên tắc suy đoán vô tội (Điều 13): người bị buộc tội được coi là không có
tội cho đến khi được chứng minh theo trình tự, thủ tục do Bộ luật tố tụng hình sự
quy định và có bản án kết tội của tòa án đã có hiệu lực pháp luật. Khi không đủ
và không thể làm sáng tỏ căn cứ để buộc tội, kết tội theo trình tự, thủ tục do Bộ
luật tố tụng hình sự năm quy định thì cơ quan, người có thẩm quyền tiến hành tố
tụng phải kết luận người bị buộc tội không có tội.
- Nguyên tắc bảo đảm quyền bào chữa của người bị buộc tội, bảo vệ quyền và
lợi ích hợp pháp của bị hại, đương sự (các điều 16, 71): người bị buộc tội có
quyền tự bào chữa, nhờ luật sư hoặc người khác bào chữa. Cơ quan, người có
thẩm quyền tiến hành tố tụng có trách nhiệm thông báo, giải thích và bảo đảm
cho người bị buộc tội, bị hại, đương sự thực hiện đầy đủ quyền bào chữa, quyền
và lợi ích hợp pháp của họ theo quy định của Bộ luật tố tụng hình sự. Trường
hợp người bị buộc tội, người bị hại thuộc diện được trợ giúp pháp lý theo quy
định của Luật trợ giúp pháp lý năm 2006 thì cơ quan, người có thẩm quyền tiến
hành tố tụng có trách nhiệm giải thích cho họ quyền được trợ giúp pháp lý; nếu
họ đề nghị được trợ giúp pháp lý thì cơ quan, người có thẩm quyền tiến hành tố
tụng thông báo cho Trung tâm trợ giúp pháp lý nhà nước.
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119. Thực hiện đúng các quy định của pháp luật, Cơ quan điều tra trong Công
an nhân dân đã tiếp nhận, xem xét cấp giấy chứng nhận bào chữa trong giai đoạn
điều tra, cụ thể là: năm 2012, cấp 3.795 giấy chứng nhận bào chữa; năm 2013,
cấp 7.508 giấy chứng nhận bào chữa; năm 2014, cấp 8.752 giấy chứng nhận bào
chữa; năm 2015, cấp 9.280 giấy chứng nhận bào chữa.
Quy định về chứng cứ
120. Theo quy định của Bộ luật tố tụng hình sự năm 2003 thì chứng cứ là
những gì có thật, được thu thập theo trình tự, thủ tục do Bộ luật này quy định mà
Cơ quan điều tra, Viện kiểm sát và Toà án dùng làm căn cứ để xác định có hay
không có hành vi phạm tội, người thực hiện hành vi phạm tội cũng như những
tình tiết khác cần thiết cho việc giải quyết đúng đắn vụ án (Điều 64). Bộ luật tố
tụng hình sự năm 2003 quy định cụ thể về nguồn chứng cứ gồm: vật chứng; lời
khai của người làm chứng, người bị hại, nguyên đơn dân sự, bị đơn dân sự,
người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan đến vụ án, người bị bắt, người bị tạm
giữ, bị can, bị cáo; kết luận giám định; biên bản về hoạt động điều tra, xét xử và
các tài liệu, đồ vật khác (Điều 64). Đồng thời, quy định cụ thể về thu thập chứng
cứ (Điều 65).
121. Bộ luật tố tụng hình sự năm 2015 kế thừa quy định của Bộ luật tố tụng
hình sự năm 2003 về chứng cứ và bổ sung các nguồn thu thập, xác định chứng
cứ gồm: dữ liệu điện tử; kết luận định giá tài sản; biên bản trong hoạt động khởi
tố, truy tố, thi hành án; kết quả thực hiện ủy thác tư pháp và hợp tác quốc tế
khác. Đồng thời, bổ sung quy định những gì có thật nhưng không được thu thập
theo trình tự, thủ tục do Bộ luật tố tụng hình sự năm quy định thì không có giá
trị pháp lý và không được dùng làm căn cứ để giải quyết vụ án hình sự (Điều
87). Ngoài ra, Bộ luật tố tụng hình sự năm 2015 đã mở rộng diện chủ thể có thể
đưa ra chứng cứ. Theo đó, những người tham gia tố tụng khác, cơ quan, tổ chức
hoặc bất cứ cá nhân nào đều có thể đưa ra chứng cứ, tài liệu, đồ vật, dữ liệu điện
tử và trình bày những vấn đề có liên quan đến vụ án (khoản 3 Điều 88).
122. Trong tất cả các giai đoạn tố tụng, mọi chứng cứ đều phải được đánh giá
để xác định tính hợp pháp, xác thực. Do đó, nếu thông tin, tài liệu được thu thập
không đúng theo quy định của pháp luật tố tụng hình sự thì s không có giá trị
chứng minh trong quá trình tố tụng. Những người tiến hành tố tụng phải xác
định và đánh giá mọi chứng cứ với đầy đủ tinh thần trách nhiệm.
123. Như vậy, có thể thấy khi truy cứu trách nhiệm hình sự bất kỳ tội phạm nào
thì việc thu thập, đánh giá và sử dụng chứng cứ trong các giai đoạn tố tụng đều
được thực hiện theo đúng quy định của pháp luật, không có sự phân biệt về tính
chất, mức độ của nghiêm trọng của tội phạm hay người phạm tội. Nếu việc thu
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thập, đánh giá và sử dụng chứng cứ không đáp ứng được các quy định của Bộ luật
tố tụng hình sự s không được sử dụng trong bất kì giai đoạn tố tụng nào.
Về thực hiện Điều 8
Cơ sở pháp lý về dẫn độ của Việt Nam
124. Theo Nghị quyết số 83/2014/QH13 ngày 28/11/2014 của Quốc hội về
việc phê chuẩn Công ước, Việt Nam không coi Công ước là cơ sở pháp lý trực
tiếp để d n độ. Việc d n độ được thực hiện theo quy định của pháp luật Việt
Nam trên cơ sở các hiệp định về d n độ mà Việt Nam đã ký kết hoặc tham gia
hoặc nguyên tắc có đi có lại, cụ thể:
- Các điều ước quốc tế song phương về d n độ mà Việt Nam ký kết với các
nước34. Tuy không quy định r tra tấn là một trong các tội phạm có thể bị d n độ
nhưng theo các điều ước này, người có hành vi tra tấn là vi phạm pháp luật hình
sự của Việt Nam và có thể bị d n độ.
- Bộ luật tố tụng hình sự năm 2003 (Chương XXXVII), Bộ luật tố tụng hình sự
năm 2015 (Phần 8) và Luật tương trợ tư pháp 2007 (Chương IV) và Thông tư liên
tịch số 02/2013/TTLT-VKSNDTC-TANDTC-BCA-BTP-BNG ngày 16/8/2013
của Viện kiểm sát nhân dân tối cao, Tòa án nhân dân tối cao, Bộ Công an, Bộ Tư
pháp, Bộ Ngoại giao hướng d n việc tiếp nhận, chuyển giao hồ sơ, vật chứng của
vụ án để yêu cầu nước ngoài tiếp tục truy cứu trách nhiệm hình sự.
125. Việt Nam không quy định các tội có thể bị d n độ trong nội luật và các
điều ước quốc tế đã ký kết như nhiều quốc gia khác mà chỉ quy định các trường
hợp có thể bị d n độ. Theo đó, người có thể bị d n độ là người có hành vi phạm
tội mà Bộ luật hình sự Việt Nam và pháp luật hình sự của nước yêu cầu quy
định hình phạt tù có thời hạn từ một năm trở lên, tù chung thân hoặc tử hình
hoặc đã bị tòa án của nước yêu cầu xử phạt tù mà thời hạn chấp hành hình phạt
tù còn lại ít nhất sáu tháng. Như vậy, trong trường hợp người thực hiện hành vi
tra tấn ở nước ngoài đang có mặt trên lãnh thổ Việt Nam mà bảo đảm nguyên tắc
tội phạm kép và đáp ứng các điều kiện về d n độ thì khi có yêu cầu d n độ, cơ
quan có thẩm quyền của Việt Nam s tiếp nhận và giải quyết.
126. Từ năm 2010 đến 2016, Việt Nam tiếp nhận 18 yêu cầu d n độ và đề nghị
nước ngoài thực hiện 20 yêu cầu d n độ35. Cho đến nay, Việt Nam chưa nhận
được yêu cầu cũng như chưa thực hiện yêu cầu d n độ nào liên quan đến tra tấn.
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Về thực hiện Điều 9
Nghĩa vụ thực hiện tương trợ tư pháp về hình sự.
127. Việt Nam thực hiện tương trợ tư pháp về hình sự đối với tội phạm căn cứ
trên các cơ sở pháp lý sau:
- Các điều ước quốc tế đa phương hoặc song phương chuyên biệt hoặc có điều
khoản về tương trợ tư pháp về hình sự như CAT (Điều 9), TOC (Điều 18)36.
- Bộ luật tố tụng hình sự năm 2003 (Chương XXXVI), Bộ luật tố tụng hình sự
năm 2015 (Phần 8), Luật tương trợ tư pháp năm 2007 (Chương III) và Thông
tư liên tịch số 02/2013/TTLT-VKSNDTC-TANDTC-BCA-BTP-BNG ngày
16/8/2013 hướng d n việc tiếp nhận, chuyển giao hồ sơ, vật chứng của vụ án
để yêu cầu nước ngoài tiếp tục truy cứu trách nhiệm hình sự.
- Trong trường hợp yêu cầu tương trợ tư pháp về hình sự liên quan đến hành vi
tra tấn không lập theo các điều ước đa phương hoặc song phương về tương trợ
tư pháp hình sự, Việt Nam áp dụng nguyên tắc có đi có lại để xem xét thực hiện.
128. Phạm vi tương trợ tư pháp về hình sự: tống đạt giấy tờ, hồ sơ, tài liệu liên
quan đến tương trợ tư pháp về hình sự; triệu tập người làm chứng, người giám
định; thu thập, cung cấp chứng cứ; truy cứu trách nhiệm hình sự; trao đổi thông
tin; các yêu cầu tương trợ tư pháp khác về hình sự (Điều 17 Luật tương trợ tư
pháp năm 2007). Ngoài ra, trong một số hiệp định tương trợ tư pháp về hình sự
giữa Việt Nam và các nước có quy định phạm vi tương trợ tư pháp rộng hơn
như: việc lấy lời khai thông qua hình thức đàm thoại trực tuyến hoặc truyền
hình; định vị hoặc nhận dạng người; trả lại tài sản; phân chia tài sản (Hiệp định
tương trợ tư pháp về hình sự giữa Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Liên
hiệp Vương quốc Anh và Bắc Ai-len); thu hồi, tịch thu tài sản do phạm tội mà
có; xác minh địa chỉ và nhận dạng người làm chứng, người bị tình nghi (Hiệp
định tương trợ tư pháp về hình sự giữa các nước ASEAN năm 2004).
129. Từ năm 2011 đến 2015, Việt Nam tiếp nhận, giải quyết 337 hồ sơ yêu cầu
tương trợ tư pháp về hình sự từ nước ngoài; gửi đi 379 hồ sơ yêu cầu tương trợ
tư pháp đến nước ngoài. Đến nay, Việt Nam không nhận được và cũng không có
yêu cầu tương trợ tư pháp về hình sự liên quan đến tội phạm tra tấn.
Về thực hiện Điều 10
Các quy định pháp lý liên quan đến việc phổ biến, tuyên truyền văn bản quy
phạm pháp luật và điều ước quốc tế
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130. Cơ sở pháp lý chung cho việc phổ biến, tuyên truyền văn bản quy phạm
pháp luật được quy định ở nhiều văn bản khác nhau như: Luật phổ biến, giáo
dục pháp luật năm 2012, Luật công nghệ thông tin năm 200637. Mới đây, Quốc
hội Việt Nam đã thông qua Luật tiếp cận thông tin năm 2016, Luật báo chí năm
2016 góp phần tăng cường cơ sở pháp lý trong việc tuyên truyền, phổ biến pháp
luật nói chung và pháp luật về chống tra tấn nói riêng.
131. Để phổ biến, tuyên truyền Công ước, Việt Nam đã ban hành: Kế hoạch
của Chính phủ, kế hoạch của các bộ, ngành, đề án tuyên truyền ở trung ương và
địa phương dưới nhiều hình thức khác nhau cho cán bộ, công chức, viên
chức38..., trong đó, yêu cầu việc tuyên truyền, phổ biến, hướng d n thực hiện
pháp luật phòng, chống tra tấn và Công ước phải được tiến hành thường xuyên,
liên tục, gắn với việc triển khai có hiệu quả pháp luật tố tụng hình sự.
Thông tin cơ bản về các chương trình đào tạo có liên quan đến chống tra tấn.
132. Các bộ, ngành có liên quan đã tổ chức các chương trình tập huấn, tuyên
truyền cho các nhân viên hành pháp, tư pháp, y tế và các nhân sự khác về nội
dung của Hiến pháp năm 2013, Bộ luật hình sự, Bộ luật tố tụng hình sự, Luật thi
hành án hình sự, Luật thi hành tạm giữ, tạm giam, các điều ước quốc tế về quyền
con người mà Việt Nam là thành viên... trong đó, đều lồng ghép các quy định
pháp luật về tôn trọng và bảo vệ quyền con người, trong đó có quyền không bị
tra tấn. Ngoài ra, mỗi bộ, ngành, căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ của mình,
cũng đã tổ chức nhiều hội thảo, hội nghị, các chương trình đào tạo, hướng d n
riêng cho các nhân viên của mình liên quan đến quyền con người và chống các
hình thức tra tấn39 như:
133. - Tòa án nhân dân tối cao tổ chức tọa đàm cho các thẩm phán, cán bộ tòa
án về áp dụng pháp luật hình sự, tố tụng hình sự, trong đó, đã lồng ghép các quy
định của Công ước vào buổi tọa đàm.
134. - Viện kiểm sát nhân dân tối cao đã tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn
ngành tập huấn chuyên sâu các đạo luật mới liên quan đến hoạt động của Cơ
quan điều tra thuộc Viện kiểm sát nhân dân tối cao, trong đó có tập huấn về
phương pháp điều tra hình sự tại hiện trường các vụ chết người do bị bức cung,
dùng nhục hình.
135. - Bộ Công an đã tổ chức nhiều hội thảo, hội nghị, lớp tập huấn, chương
trình giảng dạy cho cán bộ, chiến sĩ có liên quan đến Công ước như:
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+ Hội nghị tập huấn chuyên sâu về nội dung Công ước chống tra tấn và pháp luật
Việt Nam có liên quan trong toàn lực lượng Công an nhân dân cho hơn 800 cán
bộ, chiến sĩ làm công tác điều tra, tạm giữ, tạm giam, thi hành án hình sự, hỗ trợ
tư pháp và lực lượng Công an xã. Trên cơ sở đó, Công an các đơn vị, địa phương
tiến hành tổ chức các hội nghị tập huấn về Công ước tại địa phương mình như các
hội nghị của Hà Nội, Đà Nẵng, Cần Thơ và nhiều địa phương khác.
+ Hội nghị tuyên truyền phổ biến, quán triệt những nội dung cơ bản của các đạo
luật được Quốc hội khóa XIII thông qua tại Kỳ họp lần thứ 10 có liên quan trực
tiếp đến quyền con người, quyền không bị tra tấn, bức cung, dùng nhục hình.
+ Các lớp tập huấn chuyên môn về chăm sóc, điều trị, đối xử, quản lý phạm
nhân cho cán bộ, chiến sĩ lực lượng Cảnh sát hình sự, Cảnh sát phòng, chống ma
túy, cán bộ làm các công tác y tế, cán bộ quản giáo, cán bộ giáo dục trong khối
trại giam, trại tạm giam trên cả nước… Từ tháng 01/2011 đến tháng 12/2015, đã
tổ chức 113 lớp tập huấn cho gần 6000 cán bộ, chiến sĩ có liên quan về nội dung
“Can thiệp, giảm tác hại dự phòng lây nhiễm HIV, chống kỳ thị và phân biệt đối
với người nhiễm HIV/AIDS”.
136. - Bộ Quốc phòng: hàng năm, các cơ quan tư pháp trong Quân đội đều tổ
chức các lớp tập huấn cho cán bộ, chiến sĩ thuộc quyền, đặc biệt là cán bộ tiến
hành tố tụng, cán bộ, chiến sĩ làm công tác giam giữ về các nội dung chống tra
tấn theo quy định của Công ước và pháp luật Việt Nam. Bộ Quốc phòng cũng đã
ban hành Kế hoạch thực hiện Công ước trong Quân đội và Đề án tuyên truyền,
phổ biến nội dung của Công ước và pháp luật Việt Nam về chống tra tấn. Trên
cơ sở đó, các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ Quốc phòng, đặc biệt là các cơ quan tư
pháp trong Quân đội, lực lượng Bộ đội Biên phòng đã xây dựng kế hoạch triển
khai thực hiện Công ước, phù hợp với chức năng, nhiệm vụ và điều kiện thực
tiễn hoạt động của từng cơ quan, đơn vị.
137. - Bộ Tư pháp đã chủ trì, xây dựng Đề án tuyên truyền, phổ biến nội dung
Công ước cho cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân. Hằng năm, trong công
tác chỉ đạo, hướng d n về công tác phổ biến, giáo dục pháp luật trên toàn quốc,
Bộ Tư pháp luôn nhấn mạnh đến nội dung về quyền con người, trong đó có
quyền không bị tra tấn, đối xử hoặc trừng phạt tàn bạo, vô nhân đạo hoặc hạ
nhục. Trong năm 2015, Bộ Tư pháp đã tổ chức bồi dưỡng, tập huấn cho đội ngũ
những người thực hiện phổ biến, giáo dục pháp luật có liên quan về quyền con
người nói chung và quyền không bị tra tấn nói riêng.
138. - Bộ Y tế, trong quá trình xây dựng, lấy ý kiến, ban hành và thực hiện các
văn bản quy phạm pháp luật về y tế luôn chú trọng vào trọng tâm nâng cao chất
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lượng khám, chữa bệnh và các điều kiện bảo đảm về y tế để phục vụ người
bệnh, không phân biệt, đối xử tình trạng pháp lý của người bệnh mà dựa trên y
đức, y thuật và y đạo. Trong công tác chỉ đạo, điều hành, tổ chức phổ biến giáo
dục pháp luật nói chung và pháp luật về y tế nói riêng, các đơn vị của Bộ Y tế
luôn đề cập đến nội dung về quyền con người, quyền của người bệnh và trách
nhiệm về nghề nghiệp, y đức của cán bộ, nhân viên y tế trong quá trình cung cấp
dịch vụ y tế, trong đó có đề cập đến nội dung cấm đối xử vô nhân đạo hoặc hạ
nhục con người.
139. - Bộ Thông tin và Truyền thông đã phối hợp với các đơn vị tổ chức nhiều
hội nghị, hội thảo về quyền con người và các công ước về quyền con người như
Hội nghị báo chí truyền thông với quyền con người, Hội thảo nâng cao hiệu quả
công tác thông tin, tuyên truyền thành tựu bảo đảm quyền con người ở Việt
Nam; thông tin về các hội thảo, hội nghị về Công ước chống tra tấn do các Bộ,
ngành tổ chức như Bộ Ngoại giao (2014), Bộ Công an (2016); biên soạn tài liệu
và tổ chức tập huấn về vấn đề quyền con người, trung bình 2 lớp tập huấn/năm,
mỗi lớp khoảng 100 học viên.
140. - Các cơ sở đào tạo: hiện nay, trên toàn quốc đã có một số cơ sở đào tạo
thạc sĩ chuyên ngành về quyền con người như khoa Luật trường đại học Quốc
gia Hà Nội, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh. Đối với trình độ đại học,
cao đẳng, các học viện, nhà trường đào tạo luật như đại học Kiểm sát, đại học
Luật Hà Nội, đặc biệt là các học viện, nhà trường thuộc Công an nhân dân, Quân
đội nhân dân đã lồng ghép các nội dung về bảo vệ quyền con người nói chung
và chống tra tấn, chống bức cung, dùng nhục hình nói riêng vào các chương
trình giảng dạy cho các học viên40. Ngoài ra, các học viện, trường Công an nhân
dân và các trung tâm, lớp bồi dưỡng nghiệp vụ điều tra dự kiến s xây dựng Đề
án giảng dạy kiến thức, pháp luật về chống tra tấn cho sinh viên, học viên các
trường trong Công an nhân dân.
Các chương trình đào tạo/huấn luyện nhằm đảm bảo việc đối xử phù hợp và tôn
trọng đối với phụ nữ, trẻ vị thành niên và các nhóm dân tộc thiểu số, tôn giáo
hoặc các nhóm khác.
141. Pháp luật Việt Nam luôn ghi nhận và bảo đảm việc đối xử phù hợp và tôn
trọng đối với phụ nữ, người chưa thành niên, người dân tộc thiểu số, được quy
định tại các đạo luật cơ bản như Hiến pháp (các điều 5, 26, 36, 37, 58), Bộ luật
hình sự (các điều 46, 48 Bộ luật hình sự 1999 (sửa đổi, bổ sung năm 2009); các
Điều 51, 52 Bộ luật hình sự 2015), Bộ luật tố tụng hình sự (các điều 10, 63 Bộ
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luật tố tụng hình sự 2003; các điều 15, 19, 26, 243, 260 Bộ luật tố tụng hình sự
năm 2015), Luật thi hành án hình sự (các điều 4, 27, 29, 38, 43, 45, 111; mục 3),
Luật thi hành tạm giữ, tạm giam (các điều 4, 18, 23, 28; Chương V). Để bảo vệ
quyền của nhóm người này không chịu tác động của các hình thức tra tấn, các
Bộ, ngành có liên quan đã tổ chức nhiều chương trình đào tạo, huấn luyện dưới
nhiều hình thức khác nhau cho các cán bộ, chiến sĩ về việc đối xử phù hợp và
tôn trọng đối với nhóm người này như:
142. - Tòa án nhân dân tối cao có chương trình hợp tác kỹ thuật về nhân quyền
giữa Việt Nam và Ô-xtrây-li-a giai đoạn 2005-2015, trong đó đã có các hoạt
động hợp tác với Ủy ban nhân quyền của Ô-xtrây-li-a nhằm tìm hiểu, chia sẻ
kinh nghiệm của Ô-xtrây-li-a trong lĩnh vực bảo vệ quyền con người. Các hoạt
động chủ yếu thực hiện theo mô hình học tập kinh nghiệm nước ngoài sau đó
phổ biến cho các Thẩm phán, cán bộ tòa án tại các tọa đàm.
143. - Bộ Công an đã tổ chức nhiều chương trình đào tạo, huấn luyện, hội thảo,
hội nghị tuyên truyền về Hiến pháp, Bộ luật hình sự, Bộ luật tố tụng hình sự,
Luật thi hành án hình sự, Luật thi hành tạm giữ, tạm giam trong lực lượng Công
an nhân dân cho hàng trăm cán bộ, chiến sĩ làm công tác điều tra, tạm giữ, tạm
giam, thi hành án hình sự, hỗ trợ tư pháp và lực lượng Công an xã, trong đó lồng
ghép nội dung về cách thức đối xử với nhóm người này trong tất cả các giai
đoạn liên quan đến công tác Công an… Các hội nghị đều yêu cầu cán bộ, chiến
sĩ phải áp dụng mọi biện pháp hợp pháp để xác định sự thật của vụ án một cách
khách quan, toàn diện và đầy đủ, làm r những chứng cứ xác định có tội và
chứng cứ xác định vô tội, những tình tiết tăng nặng và những tình tiết giảm nhẹ
trách nhiệm hình sự của bị can, bị cáo là phụ nữ, người chưa thành niên, người
già; đối xử phù hợp và tôn trọng đối với phụ nữ, người chưa thành niên, người
già yếu phù hợp với quy định pháp luật như yêu cầu người phiên dịch, người
dịch thuật trong trường hợp người tham gia tố tụng không sử dụng được tiếng
Việt hoặc có tài liệu tố tụng không thể hiện bằng tiếng Việt; giam giữ riêng đối
với phạm nhân nữ; phạm nhân nữ, phạm nhân là người chưa thành niên được bố
trí làm những công việc phù hợp với giới tính, sức khoẻ và độ tuổi; không làm
các công việc nặng nhọc, độc hại.
144. - Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn, trong quá trình tham gia xây
dựng hoặc ban hành văn bản quy phạm pháp luật thuộc thẩm quyền, luôn đảm
bảo tính bình đẳng, tôn trọng phụ nữ, trẻ vị thành niên và các nhóm dân tộc thiểu
số, tôn giáo hoặc các nhóm yếu thế khác trong xã hội, phù hợp với các quy định
pháp luật. Các quy định cho các nhóm đối tượng này có hình thức đãi ngộ tốt
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hơn, yêu cầu điều kiện thấp hơn và quyền lợi đảm bảo tốt hơn, hình thức xử phạt
cũng nhẹ hơn so với đối tượng bình thường khác. Ngoài ra, trong quá trình triển
khai các chương trình, đề án như Đề án tuyên truyền, phổ biến pháp luật cho
người nông dân và đồng bào dân tộc thiểu số, Kế hoạch hành động giới, các
chương trình tuyên truyền cho ngư dân đều nhấn mạnh nguyên tắc này.
Thông tin về các hoạt động tuyên truyền Công ước đã tiến hành trên thực tế.
145. Đến nay, số Bộ, ngành, cơ quan, đơn vị đã ban hành Kế hoạch tuyên
truyền Công ước là 58; hầu hết các bộ, ngành, cơ quan, đơn vị có liên quan đã tổ
hội nghị chức tập huấn nội dung Công ước hoặc lồng ghép vào chương trình hội
nghị tập huấn về nội dung các văn bản pháp luật khác có liên quan41.
Về thực hiện Điều 11
Hệ thống những nguyên tắc, chỉ thị, phương pháp và thông lệ cũng như việc bố
trí giam giữ và đối xử với người bị bắt, tạm giữ, tạm giam hay phạt tù.
146. Hiến pháp năm 2013 quy định các nguyên tắc cơ bản nhất để bảo đảm
quyền con người, kể cả trong quá trình điều tra, xét hỏi và giam giữ (các điều
14, 16, 19 và 20).
147. Bộ luật hình sự năm 1999 (sửa đổi, bổ sung năm 2009) và Bộ luật hình sự
năm 2015 quy định mọi hành vi phạm tội phải được phát hiện kịp thời, xử lý
nhanh chóng, công minh theo đúng pháp luật; mọi người phạm tội đều bình
đẳng trước pháp luật, không phân biệt nam, nữ, dân tộc, tín ngưỡng, tôn giáo,
thành phần, địa vị xã hội; đối với người lần đầu phạm tội ít nghiêm trọng, thì có
thể áp dụng hình phạt nhẹ hơn hình phạt tù, giao họ cho cơ quan, tổ chức hoặc
gia đình giám sát, giáo dục; đối với người bị phạt tù thì buộc họ phải chấp hành
hình phạt tại các cơ sở giam giữ, phải lao động, học tập để trở thành người có
ích cho xã hội; nếu họ có đủ điều kiện do Bộ luật hình sự quy định, thì có thể
được xét giảm thời hạn chấp hành hình phạt, tha tù trước thời hạn có điều kiện…
(Điều 3).
148. Bộ luật tố tụng hình sự năm 2003 quy định:
- Các nguyên tắc trong tố tụng hình sự như tôn trọng và bảo vệ các quyền công
dân (Điều 4), bảo đảm quyền bất khả xâm phạm về thân thể của công dân (Điều
6), bảo hộ tính mạng, sức khỏe, danh dự và nhân phẩm, tài sản của công dân (Điều
7), trách nhiệm của cơ quan, người có thẩm quyền tiến hành tố tụng (Điều 12).
- Pháp luật quy định r những việc mà điều tra viên phải làm và không được làm
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trước khi hỏi cung, trong khi hỏi cung và sau khi hỏi cung bị can (các điều 131
và 132) như giải thích cho bị can biết r quyền và nghĩa vụ của họ; lập biên bản,
trong đó phải ghi đầy đủ lời trình bày của bị can, các câu hỏi và câu trả lời.
149. Bộ luật tố tụng hình sự năm 2015 mở rộng phạm vi đối tượng được bảo
vệ, đảm bảo không bị tra tấn và đối xử vô nhân đạo so với Bộ luật tố tụng hình
sự năm 2003. Theo đó, đối tượng được bảo vệ không chỉ là công dân mà được
mở rộng là mọi người như quy định tại Điều 8 về tôn trọng và bảo vệ các quyền
cá nhân, Điều 10 về bảo đảm quyền bất khả xâm phạm về thân thể, Điều 11 về
bảo hộ tính mạng, sức khỏe, danh dự và nhân phẩm, tài sản của cá nhân. Các
nguyên tắc, trình tự, thủ tục tiến hành hỏi cung bị can trong Bộ luật tố tụng hình
sự năm 2015 (các điều 183 và 184) có sự kế thừa các quy định của Bộ luật tố
tụng hình sự năm 2003, tuy nhiên đã bổ sung một số quy định để hạn chế tối đa
bức cung, dùng nhục hình, đặc biệt là quy định về ghi âm hoặc ghi hình có âm
thanh trong quá trình hỏi cung bị can.
150. Luật tổ chức cơ quan điều tra hình sự năm 2015 quy định trong tổ chức
điều tra hình sự, nghiêm cấm 05 nhóm hành vi, trong đó có 04 nhóm hành vi
liên quan đến bảo vệ quyền của người bị bắt, người bị tạm giữ, bị can (Điều 14),
cụ thể là:
- Nghiêm cấm làm sai lệch hồ sơ vụ án; truy cứu trách nhiệm hình sự người
không có hành vi phạm tội; không truy cứu trách nhiệm hình sự người có hành
vi phạm tội đến mức phải truy cứu trách nhiệm hình sự; ra quyết định trái pháp
luật; ép buộc người khác làm trái pháp luật; làm lộ bí mật điều tra vụ án; can
thiệp trái pháp luật vào việc điều tra vụ án hình sự;
- Nghiêm cấm bức cung, dùng nhục hình và các hình thức tra tấn hoặc đối xử,
trừng phạt tàn bạo, vô nhân đạo, hạ nhục con người hay bất kỳ hình thức nào
khác xâm phạm quyền và lợi ích hợp pháp của cơ quan, tổ chức, cá nhân;
- Nghiêm cấm cản trở người bị bắt, người bị tạm giữ, bị can thực hiện quyền tự
bào chữa, nhờ luật sư hoặc người khác bào chữa, trợ giúp pháp lý; quyền khiếu
nại, tố cáo; quyền được bồi thường thiệt hại về vật chất, tinh thần và phục hồi
danh dự;
- Nghiêm cấm cản trở người bào chữa, người thực hiện trợ giúp pháp lý thực
hiện việc bào chữa, trợ giúp pháp lý theo quy định của pháp luật.
151. Luật xử lý vi phạm hành chính năm 2012 quy định về tạm giữ người theo
thủ tục hành chính (Điều 122). Theo đó, cơ quan có chức năng phòng, chống vi
phạm pháp luật mà thường xuyên phải tạm giữ người vi phạm hành chính cần bố
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trí, thiết kế, xây dựng nhà tạm giữ hành chính hoặc buồng tạm giữ hành chính
riêng, trong đó cần có nơi tạm giữ riêng cho người chưa thành niên, phụ nữ hoặc
người nước ngoài và phải có cán bộ chuyên trách quản lý, bảo vệ. Nghiêm cấm
việc giữ người vi phạm hành chính trong các phòng tạm giữ, phòng tạm giam
hình sự hoặc những nơi không bảo đảm vệ sinh, an toàn cho người bị tạm giữ.
152. Luật thi hành án hình sự năm 2010 quy định:
- 8 nguyên tắc thi hành án hình sự (Điều 4) như tôn trọng nhân phẩm, quyền, lợi
ích hợp pháp của người chấp hành án; thi hành án đối với người chưa thành niên
chủ yếu nhằm giáo dục, giúp đỡ họ sửa chữa sai lầm, phát triển lành mạnh và trở
thành người có ích cho xã hội; kết hợp trừng trị và giáo dục cải tạo trong việc thi
hành án; áp dụng biện pháp giáo dục cải tạo phải trên cơ sở tính chất và mức độ
phạm tội, độ tuổi, giới tính, trình độ văn hoá và các đặc điểm nhân thân khác của
người chấp hành án.
- 10 loại hành vi bị cấm trong thi hành án hình sự (Điều 9) được chia thành hai
nhóm: nhóm thứ nhất là các hành vi nghiêm cấm đối với người phải chấp hành
án và những người có liên quan, nhóm thứ hai là các hành vi bị nghiêm cấm đối
với những người có thẩm quyền trong thi hành án hình sự.
- Trại giam tổ chức giam giữ phạm nhân như sau: khu giam giữ đối với phạm
nhân có mức án tù trên 15 năm, tù chung thân, phạm nhân thuộc loại tái phạm
nguy hiểm; khu giam giữ đối với phạm nhân có mức án tù từ 15 năm trở xuống;
phạm nhân có mức án tù trên 15 năm nhưng có kết quả chấp hành án tốt, đã
được giảm thời hạn chấp hành án phạt tù còn dưới 15 năm (khoản 1 Điều 27).
Bố trí giam giữ riêng đối với: phạm nhân nữ, người chưa thành niên, người nước
ngoài, người có bệnh truyền nhiễm đặc biệt nguy hiểm, có dấu hiệu bị bệnh tâm
thần hoặc một bệnh khác làm mất khả năng nhận thức hoặc khả năng điều khiển
hành vi của mình trong thời gian chờ quyết định của Tòa án; phạm nhân thường
xuyên vi phạm nội quy, quy chế trại giam (khoản 2, Điều 27). Trong trại tạm
giam, những phạm nhân nữ, phạm nhân thường xuyên vi phạm nội quy, quy chế
trại giam được bố trí giam giữ riêng (khoản 3 Điều 27).
- Chế độ ăn, ở, mặc, tư trang, chăm sóc y tế, và hoạt động thể dục thể thao, sinh
hoạt văn hóa, văn nghệ của phạm nhân được quy định r ràng, bảo đảm các tiêu
chuẩn cơ bản (mục 2 Chương III). Các quy định về chế độ với phạm nhân là
người chưa thành niên được quy định tại mục 3 Chương III.
153. Luật thi hành tạm giữ, tạm giam năm 2015 quy định:
- 5 nguyên tắc nhằm đảm bảo quản lý, thi hành tạm giữ, tạm giam đúng quy
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định pháp luật, bảo đảm chính sách nhân đạo của Nhà nước Việt Nam (Điều 4);
7 nhóm hành vi bị nghiêm cấm trong thi hành tạm giữ, tạm giam (Điều 8); 10
nhóm quyền và 2 nhóm nghĩa vụ của người bị tạm giữ, tạm giam (Điều 9); kiểm
soát hoạt động quản lý, thi hành tạm giữ, tạm giam (Điều 6); giám sát việc thực
hiện chế độ giam giữ, tạm giam (Điều 7). Bên cạnh đó, nhà tạm giữ, trại tạm
giam còn tăng cường các biện pháp cảm hóa, giáo dục và xử lý nghiêm khắc
mọi trường hợp vi phạm nội quy buồng giam, chủ động phát hiện ngăn chặn và
loại trừ các hành vi xâm phạm tính mạng, sức khỏe, nhân phẩm của người bị
tạm giữ, tạm giam. Việc giam, giữ được phân loại theo đúng quy định pháp
luật42.
- Chế độ của người bị tạm giam, tạm giữ được quy định tại Chương IV43.
154. Nghị định số 89/1998/NĐ-CP ngày 07/11/1998 của Chính phủ ban hành
quy chế về tạm giữ, tạm giam (Chương 4), Nghị định số 98/2002/NĐ-CP ngày
27/11/2002 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế về tạm giữ,
tạm giam ban hành kèm theo Nghị định số 89/1998/NĐ-CP ngày 07/11/1998 và
Nghị định số 09/2011/NĐ-CP ngày 25/01/2011 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung
chế độ ăn và khám, chữa bệnh đối với người bị tạm giữ, tạm giam quy định tại
Điều 26 và Điều 28 của Quy chế về tạm giữ, tạm giam có quy định chi tiết, cụ
thể chế độ của người bị tạm giữ, tạm giam44.
155. Nghị định số 117/2011/NĐ-CP ngày 15/12/2011 của Chính phủ quy định
về tổ chức, quản lý phạm nhân và chế độ ăn, mặc, ở, sinh hoạt, chăm sóc y tế đối
với phạm nhân (Chương 3) và Nghị định số 90/2015/NĐ-CP ngày 13/10/2015
của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 117/2001/NĐCP ngày 15/12/2011 của Chính phủ quy định về tổ chức quản lý phạm nhân và
chế độ ăn, mặc, ở, sinh hoạt, chăm sóc y tế đối với phạm nhân.
156. Nghị định số 112/2013/NĐ-CP quy định hình thức xử phạt trục xuất, biện
pháp tạm giữ người, áp giải người vi phạm theo thủ tục hành chính và quản lý
người nước ngoài vi phạm pháp luật Việt Nam trong thời gian làm thủ tục trục
xuất, trong đó có quy định về thẩm quyền, thủ tục tạm giữ người theo thủ tục hành
chính và quản lý người bị tạm giữ theo thủ tục hành chính (mục 1, chương 3).
157. Thông tư số 46/2011/TT-BCA ngày 30/6/2011 của Bộ Công an quy định
việc phạm nhân gặp thân nhân; nhận, gửi thư, nhận tiền, quà và liên lạc điện
thoại với thân nhân và Thông tư liên tịch số 12/2013/TTLT-BCA-BQP-BTC
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ngày 02/12/2013 hướng d n về chế độ lao động và sử dụng kết quả lao động,
học nghề của phạm nhân trong trại giam.
158. Chế độ đối với phạm nhân, chế độ đối với người bị tạm giữ, tạm giam
được quy định như sau:
- Chế độ đối với phạm nhân:
+ Chế độ ăn, ở, mặc, cấp phát tư trang: 17 kg gạo tẻ thường; 0,7 kg thịt, 0,8 kg
cá; 0,5 kg đường loại trung bình; 01 kg muối; 15 kg rau xanh; 0,75 lít nước
mắm… Chỗ nằm tối thiểu của mỗi phạm nhân là 02 mét vuông (2m2), có bệ
gạch men, ván sàn hoặc giường… Mỗi năm phạm nhân được phát 02 bộ quần áo
dài bằng vải thường theo m u thống nhất, 02 bộ quần áo lót, 02 khăn mặt, 02
chiếc chiếu, 02 đôi dép…
+ Chế độ chăm sóc y tế: chế độ ăn, cấp phát thuốc, bồi dưỡng do cơ sở chữa
bệnh chỉ định theo bệnh lý và theo mức độ nặng, nhẹ của bệnh tật. Tiền thuốc
chữa bệnh thông thường hàng ngày cho phạm nhân được cấp tương đương 02 kg
gạo/01 người/01 tháng…
+ Chế độ lao động: phạm nhân được tổ chức lao động phù hợp với độ tuổi, sức
khỏe; thời gian phạm nhân lao động và học tập, học nghề không quá 08 giờ
trong 01 ngày, được nghỉ lao động các ngày thứ bảy, ngày chủ nhật, lễ, tết theo
quy định của pháp luật…
+ Chế độ hoạt động thể dục, thể thao, sinh hoạt văn hóa, văn nghệ: mỗi phân trại
của trại giam được thành lập thư viện, khu vui chơi, sân thể thao, được trang bị
một hệ thống truyền thanh, mỗi buồng giam tập thể được trang bị một máy vô
tuyến truyền hình màu...
+ Chế độ gặp thân nhân, nhận quà, liên lạc: phạm nhân được gặp thân nhân một
lần trong 01 tháng, mỗi lần gặp không quá 01 giờ, trường hợp đặc biệt thì được
kéo dài thời gian nhưng không quá 03 giờ. Phạm nhân chấp hành nghiêm chỉnh
nội quy, quy chế trại giam hoặc lập công thì được gặp vợ hoặc chồng ở phòng
riêng không quá 24 giờ...
+ Về các chế độ khác: phạm nhân và cơ quan, tổ chức, cá nhân khác có liên
quan có quyền khiếu nại đối với quyết định, hành vi của cơ quan, người có thẩm
quyền thi hành án hình sự nếu có căn cứ cho rằng quyết định, hành vi đó là trái
pháp luật, xâm phạm quyền, lợi ích hợp pháp của mình (khoản 1, Điều 150).
Người khiếu nại có quyền được khôi phục quyền, lợi ích hợp pháp đã bị xâm
phạm, được bồi thường thiệt hại theo quy định của pháp luật (điểm e, khoản 1,
Điều 154); được yêu cầu cơ quan có thẩm quyền bảo vệ khi bị đe doạ, trả thù
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(điểm b, d, khoản 1, Điều 166)... Đối với người đồng tính, người lưỡng tính,
người chuyển giới, pháp luật Việt Nam chưa có quy định về việc giam, giữ riêng.
+ Chế độ ăn, mặc, sinh hoạt, chăm sóc y tế đối với phạm nhân là người nước ngoài:
phạm nhân là người nước ngoài được quản lý giam giữ riêng trong trại giam. Các
chế độ về ăn, mặc, ở, sinh hoạt, chăm sóc y tế đối với phạm nhân là người nước
ngoài được thực hiện như quy định đối với phạm nhân là người Việt Nam, trừ
trường hợp điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên có quy định khác.
- Chế độ đối với người bị tạm giữ, tạm giam:
+ Chế độ ăn, ở, đồ dùng cá nhân: 17 kg gạo thường, 0,7 kg thịt và 0,8 kg cá, 01
kg muối, 0,5 kg đường loại trung bình, 0,75 lít nước mắm, 0,1 kg bột ngọt, 15
kg rau xanh và 15 kg củi hoặc 17 kg than… Bình quân diện tích tối thiểu nơi
giam, giữ đối với người bị tạm giữ, tạm giam là 2m2/1 người, có bệ nằm bằng xi
măng hoặc gạch men và có chiếu trải để nằm… Người bị tạm giữ, tạm giam
được sử dụng quần áo, chăn, chiếu, màn của cá nhân, nếu thiếu thì Nhà tạm giữ,
Trại tạm giam cho mượn theo tiêu chuẩn mỗi người gồm: 1 chiếu, 1 màn (loại cá
nhân), 1 chăn, 1 đôi dép và 2 bộ quần áo dài...
+ Chế độ sinh hoạt: được nhận thư, sách, báo, tài liệu; được xem truyền hình,
phát thanh, đọc báo; trung bình 20 người bị tạm giữ, tạm giam được cấp một số
báo Nhân dân hoặc báo địa phương... Người nước ngoài bị giam, giữ tại nhà tạm
giữ, trại tạm giam được nhận sách, báo bằng tiếng nước họ mang quốc tịch khi
được cơ quan thụ lý vụ án cho phép...
- Chế độ đối với người bị tạm giữ theo thủ tục hành chính:
+ Chế độ ăn của người bị tạm giữ: trường hợp người bị tạm giữ hoặc gia đình họ
không thể tự đảm bảo được, thì cơ quan, đơn vị của người có thẩm quyền quyết
định tạm giữ có trách nhiệm bảo đảm chế độ ăn uống cho người bị tạm giữ theo
tiêu chuẩn định lượng mỗi người một ngày là 0,6 kg gạo tẻ thường, 0,1 kg thịt
lợn loại thường, 0,5 kg rau xanh, 01 lít nước uống được đun sôi để nguội, nước
mắm, muối, chất đốt phù hợp... Cơ quan nơi tạm giữ có thể quyết định hoán đổi
định lượng ăn nêu trên cho phù hợp với thực tế và khẩu vị của người bị tạm giữ
để bảo đảm họ được ăn hết tiêu chuẩn.
+ Chế độ khác: người đang bị tạm giữ mà bị bệnh, được điều trị tại chỗ; trường
hợp bệnh nặng hoặc phải cấp cứu thì cơ quan, đơn vị nơi tạm giữ có trách nhiệm
đưa họ đến cơ sở y tế và báo ngay cho gia đình, thân nhân của họ biết để chăm
sóc; trường hợp thân nhân, gia đình của họ có đơn đề nghị xin đưa về nhà để
chăm sóc và xét thấy không thật cần thiết phải tiếp tục tạm giữ thì người có
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thẩm quyền tạm giữ có thể quyết định chấm dứt việc tạm giữ trước thời hạn và
cho họ về gia đình để chữa bệnh; trường hợp người bị tạm giữ không có nơi cư
trú nhất định hoặc gia đình, thân nhân của họ ở xa không kịp đến để chăm sóc,
thì cơ quan, đơn vị nơi tạm giữ họ trực tiếp đảm nhiệm việc chăm sóc…
Đánh giá sơ bộ mức độ tương thích với các tiêu chuẩn của Liên hợp quốc.
159. Các quy định của Việt Nam về công tác thi hành tạm giữ, tạm giam, quản
lý và thi hành án hình sự về cơ bản tương thích với các quy tắc tiêu chuẩn tối
thiểu về đối xử với tù nhân (1955); các nguyên tắc về bảo hộ cho người bị phạt
tù hoặc dưới bất kỳ hình thức giam giữ nào (1988); quy tắc ứng xử cho các quan
chức thực thi pháp luật (1979); các quy chuẩn tối thiểu của Liên hợp quốc trong
quản lý tư pháp cho người chưa thành niên.
Giới thiệu quy định về quy tắc đạo đức nghề nghiệp các ngành liên quan
160. Ở Việt Nam, có quy định mang tính quy chuẩn chung nhằm định hướng
về đạo đức, rèn luyện đạo đức đối với các cán bộ, công chức, viên chức, sĩ quan,
hạ sĩ quan chuyên nghiệp, quân nhân chuyên nghiệp, công nhân quốc phòng…
là những người được giao thực hiện công quyền của Nhà nước hoặc khi thực
hiện nhiệm vụ của mình có thể liên quan đến việc thực thi công quyền của Nhà
nước. Các quy chuẩn này được quy định tại Luật cán bộ, công chức năm 2008
(các điều 15, 16, 17, 18, 19, 20); Luật viên chức năm 2010 (các điều 16, 17, 18,
19); Luật Công an nhân dân năm 2014 (các điều 30, 31); Luật sĩ quan quân đội
nhân dân Việt Nam năm 1999 (sửa đổi, bổ sung một số điều các năm 2008 và
2014) (các điều 4, 12); Luật tổ chức Tòa án nhân dân năm 2014 (các điều 67, 76,
77, 85, 89, 92, 93); Luật tổ chức Viện kiểm sát nhân dân năm 2014 (các điều 59,
73, 75, 83, 84, 85, 89, 90); Nghị định số 56/2015/NĐ-CP về đánh giá và phân
loại cán bộ, công chức, viên chức (khoản 2 Điều 3, điểm a khoản 1, điểm a
khoản 2, khoản 3 Điều 4)45. Cụ thể, đối với một số ngành có trách nhiệm trực
tiếp trong việc triển khai Công ước như sau:
161. Tòa án
Luật tổ chức Tòa án nhân dân năm 2014 quy định như sau:
- Thẩm phán có nghĩa vụ, trách nhiệm xét xử độc lập, chỉ tuân theo pháp luật
(Điều 9). Thẩm phán phải là người có phẩm chất đạo đức tốt, có bản lĩnh chính
trị vững vàng, có tinh thần dũng cảm và kiên quyết bảo vệ công lý, liêm khiết và
trung thực; có trình độ cử nhân luật trở lên; đã được đào tạo nghiệp vụ xét xử
(Điều 67); độc lập, vô tư, khách quan, bảo vệ công lý trong xét xử; chịu trách
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nhiệm trước pháp luật về việc thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn và các quyết định
của mình… (Điều 76).
- Hội thẩm phải là những người có phẩm chất đạo đức tốt, có bản lĩnh chính trị
vững vàng, có uy tín trong cộng đồng dân cư, có tinh thần dũng cảm và kiên
quyết bảo vệ công lý, liêm khiết và trung thực; có kiến thức pháp luật; có hiểu
biết xã hội (Điều 85). Hội thẩm phải độc lập, vô tư, khách quan trong xét xử,
góp phần bảo vệ công lý, bảo vệ quyền con người, quyền công dân, bảo vệ chế
độ xã hội chủ nghĩa, bảo vệ lợi ích của Nhà nước, quyền và lợi ích hợp pháp,
chính đáng của tổ chức, cá nhân (Điều 89).
- Thư ký Tòa án chịu trách nhiệm trước pháp luật và trước Chánh án Tòa án về
việc thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn của mình (Điều 92).
- Thẩm tra viên chịu trách nhiệm trước pháp luật và trước Chánh án Tòa án về
việc thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn của mình; nếu có hành vi vi phạm pháp luật
thì tùy theo tính chất, mức độ vi phạm mà bị xử lý kỷ luật hoặc truy cứu trách
nhiệm hình sự theo quy định của luật (Điều 93).
162. Kiểm sát
- Cán bộ, công chức, viên chức và người lao động khác của Viện kiểm sát nhân
dân phải tôn trọng và chịu sự giám sát của nhân dân; nghiêm chỉnh chấp hành
Hiến pháp, pháp luật, quy định của Viện kiểm sát nhân dân (Điều 59, Luật tổ
chức Viện kiểm sát nhân dân năm 2014).
- Kiểm sát viên phải là người có phẩm chất đạo đức tốt, liêm khiết, trung thực,
bản lĩnh chính trị vững vàng; có trình độ cử nhân luật trở lên; được đào tạo về
nghiệp vụ kiểm sát; nghiêm cấm kiểm sát viên tư vấn cho người bị bắt, bị tạm
giữ, bị can, bị cáo, đương sự hoặc người tham gia tố tụng khác làm cho việc giải
quyết vụ án, vụ việc không đúng quy định của pháp luật; tuyệt đối trung thành với
Tổ quốc, tận tụy phục vụ nhân dân; đấu tranh không khoan nhượng với mọi tội
phạm và vi phạm pháp luật; kiên quyết bảo vệ Hiến pháp, pháp luật, l phải và
công bằng xã hội; công minh, chính trực, khách quan, thận trọng, khiêm tốn (các
điều 75, 84, 85 Luật tổ chức Viện kiểm sát nhân dân năm 2014)...
- Kiểm tra viên phải là người có phẩm chất đạo đức tốt, liêm khiết, trung thực; có
bản lĩnh chính trị vững vàng; có tinh thần kiên quyết bảo vệ pháp chế xã hội chủ
nghĩa (Điều 2, Nghị quyết 924/2015/UBTVQH13 ngày 13/5/2015).
163. Công an
- Luật Công an nhân dân năm 2014 quy định: sĩ quan, hạ sĩ quan, chiến sĩ Công
an nhân dân phải trung thực, dũng cảm, cảnh giác, sẵn sàng chiến đấu; tôn trọng
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và bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của cơ quan, tổ chức, cá nhân… (Điều 30);
nghiêm cấm sĩ quan, hạ sĩ quan, chiến sĩ Công an nhân dân lợi dụng chức vụ,
quyền hạn được giao để xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp
pháp của cơ quan, tổ chức, cá nhân (Điều 31). Nếu vi phạm kỷ luật, vi phạm
pháp luật thì tuỳ theo tính chất, mức độ vi phạm, sĩ quan, hạ sĩ quan, chiến sĩ
Công an nhân dân, công nhân công an bị xử lý kỷ luật, xử phạt hành chính hoặc
bị truy cứu trách nhiệm hình sự; nếu gây thiệt hại cho sức khoẻ, tính mạng của
người khác, tài sản hoặc lợi ích hợp pháp của cơ quan, tổ chức, cá nhân thì phải
bồi thường theo quy định của pháp luật (Điều 42).
- Điều tra viên46 phải là người có phẩm chất đạo đức tốt, liêm khiết và trung
thực (Điều 30 Pháp lệnh tổ chức điều tra hình sự năm 2004; Điều 46 Luật tổ
chức cơ quan điều tra hình sự năm 2015); nghiêm cấm bức cung, mớm cung
hoặc dùng nhục hình dưới bất kỳ hình thức nào (điểm e khoản 2 Điều 31 Thông
tư số 28/2014/TT-BCA năm 2014 của Bộ Công an quy định chi tiết về công tác
điều tra hình sự trong Công an nhân dân).
- Luật thi hành án hình sự năm 2010 quy định cấm nhận hối lộ, sách nhiễu trong
thi hành án hình sự; cấm lợi dụng chức vụ, quyền hạn để đề nghị miễn, giảm,
hoãn, tạm đình chỉ thời hạn chấp hành án cho người không đủ điều kiện được
miễn, giảm, hoãn, tạm đình chỉ… (Điều 9).
164. Quân đội
- Tiêu chuẩn chung đối với sĩ quan được quy định tại Điều 12 Luật sĩ quan quân
đội nhân dân Việt Nam năm 1999, sửa đổi, bổ sung các năm 2008 và 2014; tiêu
chuẩn đối với điều tra viên trong Quân đội được quy định tại Điều 30 Pháp lệnh
tổ chức điều tra hình sự năm 2004, Điều 46 Luật tổ chức cơ quan điều tra hình
sự năm 2015; tiêu chuẩn đối với kiểm sát viên trong Quân đội được quy định tại
Điều 75 Luật tổ chức Viện kiểm sát nhân dân năm 2014; tiêu chuẩn đối với
thẩm phán trong Quân đội được quy định tại Điều 67 Luật tổ chức Tòa án nhân
dân năm 2014… Các cán bộ, chiến sĩ, y sĩ, bác sĩ thực thi nhiệm vụ tại các cơ
quan của Quân đội có liên quan đều phải tuân theo quy tắc đạo đức, nghề nghiệp
của cán bộ, công chức, sĩ quan nói chung.
165. Y tế
Các sinh viên Y khoa, cán bộ y tế của Việt Nam phải:
- Tuân thủ nguyên tắc trong hành nghề khám bệnh, chữa bệnh là phải bình đẳng,
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công bằng và không kỳ thị, phân biệt đối xử đối với người bệnh; tôn trọng quyền
của người bệnh; nghiêm cấm người hành nghề chữa bệnh vi phạm quyền của
người bệnh; không tuân thủ các quy định chuyên môn kỹ thuật trong khám bệnh,
chữa bệnh; lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong quá trình khám bệnh, chữa bệnh;
lạm dụng nghề nghiệp để xâm phạm danh dự, nhân phẩm, thân thể người
bệnh… (các điều 3, 6 của Luật khám, chữa bệnh năm 2009).
- Tuân thủ quy định về ứng xử của công chức, viên chức y tế khi thi hành công
vụ, nhiệm vụ được giao; ứng xử của công chức, viên chức y tế đối với đồng
nghiệp; ứng xử của công chức, viên chức y tế đối với cơ quan, tổ chức, cá nhân;
ứng xử của công chức, viên chức y tế trong các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh (các
điều 3, 4, 5, 6 Thông tư số 07/2014/TT-BYT ngày 25/02/2014 của Bộ Y tế).
- Tuân thủ các quy định về đạo đức hành nghề y như tôn trọng pháp luật và thực
hiện nghiêm túc các quy chế chuyên môn; tôn trọng quyền được khám bệnh
chữa bệnh của nhân dân; không được phân biệt đối xử người bệnh; không vì lợi
ích cá nhân mà giao cho người bệnh thuốc kém phẩm chất, thuốc không đúng
với yêu cầu và mức độ bệnh…(các điều 2, 3, 5, 11 của Quy định về y đức ban
hành kèm theo Quyết định số 2088/BYT-QĐ ngày 06/11/1996 của Bộ trưởng
Bộ Y tế.
166. Kiểm lâm
Công chức Kiểm lâm khi thi hành công vụ phải chấp hành quy định chung của
pháp luật về cán bộ, công chức và các quy định liên quan đến bảo vệ và phát
triển rừng. Công chức kiểm lâm không thực hiện đầy đủ nhiệm vụ, quyền hạn
được giao phải chịu trách nhiệm theo quy định của pháp luật (khoản 2 Điều 12
Nghị định số 119/2006/NĐ-CP ngày 16/10/2006 về tổ chức và hoạt động của
Kiểm lâm).
167. Kiểm ngư
Công chức, viên chức Kiểm ngư khi thi hành công vụ phải chấp hành quy định
chung của pháp luật về cán bộ, công chức và các quy định liên quan đến bảo vệ
nguồn lợi thủy sản, tài nguyên và môi trường biển. Quyền hạn, trách nhiệm của
Kiểm ngư viên được quy định tại Điều 8, Chương III, Nghị định số
102/2012/NĐ-CP ngày 29/11/2012 về tổ chức và hoạt động của Kiểm ngư.
168. Hải quan
Công chức Hải quan bị nghiêm cấm “Gây phiền hà, khó khăn trong việc làm thủ
tục hải quan; bao che, thông đồng để buôn lậu, vận chuyển trái phép hàng hóa qua
biên giới, gian lận thương mại, gian lận thuế; nhận hối lộ, chiếm dụng, biển thủ
48

hàng hóa tạm giữ hoặc thực hiện hành vi khác nhằm mục đích vụ lợi; hành vi
khác vi phạm pháp luật về hải quan” (khoản 1 Điều 10 Luật hải quan năm 2014).
Các quy định nhằm bảo đảm luật sư, bác sĩ, các thành viên gia đình nhanh
chóng được thông báo, tiếp cận và thông báo lãnh sự trong trường hợp là công
dân của nước ngoài.
169. Pháp luật Việt Nam quy định về thông báo cho các thành viên gia đình về
việc giữ người trong trường hợp khẩn cấp, bắt người trong Bộ luật tố tụng hình
sự47. Việc mời người bào chữa, chỉ định, lựa chọn, thay đổi người bào chữa…
cũng được quy định trong Bộ luật tố tụng hình sự như sau:
- Bộ luật tố tụng hình sự năm 2003 quy định về người bào chữa tại các điều 56,
57, 58, theo đó, người bào chữa có thể là: luật sư; người đại diện hợp pháp của
người bị tạm giữ, bị can, bị cáo; bào chữa viên nhân dân. Bộ luật tố tụng hình sự
năm 2015 đã bổ sung quy định về người bào chữa, cụ thể như sau: người bào
chữa là người được người bị buộc tội nhờ bào chữa hoặc cơ quan có thẩm quyền
tiến hành tố tụng chỉ định và được cơ quan, người có thẩm quyền tiến hành tố
tụng tiếp nhận việc đăng ký bào chữa. Chủ thể là người có thể bào chữa cũng
được mở rộng, gồm cả trợ giúp viên pháp lý trong trường hợp người bị buộc tội
thuộc đối tượng được trợ giúp pháp lý. Khái niệm và tiêu chuẩn Trợ giúp viên
pháp lý được quy định tại Điều 3 và Điều 21 Luật trợ giúp pháp lý năm 2006. Bộ
luật tố tụng hình sự năm 2015 cũng bổ sung quy định về tiêu chuẩn của bào chữa
viên nhân dân (Điều 72).
- Để bảo đảm quyền con người, pháp luật Việt Nam quy định người bị tạm giữ,
bị can, bị cáo hoặc người đại diện hợp pháp của họ có quyền lựa chọn và thay
đổi người bào chữa (Điều 57 Bộ luật tố tụng hình sự năm 2003; các điều 75 và
76 Bộ luật tố tụng hình sự năm 2015); trường hợp người tham gia tố tụng không
sử dụng được tiếng Việt thì các cơ quan có thẩm quyền s yêu cầu người phiên
dịch (Điều 61 Bộ luật tố tụng hình sự 2003). Bộ luật tố tụng hình sự năm 2015
quy định mở rộng hơn so với Bộ luật tố tụng hình sự năm 2003 về trường hợp
chỉ định người bào chữa, theo đó bị can, bị cáo về tội mà Bộ luật hình sự quy
định mức cao nhất của khung hình phạt là 20 năm tù, tù chung thân mà không
mời người bào chữa thì các cơ quan có thẩm quyền phải chỉ định người bào
chữa cho họ (Điều 76); về trường hợp yêu cầu người phiên dịch, người dịch
thuật, theo đó, trường hợp người tham gia tố tụng không sử dụng được tiếng
Việt hoặc có tài liệu tố tụng không thể hiện bằng tiếng Việt thì cơ quan có thẩm
quyền yêu cầu người phiên dịch, người dịch thuật (Điều 70).
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- Bộ luật tố tụng hình sự cũng quy định cụ thể về quyền của người bào chữa:
+ Được quyền tham gia tố tụng từ khi khởi tố bị can. Trong trường hợp bắt
người trong trường hợp khẩn cấp hoặc bắt người phạm tội quả tang hoặc đang bị
truy nã thì người bào chữa tham gia tố tụng từ khi có quyết định tạm giữ (khoản
1, Điều 58 Bộ luật tố tụng hình sự năm 2003). Bộ luật tố tụng hình sự năm 2015
có quy định thêm trường hợp bắt, tạm giữ người thì người bào chữa tham gia tố
tụng từ khi người bị bắt có mặt tại trụ sở của cơ quan điều tra, cơ quan được
giao nhiệm vụ tiến hành một số hoạt động điều tra hoặc từ khi có quyết định tạm
giữ (Điều 74).
+ Người bào chữa có 10 nhóm quyền như có mặt khi lấy lời khai của người bị
tạm giữ, khi hỏi cung bị can; xem các biên bản về hoạt động tố tụng có sự tham
gia của mình và các quyết định tố tụng liên quan đến người mà mình bào chữa;
gặp người bị tạm giữ; gặp bị can, bị cáo đang bị tạm giam; khiếu nại quyết định,
hành vi tố tụng của cơ quan, người có thẩm quyền tiến hành tố tụng... (khoản 2
Điều 58 Bộ luật tố tụng hình sự năm 2003). Trong Bộ luật tố tụng hình sự năm
2015, quyền của người bào chữa được mở rộng, quy định chi tiết hơn và nâng
lên thành 14 nhóm quyền như có mặt trong hoạt động đối chất, nhận dạng, nhận
biết giọng nói và hoạt động điều tra khác; đề nghị cơ quan có thẩm quyền tiến
hành tố tụng thu thập chứng cứ, giám định bổ sung, giám định lại, định giá lại
tài sản… (khoản 1 Điều 73).
170. Quy định về việc khám, chữa bệnh:
- Trại tạm giam được tổ chức bệnh xá để khám và chữa bệnh cho người đang bị
giam, giữ; trại tạm giam thuộc Công an thành phố Hà Nội và Công an thành phố
Hồ Chí Minh được tổ chức bệnh viện để khám, chữa bệnh cho người đang bị
giam, giữ ở các trại tạm giam, nhà tạm giữ theo quy định của Bộ Công an và Bộ
Y tế (Điều 14, Nghị định số 89/1998/NĐ-CP ngày 07/11/1998 ban hành Quy
chế về tạm giữ, tạm giam). Trường hợp người bị tạm giữ, tạm giam bị ốm đau,
bệnh tật, thương tích nặng vượt quá khả năng khám và điều trị của cán bộ y tế
nhà tạm giữ, trại tạm giam thì trưởng nhà tạm giữ, giám thị trại tạm giam thông
báo với cơ quan đang thụ lý vụ án, đồng thời làm các thủ tục chuyển họ đến cơ
sở y tế ở ngoài để điều trị và tổ chức canh giữ họ. Chi phí khám và chữa bệnh do
nhà tạm giữ, trại tạm giam thanh toán với cơ sở y tế (khoản 2 Điều 1 Nghị định
số 09/2011/NĐ-CP ngày 25/01/2011 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung chế độ ăn
và khám, chữa bệnh đối với người bị tạm giữ, tạm giam quy định tại Điều 26 và
Điều 28 của Quy chế về tạm giữ, tạm giam).
- Luật thi hành tạm giữ, tạm giam năm 2015 quy định người bị tạm giữ, người bị
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tạm giam được hưởng chế độ khám bệnh, chữa bệnh, phòng, chống dịch bệnh.
Trường hợp bị ốm đau, bệnh tật, thương tích thì được khám và điều trị tại cơ sở
y tế của cơ sở giam giữ; nếu bị bệnh nặng hoặc thương tích vượt quá khả năng
của cơ sở giam giữ thì được chuyển đến cơ sở chữa bệnh cấp huyện, cấp tỉnh,
bệnh viện quân đội hoặc bệnh viện trung ương khám, điều trị. Cơ sở giam giữ
phải thông báo cho thân nhân hoặc đại diện hợp pháp của người đó biết để phối
hợp chăm sóc, điều trị (Điều 30).
171. Quy định về thông báo lãnh sự cũng được quy định đầy đủ, chi tiết trong
pháp luật Việt Nam48.
172. Như vậy, các quy định hiện hành của Việt Nam cơ bản tương thích với
các tiêu chuẩn của Liên hợp quốc trong lĩnh vực này.
Các cơ quan hoặc cơ chế độc lập được thiết lập để kiểm tra, giám sát các trại
giam và các cơ sở giam giữ.
173. Quốc hội, Đại biểu Quốc hội: Luật hoạt động giám sát của Quốc hội và
Hội đồng nhân dân năm 2015 quy định Quốc hội có thẩm quyền xem xét báo
cáo của Chính phủ về tình hình thi hành Hiến pháp, luật, nghị quyết của Quốc
hội và thành lập Uỷ ban lâm thời để điều tra về một vấn đề nhất định và xem xét
báo cáo kết quả điều tra của Uỷ ban. Đại biểu Quốc hội có thẩm quyền giám sát
việc thi hành pháp luật ở địa phương.
174. Viện kiểm sát nhân dân: Điều 4 Luật tổ chức Viện kiểm sát nhân dân năm
2014 quy định Viện kiểm sát nhân dân kiểm sát tính hợp pháp của các hành vi,
quyết định của cơ quan, tổ chức, cá nhân trong hoạt động tư pháp, được thực
hiện ngay từ khi tiếp nhận và giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm, kiến nghị
khởi tố và trong suốt quá trình giải quyết vụ án hình sự, vụ án hành chính nhằm
bảo đảm việc tiếp nhận, giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm và kiến nghị khởi
tố; việc giải quyết vụ án hình sự, vụ án hành chính; việc giải quyết khiếu nại, tố
cáo trong hoạt động tư pháp; các hoạt động tư pháp khác được thực hiện đúng
quy định của pháp luật; việc bắt, tạm giữ, tạm giam, thi hành án phạt tù, chế độ
tạm giữ, tạm giam, quản lý và giáo dục người chấp hành án phạt tù theo đúng
quy định của pháp luật; quyền con người và các quyền, lợi ích hợp pháp khác
của người bị bắt, tạm giữ, tạm giam, người chấp hành án phạt tù không bị luật
hạn chế phải được tôn trọng và bảo vệ.
175. Thanh tra Chính phủ, thanh tra của các bộ, ngành có cơ sở giam giữ: Luật
thanh tra năm 2010 quy định Thanh tra Chính phủ có nhiệm vụ, quyền hạn thanh
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tra việc thực hiện chính sách, pháp luật và nhiệm vụ, quyền hạn của bộ, cơ quan
thuộc Chính phủ, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh. Thanh tra Bộ có nhiệm vụ, quyền
hạn thanh tra việc thực hiện chính sách, pháp luật và nhiệm vụ, quyền hạn của
cơ quan, tổ chức, cá nhân thuộc quyền quản lý trực tiếp của bộ.
176. Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức thành viên: Ban thanh tra nhân
dân được thành lập ở xã, phường, thị trấn do Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam
xã, phường, thị trấn hướng d n tổ chức, chỉ đạo hoạt động. Ban thanh tra nhân
dân có nhiệm vụ giám sát việc thực hiện chính sách, pháp luật, việc giải quyết
khiếu nại, tố cáo, việc thực hiện pháp luật về dân chủ ở cơ sở của cơ quan, tổ
chức, cá nhân có trách nhiệm ở xã, phường, thị trấn, cơ quan nhà nước, đơn vị
sự nghiệp công lập, doanh nghiệp nhà nước.
177. Quy định về thị sát quốc tế hoặc thị sát của các tổ chức phi chính phủ
(NGOs) vào các trại giam: pháp luật Việt Nam không có quy định cụ thể, tuy
nhiên, Việt Nam cho phép thăm gặp, tiếp xúc lãnh sự và cũng đã cho phép một
số đoàn nước ngoài vào thăm một số trại giam trong khuôn khổ trao đổi kinh
nghiệm, tăng cường năng lực quản lý. Tại Điều 4 của Nghị định thư không bắt
buộc bổ sung Công ước yêu cầu quốc gia thành viên cho phép Tiểu ban chống
tra tấn vào thăm thực địa bất cứ nơi nào trong lãnh thổ quốc gia có báo cáo về
tra tấn, kể cả tại các nơi tạm giữ, tạm giam hay trại giam. Hiện nay, Việt Nam
hiện chưa phê chuẩn Nghị định thư không bắt buộc bổ sung Công ước nên chưa
bị ràng buộc về nội dung này.
Quy định pháp luật và điều kiện thực tế của các cơ sở giam giữ
178. Việt Nam hiện có 53 trại giam, 82 trại tạm giam, 734 nhà tạm giữ và 224
buồng tạm giữ ở các đồn biên phòng. Tất cả các cơ sở này đều phải tuân thủ các
quy định của pháp luật về tiêu chuẩn trại giam, trại tạm giam, nhà tạm giữ.
179. Đối với trại giam, quy mô giam giữ phạm nhân tại mỗi trại giam thuộc Bộ
Công an có quy mô giam giữ từ 2.000 phạm nhân đến 5.000 phạm nhân. Mỗi
trại giam được thành lập một số phân trại trại giam, mỗi phân trại có quy mô
giam giữ nhiều nhất là 1.000 phạm nhân. Quy mô giam giữ phạm nhân tại mỗi
trại giam thuộc Bộ Quốc phòng nhiều nhất là 500 phạm nhân. Trại giam phải
được bảo vệ nghiêm ngặt và an toàn, có lực lượng vũ trang bảo vệ, tuần tra, canh
gác 24/24 giờ. Các buồng giam phải được xây dựng chắc chắn, có đủ ánh sáng
và bảo đảm vệ sinh môi trường. Chỗ nằm tối thiểu của mỗi phạm nhân là 02 mét
vuông (2m2), có bệ gạch men, ván sàn hoặc giường. Đối với phạm nhân có con
nhỏ ở cùng thì được bố trí chỗ nằm tối thiểu là 03 mét vuông (3m2), có bệ gạch
men, ván sàn hoặc giường. Mỗi phân trại trong trại giam, khu giam giữ phạm
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nhân trong trại giam được trang bị 01 hệ thống loa truyền thanh, 01 hệ thống
truyền hình cáp nội bộ; mỗi buồng giam tập thể dưới 30 phạm nhân được trang
bị 01 máy vô tuyến truyền hình màu có kích thước 21 inch trở lên; buồng giam
từ trên 30 phạm nhân được trang bị 01 máy vô tuyến truyền hình màu có kích
thước màn hình từ 29 inch trở lên… (các điều 5, 6, khoản 4 Điều 8, khoản 2
Điều 9, khoản 2 Điều 12, khoản 2 Điều 14 Nghị định số 117/2011/NĐ-CP ngày
15/12/2011 của Chính phủ quy định về tổ chức, quản lý phạm nhân và chế độ
ăn, mặc, ở, sinh hoạt, chăm sóc y tế đối với phạm nhân).
180. Đối với trại tạm giam, nhà tạm giữ:
- Nghị định số 89/1998/NĐ-CP ngày 7/11/1998 của Chính phủ ban hành quy
chế về tạm giữ, tạm giam (các điều 6, 13, 14, 27) và Nghị định số 98/2002/NĐCP ngày 27/11/2002 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế
tạm giữ, tạm giam ban hành kèm theo Nghị định số 89/1998/NĐ-CP (Điều 1)
quy định:
+ Nhà tạm giữ có một số buồng tạm giam và phải treo biển “Buồng tạm giam”.
Nhà tạm giữ được tổ chức một bếp ăn, có đủ dụng cụ cần thiết.
+ Trại tạm giam được thiết kế, xây dựng kiên cố, có đủ ánh sáng bảo đảm vệ
sinh môi trường và sức khoẻ cho người bị tạm giam, tạm giữ, an toàn phòng
cháy, chữa cháy, phù hợp với đặc điểm khí hậu của từng địa phương và yêu cầu
an toàn của công tác quản lý giam, giữ. Trại tạm giam được tổ chức bệnh xá
hoặc bệnh viện để khám và chữa bệnh cho người đang bị giam, giữ.
+ Buồng tạm giữ ở Đồn biên phòng do Đồn trưởng Đồn biên phòng trực tiếp
quản lý. Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Đồn trưởng Đồn biên phòng trong
việc quản lý tạm giữ được thực hiện như quy định đối với Trưởng Nhà tạm giữ.
Chế độ đối với người bị tạm giữ và chế độ quản lý tạm giữ của Buồng tạm giữ ở
đồn biên phòng được thực hiện theo các quy định tại Quy chế về tạm giữ, tạm
giam. Những đồn biên phòng không có buồng tạm giữ khi cần tạm giữ người có
dấu hiệu phạm tội theo thẩm quyền được pháp luật quy định thì Chỉ huy đồn
biên phòng phải cử người d n giải họ đến Nhà tạm giữ, Trại tạm giam gần nhất
để tạm giữ theo quy định.
- Luật thi hành tạm giữ, tạm giam năm 2015 (các điều 14, 27, 31) quy định chi
tiết, tiến bộ và yêu cầu cao hơn về cơ sở vật chất đối với nhà tạm giữ, trại tạm
giam, cụ thể như:
+ Yêu cầu nhà tạm giữ phải có các buồng tạm giữ, buồng tạm giam, buồng kỷ luật
và buồng quản lý phạm nhân và có thể có các công trình phục vụ sinh hoạt, chăm
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sóc y tế, giáo dục người bị tạm giữ, người bị tạm giam, thi hành án phạt tù.
+ Trại tạm giam được chia thành phân trại tạm giam, khu giam giữ, buồng tạm
giam, buồng tạm giữ, buồng giam người đang chờ chấp hành án phạt tù, buồng
giam người bị kết án tử hình, buồng kỷ luật, phân trại quản lý phạm nhân; được
thiết kế, xây dựng kiên cố, đủ ánh sáng, bảo đảm sức khỏe của người bị tạm giữ,
người bị tạm giam, vệ sinh môi trường, an toàn phòng cháy, chữa cháy, phù hợp
với đặc điểm khí hậu của từng địa phương và yêu cầu công tác quản lý giam giữ;
có các công trình phục vụ việc quản lý giam giữ, sinh hoạt, chăm sóc y tế, giáo
dục người bị tạm giữ, người bị tạm giam, thi hành án phạt tù…
Các cơ chế kiểm tra, giám sát hành vi của cán bộ chịu trách nhiệm thẩm vấn và
canh giữ người bị giam, giữ.
181. Theo quy định của pháp luật Việt Nam, cán bộ chịu trách nhiệm quản lý
người bị giam, giữ trong các cơ sở giam giữ phải chịu sự giám sát của các cơ
quan, người có thẩm quyền sau: Quốc hội, đại biểu Quốc hội, Mặt trận Tổ quốc
Việt Nam, Viện kiểm sát nhân dân các cấp. Ngoài ra, Bộ luật tố tụng hình sự
năm 2015 quy định về ghi âm, ghi hình có âm thanh trong hoạt động hỏi cung bị
can để thuận tiện cho việc kiểm tra, giám sát của các cơ quan có thẩm quyền 49;
đồng thời, có thể phải chịu sự kiểm tra, thanh tra của các cơ quan thanh tra hành
chính hoặc thanh tra chuyên ngành theo quy định của Luật thanh tra năm 2010.
182. Hiến pháp năm 2013, Luật hoạt động giám sát của Quốc hội năm 2015
quy định chức năng giám sát của Quốc hội đối với toàn bộ hoạt động của bộ
máy nhà nước (Điều 1); đại biểu Quốc hội chịu trách nhiệm và báo cáo về hoạt
động giám sát của mình trước cử tri tại địa phương thông qua hoạt động tiếp xúc
cử tri (khoản 5 Điều 6).
183. Hiến pháp năm 2013 quy định Mặt trận Tổ quốc Việt Nam là đại diện,
bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của Nhân dân; giám sát, phản biện
xã hội... (Điều 9). Luật Mặt trận Tổ quốc Việt Nam năm 2015 quy định nhiệm
vụ của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam giám sát hoạt động của cơ quan nhà nước,
đại biểu dân cử và cán bộ, công chức nhà nước (Điều 2). Hoạt động giám sát của
Mặt trận Tổ quốc Việt Nam là giám sát mang tính nhân dân, hỗ trợ cho công tác
giám sát, kiểm tra, thanh tra của Nhà nước (khoản 1 Điều 12); các hình thức
giám sát gồm: động viên nhân dân thực hiện quyền giám sát, tham gia hoạt động
giám sát với cơ quan quyền lực nhà nước, thông qua hoạt động của mình, tổng
hợp ý kiến của nhân dân và các thành viên của Mặt trận, kiến nghị với cơ quan
có thẩm quyền xem xét, xử lý những trường hợp vi phạm pháp luật (khoản 2
49
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Điều 12).
184. Luật tổ chức Viện kiểm sát nhân dân năm 2014 quy định:
- Viện kiểm sát nhân dân kiểm sát hoạt động tư pháp trong tất cả các hoạt động,
từ khi giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm, kiến nghị khởi tố và trong suốt quá
trình điều tra, truy tố, xét xử vụ án hình sự cũng như kiểm sát tạm giữ, tạm giam,
thi hành án hình sự (Chương II). Viện kiểm sát nhân dân có trách nhiệm phối
hợp, đồng thời, kiểm sát chặt ch , thường xuyên đối với cơ quan điều tra, tòa án,
cơ quan thi hành án và các cơ quan khác trong việc thực hiện hoạt động tư pháp,
những cơ quan có hoạt động liên quan chặt ch , mật thiết với quyền con người
(các điều 4, 8). Viện kiểm sát nhân dân phải bảo đảm mọi hành vi phạm tội,
người phạm tội phải được phát hiện, khởi tố, điều tra, truy tố, xét xử kịp thời,
nghiêm minh, đúng người, đúng tội, đúng pháp luật, không làm oan người vô
tội, không để lọt tội phạm và người phạm tội; không để người nào bị khởi tố, bị
bắt, tạm giữ, tạm giam, bị hạn chế quyền con người, quyền công dân trái luật
(khoản 2 Điều 3).
- Viện kiểm sát nhân dân được huỷ bỏ quyết định tố tụng trái luật, kháng nghị
bản án, quyết định của toà án, trong trường hợp phát hiện oan, sai, bỏ lọt tội
phạm, người phạm tội... (khoản 3 Điều 3); kháng nghị hành vi, quyết định của
cơ quan và cá nhân có thẩm quyền khác trong hoạt động tư pháp có vi phạm
pháp luật nghiêm trọng, xâm phạm quyền con người, quyền công dân (khoản 1
Điều 5).
Về thực hiện Điều 12
Nghĩa vụ tiến hành ngay một cuộc điều tra công bằng khi có lý do để tin rằng có
một hành vi tra tấn hoặc trừng phạt hoặc đối xử tàn bạo, vô nhân đạo hoặc hạ
nhục con người đã được thực hiện
185. Theo quy định tại Điều 18 Luật tố cáo năm 2011, việc giải quyết tố cáo
được thực hiện theo trình tự sau đây: (i) Tiếp nhận, xử lý thông tin tố cáo; (ii)
Xác minh nội dung tố cáo; (iii) Kết luận nội dung tố cáo; (iv) Xử lý tố cáo của
người giải quyết tố cáo; (v) Công khai kết luận nội dung tố cáo, quyết định xử lý
hành vi vi phạm bị tố cáo. Trình tự, thủ tục, thẩm quyền tiếp nhận và giải quyết
tin báo, tố giác tội phạm được quy định tại Thông tư liên tịch số 06/2013/TTLTBCA-BQP-BTC-BNN&PTNT-VKSNDTC như sau: khi tiếp nhận thông tin liên
quan đến tội phạm, cơ quan điều tra trong Công an nhân dân, Quân đội nhân dân
và Viện kiểm sát nhân dân phải tiến hành phân loại, xác minh sơ bộ ban đầu và
chuyển ngay cho các đơn vị có thẩm quyền để giải quyết. Trong khoảng thời
gian từ năm 2010 đến năm 2015, các cơ quan chức năng của Việt Nam đã tiếp
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nhận nhiều tin tố giác, tin báo có dấu hiệu về tội bức cung, dùng nhục hình50.
186. Thời hạn điều tra, gia hạn điều tra: Bộ luật tố tụng hình sự năm 2003 (Điều
119) và Bộ luật tố tụng hình sự năm 2015 (Điều 172) quy định thời hạn điều tra
vụ án hình sự không quá 02 tháng đối với tội phạm ít nghiêm trọng, không quá 03
tháng đối với tội phạm nghiêm trọng, không quá 04 tháng đối với tội phạm rất
nghiêm trọng và tội phạm đặc biệt nghiêm trọng kể từ khi khởi tố vụ án cho đến
khi kết thúc điều tra. Trường hợp vụ án có tính chất phức tạp thì có thể gia hạn
điều tra. Việc gia hạn điều tra được quy định chi tiết tại các Điều này.
187. Người bị buộc tội được coi là không có tội cho đến khi được chứng minh
theo trình tự, thủ tục do Bộ luật này quy định và có bản án kết tội của Tòa án đã
có hiệu lực pháp luật. Khi không đủ và không thể làm sáng tỏ căn cứ để buộc
tội, kết tội theo trình tự, thủ tục do Bộ luật này quy định thì cơ quan, người có
thẩm quyền tiến hành tố tụng phải kết luận người bị buộc tội không có tội (Điều
13 Bộ luật tố tụng hình sự 2015).
188. Trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn của mình, cơ quan có thẩm quyền tiến
hành tố tụng phải áp dụng các biện pháp hợp pháp để xác định sự thật của vụ án
một cách khách quan, toàn diện và đầy đủ, làm r chứng cứ xác định có tội và
chứng cứ xác định vô tội, tình tiết tăng nặng và tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm
hình sự của người bị buộc tội (Điều 15 Bộ luật tố tụng hình sự 2015). Mọi hoạt
động điều tra phải tôn trọng sự thật, tiến hành khách quan, toàn diện và đầy đủ;
phát hiện nhanh chóng, chính xác mọi hành vi phạm tội, làm r chứng cứ xác
định có tội và chứng cứ xác định vô tội, tình tiết tăng nặng, tình tiết giảm nhẹ
trách nhiệm hình sự, nguyên nhân, điều kiện phạm tội và những tình tiết khác có ý
nghĩa đối với việc giải quyết vụ án (Điều 19 Bộ luật tố tụng hình sự 2015).
189. Trong điều tra hình sự, một trong những nguyên tắc cơ bản là phải bảo
đảm nhanh chóng, không để lọt tội phạm (Thông tư số 28/2014/TT-BCA ngày
07/7/2014 của Bộ trưởng Bộ Công an quy định về công tác điều tra hình sự
trong Công an nhân dân51).
Cơ cấu tổ chức, chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của các cơ quan tiến hành tố
tụng của Việt Nam
190. Cơ quan tiến hành tố tụng của Việt Nam gồm có: Tòa án, Viện kiểm sát
và cơ quan điều tra (Điều 33 Bộ luật tố tụng hình sự năm 2003; Điều 34 Bộ luật
tố tụng hình sự năm 2015). Cơ cấu tổ chức, chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn
của các cơ quan này như sau:
50
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191. Tòa án nhân dân
- Hệ thống tổ chức Tòa án nhân dân được quy định cụ thể52.
- Luật tổ chức Tòa án nhân dân năm 2014 quy định cụ thể chức năng, nhiệm vụ,
quyền hạn của Tòa án nhân dân (Điều 2); Tòa án nhân dân phải xét xử kịp thời,
công bằng, công khai (Điều 11); đảm bảo chế độ xét xử sơ thẩm, phúc thẩm
(Điều 6); xét xử theo nguyên tắc mọi người đều bình đẳng trước pháp luật,
không phân biệt dân tộc, giới tính, tín ngưỡng, tôn giáo, thành phần xã hội, địa
vị xã hội; cá nhân, cơ quan, tổ chức đều bình đẳng trước Tòa án (Điều 12); bảo
đảm cho những người tham gia tố tụng thực hiện quyền tranh tụng trong xét xử
(Điều 13); bảo đảm quyền bào chữa của bị can, bị cáo, quyền bảo vệ lợi ích hợp
pháp của đương sự (Điều 14)53.
192. Viện kiểm sát nhân dân
- Hệ thống tổ chức của Viện kiểm sát nhân dân được quy định cụ thể54.
- Luật tổ chức Viện kiểm sát nhân dân năm 2014 quy định chức năng thực hành
quyền công tố của Viện kiểm sát (Điều 3); kiểm sát hoạt động tư pháp của Viện
kiểm sát (Điều 4); trách nhiệm phối hợp của Viện kiểm sát nhân dân với cơ quan
điều tra, tòa án và các cơ quan khác (Điều 8); nhiệm vụ, quyền hạn của Viện
kiểm sát khi kiểm sát việc tạm giữ, tạm giam (Điều 22); giải quyết khiếu nại, tố
cáo trong hoạt động tạm giữ, tạm giam (Điều 23); trách nhiệm thực hiện yêu
cầu, kiến nghị, kháng nghị, quyết định của Viện kiểm sát nhân dân trong việc
tạm giữ, tạm giam (Điều 24); nhiệm vụ, quyền hạn của Viện kiểm sát khi kiểm
sát việc thi hành hình sự (Điều 25); trách nhiệm thực hiện yêu cầu, kiến nghị,
kháng nghị, quyết định của Viện kiểm sát nhân dân trong thi hành án hình sự
(Điều 26)55…
193. Cơ quan điều tra
- Hệ thống tổ chức của Cơ quan điều tra được quy định cụ thể56.
- Pháp lệnh tổ chức điều tra hình sự 2004, sửa đổi, bổ sung năm 2006, 2009 quy
định hoạt động điều tra phải tôn trọng sự thật, tiến hành một cách khách quan,
toàn diện và đầy đủ; phát hiện chính xác, nhanh chóng mọi hành vi phạm tội,
làm r những chứng cứ xác định có tội và chứng cứ xác định vô tội, những tình
tiết tăng nặng và tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự của người có hành vi
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phạm tội, không làm oan người vô tội và không để lọt tội phạm (Điều 5).
- Luật tổ chức cơ quan điều tra hình sự năm 2015 quy định hoạt động điều tra
phải được thực hiện trên nguyên tắc tuân thủ Hiến pháp và pháp luật; bảo đảm
sự chỉ đạo, chỉ huy tập trung thống nhất, hiệu lực, hiệu quả; phân công, phân cấp
rành mạch, chuyên sâu, tránh chồng chéo và được kiểm soát chặt ch ; điều tra
kịp thời, nhanh chóng, chính xác, khách quan, toàn diện, đầy đủ, không để lọt tội
phạm và không làm oan người vô tội (Điều 3). Luật cũng quy định trực tiếp, r
ràng các hành vi bị nghiêm cấm trong điều tra hình sự, trong đó có nghiêm cấm
bức cung, dùng nhục hình và các hình thức tra tấn hoặc đối xử, trừng phạt tàn
bạo, vô nhân đạo, hạ nhục con người hay bất kỳ hình thức nào khác xâm phạm
quyền và lợi ích hợp pháp của cơ quan, tổ chức, cá nhân (Điều 14).
Các thủ tục và các biện pháp có thể áp dụng đối với nghi can và bị hại trong
quá trình điều tra.
194. Bộ luật tố tụng hình sự năm 2003 quy định:
- Bị can trong quá trình điều tra được hưởng 8 nhóm quyền (khoản 2 Điều 49)
gồm: (1) Được biết mình bị khởi tố về tội gì; (2) Được giải thích về quyền và
nghĩa vụ; (3) Trình bày lời khai; (4) Đưa ra tài liệu, đồ vật, yêu cầu; (5) Đề nghị
thay đổi người tiến hành tố tụng, người giám định, người phiên dịch theo quy
định của Bộ luật tố tụng hình sự; (6) Tự bào chữa hoặc nhờ người khác bào
chữa; (7) Được nhận quyết định khởi tố; quyết định áp dụng, thay đổi hoặc hủy
bỏ biện pháp ngăn chặn; bản kết luận điều tra; quyết định đình chỉ, tạm đình chỉ
điều tra; quyết định đình chỉ, tạm đình chỉ vụ án; bản cáo trạng, quyết định truy
tố; các quyết định tố tụng khác theo quy định của Bộ luật tố tụng hình sự; (8)
Khiếu nại quyết định, hành vi tố tụng của cơ quan, người có thẩm quyền tiến
hành tố tụng.
- Cùng với các quyền này, bị can phải có nghĩa vụ có mặt theo giấy triệu tập của
cơ quan điều tra, viện kiểm sát; trong trường hợp vắng mặt không có lý do chính
đáng thì có thể bị áp giải; nếu bỏ trốn thì bị truy nã (khoản 3 Điều 49). Ngoài ra,
trong quá trình khởi tố bị can, hỏi cung bị can, bị can cũng có thể bị áp dụng một
số biện pháp khác như tạm đình chỉ chức vụ bị can đang đảm nhiệm (Điều 128).
- Để kịp thời ngăn chặn tội phạm hoặc khi có căn cứ chứng tỏ bị can s gây khó
khăn cho việc điều tra, cơ quan có thẩm quyền tố tụng hoặc người có thẩm
quyền theo quy định của Bộ luật này có thể áp dụng một trong những biện pháp
ngăn chặn sau đây: bắt, tạm giữ, tạm giam, cấm đi khỏi nơi cư trú, bảo lĩnh, đặt
tiền hoặc tài sản có giá trị để bảo đảm (Điều 79). Nội dung, trình tự, thủ tục của
các biện pháp ngăn chặn được quy định chi tiết tại Chương VI Bộ luật này.
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- Bị hại được hưởng 6 nhóm quyền cơ bản (khoản 2 Điều 51) gồm: (1) Đưa ra
tài liệu, đồ vật, yêu cầu; (2) Được thông báo về kết quả điều tra; (3) Đề nghị
thay đổi người tiến hành tố tụng, người giám định, người phiên dịch theo quy
định của Bộ luật tố tụng hình sự; (4) Đề nghị mức bồi thường và các biện pháp
bảo đảm bồi thường; (5) Tham gia phiên toà, trình bày ý kiến, tranh luận tại
phiên toà để bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của mình; (6) Khiếu nại quyết
định, hành vi tố tụng của cơ quan, người có thẩm quyền tiến hành tố tụng, kháng
cáo bản án, quyết định của Toà án về phần bồi thường cũng như về hình phạt đối
với bị cáo.
- Bên cạnh các nhóm quyền này, người bị hại có nghĩa vụ phải có mặt theo giấy
triệu tập của cơ quan điều tra, Viện kiểm sát, Toà án; nếu từ chối khai báo mà
không có lý do chính đáng thì có thể phải chịu trách nhiệm hình sự theo Điều
308 của Bộ luật hình sự (khoản 4 Điều 51), hoặc có thể bị áp dụng một số biện
pháp xem xét dấu vết trên thân thể (Điều 152)...
195. Bộ luật tố tụng hình sự năm 2015:
- Mở rộng và quy định chi tiết hơn về 10 nhóm quyền của bị can trong quá trình
điều tra (khoản 2 Điều 60) như: (1) Trình bày ý kiến, không buộc phải đưa ra lời
khai chống lại chính mình hoặc buộc phải nhận mình có tội; (2) Đọc, ghi chép
bản sao tài liệu hoặc tài liệu được số hóa liên quan đến việc buộc tội, gỡ tội hoặc
bản sao tài liệu khác liên quan đến việc bào chữa kể từ khi kết thúc điều tra khi
có yêu cầu; (3) Đề nghị giám định, định giá tài sản… Trường hợp không đồng ý
với kết luận giám định có quyền trình bày ý kiến của mình về kết luận giám
định; đề nghị giám định bổ sung hoặc giám định lại theo trình tự, thủ tục quy
định tại Điều 214 Bộ luật tố tụng hình sự năm 2015.
- Mở rộng và quy định chi tiết hơn về:
+ Các biện pháp ngăn chặn được áp dụng đối với bị can bao gồm: giữ người
trong trường hợp khẩn cấp, bắt, tạm giữ, tạm giam, bảo lĩnh, đặt tiền để bảo
đảm, cấm đi khỏi nơi cư trú, tạm hoãn xuất cảnh (Điều 109). Nội dung, trình tự,
thủ tục của các biện pháp ngăn chặn được quy định chi tiết tại Mục I, Chương
VII Bộ luật này.
+ Các biện pháp cưỡng chế được áp dụng đối với bị can bao gồm: áp giải, kê
biên tài sản, phong tỏa tài khoản (Điều 126). Nội dung, trình tự, thủ tục của các
biện pháp cưỡng chế được quy định chi tiết tại Mục II, Chương VII Bộ luật này.
- Mở rộng quyền của bị hại lên thành 14 nhóm quyền như: (1) Tự bảo vệ, nhờ
người bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho mình; (2) Yêu cầu cơ quan có thẩm
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quyền tiến hành tố tụng bảo vệ tính mạng, sức khỏe, danh dự, nhân phẩm, tài
sản, quyền và lợi ích hợp pháp khác của mình, người thân thích của mình khi bị
đe dọa... (khoản 2 Điều 62). Bị hại có nghĩa vụ có mặt theo giấy triệu tập của
người có thẩm quyền tiến hành tố tụng; trường hợp cố ý vắng mặt không vì lý
do bất khả kháng hoặc không do trở ngại khách quan thì có thể bị d n giải; chấp
hành quyết định, yêu cầu của cơ quan, người có thẩm quyền tiến hành tố tụng
(khoản 4 Điều 62).
Các căn cứ khởi tố vụ án theo quy định pháp luật Việt Nam.
196. Căn cứ khởi tố vụ án hình sự: chỉ được khởi tố vụ án khi đã xác định có
dấu hiệu tội phạm. Việc xác định dấu hiệu tội phạm dựa trên những căn cứ: tố
giác của cá nhân; tin báo của cơ quan, tổ chức, cá nhân; tin báo trên phương tiện
thông tin đại chúng; cơ quan có thẩm quyền tiến hành tố tụng trực tiếp phát hiện
dấu hiệu tội phạm; người phạm tội tự thú (Điều 100 Bộ luật tố tụng hình sự
2003). Bộ luật tố tụng hình sự năm 2015 đã bổ sung một căn cứ để xác định dấu
hiệu của tội phạm, đó là kiến nghị khởi tố của cơ quan nhà nước (Điều 143).
Một hành vi được coi là tội phạm hay không phải căn cứ vào 4 yếu tố: (1) Tính
trái pháp luật hình sự, (2) Tính nguy hiểm cho xã hội, (3) Tính phải chịu hình
phạt và (4) Tính có lỗi, trong đó, dấu hiệu về tính nguy hiểm cho xã hội là dấu
hiệu cơ bản, quan trọng, quyết định các dấu hiệu khác (Điều 8 Bộ luật hình sự
năm 1999 (sửa đổi, bổ sung năm 2009) và 2015).
197. Khi nhận được thông tin về hành vi tra tấn đã được thực hiện, cơ quan có
thẩm quyền phải xử lý thông tin, tiến hành điều tra theo đúng quy định của Bộ
luật tố tụng hình sự năm 2003. Theo đó, trong thời hạn hai mươi ngày, kể từ
ngày nhận được tố giác, tin báo về tội phạm, kiến nghị khởi tố, Cơ quan điều tra
trong phạm vi trách nhiệm của mình phải kiểm tra, xác minh nguồn tin và quyết
định việc khởi tố hoặc quyết định không khởi tố vụ án hình sự. Nếu thông tin có
nhiều tình tiết phức tạp hoặc phải kiểm tra, xác minh tại nhiều địa điểm thì thời
hạn để giải quyết tố giác và tin báo có thể dài hơn, nhưng không quá hai tháng
(Điều 103).
198. Theo quy định tại Điều 18 Pháp lệnh tổ chức điều tra hình sự năm 2004,
sửa đổi, bổ sung năm 2006, 2009; Điều 30 Luật tổ chức cơ quan điều tra hình sự
năm 2015 thì cơ quan điều tra của Viện kiểm sát nhân dân tối cao có thẩm quyền
điều tra đối với các tội: bức cung (Điều 299), dùng nhục hình (Điều 298), mua
chuộc hoặc cưỡng ép người khác khai báo gian dối, cung cấp tài liệu sai sự thật
(Điều 309) của Bộ luật hình sự năm 1999 (sửa đổi, bổ sung năm 2009).
Tóm tắt và đánh giá một số vụ án nổi bật liên quan đến bức cung, nhục hình.
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199. Việt Nam không có nhiều vụ án liên quan đến bức cung, dùng nhục hình và
mỗi vụ án phát hiện có bức cung, dùng nhục hình đều được xử lý nghiêm minh57.
200. Qua vụ án Lê Khắc Sáu (cán bộ thuộc đội Cảnh sát điều tra Công an
thành phố Phan Rang, Tháp Chàm, tỉnh Ninh Thuận) bị Tòa án nhân dân tỉnh
Ninh Thuận kết án 05 năm tù về tội dùng nhục hình; vụ án Nguyễn Thân Thảo
Thành, Nguyễn Minh Quyền, Phạm Ngọc M n, Nguyễn Tấn Quang, Đỗ Như
Huy (Công an thành phố Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên) bị Tòa án nhân dân Cấp cao
tại Đà Nẵng tuyên phạm tội dùng nhục hình với mức án cao nhất đến 05 năm tù
đã cho thấy, Việt Nam kiên quyết trừng trị mọi hành vi tra tấn, bức cung, dùng
nhục hình; không bao che cho bất kỳ ai, kể cả những cán bộ công quyền xâm
phạm quyền cơ bản của con người; đồng thời khẳng định cam kết mạnh m của
Việt Nam trong việc tôn trọng và bảo vệ quyền con người.
Về thực hiện Điều 13
Quy định của pháp luật Việt Nam về quyền khiếu nại, tố cáo và các biện pháp
bảo vệ những người khiếu nại, tố cáo và các nhân chứng
201. Hiến pháp năm 2013 quy định: “Mọi người có quyền khiếu nại, quyền tố
cáo với cơ quan, tổ chức, cá nhân có thẩm quyền về những việc làm trái pháp
luật của cơ quan, tổ chức, cá nhân. Cơ quan, tổ chức, cá nhân có thẩm quyền
phải tiếp nhận, giải quyết khiếu nại, tố cáo. Người bị thiệt hại có quyền được bồi
thường về vật chất, tinh thần và phục hồi danh dự theo quy định của pháp luật.
Nghiêm cấm việc trả thù người khiếu nại, tố cáo hoặc lợi dụng quyền khiếu nại,
tố cáo để vu khống, vu cáo hoặc làm hại người khác” (Điều 30).
202. Bộ luật hình sự năm 1999 (sửa đổi, bổ sung năm 2009) hình sự hóa hành
vi xâm phạm quyền khiếu nại, tố cáo (Điều 132), theo đó, người nào lợi dụng
chức vụ, quyền hạn cản trở việc khiếu nại, tố cáo, việc xét và giải quyết các
khiếu nại, tố cáo hoặc việc xử lý người bị khiếu nại, tố cáo; hoặc có trách nhiệm
mà cố ý không chấp hành quyết định của cơ quan có thẩm quyền xét và giải
quyết các khiếu nại, tố cáo gây thiệt hại cho người khiếu nại, tố cáo thì bị phạt
cảnh cáo, cải tạo không giam giữ đến một năm hoặc phạt tù từ ba tháng đến ba
năm. Nếu trả thù người khiếu nại, tố cáo thì bị phạt cải tạo không giam giữ đến
ba năm hoặc phạt tù từ sáu tháng đến năm năm. Người phạm tội còn có thể bị
cấm đảm nhiệm chức vụ nhất định từ một năm đến năm năm.
203. Bộ luật hình sự năm 2015 tiếp tục có những thay đổi quy định về hành vi
cấu thành tội phạm và hình phạt của tội xâm phạm quyền khiếu nại, tố cáo theo
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hướng tiến bộ hơn, cụ thể hơn và nghiêm khắc hơn, như sau: tăng hình phạt tù
tối thiểu từ 03 tháng lên 06 tháng, hình phạt tù tối đa từ 05 năm lên 07 năm; bổ
sung các hình thức định khung tăng nặng trách nhiệm hình sự (Điều 166).
204. Bộ luật tố tụng hình sự năm 2003 quy định:
- Công dân, cơ quan, tổ chức có quyền khiếu nại, công dân có quyền tố cáo những
việc làm trái pháp luật trong hoạt động tố tụng hình sự của các cơ quan và người
có thẩm quyền tiến hành tố tụng hình sự hoặc của bất cứ cá nhân nào thuộc các cơ
quan đó. Cơ quan có thẩm quyền phải tiếp nhận, xem xét và giải quyết kịp thời,
đúng pháp luật các khiếu nại, tố cáo; thông báo bằng văn bản kết quả giải quyết
cho người khiếu nại, tố cáo biết và có biện pháp khắc phục (Điều 31).
- Người khiếu nại được hưởng 05 nhóm quyền (khoản 1 Điều 326) như: được
khiếu nại trong bất kỳ giai đoạn nào của quá trình giải quyết vụ án hình sự; được
nhận văn bản trả lời về việc giải quyết khiếu nại; được khôi phục quyền, lợi ích
hợp pháp đã bị xâm phạm, được bồi thường thiệt hại theo quy định của pháp
luật. Thẩm quyền và thời hạn giải quyết khiếu nại được quy định tại các điều từ
229 đến 233.
- Người tố cáo được hưởng 04 nhóm quyền (khoản 1 Điều 335) như yêu cầu giữ
bí mật họ tên, địa chỉ, bút tích của mình; yêu cầu được thông báo kết quả giải
quyết tố cáo; yêu cầu cơ quan có thẩm quyền tiến hành tố tụng bảo vệ khi bị đe
doạ, trù dập, trả thù. Thẩm quyền và thời hạn giải quyết tố cáo, trách nhiệm của
người có thẩm quyền giải quyết khiếu nại, tố cáo được quy định tại Điều 337 và
338 Bộ luật này. Để bảo đảm các quyền này được thực hiện nghiêm túc, Bộ luật
đã quy định quyền hạn của Viện kiểm sát khi kiểm sát việc giải quyết khiếu nại,
tố cáo trong tố tụng hình sự (Điều 339).
205. Bộ luật tố tụng hình sự năm 2015 mở rộng chủ thể, quy định r hơn các
quyền của người khiếu nại, tố cáo so với Bộ luật tố tụng hình sự năm 2003, cụ
thể là thay chủ thể công dân thành cá nhân; tăng đảm bảo cho người khiếu nại,
tố cáo thông qua việc nghiêm cấm việc trả thù người khiếu nại, tố cáo hoặc lợi
dụng quyền khiếu nại, tố cáo để vu khống người khác... (Điều 32).
206. Luật khiếu nại năm 2011 quy định việc khiếu nại và giải quyết khiếu nại
phải được thực hiện theo quy định của pháp luật, bảo đảm khách quan, công
khai, dân chủ và kịp thời (Điều 4); nghiêm cấm cản trở, gây phiền hà cho người
thực hiện quyền khiếu nại; đe doạ, trả thù, trù dập người khiếu nại... (Điều 6).
207. Luật tố cáo năm 2011 quy định việc giải quyết tố cáo phải kịp thời, chính
xác, khách quan, đúng thẩm quyền, trình tự, thủ tục và thời hạn theo quy định
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pháp luật; bảo đảm an toàn cho người tố cáo; bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của
người bị tố cáo trong quá trình giải quyết tố cáo (Điều 4). Khi tiếp nhận, giải
quyết tố cáo, cơ quan, tổ chức, cá nhân có thẩm quyền có trách nhiệm tiếp người
tố cáo, tiếp nhận và giải quyết tố cáo theo đúng quy định của pháp luật; xử lý
nghiêm minh người vi phạm... Nếu các cơ quan, tổ chức, cá nhân có thẩm quyền
này vi phạm thì phải bị xử lý nghiêm minh, nếu gây thiệt hại thì phải bồi
thường, bồi hoàn theo quy định của pháp luật (Điều 5).
208. Luật thi hành án hình sự năm 2010 quy định về việc bảo đảm quyền khiếu
nại, tố cáo những hành vi, quyết định trái pháp luật trong hoạt động thi hành án
hình sự tại các điều 4, 150, 154... Để giám sát chặt ch việc giải quyết khiếu nại,
tố cáo, Luật cũng quy định Viện kiểm sát trực tiếp kiểm sát việc giải quyết khiếu
nại, tố cáo của các cơ quan có thẩm quyền (Điều 142).
209. Ngoài ra, các quy định về đảm bảo quyền khiếu nại và được giải quyết vụ
việc một cách nhanh chóng và công bằng, cũng như nghĩa vụ bảo vệ những
người khiếu nại, tố cáo và các nhân chứng chống lại sự ngược đãi hoặc đe dọa
do việc khiếu nại, tố cáo hoặc cung cấp chứng cứ còn được quy định tại rất
nhiều văn bản khác nhau như Luật xử lý vi phạm hành chính năm 2012, Luật
Công an nhân dân năm 2014, Luật an ninh quốc gia năm 200458.
Tóm tắt một số vụ việc cụ thể đã xảy ra và hiệu quả của các quy định nêu trên.
210. Từ năm 2011 đến 2015, Bộ Công an đã tiếp nhận 24 tin báo, tố giác liên
quan đến tra tấn, bức cung, dùng nhục hình; đã giải quyết 16 vụ, đang giải quyết
08 vụ. Trong khi đó, từ năm 2010 đến 15/10/2016, Viện kiểm sát nhân dân tối
cao đã tiếp nhận 82 tin báo, tố giác về tội phạm có dấu hiệu về tội bức cung,
dùng nhục hình; đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự đối với 15 tố giác/25 bị
can, ra quyết định không khởi tố vụ án hình sự đối với 51 tố giác, đang xác minh
16 tin báo.
211. Nhiều tin báo, tố giác được kiểm tra, xác minh có dấu hiệu về tội bức
cung, dùng nhục hình thì đều được điều tra, xét xử nghiêm minh, theo đúng quy
định pháp luật. Tuy nhiên, cũng có rất nhiều tin báo, tố giác được kiểm tra, xác
minh không có dấu hiệu về tội bức cung, dùng nhục hình như vụ việc ông
Nguyễn Đức Thắng, ở Phù Ninh tỉnh Phú Thọ tố cáo Cơ quan Cảnh sát điều tra
Công an huyện Đông Anh, thành phố Hà Nội có hành vi đánh đập, ép cung buộc
ông Thắng nhận tội; vụ việc ông Nguyễn Văn Nam ở Xuân Trường, Nam Định
tố cáo các ông Sỹ, Duy và một số cán bộ thuộc Công an huyện Xuân Trường có
hành vi đánh đập, ép cung để khép ông vào tội chống người thi hành công vụ.
58

Xem Phụ lục 4

63

Về thực hiện Điều 14
Cơ sở pháp lý về bồi thường cho các nạn nhân của hành vi tra tấn.
212. Hiến pháp năm 2013 quy định: “Cơ quan, tổ chức, cá nhân có thẩm quyền
phải tiếp nhận, giải quyết khiếu nại, tố cáo. Người bị thiệt hại có quyền được bồi
thường về vật chất, tinh thần và phục hồi danh dự theo quy định của pháp luật”
(khoản 2 Điều 30). Người bị bắt, tạm giữ, tạm giam, khởi tố, điều tra, truy tố,
xét xử, thi hành án trái pháp luật có quyền được bồi thường thiệt hại về vật chất,
tinh thần và phục hồi danh dự. Người vi phạm pháp luật trong việc bắt, giam,
giữ, khởi tố, điều tra, truy tố, xét xử, thi hành án gây thiệt hại cho người khác
phải bị xử lý theo pháp luật (khoản 5 Điều 31).
213. Bộ luật dân sự 2015 quy định: “Người nào có hành vi xâm phạm tính
mạng, sức khoẻ, danh dự, nhân phẩm, uy tín, tài sản, quyền, lợi ích hợp pháp
khác của người khác mà gây thiệt hại thì phải bồi thường, trừ trường hợp Bộ luật
này, luật khác có liên quan quy định khác” (Điều 584). Thiệt hại do vi phạm
nghĩa vụ bao gồm thiệt hại về vật chất và thiệt hại về tinh thần. Thiệt hại về vật
chất là tổn thất vật chất thực tế xác định được, bao gồm tổn thất về tài sản, chi
phí hợp lý để ngăn chặn, hạn chế, khắc phục thiệt hại, thu nhập thực tế bị mất
hoặc bị giảm sút. Thiệt hại về tinh thần là tổn thất về tinh thần do bị xâm phạm
đến tính mạng, sức khỏe, danh dự, nhân phẩm, uy tín và các lợi ích nhân thân
khác của một chủ thể (Điều 361).
214. Bộ luật tố tụng hình sự năm 2003 quy định người bị oan, người bị thiệt
hại do cơ quan hoặc người có thẩm quyền trong hoạt động tố tụng hình sự gây ra
có quyền được bồi thường thiệt hại và phục hồi danh dự, quyền lợi. Cơ quan có
thẩm quyền trong hoạt động tố tụng hình sự đã làm oan, gây thiệt hại phải bồi
thường thiệt hại và phục hồi danh dự, quyền lợi cho người bị oan, người bị thiệt
hại; người đã gây thiệt hại có trách nhiệm bồi hoàn cho cơ quan có thẩm quyền
theo quy định của pháp luật (các điều 29, 30).
215. Bộ luật tố tụng hình sự năm 2015 quy định cụ thể hơn các chủ thể được
bồi thường bao gồm: người bị giữ trong trường hợp khẩn cấp, người bị bắt, bị
tạm giữ, tạm giam, khởi tố, điều tra, truy tố, xét xử, thi hành án oan, trái pháp
luật (Điều 31).
216. Luật trách nhiệm bồi thường Nhà nước năm 2009 quy định người bị thiệt
hại có quyền yêu cầu cơ quan có trách nhiệm bồi thường giải quyết việc bồi
thường (Điều 4), được thể hiện thông qua 4 nhóm quyền cơ bản sau: (1) Yêu cầu
Nhà nước bồi thường thiệt hại, khôi phục danh dự theo quy định của Luật này;
(2) Được cơ quan có trách nhiệm bồi thường hoặc tòa án giải quyết và thông báo
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việc giải quyết bồi thường; (3) Khiếu nại, kháng cáo bản án, quyết định của toà
án theo quy định của pháp luật tố tụng; (4) Yêu cầu cơ quan, tổ chức có thẩm
quyền khôi phục quyền, lợi ích hợp pháp của mình (Điều 9). Đối với các cơ
quan có trách nhiệm bồi thường phải tiếp nhận, thụ lý đơn yêu cầu bồi thường
của người bị thiệt hại; xác minh thiệt hại, thương lượng với người bị thiệt hại, ra
quyết định giải quyết bồi thường; thực hiện việc chi trả cho người bị thiệt hại và
quyết toán kinh phí bồi thường; khôi phục hoặc đề nghị cơ quan, tổ chức có
thẩm quyền khôi phục quyền, lợi ích hợp pháp của người bị thiệt hại (Điều 8).
217. Luật tổ chức cơ quan điều tra hình sự năm 2015 nghiêm cấm cản trở
người bị bắt, người bị tạm giữ, bị can thực hiện quyền được bồi thường thiệt hại
về vật chất, tinh thần và phục hồi danh dự (khoản 3 Điều 14).
218. Luật tổ chức Tòa án nhân dân năm 2014 quy định thẩm phán trong khi
thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn của mình mà gây thiệt hại thì Tòa án nơi thẩm
phán thực hiện nhiệm vụ xét xử có trách nhiệm bồi thường và thẩm phán đã gây
thiệt hại có trách nhiệm bồi hoàn cho tòa án theo quy định của luật (khoản 6
Điều 76); Hội thẩm trong khi thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn của mình mà gây
thiệt hại thì Tòa án nơi Hội thẩm đó thực hiện nhiệm vụ xét xử phải có trách
nhiệm bồi thường và Hội thẩm đã gây thiệt hại có trách nhiệm bồi hoàn cho tòa
án theo quy định của pháp luật (khoản 8 Điều 89).
219. Luật tổ chức Viện kiểm sát nhân dân năm 2014 quy định cán bộ, công
chức, viên chức và người lao động khác của Viện kiểm sát nhân dân phải bồi
thường, bồi hoàn thiệt hại gây ra khi thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn theo quy
định pháp luật (Điều 59).
220. Luật Công an nhân dân năm 2014 quy định sĩ quan, hạ sĩ quan, chiến sĩ
Công an nhân dân nếu vi phạm kỷ luật, vi phạm pháp luật thì tuỳ theo tính chất,
mức độ vi phạm bị xử lý kỷ luật, xử phạt hành chính hoặc bị truy cứu trách
nhiệm hình sự; nếu gây thiệt hại cho sức khoẻ, tính mạng của người khác, tài sản
hoặc lợi ích hợp pháp của cơ quan, tổ chức, cá nhân thì phải bồi thường theo quy
định pháp luật (Điều 42).
221. Luật thi hành án hình sự năm 2010 quy định người khiếu nại có quyền
được khôi phục quyền, lợi ích hợp pháp đã bị xâm phạm, được bồi thường thiệt
hại theo quy định của pháp luật (khoản 1 Điều 154).
222. Nghị quyết số 96/2015/QH13 ngày 26/6/2015 của Quốc hội về tăng
cường các biện pháp phòng, chống oan, sai và bảo đảm bồi thường cho người bị
thiệt hại trong hoạt động tố tụng hình sự, trong đó đã chỉ r khi đã xác định có
oan, sai thì phải kịp thời minh oan cho người bị oan, bồi thường cho người bị
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thiệt hại theo quy định pháp luật; xử lý nghiêm minh đối với người mắc sai
phạm, xem xét trách nhiệm hoàn trả đối với người thi hành công vụ đã gây ra
thiệt hại theo Luật trách nhiệm bồi thường của Nhà nước; xử lý trách nhiệm liên
đới của người đứng đầu cơ quan gây nên oan, sai, để xảy ra bức cung, dùng
nhục hình.
223. Thủ tục giải quyết bồi thường thiệt hại; quyền, nghĩa vụ của cá nhân, tổ
chức bị thiệt hại; kinh phí bồi thường và trách nhiệm hoàn trả của người thi hành
công vụ đã gây ra thiệt hại được quy định cụ thể trong Luật trách nhiệm bồi
thường của Nhà nước năm 2009 và các văn bản hướng d n thi hành Luật này.
Các quy định về bồi thường cho nạn nhân bị tra tấn được thực hiện theo các quy
định chung về bồi thường.
224. Việt Nam đã giải quyết bồi thường thiệt hại cho các nạn nhân của các hành
vi bức cung, dùng nhục hình, phù hợp với quy định pháp luật. Từ năm 2011 đến
năm 2015, thuộc trách nhiệm bồi thường của Viện kiểm sát nhân dân có 03
trường hợp phải bồi thường do hậu quả của hành vi dùng nhục hình với tổng số
tiền là 220.260.192 đồng (khoảng 10.476 USD ở thời điểm thực hiện bồi thường).
225. Việt Nam còn triển khai các biện pháp khác, ngoài bồi thường, để phục
hồi nhân phẩm của nạn nhân, quyền được an toàn và bảo vệ sức khỏe cho người
này, để phòng ngừa việc tái diễn và để giúp đỡ nạn nhân tái hòa nhập cộng đồng
như các chương trình xóa đói giảm nghèo, xóa mù chữ, góp phần nâng cao nhận
thức, phòng ngừa việc phạm tội, chống tái phạm.
Các chương trình tái hòa nhập của Việt Nam dành cho các nạn nhân của hành
vi tra tấn.
226. Việt Nam có nhiều chương trình tái hoà nhập cho nạn nhân của các hành
vi phạm tội, gồm cả nạn nhân tra tấn, nạn nhân của mua bán người (Quyết định
số 17/2007/QĐ-TTg ngày 29/01/2007 về ban hành quy chế tiếp nhận và hỗ trợ
tái hòa nhập cộng đồng cho phụ nữ, trẻ em bị buôn bán từ nước ngoài trở về)
thông qua hàng trăm chương trình tái hòa nhập của cả trung ương và địa phương
như các mô hình Trung tâm tiếp nhận nạn nhân (Ngôi nhà nhân ái tại Lào Cai,
Nhà tình thương tại An iang), Nhóm tự lực (Thanh Hóa, Tây Ninh, Thừa
Thiên Huế), Đường dây nóng hỗ trợ, bảo vệ trẻ em và nạn nhân của nạn mua
bán người, Câu lạc bộ hỗ trợ nạn nhân bị mua bán (Hải Phòng).
Về thực hiện Điều 15
Các quy định đảm bảo các thông tin/khai báo là kết quả của tra tấn sẽ không
được sử dụng như là bằng chứng trong bất kỳ thủ tục tố tụng nào, trừ khi được
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sử dụng làm bằng chứng để chống lại một người bị buộc tội đã thực hiện tra tấn
227. Chứng cứ phải được thu thập đúng theo quy định của Bộ luật tố tụng hình
sự năm 2003 và Bộ luật tố tụng hình sự năm 2015 (khi Bộ luật này có hiệu lực)
thì mới có giá trị chứng minh trong quá trình tố tụng59.
228. Bộ luật tố tụng hình sự năm 2003 quy định người tiến hành tố tụng không
được dùng các biện pháp mớm cung, ép cung khi lấy lời khai, hỏi cung. Pháp
luật nghiêm cấm mọi hình thức truy bức, nhục hình trong quá trình điều tra, xét
hỏi. Lời nhận tội của bị can, bị cáo chỉ có thể được coi là chứng cứ nếu phù hợp
với chứng cứ khác trong vụ án. Tuyệt đối không được dùng lời nhận tội của bị
can, bị cáo làm chứng cứ duy nhất để kết tội họ.
229. Bộ luật tố tụng hình sự năm 2015 quy định r hơn về việc cấm tra tấn
trong thu thập chứng cứ: người tiến hành tố tụng không được dùng các biện
pháp mớm cung, ép cung khi lấy lời khai, hỏi cung. Pháp luật nghiêm cấm mọi
hình thức truy bức, nhục hình trong quá trình điều tra, xét hỏi. Lời nhận tội của
bị can, bị cáo chỉ có thể được coi là chứng cứ nếu phù hợp với chứng cứ khác
trong vụ án. Tuyệt đối không được dùng lời nhận tội của bị can, bị cáo làm
chứng cứ duy nhất để kết tội họ. Bị can, bị cáo không buộc phải chứng minh sự
vô tội của mình. Như vậy, pháp luật Việt Nam đã quy định phù hợp với yêu cầu
này của Công ước.
Các quy định của pháp luật Việt Nam về chứng cứ trực tiếp và gián tiếp
230. Trong khoa học pháp lý của Việt Nam, căn cứ vào mối quan hệ giữa
chứng cứ với đối tượng cần chứng minh mà phân loại thành chứng cứ trực tiếp
và chứng cứ gián tiếp.
- Chứng cứ trực tiếp là chứng cứ trực tiếp xác định một tình tiết của đối tượng cần
chứng minh, cho thấy ngay đối tượng cần chứng minh như: sự việc xảy ra có phải
là sự việc phạm tội hay không; ai là người thực hiện hành vi phạm tội; có lỗi hay
không có lỗi. Thông thường chứng cứ trực tiếp cho biết những nguồn tin quan
trong và cơ bản nhất của hành vi phạm tội. Chứng cứ trực tiếp thường xuất hiện
trong các trường hợp phạm tội quả tang, tang vật, lời khai của người bị hại.
- Chứng cứ gián tiếp là chứng cứ không trực tiếp xác định các vấn đề của đối
tượng cần chứng minh, nhưng lại kết hợp với các sự kiện, tài liệu khác xác
định vấn đề của đối tượng cần chứng minh. Chứng cứ gián tiếp thường phải
nằm trong hệ thống chứng cứ và tập hợp nhiều chứng cứ gián tiếp mới cho kết
luận về đối tượng cần chứng minh, khi tách riêng các chứng cứ gián tiếp thì
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không đưa ra được kết luận. Trong quá trình thu thập chứng cứ, không được bỏ
sót chứng cứ gián tiếp.
- Chứng cứ gián tiếp và chứng cứ trực tiếp đều là những nguồn chứng cứ quan
trong trong tố tụng hình sự.
Một số vụ việc khẳng định chứng cứ là kết quả của tra tấn đã bị hủy bỏ trong
quá trình tố tụng.
231. Ngày 08/7/2013, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Sóc Trăng ra
quyết định khởi tố vụ án giết người và tiến hành điều tra đối với 7 đối tượng,
trong đó có Trần Văn Đở, Thạch Sô Phách và Khâu Sóc60. Trong quá trình điều
tra, Nguyễn Hoàng Quân và Triệu Tuấn Hưng là điều tra viên đã dùng nhục hình
đối với 3 người này để buộc khai nhận có tham gia giết ông Lý Văn Dũng. Sau
quá trình điều tra, không có cơ sở để kết luận 3 đối tượng phạm tội giết người.
Ngày 21/5/2014, Công an tỉnh Sóc Trăng đã đình chỉ điều tra vụ án và đình chỉ
đối với các bị can. Như vậy, các lời khai, chứng cứ thu thập được từ việc dùng
nhục hình của các điều tra viên đã bị hủy bỏ và không được sử dụng để buộc tội
đối với các nghi can trong vụ án giết ông Lý Văn Dũng. Ngoài ra, một số vụ án
khác có chứng cứ là kết quả của hành vi tra tấn đều đã bị hủy bỏ trong quá trình
tố tụng.
Về thực hiện Điều 16
Quy định về ngăn chặn các hành vi đối xử hoặc trừng phạt tàn bạo, vô nhân đạo
hoặc hạ nhục con người khác chưa đến mức bị coi là tra tấn theo quy định tại
Điều 1
232. Pháp luật Việt Nam quy định mọi hành vi vi phạm pháp luật nói chung
phải nhanh chóng được xử lý, điều tra và công bằng trong mọi trường hợp.
Người có hành vi đối xử hoặc trừng phạt tàn bạo, vô nhân đạo hoặc hạ thấp nhân
phẩm đều bị trừng phạt. Nhiều hành vi đã bị hình sự hóa trong Bộ luật hình sự
Việt Nam như tội làm nhục người khác (Điều 121 Bộ luật hình sự năm 1999
(sửa đổi, bổ sung năm 2009), Điều 155 Bộ luật hình sự năm 2015); tội lợi dụng
chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ (Điều 281 Bộ luật hình sự năm
1999(sửa đổi, bổ sung năm 2009), Điều 356 Bộ luật hình sự năm 2015); tội lạm
quyền trong khi thi hành công vụ (Điều 282 Bộ luật hình sự năm 1999(sửa đổi,
bổ sung năm 2009), Điều 357 Bộ luật hình sự năm 2015); tội lợi dụng chức vụ,
quyền hạn giam, giữ người trái pháp luật (Điều 303 Bộ luật hình sự năm 1999
(sửa đổi, bổ sung năm 2009), Điều 377 Bộ luật hình sự năm 2015).
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233. Để phòng ngừa nhân viên thực thi công vụ vi phạm pháp luật, các ngành,
các cấp đều có các quy định về quy tắc ứng xử, đạo đức nghề nghiệp và các quy
định về xử lý kỷ luật trong trường hợp cán bộ, công chức, viên chức, sĩ quan, hạ
sĩ quan vi phạm pháp luật và vi phạm quy tắc nghề nghiệp61.
Thực trạng của các cơ sở giam giữ.
234. Quy định về cơ sở giam giữ của Việt Nam hiện nay đã được đề cập tại các
đoạn 179, 180 và 181 của Báo cáo.
235. - Về các chế độ giam giữ:
+ Về phân chia nơi giam giữ: pháp luật Việt Nam đã quy định chi tiết về vấn
đề này62.
+ Về chế độ đối với phạm nhân, chế độ đối với người bị tạm giữ, tạm giam:
pháp luật Việt Nam đã quy định chi tiết về vấn đề này63.
236. - Về chế độ khám, chữa bệnh:
+ Hiện nay, hầu hết các trại tạm giam do Bộ Công an và Bộ Quốc phòng quản lý
đều đã có bệnh xá để khám và điều trị bệnh cho người bị tạm giữ, tạm giam và
phạm nhân (Trại tạm giam Chí Hòa Công an thành phố Hồ Chí Minh đã xây
dựng Bệnh viện). Các cơ sở y tế trong trại tạm giam đã được đầu tư cả về cơ sở
vật chất, nhân lực, phương tiện và dụng cụ y tế, nên đã cơ bản đáp ứng được
việc khám và điều trị tại chỗ các bệnh thông thường cho can phạm nhân.
+ Bệnh xá của các trại tạm giam đã thực hiện các quy định của pháp luật về
khám, chữa bệnh cho nguời bị tạm giữ, người tạm giam từ khâu tiếp nhận phát
hiện người bệnh, khám điều trị cấp thuốc hoặc chuyển viện, xác nhận sức khoẻ
cho phạm nhân đi thi hành án. Công tác vệ sinh phòng dịch được tăng cường,
các buồng giam, nhà giam bảo đảm vệ sinh. Các trại tạm giam đã chủ động phối
hợp với Trung tâm y tế dự phòng địa phương tổ chức xét nghiệm lao, HIV cho
những đối tượng có nguy cơ lây nhiễm cao như: đối tượng nghiện các chất ma
tuý, người bán dâm để kịp thời phát hiện để tư vấn và chăm sóc y tế cho họ được
tốt hơn. Kết quả trong 15 năm qua không có dịch bệnh xảy ra tại các trại tạm
giam, nhà tạm giữ.
+ Đối với lực lượng Công an, đã có 22 địa phương phối hợp với các bệnh viện
dân y trong khu vực để xây dựng khu điều trị riêng cho can phạm nhân, 13 đơn
vị đã phối hợp với với bệnh viện xây dựng buồng riêng để điều trị cho can phạm
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nhân. Cán bộ y tế ở các trại giam hiện nay có 796 người; trại tạm giam có 290
người; nhà tạm giữ có 124 người. Các nhà tạm giữ có quy mô giam giữ từ 200
chỗ trở lên đều có buồng y tế tại chỗ để bước đầu sơ cứu trước khi chuyển ra
bệnh viện dân y khám và điều trị. Đối với các nhà tạm giữ chưa có buồng y tế,
việc sơ cứu do y tế Công an cấp huyện đảm nhiệm.
237. - Buồng hạnh phúc: trong nhiều trại giam do Bộ Công an quản lý có bố trí
các “Buồng hạnh phúc”. Theo quy định của Luật thi hành án hình sự năm 2010,
Thông tư số 46/2011/TT-BCA ngày 30/6/2011 của Bộ Công an quy định việc
phạm nhân gặp thân nhân; nhận, gửi thư, nhận tiền, quà và liên lạc điện thoại với
thân nhân và nội quy trại giam thì căn cứ vào kết quả xếp loại cải tạo hàng tháng,
mỗi phạm nhân được xếp loại cải tạo từ khá, tốt trở lên, mỗi tháng có thể được
gặp gia đình qua đêm tại Buồng hạnh phúc trại giam. Các trại tạm giam đều xây
dựng buồng gặp riêng và tạo điều kiện cho luật sư hoặc người bào chữa của bị
can, bị cáo được tiếp xúc với bị can, bị cáo theo đúng quy định của pháp luật.
238. - Chất lượng cơ sở giam giữ v n còn nhiều bất cập: thiết kế chi tiết các
hạng mục trong buồng giam ở các trại tạm giam (hệ thống cánh cửa, chốt khoá,
ô chia cơm, cửa thông gió, ô thoáng trước và sau buồng giam, hệ thống cung cấp
nước sạch, hệ thống điện…) còn chưa thực sự bảo đảm. Đối với các nhà tạm giữ
cấp huyện do xây dựng theo m u thiết kế cũ, số lượng buồng tạm giữ nhiều hơn
số lượng buồng tạm giam; do diện tích đất quy hoạch ít, nên các nhà tạm giữ đều
thiếu buồng làm việc của luật sư, buồng thăm gặp, nhiều nhà tạm giữ xây dựng đã
lâu, xuống cấp, không đảm bảo cho việc thực hiện đầy đủ các quy định của pháp
luật đối với người bị tạm giữ, tạm giam ở các nhà tạm giữ.

70

PHẦN III
TÓM TẮT
PHƢƠNG HƢỚNG THỰC HIỆN CÔNG ƢỚC CỦA VIỆT NAM
239. Để tiếp tục khẳng định là một “Thành viên có trách nhiệm của cộng đồng
quốc tế” và một thành viên tích cực của Công ước, trong thời gian tới, Việt Nam
tiếp tục triển khai đồng bộ các biện pháp lập pháp, hành chính, tư pháp trong
đấu tranh phòng, chống tra tấn, cụ thể như sau:
240. Tăng cường áp dụng và triển khai các biện pháp phòng ngừa hành vi tra
tấn trên toàn lãnh thổ Việt Nam. Trong đó, coi trọng việc áp dụng hiệu quả các
biện pháp tố tụng hình sự trong điều tra, truy tố, xét xử người có hành vi tra tấn,
bức cung, dùng nhục hình nhằm xử lý nghiêm minh và nhanh chóng; tạo điều
kiện cho các luật sư tham gia các hoạt động tố tụng theo quy định pháp luật;
triển khai nghiên cứu, thí điểm việc ghi âm, ghi hình có âm thanh trong tố tụng
hình sự...; tăng cường giáo dục đạo đức công vụ, đạo đức nghề nghiệp cho cán
bộ thực thi công vụ, các cán bộ điều tra, điều tra viên, quản giáo, cán bộ quản
lý trại giam, trại tạm giam, cán bộ làm công tác hỗ trợ tư pháp, kiểm sát viên,
thẩm phán...
241. Đẩy mạnh hoạt động và nâng cao hiệu quả của các cơ chế giám sát việc
thực thi pháp luật và bảo vệ quyền con người ở Việt Nam. Hàng năm, đưa nội
dung kiểm tra, giám sát việc thực hiện pháp luật về chống tra tấn đối với các cơ
quan và cán bộ thực hiện công quyền, đặc biệt các cơ quan tiến hành tố tụng, cơ
quan quản lý thi hành án hình sự, trại giam, trại tạm giam, nhà tạm giữ, cơ quan
được giao một số nhiệm vụ điều tra như Hải quan, Kiểm lâm, Kiểm ngư, Biên
phòng, Cảnh sát biển…
242. Trình Thủ tướng Chính phủ Việt Nam phê duyệt Đề án phổ biến nội dung
Công ước và pháp luật Việt Nam về chống tra tấn cho cán bộ, công chức, viên
chức và nhân dân. Khắc phục khó khăn, vướng mắc để tiếp tục tuyên truyền,
phổ biến, giáo dục về nội dung Công ước và các quy định của pháp luật Việt
Nam về chống tra tấn cho tất cả các đối tượng tuyên truyền với nội dung và hình
thức phù hợp; thúc đẩy công tác phổ biến, tuyên truyền tại các bộ, ngành và các
tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương hiện chưa triển khai.
243. Tiếp tục nghiên cứu và hoàn thiện các quy định của pháp luật về chống tra
tấn của Việt Nam thông qua các hoạt động:
- Tiến hành sơ kết, tổng kết việc triển khai áp dụng các quy định mới của Hiến
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pháp năm 2013 và các bộ luật, luật, pháp lệnh có liên quan của Việt Nam, trong
đó, chú trọng việc triển khai áp dụng Bộ luật hình sự năm 2015, Bộ luật tố tụng
hình sự năm 2015, Luật thi hành tạm giữ, tạm giam năm 2015 sau khi các văn
bản pháp luật này có hiệu lực pháp luật để đánh giá một cách toàn diện tính khả
thi của các quy định về cấm tra tấn, trừng phạt tàn bạo, vô nhân đạo hoặc hạ
nhục con người ở Việt Nam; từ đó, đề xuất việc sửa đổi, bổ sung và hoàn thiện
quy định của pháp luật phù hợp với yêu cầu của Công ước và điều kiện thực tế
của Việt Nam.
- Triển khai thi hành Luật điều ước quốc tế năm 2016; sửa đổi, bổ sung toàn
diện Luật tương trợ tư pháp năm 2007.
- Tiếp tục đưa nội dung từ chối tương trợ tư pháp về hình sự, d n độ hoặc
chuyển giao người bị kết án phạt tù nếu có căn cứ cho rằng người đó đã hoặc có
thể bị tra tấn là nội dung bắt buộc trong các điều ước quốc tế song phương về
cùng vấn đề mà Việt Nam s ký kết với các quốc gia trên thế giới, chú trọng tới
các quốc gia cùng là thành viên của Công ước.
- Tiếp tục đưa nội dung “cam kết không tra tấn và sử dụng các hình thức đối xử
hoặc trừng phạt tàn bạo, vô nhân đạo” trong các yêu cầu d n độ và yêu cầu
chuyển giao người bị kết án phạt tù của nước ngoài gửi đến Việt Nam và yêu
cầu d n độ của Việt Nam gửi đến các nước là một nguyên tắc bắt buộc.
- Tiếp tục nghiên cứu và tham khảo kinh nghiệm xây dựng và hoàn thiện pháp
luật về chống tra tấn của các quốc gia thành viên Công ước.
244. Xây dựng mô hình trợ giúp đối với nạn nhân bị tra tấn hoặc đối xử hoặc
trừng phạt tàn bạo, vô nhân đạo hoặc hạ nhục con người.
245. Xây dựng Đề án đánh giá về nguyên nhân và điều kiện d n đến các hành
vi bức cung, dùng nhục hình đã xảy ra ở Việt Nam để tìm ra phương hướng và
giải pháp phù hợp (như nguyên nhân để lấy thành tích, do nóng tính, do phản
ứng của người bị tạm giữ, tạm giam, bị can, bị cáo....).
246. Mở rộng quan hệ hợp tác với các quốc gia thành viên của Công ước trong
hợp tác đấu tranh, phòng chống tra tấn và các tội phạm khác có liên quan đến tra
tấn; đồng thời, trao đổi thông tin, kinh nghiệm về tổ chức, thực thi Công ước
cũng như thực tiễn các biện pháp, phương tiện và sử dụng trang thiết bị có hiệu
quả về phòng, chống tra tấn./.

72

