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/ũ,*,ŧ,7+,œ8
“Những rào cản trong công tác thu hồi tài sản: Phân tích những rào
cản chính và các khuyến nghị thực thi” là một công trình nghiên cứu
được xây dựng trong khuôn khổ Sáng kiến Thu hồi tài sản thất thoát
(Sáng kiến StAR) của Ngân hàng Thế giới (WB) và Cơ quan Phòng
chống Ma túy và Tội phạm Liên hợp quốc (UNODC). Nghiên cứu
này ra đời trong bối cảnh tham nhũng, đặc biệt là tham nhũng quy
mô lớn không có dấu hiệu suy giảm bất chấp quyết tâm chính trị,
nỗ lực hoàn thiện thể chế và thực thi pháp luật của nhiều quốc gia
và tổ chức quốc tế trên toàn thế giới. Đây cũng là thời điểm mà các
quốc gia trên thế giới bắt đầu nhận thức sâu sắc rằng, thu hồi tài sản
có nguồn gốc tham nhũng và trả lại chúng cho những quốc gia nạn
nhân là một trong những biện pháp phòng ngừa tham nhũng triệt
để và hiệu quả nhất.
Công trình nghiên cứu này được xây dựng công phu, với sự tham
gia của đông đảo các nhà hoạt động thực tiễn trên thế giới, đại diện
đến từ những quốc gia phát triển và đang phát triển, với nhiều kiến
thức chuyên môn và kinh nghiệm thực tiễn trong thu hồi tài sản
tham nhũng. Thông qua việc cung cấp thông tin cho những nhà lập
pháp và hoạt động thực tiễn về thu hồi tài sản trên thế giới về những
khó khăn, thách thức chính trong quá trình thu hồi tài sản, nghiên
cứu đã đề xuất một số khuyến nghị về mặt chính sách và thực thi
nhằm hỗ trợ các quốc gia hoàn thiện pháp luật và thực trạng thực
thi pháp luật về thu hồi tài sản tham nhũng.
Được sự đồng ý của Ngân hàng Thế giới, Vụ Hợp tác quốc tế,
Thanh tra Chính phủ đã chủ trì công tác biên dịch toàn bộ ấn
phẩm này sang Tiếng Việt. Đây là một hoạt động trong khuôn
khổ Dự án “Tăng cường năng lực thực thi Công ước của Liên hợp
/ŪLJLŨLWKLŔX
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quốc về chống tham nhũng và vai trò của các chủ thể ngoài khu
vực Nhà nước nhằm hỗ trợ công tác phòng, chống tham nhũng
của Chính phủ Việt Nam”, giai đoạn 2014-2017, do Thanh tra
Chính phủ và Chương trình Phát triển Liên hợp quốc phối hợp
thực hiện. Chúng tôi tin tưởng rằng, công trình nghiên cứu này
sẽ là một nguồn tài liệu hữu ích, phục vụ thiết thực cho chu trình
đánh giá thực thi Công ước của Liên hợp quốc về chống tham
nhũng lần thứ 2 và công tác hoàn thiện thể chế, pháp luật và hiệu
quả thực thi pháp luật về thu hồi tài sản nói riêng và phòng, chống
tham nhũng nói chung ở Việt Nam.
Vụ Hợp tác quốc tế - Thanh tra Chính phủ xin trân trọng giới thiệu./.
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Công trình nghiên cứu này là kết quả của những nỗ lực hợp tác
chung của đồng nghiệp khắp nơi trên thế giới. Thời gian và kinh
nghiệm chuyên môn của họ đã giúp chúng ta định hình được những
rào cản trong công tác thu hồi tài sản để từ đó đưa ra những khuyến
nghị để vượt qua các rào cản này.
Ấn phẩm được biên soạn bởi Ông Kevin M.Stephenson (trưởng
nhóm Liêm chính Thị trường Tài chính), Bà Larissa Gray (nhóm
Liêm chính Thị trường Tài chính, Ngân hàng Thế giới), Ông
Ric Power (Cơ quan chống má túy và tội phạm Liên hợp quốc UNODC), Ông Jean-Pierre Brun (nhóm Liêm chính Thị trường Tài
chính, Ngân hàng Thế giới), Bà Gabriele Dunker (tư vấn dự án) và
Bà Melissa Panjer (tư vấn dự án).
Tập thể tác giả đặc biệt cảm ơn Ông Adrian Fozzard (Điều phối
viên, Sáng kiến thu hồi tài sản bị thất thoát – StAR), Ông Dimitri
Vlassis (Trưởng Bộ phận chống tham nhũng và tội phạm kinh tế
- UNODC) và Ông Jean Pesme (Quản lý, nhóm Liêm chính Thị
trường Tài chính, Mạng lưới phát triển tài chính và khu vực tư
nhân) vì những hỗ trợ và chỉ dẫn trong quá trình xây dựng nghiên
cứu.
Trong quá trình dự thảo và tham vấn để hoàn thiện ấn phẩm, chúng
tôi đã tổ chức các hội thảo ở Viên, Áo (tháng 5/2009), Casablanca,
Morocco (tháng 8/2009), Buenos Aires, Argentina (tháng 8/2009)
và Lausanne, Thụy Sỹ (tháng 5/2010). Bên cạnh đó, những chuyến
khảo sát thực địa dành cho những nhà hoạt động thực tiễn đã không
thể tham gia vào những hội thảo trên cũng được tiến hành tại đảo
Cayman, Ý, Nhật Bản và Singapore. Những nhà hoạt động thực tiễn
từ những nền tài phán tuân theo hệ thống dân luật và thông luật, từ
những quốc gia đã phát triển và đang phát triển, đã chia sẻ những
/ŪLFİPĪQ
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kinh nghiệm của họ trong việc thu hồi tài sản dựa trên phán quyết
tòa án, thu hồi không dựa trên phán quyết của tòa án, thu hồi thông
qua các vụ kiện dân sự, quá trình điều tra, truy tìm tài sản, hợp tác
quốc tế và quản lý tài sản. Danh sách tên của các cá nhân dưới đây
được sắp xếp bên cạnh tên quốc gia hoặc tổ chức mà họ có quốc
tịch hoặc hoạt động. Những người đã tham gia một hoặc hơn một
hội thảo hoặc khảo sát thực địa bao gồm: Yves Aeschlimann (Thụy
Sỹ), Oscar Alberto Del Rio (Colombia), Jorge Alberto Lara Rivera
(Mexico), Georgis Taylor Alexander (Saint Lucia), Simon Alexis
(Trinidad), Jose Amarilla (Paraguay), Maria Araujo (Brazil), Luis
Arocena (Argentina), William Bailhache (Jersey), Gary Balch (Anh),
Jaime S.Bautista (Philippines), Kennedy Bosire (Kenya), Robert
Broekhuijsen (Hà Lan), Katia Bucaino (Ý), Rachmat Budiman
(Indonesia), Ian Bulmer (Canada), Lindsey Cacho (Đảo Cayman),
Ricardo Cespedes (Cộng hòa Bolivar Venezuela), Zephyerine
A.T.Charles (Grenada), Leong Kok Cheong (Singapore), JeanSebastien Conty (Pháp), Mohammed Dauda (Nigeria), Maxence
Delorme (Pháp), Jean-Pierre Mvondo Evezo’o (Cameroon), Mario
Gara (Ý), Pascal Gossin (Thụy Sỹ), Adrian Fajardo (Mexico),
Ahmed Yassine Foukara (Morocco), Vernon Francois (Saint Lucia),
Clara Garrido (Colombia), Rudolph Gordon (Đảo Cayman),
Yoshinobu Goto (Nhật bản), Soh Kee Hean (Singapore), Hay Hung
Chun (Singapore), Koji Hayashi (Nhật Bản), Edward Hoseah
(Tanzania), Henderson Hunte (Đảo Cayman), Takeshi Hiramatsu
(Nhật Bản), Karen Hughes (St.Kitts và Nevis), Giovanni Ilacqua
(Ý), Toshifumi Ishida (Nhật bản), Lawrence Iwodi (Nigeria),
Shoichi Izawa (Nhật Bản), Elena Jacob (Đảo Cayman), Stephanie
Jeavons (Anh), Mathew Joseph (Singapore), Miguel Jurado Fabara
(Ecuador), Vitaliy Kasko (Ukraine), Jumpei Kawahara (Nhật Bản),
Shuhei Kojima (Nhật Bản), Yoshiyuki Komiya (Nhật Bản), Bibiana
Lee (Singapore), Claudio Mascotto (Thụy Sỹ), John Masters (Đảo
Cayman), Takashi Miura (Nhật Bản), Winston Cheng Howe Ming
(Singapore), Abdul Mobin (Bangladesh), Ruth Molina (Guatemala),
Yoshinori Momonoi (Nhật Bản), Enrico Monfrini (Thụy Sỹ), Shoko
xii
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Moriya (Nhật Bản), Holly Morton (Anh), Charles Moynot (Pháp),
Elnur Musayev (Azerbaijan), Cahyo Rahadian Muzhar (Indonesia),
Maxwell Nkole (Zambia), Jean Fils Kleber Ntamack (Cameroom),
Mirza Nurhidayat (Indonesia), Arif Havas Oegroseno (Indonesia),
Patricia O’Reilly (Argentina), Juan Pavia Cardell (Tây Ban Nha),
Dr.Ricardo Perez Blanco (Uruguay), Justice Jean Permanand
(Trinidad), Pedro Pereira (Học viện Quản trị công Basel), Amelia
Julia Principe Trujillo (Peru), Frederic Raffray (Guernsey), Renato
Righetti (Ý), Nuhu Ribadu (Nigeria), Indra Rosandry (Indonesia),
LaTeisha Sandy (St.Vincent và Grenadines), Jean-Bernard Schmid
(Thụy Sỹ), Maria Schnebli (Thụy Sỹ), Michael Scully (Singapore),
Shunsuke Shirakawa (Nhật Bản), Gavin Shiu (Đặc khu hành chính
Hồng Kông, Trung Quốc), Salim Succar (Haiti), Romina Tello
Cortez (Argentina), Takahiro “Taka” Tsuda (Nhật Bản), Akinori
Tsuruya (Nhật Bản), Ronald Viquez Solis (Costa Rica), Naotsugu
Umeda (Nhật Bản), Valerie Tay Mei Ing (Singapore), Carmen
Visuetti (Panama), Masaki Wada (Nhật Bản), Gerhard Wahle
(Đức), Dr. Robert Wallner (Liechtenstein), Gary Walters (Anh),
Wayne Patrick Walsh (Đặc khu hành chính Hồng Kông, Trung
Quốc), Paul Whatmore (Anh), Marilyn Williams (Belize), Simon
Williams (Canada), Valentin Zellweger (Thụy Sỹ) và Dr. Fausto
Zuccarelli (Ý).
Nhóm biên soạn đã nhận được nhiều bình luận sâu sắc trong suốt
quá trình thẩm định nghiên cứu, được đồng chủ trì bởi Ông Jean
Pesme và Adrian Fozzard. Những người tham gia bình luận bao
gồm: Ông Luis Urrutia Corral (Trưởng FIU, Bộ Tài chính và Tín
dụng công, Mexico), Ông Augustin Flah (Bộ phận Pháp chế, Ngân
hàng Thế giới), Ông Giovanni Gallo (UNODC), Bà Jeanne Hauch
(Bộ phận liêm chính, Ngân hàng Thế giới), Ông Mutembo Nchito
(Nhà thực thi pháp luật MNB, Zambia), Bà Heba Shams (Trợ lý đặc
biệt, Văn phòng Giám đốc điều hành, Ngân hàng Thế giới) và Ông
Simon Whitfield (Nhóm Chống tham nhũng, Vụ Phát triển quốc tế
Anh). Nhóm dự án cũng đánh giá cao những lời khuyên của Ông
Barry O’Keefe (Chánh án đã nghỉ hưu của Bộ phận Thương mại và
/ŪLFİPĪQ
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Thẩm phán bổ sung của Tòa Tối cao của New South Wales, Úc) và
Ông Stephen Zimmermann (Giám đốc, Bộ phận Liêm chính, Ngân
hàng Thế giới) trong suốt quá trình lên ý tưởng cho dự án.
Nhóm biên soạn cũng đánh giá cao những bình luận đối với danh
sách kiểm tra và những vấn đề khác liên quan đến nghiên cứu này
của Timothy Le Cocq (Jersey), Samuel Bulgin (Đảo Cayman), Jack
de Kluiver (Hoa Kỳ), John Roth (Hoa Kỳ), Andrea Tisi (Hoa Kỳ),
Robert Leventhal (Hoa Kỳ), Tim Steele (StAR) và Jean Weld (Hoa
Kỳ).
Nhóm biên soạn đặc biệt cảm ơn Bà Thelma Ayamel, Bà Maria
Orellano và Bà Jocelyn Taylor về những hỗ trợ hành chính, đặc
biệt trong việc thu xếp về hậu cần cho các buổi hội thảo tại Viên,
Casablanca và Lausanne; và xin trân trọng cảm ơn Miguel Nicolas
de la Riva đã hỗ trợ quản lý dự án. Chúng tôi cũng đặc biệt cảm ơn
Ông Valentin Zellweger (Thụy Sỹ), Ông Pierre-Yves Morier (Thụy
Sỹ) và Bà Meret Adam (Thụy Sỹ) về sự phối hợp và hợp tác trong
quá trình lồng ghép hội thảo Lausanne vào chu trình Lausanne
(Lausane V).
Kevin M.Stephenson
Trưởng nhóm
Bộ phận Liêm chính Thị trường Tài chính
Ngân hàng Thế giới
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1ŦLGXQJNKLTXW
Tài sản công bị thất thoát đang trở thành một vấn nạn lớn, ảnh
hưởng nghiêm trọng tới sự lớn mạnh của những quốc gia đang phát
triển. Tài sản bị thất thoát khiến những nguồn lực công quý giá
vốn dành để xóa đói giảm nghèo và củng cố cơ sở hạ tầng bị chệch
hướng đầu tư. Mặc dù không thể xác định chính xác số lượng tài
sản có nguồn gốc tham nhũng hiện đang luân chuyển trong nền
kinh tế toàn cầu, những con số ước tính vẫn có thể cho thấy mức
độ nghiêm trọng và quy mô của vấn nạn này. Theo đó, mỗi năm các
quốc gia đang phát triển bị thất thoát từ 20 đến 40 tỷ đô-la Mỹ vì
tham nhũng1. Tuy nhiên, điều mà những con số thống kê này chưa
thể hiện được đó là những tổn thất về mặt xã hội mà tham nhũng
gây ra cũng như tác động của nó tới các quốc gia bị nạn tham nhũng
hoành hành. Những kẻ đánh cắp tài sản công, thường là lãnh đạo
cấp cao nhất của chính phủ, đã làm suy giảm lòng tin của công
chúng vào các thể chế công, làm tổn hại đến môi trường đầu tư và
làm chệch hướng ngân sách cần phân bổ phục vụ công cuộc xóa đói
giảm nghèo, phát triển y tế cộng đồng, giáo dục và cơ sở hạ tầng2.
Sáng kiến Thu hồi tài sản thất thoát (StAR) ước tính, trong vòng 15
năm qua, các quốc gia mới chỉ thu hồi được 5 tỷ đô-la Mỹ tài sản
thất thoát. Khoảng cách khổng lồ giữa con số ước tính khiêm tốn
này với số tài sản thực tế thất thoát đã cho thấy sự cần thiết phải xóa
bỏ những rào cản trong công tác thu hồi tài sản. Hợp tác quốc tế
đóng vai trò quan trọng. Những rào cản đối với công tác thu hồi tài
1&ѫTXDQFKӕQJPDW~\YjWӝLSKҥP/LrQKӧSTXӕF 812'& Yj1JkQKjQJ7KӃJLӟL
³6iQJNLӃQWKXKӗLWjLVҧQWKҩWWKRiW 6W$5 7KiFKWKӭFFѫKӝLYjNӃKRҥFKKjQKÿӝQJ´
:DVKLQJWRQ'&1JkQKjQJ7KӃJLӟL WU5D\PRQG%DNHUWUtFKGүQ*yWFKkQ
$VLQFӫDFKӫQJKƭDWѭEҧQ7LӅQEҭQYj/jPWKӃQjRÿӇOjPPӟLKӋWKӕQJWKӏWUѭӡQJWӵGR
+RERNHQ1--RKQ:LOH\ 6RQV,QF 
2 812'&Yj1JkQKjQJ7KӃJLӟL³6iQJNLӃQWKXKӗLWjLVҧQWKҩWWKRiW 6W$5 7KiFKWKӭF
FѫKӝLYjNӃKRҥFKKjQKÿӝQJ´WU
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sản đã được thảo luận trong những công trình nghiên cứu trước đây
và Công ước của Liên hợp quốc về chống tham nhũng (UNCAC) đã
đưa ra giải pháp để xóa bỏ rất nhiều trong số những rào cản này3.
Tuy nhiên, quá trình thu hồi kéo dài, hiệu quả thực thi pháp luật
thấp và những khó khăn thực tiễn cho thấy, còn rất nhiều những
rào cản khác chưa được xóa bỏ.
Công trình này được xây dựng trong khuôn khổ Sáng kiến StAR,
bởi các nhà hoạt động thực tiễn trên thế giới có nhiều kinh nghiệm
trong THTS và kế thừa kết quả của nhiều nghiên cứu độc lập khác.
Hơn 50 nhà hoạt động thực tiễn có kinh nghiệm trong thu hồi tài
sản, từ những quốc gia yêu cầu thu hồi tài sản và được yêu cầu thu
hồi tài sản, đã được tham khảo ý kiến trong nhiều cuộc hội thảo,
khảo sát thực địa và tham gia rà soát những kết quả của nghiên cứu
trước khi xuất bản.
Đây là ấn phẩm dành cho những nhà lập pháp. Mục đích chính của
nó là thông tin cho những nhà lập pháp về những khó khăn trong
quá trình thu hồi tài sản thất thoát và thuyết phục họ hành động
theo những khuyến nghị được chỉ ra trong nghiên cứu. Việc thực
hiện những khuyến nghị sẽ tăng cường năng lực cho các nhà hoạt
động thực tiễn để thu hồi tài sản thành công. Chúng tôi cũng cho
rằng, các nhà hoạt động thực tiễn cần tận dụng tối đa những công
cụ hiện có như đã được chỉ ra trong phần Khuyến nghị thực thi của
nghiên cứu này.
Vì thu hồi tài sản đòi hỏi hành động tập thể nên chúng tôi tin rằng,
những tổ chức như Nhóm G20, Nhóm làm việc về Thu hồi tài sản
của UNCAC, Lực lượng đặc nhiệm tài chính về chống rửa tiền, các
tổ chức tài chính, đối tác phát triển và tổ chức xã hội dân sự có thể
cùng hợp tác để loại bỏ những rào cản trong thu hồi tài sản. Thêm
vào đó, các tổ chức xã hội dân sự có thể sử dụng nghiên cứu này để
xây dựng những tiêu chí đo lường sự tiến bộ của các quốc gia trong
việc giải quyết và vượt qua những rào cản trong thu hồi tài sản.
3 9tGө³%iRFiRFӫD1KyP7KӏQKYѭӧQJFKXQJYӅ7KXKӗLWjLVҧQ´ /RQGRQ&RPPRQZHDOWK
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Cả UNCAC và Công ước của Liên hợp quốc về chống tội phạm có
tổ chức xuyên quốc gia (UNTOC) cần cùng hành động để thu hồi
những tài sản do tham nhũng mà có và tài sản bị thất thoát. Việc
phê chuẩn và thực thi đầy đủ hai công ước này là một hành động
cần thiết. Tuy nhiên, điều đó chưa đủ và không thể coi đó là liều
thuốc chữa bách bệnh bởi có những rào cản không thể được vượt
qua chỉ bằng việc thông qua hai công ước này.
Chúng tôi đã chỉ ra rất nhiều rào cản trong quá trình thu hồi tài sản
và chia chúng thành 03 nhóm rào cản riêng biệt, bao gồm các rào
cản căn bản, rào cản về thể chế, rào cản pháp lý với những yêu cầu
dẫn đến chậm trễ trong tương trợ tư pháp và những rào cản trong
quá trình trao đổi thông tin.
Thứ nhất, những rào cản căn bản hoặc rào cản về thể chế có liên
quan đến những vấn đề cốt lõi quá trình thu hồi tài sản. Nghiên
cứu chỉ ra rằng, “thiếu ý chí chính trị” được cho là trở ngại chính
trong thu hồi tài sản tham nhũng. Thiếu ý chí chính trị được nhóm
dự án định nghĩa là sự thiếu vắng một chính sách toàn diện, bền
vững cùng cơ chế phối hợp thực hiện hoặc một chiến lược trong đó
vấn đề thu hồi tài sản được coi là một nhiệm vụ trọng tâm, trong
đó có sự thống nhất của các mục tiêu, công cụ và các nguồn lực để
thực hiện. Những rào cản căn bản còn bao gồm sự thiếu tuân thủ
và thực thi các biện pháp chống rửa tiền vốn được coi là một biện
pháp quan trọng để phòng ngừa và phát hiện tài sản có nguồn gốc
tham nhũng.
Nền tảng của một chính sách và thực tiễn thu hồi tài sản thành công
và bền vững của bất cứ quốc gia nào đó là một chính sách và chiến
lược rõ ràng, toàn diện, bền vững cùng cơ chế phối hợp thực hiện
hiệu quả. Các chiến lược không nên chỉ dừng lại ở cam kết của các
nhà lập pháp mà phải xác định rõ các mục đích và mục tiêu, các
công cụ sẵn có (pháp luật và các quy định cũng như quy trình), việc
huy động những nguồn lực cần thiết và cơ chế chịu trách nhiệm giải
trình. Một chiến lược như vậy cần được xây dựng dựa trên cơ sở
một chính sách và thực tiễn thực thi chính sách chủ động, linh hoạt
1ŦLGXQJNKLTXW
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và minh bạch, ví dụ như, căn cứ để từ chối tương trợ tư pháp trong
các vụ án thu hồi tài sản không thể dựa trên những lập luận mơ hồ,
ví dụ như vì “lợi ích kinh tế”.
Chiến lược này cũng cần quy định những biện pháp chống rửa tiền
hiệu quả hơn bởi hiện rất nhiều trong số những biện pháp phòng
chống rửa tiền chưa được tuân thủ đúng mức hoặc thực thi hiệu
quả. Chúng tôi kêu gọi các tổ chức tài chính và những đơn vị giám
sát cần mẫn cán và chủ động hơn trong những vụ việc có liên quan
đến những người có thế lực chính trị.
Hầu hết những rào cản pháp lý là những yêu cầu khá phiền phức
trong tương trợ tư pháp; đòi hỏi quá mức về bí mật ngân hàng;
thiếu cơ chế thu hồi tài sản không dựa trên phán quyết của tòa án;
và những quy định khắt khe về quy trình tố tụng hoặc chứng cứ,
bao gồm yêu cầu phải thông tin tới người nắm giữ tài sản trong quá
trình điều tra. Loại bỏ những rào cản pháp lý hiển nhiên rất cần
thiết. Ngay cả trong trường hợp lý tưởng nhất, việc thiếu vắng một
khuôn khổ pháp lý rõ ràng và toàn diện cũng sẽ khiến công tác thu
hồi tài sản gặp khó khăn, và trong tình huống tồi tệ nhất là không
thể thu hồi được tài sản.
Bản chất của các khuyến nghị đó là xây dựng một phương pháp tiếp
cận linh hoạt và chủ động hơn khi đề cập tới các nguyên tắc cùng
hình sự hóa (việc hình sự hóa tội phạm ở cả hai nền tài phán) và
nguyên tắc có đi có lại; để bảo đảm tính liêm chính của quá trình
điều tra thông qua việc không thông báo tới người nắm giữ tài sản
về hoạt động điều tra khi các biện pháp điều tra và bảo quản tài sản
đã được bảo đảm, và khi các quyền tố tụng đã được tuân thủ; từng
bước giới hạn các căn cứ từ chối yêu cầu tương trợ tư pháp, bao gồm
việc gia hạn thời hiệu truy cứu trách nhiệm hình sự; chấm dứt việc
mặc định từ chối yêu cầu tương trợ tư pháp vì những lý do liên quan
đến lợi ích kinh tế. Thêm vào đó, nghiên cứu này đặc biệt khuyến
nghị việc xóa bỏ một cách có hệ thống những quy định về bí mật
ngân hàng trong những vụ án quốc tế có liên quan đến những tội
phạm được quy định trong UNCAC và UNTOC. Cuối cùng, các
4
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quy định về thu hồi tài sản không dựa trên phán quyết của tòa án
cần phải được thông qua và thực thi.
Ngay cả với một hệ thống pháp luật hoàn thiện, công tác thu hồi tài
sản vẫn có thể gặp khó khăn bởi những rào cản trong quá trình thực
thi - đó là những khó khăn gây ra bởi các thủ tục và cơ chế trao đổi
thông tin giữa các bên. Những vấn đề có thể phát sinh trong quá
trình trao đổi thông tin chủ yếu bao gồm: khó khăn trong xác định
các đầu mối để yêu cầu tương trợ tư pháp, những khó khăn trong
việc duy trì liên lạc và phối hợp trong quá trình thu hồi tài sản,
những chậm trễ trong xử lý và thực hiện các yêu cầu về tương trợ
tư pháp và những thiếu sót trong quá trình dự thảo văn bản yêu cầu
tương trợ đã ngăn cản việc thực hiện tương trợ tư pháp. Những rào
cản thực thi khác có thể bao gồm những khó khăn trong việc xác
định chủ sở hữu tài khoản ngân hàng do thiếu một hệ thống lưu trữ
thông tin ngân hàng ở cấp quốc gia cũng như khó khăn trong quản
lý và bảo quản tài sản bị tịch thu trước khi việc thu hồi chính thức
diễn ra. Việc thiết lập một hệ thống lưu trữ dữ liệu ngân hàng cấp
quốc gia bao gồm những thông tin về chủ tài khoản là một công cụ
hữu hiệu giúp truy tìm tài sản và hỗ trợ, thúc đẩy hợp tác quốc tế.
Xây dựng những biện pháp quản lý tài sản hiệu quả và đáng tin cậy
nhằm phòng ngừa nguy cơ hao mòn tài sản bị thu giữ hoặc phong
tỏa là những khuyến nghị quan trọng giúp tăng cường hiệu quả thu
hồi tài sản.
Để củng cố lòng tin và cơ chế trao đổi thông tin giữa các quốc gia,
tăng cường năng lực chuyên môn cho các nhà hoạt động thực tiễn,
nghiên cứu này kêu gọi các quốc gia tăng cường đào tạo các điều tra
viên, thẩm phán, công tố viên về những chuẩn mực pháp luật quốc
tế, những công cụ thu hồi tài sản sẵn có và những kinh nghiệm thu
được từ những vụ án trên thực tế. Thêm vào đó, chúng tôi khuyến
nghị các quốc gia cần cải thiện mạnh mẽ quy trình tố tụng để cho
phép các quốc gia có thể hợp tác trước khi có yêu cầu tương trợ tư
pháp chính thức, tạo điều kiện cho quá trình trao đổi thông tin và
đảm bảo chất lượng của hoạt động tương trợ tư pháp.
1ŦLGXQJNKLTXW
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Thu hồi tài sản tham nhũng là một vấn đề pháp lý phức tạp và thực
tiễn triển khai còn phức tạp hơn bởi nó phụ thuộc vào nỗ lực hợp
tác giữa các quốc gia trong từng bước của quá trình thu hồi tài sản.
Khó khăn hơn nữa là việc giúp các quốc gia nhận thức và vượt qua
được những rào cản mà nghiên cứu này chỉ ra. Chúng tôi đã xác
định những khuyến nghị căn bản và tin tưởng rằng, khi những
khuyến nghị này được thực hiện, các nhà hoạt động thực tiễn sẽ có
thêm những công cụ cần thiết để tăng cường hiệu quả thu hồi tài
sản. Chúng tôi hy vọng rằng việc giám sát những tiến triển trong
quá trình thực thi sẽ khiến tỷ lệ thu hồi tài sản cao hơn, và đó cũng
là mục đích cuối cùng của công trình nghiên cứu này.
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1KżQJNKX\ŌQQJKŘFĤQEİQ
Nghiên cứu này đề xuất nhiều khuyến nghị để vượt qua các rào cản
trong quá trình thu hồi tài sản (THTS); điều quan trọng là các nhà
lập pháp và hoạt động thực tiễn cần xác định thứ tự ưu tiên của các
khuyến nghị này. Mỗi khuyến nghị được đưa ra trong phần này sẽ
bắt đầu bằng việc nêu vấn đề cần giải quyết một cách ngắn gọn, sau
đó đưa ra các khuyến nghị về chính sách và thực thi.
Đây được coi là những khuyến nghị căn bản và quan trọng, quyết
định thành công của công tác THTS. Trong nhiều trường hợp, các
khuyến nghị căn bản có liên quan tới việc phải vượt qua một hay
cùng lúc nhiều rào cản hoặc thách thức trong quá trình THTS. Thực
hiện đúng đắn các khuyến nghị căn bản sẽ đảm bảo thành công cho
quá trình THTS.

&FNKX\ŌQQJKŘ
.KX\ŌQQJKŘ

Thông qua và thực hiện các kế hoạch mang tính chiến lược và
toàn diện nhằm thu hồi tài sản; cung cấp đủ nguồn lực để thực
hiện và đào tạo tăng cường năng lực (Cung cấp cho các nhà hoạt
động thực tiễn khuôn khổ pháp lý và các công cụ).
Rất nhiều quốc gia không dành sự ưu tiên đúng mức hoặc phân
bổ đủ nguồn lực cho công tác THTS, dẫn đến hạn chế về năng lực,
trình độ chuyên môn của các nhà hoạt động thực tiễn cũng như
những công cụ cần thiết để THTS. Kết quả là, những quốc gia này
không cam kết mạnh mẽ và huy động được những công cụ hiệu quả
để THTS (Rào cản 2). Thêm vào đó, các cơ quan chức năng cũng
thiếu năng lực chuyên môn và kinh nghiệm cần thiết để xây dựng
1KżQJNKX\ŌQQJKŘFĤQEİQ
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các văn bản yêu cầu tương trợ tư pháp hoặc sử dụng các công ước
quốc tế và các công cụ khác để hợp tác với nhau trong các vụ án
THTS ở nước ngoài (Rào cản 1, 3 và 8).
Những nỗ lực THTS thường chỉ đạt kết quả khi các quốc gia xây
dựng và thực hiện những kế hoạch mang tính chiến lược một cách
hiệu quả. Những kế hoạch này cần quy định cơ chế báo cáo và theo
dõi những tiến triển và kết quả đạt được. Thêm vào đó, những cơ
quan có liên quan trong quá trình THTS cần được tập huấn về
những quy định của pháp luật quốc gia, các công ước và tiêu chuẩn
quốc tế; các quốc gia cần thành lập những nhóm cán bộ điều tra
hoặc truy tố chuyên trách; đảm bảo cung cấp đủ nguồn lực cho các
điều tra viên trong lĩnh vực tài chính, công tố viên, thẩm phán và
các cá nhân có liên quan khác.
Đặt ra vấn đề trách nhiệm giải trình đối với kết quả hoạt động cũng
là những động lực cần thiết để đảm bảo tính chủ động và trách
nhiệm của các lực lượng chuyên trách về THTS.
.KX\ŌQQJKŘ

Thông qua những chính sách và quy trình hoạt động để tăng
cường sự tin tưởng lẫn nhau và cải thiện cơ chế trao đổi thông tin
(Xây dựng mối quan hệ tin tưởng lẫn nhau).
Sự thiếu tin tưởng giữa các quốc gia có thể ngăn cản hoặc trì hoãn
quá trình thực hiện tương trợ tư pháp, đặc biệt là đối với những
vấn đề khẩn cấp hoặc khi có sự khác biệt trong hệ thống pháp luật,
chính trị và tư pháp giữa các quốc gia. Nếu không có sự tin tưởng
lẫn nhau, các quốc gia sẽ do dự khi phải chia sẻ những thông tin
tình báo, hỗ trợ thu thập chứng cứ hoặc phong tỏa, tịch thu, thu
hồi hoặc trả lại tài sản (Rào cản 2 và 7). Bên cạnh đó, các yêu cầu
tương trợ tư pháp có thể bị từ chối nếu được cho là không thích
hợp, không rõ ràng, lan man, hoặc chứa đựng những thông tin
không liên quan. Ngoài ra, hợp tác quốc tế có thể bị cản trở do thiếu
8
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thông tin về những hình thức hỗ trợ không chính thức, về các quy
định pháp luật hiện hành, quy trình tố tụng, quy định về chứng cứ,
những yêu cầu về tương trợ tư pháp và thực trạng xử lý các yêu cầu
(Rào cản 4, 23 và 24).
Việc tăng cường cơ chế trao đổi thông tin và sự tham vấn giữa các
cơ quan liên quan sẽ giúp cải thiện hiệu quả tương trợ tư pháp
và tăng cơ hội thành công trong quá trình truy tìm và THTS thất
thoát. Các quốc gia cần thông qua những chính sách và quy trình
nhằm tăng cường sự tin tưởng và cải thiện cơ chế trao đổi thông
tin, ví dụ như:
t $ơ chế mặc định chia sẻ thông tin với một quốc gia khác;
t 5ԺPÿJՊVLJՍOUSBPÿՔJUIÙOHUJOՙDԼQDIVZÐOWJÐOUIVՖDDÈDDԊ
quan chức năng, ví dụ, thông qua việc quy định và bảo đảm hỗ
trợ tài chính cho hoạt động của thẩm phán, đơn vị tình báo tài
chính, cán bộ đầu mối, tùy viên và cảnh sát, được biệt phái sang
hoạt động ở quốc gia nước ngoài;
t $IPQIÏQDÈDRVՒDHJBQIÈUUSJՋODVOHDԼQIՕUS՛LեUIVՀUWËDÈD
hỗ trợ khác để khắc phục những khó khăn liên quan đến vấn đề
trao đổi thông tin mà các quốc gia đang phát triển gặp phải;
t ,IVZՉOLIÓDITբUIBNHJBWËPDÈDDVՖDIՖJUIԻPTPOHQIԋԊOH
và đa phương và mạng lưới những nhà hoạt động thực tiễn, bao
gồm những mạng lưới THTS khu vực; và
t 9ÈDÿՏOIOIաOHDÈOCՖÿԽVNՒJՙDԊRVBOUSVOHԋԊOHIPՅDDÈD
cơ quan có thẩm quyền chịu trách nhiệm xử lý những yêu cầu về
tương trợ tư pháp chính thức và không chính thức.
Các quốc gia nên thông qua những chính sách và quy định pháp
luật để cải thiện cơ chế chia sẻ thông tin giữa các cơ quan yêu cầu
tương trợ tư pháp (cơ quan yêu cầu) và cơ quan tiếp nhận yêu cầu
(cơ quan được yêu cầu), bao gồm những thông tin liên quan đến
thực trạng thực hiện các yêu cầu. Những thông tin này cần toàn
1KżQJNKX\ŌQQJKŘFĤQEİQ
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diện, dễ tiếp cận và công khai trên cổng thông tin điện tử của chính
phủ. Những thông tin đó có thể bao gồm:
t -VՀUUԋԊOHUS՛UԋQIÈQWËDÈDRVZÿՏOIDØMJÐORVBO DÈDDÙOHD՜
pháp lý sẵn có;
t .ԿVWʅOCԻOZÐVDԽVUԋԊOHUS՛UԋQIÈQDáOHDÈDIԋOHEԿOD՜UIՋ
t $ÈDLեUIVՀUÿJՊVUSBÿԋ՛DWËLIÙOHÿԋ՛DQIÈQMVՀUUI՟BOIՀO
t $ÈDUJÐVDIVԾOWՊCՂOHDI՞OHWËOHIʜBW՜DI՞OHNJOI
t /IաOHUIÙOHUJODØUIՋÿԋ՛DDVOHDԼQNËLIÙOHDԽOQIԻJDØ
văn bản yêu cầu tương trợ tư pháp chính thức;
t /IաOHCÈPDÈPWՊUIբDUSԺOHYՠMâZÐVDԽVUԋԊOHUS՛UԋQIÈQWË
t $ʅOD՞U՟DIՒJUԋԊOHUS՛UԋQIÈQ
.KX\ŌQQJKŘ

Tiến hành cải cách lập pháp nhằm hỗ trợ tăng cường năng lực
cho các cơ quan liên quan để thu giữ và tịch thu tài sản thất thoát
(Tránh tư duy theo lối mòn).
Hầu hết các quốc gia yêu cầu phải có phán quyết hình sự của tòa
án làm căn cứ để tịch thu tài sản. Việc buộc tội có thể đặc biệt khó
khăn nếu kẻ tham nhũng đã lường trước được hoặc trì hoãn quá
trình điều tra hình sự (Rào cản 15). Thêm vào đó, để có thể phong
tỏa hoặc tịch thu tài sản, nhiều quốc gia yêu cầu các cơ quan công
tố phải chứng minh được mối liên hệ giữa tội phạm và tài sản. Vì
tài sản thất thoát thường bị trộn lẫn với những tài sản hợp pháp nên
việc đáp ứng những tiêu chuẩn về bằng chứng của pháp luật hình
sự trong việc chỉ ra mối liên hệ này thường rất khó khăn (Rào cản
13 và 14).
Để hỗ trợ các cơ quan giải quyết được vấn đề này, các quốc gia đã
tiến hành cải cách hệ thống pháp luật theo hướng:
10
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t (JԻNOHIʜBW՜DI՞OHNJOIUSPOH5)54ÿՒJWJOIաOHUՖJQIԺN
được quy định trong UNCAC và UNTOC;
t $IVZՋOOHIʜBW՜DI՞OHNJOIOHVՓOHՒDI՛QQIÈQD՝BUËJTԻO
cho kẻ bị tình nghi phạm tội sau khi cơ quan công tố có bằng
chứng đáng tin cậy cho rằng tài sản này có nguồn gốc bất hợp
pháp;
t $IPQIÏQUՏDIUIVUËJTԻOLIÙOHEբBUSÐOQIÈORVZՉUIPՅDLIJ
không chứng minh được tội phạm;
t $IPQIÏQUIբDIJՍONՖUDÈDIUSբDUJՉQIPՅDHJÈOUJՉQRVZՉUÿՏOI
THTS không dựa trên phán quyết của tòa án nước ngoài;
t $IPQIÏQQIPOHUՑBIPՅD5)54I՛QQIÈQUIBZUIՉDØHJÈUSՏ
tương đương với tài sản thất thoát.
.KX\ŌQQJKŘ

Áp dụng hiệu quả các biện pháp chống rửa tiền (Tận dụng các
công cụ hiện có).
Khi các biện pháp chống rửa tiền không được triển khai hiệu quả,
những người có thế lực chính trị hoặc kẻ tham nhũng rất dễ dàng
luân chuyển những tài sản do tham nhũng mà có tới các trung tâm
tài chính. Nếu các biện pháp phòng chống rửa tiền như kiểm tra
thông tin khách hàng hoặc báo cáo giao dịch đáng ngờ được thực
hiện hiệu quả, các cơ quan và tổ chức tài chính có thể chặn đứng sự
luân chuyển của các tài sản bị thất thoát tới các trung tâm tài chính.
Để tăng cường hiệu quả các biện pháp chống rửa tiền, các quốc gia
cần:
t ćբDIJՍOÿԽZÿ՝DÈDCJՍOQIÈQDIՒOHSՠBUJՊOÿԋ՛DRVZÿՏOI
trong các điều ước và chuẩn mực quốc tế (bao gồm UNCAC và
các khuyến nghị của Lực lượng đặc nhiệm Tài chính về chống
rửa tiền); và
1KżQJNKX\ŌQQJKŘFĤQEİQ
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t 5IբD IJՍO DÈD LIVZՉO OHIՏ D՝B 4ÈOH LJՉO 4U"3 MJÐO RVBO
đến những người có thế lực chính trị, buộc các trung tâm tài
chính phải:
o Áp dụng biện pháp kiểm tra thông tin khách hàng đối với tất
cả những người có thế lực chính trị, là công dân của nước sở
tại hay công dân nước ngoài;
o Yêu cầu kê khai về chủ sở hữu hưởng lợi;
o Yêu cầu kê khai thu nhập và tài sản;
o Tiến hành rà soát định kỳ về các khách hàng là những người
có thế lực chính trị; và
o Không giới hạn thời gian quy định một cá nhân được coi là
người có thế lực chính trị.
.KX\ŌQQJKŘ

Xây dựng cơ sở pháp lý toàn diện cho tất cả các loại hình tương
trợ tư pháp (Ý chí chính trị phải song hành với thực thi pháp luật)
Các quốc gia cần một cơ sở pháp lý để thực hiện tương trợ tư pháp;
cơ sở đó có thể là các điều ước quốc tế, pháp luật quốc gia, các thỏa
thuận song phương về tương trợ tư pháp, hoặc sự đảm bảo nguyên
tắc có đi có lại. Hầu hết các quy định pháp luật về tương trợ tư pháp
hoặc các thỏa thuận song phương về tương trợ tư pháp đều cho
phép quốc gia được yêu cầu tương trợ từ chối tương trợ trong một
số trường hợp nhất định. Căn cứ từ chối không thích đáng hoặc quá
rộng sẽ là trở ngại cho quá trình THTS (Rào cản 22).
Để vượt qua những rào cản này, các quốc gia cần bảo đảm rằng,
pháp luật về tương trợ tư pháp cho phép các cơ quan chức năng
áp dụng tất cả các hình thức tương trợ trong lĩnh vực hình sự
như quy định trong UNCAC và UNTOC. Các quốc gia cũng nên
giới hạn và xác định rõ những căn cứ cho phép từ chối tương trợ
tư pháp. Cụ thể, các quốc gia cần:
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t Hạn chế quy định những căn cứ từ chối tương trợ đối với những
tội phạm được quy định trong UNCAC và UNTOC;
t 5SÈOIRVZÿՏOIOIաOHDʅOD՞CՁUCVՖDQIԻJU՟DIՒJUԋԊOHUS՛
t ćբDIJՍOZÐVDԽVUԋԊOHUS՛NËLIÙOHÿÛJIՑJOHVZÐOUՁDDáOH
hình sự hóa hoặc có đi có lại, cụ thể là trong những vụ án có liên
quan đến việc thực hiện các quyết định của tòa án về điều tra,
phong tỏa và tịch thu; hoặc cho phép áp dụng phương pháp tiếp
cận dựa trên hành vi để áp dụng nguyên tắc cùng hình sự hóa.
.KX\ŌQQJKŘ

Cho phép truy tìm nhanh, tạm thời phong tỏa hoặc tịch thu tài
sản trước khi nhận được văn bản yêu cầu tương trợ tư pháp chính
thức (Phong tỏa tài sản trước khi bị tẩu tán)
Trì hoãn trong việc thực hiện yêu cầu phong tỏa hoặc tịch thu có thể
dẫn đến việc tẩu tán tài sản. Những quy định hiện hành về tương
trợ tư pháp đã không đủ chặt chẽ để ngăn cản việc tẩu tán tài sản,
đặc biệt là đối với các quốc gia theo hệ thống thông luật thường yêu
cầu phải có quyết định của tòa án mới được được tiến hành truy
tìm hoặc tạm thời phong tỏa, THTS (Rào cản 10). Những quy định
có phần thái quá về bí mật ngân hàng cũng gây khó khăn cho việc
thu thập thông tin về tài khoản và chủ tài khoản ngân hàng. Việc
thu thập những thông tin cần thiết về tài sản thường rất khó khăn
khi không có hệ thống cơ sở dữ liệu quốc gia (Rào cản 12). Khi
xây dựng văn bản yêu cầu tương trợ tư pháp, các quốc gia thường
gặp khó khăn trong việc định vị tài sản có liên quan hoặc xác định
tài khoản tiền gửi của kẻ tham nhũng trong các ngân hàng ở nước
ngoài (Rào cản 27 và 28).
Để vượt qua những khó khăn này, các quốc gia cần thông qua
những quy định hoặc thực thi những chính sách cho phép hỗ trợ
việc xác định tài sản thất thoát của quốc gia mình, bao gồm những
chính sách cho phép:
t (JJIԺOWËRVZÿՏOID՜UIՋOIաOHMPԺJIÖOIUIÙOHUJOÿԋợc
ngân hàng bảo mật;
1KżQJNKX\ŌQQJKŘFĤQEİQ
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t 9ÉZ EբOH OIաOH UJÐV DIÓ UIFP IԋOH DØ M՛J DIP WJՍD UJՉQ DՀO
thông tin của các điều tra viên;
t $IPQIÏQDVOHDԼQNՖUTՒUIÙOHUJOOIԼUÿՏOINËLIÙOHDԽODØ
yêu cầu tương trợ tư pháp chính thức, bao gồm những thông tin
liên quan đến hồ sơ nhà đất, hồ sơ công ty, thông tin về ban lãnh
đạo và cổ đông công ty.
Các quốc gia cũng cần có những công cụ hỗ trợ cho quá trình xác
định và phong tỏa tài sản. Để định vị tài sản, các quốc gia cần xây
dựng và duy trì hệ thống cơ sở dữ liệu công khai sẵn có để các quốc
gia khác có thể tiếp cận thông tin mà không cần thông qua các yêu
cầu tương trợ tư pháp chính thức. Hệ thống dữ liệu này bao gồm
các hồ sơ công ty, giấy tờ nhà đất và hồ sơ của các tổ chức phi lợi
nhuận. Thêm vào đó, các quốc gia cần xây dựng cơ sở dữ liệu thông
tin ngân hàng ở cấp độ quốc gia trong đó bao gồm những thông tin
về tài khoản, như tên của những chủ sở hữu hưởng lợi và những
người được ủy quyền.
Có một số biện pháp giúp các quốc gia đẩy nhanh tiến độ phong tỏa
tài sản, ví dụ như biện pháp phong tỏa tài sản tạm thời (trong vòng
ít nhất 72 giờ) và trao thẩm quyền phong tỏa cho thẩm phán, công
tố viên hoặc các cơ quan có chức năng khác. Đối với những quốc gia
không cho phép thẩm phán hoặc công tố viên ra quyết định phong
tỏa tài sản, pháp luật có thể quy định cơ chế tự động phong tỏa sau
khi có quyết định bắt giữ hoặc kết án.
.KX\ŌQQJKŘ

Khuyến khích, tạo điều kiện và duy trì tất cả các biện pháp hỗ trợ
không chính thức trước khi có văn bản yêu cầu tương trợ tư pháp
chính thức (Trước tiên, hãy trao đổi với các đồng nghiệp).
Không nhất thiết phải có văn bản yêu cầu tương trợ tư pháp chính
thức trong tất cả các giai đoạn của quá trình điều tra hoặc trong
quá trình thu thập thông tin và dữ liệu tình báo. Các quốc gia có
14
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thể cung cấp hỗ trợ không chính thức cho nhau mà không cần phải
thông qua yêu cầu tương trợ tư pháp chính thức4. Mặc dù ưu điểm
của hình thức hỗ trợ không chính thức là giúp các quốc gia cần
THTS có thể nhanh chóng định hình một chiến lược THTS cụ thể
và tạo cơ sở cho việc gửi đi văn bản yêu cầu tương trợ tư pháp chính
thức sau đó, hình thức này vẫn hiếm khi được các quốc gia tận dụng
tối đa (Rào cản 6).
Các quốc gia cần nỗ lực yêu cầu được hỗ trợ không chính thức
trước và trong quá trình gửi văn bản yêu cầu hỗ trợ chính thức,
đồng thời phải tôn trọng những thỏa thuận về tính bảo mật thông
tin. Quốc gia được yêu cầu THTS cần sẵn sàng cung cấp những hỗ
trợ không chính thức và khuyến khích những trao đổi không chính
thức trong tất cả các giai đoạn của quá trình hỗ trợ. Các hình thức
hỗ trợ không chính thức có thể bao gồm việc trao đổi thông tin trực
tiếp giữa các đơn vị tình báo tài chính, cảnh sát, công tố viên và
thẩm phán.
.KX\ŌQQJKŘ

Những quốc gia có kinh nghiệm trong thu hồi tài sản cần hướng
dẫn và hỗ trợ đào tạo những nhà hoạt động thực tiễn ở những
quốc gia có ít kinh nghiệm hơn (Hỗ trợ lẫn nhau).
Nhiều nhà hoạt động thực tiễn không đủ kinh nghiệm và kiến thức
về THTS để có thể xây dựng những văn bản yêu cầu tương trợ tư
pháp rõ ràng, cô đọng trong những vụ án cụ thể. Những văn bản
yêu cầu được xây dựng kém chất lượng hoặc không phù hợp chắc
chẵn sẽ bị các quốc gia được yêu cầu từ chối thực hiện (Rào cản 24).
Để cải thiện chất lượng của các văn bản yêu cầu, các quốc gia có
nhiều kinh nghiệm cần:
4 .K{QJFKtQKWKӭFӣÿk\ÿѭӧFKLӇXWKHRQJKƭDOjWKӫWөFQj\NK{QJÿһWUDQKLӅX\rXFҫXYӅ

WKӫWөFWӕWөQJQKѭQJNK{QJEDRJӗPEҩWFӭPӝWKuQKWKӭFEҩWKӧSSKiSKRһF³WKӓDWKXұQ
QѫLKұXWUѭӡQJ´QjR
1KżQJNKX\ŌQQJKŘFĤQEİQ
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t )Օ US՛ ÿËP UԺP UIÙOH RVB WJՍD CՒ USÓ DÈD UIԾN QIÈO  DÙOH UՒ
viên, tùy viên hoặc chuyên gia pháp luật làm việc biệt phái tại
những quốc gia có năng lực hạn chế hơn;
t )ՕUS՛UËJDIÓOIDIPDÈDRVՒDHJBÿBOHQIÈUUSJՋOÿՋDՠOIաOH
cán bộ đầu mối làm việc biệt phái tại các cơ quan có liên quan ở
quốc gia được yêu cầu; và
t 5ʅOHDԋOHOʅOHMբDD՝BDÈDRVՒDHJBÿBOHQIÈUUSJՋOUIÙOH
qua việc lồng ghép nội dung hỗ trợ về THTS vào các chương
trình hỗ trợ kỹ thuật.
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ÁńWYĲQÂŎYSKĬĪQJKĬŨQJJLİLTX\ŌW
Tài sản công bị thất thoát đang trở thành một vấn nạn lớn, ảnh
hưởng nghiêm trọng tới sự lớn mạnh của những quốc gia đang
phát triển. Tài sản bị thất thoát khiến những nguồn lực công quý
giá vốn dành để xóa đói giảm nghèo và củng cố cơ sở hạ tầng bị
chệch hướng đầu tư. Cộng đồng quốc tế đã quyết định không thể để
những lãnh đạo tham nhũng tiếp tục phạm tội hoặc ung dung tận
hưởng các tài sản có nguồn gốc bất hợp pháp.
Mặc dù không thể xác định chính xác số lượng tài sản có nguồn
gốc tham nhũng hiện đang luân chuyển trong nền kinh tế toàn cầu,
những con số ước tính vẫn có thể cho thấy mức độ nghiêm trọng
và quy mô của vấn nạn này. Theo ước tính, tài sản có nguồn gốc từ
hành vi tội phạm, tham nhũng và trốn thuế chiếm khoảng 1 nghìn
tỷ đến 1,6 nghìn tỷ đô-la Mỹ hằng năm, một nửa trong số đó là tài
sản của các quốc gia đang phát triển5. Tuy nhiên, điều mà những
con số thống kê này chưa thể hiện được đó là những tổn thất về
mặt xã hội mà tham nhũng gây ra cũng như tác động của nó tới các
quốc gia bị nạn tham nhũng hoành hành. Những kẻ đánh cắp tài
sản công, thường là lãnh đạo cấp cao nhất của chính phủ, đã làm
suy giảm lòng tin của công chúng vào các thể chế công, làm tổn hại
đến môi trường đầu tư và làm chệch hướng ngân sách cần phân bổ
phục vụ công cuộc xóa đói giảm nghèo, phát triển y tế cộng đồng,
giáo dục và cơ sở hạ tầng6.
5&ѫTXDQFKӕQJPDW~\YjWӝLSKҥP/LrQKӧSTXӕF

812'& Yj1JkQKjQJ7KӃJLӟL
³6iQJNLӃQWKXKӗLWjLVҧQWKҩWWKRiW 6W$5 7KiFKWKӭFFѫKӝLYjNӃKRҥFKKjQKÿӝQJ´
:DVKLQJWRQ'&1JkQKjQJ7KӃJLӟL WU5D\PRQG%DNHUWUtFKGүQ*yWFKkQ
$VLQFӫDFKӫQJKƭDWѭEҧQ7LӅQEҭQYj/jPWKӃQjRÿӇOjPPӟLKӋWKӕQJWKӏWUѭӡQJWӵGR
+RERNHQ1--RKQ:LOH\ 6RQV,QF 
6812'&Yj1JkQKjQJ7KӃJLӟL³6iQJNLӃQWKXKӗLWjLVҧQWKҩWWKRiW 6W$5 7KiFKWKӭF
FѫKӝLYjNӃKRҥFKKjQKÿӝQJ´WU
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Trước thực trạng hàng tỷ đô-la bị đánh cắp bởi các nhà chính trị và
quan chức cấp cao ở các quốc gia đang phát triển, Ngân hàng Thế
giới và Cơ quan phòng, chống ma túy và tội phạm Liên hợp quốc
(UNODC) đã phát động Sáng kiến Thu hồi tài sản thất thoát (StAR)
vào năm 2007 nhằm hỗ trợ các quốc gia thu hồi và trả lại tài sản bị
thất thoát cho các quốc gia nạn nhân. StAR tập trung vào những vụ
án mà những nhà lãnh đạo tham nhũng, các quan chức và cộng sự
của họ phải chịu trách nhiệm vì đã đánh cắp hàng triệu, thậm chí là
hàng tỷ đô-la Mỹ. Tham nhũng lớn thường bắt nguồn từ hành vi ăn
cắp, tham ô, hối lộ và các tội phạm hình sự khác. Mặc dù Sáng kiến
StAR không chủ ý đề cập đến các hình thức tham nhũng vặt, nhưng
một vài trong số những khuyến nghị của Sáng kiến này cũng có thể
giúp các nhà hoạt động thực tiễn điều tra và truy tố hiệu quả hơn tất
cả các loại hình tham nhũng.
Theo thống kê của StAR, trong vòng 15 năm trở lại đây, chỉ có 5 tỷ
đô-la Mỹ được thu hồi. Khoảng cách quá lớn giữa tỷ lệ tài sản được
thu hồi với con số tài sản thực sự thất thoát cho thấy những khó
khăn nghiêm trọng mà các quốc gia đang phải đối mặt trong cuộc
chiến dành lại công lý cho những nạn nhân của tệ tham nhũng. Rõ
ràng rằng, những khó khăn này có liên quan đến việc ngăn chặn sự
chuyển dịch những tài sản này rời khỏi quốc gia nạn nhân; được tẩy
rửa tại các trung tâm tài chính và việc xác định và truy tìm tài sản.
Một khó khăn lớn khác là sự hợp tác quốc tế nhằm xác định và thu
hồi tài sản thất thoát. Những người có thế lực chính trị (PEPs) hoặc
những người có chức vụ cao trong cơ quan nhà nước, những công
chức và cộng sự thân cận của họ thường dễ dàng tiếp cận với những
“người gác cổng”, đó có thể là những trung tâm tài chính, các nhà
cung cấp dịch vụ hoặc các chuyên gia có thể giúp kẻ tham nhũng
ngụy trang tài sản có nguồn gốc tội phạm và che giấu chủ sở hữu
hưởng lợi thực sự từ khối tài sản đó. Các biện pháp chống rửa tiền
không hiệu quả cùng cơ chế thực thi pháp luật yếu kém sẽ tạo điều
kiện cho những người có thế lực chính trị tham nhũng và những
“người gác cổng” cho họ tẩy rửa tài sản tham nhũng và dịch chuyển
những tài sản này từ quốc gia nạn nhân tới các trung tâm tài chính.
18
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Một khi những tài sản này đã rời khỏi quốc gia nạn nhân, việc truy
tìm và thu hồi chúng trở nên rất khó khăn. Một cơ chế phối hợp và
hợp tác quốc tế hiệu quả, nhanh chóng với những kỹ năng, năng
lực, nguồn lực cần thiết là điều kiện cần thiết để xác định, truy tìm,
tạm giữ, thu hồi và cuối cùng là trả lại những tài sản này. Công tác
THTS tham nhũng đặc biệt khó khăn trong bối cảnh hiện nay. Ngay
cả khi có sự hỗ trợ, hợp tác nhanh gọn và hiệu quả giữa các quốc gia
thì những khác biệt trong yêu cầu về bằng chứng, nghĩa vụ chứng
minh, yêu cầu thông báo thông tin và bí mật ngân hàng vẫn tạo nên
những rào cản, thách thức đối với những nhà hoạt động thực tiễn.
Nhận diện các rào cản và thực hiện những khuyến nghị được chỉ
ra trong nghiên cứu này là những bước quan trọng để các quốc gia
có thể thu hồi hàng tỷ đô-la thất thoát và sử dụng chúng cho công
cuộc xóa đói giảm nghèo và cải thiện thực trạng thực thi pháp luật
tại quốc gia mình.
Trong những năm gần đây, công tác THTS ngày càng được cộng
đồng quốc tế quan tâm. Công ước Liên hợp quốc về chống tham
nhũng (UNCAC) đã có 140 quốc gia ký kết và 147 quốc gia phê
chuẩn hoặc gia nhập, được coi là công cụ pháp lý đầu tiên trên toàn
cầu đặt vấn đề THTS tham nhũng ở một ví trí xứng đáng trong
pháp luật quốc tế7. UNCAC yêu cầu các quốc gia thành viên hỗ trợ
các quốc gia nạn nhân của tham nhũng thông qua việc phong tỏa,
tịch thu và trả lại bất kỳ tài sản có nguồn gốc tham nhũng nào trên
lãnh thổ của mình. UNCAC cũng cung cấp cơ sở pháp lý để giải
quyết những thách thức lớn trong THTS, như việc thực hiện các
cuộc điều tra quốc tế và dung hòa những khác biệt trong truyền
thống pháp luật ở những nước theo hệ thống dân luật và thông luật,
quy định quy trình, thủ tục thu hồi và nguyên tắc cùng hình sự hóa
(yêu cầu hành vi tham nhũng được hình sự hóa ở cả hai quốc gia).
UNCAC cũng quy định việc trả lại tài sản là nguyên tắc cơ bản của
7 7KHRWKӕQJNrÿӃQQJj\81&$&ÿѭӧFĈҥLKӝLÿӗQJ/LrQKӧSTXӕFWK{QJTXD
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Công ước và yêu cầu các quốc gia thành viên cung cấp hỗ trợ rộng
rãi nhất cho nhau trong vấn đề này8.
Công ước chống tội phạm có tổ chức xuyên quốc gia của Liên hợp
quốc (UNTOC) cũng là một công cụ chống tham nhũng hiệu quả.
Có hiệu lực kể từ ngày 29/9/2003, UNTOC là công cụ pháp lý quan
trọng chống lại những tổ chức tội phạm quốc tế có liên quan đến
việc đánh cắp và tẩy rửa tài sản công. Một trong số những quy định
mà UNTOC đưa ra đó là yêu cầu các quốc gia thành viên phải xây
dựng những cơ chế toàn diện để cung cấp tương trợ tư pháp cho
nhau và sự hợp tác giữa các cơ quan thực thi pháp luật.
Thêm vào đó, Lực lượng đặc nhiệm tài chính về chống rửa tiền
(FATF), một cơ quan liên chính phủ được thành lập vào năm 1989
nhằm tăng cường và xây dựng các chính sách quốc gia và quốc tế để
chống rửa tiền, đã đưa ra một loạt các khuyến nghị quốc tế để thực
thi có hiệu quả các biện pháp chống rửa tiền. Mặc dù các khuyến
nghị của FATF không có hiệu lực ràng buộc như các điều khoản của
một công ước quốc tế nhưng rất nhiều quốc gia vẫn cam kết thực
thi những khuyến nghị này. Trong bối cảnh hiện có nhiều quốc
gia vẫn chưa tuân thủ đầy đủ những khuyến nghị được đưa ra, gần
đây FATF đã xuất bản một nghiên cứu giới thiệu những thực tiễn
tốt trong THTS (FATF khuyến nghị 3 và 38) cùng các khuyến nghị
mang tính thực tiễn để tăng cường hiệu quả công tác nhận diện,
truy nguyên và định giá tài sản là đối tượng phải thu hồi.
Bất chấp nỗ lực của các chính phủ, tổ chức xã hội dân sự và khu
vực tư nhân nhằm biến những cam kết thành hành động, vẫn còn
những rào cản lớn đối với công tác THTS. Vì vậy, mục đích của
StAR khi xây dựng nghiên cứu này vào năm 2009 là nhằm xác định
và phân tích những rào cản đối với công tác THTS. THTS và tương
trợ pháp lý là những yếu tố quan trọng trong các nỗ lực quốc tế
nhằm chống tham nhũng nhưng thường chưa được đánh giá đúng
mức. Một số vấn đề được đặt ra trong nghiên cứu này đã được thảo
8 ĈLӅX81&$&
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luận trong những báo cáo trước đây9 và được đề cập trong các công
ước của Liên hợp quốc; tuy nhiên, các nhà hoạt động thực tiễn đã
chỉ ra rằng, mặc dù UNCAC tập trung vào chống tham nhũng với
những thế mạnh về phòng ngừa, hình sự hóa, hợp tác quốc tế và
THTS nhưngviệc thực thi UNCAC chủ yếu phụ thuộc vào việc tuân
thủ các hiệp định và pháp luật quốc gia cùng các nỗ lực hợp tác và
THTS quốc tế. Các nhà hoạt động thực tiễn cũng cho rằng, các hiệp
định song phương thường quy định cụ thể hơn về phương thức
hợp tác giữa hai quốc gia; trong khi đó, hệ thống pháp luật quốc gia
thường rõ ràng và quen thuộc hơn đối với các nhà hoạt động thực
tiễn. Hoạt động tương trợ tư pháp thường bắt đầu bằng một văn bản
yêu cầu tương trợ tư pháp được gửi đến từ một quốc gia nước ngoài,
và trong bối cảnh THTS, yêu cầu này thường liên quan đến việc
truy tìm, phong tỏa hoặc tịch thu tài sản, công cụ phạm tội. Những
nhà hoạt động thực tiễn trong lĩnh vực tương trợ tư pháp cũng gặp
nhiều khó khăn do thiếu thông tin về quy trình và thủ tục tương trợ
tư pháp ở những quốc gia khác nhau. Những thông tin không đáng
tin cậy, những kỳ vọng quá cao và không khả thi cũng ảnh hưởng
đến hiệu quả hợp tác quốc tế giữa các quốc gia. Vì thế, mục đích của
nghiên cứu này là tăng cường hiệu quả THTS thông qua việc xác
định những rào cản gặp phải trong quá trình hợp tác để THTS thất
thoát, phân tích ngắn gọn những tác động và đưa ra những khuyến
nghị để vượt qua những rào cản đó.
Ở giai đoạn đầu, nghiên cứu này chỉ tập trung vào những rào cản
mà 16 trung tâm tài chính gặp phải khi hỗ trợ các quốc gia đang
phát triển THTS10. Với cách tiếp cận này, nghiên cứu bước đầu cho
thấy, để có thể THTS thành công, các trung tâm tài chính này cần
9 ;HPKWWSZZZFRHLQWWGJKOPRQLWRULQJPRQH\YDO:HE)$7)B%35 SGI
KWWSZZZXQRWKHPHVXQFDFUHSRUWFIPDQGKWWSZZZDVVHWUHFRYHU\RUJ
10   WUXQJ WkP WjL FKtQK EDR JӗP &DQDGD ĈҧR &D\PDQ 3KiS ĈӭF *XHUQVH\ +ӗQJ
.{QJ7UXQJ4XӕFé1KұW%ҧQ-HUVH\/LHFKWHQVWHLQ6LQJDSRUH7k\%DQ1KD7Kө\6ӻ
FiF7LӇXYѭѫQJTXӕFҦ5ұSWKӕQJQKҩW$QKYj0ӻWURQJVӕQj\ÿmSKrFKXҭQ81&$&
&ҫQ OѭX ê UҵQJ PһF G7UXQJ 4XӕF Oj WKjQK YLrQ FӫD &{QJ ѭӟF QKѭQJ +ӗQJ .{QJ WKu
NK{QJ &ǊQJ JLӕQJ QKѭ YӟL FiF F{QJ ѭӟF NKiF7UXQJ 4XӕF FǊQJ iS GөQJ 81&$& YӟL
+ӗQJ.{QJ7UXQJ4XӕFWKHRFѫFKӃQӝLEӝÿѭӧFTX\ÿӏQKWURQJ+LӃQSKiS 
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rất chủ động và tích cực thực hiện tương trợ tư pháp cho các quốc
gia là nạn nhân của tham nhũng.
Tuy nhiên, kết quả nghiên cứu cũng cho thấy, bản thân những trung
tâm tài chính này cũng đang kêu gọi sự hợp tác và chia sẻ thông tin
từ các trung tâm tài chính khác và thậm chí là các quốc gia nạn nhân
để chống tham nhũng ở chính quốc gia của họ. Nghiên cứu sau đó
đã ghi nhận rất nhiều rào cản trong THTS ở cả những quốc gia có
truyền thống được yêu cầu THTS (những quốc gia thường nhận các
yêu cầu về tương trợ tư pháp) và những quốc gia có truyền thống
yêu cầu tương trợ tư pháp (quốc gia nạn nhân cần được tương trợ
tư pháp).
Thực tiễn cho thấy, các khuyến nghị được đưa ra không nên chỉ
xoay quanh hoạt động của các trung tâm tài chính. Thay vào đó,
nghiên cứu cần đưa ra cả những khuyến nghị cụ thể giúp các quốc
gia đang phát triển vượt qua những rào cản mà họ đối mặt trong
quá trình THTS. Cuối cùng, nhóm dự án đã nhất trí với phương
pháp tiếp cận được cho là sẽ phản ánh được toàn diện hơn bối cảnh
THTS thất thoát. Ngoài ra, cái nhìn từ hai phía sẽ tạo cơ hội tốt hơn
để các bên vượt qua được những trở ngại thực sự trong quá trình
THTS. Cuối cùng, phương pháp tiếp cận mà nghiên cứu áp dụng
đã chuyển từ việc xác định những rào cản đối với THTS trong các
trung tâm tài chính sang phương pháp phân tích, tiếp cận toàn diện
hơn đối với tất cả các rào cản, ở cả quốc gia nạn nhân và các trung
tâm tài chính, của quốc gia yêu cầu và được yêu cầu tương trợ.
Phương pháp luận
Để nghiên cứu mang tính thực tiễn, StAR đã tham khảo ý kiến của
một nhóm các nhà hoạt động thực tiễn trong THTS ở các quốc gia
phát triển (các trung tâm tài chính truyền thống) và các quốc gia
đang phát triển (thường là các quốc gia nạn nhân) để hỗ trợ nhóm
nghiên cứu xác định các rào cản trong THTS và đưa ra đánh giá về
các khuyến nghị để vượt qua rào cản. Những nhà hoạt động thực
tiễn này đến từ các quốc gia đi theo hệ thống dân luật và thông luật,
có nhiều kinh nghiệm trong THTS, bao gồm những nhà thực thi
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pháp luật, công chức của các cơ quan ngoại giao, các công tố viên,
luật sư và thẩm phán điều tra11. Nhóm nghiên cứu đã tiến hành
04 hội thảo: hội thảo thứ nhất có sự tham gia của những nhà hoạt
động thực tiễn đến từ các trung tâm tài chính truyền thống12, tiếp
sau đó là hai cuộc họp cấp khu vực dành cho những nhà hoạt động
thực tiễn ở những quốc gia có truyền thống yêu cầu tương trợ tư
pháp13 và hội thảo cuối cùng với sự góp mặt của các nhà hoạt động
thực tiễn từ cả các quốc gia yêu cầu và thực hiện yêu cầu tương
trợ tư pháp14. Bên cạnh đó, thành viên của nhóm nghiên cứu còn
tiến hành các cuộc khảo sát thực địa tại một số trung tâm tài chính
không có đại biểu tham gia hội thảo, gặp gỡ với những nhà hoạt
động thực tiễn để trao đổi về những vấn đề nghiên cứu và về những
khó khăn họ phải đối mặt trong THTS15. Năng lực chuyên môn,
kinh nghiệm thực tiễn và những chia sẻ thẳng thắn của hơn 50 nhà
hoạt động thực tiễn đã hình thành nên “trụ cột” của nghiên cứu
này. Nghiên cứu độc lập về các quy định về THTS ở một số quốc
gia nhất định (xem phụ lục B) cũng đã giúp hình thành nền tảng để
phân tích và đưa ra các khuyến nghị.
Để tạo môi trường trao đổi cởi mở, tất cả các hội thảo và khảo sát
thực địa đều được tiến hành với sự thống nhất rằng sẽ không đề cập
đến một rào cản cụ thể của một quốc gia cụ thể nào trong THTS.
111KӳQJQKjKRҥWÿӝQJWKӵFWLӉQWӯ$UJHQWLQ%DQJODGHVK%HOL]H%UD]LO&DPHURRQ&DQ

DGDÿҧR&D\PDQ&KLOH&RORPELD&RVWD5LFD(FXDGRU3KiSĈӭF*XDWHPDOD*XHUQVH\
+DLWL+RQJ.RQJ7UXQJ4XӕF,QGRQHVLD-HUVH\.HQ\D/LHFKWHQVWHLQ0H[LFR+j/DQ
1LJHULD WKH 3KLOLSSLQHV 6LQJDSRUH 6W .LWWV DQG 1HYLV 6W /XFLD 7Kө\ 6ӻ 7DQ]DQLDP
7ULQLGDGYj7REDJR$QK0ӻ8UXJXD\Yj=DPELDÿmWKDPGӵPӝWKRһFQKLӅXKӝLWKҧRKRһF
WKDPJLDYjRFiFFKX\ӃQNKҧRViWWKӵFÿӏDFQJFiFWKjQKYLrQFӫDQKyP[k\GӵQJQJKLrQ
FӭX&yPӝWTXӕFJLDGӵÿӏQKWKDPJLDWKHRNӃKRҥFKQKѭQJÿmWӯFKӕLWKDPJLD
12 1KӳQJQKjKRҥWÿӝQJWKӵFWLӉQQj\ÿӃQWӯ3KiSĈӭF*XHUQVH\+ӗQJ.{QJ7UXQJ
4XӕF-HUVH\/LHFKWHQVWHLQ7Kө\6ӻ$QKYj0ӻ
131KӳQJQKjKRҥWÿӝQJWKӵFWLӉQQj\ÿӃQWӯ$UJHQWLQD$]HUEDLMDQ%DQJODGHVK%HOL]H
%ROLYLD %UD]LO &DPHURRQ &KLOH &RORPELD &RVWD 5LFD (FXDGRU *UHQDGD *XDWHPDOD
+DLWL,QGRQHVLD0H[LFR0RURFFR1LJHULD3DQDPD3DUDJXD\3HUX3KLOLSSLQHV6W.LWWV
Yj1HYLV6W/XFLD6W9LQFHQWYjWKH*UHQDGLQHV7DQ]DQLDDQG7ULQLGDGDQG7REDJR
14&iFQKjKRҥWÿӝQJWKӵFWLӉQÿӃQWӯ$UJHQWLQD$]HUEDLMDQ%DQJODGHVK%UD]LO&DPHURRQ
ĈҧR &D\PDQ &KLOH 3KiS *XHUVH\ +DLWL ,QGRQHVLD .HQ\D /LHFKWHQVWHLQ 0H[LFR
1LJHULD3KLOLSSLQHV.LWWVYj1HYLV7k\%DQ1KD7Kө\6ӻ7DQ]DQLD$QKYj=DPELD
15.KҧRViWWKӵFÿӏDÿѭӧFWLӃQKjQKӣĈҧR&D\PDQé1KұW%ҧQYj6LQJDSRUH
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Mặc dù trong suốt quá trình phân tích và nghiên cứu, đôi khi vẫn
có những điển hình được nhắc tới, nhưng về cơ bản, nghiên cứu
được thực hiện mà không chủ ý đề cập trực tiếp đến một quốc
gia cụ thể nào. Nhóm nghiên cứu trân trọng cảm ơn các nhà hoạt
động thực tiễn đã nhiệt tình chia sẻ kiến thức và kinh nghiệm
chuyên môn cũng như những cống hiến về công sức và thời gian
cho dự án này. Nhìn chung, có sự đồng thuận cao đối với hầu hết
các rào cản và khuyến nghị được chỉ ra trong nghiên cứu. Đối với
những trường hợp không đạt được sự đồng thuận, nhóm tác giả
đã nỗ lực ghi nhận những khác biệt và chỉ ra tất cả những khía
cạnh của vấn đề.
Ban thư ký của StAR trân trọng cảm ơn Chính phủ Thụy Sỹ đã đồng
chủ trì hội thảo cuối cùng của dự án. Đây cũng là một hoạt động
nằm trong sáng kiến đang được triển khai của Chính phủ Thụy Sỹ
liên quan đến THTS, còn được gọi là chu trình Lausanne.
Chu trình Lausanne
Những tài sản có nguồn gốc bất hợp pháp của các quan chức tham
nhũng không chỉ ảnh hưởng đến các nền kinh tế đang phát triển
mà còn đe dọa sự liêm chính trong hoạt động của các tổ chức tài
chính quốc tế. Sau khi phải đối mặt với hàng loạt các vụ án phức
tạp liên quan đến tài sản thất thoát được cất giấu trong những nhà
băng ở Thụy Sỹ, Chính phủ Thụy Sỹ đã quyết định tìm ra những giải
pháp mới và thiết thực để trả lại tài sản cho các quốc gia nạn nhân.
Do đến nay vẫn chưa có một diễn đàn quốc tế nào để trao đổi về
những khía cạnh pháp lý và chính trị của công tác THTS, Thụy Sỹ
đã khởi xướng một loạt những hội nghị chuyên đề trong chu trình
Laussanne.
Vào tháng 01/2001, Chính phủ Thụy Sỹ đã mời các chuyên gia và
công chức chính phủ từ nhiều trung tâm tài chính khác nhau đến
tham dự hội thảo Lausanne đầu tiên để trao đổi về những vấn đề
liên quan đến tài sản do tham nhũng mà có của quan chức. Hội thảo
cũng chỉ ra tầm quan trọng của cơ chế trao đổi thông tin trực tiếp
giữa những chủ thể chính trong các vụ án THTS cũng như sự cần
24

1KżQJURFİQWURQJF±QJWFWKXKŠLWLVİQ

thiết phải có sự tin tưởng lẫn nhau giữa các quốc gia. Hội thảo tiếp
theo đó được tổ chức vào tháng 11 năm 2011 được cho là đã đánh
dấu mốc quan trọng trong bối cảnh Công ước Liên hợp quốc về
chống tham nhũng đã bắt đầu được đàm phán. Sau đó, Điều 57 của
UNCAC đã trở thành điều khoản pháp lý đầu tiên ở cấp độ quốc tế
quy định việc trả lại và định đoạt tài sản được thu hồi là nghĩa vụ
của các quốc gia thành viên.
Vào tháng 10/2006, hội thảo Lausanne III được tổ chức với sự tham
gia của những chuyên gia đến từ các quốc gia nạn nhân của tham
nhũng (quốc gia yêu cầu tương trợ tư pháp) và quốc gia tiếp nhận,
thực hiện các yêu cầu tương trợ tư pháp. Đại diện của Ngân hàng
Thế giới và Liên hợp quốc đã tập trung thảo luận về việc thực thi
Điều 57 của UNCAC. Hội thảo đã đề cập đến một số vụ án liên
quan đến lãnh đạo cấp cao, bao gồm cựu Tổng thống Philippines
Ferdinan Marcos, Tổng thống Nigeria Sani Abacha, Jean Claude
Duvalier của Haiti, Sese Seko Mobutu của Cộng hòa Dân chủ Cônggô và Vladimiro Montesinos của Peru, qua đó cho thấy, cần có sự
trao đổi thẳng thắn, mang tính xây dựng về những rào cản pháp lý
trong thực tiễn THTS16. Các đại biểu nhìn chung thống nhất rằng,
quan hệ đối tác sâu sắc và chủ động trong hợp tác tương trợ giữa
các quốc gia là những điều kiện tiên quyết đảm bảo thành công của
công tác THTS.
Hội thảo Lausanne IV được tổ chức vào tháng 5/2008, tập trung
thảo luận về một số trường hợp thành công và không thành công
trong THTS. Những cá nhân có liên quan trong những vụ án cụ
thể được mời tới để trao đổi về những khó khăn họ đã gặp phải, từ
đó đưa ra cái nhìn đa chiều và sự hiểu biết sâu sắc hơn về những
rào cản hiện tại. Các đại biểu cũng nhấn mạnh tầm quan trọng của
quyết tâm chính trị của các bên liên quan, về cơ chế liên lạc trực
tiếp giữa những nhà hoạt động thực tiễn trong THTS và sự cần thiết
16 ĈӇELӃWWKrPWK{QJWLQYӅ$EDFKD'XYDOLHU0REXWXDQG0RQWHVLQRV[HPKWWSZZZ

DVVHWUHFRYHU\RUJNFKWWSRQOLQHZVMFRPDUWLFOH6%
KWPOKWWSZZZEDVHOJRYHUQDQFHRUJ¿OHDGPLQGRFVDVVHWWUDFLQJB
ZHEYHUVLRQSGIDQGKWWSZZZJZXHGXaQVDUFKLY16$(%%16$(%%
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phải có kênh thông tin rõ ràng, được duy trì liên tục để vượt qua
những khác biệt giữa các hệ thống pháp luật – thông luật và dân
luật - để tránh những lúng túng trong thực hiện do nhận thức sai
hoặc do quá kỳ vọng.
Nhận thấy trách nhiệm chung của cả quốc gia yêu cầu và quốc gia
được yêu cầu trong giải quyết các vụ án về THTS, cả Thụy Sỹ và
sáng kiến StAR đã quyết định hợp tác với nhau để tổ chức hội thảo
cuối cùng để hoàn thiện nghiên cứu này của StAR, với mục đích
xác định và phân tích các rào cản đối với công tác THTS. Hội thảo
này trở thành Hội thảo Lausanne V (29-30/4/2010) trong chu trình
Lausanne.
Cách đây gần 10 năm, hội thảo Lausanne là một trong những diễn
đàn toàn cầu đầu tiên trao đổi về những vấn đề có liên quan đến
THTS. Cũng từ đó, mục tiêu của Thụy Sỹ là khuyến khích sự trao
đổi thông tin ở cấp độ quốc tế, xây dựng nền tảng để chia sẻ kinh
nghiệm thông qua kênh không chính thức và để củng cố sự tin tưởng
và cơ hội kết nối giữa các nhà hoạt động thực tiễn và các chuyên gia
trên thế giới. Trải qua thời gian dài, “Tinh thần Lausanne” đã được
hình thành, tạo cơ hội cho những trao đổi cởi mở của các bên và
quyết tâm chính trị mạnh mẽ để xây dựng và tăng cường hiệu quả
THTS trên toàn thế giới.
Phương pháp sử dụng nghiên cứu
Nghiên cứu này chỉ ra những rào cản trong công tác THTS và đưa
ra những khuyến nghị về chính sách, quy trình và cải cách pháp
luật, và tin tưởng rằng, nếu những khuyến nghị này được thực hiện,
sẽ cung cấp cho những điều tra viên và các nhà thực thi pháp luật
trên thế giới các công cụ cần thiết để quản lý hiệu quả các vụ án
về THTS17. Nghiên cứu cũng đưa ra những khuyến nghị thực tiễn
dành cho các nhà quản lý và hoạt động thực tiễn, để cải thiện cơ chế
171KuQFKXQJQJKLrQFӭXYjFiFNKX\ӃQQJKӏQj\FKӍOLrQTXDQÿӃQQKӳQJWjLVҧQFyQJXӗQ
JӕFWӯKjQKYLWKDPQKǊQJYjQӛOӵFWKXKӗLWUҧOҥLFK~QJFKRTXӕFJLDQҥQQKkQ7X\QKLrQ
WURQJEӕLFҧQKFӫDQJKLrQFӭXWjLVҧQӣÿk\FzQGѭӧFKLӇXӣӣQJKƭDUӝQJKѫQÿyOj³WjL
VҧQGRSKҥPWӝLPjFy´
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trao đổi thông tin và tăng cường hiểu biết về những khác biệt trong
truyền thống pháp luật của các quốc gia.
Những nhà làm luật và hoạt động thực tiễn có thể sử dụng các
khuyến nghị và những thực tiễn tốt được chỉ ra trong nghiên cứu
này để phục vụ công tác hoàn thiện thể chế và phân bổ nguồn lực
thích đáng cho các cơ quan và cá nhân liên quan. Nghiên cứu này,
nhất là với những khuyến nghị căn bản, sẽ đặc biệt hữu ích nếu
được lồng ghép vào trong các chính sách hoặc chiến lược quốc gia
với những mục tiêu được xác định rõ ràng cùng nguồn lực được
phân bổ hợp lý. Việc các khuyến nghị được lồng ghép vào các chính
sách hoặc chiến lược quốc gia sẽ là bằng chứng cho thấy cam kết
chính trị của một quốc gia; đồng thời tăng cường trách nhiệm giải
trình của chính phủ khi những chính sách và chiến lược này có quy
định về sự tham gia của các tổ chức xã hội dân sự.
Các khuyến nghị căn bản được coi như những tiêu chí để đánh
giá việc thực hiện các mục tiêu chiến lược và chính sách. Thêm
vào đó, các bên tham gia UNCAC có thể sử dụng nghiên cứu này
để phục vụ cho chu kỳ đánh giá tới đây vào năm 2015 để đánh giá
mức độ thành công trong thực thi UNCAC. Trong một số trường
hợp, nghiên cứu khuyến nghị các quốc gia thành viên nội luật hóa
UNCAC vào trong hệ thống pháp luật quốc gia và trong một số
trường hợp khác, nó cũng đề cập đến những thất bại trong thực tiễn
triển khai và áp dụng UNCAC.
Mục đích thứ hai của nghiên cứu này đó là tăng cường nhận thức
của các nhà hoạt động thực tiễn trên thế giới về những vấn đề mà
những đồng nghiệp của họ ở khắp nơi trên thế giới phải đối mặt
trong các vụ án về THTS và đề xuất những phương hướng giải quyết
vấn đề. Nghiên cứu này, đặc biệt là những khuyến nghị liên quan
đến quá trình thực thi và thực tiễn tốt có thể được sử dụng làm cơ
sở xây dựng các chương trình giáo dục và đào tạo. Nghiên cứu này
đã được công bố trên trang web của StAR (http://www.world bank.
org/star) để tăng cường nhận thức của công chúng về THTS. Thông
qua nghiên cứu, các cá nhân và tổ chức xã hội dân sự sẽ hiểu biết
ÁńWYĲQÂŎYSKĬĪQJKĬŨQJJLİLTX\ŌW
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sâu sắc hơn về thực trạng THTS quốc tế và những nỗ lực (nếu có)
để loại bỏ những rào cản này.
Mặc dù nghiên cứu đã chỉ ra khá nhiều rào cản và đề xuất nhiều
khuyến nghị được cho là một khi được thực thi sẽ tạo ra những biến
chuyển to lớn trong công tác THTS, tuy nhiên, những khuyến nghị
này vẫn có thể phải tiếp tục được điều chỉnh hoặc thay đổi. Dù hiện
nay chúng ta đã có những công cụ và chuẩn mực quốc tế làm khuôn
khổ cho công tác THTS như UNCAC, UNTOC và các khuyến nghị
của FATF, nhưng việc triển khai và thực thi chúng trên thực tế đòi
hỏi nhiều nỗ lực hơn nữa.
Nghiên cứu này được chia thành 3 phần chính. Phần I xác định
những rào cản căn bản và những vấn đề liên quan đến thể chế bao
gồm rất nhiều các rào cản khác nhau. Phần II của nghiên cứu tập
trung phân tích những rào cản và yêu cầu pháp lý làm trì trệ tiến
độ hoặc ngăn cản việc tương trợ tư pháp trong THTS. Phần III của
nghiên cứu mang nội dung thực tiễn hơn khi đề cập đến những
vấn đề liên quan đến thực thi và cơ chế trao đổi thông tin mà các
nhà hoạt động thực tiễn thường gặp phải. Nghiên cứu này cũng
bao gồm phần Phụ lục liệt kê ngắn gọn các quy định về THTS của
14 trung tâm tài chính, được xây dựng theo mục tiêu ban đầu của
nghiên cứu. Mặc dù, không phải tất cả các trung tâm tài chính đã
tham gia ý kiến cho nhóm thực hiện dự án nhưng phần phụ lục về
cơ bản đã chứa đựng đầy đủ những thông tin liên quan đến khuôn
khổ pháp lý về tương trợ tư pháp, quy trình và những nỗ lực THTS
trong quá trình truy tìm, phong tỏa, tạm giữ hoặc thu hồi tài sản tại
14 trung tâm này.
Rất nhiều trong số những khuyến nghị được nêu ra trong báo cáo
được xây dựng dựa trên những chuẩn mực quốc tế được quy định
trong các công ước của Liên hợp quốc và các khuyến nghị của FATF.
Một số khuyến nghị được đưa ra nhằm hỗ trợ việc thực hiện tốt
hơn những chuẩn mực hiện có, ví dụ như việc thực hiện các biện
pháp chống rửa tiền. Một số khuyến nghị khác đề xuất việc xây
dựng những chuẩn mực quốc tế mới, ví dụ như việc xây dựng cơ sở
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dữ liệu ngân hàng ở cấp quốc gia, trong đó cung cấp những thông
tin về tài khoản bao gồm chủ sở hữu hưởng lợi, việc ủy quyền; xây
dựng những công cụ cho phép - trước khi nhận được văn bản yêu
cầu tương trợ tư pháp chính thức - phong tỏa tạm thời tài sản trong
vòng ít nhất 72 tiếng bởi một cơ quan có thẩm quyền hoặc cơ chế
tự động phong tỏa tài sản sau khi có lệnh bắt giữ hoặc kết án; quy
định pháp luật cho phép các cơ quan chức năng phong tỏa và tịch
thu những tài sản bị thất thoát; những quy định pháp luật cho phép
các cơ quan có thẩm quyền ở nước ngoài được tiếp cận với những
thông tin nhất định mà không cần thông qua yêu cầu tương trợ
chính thức; yêu cầu các quốc gia phải cung cấp trực tuyến một số
thông tin nhất định về tương trợ tư pháp; và yêu cầu các quốc gia
thiết lập và duy trì hệ thống cơ sở dữ liệu về hồ sơ công ty, nhà đất
cũng như hoạt động của những tổ chức phi lợi nhuận.
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Một mối quan hệ dựa trên sự tin tưởng lẫn nhau giữa các bên là
yếu tố quan trọng đảm bảo thành công và sự chủ động trong hợp
tác quốc tế ở tất cả các giai đoạn của quá trình THTS, bất kể đó là
việc thu thập và chia sẻ thông tin tình báo, thu thập bằng chứng sử
dụng phục vụ điều tra hoặc truy tố, phong tỏa, tạm giữ, tịch thu hay
trả lại tài sản có nguồn gốc tham nhũng18. Vì thiếu tin tưởng, một
quốc gia được yêu cầu THTS có thể trì hoãn hoặc thậm chí từ chối
thực hiện tương trợ cho quốc gia yêu cầu THTS. Trong những vụ
án liên quan đến những tình huống khẩn cấp hoặc khi có sự khác
biệt trong truyền thống pháp luật, hệ thống chính trị hoặc tư pháp,
sự thiếu tin tưởng lẫn nhau giữa các bên có thể khiến vụ việc trở
nên phức tạp.
Báo cáo của Ủy ban Châu Âu ngày 23/8/2010 đã chỉ ra tác động tiêu
cực của sự thiếu tin tưởng đối với các nỗ lực THTS, thậm chí đối
với cả những quốc gia đã từng hợp tác với nhau. Báo cáo cho thấy,
một nửa số quốc gia thành viên thuộc Liên minh Châu Âu (EU)
vẫn chưa có quy định về việc truy tìm và tịch thu những tài sản bất
hợp pháp ở nước ngoài mặc dù pháp luật EU cho phép các quốc gia
thành viên thực hiện điều này từ năm 2006 (Quyết định khung của
187ҫPTXDQWUӑQJFӫDVӵWLQWѭӣQJOүQQKDXÿmÿѭӧFNKҷQJÿӏQKQKLӅXOҫQWҥLFiF&XӝFKӑS
FӫDFiFTXӕFJLDWKjQKYLrQ81&$&Yj1KyPOjPYLӋFOLrQFKtQKSKӫPӣUӝQJYӅ7+76
FǊQJQKѭFiFKӝLWKҧRÿѭӧFWәFKӭFWURQJNKX{QNKә4X\WUuQK/DXVDQQH;HP1JKӏTX\ӃW
ó1JKӏTX\ӃWYj1JKӏTX\ӃWFyWKӇWUX\FұSWҥLKWWWSZZZXQRGFRUJXQRGFHQ
WUHDWLHV&$&ZRUNLQJJURXSKWPO
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Hội đồng 2006/783/JHA90)19. Báo cáo chỉ ra rằng, “thực thi pháp
luật kém hiệu quả và tệ quan liêu dẫn đến sự mất niềm tin đối với
hệ thống tư pháp, khiến công tác THTS trở nên khó khăn hơn”. Kết
quả là, ngay cả khi một tổ chức tội phạm đã bị truy tố tại một quốc
gia thuộc EU thì tài sản của tổ chức này vẫn có thể được an toàn nếu
đang nằm trên lãnh thổ của một quốc gia EU khác. Báo cáo khuyến
nghị: “Các quy định của EU…. cần cho phép các cơ quan tư pháp
yêu cầu cơ quan đối tác của họ tại các quốc gia thành viên thực thi
lệnh thu hồi tài sản”20.
Viviane Reding, Phó Chủ tịch Ủy ban Châu Âu về Tư pháp, các
Quyền cơ bản và Quyền công dân, tuyên bố trong thông cáo báo
chí rằng: “Trong bối cảnh khủng hoảng kinh tế, điều đáng tiếc là
các quốc gia thành viên của EU đang để tuột mất hàng tỷ euro tài
sản do phạm tội mà có. Thực trạng này vẫn diễn ra mặc dù bốn năm
trước đây, các chính phủ đã nhất trí về các biện pháp tịch thu”. Ông
Reding nhấn mạnh rằng: “Trong tương lai, chúng ta cần phải có
những quy định rõ ràng và nhất quán hơn và trên hết là tăng cường
sự tin tưởng lẫn nhau giữa các nền tư pháp. Đồng thời, tôi kêu gọi
các quốc gia thành viên xây dựng những quy định pháp luật chống
lại tội phạm để các cơ quan có thẩm quyền có thể hợp tác và thu hồi
có hiệu quả tài sản có nguồn gốc phi pháp”21.
Thành công của các vụ án THTS quốc tế thường phụ thuộc vào khả
năng áp dụng các biện pháp điều tra khẩn cấp hoặc các biện pháp
tạm thời của các cơ quan chức năng để bảo vệ bằng chứng hoặc tài
sản, bao gồm việc khám xét, thu giữ, bắt giữ, giám sát hoặc sử dụng

19³Ӫ\EDQ&KkXÆXNrXJӑLTXӕFJLDWKjQKYLrQFӫD&KkXÆXFҭQÿҧPEҧRNK{QJÿӇFKR

WӝLSKҥP[X\rQTXӕFJLD´WK{QJFiREiRFKt,3KWWSHXURSDHXUDSLG
SUHVV5HOHDVHV$FWLRQ7KHRFDFTX\ÿӏQKFӫD(8PӝWTXӕFJLD(XFyWKӇJӱLOӋQKWӏFKWKX
WjLVҧQWӟLPӝWTXӕFJLDQѫLPjÿӕLWѭӧQJFӫDOӋQKÿyVӕQJKRһFFyWjLVҧQKRһFWKXQKұS
4XӕFJLDÿyWUӵFWLӃSFKRWKӵFWKLEҧQiQWKHRKӋWKӕQJSKiSOXұWQӝLGӏDPjNK{QJFҫQSKҧL
WUҧLTXDEҩWFӭWKӫWөFQjR
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các kỹ thuật điều tra khác và phong tỏa tài sản22. Ở những quốc gia
cho phép dễ dàng thực hiện các lệnh chuyển tiền điện tử thì tương
trợ tư pháp dù bị trì hoãn trong thời gian ngắn cũng có thể khiến
công tác thu hồi thất bại. Để giải quyết vấn đề này, một số quốc gia
đã cho phép các đơn vị tình báo tài chính hoặc các cơ quan có thẩm
quyền khác phong tỏa tạm thời tài sản trong vòng tối đa 72 tiếng;
biện pháp khẩn cấp này được áp dụng dựa trên những thông tin
được cung cấp qua điện thoại hoặc fax, với điều kiện là sau đó, các
quốc gia yêu cầu THTS phải gửi văn bản yêu cầu chính thức như
đã cam kết trước đó. Sau khi thực hiện yêu cầu tương trợ, quốc gia
được yêu cầu cần đảm bảo rằng, quốc gia yêu cầu tương trợ sẽ thực
hiện các cam kết của mình, bao gồm việc cung cấp đúng thời hạn
tất cả những tài liệu cần thiết cùng văn bản yêu cầu tương trợ chính
thức; không sử dụng thông tin được cung cấp sai mục đích và đáp
ứng các yêu cầu cung cấp thông tin bổ sung. Tương tự, các quốc gia
có thể cung cấp thông tin theo yêu cầu với điều kiện rằng chúng
sẽ không được sử dụng để truy tố các tội phạm khác hoặc được sử
dụng làm căn cứ để tiến hành một quy trình tố tụng hình sự hoặc
hành chính khác23. Quốc gia được yêu cầu đôi khi cũng do dự hoặc
từ chối cung cấp thông tin khi có quan ngại rằng quốc gia yêu cầu sẽ
không thể thực hiện những cam kết của mình. Một khi quốc gia yêu
cầu đã từng không thực hiện những cam kết đã tuyên bố thì những
yêu cầu được tương trợ tư pháp không chính thức hoặc những yêu
cầu tương trợ chính đáng khác sau đó của họ có khả năng sẽ bị tư
chối do mất lòng tin. Thực tiễn cho thấy, yêu cầu tương trợ có thể
bị từ chối nếu như trong những lần tương trợ trước đó, thông tin
cung cấp bị rò rỉ tới giới truyền thông hoặc bị lạm dụng để hạ bệ
một chính khách nào đó.
Thiếu sự tin tưởng cũng là một rào cản trong tương trợ tư pháp khi
quá trình thu hồi có liên quan đến những quốc gia có sự khác biệt
lớn trong hệ thống chính trị, tư pháp và pháp luật. Đôi khi, một
hành động được quốc gia yêu cầu cho là đảm bảo các quyền tố tụng
221KѭTX\ÿӏQKWҥLÿLӅX
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và quyền con người thì theo quan điểm của quốc gia yêu cầu lại là
hành động thái quá và không thể hiện thiện chí hợp tác. Ví dụ, quốc
gia được yêu cầu có thể do dự hoặc từ chối thực hiện tương trợ tư
pháp khi họ không chắc chắn rằng các quyền tố tụng của bị cáo sẽ
được quốc gia yêu cầu bảo đảm. Nhiều yêu cầu về dẫn độ đã từng
bị từ chối hoặc trì hoãn vì quốc gia được yêu cầu cho rằng bị cáo có
thể sẽ bị quốc gia yêu cầu ngược đãi hoặc đối xử tồi tệ24. Trong một
số vụ án khác, quốc gia được yêu cầu đã cho phép bị cáo bị kết tội
tham ô được tị nạn chính trị trên lãnh thổ của họ. Tương tự, quốc
gia được yêu cầu có thể do dự hoặc từ chối thực hiện tương trợ tư
pháp khi văn bản yêu cầu tương trợ được gửi đi từ những cơ quan
thực thi pháp luật hoặc cơ quan chống tham nhũng mà quốc gia
được yêu cầu cho rằng không có thẩm quyền yêu cầu tương trợ tư
pháp. Quốc gia được yêu cầu có thể từ chối yêu cầu tiến hành điều
tra trên lãnh thổ của họ nếu cho rằng, hình phạt dành cho tội phạm
không được quy định theo pháp luật quốc gia mình, ví dụ như hình
phạt tử hình. Khi các quốc gia có khả năng không thể hợp tác với
nhau vì những khác biệt trong hệ thống chính trị và pháp luật, quốc
gia được yêu cầu cần nỗ lực thẩm định từng yêu cầu tương trợ tư
pháp mà họ nhận được và chủ động liên hệ với quốc gia yêu cầu để
trao đổi thông tin trên tinh thần hợp tác cao nhất. Sự trao đổi thông
tin rõ ràng và kịp thời giữa hai quốc gia trong từng vụ án THTS cụ
thẻ sẽ giúp giảm thiểu những khó khăn trong tương trợ tư pháp
xuất phát từ sự khác biệt giữa các quốc gia. Bên cạnh đó, việc quốc
gia được yêu cầu hỗ trợ quốc gia yêu cầu rà soát lại dự thảo văn bản
yêu cầu tương trợ tư pháp trước khi văn bản này chính thức được
gửi đi cũng thể hiện thiện chí hợp tác của quốc gia được yêu cầu.
Tòa án của quốc gia được yêu cầu có thể xem xét, đánh giá khả năng
bảo đảm các quyền tố tụng khi thực hiện yêu cầu tương trợ tư pháp.
Vì việc bảo đảm quyền tố tụng của bị cáo rất quan trọng nên nếu các
24 7KHRQJX\rQWҳFDXWGHGHUHDXWMXGLFLDUH PӝWQJKƭDYөWURQJF{QJSKiSTXӕFWӃWKHR
ÿyTX\ÿӏQKYLӋFGүQÿӝKRһFWUX\WӕQKӳQJWӝLSKҥPTXӕFWӃQJKLrPWUӑQJ NKLPӝWTXӕF
JLDWӯFKӕLGүQÿӝGӵDWUrQQKӳQJFăQFӭNK{QJÿѭӧFWұSTXiQSKiSWKӯDQKұQTXӕFJLDÿy
ÿySKҧLWӵWLӃQKjQKWUX\WӕWӝLSKҥPWUrQOmQKWKәQѭӟFKӑ3KiQTX\ӃWFӫDWzDiQSKҧLPLQK
EҥFKYjQKӳQJFăQFӭWӯFKӕLGүQÿӝSKҧLÿѭӧFF{QJNKDLÿӕLYӟLTXӕFJLD\rXFҫXWѭѫQJWUӧ
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quyền này không được đảm bảo sẽ là căn cứ thỏa đáng để từ chối
tương trợ tư pháp. Tuy nhiên, các quốc gia được yêu cầu cần xem
xét tình tiết của từng vụ án cụ thể để có căn cứ nhận định quyền tố
tụng có được đảm bảo hay không trước khi quyết định thực hiện
hay từ chối yêu cầu tương trợ tư pháp (xem Rào cản 22). Trên cơ sở
có sự trao đổi trước giữa hai quốc gia, quốc gia được yêu cầu có thể
thực hiện một phần trong số các nội dung yêu cầu tương trợ. Để gây
dựng niềm tin giữa các quốc gia, quốc gia được yêu cầu tương trợ
chỉ nên từ chối thực hiện yêu cầu tương trợ nếu có căn cứ pháp lý
cụ thể và rõ ràng và không được từ chối yêu cầu tương trợ chỉ vì có
sự khác biệt trong hệ thống pháp luật và tư pháp giữa hai quốc gia.
Theo yêu cầu của UNCAC25, trong trường hợp từ chối tương trợ,
quốc gia được yêu cầu cần thông báo cho quốc gia yêu cầu về căn
cứ từ chối và tạo điều kiện cho quốc gia yêu cầu có cơ hội phản biện
lại các căn cứ này. Khó có sự tin tưởng lẫn nhau khi các quốc gia
chưa từng thiết lập quan hệ ngoại giao trước đó. Vì vậy, các nhà hoạt
động thực tiễn cho rằng, trước hết cán bộ đầu mối của các cơ quan
có thẩm quyền ở cả quốc gia yêu cầu và được yêu cầu cần nỗ lực
trao đổi thông tin, thúc đẩy tiến độ xử lý vụ án, qua đó từng bước
củng cố mối quan hệ giữa hai quốc gia dựa trên sự tin tưởng lẫn
nhau. Việc thiết lập và duy trì cơ chế trao đổi thông tin giữa các cán
bộ đầu mối cũng có thể gặp khó khăn khi không xác định được đầu
mối hoặc duy trì cơ chế phối hợp hiệu quả (xem Rào cản 21). Ngoài
ra, các quốc gia đang phát triển có thể gặp phải các khó khăn khác
như việc thực hiện các cuộc gọi quốc tế, thiếu phương tiện để truy
cập internet hoặc thiếu nguồn lực tài chính để tham dự các hội thảo
trao đổi thông tin. Cơ chế trao đổi thông tin cũng có thể gặp khó
khăn nếu một trong các đầu mối thay đổi hoặc rời bỏ vị trí công tác.
Các chuyên gia cũng nhấn mạnh sự cần thiết phải duy trì cơ chế
trao đổi thông tin ở cấp cơ quan, tổ chức. Việc xây dựng và duy trì
cơ chế này sẽ là nền tảng tốt cho mối quan hệ giữa các cơ quan liên
quan ngay cả khi những cán bộ đầu mối thay đổi vị trí công tác. Sau
khi đã kết nối thành công, các quốc gia cần thống nhất một cơ chế
25ĈLӅX
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liên lạc định kỳ. Trong mối quan hệ mà một bên là quốc gia đang
phát triển, một bên là quốc gia đã phát triển, quốc gia phát triển cần
chủ động hơn trong trao đổi thông tin để giúp quốc gia đang phát
triển tiết kiệm chi phí liên lạc và các khó khăn khác. Một cơ chế trao
đổi thông tin như vậy sẽ hữu ích cho các bên trong việc cập nhật
thông tin cho nhau và thúc đẩy tiến độ thực hiện yêu cầu tương trợ.
Các quốc gia phát triển có thể cân nhắc hỗ trợ công nghệ thông tin
và thiết bị cho các quốc gia đang phát triển để tăng cường hiệu quả
trao đổi thông tin, đặc biệt đối với những cuộc điều tra phức tạp và
những vụ án THTS quan trọng.
Các quốc gia có thể biệt phái các thẩm phán, tùy viên và cảnh sát
làm việc tại quốc gia yêu cầu THTS để tăng cường hợp tác giữa
các cơ quan trung ương và cơ chế trao đổi thông tin trực tiếp giữa
các công tố viên, thẩm phán, FIU và các cán bộ thực thi pháp luật.
UNCAC cũng quy định, các quốc gia phải hợp tác với nhau, và kể
cả thông qua việc bố trí cán bộ biệt phái để nâng cao hiệu quả hợp
tác giữa các cơ quan26.
Các nhà hoạt động thực tiễn trên thế giới cần nỗ lực mở rộng phạm
vi hợp tác quốc tế, ví dụ, thông qua Nhóm công tác về THTS của
UNCAC. Các nhóm và mạng lưới THTS như CARIN, ARINSA và
IBERRED27 tạo điều kiện cho việc thiết lập các mạng lưới thông tin
liên lạc và đóng vai trò là các nhóm tư vấn cho các cơ quan có thẩm
quyền và tăng cường hiệu quả hợp tác giữa các cơ quan. Cơ chế trao
đổi thông tin trực tiếp hay mặc định chia sẻ thông tin, dữ liệu tình
báo được cho là những phương thức hiệu quả để gây dựng sự tin

26 ĈLӅX
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tưởng giữa các quốc gia28. Thông tin được mặc định chia sẻ đó là
khi một quốc gia cung cấp thông tin về một cuộc điều tra tiến hành
trên lãnh thổ của họ cho một quốc gia khác vì cho rằng tài sản trong
vụ án có được từ hành vi vi phạm pháp luật được thực hiện ở quốc
gia này mà không đòi hỏi quốc gia yêu cầu phải gửi văn bản yêu cầu
chính thức. Cơ chế mặc định chia sẻ thông tin là một phương pháp
hiệu quả để gây dựng niềm tin giữa hai quốc gia có ít hoặc chưa
từng có cơ hội hợp tác với nhau; các quốc gia có thể quy định, ví dụ
thông qua một thỏa thuận hợp tác, cho phép việc mặc định chia sẻ
thông tin như trên, và cân nhắc việc đưa quy định này thành một
nghĩa vụ bắt buộc. Các quốc gia nên tăng cường cơ chế liên lạc trực
tiếp giữa các nhà hoạt động thực tiễn ở cấp độ cơ quan, tổ chức và
xây dựng, cập nhật hồ sơ thông tin về các nhà hoạt động thực tiễn.
Các quốc gia cần đưa ra các quy định cho phép các quốc gia nước
ngoài tiếp cận với những thông tin này để tăng cường hợp tác và xây
dựng niềm tin giữa các quốc gia.
&FNKX\ŌQQJKŘFKªQKVFK
D 4XŞFJLDÂĬŰF\§XFĴXNK±QJQ§QWŸFKŞLWKžFKLŔQWĬĪQJWUŰWĬSKSY©
QKżQJOºGROL§QTXDQÂŌQWKŴWŲFWŞWŲQJWUŸNKLF°EľQJFKżQJFŲWKŐ và
FKļFFKļQÂŐFKRUľQJTXŞFJLD\§XFĴXÂ NK±QJÂİPEİRTX\ŎQWŞWŲQJ
FŴDEŘFR
E &FTXŞFJLDSKWWULŐQFĴQFQQKļFYLŔFKŤWUŰFKLSKªOL§QOĮFFKRFF
TXŞFJLDÂDQJSKWWULŐQNKLQKĺQÂĬŰF\§XFĴXYŎWĬĪQJWUŰWĬSKSWURQJ
7+76FFTXŞFJLDSKWWULŐQFĨQJF°WKŐKŤWUŰF±QJQJKŔWK±QJWLQY
WKLŌWEŘOL§QOĮFFKRFFTXŞFJLDÂDQJSKWWULŐQ

28  3KLrQ KӑS OҫQ WKӭ ED FӫD +ӝL QJKӏ FiF TXӕF JLD WKjQK YLrQ FӫD 81&$& YjR WKiQJ
NKX\ӃQQJKӏUҵQJFiFTXӕFJLDFҫQFyVӵFKӫÿӝQJWURQJKӧSWiFTXӕFWӃYӅ7+76
WURQJÿyFҫQ\rXFҫXÿѭӧFWѭѫQJWUӧYjFyFѫFKӃPһFÿӏQKFKLDVҿWK{QJWLQYӟLFiFTXӕF
JLDWKjQKYLrQNKiFYӅWjLVҧQSKҥPWӝL1JKӏTX\ӃWFyWKӇWuPWKҩ\WҥLWUDQJZHEZZZ
XQRGFHQWUHDWLHV&$&&$&&263KWPO

36

1KżQJURFİQWURQJF±QJWFWKXKŠLWLVİQ

&FNKX\ŌQQJKŘWKžFWKL
D &FTXŞFJLDÂĬŰF\§XFĴXFĴQWKžFKLŔQFFFKªQKVFKYTX\ÂŘQKQKľP
ÂİPEİRWªQKPLQKEĮFKWURQJTXWU©QKKŰSWFYŨLTXŞFJLD\§XFĴXY
SKİLWK±QJERFKRTXŞFJLD\§XFĴXYŎFĤQFŶWŸFKŞLWKžFKLŔQWĬĪQJWUŰ
WĬSKSTXŞFJLD\§XFĴXFĴQF°FĪKŦLÂŐFKŶQJPLQKUľQJFFTX\ŎQWŞ
WŲQJFŴDEŘFRÂ ÂĬŰFEİRÂİP
E ÁŐFŴQJFŞO¯QJWLQFFTXŞFJLDSKWWULŐQFĴQ[\GžQJQKżQJFKªQK
VFKYWKŴWŲFQKľPWĮRÂLŎXNLŔQFKRYLŔFWKLŌWOĺSQKżQJÂĴXPŞLOL§Q
OĮFJLżDFĪTXDQ\§XFĴXYFĪTXDQÂĬŰF\§XFĴX&ŲWKŐFFTXŞFJLD
FĴQEŞWUªFFWKĶPSKQFQEŦWKXŦFÂĪQYŘW©QKERWLFKªQKW¶\YL§Q
an ninhaOPYLŔFELŔWSKLWĮLTXŞFJLD\§XFĴXÂŐWĤQJFĬŪQJFĪFKŌ
SKŞLKŰSJLżDFFFĪTXDQWUXQJĬĪQJYFĪFKŌOL§QOĮFWUžFWLŌSJLżDFF
F±QJWŞYL§QWKĶPSKQYFQEŦWKžFWKLSKSOXĺWF&F TXŞF JLD
FĴQEŞWUªQJXŠQOžFFKRSK¦SFQEŦFŴDP©QKWKDPJLDFFFXŦFKŚS
YFFGLŒQÂQPĮQJOĬŨLTXŞFWŌF°OL§QTXDQWURQJNKX±QNKŢKŰSWF
VRQJSKĬĪQJ
G &FTXŞFJLDFĴQWKDPJLDYWĺQGŲQJWULŔWÂŐFFPĮQJOĬŨLYQK°P
F±QJWFQKĬ&$5,1$5,16$Y,%(55('ÂŐ[\GžQJPŞLTXDQKŔKŰS
WFYŨLFFQKKRĮWÂŦQJWKžFWLŒQWU§QWKŌJLŨL
H &FTXŞFJLDFĴQ[\GžQJFFFKªQKVFKYWKŴWŲFQKľPWĮRÂLŎXNLŔQ
WKXĺQOŰLFKRFĪFKŌWUDRÂŢLWK±QJWLQJLżDFFFĪTXDQF°WKĶPTX\ŎQ
EDRJŠPYLŔFGX\WU©YFĺSQKĺWFFÂĴXPŞLWK±QJWLQOL§QOĮFFŲWKŐ
D9ªGŲ0ƆF°FFW¶\YL§QOQJĬŪLFŴD)%,&ĪTXDQSK¯QJFKŞQJPDW·\&ĪTXDQWKžFWKLGLWU·Y
KİLTXDQ6ŬWKXŌYŲ0Ɔ6ŬPĺWYŲ0ƆWURQJQKLŎXÂĮLVŶTXQŬQĬŨFQJRL&FTXŞFJLDQKĬ3KS
ÁŶF1KĺW%İQY$QKFĨQJF°QKżQJWKĶPSKQFQEŦDQQLQKKİLTXDQYWKĶPSKQOPYLŔFELŔW
SKLŬQĬŨFQJRL

5RFİQ7KLŌXPŦWFKªQKVFKWKXKŠLWLVİQWRQGLŔQ

“Quyết tâm chính trị” là một khái niệm khó nắm bắt và mơ hồ nhất
thường được thảo luận tại các diễn đàn quốc tế. Trong bối cảnh của
nghiên cứu, khái niệm này chỉ ý chí được cam kết thể hiện rõ nét
của các chính trị gia, đội ngũ công chức và các cơ quan nhà nước
nhằm đấu tranh chống tham nhũng và thu hồi, trả lại tài sản thất
thoát. Mặc dù khó định nghĩa chính xác, quyết tâm chính trị chắc
chắn là điều kiện tiên quyết cho thắng lợi của công tác hợp tác quốc
&FURFİQFKXQJYQKżQJYĲQÂŎYŎWKŐFKŌ
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tế trong THTS. Một quốc gia được coi là có một chiến lược chống
tham nhũng và THTS hiệu quả khi cung cấp đầy đủ nguồn lực cho
các cơ quan có thẩm quyền liên quan thực hiện nhiệm vụ của mình
và coi THTS là một ưu tiên trong xây dựng chính sách. Theo đó, các
nhà hoạt động thực tiễn sẽ được tạo điều kiện để dễ dàng vượt qua
các rào cản mang tính hệ thống.
Các nhà hoạt động thực tiễn đều cho rằng việc thiếu vắng một
chính sách toàn diện là một rào cản mà nhiều quốc gia đang và
đã phát triển, quốc gia được yêu cầu và quốc gia yêu cầu THTS
đang gặp phải. Nhiều quốc gia hiện không cam kết sẽ khởi tố vụ án
hoặc chuyển giao vụ án hình sự hoặc thực hiện thỏa đáng yêu cầu
tương trợ tư pháp hoặc yêu cầu cung cấp thông tin bổ sung. Nhiều
quốc gia, bao gồm cả những trung tâm tài chính, chỉ xem xét các
vụ án THTS một cách qua loa. Họ thường chỉ muốn truy tố hành vi
buôn bán ma túy trong nước dưới tội danh rửa tiền hơn là thực hiện
yêu cầu tương trợ của một quốc gia khác trong những vụ án tham
nhũng lớn. Thực tiễn cho thấy, những lợi ích kinh tế cũng là một
lý do làm giảm quyết tâm chính trị để chống tham nhũng của một
quốc gia. Các cơ quan chức năng tại quốc gia được yêu cầu có thể
do dự trước một cuộc điều tra nghi án tham nhũng và THTS có liên
quan đến những công ty lớn và có tầm ảnh hưởng tại quốc gia mình
bởi những lợi ích kinh tế mà họ nhận được từ hoạt động của công
ty. Đó phản ánh những khía cạnh chính trị nhạy cảm xoay quanh
vấn đề THTS; không đặt THTS là một chính sách ưu tiên (dẫn đến
tâm lý thờ ơ); không xây dựng các công cụ THTS, các chương trình
tăng cường năng lực, nghiệp vụ và bố trí nguồn lực thỏa đáng để
đảm bảo tính khả thi của công tác THTS.
Khi gặp phải những thách thức như vậy, các vụ án THTS quốc tế
quan trọng thường không được ưu tiên giải quyết so với các vụ án
trong nước. Các nhà hoạt động thực tiễn ở các quốc gia phát triển
thường khá dè dặt với các vụ án THTS. Sự thận trọng này khiến cho
quá trình quản lý và trả lại tài sản thất thoát tốn nhiều thời gian và
không hiệu quả.
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Một số quốc gia lại coi THTS như một hình phạt dành cho tội phạm
gốc (tội phạm mà từ tội phạm đó xuất hiện tài sản bất chính); lối
tiếp cận này dẫn đến quan ngại về tính phù hợp của việc coi THTS
là một hình phạt. Nhiều thẩm phán thậm chí không nhận thức
được rằng tài sản phạm tội có thể được thu hồi và cả thẩm phán và
công tố viên đều không hiểu rõ triết lý đằng sau công tác THTS. Vì
thế, các vụ án THTS không được ưu tiên thụ lý và giải quyết. Cũng
vì vậy, các quốc gia này sẽ không mạnh mẽ cam kết thực hiện các
yêu cầu phong tỏa, tịch thu tài sản thất thoát, đặc biệt là không sẵn
sàng bố trí nguồn lực thích đáng để đào tạo và tăng cường năng lực
của các cán bộ thực thi pháp luật trong lĩnh vực THTS. Điều đó gây
nhiều khó khăn cho công tác THTS.
Việc thiếu một chính sách toàn diện dẫn đến những hậu quả khác
nhau ở quốc gia yêu cầu và được yêu cầu hoặc ở những trung tâm
tài chính và các nước đang phát triển. Các nhà hoạt động thực tiễn
chỉ ra rằng, các quốc gia truyền thống nhận yêu cầu tương trợ và các
trung tâm tài chính thường đối diện những khó khăn sau:
t 2VՒDHJBÿԋ՛DZÐVDԽVUIԋOHEVZUSÖNՖUDԊDIՉUԋԊOHUS՛Uԋ
pháp không kịp thời và thiếu hiệu quả, làm nản lòng các quốc
gia muốn đề nghị được tương trợ.
t $ÈDRVՒDHJBDØUSVOHUÉNUËJDIÓOIDVOHDԼQLIÙOHÿԽZÿ՝IPՅD
không đưa ra phản hồi đối với các yêu cầu tương trợ về THTS.
Sau khi gửi văn bản yêu cầu tương trợ, các quốc gia yêu cầu phải
chờ đợi hàng tháng để nhận được phản hồi đầu tiên của quốc gia
được yêu cầu, điều này ảnh hưởng lớn đến các nỗ lực và tiến độ
điều tra và truy tìm tài sản.
t .ՖUTՒUSVOHUÉNUËJDIÓOILIÙOHTՄOTËOHUIբDIJՍOUԋԊOHUS՛
tư pháp nên có tâm lý thờ ơ, làm việc không hiệu quả và không
chú tâm đến vấn đề đào tạo.
t $ÈDUSVOHUÉNUËJDIÓOIUIԋOHUՑSBCՏÿՖOHLIJYՠMâDÈDZÐV
cầu tương trợ tư pháp, ngay cả khi họ có nguồn lực tài chính dồi
&FURFİQFKXQJYQKżQJYĲQÂŎYŎWKŐFKŌ
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dào và trình độ chuyên môn cao, khả năng truy tìm, phong tỏa,
tạm giữ và tịch thu tài sản tốt hơn các quốc gia đang phát triển.
t $ÈDUSVOHUÉNUËJDIÓOIUIԋOHOIBOIDIØOHUÖNSBOIաOHMâ
do, thậm chí là nhỏ nhặt để từ chối thực hiện tương trợ tư pháp
trong THTS.
t $ÈDUSVOHUÉNUËJDIÓOIUIԋOHHJԻJUIÓDIUIFPIԋOHDI՝RVBO
để từ chối các yêu cầu tương trợ 29.
t $ÈDUSVOHUÉNUËJDIÓOIUIԋOHԋVUJÐOYՠMâDÈDW՜ÈOUSPOH
nước hơn là các vụ án có liên quan đến tương trợ tư pháp, điều
này ảnh hưởng lớn đến hiệu quả tương trợ tư pháp khi quốc gia
yêu cầu chỉ có nguồn lực hạn chế.
Các nhà hoạt động thực tiễn cũng chỉ ra những vấn đề thực sự nhức
nhối tại các quốc gia đang phát triển và quốc gia yêu cầu.
t 7ÖDÈDRVՒDHJBDØUSVZՊOUIՒOHZÐVDԽVUԋԊOHUS՛ DI՝ZՉVMË
quốc gia đang phát triển, thường không có đội ngũ cán bộ đủ
năng lực và kinh nghiệm cũng như hiểu biết về các công ước và
các chuẩn mực quốc tế nên khó đảm bảo tính hợp lệ của văn bản
yêu cầu tương trợ (legally sufficient requests).
t $ÈDRVՒDHJBZÐVDԽVUIԋOHLIÙOHÿ՝OʅOHMբDUJՉOIËOIDÈD
cuộc điều tra phức tạp nên văn bản yêu cầu tương trợ không có
đủ căn cứ chứng minh cần thiết.
t .ՖUTՒRVՒDHJBHՅQLIØLIʅOLIJLIÙOHUIՋUJՉOIËOIÿJՊVUSB
độc lập.
t $ÈDRVՒDHJBZÐVDԽVUԋԊOHUS՛ÿÙJLIJUIՋIJՍOTբUIJՉVDBNLՉU
khi phản hồi thiếu tích cực đối với các đề nghị hợp tác của một
trung tâm tài chính truyền thống.
ĈLӅX

 81&$&TX\ÿӏQKYLӋFWѭѫQJWUӧWѭSKiS³FyWKӇ´ELWѭFKӕLFKӭNK{QJTX\
ÿӏQKYLӋF³SKҧL´WӯFKӕLNKL\rXFҫXWѭѫQJWUӧFyOLrQTXDQÿӃQQRRLQGXQJÿѭӧFTX\ÿӏQK
WURQJPөFQj\
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t .ՖU TՒ RVՒD HJB ÿBOH QIÈU USJՋO DՒ UÖOI HՠJ WʅO CԻO ZÐV DԽV
tương trợ tư pháp để “ngụy trang” cho những động cơ chính trị
quốc gia hoặc quốc tế vì họ tin chắc rằng, vụ việc sẽ không được
xử lý một cách triệt để.
t $ÈDRVՒDHJBÿBOHQIÈUUSJՋOLIÙOHQIԻJMÞDOËPDʺOHDØQIԻO
hồi tích cực khi nhận được thông báo từ các quốc gia phát triển về
việc phát hiện ra những tài sản được cho là có nguồn gốc bất hợp
pháp. Việc cố tình không hành động của quốc gia đang phát triển
khiến các quốc gia phát triển cho rằng những quốc gia này thiếu
quyết tâm chính trị để theo đuổi những vụ án đó. Một chuyên gia
cho rằng, các quốc gia đang phát triển cần “thực sự bước vào cuộc
chơi”.
Các nhà hoạt động thực tiễn nhận thấy, các quốc gia đang phát triển
không thể THTS hiệu quả vì những nguyên nhân giống nhau, đó là
năng lực chuyên môn hạn chế của đội ngũ cán bộ, thiếu nguồn lực
và quan trọng hơn cả là thiếu cam kết thực sự. Trong khi đó, vấn đề
mà các quốc gia phát triển gặp phải đó là họ thường không quyết
tâm THTS trong những vụ án mà việc xử lý nó có thể ảnh hưởng tới
lợi ích kinh tế của quốc gia.
Các quốc gia yêu cầu có thể khắc phục những khó khăn liên quan
đến nguồn lực và năng lực bằng cách sử dụng những nguồn lực
hợp pháp sẵn có như các đơn vị tình báo tài chính, đơn thư tố cáo
và truyền thông để tự tiến hành các cuộc điều tra; thành lập và cấp
kinh phí hoạt động cho các đơn vị điều tra-truy tố chuyên trách về
THTS. Thêm vào đó, các quốc gia được yêu cầu có thể thực hiện
tương trợ thông qua việc chủ động hỗ trợ đào tạo cho các quốc
gia yêu cầu để có đủ năng lực tự tiến hành các cuộc điều tra tài
chính. Các hình thức tương trợ khác có thể bao gồm việc xây dựng
các chương trình hỗ trợ kỹ thuật song phương, hỗ trợ kỹ thuật tại
chỗ và hỗ trợ các tổ chức quốc tế có năng lực thực hiện tương trợ.
Những hỗ trợ dưới hình thức tăng cường năng lực có thể được lồng
ghép với hình thức hỗ trợ trong khuôn khổ hoạt động của các tổ
chức đa phương.
&FURFİQFKXQJYQKżQJYĲQÂŎYŎWKŐFKŌ
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Việc xác định mục tiêu và hành động rõ ràng, cụ thể, hệ thống pháp
luật tạo điều kiện để vượt qua các rào cản trong THTS, nguồn lực
đầy đủ, đội ngũ cán bộ được đào tạo, và việc tận dụng các công cụ
pháp lý hiện có một cách sáng tạo, nhất quán với cam kết chính trị
mạnh mẽ là tất cả những yếu tố quyết định thành công của chiến
lược THTS ở bất cứ quốc gia nào. Những hành động cụ thể mà
quốc gia nào cũng có thể thực hiện được, ví dụ như việc thành lập
các đơn vị chuyên trách về điều tra, sẽ được phân tích cụ thể hơn
trong các khuyến nghị được đề xuất để vượt qua những rào cản cụ
thể trong THTS.
Về mặt lý tưởng, chiến lược về THTS cần được phản ánh trong một
chính sách, chiến lược quốc gia tổng thể, được các nhà lãnh đạo
cấp cao thông qua, với mục đích chống tham nhũng, phát hiện tội
phạm và không chỉ dừng lại ở mục tiêu THTS. Theo đó, các công cụ
tài chính được sử dụng càng thường xuyên trong điều tra và truy tố
tội phạm hình sự, tỷ lệ THTS thành công càng cao. Các quốc gia sẽ
THTS dễ dàng hơn nếu có thể huy động khu vực tư nhân và các đối
tác quốc tế cùng hành động vì những mục tiêu chung. Trách nhiệm
giải trình, thể hiện trong các cam kết và tiêu chí rõ ràng, là một yếu
tố quan trọng khác đảm bảo thành công của công tác THTS. Các cơ
quan, đơn vị, dù có hay không hoạt động chuyên trách cũng cần xác
định những mục tiêu, nhiệm vụ rõ ràng và phải chịu trách nhiệm
về hoạt động của mình. Chiến lược tổng thể cũng cần quy định cơ
chế báo cáo rõ ràng để giám sát tiến độ và kết quả triển khai các
hoạt động. Trách nhiệm giải trình được quy định rõ ràng sẽ khích
lệ những cá nhân có liên quan trong việc truy tìm tài sản có nguồn
gốc tham nhũng.
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0ŦWVŞWKžFWLŒQWŞW&FNŌKRĮFKPDQJWªQKFKLŌQOĬŰF
0ŦWVŞTXŞFJLDÂ FKŴÂŦQJ[\GžQJFFFKLŌQOĬŰFKLŔXTXİYF°KLŔXOžF
ÂŐFKŞQJWKDPQKĨQJWK±QJTXDYLŔF[FÂŘQKWKXKŠLYWUİOĮLWLVİQWKĲW
WKRW1KżQJNŌKRĮFKPDQJWªQKFKLŌQOĬŰFQ\[FÂŘQKQKżQJĬXWL§QWURQJ
FKªQKVFKF±QJYÂİPEİRYLŔFWKžFWKLFKªQKVFKYFFWKŴWŲFWURQJÂ°
7+76ÂĬŰFFRLOPŦWPŲFWL§XNK±QJWKŐWKLŌXFŴDFFFXŦFÂLŎXWUDYWUX\
WŞKQKYLWKDPQKĨQJ'ĬŨLÂ\OPŦWWURQJQKżQJ\ŌXWŞFKªQKPFFNŌ
KRĮFKPDQJWªQKFKLŌQOĬŰFWKĬŪQJÂŎFĺSa.
ê 6žÂŠQJO¯QJFŴDFFO QKÂĮRFĲSFDRWŢQJWKŞQJEŦWUĬŬQJQJKŘVĦÂŐ
F±QJNKDLÂŎ[ĬŨQJYWK±QJTXDFKLŌQOĬŰFTXŞFJLD
ê &DPNŌWFKªQKWKŶFFŴDFFQKO QKÂĮRFĲSFDRQKľPŴQJKŦYNKŀQJ
ÂŘQKTX\ŌWWPYWUFKQKLŔPWKžFWKLFKLŌQOĬŰF
ê 6žFKŴÂŦQJWKDPJLDFŴD[ KŦLGQVžQKľPJLPVWYLŔFWKžFKLŔQF°
KLŔXTXİYÂ·QJÂļQFKLŌQOĬŰFTXŞFJLD
ê 7KLŌWOĺSFFQK°PF±QJWF[\GžQJQŦLGXQJFKLŌQOĬŰFWURQJÂ°ÂİP
EİRKX\ÂŦQJÂĬŰFQĤQJOžFFŴDWĲWFİFFFĪTXDQOL§QTXDQWURQJFKĬĪQJ
WU©QKKRQKÂŦQJ1K°PF±QJWFQ\EDRJŠPÂĮLGLŔQFŴDWĲWFİFFFĪ
TXDQOL§QTXDQYFQKQWKDPJLDYRTXWU©QKWKXKŠLWLVİQ
ê 7LŌQKQKÂQKJLQKXFĴXYKX\ÂŦQJQJXŠQOžFWKªFKÂQJÂŐWKžFKLŔQ
FKLŌQOĬŰF
ê ÁŎUDQKżQJVQJNLŌQÂŐWĺQGŲQJQKżQJF±QJFŲWLFKªQKKLŔQF°WURQJ
TXWU©QKÂLŎXWUDYWUX\WŞÂńFELŔWOOL§QTXDQÂŌQ7+76SKĮPWŦL
ê 7KQKOĺSFFÂĪQYŘÂLŎXWUDFKX\§QWUFKÂŞLYŨLQKżQJYŲQ7+76
ê 1KżQJVQJNLŌQKQKÂŦQJYOĺSSKSPŨLQKľPWĤQJFĬŪQJVžFKŴÂŦQJ
YSGŲQJKLŔXTXİELŔQSKSSKRQJWŜDWLVİQ
ê ;FÂŘQKFFPŲFWL§XKRĮWÂŦQJU²UQJFKRFFFĪTXDQÂĪQYŘOL§QTXDQ
WURQJÂ°QKĲQPĮQKFĪFKŌSKŞLKŰSKLŔXTXİYWUFKQKLŔPJLİLWU©QK
ê ;\GžQJYĤQK°DF°VžWKDPJLDFŴDNKXYžFWĬQKQFĨQJQKĬFŴDFFÂŞL
WFTXŞFWŌ
ê 7ĤQJFĬŪQJNKX\ŌQNKªFKFFºWĬŬQJPŨLŬFĲSÂŦTXŞFWŌWĤQJFĬŪQJ
KŰSWFYKŤWUŰOĸQQKDXÂRWĮRFKRFFTXŞFJLDF°QĤQJOžFN¦PKĪQ
D0ŦWVŞTXŞFJLDÂ F±QJEŞFFFKLŌQOĬŰFFŴDKŚWU§QZHEVLWH9ªGŲ[HPKWWSZZZMXVWLFHJRY
FULPLQDODIPOVSXEVSGIVWUDWHJLFSODQSGI KRńF KWWSZZZXVWUHDVJRYRIILFHVHQIRUFHPHQWWHRDISXEOLFDWLRQVVWUDWHJLFSODQSGI
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1KżQJWKžFWLŒQWŞW
9ªGŲ
$QKY0ƆÂ FDPNŌWKŤWUŰFFÂĪQYŘFKX\§QWUFKWURQJKŔWKŞQJFFFĪ
TXDQWKžFWKLSKSOXĺWF°OL§QTXDQFŴDP©QKÂŐÂLŎXWUD[FÂŘQKWUX\W©PY
7+76WKDPQKĨQJFŴDQKżQJQJĬŪLF°WKŌOžFFKªQKWUŘŬFFTXŞFJLDNKF
+RĮWÂŦQJFŴDFFÂĪQYŘQ\KĬŨQJWŨLQKżQJQJĬŪLF°WKŌOžFFKªQKWUŘEŘ
FR EXŦF YŎ YLŔF Â  KRńF ÂDQJ VŬ KżX QKżQJ WL VİQ F° QJXŠQ JŞF WKDP
QKĨQJKRńFÂ WĶ\UźDQKżQJWLVİQQ\WU§QO QKWKŢ$QKY0Ɔ1KżQJÂĪQ
YŘFKX\§QWUFKQ\SKŞLKŰSFKńWFKŊYŨLFFTXŞFJLDNKFFXQJFĲSQKżQJ
KŤWUŰNƆWKXĺWWĮLFKŤYKŤWUŰQĤQJOžFFKRFFTXŞFJLDQĬŨFQJRLÂŐWLŌQ
KQKFFFXŦFÂLŎXWUDQKľPWUX\W©PGĲXYŌWWLVİQ&ĪFKŌSKŞLKŰSYKŰS
WFQ\F°KLŔXTXİQJD\FİÂŞLYŨLQKżQJTXŞFJLDWKLŌXTX\ŌWWPFKªQKWUŘ
WURQJ7+767URQJQKżQJYŲQQKĬWKŌVRQJVRQJYŨLYLŔFWLŌSQKĺQQKżQJ
WK±QJ WLQ Y ÂĴX PŞL GR TXŞF JLD \§X FĴX WĬĪQJ WUŰ FXQJ FĲS FF ÂĪQ YŘ
FKX\§QWUFKYĸQF°WKŐWžWLŌQKQKFFFXŦFÂLŎXWUDWU§QO QKWKŢFŴDKŚa.
9ªGŲ
7KŲ\6ƆJńSNK°NKĤQWURQJ7+76NKLNK±QJQKĺQÂĬŰFVžKŰSWFQKĬPRQJ
PXŞQWŸFFTXŞFJLDOQĮQQKQFŴDWKDPQKĨQJEŘWKĲWWKRWQKLŎXWLVİQ
Y©WKDPQKĨQJTX\P±OŨQ7X\QKL§QSKSOXĺW7KŲ\6ƆNK±QJFKRSK¦SFF
FĪTXDQFKŶFQĤQJFŴDKŚÂĬŰFWLŌQKQKWUX\W©PQKżQJWLVİQF°QJXŠQ
JŞFEĲWKŰSSKSPNK±QJF°\§XFĴXFKªQKWKŶFWŸTXŞFJLDQĮQQKQ1KX
FĴXVźDÂŢLSKSOXĺWWUŬQ§QWĲW\ŌXNKLF°QKżQJYŲYLŔFOL§QTXDQWŨLWL
NKRİQQJQKQJFŴDQKżQJQJĬŪLWŸQJOQJX\§QWKŴŬTXŞFJLDQĬŨFQJRL
YWKQKYL§QJLDÂ©QKFŴDPŦWQKWLSKLŔWŬQĬŨFQJRL7KHRTX\ÂŘQKSKS
OXĺWKLŔQKQKFŴD7KŲ\6ƆQŌXNK±QJQKĺQÂĬŰFVžKŰSWFFŴDTXŞFJLD
QĮQQKQFFFĪTXDQFKŶFQĤQJFŴD7KŲ\6ƆUĲWNK°FKŶQJPLQKPŞLOL§Q
KŔJLżDWLVİQYKQKYLSKĮPWŦLÁŐWKD\ÂŢLÂLŎXQ\FKªQKSKŴ7KŲ\6Ɔ
Â GžWKİRPŦWÂĮROXĺWPŨLFKRSK¦SFFW¯DQKQKFKªQKOL§QEDQJFŴDKŚ
ÂĬŰFWŘFKWKXQKżQJWLVİQEŘSKRQJWŜDF°QJXŠQJŞFEĲWKŰSSKSQŌXQKĬ
TXŞFJLDQĮQQKQNK±QJWKŐNKŬLWŞYŲQ1KżQJWLVİQQ\VDXÂ°VŊÂĬŰF
VźGŲQJÂŐWLWUŰFKRQKżQJFKĬĪQJWU©QKPÂŞLWĬŰQJKĬŬQJOŰLOQJĬŪLGQ
FŴDTXŞFJLDOQĮQQKQFŴDWKDPQKĨQJ
7KHROXĺWPŨLWUFKQKLŔPFKŶQJPLQKQJXŠQJŞFKŰSSKSFŴDVŞWLŎQWURQJ
WLNKRİQÂĬŰFFKROEĲWKŰSSKSWKXŦFYŎFKŴVŬKżXWLNKRİQFKŶNK±QJ
SKİLOQJX\§QÂĪQFŴDYŲNLŔQÁĮROXĺWQ\ÂĬŰFGžWKİRÂŐEŢVXQJFKR
QKżQJKĮQFKŌFŴDTX\ÂŘQKSKSOXĺWKLŔQKQKÂńFELŔWONKLFFTXŞFJLD
QĮQQKQNK±QJFKŴÂŦQJWURQJ\§XFĴXWĬĪQJWUŰWĬSKSàQŎQWİQJÂŐ7+76b.
D KWWSZZZLFHJRYGRFOLESLFRUQHUVWRQHSGIFVSGI KWWSZZZMXVWLFHJRYDJVSHHFKHV
DJVSHHFKKWPOKWWSZZZPHWSROLFHXNVFGVSHFLDOLVWBXQLWVHFRQRPLFBVSHFLDOLVWBFULPHKWP
EKWWSZZZHGDDGPLQFKHGDHQKRPHWRSLFVILQHFLQWFUSRH[SKWPO
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9ªGŲYŎ7KLŌXTX\ŌWWPFKªQKWUŘY&KLŌQOĬŰF
7URQJPŦWYŲQF°OL§QTXDQÂŌQPŦWFKªQKWUŘJLDEŘW©QKQJKLWKDPQKĨQJ
TXŞFJLDQĪLWLVİQÂĬŰFÂŘQKYŘÂ PĲWPŦWYLQĤPÂŐJL·STXŞFJLDQĮQ
QKQ7+76QKĬQJNK±QJF°NŌWTXİ9ĲQÂŎQ\VLQKNKLFKªQKSKŴFŴDYŘ
FKªQKWUŘJLDQ\\§XFĴXWĬĪQJWUŰWĬSKSWURQJYŲQ4XŞFJLDÂĬŰF\§XFĴX
Â SKRQJWŜDPŦWSKĴQWLVİQÂĬŰF\§XFĴXQKĬPŦWELŔQSKSNKĶQFĲSWĮP
WKŪLGR\§XFĴXWĬĪQJWUŰKŚQKĺQÂĬŰFWŸTXŞFJLD\§XFĴXFKĬD[FOĺSÂŴ
FĤQFŶÂŐSKRQJWŜDWRQEŦWLVİQ+LŔXOžFFŴDTX\ŌWÂŘQKSKRQJWŜDN¦R
GLKĪQVXQĤPWURQJNKX±QNKŢWĬĪQJWUŰWĬSKSJLżDKDLTXŞFJLD7URQJ
VXŞWTXWU©QKQ\TXŞFJLDÂĬŰF\§XFĴXÂ FŞJļQJOPYLŔFYŨLFĪTXDQ
FFFĲSFŴDTXŞFJLD\§XFĴXQKľPOPU²WK§PYŎ\§XFĴXWĬĪQJWUŰQKĬQJ
NK±QJWKQKF±QJ
9©NK±QJPXŞQWLVİQÂĬŰFWKXKŠLVŊUĪLYRWD\QKżQJQJĬŪLWKŸDNŌFŴD
YŘFKªQKWUŘJLDWKDPQKĨQJWU§QFĪVŬWXQWKŴKLŌQSKSTXŞFJLDÂĬŰF\§X
FĴXÂ TX\ŌWÂŘQKSKRQJWŜDWLVİQWURQJEDQĤP6DXÂ°G¶YŲQNK±QJ
F°WLŌQWULŐQJ©PŨLQKĬQJTXŞFJLDÂĬŰF\§XFĴXYĸQTX\ŌWÂŘQKN¦RGLOŔQK
SKRQJWŜDWK§PKDLQĤPQżD
6XWKQJWUĬŨFNKLWKŪLKĮQSKRQJWŜDNŌWWK·FTXŞFJLDÂĬŰF\§XFĴXÂ 
FİQKERTXŞFJLD\§XFĴXUľQJOŔQKSKRQJWŜDF°WKŐEŘJŮEŜQŌXQKĬTXŞF
JLD\§XFĴXNK±QJKŰSWFÂŐW©PUDJLİLSKS7URQJNKLÂ°TXŞFJLD\§XFĴX
VDXQKżQJQŤOžFJLDKĮQWKŪLKĮQJLİLTX\ŌWYŲQFKŞQJOĮLQKżQJQJĬŪLWKŸD
NŌFŴDYŘFKªQKWUŘJLDYFŦQJVžFŴD±QJWDFXŞLF¶QJKŚÂ EŜFXŦFYTX\ŌW
ÂŘQKVŊWLŌQKQKÂPSKQYŨLQKżQJQJĬŪLNŌYŘ
ÁŐQJĤQFKńQNK±QJÂŐFKRQKżQJQJĬŪLWKŸDNŌFŴDYŘFKªQKWUŘJLDÂĬŰFVŬ
KżXNKŞLWLVİQÂĬŰFFKROF°QJXŠQJŞFEĲWKŰSSKSTXŞFJLDÂĬŰF\§X
FĴXÂ Â ÂŎQJKŘVŊWUİSKªÂŐWKX§PŦWOXĺWVĬFKX\§QYŎ7+76ÂŐKŤWUŰ
FKRTXŞFJLD\§XFĴX6DXNKLQKĺQÂĬŰFVžFKĲSWKXĺQYRSK·WFK°WFŴD
TXŞFJLD\§XFĴXTXŞFJLDÂĬŰF\§XFĴXÂ N¦RGLWKŪLKĮQSKRQJWŜD tài
VİQOĴQWKŶKDLWURQJNKLFKŪOXĺWVĬFŴDTXŞFJLD\§XFĴXFKXĶQEŘFKRTX
WU©QKWŞWŲQJ
7URQJNKLOXĺWVĬNKŬLNLŔQYŲQK©QKVžŬTXŞFJLDÂĬŰF\§XFĴXYFFFĪ
TXDQFKŶFQĤQJ[HP[¦WÂĪQNKŬLNLŔQTXŞFJLDÂĬŰF\§XFĴXÂ JLDKĮQOŔQK
SKRQJWŜDOĴQWKŶED7¯DQVDXÂ°EFEŜTX\ŌWÂŘQKSKRQJWŜDWLVİQ4XŞF
JLDÂĬŰF\§XFĴXÂ ÂŎQJKŘYŘOXĺWVĬNKQJFRTX\ŌWÂŘQKFŴDW¯DQQKĬQJ
WULYŨLWU±QJÂŰLTXŞFJLD\§XFĴXÂ ÂŎQJKŘOXĺWVĬNK±QJNKQJFRWŸÂ°
[°DEŜPŚLK\YŚQJYŎYLŔFVŊWKXKŠLOĮLVŞWLVİQEŘSKRQJWŜDFKRQJĬŪLGQ
FŴDTXŞFJLDQĮQQKQ%ĲWFKĲSQŤOžF7+76N¦RGLQĤPTXŞFJLDÂĬŰF
\§XFĴXNK±QJF¯QFFKQRNKFQJRLYLŔFJŮEŜOŔQKSKRQJWŜDWLVİQY
WUİOĮLWLVİQFKRQKżQJQJĬŪLWKŸDNŌFŴDYŘFKªQKWUŘJLD
&FURFİQFKXQJYQKżQJYĲQÂŎYŎWKŐFKŌ
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.KX\ŌQQJKŘFKªQKVFK
D  &FTXŞFJLDFĴQ[\GžQJYWKžFWKLPŦWFKªQKVFKPLQKEĮFKYWRQ
GLŔQYŎ7+760ŦWFKªQKVFKQKĬYĺ\FĴQTX\ÂŘQK7+76OPŦWSKĴQ
NK±QJWKŐWKLŌXWURQJFFQŤOžF3&71VžSKQF±QJQKLŔPYŲFKRFFFĪ
TXDQOL§QTXDQYÂİPEİRQJXŠQOžFWKŜDÂQJYQĤQJOžFFĴQWKLŌWÂŐ
WUX\W©PSKRQJWŜDYWŘFKWKXWLVİQWKĲWWKRWKŤWUŰKLŔXTXİFKRFFFĪ
TXDQOL§QTXDQWK±QJTXDWĬĪQJWUŰWĬSKS&FTXŞFJLDFĴQWKQKOĺSFF
FĪTXDQKRńFÂĪQYŘFKX\§QWUFKYŎ7+76WKXŦFFFFĪTXDQQ\ [HP
5RFİQ 
E  &FTXŞFJLDFĴQWKQKOĺSFFFĪTXDQFKX\§QWUFKYŎ7+76KRńFFF
ÂĪQYŘFKX\§QWUFKYŎ7+76WURQJFFFĪTXDQQKQĬŨFWURQJÂ°[FÂŘQK
U²QKLŔPYŲKŤWUŰF±QJWF7+76 [HP5RFİQ 
F  &FTXŞFJLDFĴQÂİPEİRUľQJFFF±QJFKŶFEDRJŠPFFWKĶPSKQ
F±QJWŞYL§QÂĬŰFÂRWĮRELEİQYŎ7+76 [HP5RFİQ 
G  1KżQJTXŞFJLDKLŔQFKĬDTX\ÂŘQKYŎFĪFKŌ7+76NK±QJGžDWU§QSKQ
TX\ŌWFŴDW¯DQFĴQWK±QJTXDYWKžFWKLQKżQJÂLŎXNKRİQFKRSK¦SWKžF
KLŔQFF\§XFĴXWĬĪQJWUŰWĬSKSQKľP7+76ÂĬŰFFKROF°QJXŠQJŞF
EĲWKŰSSKS [HP5RFİQ 
H  &FTXŞFJLDFĴQ[FÂŘQKU²YKĮQFKŌTX\ÂŘQKFFFĤQFŶWŸFKŞLWKžF
KLŔQ\§XFĴXWĬĪQJWUŰWĬSKS ;HP5RFİQ 
.KX\ŌQQJKŘWKžFWKL
D  &FTXŞFJLDFĴQWĺQGŲQJFFQJXŠQOžFKŰSSKSVłQF° FFÂĪQYŘW©QK
ERWLFKªQKÂĪQWKĬNKLŌXQĮLKRńFSKĬĪQJWLŔQWUX\ŎQWK±QJ ÂŐWžWLŌQ
KQKFFFXŦFÂLŎXWUDYŎ7+76[\GžQJFFFKĬĪQJWU©QKKŤWUŰNƆWKXĺW
WURQJNKX±QNKŢKŰSWFVRQJSKĬĪQJFXQJFĲSKŤWUŰNƆWKXĺWFKRWŸQJ
YŲQWKQKOĺSYSKQEŢQJXŠQOžFKŰSOºFKRFFÂĪQYŘÂLŎXWUDWUX\WŞ
FKX\§QWUFKYŎ7+76KŤWUŰFFWŢFKŶFTXŞFWŌF°NKİQĤQJFXQJFĲSKŤ
WUŰNƆWKXĺW QKĬTX\ÂŘQKWĮLÁLŎX    FŴD81&$&
E  ÁŞLYŨLFF\§XFĴXOL§QTXDQÂŌQQJX\§QWļFF¶QJK©QKVžK°DFFTXŞF
JLDFĴQJLİLWKªFKWKXĺWQJżFKŖWŦLSKĮPFŴDTXŞFJLD\§XFĴXWKHRQJKĦD
UŦQJÂŐF°WKŐPŬUŦQJWŞLÂDNKİQĤQJWĬĪQJWUŰYNKLFĴQWKLŌWFĴQS
GŲQJSKĬĪQJSKSWLŌSFĺQGžDWU§QKQKYLNKL[FÂŘQKPŦWKQKYLF°
SKİLOWŦLSKĮPŬFİKDLTXŞFJLDKD\NK±QJ [HP5RFİQ 
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5RFİQ7KLŌXQJXŠQOžF

Nhóm nghiên cứu sau khi làm việc với các nhà hoạt động thực tiễn
đã xác nhận rằng, quốc gia yêu cầu và được yêu cầu THTS thường
không cam kết dành đủ nguồn lực để thực hiện tương trợ tư pháp
về THTS. Các chuyên gia của các nước phát triển và đang phát triển
xác nhận rằng, các cơ quan có thẩm quyền ở hai nhóm quốc gia này
thường không có đủ cán bộ được đào tạo bài bản và có kinh nghiệm
trong việc xử lý các yêu cầu tương trợ tư pháp có liên quan đến
THTS. Thêm vào đó, khi có nhiều hơn một cơ quan liên quan đến
vụ việc, vai trò và chức năng cụ thể của các cơ quan và đơn vị liên
quan thường không được xác định rõ ràng. Một nghiên cứu tại 21
quốc gia Châu Âu đã mô tả phương thức làm việc của các cơ quan có
thẩm quyền là trì trệ, không minh bạch, mập mờ và chỉ ra rằng, một
trong nhưng khó khăn lớn đó là các quốc gia này không có các điều
tra viên đủ năng lực. Cũng theo nghiên cứu, việc thiếu và không thể
tuyển dụng cán bộ có năng lực và kinh nghiệm trong điều tra tài
chính thường do nguồn lực tài chính dành cho đào tạo không thỏa
đáng, không có quyết tâm chính trị và chủ trương, chính sách quốc
gia không đặt THTS và công tác điều tra tài chính ở vị trí ưu tiên.
Nghiên cứu cũng chỉ ra rằng, các quốc gia nhìn chung chưa đầu tư
đúng mức cho công tác đào tạo công tố viên, thẩm phán phục vụ
công tác THTS30.
Vì vậy, các quốc gia cần phân bổ nguồn lực cần thiết cho công tác
đào tạo công tố viên, thẩm phán, điều tra viên thuộc các cơ quan
trung ương có trách nhiệm liên quan trong THTS31. Các cơ quan
hoặc đơn vị chuyên trách về THTS trong bộ máy các cơ quan nhà
nước cần được cung cấp đủ nguồn lực để hỗ trợ công tác THTS
và cần lưu ý rằng, bản thân các cơ quan trung ương thường không
300DWWKLDV%RUJHUVYj+DQV0RRUV³+ѭӟQJWӟLWjLVҧQW{LSKҥP%RWWOHQHFNVWURQJKӧSWiF

TXӕFWӃ´7ҥSFKt&KkXÆXYӅ7ӝLSKҥP/XұW+uQKVӵYj7ѭSKiSKuQKVӵVӕ  
WU
317KiQJ+ӝLQJKӏFiFTXӕFJLDWKjQKYLrQ81&$&ÿmNrXJӑLFiFTXӕFJLDWKjQK
YLrQÿҧPEҧRUҵQJFiFFѫTXDQFyWKҭPTX\ӅQFyÿӫQJXӗQOӵFFҫQWKLӃWÿӇWKӵFKLӋQFiF\rX
FҫXWѭѫQJWUӧ;HPZZXQRGFRUJXQRGFHQWUHDWLHV&$&&$&&263KWPO
&FURFİQFKXQJYQKżQJYĲQÂŎYŎWKŐFKŌ
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trực tiếp tiến hành điều tra hoặc tham gia vào các sáng kiến THTS
mà trước tiên họ là cơ quan quản lý hành chính.
Nỗ lực THTS thường tốn kém và có thể không đem lại kết quả.
Ở nhiều quốc gia, đặc biệt là những nước đang phát triển, nguồn
lực phân bổ cho THTS thường rất hạn chế. Một số quốc gia được
yêu cầu có điều kiện hơn đã hỗ trợ các quốc gia khác các lệ phí tư
pháp để thúc đẩy quá trình THTS. Một số quốc gia cũng dành riêng
những quỹ đặc biệt để thực hiện tương trợ tư pháp. Các quốc gia
phát triển cần cân nhắc việc gây quỹ riêng hoặc hỗ trợ tài chính cho
các quốc gia đang phát triển để họ khắc phục được những hạn chế
về nguồn lực. Thêm vào đó, một phần tài sản được thu hồi thành
công cần được sử dụng để đào tạo năng lực chuyên môn cho các
cơ quan, đơn vị liên quan trong THTS. Điều này cũng có thể áp
dụng đối với những quốc gia thường thực hiện tương trợ thông qua
khuôn khổ hợp tác đa phương.
Ở một số quốc gia được yêu cầu tương trợ, đặc biệt là những nước
nhỏ với ngân sách hạn chế, nguồn lực là một vấn đề quan trọng.
Quốc gia được yêu cầu có thể hỗ trợ quốc gia yêu cầu xây dựng văn
bản yêu cầu tương trợ hoặc các thủ tục khác, với điều kiện rằng
hai quốc gia cùng chia sẻ lệ phí tư pháp. Một số quốc gia được yêu
cầu có nguy cơ phải trả lệ phí tư pháp cho quốc gia yêu cầu trong
những vụ án THTS không dựa trên kết án hoặc khi lệnh phong tỏa
tài sản bị gỡ bỏ. Khi đó, việc phải cáng đáng lệ phí tư pháp cho một
quốc gia khác sẽ là một rào cản trong thực hiện yêu cầu tương trợ
tư pháp. Có những quốc gia lại đòi hỏi quốc gia yêu cầu phải ký kết
thỏa thuận bồi thường trong đó quốc gia yêu cầu cam kết phải trả
cho quốc gia được yêu cầu bất cứ chi phí nào mà nước được yêu cầu
có khả năng phải chi trả cho nguyên đơn. Nhiều quốc gia yêu cầu
có thể không nhất trí để ký kết một thỏa thuận như vậy và phương
án giải quyết vấn đề này cần tiếp tục được nghiên cứu.
Để khắc phục những khó khăn về nguồn lực, quốc gia yêu cầu và
được yêu cầu cần trao đổi thắng thẳn về khả năng chia sẻ chi phí
hoặc khi thích hợp, chia sẻ tài sản được thu hồi. Để tránh việc một
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quốc gia phải trả lệ phí tư pháp cho vụ kiện của một quốc gia khác,
các nước cần ban hành các quy định trong đó nêu rõ rằng, chính
phủ sẽ không chịu trách nhiệm chi trả lệ phí tư pháp trong quá trình
tốt tụng khi nghĩa vụ quốc tế của họ chỉ là thực hiện tương trợ tư
pháp. Nhiều quốc gia đã quy định vấn đề chi trả lệ phí tư pháp trong
các hiệp định tương trợ tư pháp. Theo một số hiệp định tương trợ
hiện nay, quốc gia yêu cầu phải trả tất cả các chi phí phát sinh, trong
đó bao gồm việc trả lệ phí tư pháp của một quốc gia khác. Rất nhiều
hiệp định tương trợ tư pháp hiện nay yêu cầu phải có sự tham vấn
trước giữa các bên trong những vụ việc đòi hỏi việc chi trả các chi
phí phát sinh. Tuy nhiên, các hiệp định lại không định nghĩa thế
nào là chi phí thông thường, nên nếu có thể, các quốc gia cần sớm
làm rõ vấn đề này.
.KX\ŌQQJKŘFKªQKVFK
D&FTXŞFJLDFĴQF°FKªQKVFKĬXWL§QÂŐÂİPEİRF°ÂĬŰFFFÂLŎXWUD
YL§QWLFKªQKF±QJWŞYL§QYWKĶPSKQÂĬŰFÂRWĮRELEİQYŎSKSOXĺW
WURQJQĬŨFFĨQJQKĬFFF±QJĬŨFYFKXĶQPžFTXŞFWŌYŎ7+76
E&FTXŞFJLDFĴQWK±QJTXDQKżQJTX\ÂŘQKÂŐÂİPEİRUľQJPŦWTXŞFJLD
NK±QJEŘEXŦFSKİLWUİFKLSKªWŞWŲQJFKRPŦWTXŞFJLDNKFNKLQJKĦDYŲ
TXŞFWŌFŴDKŚFKŖOWKžFKLŔQWĬĪQJWUŰWĬSKS
.KX\ŌQQJKŘWKžFWKL
D &FTXŞFJLDFĴQÂİPEİRUľQJFFFĪTXDQF°WKĶPTX\ŎQÂĬŰFFXQJFĲS
ÂĴ\ÂŴQKQVžÂĬŰFÂRWĮRSK¶KŰSYF°NLQKQJKLŔPYKLŐXELŌWYŎ
SKSOXĺWTXŞFJLDFĨQJQKĬQKżQJFKXĶQPžFF±QJĬŨFTXŞFWŌYŎ7+76
E 4XŞFJLD\§XFĴXYTXŞFJLDÂĬŰF\§XFĴXFĴQWUDRÂŢLWKŀQJWKļQYŨL
QKDXÂŐJLİLTX\ŌWQKżQJNK°NKĤQYŎQJXŠQOžFEDRJŠPQKżQJYĲQÂŎ
OL§QTXDQÂŌQFKLDVňFKLSKªYFKLDVňWLVİQVDXWKXKŠLQŌXF°WKŐ

5R FİQ  7KLŌX Vž WXQ WKŴ Y WKžF WKL KLŔX TXİ FF ELŔQ SKS
FKŞQJUźDWLŎQYWLWUŰFKRNKŴQJEŞ

Những tài sản có nguồn gốc tham nhũng thường được chuyển từ
quốc gia nạn nhân sang các quốc gia khác. Trong nhiều trường hợp,
&FURFİQFKXQJYQKżQJYĲQÂŎYŎWKŐFKŌ
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“những người gác cổng” cho những tài sản này - có thể là những
chuyên gia pháp luật và tài chính - sẽ thay mặt những kẻ tham
nhũng chuyển những tài sản này vào các trung tâm tài chính, nơi
mà những tài sản sẽ được “tẩy rửa” và sử dụng để mua những tài
sản hợp pháp khác. Những biện pháp hiệu quả nhằm kiểm soát sự
lưu chuyển của luồng tiền bất hợp pháp chảy vào các trung tâm tài
chính và các biện pháp chống rửa tiền hiệu quả sẽ giúp gỡ bỏ nhiều
rào cản được nêu trong nghiên cứu. Theo các chế định về chống rửa
tiền và tài trợ cho khủng bố (AML/CFT), các cơ quan và trung tâm
tài chính cần ngăn chặn nguy cơ những tài sản tham nhũng được
chuyển vào các trung tâm tài chính để tẩy rửa. Chương II, Điều 14
của UNCAC tập trung vào những hành động chống rửa tiền và
Điều 52 mô tả những biện pháp cụ thể để ngăn chặn và phát hiện
các tài sản có nguồn gốc bất hợp pháp. Việc một chính phủ không
thể thực thi có hiệu quả Điều 14 và 52 của UNCAC là một rào cản
đối với THTS. Một số khuyến nghị của Lực lượng đặc nhiệm Tài
chính cũng tập trung vào các biện pháp phòng ngừa và cung cấp
hướng dẫn rõ ràng cho các quốc gia về những tiêu chí cần thiết để
đảm bảo tính hiệu quả của chế định chống rửa tiền32. Điểm yếu
trong thực thi các khuyến nghị của FATF, đặc biệt là các khuyến
nghị 5,9,12,33 và 34 đã tạo điều kiện cho các quan chức tham nhũng
tiếp cận được các trung tâm tài chính. Thêm vào đó, FATF khi phân
tích các xu hướng rửa tiền đã chỉ ra rằng, những tội phạm tham
nhũng đang có xu hướng sử dụng các chuyên gia - bao gồm các luật
sư, kế toán, công chứng viên và các nhà cung cấp dịch khác - để dễ
dàng thực hiện hành vi phạm pháp của mình33.
Lý do khiến các tài sản thất thoát dễ dàng được chuyển vào các
trung tâm tài chính để tẩy rửa cho thấy, không chỉ các trung tâm tài
32  )$7) Oj PӝW Fѫ TXDQ OLrQ FKtQK SKӫ ÿѭӧF WKjQK OұS YӟL PөF ÿtFK [k\ GӵQJ Yj WăQJ
FѭӡQJFiFFKtQKViFKTXӕFJLDYjTXӕFWӃÿӇFKӕQJUӱDWLӅQYjWjLWUӧFKRNKӫQJEӕ&iF
NKX\ӃQQJKӏWӯÿӃQYjYjFiFNKX\ӃQQJKӏNKiFOLrQTXDQÿӃQFiFELӋQ
SKiSSKzQJQJӯD4Xӻ7LӅQWӋ4XӕFWӃ)$7).KX\ӃQQJKӏ :DVKLQJWRQ'&,0)
/HJDO'HSDUWPHQW 
33  )$7) %iR FiR YӅ FiF WKӫ ÿRҥQ UӱD WLӅQ  WU KWWSZZZIDWIJD¿RUJ
GDWDRHFGSGI

50

1KżQJURFİQWURQJF±QJWFWKXKŠLWLVİQ

chính đã không thực hiện hiệu quả các biện pháp phòng ngừa mà
ngay các cơ quan giám sát hoạt động của các trung tâm tài chính
này đã không thể đảm bảo rằng các ngân hàng và trung tâm tài
chính tuân thủ các quy định về chống rửa tiền. Một nghiên cứu
gần đây của Ngân hàng Thế giới và Cơ quan chống ma túy và tội
phạm Liên hợp quốc (UNODC), được xây dựng trong khuôn khổ
của Sáng kiến StAR, cho thấy mức độ tuân thủ nghĩa vụ quốc tế đối
với khuyến nghị số 6 về việc giám sát các tài khoản của những người
có thế lực chính trị - những cá nhân đã và đang được giao một
nhiệm vụ công, cùng với thành viên trong gia đình và những cộng
sự thân thiết của họ34 - của FATF là rất thấp. Trên 3/5 trong tổng
số 124 quốc gia được xếp hạng là không tuân thủ khuyến nghị này.
Nghiên cứu cũng cho thấy các cơ quan và ngân hàng quốc gia đã
không thể thực thi hiệu quả các chuẩn mực PEPs quốc tế35. Những
kết luận tương tự cũng được đưa ra trong cuộc họp của Tiểu ban
Thường trực Thượng viện Mỹ về điều tra36. Trong hầu hết các vụ
án, các quy định quốc gia về tài chính đã không giám sát hiệu quả
những người có vị thế chính trị hoặc ngăn ngừa việc tẩy rửa các tài
sản tham nhũng.
347KHRGRUH6*UHHQEHUJ/DULVVD*UD\'HOSKLQH6FKDQW]0LFKDHO/DWKDPDQG&DUROLQ

*DUGHU1KӳQJQJѭӡLFyWKӃOӵFFKtQKWUӏ1JKLrQFӭXFKtQKViFKQKҵPWăQJFѭӡQJFiFELӋQ
SKiSSKzQJQJӯDWURQJOƭQKYӵFQJkQKjQJ :DVKLQJWRQ'&:RUOG%DQN WU
&iFNKX\ӃQQJKӏFӫD)$7)NKҷQJÿӏQKFiFWUXQJWkPWjLFKtQKFҫQErQFҥQKYLӋFWKӵFKLӋQ
FiFELӋQSKiSNLӇPWUDNKiFKKjQJWK{QJWKѭӡQJFyPӝWKӋWKӕQJTXҧQOêUӫLURSKKӧSÿӇ
[iFÿӏQKOLӋXPӝWQJѭӡLFySKҧLOj3(3VKD\NK{QJSKҧLÿѭӧFEDQOmQKÿҥRFҩSFDRFKҩS
WKXұQYӅYLӋFWKLӃWOұSPӝWTXDQKӋNLQKGRDQKYӟLQKӳQJNKiFKKjQJQKѭYұ\FyQKӳQJ
ELӋQSKiSKӧSOêÿӇ[iFÿӏQKQJXӗQJӕFWjLVҧQYjWLӅQYjWLӃQKjQKYLӋFJLiPViWPӕLTXDQ
KӋNLQKGRDQKFӫDNKiFKKjQJ;HP7әFKӭFWLӅQWӋTXӕFWӃ)$7)5HFRPPHQGDWLRQV
:DVKLQJWRQ'&%ӝSKұQSKiSFKӃFӫD,0) WU
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367URQJVXӕWSKLrQFKҩWYҩQ7KѭӧQJQJKӏVƭ&DUO/HYLQÿmQKҩQPҥQKUҵQJ³1KӳQJQJѭӡL
FyWKӃOӵFFKtQKWUӏFzQÿѭӧFJӑLOj3(3V±ÿDQJWұQGXQJKӋWKӕQJWjLFKtQKFӫD0ӻĈӕL
YӟLPӛLYөYLӋFÿLӇP\ӃXWURQJFiFTX\ÿӏQKYӅWjLFKtQKÿmFKRSKpSFiF3(3VYұQFKX\ӇQ
KjQJWULӋXÿ{ODYjRKRһFWK{QJTXDFiFWjLNKRҧQFӫD0ӻWKѭӡQJEҵQJFiFKVӱGөQJFiFWjL
NKRҧQFӫDF{QJW\YӓEӑFFiFWjLNKRҧQOXұWVѭNKiFKKjQJWjLNKRҧQY{GDQKKRһFFiFWjL
NKRҧQNKiFKRһFWK{QJTXDKuQKWKӭFFKX\ӇQWLӅQÿLӋQWӱWUѭӟFNKLQJkQKjQJFӫDFK~QJWD
FyEҩWFӭÿӝQJWKiLQjR´3KiWELӇXNKDLPҥFFӫD{QJ6HQ&DUO/HYLQÿѭӧFWUtFKGүQWURQJ
Ĉҭ\OLWKDPQKǊQJQѭӟFQJRjLUDNKӓL0ӻ%ӕQYөiQOӏFKVӱ :DVKLQJWRQ'&7LrXEDQ
7KѭӡQJWUӵF7KѭӧQJYLӋQ0ӻYӅÿLӅXWUD WU
&FURFİQFKXQJYQKżQJYĲQÂŎYŎWKŐFKŌ
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Một trong số những nguyên nhân cho thực trạng trên đó là các
trung tâm tài chính và các cơ quan liên quan khác đã không kịp thời
báo cáo về hoạt động và các giao dịch đáng ngờ của PEPs với các cơ
quan có thẩm quyền. Trong khi đó, các giám sát viên đã không kịp
thời chỉ ra việc không thực hiện nghĩa vụ báo cáo của các trung tâm
tài chính và cơ quan liên quan. Các trung tâm tài chính cần phải có
những biện pháp hiệu quả để xác định nguồn gốc tài sản trong tài
khoản ngân hàng của khách hàng và các chủ sở hữu hưởng lợi như
PEPs. Tuy nhiên, khi lượng tài sản bất hợp pháp được lưu thông
qua các trung tâm tài chính một cách dễ dàng đã cho thấy những vi
phạm nghiêm trọng trong quản lý và hoạt động của các trung tâm
tài chính.
Tổ chức Nhân chứng Toàn cầu, một tổ chức phi chính phủ quốc
tế hoạt động nhằm khai thác các tài nguyên thiên nhiên cũng cho
biết, có một hạn chế nghiêm trọng trong chính các khuyến nghị của
FATF, đặc biệt là các khuyến nghị có liên quan đến việc bảo đảm
tính minh bạch đối với quyền của chủ sở hữu hưởng lợi37. Một số
nhóm xã hội dân sự cũng yêu cầu các cơ quan có thẩm quyền phải
duy trì hệ thống cơ sở dữ liệu lưu trữ hồ sơ doanh nghiệp làm căn
cứ xác định các chủ sở hữu hưởng lợi. Một nghiên cứu tới đây của
StAR về việc sử dụng trái phép các pháp nhân cho rằng, để hoạt
động hiệu quả, thông tin trước khi được đưa vào hệ thống cơ sở
dữ liệu cần được kiểm chứng. Đây được coi là một nhiệm vụ khá
nặng nề. Dù sao, báo cáo cũng chỉ ra rằng, để chống rửa tiền hiệu
quả, các thông tin được đưa vào hệ thống cơ sở dữ liệu cần đảm bảo
đáp ứng những chuẩn mực thông tin tối thiểu và những thông tin
liên quan đến các pháp nhân - các công ty, quỹ tín thác, các đối tác
có trách nhiệm hữu hạn, các tổ chức v.v… cần dễ dàng có thể tiếp
cận và được cung cấp cho các trung tâm tài chính và cơ quan thực
thi pháp luật khi cần thiết và kịp thời. Nhóm công tác của FATF về
Chống tài trợ cho khủng bố và rửa tiền gần đây đã ghi nhận những
thách thức mà các trung tâm tài chính phải đối mặt trong những vụ
377әFKӭF1KkQFKӭQJ7RjQFҫX8QGXH'LOLJHQFH+RZ%DQNV'R%XVLQHVVZLWK&RUUXSW
5HJLPHV1RYHPEHUWUWUX\FұSWҥLZZZJOREDOZLWQHVVRUJ
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việc có liên quan tới các PEPs. Nghiên cứu này cho thấy, định nghĩa
về PEPs hiện chưa rõ ràng và có thể gây nhầm lẫn. Ví dụ, trong khi
UNCAC yêu cầu các trung tâm tài chính phải tăng cường áp dụng
các biện pháp kiểm tra khách hàng mà không phân biệt rằng họ
sinh sống ở đâu thì các khuyến nghị của FATF chỉ áp dụng đối với
những khách hàng ở nước ngoài. Việc FATF thông qua định nghĩa
của UNCAC về PEPs có thể làm rõ thêm và hỗ trợ cho những nỗ
lực thi thi các biện pháp phòng ngừa. Cũng đã có những tranh luận
về tính hợp pháp của việc sử dụng phương pháp tiếp cận dựa trên
rủi ro trong việc giám sát hoạt động của PEPs và phương án chỉ nên
giám sát hoạt động của PEPs trong một thời hạn nhất định. Bởi vì
một số PEPs vẫn duy trì được sự ảnh hưởng rất lâu sau khi họ rời
khỏi vị trí công tác, nên một phương pháp tiếp cận dựa trên rủi ro
được cho là một công cụ giám sát hiệu quả hơn.
Để khắc phục điều này, các trung tâm tài chính cần đảm bảo thực
hiện các biện pháp phòng ngừa hiệu quả, bao gồm biện pháp kiểm
tra thông tin khách hàng. Nghiên cứu chính sách của StAR về PEPs
cũng đề xuất một vài khuyến nghị nhằm cải thiện những nỗ lực
phòng ngừa và “cơ chế đánh giá với trách nhiệm cao nhất”, một số
trong những khuyến nghị này sẽ được đề cập dưới đây. Bên cạnh
đó, nghiên cứu tới đây của StAR về Lạm dụng pháp nhân sẽ đưa ra
những khuyến nghị chính sách bổ sung.
Thêm vào đó, các trung tâm tài chính cần có những biện pháp
thích hợp để đảm bảo khả năng tiếp cận các hồ sơ tài chính liên
quan đến PEPs. Việc truy tố PEPs có thể bị trì hoãn trong nhiều
năm nếu tham nhũng xảy ra ở cấp cao nhất của chính phủ. Kết quả
là, các hồ sơ ngân hàng được hủy bỏ theo quy định về lưu trữ hồ
sơ thông thường và điều này có thể ảnh hưởng đến việc truy tố các
PEPs vì tội rửa tiền và các tội phạm tham nhũng khác. Để đảm bảo
các hồ sơ ngân hàng liên quan đến PEPs vẫn có thể được sử dụng
để truy tố PEPs, các quốc gia cần yêu cầu các trung tâm tài chính
lưu giữ các hồ sơ liên quan đến các PEPs trong một thời hạn lâu
hơn thông thường. Thời hạn này có thể phụ thuộc vào mức độ ảnh
hưởng của PEPs. Ví dụ, hồ sơ liên quan đến PEPs là người đứng
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đầu nhà nước có thể được lưu giữ lâu hơn bởi việc truy tố ông ta
gần như là không thể khi ông vẫn còn tại vị.
Yêu cầu bảo quản hồ sơ tài liệu thông qua tương trợ tư pháp có thể
là một biện pháp hữu ích. Việc bảo quản hồ sơ là cần thiết, thậm chí
trước khi có căn cứ để phong tỏa hồ sơ. Việc yêu cầu bảo quản hồ sơ
sẽ giảm thiểu nguy cơ hồ sơ bị phá hủy trước khi điều tra. Các yêu
cầu bảo quản hồ sơ có thể được thực hiện như một hình thức thực
hiện yêu cầu tương trợ tư pháp không chính thức38.
.KX\ŌQQJKŘFKªQKVFK
D )$7)FĴQWXQWKŴÂŘQKQJKĦDYŎ3(3VFŴD81&$&&FTXŞFJLDYQKżQJ
FKŴWKŐF°OL§QTXDQFĨQJFĴQWK±QJTXDÂŘQKQJKĦDQ\a.
E &FTXŞFJLDFĴQ\§XFĴXFFWUXQJWPWLFKªQKWLŌQKQKUVRWWK±QJWLQ
YŎNKFKKQJO3(3VªWQKĲWPŤLQĤPPŦWOĴQYŨLSKĬĪQJSKSWLŌSFĺQ
GžDWU§QUŴLURYFĴQOĬXWUżFFNŌWTXİUVRW
F 9©FF3(3VF°WKŐGX\WU©İQKKĬŬQJFŴDP©QKWURQJQKLŎXQĤPWKĺPFKª
VDXNKLEŘWUX\WŞYŎKQKYLWKDPQKĨQJFFTXŞFJLDFĴQ\§XFĴXFF
WUXQJWPWLFKªQKOĬXJLżFFKŠVĪQJQKQJF°OL§QTXDQÂŌQFF3(3V
WURQJPŦWWKŪLKĮQGLKĪQWK±QJWKĬŪQJNKRİQJWŸÂŌQQĤP
D7KHRGRUH6*UHHQEHUJ/DULVVD*UD\'HOSKLQH6FKDQW]0LFKDHO/DWKDPDQG&DUROLQ*DUGHUQKżQJ
QJĬŪLF°YŘWKŌFKªQKWUŘ1JKL§QFŶXFKªQKVFKQKľPWĤQJFĬŪQJFFELŔQSKSSKRQJQJŸDWURQJQJQK
QJQKQJ :DVKLQJWRQ'&:RUOG%DQN WU

.KX\ŌQQJKŘWKžFWKL
D &F TXŞF JLD FĴQ ÂİP EİR WKžF WKL FF NKRİQ FŴD ÁLŎX  Y  FŴD
81&$&FFNKX\ŌQQJKŘFŴD)$7)YFFNKX\ŌQQJKŘWURQJ%RFRFŴD
6W$5YŎ1KżQJQJĬŪLF°WKŌOžFFKªQKWUŘ1JKL§QFŶXFKªQKVFKQKľPWĤQJ
FĬŪQJFFELŔQSKSSK¯QJQJŸDWURQJQJQKQJQKQJ

381KuQFKXQJ³\rXFҫXEҧRTXҧQ´WӵQJX\ӋQFyWKӇKӳXtFKWURQJFiFWUDQKFKҩSQӝLÿӏD
YjTXӕFWӃ&iFWUXQJWkPWjLFKtQKWKѭӡQJFyWKLӋQFKtKӧSWiFNKLQKұQÿѭӧF\rXFҫXQj\
<rXFҫXYӅWtQKEҧRPұWFyWKӇÿѭӧFÿѭDUDWURQJÿѫQ\rXFҫX&QJYӟL\rXFҫXYӅEҧR
TXҧQ\rXFҫXYӅEҧRPұWVӁÿӅQJKӏQJkQKjQJNK{QJÿѭӧFWK{QJWLQFKRNKiFKKjQJFӫD
KӑUҵQJKӗVѫFӫDKӑÿDQJÿѭӧFEҧRTXҧQĈk\FǊQJOjPӝWêWѭӣQJWӕWYjFyWKӇÿѭӧFFiF
WUXQJWkPWjLFKtQKW{QWUӑQJ
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E .KLPŦWERFRJLDRGŘFKÂQJQJŪ 675 F°OL§QTXDQÂŌQPŦW3(3VO
QJĬŪLQĬŨFQJRLFFFĪTXDQF°WKĶPTX\ŎQVDXNKLQJKL§QFŶXNƆOĬŮQJ
FĴQFKLDVňWK±QJWLQQ\YŨLFĪTXDQF°WKĶPTX\ŎQŬTXŞFJLDP3(3V
F°TXŞFWŘFKYFFTXŞFJLDF°OL§QTXDQ
F &FTXŞFJLDFĴQWK±QJERYŎFFKQKYLWŦLSKĮPYQKżQJWK±QJWLQ
ÂQJQJŪÂĬŰFSKWKLŔQWURQJERFRUVRWKQJQĤPYŎ3(3VQĬŨF
QJRLFKRFĪTXDQW©QKERTXŞFJLDWK±QJTXDFFERFRYŎJLDRGŘFK
ÂQJQJŪKRńFWK±QJWLQWŨLPŦWFĪTXDQF°WKĶPTX\ŎQWK±QJTXDPŦWWKŴ
WŲFWKªFKKŰS
G &FTXŞFJLDFĴQFQQKļFWULŐQNKDLKŔWKŞQJÂQKJLUŴLURWURQJYLŔF
QKĺQGĮQJFF3(3V&FKŔWKŞQJQ\F°WKŐEDRJŠP
ê &FWL§XFKªFKXQJYQJXŠQWK±QJWLQYªGŲQKĬQKżQJUŴLUROL§QTXDQ
ÂŌQFFTXŞFJLDQKĲWÂŘQKWKPQL§QF±QJWFFĨQJQKĬORĮLK©QKNLQK
GRDQKFŴDPŦWQJĬŪLÂĬŰFFKRO3(3V
ê 7KXWKĺSQKżQJWK±QJWLQOL§QTXDQÂŌQNKFKKQJWKĶPWUD[FPLQK
WK±QJWLQNKFKKQJWUĬŨFNKLFKRSK¦SÂĤQJNºWLNKRİQ
ê <§XFĴXN§NKDLWLVİQEľQJYĤQEİQYŎTX\ŎQVŬKżXKĬŬQJOŰLYS
GŲQJFKŌWLK©QKVžWURQJWUĬŪQJKŰSYLSKĮP
ê &KLDVňWK±QJWLQJLżDFFWUXQJWPWLFKªQK
ê .§NKDLWKXQKĺSYWLVİQ
ê &F SKĬĪQJ WLŔQ WUX\ŎQ WK±QJ F° WKŐ JL·S FF QJQ KQJ QKĺQ GĮQJ
3(3VYFĺSQKĺWWK±QJWLQNKFKKQJ
ê 1KżQJWK±QJWLQF°OL§QTXDQÂŌQTXŞFJLDPNKFKKQJF°TXŞFWŘFK
ê &±QJFŲW©PNLŌPWU§QLQWHUQHWEDRJŠPFFF±QJFŲOŨQYQKŜ
ê 6źGŲQJFĪVŬGżOLŔXYŎ3(3VFŴDFFQKFXQJFĲSGżOLŔX
H&FTXŞFJLDFĴQÂİPEİRUľQJFFFQKQFKŘXWUFKQKLŔPJLPVW
3(3V WKžF KLŔQ QJKL§P W·F FF QJKĦD YŲ FŴD P©QK WURQJ YLŔF FXQJ FĲS
WK±QJWLQERFRYYĺQKQKKŔWKŞQJTXİQOºUŴLUROL§QTXDQÂŌQ3(3V

5RFİQå4XQKLŎXÂĴXEŌSVŊOPKŜQJEżDĤQæ7KLŌXFĪFKŌ
SKŞLKŰSKLŔXTXİ

Tương trợ tư pháp trở nên cần thiết khi tài sản đã bị chuyển từ quốc
gia này sang quốc gia khác. Nếu không được tương trợ tư pháp kịp
thời, công tác THTS sẽ không thể thành công. Trong quá trình xử
lý văn bản yêu cầu tương trợ tư pháp, sự trao đổi thông tin giữa các
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bên liên quan đóng vai trò rất quan trọng. Trong những vụ án trọng
điểm, THTS sẽ thuận lợi nếu cán bộ tại các cơ quan có thẩm quyền
có thể trao đổi thông tin trực tiếp và nhanh chóng với nhau.
Một trở ngại quan trọng ảnh hưởng đến tiến độ thực hiện yêu cầu
tương trợ tư pháp đó là việc văn bản yêu cầu tương trợ sẽ đi qua rất
nhiều cơ quan chính phủ một cách không cần thiết. Trong những
trường hợp sử dụng đơn thỉnh cầu (letters rogatory), việc trao đổi
thông tin phải thông qua các kênh ngoại giao, và điều này có thể
ảnh hưởng đến tiến độ thực hiện yêu cầu tương trợ. Trong những
trường hợp không sử dụng đơn thỉnh cầu, đầu mối tiếp nhận và
cung cấp thông tin về tương trợ tư pháp giữa các bên là bộ ngoại
giao. Ở một số quốc gia khác, cơ quan trung ương sẽ hoạt động như
một “hòm thư” để chung chuyển các yêu cầu nhận được, đôi khi
phải qua ba hoặc bốn cơ quan khác yêu cầu mới đến được cơ quan,
đơn vị có thẩm quyền. Các chuyên gia cũng cho rằng, sự kiểm soát
ở cấp độ trung ương là cần thiết nhưng sự thận trọng này không
được khiến việc thực hiện yêu cầu tương trợ bị chậm trễ hoặc không
hiệu quả.
Thực tiễn cho thấy, trong những vụ việc nhạy cảm có liên quan đến
PEPs, có quan ngại về tính liêm chính của bộ ngoại giao trong việc
tiếp nhận và chuyển tiếp văn bản yêu cầu tương trợ. Một chuyên
gia cho biết, bộ ngoại giao của một quốc gia đã cố tình giữ lại văn
bản yêu cầu tương trợ cho đến khi cuộc bầu cử ở quốc gia họ kết
thúc. Trong một tình huống khác, một số thông tin trong văn bản
yêu cầu tương trợ bị rò rỉ tới truyền thông vào thời điểm cuộc
điều tra chưa kết thúc và thông tin bị rò rỉ có lợi cho một số thành
viên của chính phủ. Tuy nhiên, cũng có ý kiến cho rằng, việc gửi
văn bản yêu cầu tương trợ thông qua bộ ngoại giao cũng có những
thuận lợi nhất định vì bộ ngoại giao có thể xác định được đầu mối
tốt nhất để thực hiện yêu cầu và về nguyên tắc, họ không thể cố
tình giữ lại yêu cầu mà không dựa trên một cơ sở pháp lý nào. Vì
vậy, các quốc gia cần thống nhất với nhau rằng, cần giảm thiểu số
lượng các cơ quan có trách nhiệm tiếp nhận và gửi đi các văn bản
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yêu cầu tương trợ để công tác tương trợ tư pháp không phải chịu
bất cứ áp lực chính trị nào.
Một số quốc gia cho rằng, việc trao đổi thông tin không chính thức
và trực tiếp giữa các cán bộ thuộc các cơ quan có thẩm quyền tại
hai quốc gia về yêu cầu tương trợ có thể dẫn đến quan ngại về tính
hợp pháp của hoạt động tương trợ. Tuy nhiên, xét một cách tổng
thể, cơ chế trao đổi thông tin trực tiếp và những hình thức hỗ trợ
không chính thức trong quá trình tương trợ tư pháp là những công
cụ có giá trị khi không thể áp dụng các biện pháp cưỡng chế và có
thể giúp các bên hiểu rõ hơn về yêu cầu tương trợ.
7KžFWLŒQWŞW
&KRSK¦SFFFQEŦF°OL§QTXDQWUžFWLŌSWUDRÂŢLWK±QJWLQ
/L§QPLQK&KXXFKRSK¦S FĪTXDQWĬSKSŬPŤLTXŞFJLD WUDRÂŢLWK±QJ
WLQWUžFWLŌSYŨLQKDXNKLF°\§XFĴXWĬĪQJWUŰNK±QJFKªQKWKŶFOL§QTXDQÂŌQ
YLŔFÂLŎXWUDSKRQJWŜDYWŘFKWKXWLVİQ&ĪFKŌWUDRÂŢLWUžFWLŌSJLżDQKżQJ
QKKRĮWÂŦQJWKžFWLŒQŬFFTXŞFJLDNKL[źOºFF\§XFĴXWĬĪQJWUŰNK±QJ
FKªQKWKŶFÂĬŰFSKSOXĺWWKŸDQKĺQaÁLŎXFŴD81&$&YPŦWVŞKLŔS
ÂŘQKVRQJSKĬĪQJYŎWĬĪQJWUŰWĬSKSFĨQJJKLQKĺQQKżQJFĪFKŌWUDRÂŢL
WK±QJWLQYJźL\§XFĴXWĬĪQJWUŰWUžFWLŌS
D4X\ŌWÂŘQK-+$FŴD+ŦLÂŠQJ&KXXQJ\Y4X\ŌWÂŘQK-+$FŴD+ŦL
ÂŠQJ&KXXQJ\

Một trong số những trở ngại được báo cáo nhận định đó là cơ chế
phối hợp ở cấp độ quốc gia và quốc tế chưa thực sự hiệu quả. Một
số nhà hoạt động thực tiễn cho rằng, việc thiếu cơ chế phối hợp ở
cấp độ quốc tế có thể ảnh hưởng đến kết quả THTS đặc biệt là khi
tài sản tham nhũng nằm rải rác ở nhiều quốc gia khác nhau. Ví dụ,
việc bị cáo đồng ý ký kết một “thỏa thuận tự nhận tội” về một tội
phạm ít nghiêm trọng ở quốc gia này có thể gây khó khăn cho quá
trình điều tra ở các quốc gia khác; hoặc có thể gây trở ngại cho các
quốc gia khác khi cần thu thập chứng cứ cần thiết trong quá trình
điều tra. Các tội phạm đều biết rằng, trong bối cảnh toàn cầu hóa
như hiện nay, những tài sản có nguồn gốc tham nhũng có thể dễ
dàng được chuyển qua biên giới và tẩu tán tới các quốc gia khác
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nhau. Chúng cũng hiểu rằng, chừng nào các quốc gia còn gặp khó
khăn trong cơ chế hợp tác và phối hợp để xác định, truy tìm, thu
hồi và trả lại tài sản, tài sản của chúng vẫn có thể yên vị trong những
“vùng an toàn” 39.
Rất nhiều nhà hoạt động thực tiễn cho rằng cần thành lập các lực
lượng đặc nhiệm quốc tế để cùng giải quyết những khó khăn khi
xử lý một yêu cầu tương trợ tư pháp cụ thể. Theo đó, các lực lượng
này cần đề ra những mục tiêu hoạt động chung, cùng nhau điều
tra và THTS. Các lực lượng này có thể được thành lập để phục vụ
cho những vụ án cụ thể nhằm tận dụng năng lực và kinh nghiệm
chuyên môn của cả hai quốc gia hoặc để giải quyết những vấn đề về
tương trợ tư pháp. Chắc chắn rằng, việc cả quốc gia yêu cầu và được
yêu cầu đều thống nhất được với nhau về các mục tiêu hoạt động
chung sẽ giúp các bên hiểu hơn về những thách thức có thể gặp phải
và tạo cơ hội để chia sẻ và thống nhất về những cách tiếp cận mang
tính chiến lược đối với vụ án. Lực lượng đặc nhiệm khi được thành
lập sẽ gây sự chú ý và quan tâm xử lý của các cơ quan chức năng.
(Nếu quốc gia được yêu cầu đã thành lập lực lượng đặc nhiệm về
THTS, quốc gia yêu cầu có thể gửi văn bản yêu cầu tương trợ cho
lực lượng này và thông qua họ, đề nghị quốc gia được yêu cầu có sự
ưu tiên hơn trong xử lý yêu cầu tương trợ). Một số chuyên gia cũng
cho rằng các lực lượng đặc nhiệm cần nỗ lực tìm ra các giải pháp để
đổi mới và cải thiện công tác THTS.
Thiếu cơ chế phối hợp giữa các cơ quan chống tham nhũng trong
cùng một quốc gia cũng có thể cản trở quá trình tương trợ tư pháp
và THTS. Khi đó, lực lượng đặc nhiệm quốc tế cần kêu gọi sự tham
gia của nhóm các cán bộ liên ngành ở cấp độ quốc gia. Các thành
viên trong nhóm cần thống nhất một cơ chế phối kết hợp để tránh
3981&$&Yj)$7)ÿӅXFyNKX\ӃQQJKӏYӅFѫFKӃKӧSWiFTXӕFWӃKLӋXTXҧYjFyTX\ÿӏQK

TX\\rXFҫXFiFTXӕFJLDKӧSWiFÿӕLYӟLFiFYҩQÿӅYӅKuQKVӵ81&$&FXQJ\rXFҫXFiFFѫ
TXDQWKӵFWKLSKiSOXұWSKҧLKӧSWiFYӟLQKDX ĈLӅX WѭѫQJWUӧSKiS ĈLӅX ÿLӅXWUD
FKXQJ ĈLӅX YjWKXKӗLWjLVҧQ &KѭѫQJ9 .KX\ӃQQJKӏFӫD)$7)Vӕ WѭѫQJWUӧWѭ
SKiS  QJX\rQWҳFFQJKuQKVӵKyD  SKRQJWӓDWӏFKWKXYjWKXKӗLWjLVҧQ Yj FiF
KuQKWKӭFKӧSWiFNKiF ÿm[iFÿӏQKFiFFKXҭQPӵFPj)$7)ÿӅUDWURQJKӧSWiFTXӕFWӃ
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trùng lặp hoạt động cũng như cơ hội để trao đổi và thống nhất với
nhau về chiến lược hành động để thực hiện tương trợ tư pháp. Lực
lượng đặc nhiệm có thể hỗ trợ các cuộc điều tra trong nước và truy
tố tội phạm. Các quốc gia có thể thành lập nhóm liên ngành thường
trực để xử lý các yêu cầu về tương trợ tư pháp hoặc đột xuất trong
những vụ án quan trọng. Không nhất thiết phải quy định các nhóm
liên ngành cần hoạt động chuyên trách hay kiêm nhiệm. Điều quan
trọng là phải có một cơ quan chịu trách nhiệm điều phối, giám sát
tiến độ công việc và báo cáo về thực trạng xử lý yêu cầu tương trợ.
Cần có bản mô tả công việc, trong đó chỉ ra vai trò và trách nhiệm
của từng thành viên trong nhóm công tác liên ngành cũng như cơ
chế trao đổi thông tin và báo cáo.
7ĴPTXDQWUŚQJFŴDFĪFKŌWUDRÂŢLWK±QJWLQ
7URQJTXWU©QK[\GžQJQJKL§QFŶXQ\PŦWVŞTXŞFJLD\§XFĴXWĬĪQJWUŰ
FKRUľQJNK±QJSKİLTXŞFJLDÂĬŰF\§XFĴXQRFĨQJWKLŔQFKªKŰSWFYŨLKŚ
WURQJTXWU©QK7+764XDQÂLŐPQ\NK±QJF°FĤQFŶ7U§QWKžFWŌPŦWTXŞF
JLD\§XFĴXF°WKŐÂ NK±QJKLŐXÂ·QJYŎ\§XFĴXFXQJFĲSWK±QJWLQWŸSKªD
TXŞFJLDÂĬŰF\§XFĴXQ§QFKRUľQJTXŞFJLDÂĬŰF\§XFĴXNK±QJPXŞQWKžF
KLŔQWĬĪQJWUŰ&ĨQJF°QKżQJTXŞFJLDOĮLWLQWĬŬQJPŦWFFKNK±QJWKžFWŌ
UľQJTXŞFJLDQRFĨQJF°QKżQJTX\WU©QKYWLŌSFĺQWK±QJWLQYQJXŠQ
OžFQKĬQKDXWURQJF±QJWF7+76.KLTXŞFJLDÂĬŰF\§XFĴXNK±QJWKŐWKžF
KLŔQWĬĪQJWUŰQKĬPRQJÂŰLTXŞFJLD\§XFĴXF°WKŐSKQQQYŎVžWKLŌX
KŰSWFQJD\FİNKLYLŔFWU©KR QYNK±QJWKŐWKžFKLŔQ\§XFĴXWĬĪQJWUŰWĬ
SKS[XĲWSKWWŸQKżQJNKFELŔWWURQJTX\WU©QKYQJXŠQOžF
7ĮLFFKŦLQJKŘTXŞFJLDWKQKYL§Q81&$&YWURQJFFFXŦFKŚSFŴD1K°P
F±QJWFOL§QFKªQKSKŴPŬUŦQJYŎ7+76FĪFKŌWUDRÂŢLWK±QJWLQOYĲQÂŎ
WKĬŪQJ[X\§QÂĬŰFÂHPUDWUDRÂŢLWKİROXĺQYÂĬŰFFRLQKĬPŦW\ŌXWŞUĲW
TXDQWUŚQJWURQJ7+76ÁŐKŰSWFKLŔXTXİFFE§QOL§QTXDQFĴQWUDRÂŢL
U²UQJYFŲWKŐYŨLQJ±QQJżSK¶KŰSÂŐWKŞQJQKĲWÂĬŰFYŎQŦLGXQJFŴD
\§XFĴXWĬĪQJWUŰWUQKYLŔFGLŒQJLİL\§XFĴXWKLŌXFKªQK[FYNK±QJF°
FĤQFŶa7K§PYRÂ°FFTXŞFJLDF°WKŐWŢFKŶFFFÂŰWWĺSKXĲQNƆQĤQJ
WKLŌWOĺSFFPĮQJOĬŨLKRĮWÂŦQJJLżDFFE§QOL§QTXDQÂŐWUDRÂŢLYWUQK
YLŔFGLŒQJLİLVDLOŔFKWK±QJWLQ
DÁLŎX  Y  81&$&\§XFĴXUľQJ\§XFĴXWĬĪQJWUŰWĬSKSSKİLÂĬŰFOĺSWKQKYĤQEİQKRńF
QŌXF°WKŐEľQJQKżQJFFKF°NKİQĤQJWĮRUDYĤQEİQ
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.KX\ŌQQJKŘWKžFWKL
D ÁŐWĤQJFĬŪQJKLŔXTXİKŰSWFTXŞFWŌFFTXŞFJLDF°OL§QTXDQFĴQ
WKDPJLDYRFFOžFOĬŰQJÂńFQKLŔPTXŞFWŌKRńFFFFXŦFKŚSTXŞFWŌ
ÂĬŰFWŢFKŶFÂŘQKNƀNKLF°WŸKDLTXŞFJLDWUŬO§QF°OL§QTXDQÂŌQPŦW
YŲQ7+76TXDQWUŚQJ
E &FTXŞFJLDFĴQUVRWFFWKŜDWKXĺQYŎWĬĪQJWUŰWĬSKSÂ NºNŌWY
F°QKżQJELŔQSKSQKľPÂİPEİRPŦWFĪFKŌSKŞLKŰSYKŰSWFKLŔX
TXİ&FTXŞFJLDF°WKŐWKQKOĺSFFOžFOĬŰQJÂńFQKLŔPOL§QQJQK
KRńFFFQK°PF±QJWFFKXQJÂĬŰFQK°PKŚSÂŘQKNƀÂŐWUDRÂŢLYŎ
FKLŌQOĬŰFKQKÂŦQJ
F .KLPŦWFĪTXDQWUXQJĬĪQJÂĬŰFFKŖÂŘQKOÂĪQYŘÂĴXWL§QWLŌSQKĺQ\§X
FĴXWĬĪQJWUŰKŔWKŞQJSKSOXĺWTXŞFJLDFĴQFKRSK¦SNKX\ŌQNKªFKY
WĮRÂLŎXNLŔQFKRFĪFKŌOL§QOĮFFĲSFKX\§QYL§QNKLFĴQWKLŌWF°WKŐER
FRWK±QJWLQYŎWLŌQÂŦ[źOºYŲYLŔFFKRFĪTXDQÂĴXPŞL7X\QKL§QFF
TXŞFJLDFĴQEDQKQKFFFKªQKVFKYWKŴWŲFQKľPWUQKVžWKDPJLD
NK±QJFĴQWKLŌWFŴDTXQKLŎXFĪTXDQWURQJTXWU©QKWĬĪQJWUŰWĬSKS

5RFİQ.ªFKKRĮWQKDQKWKŴWŲF\§XFĴXWĬĪQJWUŰWĬSKSFKªQK
WKŶF

Trong bối cảnh của nghiên cứu này, thuật ngữ “tương trợ tư pháp
chính thức” được hiểu là việc yêu cầu tương trợ tư pháp bằng văn
bản, một thủ tục pháp lý trong đó đòi hỏi phải tuân thủ những
quy trình, yêu cầu và điều kiện nhất định. Những yêu cầu này,
như được mô tả rất cụ thể trong nghiên cứu, khiến các quốc gia
yêu cầu tương trợ phải đối mặt với nhiều khó khăn để có thể nhận
được tương trợ kịp thời và hiệu quả. Phụ thuộc vào nội dung yêu
cầu tương trợ, các yêu cầu pháp lý mà quốc gia được yêu cầu đưa
ra có thể liên quan đến sự tồn tại của các cáo buộc hình sự (Rào
cản 10), nguyên tắc cùng hình sự hóa (Rào cản 22) và căn cứ bắt
buộc từ chối tương trợ (Rào cản 22). Quá trình tương trợ thường
kéo dài và bị trì hoãn bởi nhiều nhân tố, ví dụ như việc phải đảm
bảo các quyền tố tụng của đối tượng bị điều tra (thường là những
lý do hợp pháp nhưng đôi khi cũng bị lạm dụng) hoặc việc thiếu
nguồn lực để đáp ứng yêu cầu (xem Rào cản 3). Những yêu cầu
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trên có thể cần thiết trong nhiều trường hợp nhưng các quốc gia
có thể thực hiện yêu cầu tương trợ mà không nhất thiết phải thông
qua hình thức tương trợ chính thức.
Thông thường, tương trợ tư pháp chính thức chỉ cần thiết khi yêu
cầu tương trợ có liên quan đến việc phải áp dụng các biện pháp
cưỡng chế, ví dụ, quyết định buộc công khai thông tin về giao dịch
của tài khoản hoặc thực hiện lệnh khám xét hoặc thu giữ tài sản.
Trong khi đó, các quốc gia không nhất thiết phải sử dụng các biện
pháp cưỡng chế trong giai đoạn đầu của quá trình điều tra và trong
suốt quá trình thu thập thông tin và dữ liệu tình báo và vì vậy, tương
trợ tư pháp giữa các quốc gia không nhất thiết phải thông qua kênh
chính thức. Ở giai đoạn này, việc tương trợ có thể được thực hiện
một cách không chính thức, được hiểu là sự hỗ trợ thông qua các
kênh mà không đòi hỏi phải có văn bản yêu cầu tương trợ chính
thức – đây là một hình thức hỗ trợ được quy định trong nhiều hiệp
định và pháp luật nhiều quốc gia về tương trợ tư pháp40. Tương trợ
tư pháp không chính thức có thể là khả năng trao đổi thông tin trực
tiếp hoặc hỗ trợ lẫn nhau giữa các đơn vị tình báo tài chính, cảnh
sát, công tố viên hoặc các thẩm phán ở cả hai quốc gia, với điều
kiện rằng, quốc gia yêu cầu tương trợ sẽ sớm gửi lại văn bản yêu cầu
tương trợ tư pháp chính thức cho quốc gia được yêu cầu41.
Hỗ trợ không chính thức đóng vai trò quan trọng trong quá
trình THTS. Khi không phải đáp ứng ngay các yêu cầu khắt
khe của thủ tục tương trợ chính thức, các các nhà hoạt động
thực tiễn có thể thu thập thông tin nhanh chóng và đầy đủ hơn,
40ËWFKtQKWKӭFYӟLêQJKƭDOjtWFiF\rXFҫXOLrQTXDQÿӃQWKӫWөFKӛWUӧNK{QJFKtQKWKӭF
NK{QJQrQÿѭӧFKLӇXWKHRQJKƭDOjEDRJӗPEҩWFӭPӝWSKѭѫQJWKӭFEҩWKӧSSKiSKRһF³PӝW
VӵWKӓDWKXұQVkQVDX´QjR
411KyPFiFÿѫQYӏWuQKEiRWjLFKtQK(JPRQWWURQJ7X\rQEӕYӅ0өFÿtFKYj1JX\rQWҳF
WUDRÿәLWK{QJWLQÿmNKX\ӃQQJKtFKFiFTXӕFJLDWKjQKYLrQFKLDVҿQKӳQJWK{QJWLQWjLFKtQK
OLrQTXDQÿӃQUӱDWLӅQYjWjLVҧQSKҥPWӝL7KiQJQKyP(JPRQWÿmEDQKjQKWjL
OLӋXYӅ1KӳQJWKӵFWLӉQWӕWWURQJWUDRÿәLWK{QJWLQJLӳDFiFÿѫQYӏWuQKEiRWjLFKtQK;HP
KWWSZZZHJPRQWJURXSRUJOLEUDU\HJPRQWGRFXPHQWV
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có cơ sở để dự thảo văn bản yêu cầu tương trợ tư pháp có chất
lượng và xây dựng được một chiến lược hành động hiệu quả.
Tầm quan trọng của các kênh hỗ trợ không chính thức giữa
các cơ quan trong tương trợ tư pháp được đề cập nhiều trong
UNCAC và FATF42.
Một số nhà hoạt động thực tiễn cho biết, cơ chế liên lạc không chính
thức luôn là điểm khởi đầu của bất cứ yêu cầu tương trợ nào. Có
quan ngại đối với việc sử dụng các thủ tục không chính thức khi
quốc gia yêu cầu sử dụng những thông tin được cung cấp làm chứng
cứ trong quá trình tố tụng của họ. Trong trường hợp này, quốc gia
cung cấp thông tin không chính thức cần nêu rõ yêu cầu quốc gia
được cung cấp thông tin phải tuân thủ những thủ tục pháp luật nhất
định trước khi sử dụng những thông tin được cung cấp làm chứng
cứ trước tòa. Trước khi cung cấp thông tin, quốc gia được yêu cầu
cần làm rõ với quốc gia yêu cầu tương trợ về việc cho phép hoặc
không cho phép sử dụng thông tin làm chứng cứ trước tòa.
ĈLӅX81&$&ÿm\rXFҫXFiFTXӕFJLDWKjQKYLrQVӁWăQJFѭӡQJKLӋXTXҧFӫDKRҥW
ÿӝQJWKӵFWKLSKiSOXұWĈLӅX81&$&FǊQJÿӅFұSÿӃQFiFNӻWKXұWÿLӅXWUDÿһFELӋWYj
ĈLӅX  YjÿӅFұSÿӃQYLӋFFXQJFҩSWK{QJWLQOLrQTXDQÿӃQ\rXFҫXWѭѫQJWUӧWѭSKiS
KRһF7+76PjNK{QJFҫQSKҧLFyÿӅQJKӏWUѭӟF&iFTXӕFJLDWKjQKYLrQFӫD81&$&DG[
WUDRÿәLYӅFѫFKӃWK{QJWLQWUӵFWLӃSWURQJ1JKӏTX\ӃWNKX\ӃQQJKӏUҵQJFiFTXӕFJLD
FҫQWӵÿӝQJFKLDVҿWK{QJWLQYӅWjLVҧQSKҥPWӝLFKRFiFTXӕFJLDNKiFYjWăQJFѭӡQJFiF
NrQKWUDRÿәLWK{QJWLQNK{QJFKtQKWKӭFWK{QJTXDYLӋFFKӍÿӏQKFiQEӝKRһFFѫTXDQFy
QKLӋPYөOjPÿҫXPӕLOLrQOҥFYjKӛWUӧWKӵFKLӋQFyKLӋXTXҧFiF\rXFҫXÿӕLYӟL\rXFҫX
WѭѫQJWUӧWѭSKiSFKtQKWKӭF1KyPF{QJWiFOLrQFKtQKSKӫPӣUӝQJYӅ7+76ÿѭӧFWKjQK
OұSWҥL+ӝLQJKӏFiFTXӕFJLDWKjQKYLrQFǊQJÿmNKX\ӃQJKӏYLӋFWăQJFѭӡQJPҥQJOѭӟLKӧS
WiFWUDRÿәLWK{QJWLQFKtQKWKӭFYjNK{QJFKtQKWKӭF [HP&263:* 

42

7ѭѫQJWӵQKѭWKӃ8172&FǊQJ\rXFҫXFiFTXӕFJLDWKjQKYLrQFXQJFҩS³QKӳQJELӋQ
SKiSWѭѫQJWUӧWѭSKiSUӝQJUmLQKҩWWURQJTXiWUuQKÿLӅXWUDWUX\WӕYj[pW[ӱFiFWӝLSKҥP
ÿѭӧFTX\ÿӏQKEӣL&{QJѭӟF´&iFTXӕFJLDWKjQKYLrQFyQJKƭDYө³PӣUӝQJFKRQKDX
QKӳQJKӛWUӧWѭѫQJWӵ´NKLTXӕFJLD\rXFҫX³FѫVӣFKtQKÿiQJÿӇQJKLQJӡ´UҵQJPӝWWURQJ
VӕQKӳQJWӝLSKҥPYӅEҧQFKҩWOjWӝLSKҥP[X\rQTXӕFJLDYjFK~QJÿmSKiWWULӇQWKjQK
QKyPWӝLSKҥPFyWәFKӭF
;HPWKrP.KX\ӃQQJKӏFӫD)$7)³&iFTXӕFJLDFҫQÿҧPEҧRUҵQJFiFFѫTXDQFyWKҭP
TX\ӅQFӫDKӑÿmFXQJFҩSUӝQJUmLQKҩWVӵKӧSWiFTXӕFWӃWӟLFiFÿӕLWiFFӫDKӑ&ҫQFy
SKѭѫQJWKӭFU}UjQJYjKLӋXTXҧÿӇWҥRÿLӅXNLӋQFKRVӵFKLDVҿWK{QJWLQPDQJWtQK[k\
GӵQJYjNӏSWKӡLJLӳDFiFÿӕLWiFQJD\FҧNKLFyÿӅQJKӏWUѭӟFKRһFWKHR\rXFҫXYӅQKӳQJ
WK{QJWLQFyOLrQTXDQÿӃQUӱDWLӅQYjQKӳQJWӝLSKҥPJӕF´
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Không chỉ phục vụ quá trình thu thập thông tin, hình thức hỗ trợ
không chính thức cũng mở ra cơ hội đối thoại cho các bên liên
quan, là bước chuẩn bị cho việc gửi văn bản yêu cầu tương trợ chính
thức sau đó và có thể giúp các quốc gia hiểu rõ hơn về các yêu cầu
của nhau. Trên cơ sở đó, quốc gia yêu cầu có thể dự thảo một văn
bản yêu cầu tương trợ chính thức có chất lượng. Trong trường hợp
yêu cầu tương trợ tư pháp chính thức bị từ chối vì những thiếu sót
hoặc bị trả lại để bổ sung thêm thông tin, việc thực hiện tương trợ
có thể bị trì hoãn. Như một hình thức hỗ trợ không chính thức,
có quốc gia được yêu cầu đã dự thảo văn bản yêu cầu cho quốc
gia yêu cầu. Đối với những vụ án khó khăn và phức tạp, một số
quốc gia đã khuyến khích các quốc gia yêu cầu gửi bản dự thảo
văn bản yêu cầu tương trợ nhưng quốc gia yêu cầu thường không
thực hiện việc này43.
Nếu tiên lượng trước được những khó khăn có thể gặp phải khi gửi
văn bản yêu cầu tương trợ tư pháp chính thức, trước tiên, các quốc
gia yêu cầu có thể xin ý kiến của quốc gia được yêu cầu về việc sử
dụng các kênh hỗ trợ không chính thức, và khả năng được nhận
những hỗ trợ không chính thức trước khi chính thức gửi đi văn bản
yêu cầu tương trợ.
Các cơ quan tại quốc gia được yêu cầu cần cung cấp thông tin và
hỗ trợ không chính thức cho các đối tác nước ngoài mà không yêu
cầu phải có văn bản yêu cầu tương trợ chính thức. Hiện nay, nhìn
chung các quốc gia đều sẵn sàng cung cấp cho nhau những hỗ trợ
không chính thức trước khi nhận được văn bản yêu cầu tương
trợ chính thức. Thông thường, các tương trợ và hợp tác mở rộng,
đòi hỏi nhiều kỹ thuật đặc biệt cũng có thể được thực hiện nhưng
không chắc chắn. Ví dụ, trong một vụ án phức tạp, nếu một quốc
gia không thể thực hiện yêu cầu tương trợ khi chưa nhận được văn
bản yêu cầu tương trợ chính thức, sẽ rất hữu ích nếu các quốc gia
có thể trao đổi sơ bộ với nhau về các tình huống giả định có thể
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xảy ra. Qua trao đổi trước, quốc gia yêu cầu có thể đề nghị quốc gia
được yêu cầu bảo quản những chứng cứ cụ thể của vụ án, qua đó,
trong trường hợp không thể thực hiện yêu cầu tương trợ thì quốc
gia được yêu cầu ít nhất vẫn có thể cân nhắc về những hỗ trợ có thể
thực hiện bằng nỗ lực tối thiểu của họ. Tuy nhiên, quốc gia yêu cầu
cần tận dụng triệt để tất cả các kênh hỗ trợ không chính thức trước
khi gửi đi văn bản yêu cầu tương trợ chính thức.
Các quốc gia cần đảm bảo rằng hệ thống pháp luật nội địa cho phép
việc trao đổi thông tin trực tiếp giữa các cơ quan trong nước – bao
gồm các cơ quan thực thi pháp luật, đơn vị tình báo và cơ quan tố
tụng – và các cơ quan đồng cấp ở nước ngoài, như theo quy định của
UNCAC. Để tạo điều kiện hợp tác hiệu quả, một số quốc gia đã cho
phép các cơ quan của mình trao đổi thông tin với các quốc gia nước
ngoài mà không yêu cầu sự trao đổi này phải trên cơ sở đồng cấp. Ví
dụ, một quốc gia đã cho phép các trung tâm tài chính của họ, thông
qua các đơn vị tình báo tài chính, để cung cấp các thông tin theo yêu
cầu của các cơ quan thực thi pháp luật trong Liên minh Châu Âu.
Quy định này cho phép các quốc gia thực thi pháp luật của EU có
được những thông tin liên quan đến một tài khoản trong một trung
tâm tài chính nhất định hoặc về một giao dịch của một cá nhân mà
có cơ sở để tin rằng có liên quan đến một hành động khủng bố hoặc
rửa tiền nghiêm trọng. Dù những thông tin được cung cấp là có giới
hạn nhưng cùng với các công cụ điều tra sẵn có khác, các cơ quan
thực thi pháp luật vẫn có thể sử dụng những thông tin quan trọng
đó để phục vụ quá trình điều tra. Một văn bản yêu cầu tương trợ tư
pháp có thể đưa ra yêu cầu cung cấp bổ sung thông tin. Ngay cả khi
không tìm thấy bất cứ thông tin nào liên quan đến tài khoản và giao
dịch đáng ngờ tại các trung tâm tài chính thì quy định này vẫn có
ích vì đã giúp các cơ quan thực thi pháp luật không phải tiếp tục huy
động nguồn lực một cách không cần thiết.
Tối thiểu, quốc gia được yêu cầu phải cung cấp thông tin cho quốc
gia yêu cầu về những biện pháp điều tra không cưỡng chế có thể
được áp dụng. Bên cạnh đó, để tránh khả năng tài sản bị tẩu tán,
quốc gia được yêu cầu cần ra quyết định phong tỏa tạm thời tài sản
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trong vòng 72 tiếng hoặc ít hơn, như một biện pháp hỗ trợ không
chính thức, ngay cả khi hành động phong tỏa được coi là biện pháp
cưỡng chế. Một nghiên cứu gần đây của Tổ chức Minh bạch Quốc
tế cũng đề xuất rằng, các quốc gia cần sẵn sàng cũng cấp những loại
thông tin sau cho quốc gia yêu cầu mà không đòi hỏi phải có văn
bản yêu cầu chính thức:
t $ԊTՙEաMJՍVDÙOH WÓE՜OIԋIՓTԊWՊÿʅOHLâRVZՊOTՙIաV
nhà đất, hồ sơ công ty, thông tin liên quan đến ban lãnh đạo, cổ
đông, và tài khoản công ty (xem Rào cản 27);
t -JÐOMԺDWJDÈDOIÉODI՞OHUJՊNOʅOHÿՋYÈDÿՏOIMJՍVOIÉO
chứng đó có sẵn sàng hợp tác và cung cấp lời khai, nếu việc làm
này được pháp luật cho phép;
t ćÙOHUJODIJUJՉUWՊOIաOHOIËDVOHDԼQEՏDIW՜WËMԋVUSաIՓ
sơ, dữ liệu công mà không đòi hỏi lệnh của tòa án44.
7KžFWLŒQWŞW
ÁŐWĤQJFĬŪQJKLŔXTXİKŰSWFTXŞFWŌFFTXŞFJLDF°OL§QTXDQFĴQFKŴ
ÂŦQJ[FÂŘQKQKXFĴXKŤWUŰFŴDTXŞFJLD\§XFĴXŬJLDLÂRĮQÂĴXFŴDTX
WU©QKÂLŎXWUDYFĴQTXDQWPWŨLFFELŔQSKSKŤWUŰNK±QJFKªQKWKŶF&F
TXŞFJLDQ\NKX\ŌQNKªFKYLŔFSGŲQJFFK©QKWKŶFKŤWUŰNK±QJFKªQKWKŶF
Y©NKLPŦW\§XFĴXWĬĪQJWUŰÂĬŰFWKžFKLŔQTXDFFN§QKNK±QJFKªQKWKŶF
PYĸQJL·SWKXWKĺSÂĬŰFFKŶQJFŶÂĬŰFW¯DQFKĲSQKĺQ VŊÂĶ\QKDQK
WLŌQÂŦWĬĪQJWUŰWĬSKSYJLİPWİLFKRFFFĪTXDQWKžFKLŔQWĬĪQJWUŰ
1KLŎXTXŞFJLDWKžFKLŔQ\§XFĴXWĬĪQJWUŰNK±QJFKªQKWKŶFWK±QJTXDFĪ
FKŌWUDRÂŢLWK±QJWLQWUžFWLŌSJLżDFİQKVWKDLTXŞFJLDQKľP[FÂŘQKYW©P
KLŐXQKżQJWK±QJWLQOL§QTXDQÂŌQFFFQKQWLNKRİQQJQKQJYEİQJ
TX\ŌWWRQWKXFKLWLVİQWKžFWŌSKLYŲOPĤQFFO QKÂĮRGRDQKQJKLŔS
FŢÂ±QJYQKżQJÂŘDFKŖF±QJW\ÂĬŰFÂĤQJNº1ŌXJźLPŦWYĤQEİQ\§XFĴX
WĬĪQJWUŰÂŐFXQJFĲSQKżQJWK±QJWLQNŐWU§QVŊWŞQUĲWQKLŎXWKŪLJLDQ7KD\
Y©WKŌFFTXŞFJLD\§XFĴXF°WKŐ[LQºNLŌQFFTXŞFJLDÂĬŰF\§XFĴXYŎ
NKİQĤQJÂĬŰFKŤWUŰNK±QJFKªQKWKŶFYQŌXF°WKŐÂĬŰFFXQJFĲSWK±QJ
WLQYŎFF\§XFĴXFŴDK©QKWKŶFWĬĪQJWUŰQ\
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0ŦWVŞTXŞFJLDNKX\ŌQNKªFKYLŔFVŨPJźLYĤQEİQ\§XFĴXWĬĪQJWUŰO§Q
WUDQJZHEFŴDWŢFKŶF(JPRQWQŌXPŦWTXŞFJLDPXŞQW©PKLŐXWK±QJWLQYŎ
PŦWWLNKRİQQJQKQJFŲWKŐKD\YLŔFWLŌSFĺQKŔWKŞQJFĪVŬGżOLŔXTXŞF
JLDKĪQOYLŔFJźLPŦWYĤQEİQ\§XFĴXSKRQJWŜDåEĲWNƀKRńFWĲWFİWL
NKRİQKRńFWLVİQFŴDëæ&FTXŞFJLDQ\FĨQJNKX\ŌQNKªFKFFFĪTXDQ
WKžFWKLSKSOXĺWWUDRÂŢLWUžFWLŌSYŨLQKDXYŎNKİQĤQJÂĬŰFWĬĪQJWUŰWK±QJ
TXDFFN§QKKŤWUŰNK±QJFKªQKWKŶF
.KX\ŌQQJKŘFKªQKVFK
D&FTXŞFJLDFĴQ[\GžQJYWKžFWKLQKżQJFKªQKVFKYWKŴWŲFQKľP
ÂİPEİRNKİQĤQJWKžFKLŔQFFKŤWUŰNK±QJFKªQKWKŶFFKRFFÂŞLWF
QĬŨFQJRLWK±QJTXDYLŔFSGŲQJQKżQJELŔQSKSNK±QJSKİLVźGŲQJ
FĬŮQJFKŌQKQĬŨFKRńFSKRQJWRİWLVİQWĮPWKŪLWURQJY¯QJWLŌQJ
KRńFªWKĪQYŨLQKżQJÂLŎXNLŔQKŰSOºYWKŜDÂQJ
E&FTXŞFJLDFĴQ[\GžQJFFFKªQKVFKYWKŴWŲFÂŐFXQJFĲSKŤWUŰ
NK±QJFKªQKWKŶFŬWĲWFİFFJLDLÂRĮQWUĬŨFWURQJYVDXNKLKRQWKLŔQ
YĤQEİQ\§XFĴXWĬĪQJWUŰFKªQKWKŶF
.KX\ŌQQJKŘWKžFWKL
D4XŞFJLD\§XFĴXFĴQWĺQGŲQJWULŔWÂŐFFN§QKKŤWUŰNK±QJFKªQKWKŶF
WUĬŨFNKLJźLÂLYĤQEİQ\§XFĴXWĬĪQJWUŰFKªQKWKŶF
E4XŞF JLD ÂĬŰF \§X FĴX FĴQ VŨP WK±QJ ER FKR TXŞF JLD \§X FĴX YŎ
QKżQJWK±QJWLQÂĬŰFSK¦SFXQJFĲSPNK±QJSKİLWK±QJTXD\§XFĴX
WĬĪQJWUŰWĬSKSFKªQKWKŶF1KżQJKĬŨQJGĸQFŲWKŐFĴQÂĬŰFF±QJNKDL
WU§QWUDQJZHEFŴDFKªQKSKŴTXŞFJLDÂ° [HP5RFİQ 
F&FTXŞFJLDNK±QJQ§QÂ¯LKŜLSKİLQKĺQÂĬŰFYĤQEİQ\§XFĴXWĬĪQJWUŰ
FKªQKWKŶFNKLKŔWKŞQJFĪVŬGżOLŔXF±QJFŴDKŚFKĬDÂĬŰFF±QJNKDLYª
GŲQKĬKŠVĪÂĤQJNºVŬKżXQKÂĲWKŠVĪÂĤQJNºF±QJW\WK±QJWLQYŎ
O QKÂĮRGRDQKQJKLŔSYFŢÂ±QJ&FTXŞFJLDFĴQFXQJFĲSEİQVDR
ERFRQĤPYFFYĤQEİQF°OL§QTXDQPNK±QJFĴQSKİLF°YĤQEİQ
\§XFĴXFKªQKWKŶF
G.KLÂĬŰF\§XFĴXFFTXŞFJLDFĴQVłQVQJOL§QOĮFYŨLFFQKQFKŶQJ
WLŎPQĤQJPNK±QJFĴQSKİLF°YĤQEİQ\§XFĴXFKªQKWKŶFÂŐ[FÂŘQK
NKİQĤQJWžQJX\ŔQKŰSWFFŴDQKQFKŶQJYŨLTXŞFJLD\§XFĴX&F
TXŞFJLDFĴQOĲ\OŪLNKDLFŴDQKQFKŶQJWžQJX\ŔQPNK±QJFĴQYĤQEİQ
\§XFĴXFKªQKWKŶFYŨLÂLŎXNLŔQUľQJYLŔFOL§QOĮFYŨLQKQFKŶQJÂĬŰF
SKSOXĺWQĬŨFQ\FKRSK¦S
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1KżQJURFİQY\§XFĴXSKSOº
OPWU©KR QTXWU©QKWĬĪQJWUŰ

5RFİQ1KżQJNKFELŔWWURQJWUX\ŎQWKŞQJSKSOXĺW

Sự khác biệt trong truyền thống pháp luật giữa các quốc gia gây
những khó khăn và vướng mắc cho quá trình THTS. Các nhà hoạt
động thực tiễn cho rằng, những sự khác biệt này là một lý do khiến
nhiều yêu cầu đã bị gửi lại cho quốc gia yêu cầu, đề nghị cung cấp
thông tin bổ sung. Những sự khác biệt này có thể dẫn đến khó khăn
cho những nhà hoạt động thực tiễn vốn không quen với hệ thống
pháp luật của một quốc gia khác, để biết một quốc gia cụ thể áp
dụng hệ thống dân luật, thông luật hay hỗn hợp. Ví dụ, pháp luật các
quốc gia có thể quy định khác nhau về thời hạn để thực hiện một
yêu cầu tương trợ cụ thể. Các nhà hoạt động thực tiễn có thể lúng
túng khi không không biết rằng một số kỹ thuật điều tra có thể áp
dụng rất nhanh chóng ở quốc gia này nhưng lại không được pháp
luật cho phép ở những quốc gia khác.
Những sự khác biệt được chỉ ra dưới đây giữa các quốc gia theo hệ
thống dân luật và thông luật có thể dẫn đến những rào cản đối với
quá trình THTS.
t Thuật ngữ: Các quốc gia có cách sử dụng những thuật ngữ khác
nhau đối với tên gọi của các tội phạm (làm cơ sở để xác định việc
có tuân thủ nguyên tắc cùng hình sự hóa hay không) và cơ chế thu
hồi. Trong hệ thống dân luật, thuật ngữ “search and seizure order”
được sử dụng để chỉ lệnh của tòa án cho phép tiếp cận hồ sơ ngân
hàng; trong khi đó, thuật ngữ được sử dụng trong hệ thống thông
luật là “production order” hoặc “subpoena”. Một số nhà hoạt động
thực tiễn trong hệ thống dân luật cho rằng thuật ngữ “thu hồi dân
sự” trong thông luật dễ gây hiểu lầm vì thuật ngữ này mặc định
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việc thu hồi phải thực hiện theo thủ tục tố tụng dân sự mặc dù
vụ án có yếu tố hình sự. Tương tự như thế, việc thuật ngữ “civil
forfeiture” hoặc “civil confiscation” được sử dụng ở những quốc
gia theo hệ thống thông luật để mô tả việc tịch thu đối vật (tịch
thu hướng tới tài sản) mà không dựa trên phán quyết hình sự của
tòa án, có thể xung đột với cách sử dụng thuật ngữ ở các quốc gia
theo hệ thống dân luật yêu cầu việc tịch thu phải dựa trên phán
quyết của tòa án và pháp luật tương trợ tư pháp quốc gia không
quy định về thu hồi dân sự. Các nhà hoạt động thực tiễn cần nhận
thức được những khác biệt và tránh sử dụng những thuật ngữ dễ
gây nhầm lẫn trong văn bản yêu cầu. Ví dụ, các chuyên gia nên sử
dụng thuật ngữ “thu hồi không dựa trên phán quyết” hoặc “thu
hồi không dựa trên buộc tội” khi muốn đề cập đến “thu hồi dân
sự” hoặc “tịch thu dân sự”.
t Các công cụ hiện có nhằm tịch thu hoặc thu hồi: Ngay cả đối
với các quốc gia có cùng truyền thống pháp luật vẫn có thể có
các công cụ pháp lý khác nhau nên ở những quốc gia có truyền
thống pháp luật khác nhau, sự khác biệt lại càng rõ nét. Các
nhà hoạt động thực tiễn theo dân luật có thể áp dụng hình thức
tịch thu mở rộng (tịch thu tài sản không trực tiếp có được từ tội
phạm) và thu hồi sau khi kết án tội làm giàu bất chính. Không
giống như các quốc gia theo hệ thống dân luật, các quốc gia
thông luật có thể THTS dựa trên các tiêu chuẩn về bằng chứng
dễ dàng hơn, ví dụ như thông qua thỏa thuận tự nhận tội và các
giả định pháp lý. Căn cứ để tòa án ban hành các quyết định trong
vụ kiện dân sự theo thông luật hay dân luật khác nhau do những
khác biệt trong yêu cầu về bằng chứng (trong thông luật đòi hỏi
bằng chứng có xác suất phải chăng hoặc có xác suất đúng nhiều
hơn sai, trong khi theo hệ thống dân luật đòi hỏi những bằng
chứng không có lý do chính đáng để nghi ngờ - niềm tin nội tâm
của thẩm phán).
t Yêu cầu về bằng chứng: Yêu cầu về bằng chứng và nghĩa vụ chứng
minh được quy định khác nhau trong thông luật và dân luật. Ví
dụ, theo thông luật, việc khám xét phải được sự cho phép của
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thẩm phán và đòi hỏi phải có bằng chứng có cơ sở để tin rằng
một tội phạm đã được thực hiện và hiện bằng chứng đang ở nơi
cần khám xét; trong khi dân luật cho phép thẩm phán điều tra
hoặc công tố viên tiến hành tất cả các thủ tục cần thiết để xác
định sự thật45. Các quốc gia quy định khác nhau về tiêu chuẩn
đối với bằng chứng. Nếu các nhà hoạt động thực tiễn không có
kiến thức pháp lý về quy trình thu thập bằng chứng trong các hệ
thống pháp luật, họ có thể sẽ thu thập những bằng chứng không
được chấp nhận tại tòa.
t Yêu cầu để được chấp nhận: Các nước theo hệ thống thông luật
nhìn chung yêu cầu những bản khai có tuyên thệ và sự chứng
nhận đối với những tài liệu được sử dụng làm bằng chứng trước
tòa, trong khi các nước theo hệ thống dân luật không đặt ra yêu
cầu này.
t Thủ tục để nhận được hỗ trợ: Do các điều tra viên và công tố viên
trong hệ thống dân luật thường có thể quyết định việc phong tỏa
tài sản nên biện pháp này thường được thực hiện nhanh chóng;
trong khi đó, theo hệ thống thông luật, họ thường phải được sự
cho phép của tòa án trước khi hành động.
Vượt qua những khó khăn do những khác biệt trong truyền thống
pháp luật đòi hỏi sự thận trọng của cả quốc gia yêu cầu và được yêu
cầu cũng như thiện chí của quốc gia được yêu cầu nhằm đảm bảo
tính minh bạch trong suốt quá trình thực hiện yêu cầu. Xem Rào
cản 23 về những khuyến nghị cụ thể nhằm tăng cường tính minh
bạch và tạo điều kiện trao đổi thông tin giữa quốc gia yêu cầu và
được yêu cầu.
459tGөYӅOêGRFKtQKÿiQJ SUREDEOHFDXVH &ҧQKViWQKұQÿѭӧFWӕFiRQһFGDQKUҵQJFy
QJѭӡLÿDQJEiQPDW~\ErQQJRjLPӝWGLQKWKӵӣPӝWNKXYӵFYӕQQәLWLӃQJYӅEX{QEiQPD
W~\YjFyPӝWQJѭӡLEiQKjQJFKX\rQÿӝLPǊEyQJFKj\YjNtQKUkPWKѭӡQJÿӃQQJ{LQKj
Qj\YjRÿӃQJLӡViQJ&iQKViWÿmWKHRG}LYjQKұQWKҩ\UҵQJWURQJYzQJEDEXәLViQJ
OLrQWLӃSPӝWQJѭӡLÿjQ{QJQKѭÿѭӧFP{WҧWURQJWӕFiRÿӅXÿӃQQJ{LQKjPDQJWKHRPӝW
W~LUҩWWRYjRÿӃQJLӡViQJYjKjQJQJj\FytWQKҩWQJѭӡLÿӃQQJ{LQKjJ}FӱDEѭӟF
YjRYjUӡLNKӓLQJ{LQKjVDXSK~WWD\FҫPPӝWFiLW~LQKӓ.K{QJFyGҩXKLӋXYӅPӝWKjQK
YLYLSKҥPSKiSOXұWWURQJQJ{LQKj1KѭQJFiFGҩXKLӋXNӇWUrQÿӫÿӇFyFăQFӭFKtQKÿiQJ
ÿӇEDQKjQKOӋQKNKiP[pWQJ{LQKj
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Do những khác biệt trong hệ thống pháp luật có thể gây khó khăn
cho công tác tương trợ tư pháp nên để vượt qua những khó khăn
này, các quốc gia được yêu cầu cần giải thích và áp dụng các quy
định về quy trình tố tụng theo hướng tạo điều kiện để có thể thực
hiện yêu cầu tương trợ. Một số công ước đa phương cho phép áp
dụng linh hoạt các thủ tục tố tụng. UNCAC cũng kế thừa những
điều khoản từ các công ước trước đó về vấn đề này và quy định văn
bản yêu cầu sẽ phải thực hiện trên cơ sở phù hợp với pháp luật của
quốc gia thành viên được yêu cầu46. Tuy nhiên, cùng lúc UNCAC
cũng quy định rằng, trong chừng mực có thể, yêu cầu sẽ được thực
hiện theo trình tự thủ tục được nêu cụ thể trong văn bản yêu cầu.
Trong bối cảnh này, Hiệp định mẫu của UNODC về Tương trợ tư
pháp trong các vấn đề về hình sự cũng cho phép các văn bản yêu cầu
được thực hiện theo trình tự thủ tục được chỉ ra bởi quốc gia yêu
cầu trong chừng mực không trái với pháp luật và thực tiễn thực thi
luật của quốc gia được yêu cầu47.
.KX\ŌQQJKŘWKžFWKL
a. ÁŐWĤQJFĬŪQJQKĺQWKŶFFŴDFFTXŞFJLDYŎFFWUX\ŎQWKŞQJSKSOXĺW
FFTXŞFJLDFĴQF±QJNKDLQKżQJTX\ÂŘQKFŴDKŚYŎ7+76EDRJŠP
QKżQJTX\ÂŘQKYŎWL§XFKXĶQEľQJFKŶQJQĤQJOžFKQKYLFFNƆWKXĺW
ÂLŎXWUDÂĬŰFFKĲSQKĺQYQKżQJNƆWKXĺWÂLŎXWUDNK±QJÂĬŰFFKRSK¦S
0ŦWVŞK©QKWKŶFF±QJNKDLWK±QJWLQ
L  0ŦWZHEVLWHFXQJFĲSQKżQJWK±QJWLQNŐWU§QYWK±QJTXDQKżQJYŲ
QWKžFWŌYŎ7+76ÂŐKĬŨQJGĸQYŎQKżQJNƆWKXĺWÂLŎXWUDKŰSSKS
YFFKSGŲQJFK·QJ
LL &FKŦLWKİRYŨLVžWKDPGžFŴDFFQKKRĮWÂŦQJWKžFWLŒQWURQJ
QĬŨFYTXŞFWŌÂŐFXQJFĲSWK±QJWLQYŎSKĬĪQJWKŶFJźLYĤQEİQ\§X
FĴXWĬĪQJWUŰWĬSKSQĤQJOžFKQKYLFFORĮLNƆWKXĺWÂLŎXWUDÂĬŰF
SKSOXĺWFKRSK¦SYNK±QJFKRSK¦S

46ĈLӅX

 81&$&;HP&{QJѭӟF/LrQKӧSTXӕFYӅFKӕQJEX{QEiQEҩWKӧSSKiS
FiFFKҩWPDW~\YjFiFFKҩWKѭӟQJWKҭQĈLӅX  Yj8172&ĈLӅX  
47;HPKWWSZZZXQRGFRUJSGIPRGHOBWUHDW\BPXWXDOBDVVLVWDQFHBFULPLQDOBPDWWHUVSGI
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E&FTXŞFJLDQ§QVźGŲQJQKżQJWKXĺWQJżU²UQJFKªQK[FYSKŢELŌQ
NKL[\GžQJYĤQEİQ\§XFĴXWĬĪQJWUŰWĬSKSWKHRTX\ÂŘQKWĮLÁLŎX
FŴD81&$&Y8172&YJLİLWKªFKFŲWKŐYŎºQJKĦDFŴDPŤLWKXĺWQJż
VźGŲQJ
F&FTXŞFJLDFĴQWKžFWKLFFFKªQKVFKYWKŴWŲFÂŐFKŴÂŦQJWK±QJ
ERFKRTXŞFJLD\§XFĴXYŎQKżQJYĲQÂŎOL§QTXDQÂŌQVźGŲQJWKXĺW
QJżYQKżQJQŦLGXQJNKFWURQJYĤQEİQ\§XFĴX
G4XŞFJLDÂĬŰF\§XFĴXFĴQFQQKļFYLŔF[\GžQJYWKžFKLŔQFFFKªQK
VFKYWKŴWŲFQKľPÂİPEİRUľQJKŚF°WKŐVźGŲQJEĲWNƀKRńFWĲWFİ
QKżQJWKŴWŲFFĴQWKLŌWÂŐÂSŶQJPŦWFFKWªFKFžF\§XFĴXWĬĪQJWUŰWĬ
SKSEDRJŠPFİQKżQJWKŴWŲFWKHR\§XFĴXFŴDTXŞFJLDKŚFĨQJQKĬ
QKżQJWKŴWŲFÂĬŰFFKŖU²WURQJYĤQEİQ\§XFĴX

5RFİQ.K±QJWKŐWKžFKLŔQWĬĪQJWUŰWĬSKS

Nhìn chung các quốc gia dựa trên một trong bốn căn cứ pháp lý
để thực hiện tương trợ tư pháp trong các vụ án hình sự và THTS,
đó là: các công ước quốc tế với những điều khoản về tương trợ tư
pháp trong lĩnh vực hình sự, như UNCAC và UNTOC; pháp luật
quốc gia cho phép hợp tác quốc tế trong các vụ án hình sự; các thỏa
thuận song phương về tương trợ tư pháp; hoặc một cam kết đảm
bảo nguyên tắc có đi có lại thông qua các kênh ngoại giao (được
một số quốc gia gọi là đơn thỉnh cầu). Yêu cầu tương trợ tư pháp
không thể được thực hiện nếu không dựa trên một trong số các căn
cứ kể trên.
Các công ước quốc tế
Các nhà hoạt động thực tiễn cho thấy thất bại trong thực thi và sử
dụng các điều khoản của các công ước như UNCAC và UNTOC là
một rào cản trong THTS. Ví dụ, chương IV và V của UNCAC và
Điều 18 UNTOC yêu cầu các quốc gia thành viên phải hợp tác trong
cuộc chiến chống tội phạm và hỗ trợ lẫn nhau trong việc THTS có
nguồn gốc tội phạm. Cả hai công ước đều quy định những hình
thức tương trợ cụ thể mà các quốc gia cần cung cấp cho nhau cũng
1KżQJURFİQY\§XFĴXSKSOºOPWU©KR QTXWU©QKWĬĪQJWUŰ
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như những yêu cầu về tố tụng và bằng chứng trong quá trình hợp
tác đó.
Phụ thuộc vào quy định của hiến pháp, các quốc gia thường theo
đuổi một trong hai phương thức để thực hiện các nghĩa vụ quốc tế48.
Một số quốc gia phải nội luật hóa các quy định của công ước quốc
tế trước khi các công ước này có hiệu lực. Nếu pháp luật quốc tế và
quốc gia không tương thích, yêu cầu tương trợ tư pháp, như được
chỉ ra trong các công ước quốc tế như UNCAC và UNTOC, có thể
không thực hiện được. Phạm vi và điều kiện để cung cấp tương trợ
phụ thuộc hoàn toàn vào quy định của pháp luật quốc gia.
Ngược lại, ở một số quốc gia, việc phê chuẩn một công ước quốc
tế như UNCAC và UNTOC đồng nghĩa với việc các quy định của
công ước trở thành một phần của pháp luật quốc gia và có thể được
các thẩm phán và các cơ quan trong nước áp dụng trực tiếp. Các
quốc gia này cho phép trực tiếp thực hiện tương trợ tư pháp theo
quy định trong các điều khoản của công ước. Hệ thống pháp luật
quốc gia không cần có quy định tương ứng trong vấn đề này.
Một rào cản được nghiên cứu chỉ ra đó là khi các quy định của công
ước không được nội luật hóa đầy đủ và chính xác như yêu cầu của
Công ước. Theo đó, các quy định về tương trợ tư pháp trong pháp
luật quốc gia không cho phép áp dụng tất cả các hình thức hỗ trợ các
công ước như UNCAC và UNTOC quy định; đưa ra quá nhiều căn
cứ để có thể từ chối thực hiện tương trợ hoặc áp đặt các tiêu chuẩn
về bằng chứng quá khắt khe. Một số ít quốc gia như vậy không hề có
khuôn khổ pháp luật về tương trợ tư pháp. Các quốc gia khi nội luật
hóa các điều ước quốc tế cần đảm bảo rằng các quy định về tương
trợ tư pháp phải thực sự toàn diện và hoàn toàn phù hợp với các quy
định của UNCAC, UNTOC và các công ước quốc tế khác.
Theo các nhà hoạt động thực tiễn, một điều đáng ngạc nhiên là,
những quốc gia không nội luật hóa các công ước quốc tế thì các
48$OIUHG9HUGURVVYj%UXQR6LPPDU8QLYHUVHOOHV9RHONHUUHFKW7KHRULHXQG3UD[LV %HU
OLQ'XQFNHU +XPEORW WUIIWUII+DQV.HOVHQ3ULQFLSOHVRI,QWHUQDWLRQal Law &ODUN1-/DZERRN([FKDQJH WUII
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công ước này cũng hiếm khi được sử dụng như một công cụ để hợp
tác quốc tế trong THTS. Việc áp dụng UNCAC và UNTOC không
thành công và hiệu quả bắt nguồn từ cách trình bày một quy phạm
pháp luật quá khái quát dẫn đến nhận thức không đầy đủ của các
nhà hoạt động thực tiễn về các công ước49. Nhiều quốc gia không
nội luật hóa các công ước cũng đã xây dựng các quy định pháp luật
về tương trợ tư pháp để tạo điều kiện cho quá trình hợp tác với các
quốc gia không là thành viên của Công ước; cho phép tương trợ
tư pháp trong những vụ án nằm ngoài phạm vi điều chỉnh của các
công ước; và quy định những nguyên tắc, thủ tục và yêu cầu cụ thể
hơn các công ước quốc tế. Khi làm việc với các quốc gia thành viên
UNCAC, các quốc gia cũng cần áp dụng các quy định của pháp luật
quốc gia nếu cho rằng việc áp dụng này có lợi hơn trong việc thực
hiện yêu cầu tương trợ tư pháp.
Để đảm bảo rằng các công ước quốc tế được khai thác và sử dụng
đầy đủ, các quốc gia áp dụng trực tiếp các công ước như UNCAC và
UNTOC cần bảo đảm rằng, các nhà hoạt động thực tiễn có thể sử
dụng các công ước đa phương này làm cơ sở pháp lý để thực hiện và
yêu cầu tương trợ tư pháp; nhận thức và biết cách áp dụng đúng đắn
các quy định của công ước, bao gồm những vấn đề liên quan đến
THTS. Để tạo điều kiện và trang bị cho các nhà hoạt động thực tiễn
những kiến thức cần thiết về vấn đề này, những hạn chế về nguồn
lực như được chỉ ra trong Rào cản thứ 3 cần được giải quyết50.
Pháp luật quốc gia
Trong khi hệ thống pháp luật quốc gia về tương trợ tư pháp đóng vai
trò quan trọng trong việc thực hiện các nghĩa vụ quốc gia theo pháp
luật quốc tế, các nhà hoạt động thực tiễn cũng nhấn mạnh tầm quan
+ӝLQJKӏFiFTXӕFJLDWKjQKYLrQFӫD81&$&YjFiFQKyPF{QJWiFFӫDQyÿmWK{QJ
TXDQJKӏTX\ӃWNrXJӑLFiFTXӕFJLDWKjQKYLrQYjFiFTXӕFJLDNêNӃWWX\rQWUX\ӅQQKӳQJ
WK{QJWLQYӅQKӳQJNKtDFҥQKQӝLGXQJFӫD81&$&YjFXQJFҩSKӛWUӧNӻWKXұWFKRFiF
TXӕFJLD\rXFҫX
50  7KrP YjR ÿy PӝW  VҧQ SKҭP NLӃQ WKӭF WURQJ NKX{Q NKә 6W$5 VҳS ÿѭӧF [XҩW EҧQ
81&$& .QRZOHGJH 0DQDJHPHQW &RQVRUWLXP DQG /HJDO /LEUDU\ VӁ Oj PӝW QJXӗQ WjL
QJX\rQKӳXtFK
49
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trọng của pháp luật quốc gia trong những vụ án đòi hỏi tương trợ tư
pháp nằm ngoài phạm vi điều chỉnh của các công ước như UNCAC
và UNTOC. Tất cả các quốc gia, bao gồm cả những quốc gia không
có nghĩa vụ pháp lý phải nội luật hóa các công ước quốc tế, cần ban
hành những quy định về tương trợ tư pháp, phù hợp với Chương
IV và V của UNCAC và Điều 18 của UNTOC. Các cơ quan chưa
thực hiện điều này cần gia nhập hoặc phê chuẩn và thực hiện đầy đủ
UNCAC, UNTOC và các công cụ quốc tế và khu vực khác nhằm tạo
điều kiện cho việc thực hiện tương trợ tư pháp càng sớm càng tốt.
Các hiệp định tương trợ tư pháp song phương
Bên cạnh hệ thống pháp luật quốc gia và công ước quốc tế, các hiệp
định song phương về tương trợ tư pháp (MLATs) cũng được coi
là một cơ sở pháp lý bổ sung cho hoạt động hợp tác quốc tế trong
các vụ án hình sự. Khác với các công ước đa phương, đối tượng
điều chỉnh của các hiệp định song phương thường không giới hạn
phạm vi điều chỉnh của nó đối với những tội phạm nhất định mà
áp dụng đối với tất cả các hành vi phạm tội được hiệp định điều
chỉnh. Các hiệp định quy định rõ về nghĩa vụ hợp tác của hai quốc
gia và các biện pháp đảm bảo thực hiện hiệu quả và toàn diện các
nghĩa vụ được quy định trong hiệp định. MLATs thường tạo nên
mối quan hệ gần gũi giữa các quốc gia ký kết hơn là các công ước
đa phương và thường được điều chỉnh cho phù hợp trong quá trình
hợp tác. Thêm vào đó, các hiệp định thường được đàm phán và sửa
đổi nhanh hơn các công ước đa phương.
Tuy nhiên, quá trình đàm phán MLATs đôi khi cũng kéo dài và
tốn kém. Trong nhiều trường hợp, đặc biệt đối với những vụ án
liên quan đến những quốc gia có nguồn lực hạn chế. Các quốc gia
không nhất thiết phải thông qua MLATs vẫn có thể thực hiện tương
trợ cho nhau, đó có thể là việc áp dụng các biện pháp khẩn cấp tạm
thời theo quy định của pháp luật quốc gia51 hoặc các điều khoản của
51/XұWPүXYӅWѭѫQJWUӧWѭSKiSÿѭӧF812'&[k\GӵQJYjRQăPKWWSZZZXQRGF
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các công ước quốc tế như UNCAC52. Các nhà hoạt động thực tiễn
cũng lưu ý rằng các quy định về tố tụng và bằng chứng của các công
ước như UNCAC gần đây đã không yêu cầu các quốc gia phải có
hiệp định tương trợ tư pháp song phương trong nhiều trường hợp.
Các quốc gia cần định kỳ đánh giá hiệu quả hợp tác quốc tế thông
qua các hiệp định song phương về tương trợ tư pháp so với các công
ước quốc tế.
Tuy nhiên, các nhà hoạt động thực tiễn cũng cho rằng các hiệp định
song phương đóng vai trò quan trọng trong trường hợp không thể
sử dụng các điều ước đa phương. Ví dụ, khi quốc gia yêu cầu hoặc
quốc gia được yêu cầu chưa phê chuẩn một công ước nhất định, khi
yêu cần có liên quan đến những nội dung không thuộc phạm vi điều
chỉnh của công ước hay khi văn bản yêu cầu được xây dựng bởi một
cơ quan được coi là không có thẩm quyền theo quy định của công
ước, khi đó, một hiệp định song phương về tương trợ tư pháp sẽ
quy định thủ tục và trình tự để cung cấp hỗ trợ một cách hiệu quả.
Trong những trường hợp đó, việc thiếu vắng một hiệp định song
phương về tương trợ tư pháp sẽ khiến quốc gia được yêu cầu không
thể cung cấp một số hình thức hỗ trợ nhất định hoặc văn bản yêu
cầu sẽ phải được xử lý thông qua các kênh tương trợ tư pháp chính
thức, đôi khi còn rắc rối hoặc phải thông qua đơn thỉnh cầu53.
Quốc gia yêu cầu, đặc biệt là những nước đang phát triển cần cân
nhắc kỹ trước khi quyết định đàm phán để ký kết hiệp định tương
trợ tư pháp với một quốc gia khác; cần lựa chọn các quốc gia mà
52 7URQJWUѭӡQJKӧSNK{QJWӗQWҥLPӝWKLӋSÿӏQKWѭѫQJWUӧWѭSKiSĈLӅXFӫD81&$&ÿm
TX\ÿӏQKFѫFKӃÿӇFKX\ӇQWLӃSWUDQVPLWWLQJYjWKӵFKLӋQ\rXFҫXWKHRKuQKWKӭFWUӧJL~SQKѭ
ÿѭӧFÿӅFұSWUrQÿk\1ӃXPӝWKLӋSÿӏQKFyKLӋXOӵFÿӕLYӟLFiFTXӕFJLDOLrQTXDQFiFTX\
ÿӏQKFӫDKLӋSÿӏQKVӁÿѭӧFiSGөQJWKD\WKӃWUӯNKLFiFTXӕFJLDQKҩWWUtiSGөQJĈLӅX
 WӟL  7URQJEҩWFӭWUѭӡQJKӧSQjRFiFTXӕFJLDWKjQKYLrQFǊQJÿѭӧFNKX\ӃQNKtFK
iSGөQJFiFÿLӅXNKRҧQQj\ÿӇWăQJFѭӡQJKӧSWiFӢPӝWVӕTXӕFJLDSKiSOXұWFҫQSKҧL
TX\ÿӏQKÿӇFiFÿLӅXNKRҧQQj\FyKLӋXOӵFÿҫ\ÿӫ
531KҵPFXQJFҩSKѭӟQJGүQYӅNӃWOXұQKRһFFұSQKұWFiFKLӋSÿӏQKWѭѫQJWUӧWѭSKiS
812'&ÿm[k\GӵQJ+LӋSÿӏQKPүXYӅWѭѫQJWUӧWѭSKiSWURQJFiFYҩQÿӅYӅKuQKVӵ 1JKӏ
TX\ӃWĈҥLKӝLÿӗQJSKөOөFYjSKөOөF, JLӟLWKLӋXQKӳQJNLQKQJKLӋPTXӕF
WӃWKXÿѭӧFWURQJTXiWUuQKWKӵFKLӋQFiFKLӋSÿӏQKWѭѫQJWUӧWѭSKiSFөWKӇOjJLӳDFiFTXӕF
JLDFyWUX\ӅQWKӕQJSKiSOXұWNKiFQKDX&yWKӇWUX\FұSPүXKLӋSÿӏQKWҥLÿӏDFKӍKWWS
ZZZXQRGFRUJSGIPRGHOBWUHDW\BPXWXDOBDVVLVWDQFHBFULPLQDOBPDWWHUVSGI
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sự hợp tác dựa trên pháp luật nội địa hoặc công ước quốc tế không
bị hạn chế hoặc quá phức tạp, cần lựa chọn các quốc gia dựa trên
cơ sở cân nhắc tầm quan trọng của quan hệ hợp tác (thường là bởi
các điều kiện kinh tế hoặc địa lý). Những hiệp định song phương về
tương trợ tư pháp hiện có cần được rà soát và định kỳ cập nhật để
đảm bảo tính phù hợp.
Quốc gia được yêu cầu cần nhận thức rằng, việc đàm phán một
MLAT có thể không khả thi trong một số trường hợp. Khi đó, quốc
gia được yêu cầu cần cân nhắc việc áp dụng những công cụ hiện có,
ví dụ như Công ước của Hội đồng Châu Âu về Tương trợ tư pháp
trong các vấn đề về hình sự và Công ước về chống rửa tiền, khám
xét, thu giữ và tịch thu tài sản tội phạm và tài trợ cho khủng bố,
Công ước Liên Mỹ về chống tham nhũng và Hiệp định ASEAN về
tương trợ tư pháp54.
Nguyên tắc có đi có lại thông qua các kênh ngoại giao (Đơn
thỉnh cầu)
Như một cứu cánh cuối cùng, tương trợ tư pháp có thể được thực
hiện sau khi có đơn thỉnh cầu (letters rogatory) trên cơ sở nguyên
tắc có đi có lại thông qua các kênh ngoại giao. Tuy nhiên biện pháp
này cũng có nhiều bất lợi. Những trao đổi thông qua các kênh ngoại
giao thường làm chậm quá trình thực hiện tương trợ. Hơn nữa, đơn
thỉnh cầu chỉ giới hạn phạm vi hỗ trợ giữa các tòa án với nhau và vì
thế không thể áp dụng trong quá trình điều tra hoặc giai đoạn đầu
của quá trình truy tố nếu chưa thể buộc tội.
.KX\ŌQQJKŘFKªQKVFK
D&FTXŞFJLDQ§QJLDQKĺSKRńFSK§FKXĶQYWKžFKLŔQ81&$&8172&
YFFF±QJĬŨFNKXYžFYTXŞFWŌNKFQKľPWĮRÂLŎXNLŔQFKRKRĮW
ÂŦQJWĬĪQJWUŰWĬSKS
E&FTXŞFJLDNKLQŦLOXĺWK°DFFF±QJĬŨFTXŞFWŌFĴQÂİPEİRUľQJKŔ
WKŞQJSKSOXĺWTXŞFJLDÂ WXQWKŴÂĴ\ÂŴYWRQGLŔQFKĬĪQJ,9Y9
FŴD81&$&YÁLŎXFŴD8172&
54&ҧKDLF{QJѭӟFÿӅXÿӇPӣFKRFiFTXӕFJLDNK{QJSKҧLOjWKjQKYLrQFӫD+ӝLÿӗQJ&KkX
ÆX;HPYtGөĈLӅXFӫD&{QJѭӟFYӅWѭѫQJWUӧWѭSKiSWURQJFiFYҩQÿӅYӅKuQKVӵ
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F&FTXŞFJLDÂĬŰFSGŲQJWUžFWLŌSFFF±QJĬŨFTXŞFWŌFĴQÂİPEİR
FKRÂŦLQJĨFQEŦFŴDP©QKQKĺQWKŶFÂĬŰFUľQJFFF±QJĬŨFTXŞFWŌ
QKĬ81&$&Y8172&F°WKŐÂĬŰFVźGŲQJOPFĪVŬSKSOºFKRKRĮW
ÂŦQJWĬĪQJWUŰWĬSKSYFĴQQļPYżQJFFÂLŎXNKRİQFŴDF±QJĬŨF
&FTXŞFJLDFĨQJFĴQFQQKļFWK±QJTXDSKSOXĺWYŎWĬĪQJWUŰWĬSKS
ÂŞLYŨLQKżQJYĲQÂŎPF±QJĬŨFTXŞFWŌNK±QJÂLŎXFKŖQK
G&FTXŞFJLDFĴQFQQKļFYLŔFNºNŌWFFKLŔS ÂŘQK VRQJSKĬĪQJ YŎ
WĬĪQJWUŰWĬSKSKRńFFFWKŜDWKXĺQKŰSWFYŨLFFTXŞFJLDNKFP
KŔWKŞQJSKSOXĺWQŦLÂŘDFŴDKŚFĨQJQKĬTX\ÂŘQKFŴDFFF±QJĬŨF
QKĬ81&$&8172&FKŖFKRSK¦SFXQJFĲSF°JLŨLKĮQPŦWVŞK©QKWKŶF
WĬĪQJWUŰWĬSKSKRńFFFTXŞFJLDPVžKŰSWFYŨLKŚVŊWUŬQ§QUĲW
SKŶFWĮSQŌXNK±QJF°FFWKŜDWKXĺQVRQJSKĬĪQJ&ĴQĬXWL§QKŰSWF
VRQJSKĬĪQJYŨLFFQĬŨFF°FKŴWUĬĪQJYÂńWWKXKŠLWLVİQOYĲQÂŎ
ĬXWL§QWURQJFKªQKVFKFŴDKŚ
H &FKLŔSÂŘQKVRQJSKĬĪQJYŎWĬĪQJWUŰWĬSKSKLŔQWĮLFĴQÂĬŰFUVRW
và khiÂĬŰF\§XFĴXFĴQUVRWÂŘQKNƀÂŐÂİPEİRWªQKÂ·QJÂļQFŴDQ°

5RFİQ.K±QJWXQWKŴ81&$&Y8172&

Một số quốc gia tham gia vào nghiên cứu này không hình sự hóa
tất cả các tội phạm được quy định trong UNCAC và UNODC hoặc
không mở rộng khuôn khổ pháp luật về tịch thu tài sản tới tất cả các
tội phạm này. Kết quả là, những quốc gia này gặp khó khăn trong
việc bảo đảm hoặc tịch thu tài sản khi một yêu cầu tương trợ có liên
quan đến một tội phạm được quy định trong UNCAC và UNTOC
nhưng lại chưa được nội luật hóa trong pháp luật quốc gia của họ.
Một số quốc gia không cho phép phong tỏa và thu hồi theo quy
định của UNCAC với tất cả các loại tài sản. Các quốc gia cần hỗ
trợ nhau trong việc phong tỏa, thu hồi và trả lại tài sản tội phạm và
công cụ phạm tội. Thuật ngữ “tài sản có nguồn gốc tội phạm” bao
gồm cả những tài sản đã bị biến đổi hoặc hòa trộn với khối tài sản
khác cũng như những thu nhập và lợi ích khác thu được từ tài sản
bất hợp pháp. “Tài sản” được định nghĩa khá rộng, bao gồm “mọi
loại tài sản, vật chất hay phi vật chất, động sản hay bất động sản,
hữu hình hay trừu tượng, và các văn bản pháp lý hay giấy tờ chứng
1KżQJURFİQY\§XFĴXSKSOºOPWU©KR QTXWU©QKWĬĪQJWUŰ
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minh quyền sở hữu hoặc lợi ích đối với tài sản đó…”. Ngay cả đối
với những quốc gia không quy định việc phong tỏa và thu hồi đối
với mọi loại tài sản trong pháp luật quốc gia sẽ gặp khó khăn nếu
muốn thực hiện yêu cầu tương trợ của các quốc gia khác trong các
vụ án về THTS.
.KX\ŌQQJKŘFKªQKVFK
D&FTXŞFJLDQ§QWLŌQKQKUVRWKŔWKŞQJSKSOXĺWK©QKVžTXŞFJLDYŎ
SKRQJWŜDYWŘFKWKXWLVİQÂŐÂİPEİRUľQJNKX±QNKŢSKSOXĺWQ\
ÂŴUŦQJÂŐÂLŎXFKŖQKWĲWFİFFWŦLSKĮPÂĬŰFTX\ÂŘQKWURQJ81&$&Y
8172&
E&FTXŞFJLDFĴQSGŲQJFFÂLŎXNKRİQWURQJKŔWKŞQJSKSOXĺWQŦLÂŘD
YŎSKRQJWŜDYWKXKŠLPŚLORĮLWLVİQÂĬŰFTX\ÂŘQKWURQJ81&$&

5RFİQ.K±QJF°FĪFKŌSKRQJWŜDKRńFWŘFKWKXWLVİQNKĶQ
FĲS

Vì các tài sản có thể được chuyển đi trong vòng vài phút với một cú
click chuột, các điều tra viên cần ứng phó kịp thời trong tình huống
nhạy cảm về thời gian này. Bất cứ trì hoãn nào trong việc thực thi
yêu cầu phong tỏa sau khi kẻ tình nghi bị bắt giữ hoặc tố cáo sẽ ảnh
hưởng đến sự thành bại của công tác thu hồi. Đáng tiếc là, các thủ
tục tương trợ tư pháp hiện nay đã không đáp ứng được thực tiễn
này, đặc biệt là trong phong tỏa hoặc tạm giữ tài sản. Mặc dù nhiều
quốc gia cho phép tương trợ tư pháp trong quá trình điều tra hoặc
khi có căn cứ để cho rằng vụ án sẽ được khởi tố, một số ít quốc gia
yêu cầu rằng tội phạm phải được khởi tố trước khi thực hiện yêu
cầu phong tỏa tài sản. Các nhà hoạt động thực tiễn cho rằng, cách
làm này đã ảnh hưởng đến nỗ lực bảo quản tài sản bởi đã thông tin
cho chủ sở hữu tài sản trước khi tiến hành các biện pháp tạm thời.
Thời điểm thực hiện yêu cầu phong tỏa tài sản cũng là lúc tài sản đã
kịp được chuyển đi.
Để vượt qua rào cản này, các quốc gia không nên quy định điều kiện
phải có phán quyết buộc tội của tòa án làm căn cứ thực hiện tương
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trợ tư pháp55. Thay vào đó, quốc gia yêu cầu cần cung cấp căn cứ để
chứng minh rằng, tội phạm hình sự sẽ bị truy tố sau đó. Tuy nhiên,
cần phân biệt yêu cầu phong tỏa tạm thời với yêu cầu tịch thu tài sản
vì tịch thu tài sản có hiệu lực chính thức và đòi hỏi phải thông báo
thông tin cho người nắm giữ tài sản ở hầu hết các quốc gia.
Dựa vào bản chất của từng vụ án về THTS, các quốc gia cần thông
qua những cơ chế cho phép phong tỏa khẩn cấp tài sản. Việc này có
thể được thực hiện thông qua một đơn vị tình báo tài chính hoặc một
cơ quan có thẩm quyền khi ban hành một lệnh phong tỏa hành chính
tạm thời trong vòng 72 tiếng, cho phép thẩm phán điều tra hoặc công
tố viên ban hành lệnh phong tỏa (nếu có cơ sở tin rằng lệnh thu hồi
sớm muộn sẽ được ban hành hoặc rằng tài sản sẽ sớm bị tẩu tán),
hoặc cho phép phong tỏa tự động sau khi có phán quyết buộc tội hoặc
lệnh bắt giữ được ban hành). Ví dụ, ở một quốc gia, sau khi có phán
quyết buộc tội của tòa án hoặc lệnh bắt giữ được ban hành, tài sản
sẽ bị phong tỏa trong vòng 30 ngày. Hành động tạm thời này sẽ ngăn
cản khả năng tẩu tán tài sản trong khi chờ đợi các cơ quan chức năng
nỗ lực duy trì một lệnh phong tỏa trong thời hạn dài hơn. Các quốc
gia cũng nên cho phép phong tỏa tài sản trong trường hợp khẩn cấp
mà không cần có các giấy tờ gốc. Thậm chí văn bản yêu cầu tương trợ
tư pháp có thể được ký và chuyển đi sau khi phong tỏa trong những
trường hợp khẩn cấp, trên cơ sở những thông tin nhận được qua fax
hoặc qua các kênh đáng tin cậy, trên cơ sở liên lạc trực tiếp, thông qua
thư điện tử hoặc điện thoại. Trong những trường hợp như thế, việc
phong tỏa ban đầu có thể được thực hiện theo pháp luật quốc gia.
5581&$&JKLQKұQVӵFҫQWKLӃWSKҧLFKRSKpSWѭѫQJWUӧWѭSKiSWUѭӟFNKLWLӃQKjQKWKӫ

WөFWӕWөQJKuQKVӵWK{QJTXDYLӋFFKRSKpSFiFTXӕFJLDWKjQKYLrQPӣUӝQJSKҥPYLKӧS
WiFNK{QJFKӍÿӕLYӟLFiFYҩQÿӅYӅKuQKVӵPjFzQFiFYҩQÿӅGkQVӵYjKjQKFKtQKFyOLrQ
TXDQGGӃQWKDPQKǊQJ6ӵKӧSWiFQj\FyWKӇEDRJӗPYtGөQKӳQJYөÿѭӧFÿHPUDEӣLFiF
FѫTXDQKjQKFKtQKÿӕLYӟLQKӳQJKjQKYLSKҧLEӏ[ӱOêWKHRSKiSOXұWQӝLÿӏDFӫDFҧTXӕF
JLD\rXFҫXYjÿѭӧF\rXFҫXQѫLPjTX\ӃWÿӏQKFӫDWzDiQFyWKӇGүQÿӃQYLӋFNKӣLWӕKuQK
VӵÿӕLYӟLKjQKYLWKDPQKǊQJĈӇVRViQK1JKӏÿӏQKWKѭEәVXQJWKӭKDLFKR&{QJѭӟF
&KkXYӅWѭѫQJWUӧWѭSKiSYӅFiFYҩQÿӅYӅKuQKVӵ  ÿmPӣUӝQJSKҥPYLÿLӅXFKӍQK
FӫDQyWӟLFiFTX\WUuQKWӕWQJKjQKFKtQKÿѭӧFFKROjFyWKӇGүQÿӃQQKӳQJFiREXӝFÿӕL
YӟLFiFWӝLSKҥPKuQKVӵ ĈLӅXNKRҧQFӫDF{QJѭӟF 0ӝWTX\ÿӏQKWѭѫQJWӵQKѭYұ\
FǊQJÿѭӧFJKLQKұQ&{QJѭӟFFӫD/LrQPLQK&KkXÆXYӅWѭѫQJWUӧWѭSKiSWURQJFiFYҩQ
ÿӅYӅKuQKVӵQăP ĈLӅXÿRҥQ 
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Một số quốc gia cần được đảm bảo rằng một lệnh phong tỏa sẽ được
ban hành ở quốc gia yêu cầu và lệnh đó sẽ được gửi cùng văn bản yêu
cầu chính thức. Cách thức này có thể sẽ không thực hiện được nếu
như trong quá khứ, quốc gia yêu cầu đã từng không tuân thủ các yêu
cầu này. Bởi vì lòng tin là một yếu tố quan trọng trong những tình
huống khẩn cấp, quốc gia yêu cầu không nên lạm dụng thủ tục này và
chỉ nên viện đến giải pháp này khi thực sự cần thiết (xem Rào cản 1).
Phong tỏa hoặc thu giữ tài sản vi phạm quyền sở hữu tài sản của
người nắm giữ tài sản nhưng hành động này cần được thực hiện
khi lợi ích của nó cân bằng với quyền lợi của nạn nhân có tài sản bị
đánh cắp và sự cần thiết phải bảo quản tài sản trước khi người nắm
giữ tài sản được báo tin56. Thêm vào đó, cũng cần có các biện pháp
để bảo đảm rằng người nắm giữ tài sản sẽ có cơ hội để khiếu nại
quyết định phong tỏa. Một bảo đảm khác đó là việc yêu cầu gửi văn
bản yêu cầu tương trợ tư pháp chính thức để phong tỏa tài sản trong
một thời hạn nhất định.
.KX\ŌQQJKŘFKªQKVFK
D&FTXŞFJLDFĴQWKžFKLŔQWĬĪQJWUŰWĬSKSQJD\FİNKLTXWU©QKÂLŎX
WUDPŦWKQKYLÂĬŰFFKROSKĮPWŦLPŨLFKŖEļWÂĴXKRńFNKLYŲQFKĬD
ÂĬŰFNKŬLWŞ
E&FTXŞFJLDFĴQ[\GžQJFFFĪFKŌFKRSK¦SWUX\W©PQKDQKFK°QJY
SKRQJWŜDWĮPWKŪLWLVİQWUĬŨFNKLQKĺQÂĬŰFYĤQEİQ\§XFĴXWĬĪQJWUŰ
WĬSKSFKªQKWKŶF9ĤQEİQ\§XFĴXWĬĪQJWUŰWĬSKSFKªQKWKŶFÂĬŰF
JźLÂLVDXÂ°ÂŐGX\WU©OŔQKSKRQJWŜD

5RFİQ7LVİQEŘWĶXWQGRSKİLWKžFKLŔQQJKĦDYŲWK±QJER
WK±QJWLQWURQJWUĬŪQJKŰSNK±QJFĴQWKLŌW

Pháp luật một số quốc gia yêu cầu phải thông báo cho người nắm
giữ tài sản về yêu cầu tương trợ tư pháp, trao cho người nắm giữ tài
sản cơ hội để khiếu nại quyết định thực hiện tương trợ trước khi bất
cứ thông tin nào về người nắm giữ tài sản được gửi tới quốc gia yêu
56 7UrQWKӵFWӃWzDiQӣPӝWVӕTXӕFJLD\rXFҫXF{QJWӕYLrQSKҧLÿѭDUDFăQFӭWKӓDÿiQJ

FKROӋQKSKRQJWӓDWUѭӟFNKLFKtQKWKӭFWUX\Wӕ
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cầu. Các nhà hoạt động thực tiễn cho rằng, những yêu cầu thông
báo thông tin, cụ thể là yêu cầu ngân hàng hoặc các trung tâm tài
chính thông báo cho người nắm giữ tài sản về cuộc điều tra sẽ tạo
điều kiện để họ che dấu và tẩu tán những tài sản là đối tượng của
cuộc điều tra hoặc thông qua tài sản đó có thể lần ra thông tin về các
tài sản của các nhân liên quan. Các nhà hoạt động thực tiễn cũng
cho rằng việc thông báo này có thể trì hoãn quá trình tương trợ vì
người nắm giữ tài sản có thể tận dụng tất cả những biện pháp có thể
để ngăn cản việc cung cấp các bằng chứng theo yêu cầu, bao gồm
khả năng kháng án kéo dài hàng tháng hoặc hàng năm.
Nghĩa vụ thông báo hoặc công khai thông tin là một yêu cầu quan
trọng trong quá trình tố tụng nhằm bảo vệ quyền của người nắm
giữ tài sản, đặc biệt là khi tài sản bị phong tỏa. Nghĩa vụ thông báo
thường được thực hiện trong quá trình tố tụng vì tài sản có thể bị
tước đoạt vĩnh viễn khỏi người nắm giữ tài sản. Tuy nhiên, trong
quá trình điều tra, việc công khai thông tin cũng cần phải được cân
nhắc cho tương xứng với nhu cầu bảo quản bằng chứng và chống
tham nhũng. Các biện pháp điều tra và bảo quản tài sản có hiệu
lực tạm thời và được cho là có thể bảo đảm các quyền của người
nắm giữ tài sản cũng như không gây phương hại lâu dài đến quyền
của người nắm giữ tài sản. Vì tài sản có khả năng bị tẩu tán hoặc
chuyển đi nếu người giữ tài sản được thông báo hoặc công khai
thông tin về vụ việc, các quốc gia không nên công khai thông tin
cho người nắm giữ tài sản cho đến khi tài sản bị phong tỏa hoặc thu
giữ. Tương tự, để tránh việc bị cáo biết rằng họ đang bị điều tra, các
quốc gia không nên yêu cầu ngân hàng phải thông báo cho khách
hàng về việc ngân hàng đã cung cấp thông tin được yêu cầu trong
quá trình điều tra; thay vào đó, họ nên cho phép trì hoãn việc thông
báo thông tin cho đến khi có những biện pháp mang tính cưỡng chế
hơn được áp dụng, ví dụ như biện pháp phong tỏa tài sản.
Đối với những quốc gia phải thực hiện yêu cầu cung cấp thông tin
tài chính, cơ chế trao đổi thông tin và phối hợp trong điều tra giữa
quốc gia yêu cầu và được yêu cầu đóng vai trò quan trọng. Khi nhận
được yêu cầu tương trợ tư pháp, hoặc khi thông tin được yêu cầu
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chuẩn bị được gửi tới quốc gia yêu cầu, quốc gia được yêu cầu nên
thông báo cho quốc gia yêu cầu rằng người nắm giữ tài sản sẽ được
thông báo khi thông tin được chuyển đi. Trên cơ sở đó, quốc gia yêu
cầu sẽ cân nhắc và quyết định xem yêu cầu tương trợ cần thực hiện
tại thời điểm đó hay chỉ yêu cầu giám sát tài khoản và cân nhắc việc
phong tỏa các giao dịch. Trong các trường hợp khác, quốc gia yêu
cầu cần biết rằng, mặc dù việc phong tỏa tài sản mà không thông
báo cho người nắm giữ tài sản có thể được thực hiện, nhưng sau
đó bị cáo vẫn có quyền được biết về những căn cứ của quyết định
phong tỏa.
Một số quốc gia mặc dù quy định nghĩa vụ thông báo thông tin
nhưng vẫn cho phép phong tỏa tài sản tạm thời mà không phải
thông báo cho người nắm giữ tài sản. Theo đó, tòa án nhìn chung
cho phép phong tỏa tài sản tạm thời trong vòng 06 tháng mà không
cần thông báo cho người nắm giữ tài sản. Tuy nhiên, biện pháp
phong tỏa tạm thời cũng có vấn đề của nó. Khi một tài khoản bị
phong tỏa trong thời gian dài, đối tượng điều tra sẽ phát hiện ra điều
này khi tiến hành giao dịch. Đối tượng điều tra sau đó sẽ cố gắng
chuyển tiền sang các tài khoản khác chưa bị phát hiện và phong tỏa.
Vì thế, nếu quá trình điều tra thông tin về tài khoản ngân hàng hoặc
những tài sản nhất định hé lộ thông tin về lợi ích của đối tượng điều
tra trong những tài khoản hoặc tài sản khác tại quốc gia được yêu
cầu, phạm vi của yêu cầu tương trợ tư pháp cần mở rộng tới những
tài khoản và tài sản đó. Việc sử dung hình thức hỗ trợ không chính
thức, ví dụ như cơ chế tự động chia sẻ thông tin hoặc khả năng chia
sẻ thông tin thông qua các đơn vị tình báo tài chính có thể giúp xác
định các tài khoản có liên quan khác để tiến hành phong tỏa.
.KX\ŌQQJKŘFKªQKVFK
D&FTXŞFTXŞFJLDFĴQFKRSK¦SWKžFKLŔQWĬĪQJWUŰWĬSKSPNK±QJ
\§XFĴXSKİLWK±QJWLQWŨLQJĬŪLQļPJLżWLVİQWURQJTXWU©QKÂLŎXWUDY
NKLFFELŔQSKSEİRTXİQWLVİQÂ ÂĬŰFEİRÂİPYŨLÂLŎXNLŔQFĴQ
ÂİPEİRFKRQJĬŪLQļPJLżWLVİQÂĬŰFKĬŬQJFFTX\ŎQWŞWŲQJFĴQ
WKLŌWŬQKżQJJLDLÂRĮQWŞWŲQJF°OL§QTXDQÂŌQFFELŔQSKSFĬŮQJFKŌ
KRńFFFELŔQSKSPDQJWªQK[PQKĺS
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E&FTXŞFJLDNK±QJQ§QEXŦFFFWUXQJWPWLFKªQKSKİLWK±QJERFKR
FFNKFKKQJFŴDKŚYŎYLŔFWUDRÂŢLQKżQJWK±QJWLQÂĬŰFFĪTXDQ
QĬŨFQJRL\§XFĴXWURQJTXWU©QKÂLŎXWUD7ŞLWKLŐXFFTXŞFJLDFĴQWU©
KR QYLŔFWK±QJERQ\WŨLPŦWWKŪLÂLŐPWKªFKKŰSNKFWURQJTXWU©QK
ÂLŎXWUD WK±QJWKĬŪQJÂ°ONKLFĪTXDQÂLŎXWUDQKĺQWKĲ\UŴLURFŴDYLŔF
F±QJNKDLWK±QJWLQNK±QJF¯Q 
.KX\ŌQQJKŘWKžFWKL
D&FTXŞFJLDF°TX\ÂŘQKSKİLF±QJNKDLWK±QJWLQFKRQJĬŪLQļPJLżWL
VİQFĴQWUDRÂŢLYŨLTXŞFJLD\§XFĴXWUĬŨFNKLWKžFKLŔQ\§XFĴXÂŐFKļF
FKļQUľQJOLŔXTXŞFJLD\§XFĴXYĸQPRQJPXŞQQKĺQÂĬŰFWK±QJWLQKD\
VŊOžDFKŚQELŔQSKSNKFÂŐWUQKWLŌWOŦWK±QJWLQWŨLQJĬŪLQļPJLżWL
VİQ7KHRÂ°FFTXŞFJLDFĴQF±QJNKDL\§XFĴXQ\WU§QFŢQJWK±QJWLQ
FKªQKSKŴKRńFWU§QFFGLŒQÂQTXŞFWŌ
E&FTXŞFJLD\§XFĴXF±QJNKDLWK±QJWLQNKLWKžFKLŔQFF\§XFĴXWĬĪQJ
WUŰWĬSKSFKªQKWKŶFFĴQFKRSK¦SWĮPWKŪLSKRQJWŜDWLVİQWURQJTX
WU©QKÂLŎXWUDPNK±QJFĴQWK±QJERFKRQJĬŪLQļPJLżWLVİQ

5RFİQ/XĺWYŎEªPĺWQJQKQJ

Pháp luật của hầu hết các quốc gia trên thế giới không cho phép các
ngân hàng và trung tâm tài chính tiết lộ thông tin cá nhân và tài
khoản của khách hàng, ngoại trừ một số trường hợp được pháp luật
quy định. Theo đó, các công tố viên có quyền được cung cấp thông
tin về sự tồn tại và các giao dịch của một tài khoản, với điều kiện
phải được tòa án chấp thuận trước đó. Ở một số quốc gia, một ngân
hàng không được tiết lộ bất cứ thông tin nào cho một công tố viên
về một tài khoản ngân hàng mà không được sự cho phép của tòa án.
Thậm chí việc cung cấp thông tin về khách hàng của ngân hàng cho
một bên thứ ba – bao gồm các cơ quan trong nước và nước ngoài bị coi là tội phạm nghiêm trọng, trừ khi đáp ứng được những điều
kiện đặc biệt. Những người tham gia vào nghiên cứu này cho rằng,
đây là những trở ngại đối với công tác điều tra, phong tỏa và THTS.
Họ lưu ý rằng các điều tra viên khó có thể thu thập được thông tin
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về những tài khoản, tài sản bất hợp pháp với những quy định ngặt
nghèo về bí mật ngân hàng. Sẽ không thể phong tỏa và tịch thu tài
sản nếu không thu thập được những thông tin như vậy.
Các quy định về bí mật ngân hàng không nên cản trở quá trình điều
tra những tội phạm được hình sự hóa ở cả quốc gia yêu cầu và được
yêu cầu. Theo đó, một quốc gia có thể cung cấp cho quốc gia được
yêu cầu thông tin cần thiết về tài khoản ngân hàng trên cơ sở tuân
thủ và áp dụng các điều ước đa phương, hiệp định song phương
hoặc hệ thống pháp luật quốc gia về tương trợ tư pháp57.
Luật về bí mật ngân hàng có thể ngăn cản các cơ quan thực thi pháp
luật chia sẻ những thông tin và hồ sơ ngân hàng với các đối tác nước
ngoài, mặc dù cơ quan này có thiện chí hỗ trợ. Trong một số trường
hợp, các quốc gia được yêu cầu sẽ không cung cấp các tài liệu thuộc
phạm vi điều chỉnh của luật bí mật ngân hàng khi một số hành vi cụ
thể (như trốn thuế) được coi là tội phạm ở quốc gia yêu cầu nhưng
không phải là tội phạm ở quốc gia được yêu cầu. Để vượt qua trở
ngại này, thông tin có thể được cung cấp mà không cần có yêu cầu
tương trợ tư pháp chính thức. Ví dụ, các đơn vị tình báo tài chính có
thể cung cấp thông tin cho nhau hoặc thông qua việc truy cập vào
website của nhóm với tư cách thành viên, các thành viên của nhóm
các đơn vị tình báo tài chính Egmont có thể thu thập thông tin cần
thiết. Tuy nhiên, thông tin cung cấp theo phương thức này không
phải lúc nào cũng được chấp nhận là bằng chứng trước tòa. Ở một
số quốc gia, những thông tin thu thập không chính thống từ FIU
không được coi là bằng chứng trước tòa vì bị cáo có quyền được biết
về nguồn gốc thông tin. Sự hạn chế này cũng có nghĩa là ngay cả khi
tài sản tham nhũng đã được xác định nhưng nếu không thể chứng
minh trước tòa thì không thể tiến hành phong tỏa hoặc tịch thu.
57 &өWKӇĈLӅX  FӫD81&$&FǊQJTX\ÿӏQKUҵQJFiFTXӕFJLDWKjQKYLrQVӁNK{QJWӯ
FKӕLWѭѫQJWUӧWѭSKiSYuOêGRÿҧPEҧREtPұWQJkQKjQJĈLӅXFӫD81&$&FǊQJTX\
ÿӏQKPӛLTXӕFJLDWKjQKYLrQÿҧPEҧRUҵQJTXiWUuQKÿLӅXWUDKuQKVӵWURQJQѭӟFYӅQKӳQJ
WӝLSKҥPÿѭӧFTX\ÿӏQKWKHR&{QJѭӟFQj\VӁFyFiFFѫFKӃWKtFKKӧSTX\ÿӏQKWURQJKӋ
WKӕQJSKiSOXұWTXӕFJLDÿӇJL~SNKҳFSKөFQKӳQJFҧQWUӣFyWKӇQҧ\VLQKWӯYLӋFiSGөQJ
FiFTX\ÿӏQKSKiSOXұWYӅEtPұWQJkQKjQJĈLӅX81&$&TX\ÿӏQKFiFTXӕFJLDWKjQK
YLrQNK{QJÿѭӧFWӯFKӕLSKRQJWӓDWKXJLӳKRһFVXQJF{QJWjLVҧQYuOêGRÿҧPEҧREtPұW
QJkQKjQJ
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Quốc gia được yêu cầu có thể cho rằng yêu cầu tương trợ không
chứa đựng đủ thông tin hoặc bằng chứng làm cơ sở để ra quyết
định truy tìm tài sản hoặc thu thập thông tin thuộc phạm vi điều
chỉnh của luật bí mật ngân hàng. Có những quốc gia sẵn sàng thay
mặt cho quốc gia khác thu thập chứng cứ, tìm hiểu thông tin về
các cá nhân, tài khoản ngân hàng hoặc các giao dịch tài chính,
ngay cả khi nhận được văn bản yêu cầu không đầy đủ thông tin
hoặc chứng cứ. Cũng có các quốc gia sẽ từ chối tìm hiểu về thông
tin tài khoản ngân hàng nếu quốc gia yêu cầu không cung cấp
bằng chứng vững chắc về mối liên hệ giữa thông tin được yêu cầu
với hành vi phạm tội. Các quan chức tham nhũng và đối tượng bị
điều tra khác thường không để lại dấu vết của hành vi phạm tội.
Khi việc thu thập thông tin hoặc bằng chứng đòi hỏi quá trình
tương trợ tư pháp phức tạp, có quốc gia yêu cầu đã kết thúc điều
tra ngay ở những giai đoạn đầu tiên.
Một số quốc gia chỉ thực hiện những nội dung được đề cập trong
văn bản yêu cầu tương trợ mặc dù biết rằng còn có những thông tin
hữu ích khác có thể được cung cấp. Điều này gây khó khăn cho các
điều tra viên khi dòng tiền bất hợp pháp đã kịp thời được chuyển
tới các tài khoản ngân hàng không được đề cập trong văn bản yêu
cầu ban đầu. Trong tình huống này, quốc gia được yêu cầu có thể chỉ
cung cấp những thông liên quan đến tài khoản được chỉ ra ban đầu.
Quốc gia yêu cầu sau đó có thể sẽ phải gửi một văn bản yêu cầu mới
nhưng khả năng tương trợ lúc này có thể kém hiệu quả vì dòng tiền
có thể đã lại được chuyển đi một nơi khác. Thay vào đó, các quốc
gia cần cho phép tiếp tục điều tra từ kết quả của những cuộc điều
tra trước đó. Nếu việc điều tra một tài khoản ngân hàng hoặc tài sản
cho thấy kẻ tội phạm còn có lợi ích liên quan trong các tài khoản và
tài sản khác tại quốc gia được yêu cầu, quốc gia được yêu cầu sẽ tiếp
tục điều tra các tài khoản và tài sản này mà không cần nhận được
văn bản yêu cầu lần thứ hai.
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4X\ŎQPLŒQWUŸOXĺWÂŘQK
0ŦWURFİQWĬĪQJWžQKĬFFTX\ÂŘQKYŎEªPĺWQJQKQJÂ°ONKL\§XFĴX
ÂİPEİRÂńFTX\ŎQOXĺWVĬNKFKKQJF°WKŐQJĤQFİQFFQKÂLŎXWUDW©P
KLŐXWK±QJWLQYŎFFJLDRGŘFKF°OL§QTXDQÂŌQFFOXĺWVĬ4X\ŎQPLŒQWUŸ là
PŦWTX\ŎQTXDQWUŚQJYFĴQÂĬŰFFFTXŞFJLDWKŸDQKĺQ7X\QKL§QNK±QJ
Q§QSGŲQJÂńFTX\ŎQQ\ÂŞLYŨLQKżQJOXĺWVĬFKX\§QFXQJFĲSGŘFKYŲWL
FKªQKWKD\Y©FFGŘFKYŲSKSOºKRńFQKżQJOXĺWVĬKRĮWÂŦQJQKĬPŦWQK
P±LJLŨLWLFKªQK
&FNKX\ŌQQJKŘFKªQKVFK
D&FTXŞFJLDNK±QJÂĬŰFFRLQKżQJTX\ÂŘQKYŎEªPĺWQJQKQJOFĤQ
FŶÂŐWŸFKŞLKŰSWF NK±QJFKªQKWKŶFYFKªQKWKŶF YŨLFFTXŞFJLD
NKFWURQJQKżQJYŲQTXŞFWŌF°OL§QTXDQÂŌQQKżQJWŦLSKĮPÂĬŰF
TX\ÂŘQKWURQJ81&$&Y8172&
E&FTXŞFJLDFĴQEDQKQKQKżQJTX\ÂŘQKQKľPJLŨLKĮQY[FÂŘQK
U²åQKżQJWK±QJWLQFĴQÂĬŰFEİRYŔæ&ĴQKĮQFKŌSKĮPYLFŴDQKżQJ
WK±QJWLQQ\7URQJWUĬŪQJKŰSFFÂLŎXWUDYL§QKRńFF±QJWŞYL§QŬTXŞF
JLD\§XFĴXF°FĤQFŶ[FÂQJYŎVžFĴQWKLŌWSKİLNLŐPWUDQKżQJWK±QJ
WLQNŐWU§QFFTX\ÂŘQKTXŞFJLDYŎEªPĺWQJQKQJFĴQF°SKĮPYLÂŴ
UŦQJÂŐF°WKŐÂSŶQJQKżQJ\§XFĴXÂ°
F4X\ÂŘQKTXŞFJLDYŎEªPĺWQJQKQJNK±QJQ§QQJĤQFİQQŤOžFWKžF
KLŔQ \§X FĴX WĬĪQJ WUŰ WĬ SKS PŬ UŦQJ FŴD TXŞF JLD Â° WURQJ QKżQJ
WUĬŪQJKŰSYLŔFÂLŎXWUDQKżQJJLDRGŘFKÂQJQJŪFŴDQKżQJWLNKRİQ
WKHR\§XFĴXEDQÂĴXOĮLFKRWKĲ\F°VžOL§QTXDQÂŌQQKżQJWLNKRİQ
NKFFKĬDÂĬŰF\§XFĴXÂLŎXWUD

5RFİQ&FTX\ÂŘQKSKŶFWĮSYŎWKŴWŲFWŞWŲQJYEľQJFKŶQJ

Quy định về các tiêu chuẩn pháp lý khác nhau trong quá trình
phong tỏa và thu hồi tài sản có thể gây khó khăn và trì hoãn hoạt
động tương trợ tư pháp. Để có thể THTS tham nhũng, một quốc gia
thường đòi hỏi quốc gia yêu cầu phải cung cấp bằng chứng được tòa
án của họ chấp nhận hoặc để yêu cầu phong tỏa tài sản có thể được
thực hiện, quốc gia yêu cầu cần cung cấp các bằng chứng hợp pháp
theo quy định của pháp luật quốc gia được yêu cầu. Các quốc gia
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quy định khác nhau về bằng chứng phải cung cấp và phụ thuộc vào
đó là bằng chứng làm căn cứ thực hiện yêu cầu tương trợ tư pháp
quốc tế hay bằng chứng phục vụ để giải quyết những vụ án trong
nước58. Thông thường, những biện pháp đòi hỏi sự xâm nhập đến
tài sản sẽ đòi hỏi tiêu chuẩn về bằng chứng cao hơn.
Yêu cầu phải có bằng chứng đầy đủ là một yếu tố quan trọng trong
tất cả các vụ án; tuy nhiên, các yêu cầu quá khắt khe có thể cản trở
đáng kể quá trình THTS. Một quốc gia muốn truy tìm tài sản chỉ
cần có căn cứ hợp lý để tin rằng tài sản đang nằm trên lãnh thổ của
quốc gia được yêu cầu. Các yêu cầu về bằng chứng trong giai đoạn
đầu của quá trình điều tra, khi các điều tra viên thu thập chứng cứ,
truy tìm tài sản và xác định tài sản nào cần bị phong tỏa hoặc tịch
thu, cần ít khắt khe hơn là những yêu cầu về bằng chứng khi chính
thức tiến hành THTS. Đối với những hỗ trợ không liên quan đến
các biện pháp cưỡng chế theo quy định của UNCAC, nguyên tắc
cùng hình sự hóa không phải là một điều kiện tiên quyết59.
Các biện pháp điều tra và biện pháp khẩn cấp tạm thời
Các quốc gia được yêu cầu thường khắt khe hơn đối với những yêu
cầu liên quan đến hoạt động điều tra hoặc tiến hành các biện pháp
khẩn cấp tạm thời. Việc cung cấp những chứng cứ đầy đủ, hợp lệ
theo quy định của quốc gia được yêu cầu là một trong những khía
cạnh khó khăn trong quá trình gửi văn bản yêu cầu chính thức,
nhất là giữa các quốc gia theo hệ thống dân luật và thông luật. Ở các
nước theo thông luật, lệnh khám xét, phong tỏa và tịch thu tài sản
thường được quyết định dựa trên những bằng chứng có xác suất
phải chăng (probable cause) hoặc các căn cứ thỏa đáng. Ví dụ, một
thẩm phán sẽ ban hành quyết định khám xét nếu có căn cứ thỏa
đáng để tin rằng tội phạm đã được thực hiện và bằng chứng đang ở
nơi sẽ được khám xét và không còn biện pháp nào khác mang tính
ít cưỡng chế (xâm nhập) hơn để đạt được mục đích. Tương tự như
589tGөWLrXFKXҭQYӅEҵQJFKӭQJӣPӝWTXӕFJLDFKRFiF\rXFҫXWѭѫQJWUӧWѭSKiSVӁWKҩS

KѫQVRYӟLWLrXFKXҭQYӅEҵQJFKӭQJVӱGөQJFKRFiFYөiQWURQJQѭӟFĈӕLYӟLFiF\rXFҫX
WѭѫQJWUӧWѭSKiSFiFWӝLSKҥPSKҧLÿѭӧFP{WҧPӝWFiFKKӧSOêQKѭQJNK{QJFҫQSKҧLFXQJ
FҩSEҵQJFKӭQJÿӕLYӟLFiFYөiQWURQJQѭӟFWӝLSKҥPSKҧLÿѭӧFFKӭQJPLQKWUѭӟFWzD
59ĈLӅX  E 81&$&
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vậy, phần lớn quốc gia quy định phải được sự chấp thuận của tòa
án nếu muốn thu thập thông tin về các tài khoản ngân hàng. Một số
nước theo thông luật có thể từ chối thực thi quyết định phong tỏa
tài sản của tòa án nước ngoài nếu quốc gia yêu cầu không cung cấp
cho họ quyết định tịch thu đã có hiệu lực.
Ngược lại, các nước theo dân luật thường cho phép các thẩm phán
hoặc công tố viên tiến hành tất cả những hành động cần thiết để
tìm ra bằng chứng. Vì vậy, việc khám xét tài sản, yêu cầu cung cấp
thông tin tài khoản hoặc phong tỏa tài sản đều không đòi hỏi phải
có quyết định của tòa án. Tuy nhiên ở một số quốc gia, chỉ những
tài sản có mối liên hệ với tội phạm, chứ không phải tất cả các tài sản
cần phải thu hồi, mới có thể bị phong tỏa hoặc tịch thu trong quá
trình điều tra. Ở một số nước khác, những tài sản thay thế hoặc có
giá trị tương đương có thể bị phong tỏa hoặc tịch thu nếu các cơ
quan chức năng không thể định vị được tài sản thực sự có nguồn
gốc từ hành vi phạm tội. Trong giai đoạn đầu của quá trình điều tra,
yêu cầu chứng minh mối liên hệ giữa tài sản và tội phạm có thể gây
trở ngại cho quá trình điều tra và rò rỉ thông tin tới bị cáo, tạo điều
kiện cho bị cáo dịch chuyển hoặc tẩu tán những tài sản phạm tội
chưa bị phát hiện.
Một số quốc gia được yêu cầu trước khi tiến hành phong tỏa tài sản
thường đề nghị quốc gia yêu cầu sớm khởi tố vụ án. Việc quốc gia
yêu cầu chính thức gửi văn bản xác nhận sẽ sớm khởi tố vụ án cho
quốc gia được yêu cầu được coi là căn cứ hợp lệ để thực hiện tương
trợ. Tuy nhiên, nếu tòa án của quốc gia yêu cầu không khởi tố vụ
án trong thời hạn nhất định, quốc gia được yêu cầu sẽ gỡ bỏ lệnh
phong tỏa tài sản. Đối với những vụ án phức tạp, khi các quốc gia
yêu cầu phải tiến hành thu thập các chứng cứ ở các quốc gia nước
ngoài để đủ căn cứ tiến hành khởi tố vụ án, thời hạn theo giao ước
sẽ kết thúc trong khi các cuộc điều tra chưa được hoàn tất. Việc gỡ
bỏ lệnh phong tỏa tài sản trong những trường hợp như thế sẽ tạo
cơ hội cho bị cáo dễ dàng dịch chuyển và tẩu tán tài sản. Vì vậy các
quốc gia không nên đặt ra những yêu cầu về bằng chứng quá khắt
khe làm cơ sở để tiến hành phong tỏa tài sản. Các quốc gia cũng cần
cho phép gia hạn lệnh phong tỏa tài sản khi cần thiết.
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Thêm vào đó, một số quốc gia, đặc biệt là các quốc gia theo hệ thống
thông luật, có thể từ chối thực hiện tương trợ tư pháp đối với những
yêu cầu vượt quá phạm vi của những tội phạm được điều tra, không
cung cấp đủ những thông tin cần thiết, không đủ chi tiết hoặc không
chứng minh được mối liên hệ giữa tài sản và hành vi phạm tội hoặc
giữa tài sản và kẻ phạm tội. Các nhà hoạt động thực tiễn ở các quốc
gia được yêu cầu đã giải thích rằng việc đánh giá nghiêm ngặt các
yêu cầu, ví dụ như yêu cầu phong tỏa tài sản (có thể coi là một biện
pháp cưỡng chế) là một sự bảo đảm dành cho bị cáo và những hành
động tương xứng của quốc gia được yêu cầu.
Tuy nhiên, khó có thể đáp ứng những yêu cầu này khi không thể
xác định những thông tin chi tiết về tài sản. Trong một văn bản từ
chối tương trợ của một quốc gia đã chỉ ra rằng, họ chỉ có thể thực
hiện những yêu cầu có liên quan đến “những tài sản có thể xác định
được”. Yêu cầu tương trợ đã bị từ chối vì quốc gia yêu cầu đã không
thể cung cấp những thông tin đủ chi tiết về tài sản được cho là đang
nằm trên lãnh thổ của quốc gia được yêu cầu. Trong thực tế, việc
thu thập hồ sơ về tài khoản ngân hàng tại quốc gia được yêu cầu
thường rất khó khăn nếu quốc gia đó không có hệ thống lưu trữ
thông tin về tài khoản ngân hàng hoặc khi tên của chủ tài khoản
được lưu trong hồ sơ lưu trữ nhưng không được sắp xếp theo thứ tự
abc (Xem Rào cản 27).
7KžFWLŒQWŞW
0ŦWVŞTXŞFJLDFRLSKRQJWŜDWLVİQOPŦWELŔQSKSåFĬŮQJFKŌæEŬLQ°
FKRSK¦SFFFĪTXDQFKŶFQĤQJNLŐPVRWKLŔXTXİW©QKWUĮQJWLFKªQKFŴD
EŘFRWURQJNKLFFTXŞFJLDNKFFKRUľQJSKRQJWŜDWLVİQFKŖOPŦWELŔQ
SKSÂLŎXWUDKRńFELŔQSKSNKĶQFĲSWĮPWKŪL&FTXŞFJLDF°WKŐFQQKļF
YFRLSKRQJWŜDWLVİQOELŔQSKSFĬŮQJFKŌY©\§XFĴXYŎEľQJFKŶQJ
OPFĪVŬÂŐEDQKQKTX\ŌWÂŘQKSKRQJWŜDWĮPWKŪLWKĬŪQJGŒGQJKĪQ\§X
FĴXYŎEľQJFKŶQJOPFĤQFŶÂŐWŘFKWKXWLVİQ9ªGŲNKLPŦWTXŞFJLDFRL
SKRQJWŜDWLVİQOPŦWELŔQSKSFĬŮQJFKŌQJKĦDYŲFKŶQJPLQKFĤQFŶ
ÂŐSKRQJWŜDVŊGŒGQJKĪQYLŔFÂĬDUDQKżQJEľQJFKŶQJOPFĤQFŶWKžF
KLŔQQKżQJELŔQSKSF°KLŔXOžFOXGL QKżQJYŲQQJD\WŸÂĴXÂ WKĲ\F°
QKżQJFĤQFŶ[FÂQJ 
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Thu hồi tài sản theo thủ tục hình sự
Để thu hồi tài sản theo thủ tục hình sự, các quốc gia theo thông luật
nhìn chung yêu cầu phải có phán quyết của tòa án dựa trên những
bằng chứng được cho là không còn lý do chính đáng để nghi ngờ.
Để chứng minh mối liên hệ giữa tài sản và tội phạm, một số quốc
gia theo thông luật đòi hỏi các bằng chứng theo tiêu chuẩn “có xác
suất phải chăng” hoặc căn cứ xác thực; trong khi một số quốc gia
khác lại đòi hỏi bằng chứng được cho là không còn lý do chính đáng
để nghi ngờ. Tiêu chuẩn về bằng chứng “có xác suất phải chăng”
(xác suất đúng nhiều hơn là không đúng) được áp dụng trong các
vụ án thu hồi theo thủ tục dân sự. Ở các quốc gia theo hệ thống dân
luật yêu cầu phải kết án hình sự trước khi THTS đòi hỏi bằng chứng
về niềm tin nội tâm của thẩm phán.
Chứng minh tội phạm theo các chuẩn mực hình sự có thể gây khó
khăn cho các vụ án tham nhũng. Cụ thể, rất khó để chứng minh tội
phạm hối lộ. Ở một số quốc gia, các công tố viên phải chứng minh
rằng hành vi hối lộ được thực hiện để tạo điều kiện cho một thỏa
thuận tham nhũng giữa người đưa hối lộ và một công chức; bằng
chứng trong một vụ án như vậy rất khó xác định. Tiêu chuẩn về
chứng cứ được thừa nhận giữa các quốc gia thành viên của UNCAC
linh hoạt hơn: Điều 20 của UNCAC yêu cầu các quốc gia thành viên
đảm bảo rằng “ý thức, ý định hoặc mục đích là các yếu tố cấu thành
của một tội phạm được quy định theo Công ước này có thể được
suy đoán từ hoàn cảnh thực tế khách quan”. Dù sao, yêu cầu tòa án
phải kết án hình sự để THTS là một rào cản đáng kể, đặc biệt là khi
bị cáo đã chết hoặc chạy trốn.
Thêm vào đó, việc đưa ra chứng cứ để khẳng định chắc chắn hoặc
thuyết phục thẩm phán tin tưởng hoàn toàn rằng có mối liên hệ
giữa tài sản và một tội phạm cụ thể (các quốc gia theo thông luật)
rất khó khăn. Các nhà hoạt động thực tiễn chỉ ra rằng việc không
đáp ứng được những yêu cầu này khiến công tác THTS thường đi
đến thất bại.
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Để THTS hiệu quả, cụ thể là đối với những tội phạm thuộc phạm
vi điều chỉnh của UNCAC và UNTOC, các quốc gia cần tiến hành
hai bước. Thứ nhất, các quốc gia cần đảm bảo rằng các tiêu chuẩn
về bằng chứng nhằm chứng minh mối liên hệ giữa hành vi phạm tội
và tài sản không quá khắt khe. Thứ hai, một khi quốc gia đã chứng
minh được mối liên hệ giữa tài sản và hành vi tội phạm nói chung
mà không nhất định là một tội phạm hình sự cụ thể nào, cần giả
định (có thể bác bỏ) rằng tài sản đó là tài sản do phạm tội mà có.
Một số quốc gia cùng lúc cho phép thu hồi dựa trên và không dựa
trên phán quyết của tòa án đã quyết định hạ thấp tiêu chuẩn bằng
chứng làm căn cứ THTS và chỉ đòi hỏi “bằng chứng có xác suất phải
chăng” hay “căn cứ hợp lý để tin rằng” hoặc thậm chí là “có căn cứ
hợp lý để nghi ngờ” rằng tài sản cần được phong tỏa60. Tiêu chuẩn
này tạo điều kiện cho quá trình điều tra và bảo quản các tài sản ở
nước ngoài của các quốc gia yêu cầu. Hệ thống pháp luật quốc gia
về tương trợ tư pháp cần quy định rất cụ thể và rõ ràng về các tiêu
chuẩn của bằng chứng để tránh những cách hiểu khác nhau.
Ở ngày các nhiều quốc gia, các tòa án dân sự cũng có thể tiến hành
THTS nếu các công tố viên có thể đưa ra những chứng cứ xác thực
rằng tài sản là công cụ hoặc do phạm tội mà có. Quy trình THTS
này chỉ đòi hỏi phải chứng minh sự tồn tại của một hành vi tội
phạm mà không cần phải buộc tội một cá nhân nào. Cách xử lý tình
huống này đặc biệt hữu ích khi không thể kết án theo thủ tục hình
sự, hoặc khi tài sản được nằm giữ bởi một người đã chạy chốn hoặc
đã chết.
Các nhà hoạt động thực tiễn cho rằng, việc áp dụng những suy đoán
(có thể được phản bác) là rất hữu ích. Theo đó, quốc gia yêu cầu chỉ
cần chứng minh rằng tài sản của vụ án không thể có được từ một
nguồn thu nhập hợp pháp của một cá nhân, và buộc người nắm
giữ tài sản phải chứng minh theo các tiêu chuẩn chứng cứ được
60 ĈӇFyWKrPWK{QJWLQYӅFiFWLrXFKXҭQNKiFQKDXYӅEҵQJFKӭQJWURQJWӕWөQJKuQKVӵYj
GkQVӵQKҵPWӏFKWKXWjLVҧQ[HPKHRGRUH6*UHHQEHUJ/LQGD06DPXHO:LQJDWH*UDQW
DQG/DULVVD*UD\6WROHQ$VVHW5HFRYHU\$*RRG3UDFWLFHV*XLGHIRU1RQFRQYLFWLRQEDVHG
$VVHW)RUIHLWXUH :DVKLQJWRQ'&:RUOG%DQN ZZZZRUOGEDQNRUJVWDU
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quy định (thường là chứng cứ xác thực hoặc bằng chứng có nhiều
xác suất đúng hơn là sai) để chứng minh tài sản có được một cách
hợp pháp. Nếu bị cáo không thể chứng minh được điều này, tài sản
nghiễm nhiên được coi là có nguồn gốc bất hợp pháp.
Cả UNCAC và UNTOC đều kêu gọi các quốc gia thành viên cân
nhắc việc yêu cầu tội phạm phải chứng minh nguồn gốc hợp pháp
của tài sản là đối tượng của lệnh tịch thu61. Thêm vào đó, UNCAC
cũng khuyến khích các quốc gia thành viên hình sự hóa hành vi làm
giàu bất chính, được định nghĩa là “việc tài sản của một công chức
tăng lên đáng kể so với thu nhập hợp pháp của công chức mà công
chức này không giải thích được một cách hợp lý về lý do tăng lên
đáng kể ấy62”. Trong những vụ án về làm giàu bất chính, một công
tố viên chỉ cần chỉ ra rằng thu nhâp hợp pháp của một công chức
không thể giải thích cho sự tăng lên của khối tài sản hoặc mức chi
tiêu của người đó. Để bào chữa cho mình, công chức có nghĩa vụ
chứng minh nguồn gốc hợp pháp của tài sản63.
Để đảm bảo rằng những giả định này không vi phạm nguyên tắc
suy đoán vô tội, các cơ quan công tố có nghĩa vụ phải xác định
những yếu tố cấu thành tội phạm và căn cứ để suy đoán, trong khi
đó, nguyên đơn được phép đưa ra những lời giải thích hợp lý và
đáng tin cậy để phản bác lại các suy đoán64. Những quốc gia nhất trí
với phương pháp tiếp cận này nhìn chung đã thể chế hóa cơ chế thu
hồi tài sản dựa trên kết án.

61 81&$&ĈLӅX  8172&ĈLӅX  9uFiFTXӕFJLDFyWKӇFyFiFTX\ÿӏQKKLӃQ
SKiSKRһFKҥQFKӃNKiFQKҵPEҧRYӋEӏFiRWURQJQKӳQJWUѭӡQJKӧSQj\FiFTXӕFJLDWKjQK
YLrQFӫD81&$&ÿѭӧF\rXFҫXWKӵFKLӋQELӋQSKiSQj\WURQJFKӯQJPӵFPj\rXFҫXQj\
SKҧLWXkQWKHRFiFQJX\rQWҳFFăQEҧQFӫDSKiSOXұWTXӕFJLD
62ĈLӅX81&$&
63+uQKVӵKyDKjQKYLOjPJLjXEҩWKFLQKVFǊQJOjPӝW\rXFҫXFӫD&{QJѭӟF/LrQ0ӻYӅ
FKyQJWKDPQKǊQJYjKӋWKӕQJSKiSOXұWFӫDQKLӅXTXӕFJLDÿmÿLӅXFKӍQKYҩQÿӅQj\
64ĈӇELӃWWKrPWK{QJWLQ[HP*UHHQEHUJ6DPXHO*UDQWDQG*UD\6WROHQ$VVHW5HFRYHU\
$*RRG3UDFWLFHV*XLGHIRU1RQ&RQYLFWLRQ%DVHG$VVHW)RUIHLWXUHWU±
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7KžFWLŒQWŞW
ūPŦWVŞTXŞFJLDSKSOXĺWFKRSK¦S7+76GRSKĮPWŦLK©QKVžPF°FŴD
FFWŢFKŶF1ĤPFFFĪTXDQFŴD7KŲ\6ƆÂ YĺQGŲQJVQJWĮR các
TX\ÂŘQKSKSOXĺWFŴDP©QKÂŐWX\§QEŞPŦWFžXQJX\§QWKŴTXŞFJLDF¶QJ
FFWKQKYL§QJLDÂ©QKYFŦQJVžFŴD±QJWDOPŦWWŢFKŶFWŦLSKĮP.ŌW
TXİOW¯DQÂ UDOŔQKWŘFKWKXYWUİOĮLWULŔXÂ±OD0ƆWLVİQWKDP
QKĨQJFŴD±QJWDFKRTXŞFJLDQĮQQKQPNK±QJFĴQFKŶQJminh Â°OWL
VİQGRSKĮPWŦLPF°&KŖFĴQFKŖUDUľQJNKŞLWLVİQQ\WKXŦFTX\ŎQÂŘQK
ÂRĮWFŴDWŢFKŶFWŦLSKĮP7KHRTX\ÂŘQKFŴDSKSOXĺWEĲWFŶWLVİQQR
WKXŦFYŎPŦWQJĬŪLF°OL§QTXDQÂŌQPŦWWŢFKŶFWŦLSKĮPåÂĬŰFJLİÂŘQK
UľQJWKXŦFTX\ŎQÂŘQKÂRĮWFŴDWŢFKŶFÂ°FKRÂŌQNKLFKŶQJPLQKÂĬŰFÂLŎX
QJĬŰFOĮLæa.
0ŦWVŞTXŞFJLDF¯QFKRSK¦SJLİÂŘQKGžDWU§QåOŞLVŞQJFŴDWŦLSKĮPæ0ŦW
EŘFREŘEXŦFWŦLUźDWLŎQQJKLŒPQKL§QÂĬŰFFRLOF°OŞLVŞQJWŦLSKĮPYWĲW
FİWLVİQGRSKĮPWŦLPF°SKİLEŘWŘFKWKXÁŐOĬŰQJK°DOŰLªFKWKXÂĬŰFWŸ
KQKYLSKĮPWŦLW¯DQVŊ[HP[¦WFFWLVİQÂ ÂĬŰFFKX\ŐQQKĬŰQJFKR
EŘFRKRńFWĲWFİFFNKRİQFKLWL§XFŴDEŘFRWUĬŨFNKLTXWU©QKWŞWWŲQJEļW
ÂĴX7ĬĪQJWžQKĬYĺ\FFP°QTXGQKWńQJFFE§QWKŶEDEDRJŠPFİ
QKżQJWLVİQÂĬŰFEQKĮJLYRQJ\FKX\ŐQQKĬŰQJF°WKŐÂĬŰFFRLOWL
VİQSKĮPWŦL7ĲWFİQKżQJWLVİQÂ°F°WKŐEŘWKXKŠLQKĬWLVİQGRSKĮP
WŦLPF°WUŸNKLEŘFRFKŶQJPLQKÂĬŰFQJXŠQJŞFKŰSSKSFŴDWLVİQÁŐ
FKŶQJPLQKQJXŠQJŞFKŰSSKSFŴDQKżQJWLVİQÂĬŰFFKROF°ÂĬŰFWŸ
WLVİQSKĮPWŦLÂ¯LKŜLEŘFRSKİLFXQJFĲSQKżQJFKŶQJFŶÂQJWLQFĺ\b.
3KSOXĺWFŴD3KSTX\ÂŘQKUľQJNKLPŦWWŦLSKĮPNK±QJWKŐFKŶQJPLQKWKX
QKĺSKŰSSKáSFŴDKŚÂŴÂŐFKLWUİFKROŞLVŞQJFŴDDQKWDKRńFNK±QJFKŖUD
ÂĬŰFQJXŠQJŞFFŴDWLVİQYOŰLQKXĺQWKXÂĬŰFWŸPŦWPŞLTXDQKŔWKĬŪQJ
[X\§QYŨL PŦWKD\QKLŎX QJĬŪLÂ WKžFKLŔQPŦWWŦLQJKL§PWUŚQJKRńFPŦW
PŦWWŦLEŘWUŸQJSKĮWªWQKĲWQĤPQĤP7ŦLSKĮPQ\F°WKŐEŘNŌWQWŸÂŌQ
QĤPW¶YQKQĬŨFÂĬŰFTX\ŎQWŘFKWKXWRQEŦWLVİQFŴDDQKWD+ĪQWKŌ
QżDYŨLPŦWWŦLSKĮPF°WKŐEŘNŌWQªWQKĲWQĤPW¶GRÂ KĬŬQJOŰLªFKWUžF
WLŌSKRńFJLQWLŌSWŸKQKYLSKĮPWŦLFŴDEŘFRWĲWFİWLVİQFŴDDQKWDF°
WKŐEŘWŘFKWKXWUŸNKLFKŶQJPLQKÂĬŰFQJXŠQJŞFKŰSSKSFŴDQ°
D%ŦOXĺW+©QK7KŲ\6Ɔ ÁLŎX 
Eū1DP0ƆJLİÂŘQKVŊN¦RGLWURQJY¯QJQĤPWUĬŨFNKLNKŬLWŞYŲQ/XĺW3K¯QJQJŸDW±LSKĮPF°
WŢFKŶFÂĬŰFVźÂŢLQĤPÂLŎXū$QKJLDLÂRĮQQ\OQĤPÂŐ[FÂŘQKOŞLVŞQJK©QKVžFŴD
EŘFR7LVİQGRSKĮPWŦLPF° $QK ÂLŎX  ;HP%ŦOXĺWK©QKVž 3KS ÁLŎX
F/XĺW+©QKVž 3KS ÁLŎX
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.KX\ŌQQJKŘFKªQKVFK
D&FTXŞFJLDFĴQEDQKQKFFTX\ÂŘQKSKSOXĺWFKRSK¦SF°FFVX\
ÂRQ F°WKŐEFEŜ ÂŐÂSŶQJFFWL§XFKXĶQYŎFKŶQJFŶFKRYLŔFWŘFK
WKXWLVİQGžDWU§QSKQTX\ŌWFŴDW¯DQÂńFELŔWOÂŞLYŨLQKżQJWŦL
SKĮPÂĬŰFTX\ÂŘQKWURQJ81&$&Y8172&
E&FTXŞFJLDFĶQÂİPEİRUľQJFFWL§XFKXĶQFKŶQJFŶWURQJQKżQJYŲ
QÂ¯LKŜLSKİLF°OŔQKSKRQJWŜDWLVİQWĮPWKŪLVŊªWNKļWNKHKĪQQKżQJ
FKŶQJFŶFĴQF°WURQJQKżQJYŲQVźGŲQJFFELŔQSKSF°KLŔXOžF
FKªQKWKŶFKRńFQKżQJELŔQSKSÂĬŰFWLŌQKQKNKLFKªQKWKŶF7+76
F7U§QFĪVŬEİRÂİPFFTX\ŎQKLŌQÂŘQKYTX\ŎQWŞWŲQJFFTXŞFJLD
FĴQEDQKQKQKżQJTX\ÂŘQKÂŐWĮRÂLŎXNLŔQÂSŶQJFF\§XFĴXYŎ
EľQJFKŶQJYªGŲQKĬ[\GžQJFĪVŬGżOLŔXTXŞFJLDYŎFFWLNKRİQ
QJQKQJ [HP5RFİQ TXDÂ°WĮRÂLŎXNLŔQWK·FÂĶ\YLŔF[źOºFF
\§XFĴXYŎWĬĪQJWUŰWĬSKSF°OL§QTXDQÂŌQFFELŔQSKSÂLŎXWUD
GūFİQKżQJTXŞFJLDWKHRFĪFKŌWKXKŠLWLVİQGžDWU§QKRńFNK±QJGžD
WU§QSKQTX\ŌWFŴDW¯DQFĴQÂİPEİRUľQJFFWL§XFKXĶQYŎEľQJ
FKŶQJÂŐFKŶQJPLQKPŞLOL§QKŔJLżDWLVİQYKQKYLSKĮPW±LNK±QJ
ÂĬŰFTXNKļWNKHYÂĬŰFTX\ÂŘQKU²UQJWURQJSKSOXĺWTXŞFJLD&F
TXŞFJLDFĴQWLŌSWŲFÂİPEİRUľQJFFF±QJWŞYL§QFKŖFĴQFKŖUDPŞL
OL§QKŔJLżDWLVİQYKQKYLSKĮPWŦLQ°LFKXQJFKŶNK±QJQKĲWWKLŌWO
PŞLOL§QKŔJLżDWLVİQYŨLPŦWWŦLSKĮPFŲWKŐQR
.KX\ŌQQJKŘWKžFWKL
D&FTXŞFJLDFĴQTX\ÂŘQKU²YŎQKżQJQŦLGXQJFĴQSKİLF°WURQJYĤQ
EİQ\§XFĴXWĬĪQJWUŰWĬSKSYFXQJFĲSFFPĸXYĤQEİQ\§XFĴXWU§Q
FŢQJWK±QJWLQÂLŔQWźWURQJÂ°FXQJFĲSQKżQJFĤQFŶWKŜDÂQJÂŐ\§X
FĴXWĬĪQJWUŰ
E&FYĤQEİQ\§XFĴXWĬĪQJWUŰG¶NK±QJÂĴ\ÂŴWK±QJWLQQKĬQJFKŖUD
ÂĬŰFPŞLOL§QKŔU²UQJJLżDNňSKĮPWŦLYWLVİQFĴQÂĬŰFFKĲSQKĺQ
QŌXTXŞFJLDÂĬŰF\§XFĴXF°NKİQĤQJÂŘQKYŘÂĬŰFWLVİQGžDWU§Q
QKżQJWK±QJWLQQKĺQÂĬŰFKRńFQKżQJWK±QJWLQKLŔQF°
F&FTXŞFJLDFĴQ[FÂŘQKQKżQJYĲQÂŎFĴQĬXWL§QYJLŨLKĮQVŞOĬŰQJ
FFYĤQEİQ\§XFĴXEľQJFFKWĺSWUXQJYRQKżQJYĲQÂŎWKĺWFĴQWKLŌW
YFŲWKŐÂŐÂİPEİR\§XFĴXWĬĪQJWUŰF°WKŐÂĬŰFWKžFKLŔQ
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5RFİQ.K±QJTX\ÂŘQKYŎSKRQJWŜDYWŘFKWKXWLVİQF°JL
WUŘWĬĪQJÂĬĪQJ

Phong tỏa và tịch thu tài sản có giá trị tương đương có nghĩa là
phong tỏa và tịch thu những tài sản hợp pháp có giá trị tương
đương với tài sản do phạm tội mà có hoặc các công cụ tội phạm
trong những trường hợp tài sản hoặc công cụ thực tế do phạm tội
mà có không còn hoặc không thể xác định (còn được gọi là “tài sản
thay thế”). Các quốc gia không cho phép phong tỏa và tịch thu tài
sản có giá trị tương đương sẽ tạo ra một rào cản lớn đối với THTS65.
Ngày càng nhiều quốc gia cho phép áp dụng nguyên tắc thu hồi này.
Một trong số đó cho phép phong tỏa và tịch thu tài sản dựa trên giá
trị thay vì chỉ phong tỏa và tịch thu chính tài sản có được trực tiếp
từ hành vi phạm tội.
Các nhà hoạt động thực tiễn nhấn mạnh rằng, biện pháp tịch thu tài
sản có giá trị tương đương có thể rất hữu ích trong các vụ án mà tài
sản và công cụ phạm tội đã được trộn lẫn với các tài sản hợp pháp.
Thiết lập mối quan hệ giữa một tài sản cụ thể và tội phạm hình sự
là một trong những thách thức lớn nhất trong THTS (Rào cản 13).
.KX\ŌQQJKŘFKªQKVFK
&FTXŞFJLDFĴQEDQKQKQKżQJTX\ÂŘQKFKRSK¦SSKRQJWŜDYWKXKŠLWL
VİQWKD\WKŌKRńFWLVİQF°JLWUŘWĬĪQJÂĬĪQJ7ŞLWKLŐXSKSOXĺWFĴQFKR
SK¦SWŘFKWKXQKżQJWLVİQÂ ÂĬŰFWUŦQOĸQYŨLWLVİQKŰSSKSWKHR\§X
FĴXFŴD81&$&

5RFİQ7KLŌXFĪFKŌWKXKŠLNK±QJGžDWU§QSKQTX\ŌWFŴD
W¯DQ

Theo các nhà hoạt động thực tiễn, việc yêu cầu THTS phải dựa trên
phán quyết của tòa án sẽ cản trở đáng kể những nỗ lực THTS trong
các vụ án tham nhũng. Mặc dù cơ chế THTS không dựa trên phán
65ĈLӅX

 Yj  81&$&TX\ÿӏQKUҵQJQӃXWjLVҧQGRSKҥPWӝLPjFyÿmEӏWUӝQOүQ
YӟLFiFWjLVҧQNKiFWKuWjLVҧQFyQJXӗQJӕFKӧSSKiSVӁEӏWӏFKWKXSKҫQJLiWUӏÿѭӧFÿӏQK
JLiOjFyWӯWjLVҧQGRSKҥPWӝLPjFy
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quyết (NCB) không thể thay thế cho việc kết án hình sự nhưng
trong nhiều trường hợp, cơ chế THTS không dựa trên phán quyết là
phương thức duy nhất để thu hồi được tài sản tham nhũng và đảm
bảo công lý được thực thi. Các quốc gia không được phép THTS mà
không dựa trên phán quyết sẽ gặp khó khăn trong THTS vì thiếu
những công cụ quan trọng để THTS. Thu hồi không dựa trên phán
quyết là một biện pháp hiệu quả vì trên thực tế, ảnh hưởng của các
quan chức tham những thường ngăn cản toàn bộ quá trình điều tra
hình sự hoặc trì hoãn điều tra cho đến khi người đó chết hoặc đã
chạy trốn để tránh bị truy tố. Quan chức tham nhũng cũng có thể
được hưởng quyền miễn trừ khởi tố tại một số quốc gia. Bởi không
đòi hỏi kết án hình sự, nên thông qua cơ chế THTS không dựa trên
phán quyết, các quốc gia có thể THTS mặc dù kẻ tham nhũng đã
chết, chạy trốn hay được hưởng quyền miễn trừ (xem Rào cản 17).
Ngày càng nhiều quốc gia quy định về cơ chế thu hồi này66 và hiện
cơ chế này đang được các điều ước đa phương và văn kiện quốc tế
khuyến khích thực hiện67.
Thu hồi không dựa trên phán quyết của tòa án thường diễn ra dưới
một trong hai hình thức sau. Cách thứ nhất là thu hồi trong khuôn
khổ một vụ kiện hình sự nhưng không đòi hỏi phải kết án hoặc
chứng minh tội phạm. Theo đó, thu hồi không dựa trên phán quyết
của tòa án được quy định trong bộ luật hình sự và luật chống rửa
tiền và chống buôn bán ma túy; được coi như một vụ kiện “hình sự”
và áp dụng quy trình tố tụng hình sự. Cách thứ hai đó là việc tịch
thu không diễn ra trong khuôn khổ một vụ kiện dân sự mà thông
66 ĈӇ[HPGDQKViFKFiFTXӕFJLDYjKӋWKӕQJSKiSOXұWOLrQTXDQ[HP*UHHQEHUJ6DPXHO
*UDQWYj*UD\ 6WROHQ$VVHW5HFRYHU\$*RRG3UDFWLFHV*XLGHIRU1&%$VVHW)RUIHLWXUH
&ҫQOѭXêUҵQJFyPӝWVӕTXӕFJLD ÿһFELӋWOj&DULEEHDQ ÿmEDQKjQKFiFELӋQSKiS7+76
NK{QJGӵDWUrQSKiQTX\ӃWVDXNKLQJKLrQFӭXQj\ÿѭӧF[XҩWEҧQ 
67 ĈLӅX   F 81&$&\rXFҫXFiFTXӕFJLD[HP[pWWLӃQKjQKFiFELӋQSKiSFҫQWKLӃW
FKRSKpSWӏFKWKXWjLVҧQPjFKѭDFyEҧQiQKuQKVӵWURQJWUѭӡQJKӧSNK{QJWKӇWUX\WӕQJѭӡL
YLSKҥPYuOêGRQJѭӡLQj\ÿmFKӃWOҭQWUӕQKRһFYҳQJPһWKRһFWURQJFiFWUѭӡQJKӧSWKtFK
KӧSNKiF.KX\ӃQQJKӏVӕFӫD)$7)\rXFҫXFiFTXӕFJLDFkQQKҳFYLӋFFKRSKpS
WKXKӗLNK{QJGӵDWUrQSKiQTX\ӃW)$7)FǊQJJLӟLQKӳQJWKӵFWLӉQWӕWWURQJF{QJWiF7+76
NK{QJGӵDWUrQSKiQTX\ӃWEDRJӗPYLӋFWKӯDQKұQFiFEҧQiQ7+76NK{QJGӵDWUrQSKiQ
TX\ӃWFӫDQѭӟFQJRjL)$7)%HVWSUDFWLFHV3DSHURQ&RQ¿VFDWLRQ .KX\ӃQQJKӏYj 
ÿѭӧFWK{QJTXDWҥLSKLrQKӑS)$7)YjRWKiQJ
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qua một vụ kiện dân sự hoặc hành chính. Đây là một quy trình
riêng biệt, có thể diễn ra độc lập hoặc song song với vụ kiện hình
sự có liên quan. Ở một số quốc gia, cơ chế này được gọi là “thu hồi
dân sự” hoặc “tịch thu dân sự”.
Kể cả ở những quốc gia cho phép THTS không dựa trên phán quyết
của tòa án, cơ chế hợp tác quốc tế trong những vụ án này vẫn gặp
khó khăn bởi những khác biệt đáng kể trong hệ thống pháp luật của
các quốc gia, ví dụ như trong việc xác định thẩm quyền tòa án (dân
sự hay hình sự) và các quy định về luật nội dung và luật hình thức,
quy định về tiêu chuẩn của bằng chứng (bằng chứng có xác suất
đáng tin, bằng chứng không có lý do chính đáng để nghi ngờ hoặc
niềm tin nội tâm). Ở một số quốc gia, quyết định THTS không dựa
trên phán quyết nhằm hướng tới tài sản (vụ kiện đòi quyền sở hữu
tài sản), trong khi ở một số quốc gia khác, quyết định THTS không
dựa trên phán quyết lại hướng tới kẻ phạm tội (hướng tới việc kết án
tội phạm vì đã vi phạm một nghĩa vụ pháp lý). Đối với các vụ kiện
đối vật, chỉ cần tài sản vẫn nằm trên lãnh thổ quốc gia là đủ căn cứ
để xác định thẩm quyền tài phán để tiến hành thu hồi không dựa
trên phán quyết. Một số quốc gia khác chỉ cho phép THTS không
dựa trên phán quyết sau khi vụ kiện hình sự bị bãi nại hoặc không
đem lại kết quả, trong khi một số khác lại cho phép tiến hành thu
hồi song song với vụ kiện hình sự liên quan.
Các quốc gia cần cân nhắc quy định cơ chế này trong hệ thống pháp
luật của mình. Những quy định như vậy không chỉ giúp tăng cường
hiệu quả của công tác chống tham nhũng và rửa tiền mà còn hỗ trợ
các quốc gia yêu cầu đã quyết định chuyển giao vụ án cho quốc gia
được yêu cầu. Các nhà hoạt động thực tiễn nhấn mạnh lợi thế của
cơ chế thu hồi không dựa trên phán quyết vì đây được coi là một
biện pháp nhanh chóng, hiệu quả và có thể là cách duy nhất để
THTS khi kẻ phạm tội đã chết, chạy trốn hoặc được hưởng quyền
miễn truy tố.
Mặc dù không nên giới hạn phạm vi áp dụng cơ chế THTS không
dựa trên phán quyết, nhưng chỉ nên áp dụng cơ chế này trong trường
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hợp tội phạm đã chết, chạy trốn, vắng mặt hoặc không thể xác định,
cũng như trong “các trường hợp thích hợp khác”. Mỗi quốc gia sẽ tự
quyết định cách thức vận hành cơ chế THTS không dựa trên phán
quyết trong bối cảnh của một vụ kiện hình sự hay không. Việc thu
hồi diễn ra trong một quy trình tố tụng riêng biệt cũng có ưu điểm ở
sự độc lập và có thể được khởi tố bởi một tòa án riêng, qua đó tránh
được những tác động không cần thiết đối với một vụ kiện hình sự
thông thường.
Mặc dù THTS không dựa trên phán quyết được coi là một công cụ
hữu hiệu trong nhiều vụ án, nhưng nếu có thể truy tố tội phạm thì
cơ chế thu hồi không dựa trên phán quyết không phải là lựa chọn
tốt nhất. Hợp tác quốc tế có thể gặp khó khăn nếu quốc gia được
yêu cầu không cho phép THTS không dựa trên phán quyết68. Thêm
vào đó, THTS sau kết án có ưu điểm là các quốc gia có thể thu hồi
toàn bộ tài sản của kẻ phạm tội, dù là có nguồn gốc hợp pháp hay
bất hợp pháp, căn cứ vào sự buộc tội dựa trên lối sống của tội phạm.
Bên cạnh đó, các quốc gia phải cần có năng lực để thực thi quyết định
THTS của một quốc gia khác. Hệ thống pháp luật quốc gia cần linh
hoạt khi xử lý các khác biệt trong hệ thống pháp luật. Một vài quốc
gia cho phép thực thi trực tiếp bản án của tòa án nước ngoài nếu đáp
ứng được điều kiện về cùng hình sự hóa hoặc khi bản án được ban
hành bởi một cơ quan tương đương tại quốc gia yêu cầu. Những giới
hạn này không nên quá rộng và khắt khe (xem Rào cản 22).
Pháp luật về thu hồi không dựa trên phán quyết cần quy định cụ thể
quy trình thực thi bản án và các tội danh được phép áp dụng, bao
gồm cả khả năng kháng cáo lại quyết định bản án của chủ sở hữu
tài sản. (Để có thêm thông tin và hướng dẫn về những khái niệm
quan trọng, xem cuốn Stolen Asset Recovery: A Good Practice Guide
680ӝWVӕFKX\rQJLDFKRUҵQJ7+76NK{QJGӵDWUrQSKiQTX\ӃWFyWKӇOjPӝWYҩQÿӅӣ

QKӳQJTXӕFJLDTX\ÿӏQKErQWKXDNLӋQSKҧLWUҧOӋSKtWѭSKiSFKRErQWKҳQJNLӋQNӃWTXҧ
OjUӫLURFKLSKtVӁWKXӝFYӅTXӕFJLDPjNK{QJWKӇGӏQKYӏÿѭӧFWjLVҧQVDXNKLNӃWiQKuQK
Vӵ0ӝWVӕTXӕFJLDFǊQJ\rXFҫXFyFDPNӃWKRһFWKӓDWKXұQWUѭӟFYӅYҩQÿӅWUҧFKLSKt
KRһFWKLӋWKҥL*UHHQEHUJ6DPXHO*UDQWYj*UD\6WROHQ$VVHW5HFRYHU\$*RRG3UDFWLFHV
*XLGHWR1&%$VVHW)RUIHLWXUHWUKӝS
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for Non-Conviction Based Asset Forfeiture xuất bản năm 2009 trong
khuôn khổ Sáng kiến StAR).
7KžFWLŒQWŞW
3KŲWKXŦFYREŞLFİQKFŴDWŸQJYŲQTX\ÂŘQKFKRSK¦S7+76NK±QJGžD
WU§QSKQTX\ŌWFXQJFĲSWK§PFFF±QJFŲ7+76FKRFFF±QJWŞYL§Q0ŦW
VŞTXŞFJLDTX\ÂŘQKÂŠQJWKŪLKDLFĪFKŌ7+76WKXKŠLWKHRWKŴWŲFK©QKVž
WURQJÂ°\§XFĴXSKİLF°NŌWQYWKXKŠLNK±QJGžDWU§QNŌWQÁŐ7+76GžD
WU§QJLWUŘNK±QJQKĲWWKLŌWSKİLFKŶQJPLQKPŞLOL§QKŔJLżDKQKYLSKĮP
WŦLYWLVİQWKD\YRÂ°SKSOXĺWÂ¯LKŜLSKİLF°EľQJFKŶQJFKRWKĲ\F°
PŞLOL§QKŔJLżDWLVİQYPŦWFQKQÂ EŘEXŦFWŦLKRńFNŌWQ7KHRFĪ
FKŌWKXKŠLNK±QJGžDWU§QSKQTX\ŌWSKİLWKLŌWOĺSPŞLOL§QKŔJLżDKQKYL
SKĮPWŦLQ°LFKXQJYWLVİQÂDQJFĴQWKXKŠLQKĬQJNK±QJFĴQWKLŌWSKİL
NŌWQK©QKVž
0ŦWTXŞFJLDNKFFKRSK¦SWKžFWKLWUžFWLŌSOŔQKWKXKŠLFŴDW¯DQQĬŨF
QJRLFĤQFŶYRPŲFÂªFKWKXKŠLPNK±QJTXDQWPÂŌQYLŔFTX\ŌWÂŘQK
Q\ÂĬŰFEDQKQKEŬLW¯DQGQVžKD\K©QKVžÁŐFKRSK¦SWKXKŠLWL
VİQEľQJFİKDLK©QKWKŶFNŌWQKRńFNK±QJNŌWQTXŞFJLDQ\ÂŘQKQJKĦD
TX\ŌWÂŘQKFŴDPŦWW¯DQQĬŨFQJRLOåTX\ŌWÂŘQKFŴDW¯DQQKľPWKXKŠL
WLVİQGRSKĮPWŦLPF°KRńFJLWUŘWLVİQWĬĪQJÂĬĪQJYŨLVŞWLVİQGR
SKĮPWŦLPF°æ
0ŦWVŞTXŞFJLDFKRSK¦S7+76NK±QJGžDWU§QNŌWQQJD\FİNKLSKSOXĺW
TXŞFJLDFKŖFKRSK¦SYLŔFWKXKŠLGžDWU§QNŌWQaūPŦWVŞTXŞFJLD0Ɔ
/DWLQKWKžFWLŒQQ\ÂĬŰFELŌWÂŌQYŨLW§QJŚLåVžWQWKQKæYOŔQK7+76
NK±QJGžDWU§QSKQTX\ŌWÂĬŰFWKžFWKLEŬLPŦWW¯DQGQVž0ŦWVŞTXŞF
JLDY¶QJ&DULEHFKRSK¦SWKžFWKLOŔQK7+76NK±QJGžDWU§QNŌWQQŌXYŲ
NLŔQK©QKVžEŘÂ©QKFKŖKRńFNKLOŔQKQ\ÂĬŰFEDQKQKWURQJTXWU©QKÂLŎX
WUDK©QKVž
DÁńFNKXKQKFKªQK+ŠQJ.±QJ7UXQJ4XŞF-HUVH\&LYLO$VVHW5HFRYHU\ ,QWHUQDWLRQDO&RRSHUDWLRQ 
/XĺWY3KS&FW¯DQFŴD3KSF±QJQKĺQYFKRSK¦SWKžFWKLOŔQKWKXKŠLWLVİQNK±QJGžD
WU§QNŌWQFŴDFĤQFŶYR&±QJĬŨFFŴD+ŦLÂŠQJ&KXXYŎFKŞQJUźDWLŎQNKP[¦WWŘFKWKXWLVİQ
GRSKĮPWŦLPF°PńFG¶KŔWKŞQJSKSOXĺW3KSNK±QJTX\ÂŘQKYŎELŔQSKSWŘFKWKXQ\&RXUGH
FDVVDWLRQ1RYHPEHU1RYŲQ&ULVDIXOOL&FW¯DQFŴD3KSÂ GžDWU§QKDL\ŌXWŞ
7KŶQKĲWEľQJFKŶQJF°ÂĬŰFFKRWKĲ\WLVİQONŌWTXİFŴDKQKYLSKĮPWŦLOPŦWFĤQFŶWKŜDÂQJ
ÂŐW¯DQÂĬDUDSKQTX\ŌWK©QKVž7KŶKDLKĺXTXİYŎWLVİQFĨQJWĬĪQJWžQKĬPŦWFKŌWLK©QKVž
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.KX\ŌQQJKŘFKªQKVFK
D&FTXŞFJLDFĴQEDQKQKFFTX\ÂŘQKFKRSK¦S7+76NK±QJGžDWU§Q
SKQTX\ŌW9ŎPńWWŞLWKLŐXFĪFKŌQ\FĴQÂĬŰFSK¦SSGŲQJWURQJ
WUĬŪQJKŰSQJĬŪLSKĮPWŦLÂ FKŌWFKĮ\WUŞQYļQJPńWKRńFÂĬŰFKĬŬQJ
TX\ŎQPLŒQWUŸKRńFWURQJFFWUĬŪQJKŰSWKªFKKŰSNKF
E&FTXŞFJLDFĴQFKRSK¦SWKžFWKLOŔQK7+76NK±QJGžDWU§QSKQTX\ŌW
FŴDW¯DQQĬŨFQJRL

5RFİQ.K±QJWKŐNºNŌW7KŜDWKXĺQWžQKĺQWŦL

Ở các quốc gia theo hệ thống thông luật, thông qua thỏa thuận tự
nhận tội, cơ quan công tố cho phép bị cáo được nhận một tội nhẹ
hơn hoặc giảm số tội danh so với cáo trạng để đổi lấy một hành động
hợp tác cụ thể69. Đó có thể là việc bị cáo sẵn sàng tiết lộ địa điểm
và phương thức cất giấu tài sản bất hợp pháp, qua đó rút ngắn thời
gian điều tra; công tác THTS sẽ nhanh chóng và hiệu quả hơn; đồng
thời vẫn bảo toàn được nguồn lực cho các cơ quan thực thi pháp
luật và cơ quan tư pháp. Một số chuyên gia cho rằng việc không cho
phép ký kết thỏa thuận tự nhận tội để khuyến khích sự hợp tác của
bị cáo là một rào cản đối với THTS. Vấn đề còn ở chỗ, khi một quốc
gia không cho phép ký kết thỏa thuận tự nhận tội trong hệ thống
pháp luật nội địa, quốc gia này sẽ không thể thừa nhận hiệu lực của
thỏa thuận tự nhận tội của các quốc gia khác.
Có nhiều quốc gia không đồng tình với quy định về thỏa thuận tự
nhận tội vì cho rằng sự thật sẽ bị bóp méo sẽ dẫn đến những kết quả
không đúng đắn. Dù sao, các quốc gia không chính thức cho phép
công nhận thỏa thuận tự nhận tội cũng cần cân nhắc ban hành quy
định cho phép các cơ quan thực thi pháp luật khuyến khích bị cáo
hợp tác nhằm định vị và phong tỏa tài sản. Thậm chí những chuyên
gia ở các quốc gia không thừa nhận ý tưởng về thỏa thuận nhận
tội cũng công nhận rằng thỏa thuận tự nhận tội có thể là một công
cụ điều tra hiệu quả. Hơn thế nữa, một số chuyên gia cũng thừa
69 ËWQKҩWPӝWTXӕFJLDWKHRKӋWKӕQJGkQOXұWÿmFKRSKpSiSGөQJWKӓDWKXұQQKұQWӝLÿӕL

YӟLWӝLSKҥPFyWәFKӭFĈӇFyWKrPWK{QJWLQ[HPSKҫQ1KӳQJWKӵFWLӉQWӕWWURQJKӝS
WK{QJWLQYӅ7KӵFWLӉQWӕW
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nhận rằng, những thỏa thuận như thế vẫn diễn ra trên thực tiễn mà
không cần dựa trên căn cứ chính thức nào.
Nhìn chung, các tòa án cần xem xét và thừa nhận các thỏa thuận
tự nhận tội để làm căn cứ tuyên án hoặc xác định hình phạt. Thông
thường, tòa án sẽ cân nhắc các khuyến nghị của cơ quan công tố về
nội dung của thỏa thuận nhận tội. Trong các vụ án quốc tế về THTS,
các quốc gia cần trao đổi và đi đến thống nhất về nội dung của thỏa
thuận nhận tội, bao gồm các biện pháp thu hồi. Nếu một hình phạt
đã được xác định, các quốc gia cần trao đổi về phương thức chấp
hành hình phạt đó. Những thỏa thuận này cần được xây dựng trên
cơ sở tuân thủ các quy định khác nhau trong hiến pháp và pháp luật
ở các quốc gia. Ví dụ, trong vụ án mà việc chấp hành hình phạt theo
thỏa thuận nhận tội được coi là không phù hợp với hiến pháp của
một trong số những quốc gia liên quan, tòa án đã chứng minh rằng
việc ký kết thỏa thuận đã tuân thủ pháp luật của các quốc gia liên
quan và các quốc gia đã thống nhất rằng mục tiêu của hình phạt
là để THTS và hình phạt được quyết định dựa trên đề xuất của cơ
quan công tố để bảo vệ công lý70.
Trên thực tế, các thỏa thuận tự nhận tội có thể có ảnh hưởng khác
nhau tới các cuộc điều tra đang diễn ra ở một quốc gia khác. Ví dụ,
việc một thỏa thuận nhận tội cho phép hồ sơ vụ án được đóng lại
sẽ ảnh hưởng đến cuộc điều tra đang diễn ra ở một quốc gia khác,
từ đó dẫn đến sự căng thẳng trong mối quan hệ giữa các quốc gia.
Vì vậy, nếu đang cân nhắc ký kết một thỏa thuận tự nhận tội, trước
tiên một quốc gia cần trao đổi với các quốc gia nước ngoài đang tiến
hành điều tra và cần đảm bảo rằng quốc gia nước ngoài đã có đủ
bằng chứng để tự tiến hành điều tra và truy tố tội phạm.
70 9tGөNKLPӝWEӏFiREӏGүQÿӝWӯTXӕFJLD$VDQJTXӕFJLD%YjFKҩSQKұQWKӓDWKXұQ
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7KžFWLŒQWŞW
0ŦWWURQJQKżQJEĬŨFÂLPDQJWªQKFKLŌQOĬŰFFŴDFKªQKSKŴ3HUXWURQJJLDL
ÂRĮQÂĴXFŴDTXWU©QKÂLŎXWUDYŎ9ODGPLUR0RQWHVLQRVFžXFKŖKX\OžFOĬŰQJ
W©QKER3HUXGĬŨLWKŪLFŴD7ŢQJWKŞQJ$OEHUWR)XMLPRULÂ°OYLŔFWK±QJTXD
ÁĮROXĺW0RQWHVLQRVNKLÂ°OFžXFKŖKX\OžFOĬŰQJW©QKEREŘNŌW
QY©WŦLWKDP±OĮPGŲQJTX\ŎQOžFPXDFKXŦFİQKKĬŬQJEX±QEQYĨSKª
WULSK¦SYKŞLOŦFFN§QKWUX\ŎQK©QK0RQWHVLQRVFĨQJEŘÂLŎXWUDY©WŦLUźD
WLŎQEX±QEQPDW·\WKDPQKĨQJYFFKRĮWÂŦQJWŦLSKĮPNKFÁDROXĺW
Q\NKLÂ°TX\ÂŘQKYŎFĪFKŌWKŜDWKXĺQQKĺQWŦLWURQJFFFXŦFÂLŎXWUDYŎ
WŦLSKĮPF°WŢFKŶFÂ UĲWF°JLWUŘEŬLNKLQLŔPåOŪLQKĺQWŦLFŴDEŘFDQæY
WKŜDWKXĺQQKĺQWŦLWUĬŨFÂ°NK±QJWŠQWĮLNK±QJKŔWKŞQJSKSOXĺW3HUXKD\
FFQĬŨFWKHRGQOXĺWÁĮROXĺWQ\FKRSK¦SWUX\WŞFFWKQKYL§QFŴDWŢ
FKŶFWŦLSKĮPWUŸFFO QKÂĮRYPŦWVŞTXDQFKŶFÂ WKŜDWKXĺQQKĺQWŦL
YŨLF±QJWŞYL§QÂŢLOĮLKŚSKİLFXQJFĲSWK±QJWLQÂŐÂĬŰFJLİPQ&FWKŜD
WKXĺQQKĺQWŦLÂĬŰFTX\ÂŘQKWURQJÂĮROXĺWÂ JL·SWĮRUDEľQJFKŶQJÂŐNŌW
Q0RQWHVLQRVYWUQKYLŔFNLŔQWŲQJN¦RGLÁLŎXTXDQWUŚQJOQKŪF°Vž
NKĬŨFWŸTX\ŎQFŴDEŘFRFFFĪTXDQFŴD3HUXQKDQKFK°QJWKXWKĺSWK±QJ
WLQYWKXKŠLWLVİQŬQĬŨFQJRLYŨLJLWUŘWU§QWULŔXÂ±OD0Ɔ
.KX\ŌQQJKŘFKªQKVFK
&FTXŞFJLDFĴQEDQKQKFFTX\ÂŘQKWĮRÂLŎXNLŔQFKRVžKŰSWFWĬĪQJ
[ŶQJFŴDEŘFRWURQJFFYŲQYŎ7+76
.KX\ŌQQJKŘWKžFWKL
7UĬŨFNKLNºNŌWPŦWWKŜDWKXĺQWžQKĺQWŦLKRńFPŦWWKŜDWKXĺQWĬĪQJWžFF
TXŞFJLDFĴQQŤOžFSKŞLKŰSYŨLFFTXŞFJLDOL§QTXDQNKFF°TXDQWPWŨL
TXWU©QKÂLŎXWUDÂŐWUQKİQKKĬŬQJWŨLFXŦFÂLŎXWUDÂDQJGLŒQUDWĮLTXŞF
JLDÂ°

5RFİQ1KżQJTX\ÂŘQKYŎPLŒQWUŸFİQWUŬKRĮWÂŦQJWUX\WŞY
WĬĪQJWUŰWĬSKS

Các nhà hoạt động thực tiễn cho rằng, quyền miễn trừ của các quốc
gia và công chức nước ngoài gây ra những rào cản cho quá trình
tương trợ tư pháp và quá trình truy tố các công chức nước ngoài có
tài sản bất hợp pháp trong các trung tâm tài chính trong những vụ
án tham nhũng. Một số quốc gia cho phép công chức nước ngoài
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được hưởng quyền miễn trừ theo chức năng, nhiệm vụ để bảo đảm
rằng họ không phải chịu trách nhiệm hình sự hoặc dân sự từ những
hành vi mà họ thực hiện trong quá trình thực hiện công vụ và ngay
cả khi họ đã rời khỏi vị trí công tác. Theo quan điểm của các cơ quan
xét xử, việc khởi kiện, bao gồm khởi kiện dân sự, những cá nhân vì
những hành vi công vụ mà họ thực hiện, cũng giống như việc khởi
kiện chính quốc gia mà họ đại diện. Các quốc gia cũng cho phép
một nhóm công chức nước ngoài (thường là nguyên thủ quốc gia,
người đứng đầu và những thành viên cao cấp của chính phủ, bộ
trưởng ngoại giao, nhân viên ngoại giao) được hưởng quyền miễn
trừ truy tố hình sự đối với những hành vi được thực hiện trong quá
trình thi hành công vụ và cả đối với các hoạt động cá nhân. Quyền
miễn trừ này có thể được áp dụng trong các vụ kiện dân sự nhưng
sẽ chấm dứt ngay khi công chức rời khỏi vị trí công tác.
Việc quy định bất cứ loại quyền miễn trừ quốc tế nào cũng ảnh
hưởng tới khả năng truy cứu trách nhiệm của các công chức, đặc
biệt là những người đứng đầu quốc gia hoặc chính phủ, bộ trưởng
ngoại giao và các nhà ngoại giao ở nước chủ nhà71. Thêm vào đó,
các công chức nước ngoài có thể đòi hỏi quyền miễn trừ đối với
những hoạt động liên quan đến chủ quyền quốc gia (khác với các
hoạt động kinh doanh). Ví dụ, một tài khoản ngân hàng được tạo ra
dưới tên của một quốc gia để thực hiện những hoạt động liên quan
đến chủ quyền quốc gia nhưng lại được quan chức tham nhũng sử
dụng để chi trả cá nhân.
Quyền miễn trừ một mặt tạo điều kiện cho công chức nước ngoài
được tự do thi hành công vụ; mặt khác cũng khiến các quốc gia
không thể truy cứu trách nhiệm hình sự của các công chức bị tình
nghi là tham nhũng. Khi không thể tiến hành điều tra hình sự sẽ
không có căn cứ để yêu cầu tương trợ tư pháp và không thể phong
tỏa tỏa tài sản. Vấn đề ở chỗ các vụ án về THTS thường liên quan
đến những người (đã hoặc đang là) chính trị gia và lãnh đạo cao cấp
710ӝWVӕTXӕFJLDFzQFKRSKpSFiFEӝWUѭӣQJTXӕFSKzQJYjWjLFKtQKÿѭӧFKѭӣQJTX\ӅQ
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của chính phủ. Những cán bộ này có thể sử dụng quyền miễn trừ để
tránh bị truy cứu trách nhiệm hình sự cho đến khi thời hạn áp dụng
quyền này chấm dứt. Thêm vào đó, những tội phạm tham nhũng,
bao gồm cả thành viên gia đình hoặc những cộng sự của họ, thường
cũng được hưởng quyền miễn trừ khi họ có được vị trí trong cơ
quan công quyền hoặc hộ chiếu ngoại giao, từ đó họ có thể tổ chức
hoặc thực hiện tội phạm mà vẫn được hưởng quyền miễn trừ.
Các tòa án trong nước và quốc tế đã xác định nội dung và giới hạn
của các quyền miễn trừ quốc tế, tuy nhiên, trong những năm gần
đây đã hạn chế việc áp dụng quyền này trong các vụ án tham nhũng.
Kết quả là, các cơ quan chức năng vẫn có thể truy tố các công chức
nước ngoài và thực hiện tương trợ tư pháp trong một số trường hợp
nhất định72. Thứ nhất, các công chức nước ngoài, trừ những nguyên
thủ quốc gia, người đứng đầu chính phủ, các bộ trưởng ngoại giao
và cán bộ ngoại giao ở nước chủ nhà, sẽ không được hưởng quyền
miễn trừ quốc tế đối với những hành vi họ thực hiện với tư cách
cá nhân. Thêm vào đó, những người từng là nguyên thủ quốc gia,
người đứng đầu chính phủ và các bộ trưởng ngoại giao cũng có
thể bị kiện ra các tòa án nước ngoài vì những hành vi họ thực hiện
trước hoặc sau khi rời khỏi vị trí công tác cũng như đối với những
hành vi cá nhân mà họ thực hiện trong quá trình công tác. Các cơ
quan và tòa án ở quốc gia được yêu cầu không gặp trở ngại pháp
lý nào trong việc thực hiện tương trợ tư pháp hoặc truy cứu trách
nhiệm hình sự các công chức nước ngoài trong những trường hợp
như vậy.
Thứ hai, các công chức bị truy cứu trách nhiệm hình sự bởi chính
quốc gia mà họ mang quốc tịch không được hưởng quyền miễn trừ
quốc tế. Người có chức vụ hoặc từng là nguyên thủ quốc gia, người
đứng đầu chính phủ, bộ trưởng bộ ngoại giao và các nhà ngoại giao
ở nước ngoài có thể bị khởi kiện ở tòa án tại quốc gia mà họ là công
dân theo các quy định của pháp luật quốc gia. Các công chức cũng
72/ӋQKEҳWJLDPYjR &ӝQJKzD&{QJJ{Y%Ӎ SKiQTX\ӃWFӫD7zDiQTXӕFWӃ
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có thể bị truy cứu trách nhiệm nếu quốc gia mà họ đã hoặc đang đại
diện quyết định tước bỏ quyền miễn trừ của họ. Trong những tình
huống như vậy, quốc gia nước ngoài có thể thực hiện tương trợ tư
pháp cho các cơ quan có thẩm quyền để truy cứu trách nhiệm hình
sự tại quốc gia mà người đó là công dân.
Thứ ba, quyền miễn trừ quốc tế có thể không được áp dụng khi
tài sản của quốc gia nước ngoài được nắm giữ bởi các công ty tư
nhân hoặc bị thay thế và quản lý như tài sản cá nhân hoặc tài sản
kinh doanh. Tương tự như thế, tài sản có nguồn gốc tham nhũng
hoặc nhờ tham ô mà có, được nắm giữ bởi các pháp nhân ở nước
ngoài hoạt động dưới danh nghĩa nhà nước, có thể bị phong tỏa kể
cả khi người nắm giữ tài sản được hưởng quyền miễn trừ. Trong
những trường hợp như vậy, cần điều tra tính chất hoạt động của
pháp nhân và kiểm tra xem thực sự pháp nhân đó có hoạt động trên
danh nghĩa nhà nước hay không. Hơn nữa, tài sản của các thành
viên gia đình của một vị nguyên thủ quốc gia thường không thuộc
phạm vi bảo vệ của quyền miễn trừ quốc tế.
Việc áp dụng khắt khe những nguyên tắc này theo thông lệ và công
ước quốc tế có thể hỗ trợ các quốc gia nạn nhân vượt qua hoặc làm
giảm bớt những khó khăn gây ra bởi quy định về quyền miễn trừ,
như được trình bày trong phần về những thực hiện tốt trong mục
này. Bên cạnh đó, khi đề cập đến những tội phạm chịu sự điều chỉnh
của UNCAC và UNTOC, các quốc gia cần cân nhắc xem liệu những
quyền miễn trừ này có cần thiết phải áp dụng hoặc bị tước bỏ trong
từng vụ án cụ thể73. Mặc dù quyền miễn trừ là cần thiết để bảo vệ
các công chức khỏi các vụ kiện phù phiếm và không có căn cứ, việc
bảo vệ quyền lợi của họ cũng cần phải tương xứng với lợi ích của
nhà nước trong cuộc chiến chống tham nhũng. Trong những vụ án
như thế, tước bỏ quyền miễn trừ để truy cứu trách nhiệm hình sự là
vì lợi ích chung và chống tham nhũng.
737ҥLSKLrQKӑSOҫQWKӭEDFӫD+ӝLQJKӏFiFTXӕFJLDWKjQKYLrQ81&$&YjRWKiQJ
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ū0ƆFFW¯DQÂ EDQKQKOŔQKWĮPWKŪLSKRQJWŜDWLVİQFŴDFFSKS
QKQGR)HUGLQDQG0DUFRVFžX7ŢQJWKŞQJ3KLOLSSLQHVNLŐPVRW&FWKĶP
SKQÂ TX\ŌWÂŘQKNK±QJSGŲQJKŚFWKX\ŌWYŎKQKYLTXŞFJLDVDXNKL
FKªQK SKŴ PŨL  FŴD 3KLOLSSLQHV \§X FĴX &KªQK SKŴ 0Ɔ WLŌQ KQK ÂLŎX WUD
0DUFRVGRQKżQJFREXŦFFKRUľQJNKLF¯QOWŢQJWKŞQJ0DUFRVÂ OĮP
GŲQJYŘWUªFŴDP©QKÂŐSKĮPWŦLNLQKWŌ0ŦWYŲNLŔQGQVžÂ GLŒQUDŬ
3KLOLSSLQHVFKŞQJOĮL0DUFRVYŰ±QJWD,PHOGD0DUFRVYQKżQJFQKQ
NKFF°OL§QTXDQÂŌQNKŞLWLVİQEŘÂ°QJEĤQJ0ŦWQĤPVDXW¯DQF°WKĶP
TX\ŎQÂ EFEŜNKQJFRFŴDFžXWŢQJWKŞQJYUDSKQTX\ŌWUľQJFĴQFKŖ
ÂŘQKPŦWQJĬŪLTXİQOºWLVİQ1KżQJWLVİQWKŌFKĲSÂĬŰFÂHPEQYVŞ
WLŎQF°ÂĬŰFVŊÂĬŰFWUİOĮLFKRTXŞFJLD\§XFĴXa.
ū3KLOLSSLQHVYLŔFWĬŨFEŜTX\ŎQPLŒQWUŸFŴDFžXWŢQJWKŞQJ0DUFRVÂ WĮR
ÂLŎXNLŔQFKR&KªQKSKŴ7KŲ\6ƆSKRQJWŜDYWUİOĮLVŞWLŎQ0DUFRVÂ JźLŬ
QJQKQJ7KŲ\6ƆFKRQKQĬŨF3KLOLSSLQHV
a. 5HSXEOLFRI3KLOLSSLQHVY0DUFRV)G &$G&LU 

.KX\ŌQQJKŘFKªQKVFK
D&FTXŞFJLDNKLFĴQWKLŌWFĴQEDQKQKFFTX\ÂŘQKÂİPEİRUľQJ
SKĮPYLFŴDTX\ŎQPLŒQWUŸTXŞFWŌÂĬŰFTX\ÂŘQKWURQJKŔWKŞQJSKS
OXĺWTXŞFJLDNK±QJUŦQJKĪQSKĮPYLÂĬŰFTX\ÂŘQKWKHRSKSOXĺWY
WK±QJOŔTXŞFWŌ4X\ÂŘQKSKSOXĺWFĴQFKRSK¦SYLŔFWUX\FŶXWUFK
QKLŔPK©QKVžWŘFKWKXWLVİQYWĬĪQJWUŰWĬSKSNKL
L  +QKYLF°OL§QTXDQÂĬŰFWKžFKLŔQYŨLWĬFFKFQKQ
LL 1KżQJF±QJFKŶFQĬŨFQJRLÂDQJEŘWUX\WŞWĮLTXŞFJLDPKŚF°
TXŞFWŘFKKRńF
LLL 1KżQJF±QJFKŶFQĬŨFQJRLOFKŴVŬKżXKĬŬQJOŰLFŴDNKŞLWLVİQ
KLŔQÂDQJÂĬŰFTXİQOºEŬLFFF±QJW\WĬQKQKRńFGĬŨLW§QFŴDFF
WKQKYL§QJLDÂ©QKKRńFFŦQJVžFŴDKŚ
E&FTXŞFJLDFĴQEDQKQKFFTX\ÂŘQKFKRSK¦SWĮPÂ©QKFKŖWKŪLKLŔX
NKŬLNLŔQFKRÂŌQNKLFFF±QJFKŶFQĬŨFQJRLÂĬŰFKĬŬQJTX\ŎQTX\ŎQ
PLŒQWUŸUŪLNKŜLYŘWUªF±QJWFKRńFEŘWĬŨFEŜTX\ŎQPLŒQWUŸ
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.KX\ŌQQJKŘWKžFWKL
D &FTXŞFJLDNK±QJQ§QFRLFFTX\ŎQPLŒQWUŸOPŦWURFİQNKLFF
TX\ŎQQ\EŘTXŞFJLDPF±QJFKŶFF°TXŞFWŘFKWĬŨFEŜ
E &FTXŞFJLDFĴQWKĺQWUŚQJNLŐPWUDW©QKWLŌWFŴDWŸQJYŲQF°OL§QTXDQ
ÂŌQWŦLSKĮPWKDPQKĨQJÂŐ[FÂŘQK[HPF°WKŐSGŲQJTX\ŎQPLŒQ
WUŸKD\WLŌQKQKWUX\FŶXWUFKQKLŔPK©QKVž1ŌXF°WKŐSGŲQJTX\ŎQ
PLŒQWUŸYTX\ŎQQ\NK±QJWKŐEŘWĬŨFEŜFFF±QJWŞYL§QFĴQFQ
QKļFWKžFKLŔQFFELŔQSKSFĴQWKLŌWÂŐEİRÂİPF±QJOºEDRJŠPYLŔF
NKŬLNLŔQGQVžWKXKŠLNK±QJGžDWU§QSKQTX\ŌWKRńFEXŦFWŦLÂŞLYŨL
QKżQJQJĬŪLKRńFFQKQOL§QTXDQÂŌQWŦLSKĮP

5RFİQ7UĬŪQJKŰSKŌWWKŪLKLŔXNKŬLNLŔQ

Ở hầu hết các quốc gia, việc khởi tố vụ án sau khi kết thúc thời hạn
theo luật định tính từ ngày thực hiện hành vi phạm tội bị pháp luật
nghiêm cấm. Đó là những quy định có liên quan đến “thời hạn được
khởi kiện” hay “thời hiệu”. Nếu thời hiệu khởi kiện tại quốc gia yêu
cầu hoặc được yêu cầu đã hết, các cơ quan có thẩm quyền tại quốc
gia được yêu cầu có thể từ chối gia hạn thực hiện tương trợ tư pháp,
không thể khởi tố vụ án rửa tiền và tham nhũng, hoặc thực thi bản
án của tòa án nước ngoài. Quy định thời hiệu khởi kiện có lợi cho
những tội phạm đã kịp che giấu hành vi hoặc chưa kịp bị điều tra.
Tham nhũng là hành vi rất khó phát hiện, điều tra và truy tố khi kẻ
phạm tội vẫn đang tại vị. Các chuyên gia cho rằng việc quy định thời
hiệu khởi kiện quá ngắn sẽ là một trở ngại đối với công tác THTS.
Trên thực tế, các quốc gia có quy định khác nhau về thời hiệu khởi
kiện và đối với từng tội danh. Sự khác biệt trong hệ thống pháp luật
các quốc gia cho thấy tính phức tạp của vấn đề. Có quốc gia không
quy định về thời hiệu khởi kiện đối với tội phạm về rửa tiền. Ngược
lại có quốc gia lại quy định thời hiệu khởi kiện cho tội phạm này là 7
năm và có thể dài hơn (15 năm) nếu hoạt động rửa tiền có liên quan
đến những tài sản có được từ tội phạm gốc (bao gồm lạm dụng tín
nhiệm, gian lận và trộm cắp) hoặc khi các tội phạm rửa tiền được
thực hiện bởi một tổ chức tội phạm, một băng đảng hoặc khi thực
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hiện một hoạt động chuyên nghiệp nào đó. Ở một quốc gia khác,
không thể truy cứu trách nhiệm hình sự đối với tội rửa tiền nếu tài
sản được tẩy rửa sau khi thời hiệu khởi kiện tội phạm gốc đã hết.
Khi thời hiệu khởi kiện đã hết, quốc gia được yêu cầu có thể không
coi hành vi phạm tội này là tội phạm và có thể từ chối tương trợ tư
pháp do không đáp ứng yêu cầu về cùng hình sự hóa. Tuy nhiên
trong trường hợp này, thời hiệu khởi kiện theo quy định của quốc
gia yêu cầu sẽ được áp dụng vì việc truy cứu hình sự sẽ được thực
hiện ở quốc gia yêu cầu.
Vì những lý do liên quan đến tố tụng, hết thời hiệu khởi kiện đồng
nghĩa với việc không thể truy cứu trách nhiệm hình sự đối với tội
rửa tiền và không thể thực hiện yêu cầu tương trợ tư pháp ở quốc
gia được yêu cầu; điều này không thể được chấp nhận trong những
vụ án tham nhũng lớn hoặc các vụ án có liên quan đến các chính
thể hoặc những cá nhân đã làm thất thoát một lượng lớn tài sản của
nhà nước, ảnh hưởng đến an ninh quốc gia hoặc y tế cộng đồng.
Tham nhũng quy mô lớn không chỉ tổn hại đến nền tài chính công
ở các quốc gia đang phát triển do làm chệch hướng những nguồn
lực công, dẫn đến nạn nghèo đói và hạn chế khả năng tiếp cận của
người dân với những dịch vụ y tế tối thiểu. Tham nhũng cũng góp
phần củng cố quyền lực của các chế độ độc tài, gây ra bạo loạn
chính trị hoặc các cuộc chiến tranh bất chính. Vì vậy, tham nhũng
cần được coi là sự vi phạm các quyền cơ bản của con người. Những
công chức sử dụng trái phép hoặc không thực hiện chức trách,
nhiệm vụ và phạm tội cần phải chịu trách nhiệm giải trình nghiêm
khắc hơn. Vì những lý do này, các quốc gia cần thông qua hoặc sửa
đổi các quy định pháp luật để loại bỏ quy định về thời hiệu truy cứu
trách nhiệm hình sự trong những vụ án tham nhũng lớn, đối với
những tội phạm mà tác động của nó có thể ảnh hưởng đến đời sống
cộng đồng. Nếu việc loại bỏ quy định về thời hiệu khởi kiện gặp
khó khăn do những nguyên nhân liên quan đến nguyên tắc truyền
thống, tối thiểu các quốc gia cần kéo dài thời hiệu khởi kiện đối với
tội phạm tham nhũng và rửa tiền.
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Các quốc gia cần xem xét kỹ từng trường hợp cụ thể để quyết định
sẽ tạm hoãn hoặc làm gián đoạn thời hiệu khởi kiện trong một
khoảng thời gian, hoặc xác định xem liệu có phải trường hợp tội
phạm tiếp diễn. Ở hầu hết các quốc gia, “đồng hồ” tính thời hiệu có
thể bị tạm dừng hoặc thậm chí khởi động lại trong một số thời điểm
nhất định, ví dụ như trong quá trình điều tra của các cơ quan thực
thi pháp luật hoặc các công tố viên hoặc khi đối tượng liên quan đã
chạy trốn. Khi quyền miễn trừ làm ảnh hưởng đến việc truy tố tội
phạm, thời gian áp dụng quyền miễn trừ không nên được tính vào
thời hiệu và chỉ bắt đầu tính lại thời hiệu kể từ khi hết thời gian áp
dụng quyền miễn trừ, quyền miễn trừ bị tước bỏ và có thể tiến hành
truy tố tội phạm. Thậm chí, thời điểm tính thời hiệu chỉ nên bắt đầu
khi tội phạm đã hoàn thành hoặc có kết quả điều tra. Nguyên tắc
này đã được áp dụng ở nhiều quốc gia. Ví dụ, pháp luật quốc gia
có thể quy định, thời hiệu khởi kiện trong những vụ án liên quan
đến tội lạm dụng tín nhiệm, tham ô ngân sách nhà nước sẽ bắt đầu
được tính kể từ thời điểm tội phạm đã bị các cơ quan thực thi pháp
luật hoặc công tố viên phát hiện. Có quốc gia quy định thời hiệu 5
năm đối với những tội phạm liên quan đến rửa tiền, tính từ ngày tội
phạm đã hoàn thành. Tuy nhiên, trong trường hợp là tội phạm tiếp
diễn, thời hiệu này sẽ được kéo dài. Ví dụ, thời hiệu đối với hành vi
phạm tội tiếp diễn sẽ được tính từ thời điểm hành động công khai
phạm tội cuối cùng được hoàn thành.
Khi thời hiệu truy cứu trách nhiệm hình sự kết thúc, các cơ quan
cần xem xét liệu có tội phạm liên quan nào khác cần bị truy tố hoặc
có khả năng khởi kiện dân sự hay không. Khi kết thúc quá trình
điều tra một tội phạm hình sự đã hết thời hiệu khởi kiện, các cơ
quan chức năng có thể phát hiện ra một tội phạm khác, ít nghiêm
trọng hơn. Ví dụ, không thể truy tố tội phạm tham nhũng khi đã hết
thời hiệu. Tuy nhiên, qua kiểm tra sổ sách, chứng từ kế toán, các cơ
quan chức năng phát hiện thấy các hóa đơn giả đã che đậy những
khoản hối lộ trả cho người môi giới, dấu hiệu cho thấy có sự gian
dối hoặc tham ô thì thời điểm bắt đầu tính thời hiệu sẽ được lùi lại
và tính từ ngày xuất hóa đơn giả.
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.KX\ŌQQJKŘFKªQKVFK
D.KLF°WKŐFFTXŞFJLDFĴQFQQKļFKŴ\EŜFFTX\ÂŘQKOL§QTXDQÂŌQ
WKŪLKLŔXWUX\FŶXWUFKQKLŔPK©QKVžÂŞLYŨLQKżQJWŦLSKĮPWKDPQKĨQJ
TX\P±OŨQ9ªGŲWKŪLKLŔXNKŬLNLŔQF°WKŐEŘKŴ\EŜÂŞLYŨLQKżQJWŦL
SKĮPOL§QTXDQÂŌQNKŞLWLVİQF°JLWUŘTXOŨQ
E1ŌXNK±QJWKŐKŴ\EŜTX\ÂŘQKYŎWKŪLKLŔXFFTXŞFJLDFĴQN¦RGLWKŪL
KLŔXWUX\WŞFFWŦLSKĮPÂĬŰF81&$&TX\ÂŘQK
F&FTXŞFJLDFĴQEDQKQKKRńFSGŲQJQKżQJTX\ÂŘQKFKRSK¦SWU©
KR QWKŪLÂLŐPWªQKWKŪLKLŔXFKRÂŌQNKLTX\ŎQPLŒQWUŸNK±QJF¯QFİQ
WUŬYLŔFWUX\WŞ
G&FTXŞFJLDFĴQEDQKQKKRńFSGŲQJQKżQJTX\ÂŘQKWU©KR QWKŪL
ÂLŐPEļWÂĴXWªQKWKŪLKLŔXFKRÂŌQNKLSKWKLŔQUDWŦLSKĮP
.KX\ŌQQJKŘWKžFWKL
DÁŞLYŨLQKżQJYŲQPWKŪLKLŔXNKŬLNLŔQOPŦWURFİQÂŞLYŨL7+76
FFTXŞFJLDFĴQNKX\ŌQNKªFKFFF±QJWŞYL§Q[FÂŘQKQKżQJWŦLGDQK
F°WKŐEXŦFWŦL YªGŲQKĬWKDP±UźDWLŎQYFKLŌPÂRĮWWLVİQ KRńF
FFFĪFKŌWKXKŠLEDRJŠPNKŬLNLŔQGQVžYWKXKŠLNK±QJGžDWU§Q
NŌWQÂŐF°WKŐSGŲQJPŦWWKŪLKLŔXF°OŰLQKĲW
E4XŞFJLDÂĬŰF\§XFĴXFĴQWKžFKLŔQWĬĪQJWUŰWĬSKSPNK±QJFĴQFQ
QKļFWŨLWKŪLKLŔXWKHRTX\ÂŘQKSKSOXĺWFŴDTXŞFJLDKŚY©WKŪLKLŔXWKHR
TX\ÂŘQKWURQJSKSOXĺWFŴDTXŞFJLD\§XFĴXVŊÂĬŰFSGŲQJ

5RFİQ.K±QJF±QJQKĺQYWKLKQKSKQTX\ŌWSKRQJWŜDY
WĮPJLżWLVİQFŴDW¯DQQĬŨFQJRL

Theo UNCAC, các quốc gia thành viên phải công nhận và thi hành
phán quyết của tòa án nước ngoài về việc phong tỏa, tạm giữ hoặc
tịch thu tài sản74. Trên thực tế, phán quyết của tòa án nước ngoài
nhìn chung sẽ được cho phép thi hành tại quốc gia được yêu cầu
sau khi tòa án quốc gia được yêu cầu xác nhận rằng quyết định của
tòa án nước ngoài đáp ứng các yêu cầu của luật pháp quốc gia. Vì
tòa án quốc gia sẽ không phải xem xét lại các tình tiết của vụ án
nên không cần thiết phải tiến hành quá trình tố tụng trong nước và
74 ĈLӅX
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lặp lại các thủ tục trình chứng cứ nên việc thực thi bản án thường
nhanh chóng và hiệu quả. Vì thế, nếu quốc gia được yêu cầu không
thừa nhận hiệu lực của phán quyết của tòa án nước ngoài, tương trợ
tư pháp và THTS sẽ gặp khó khăn vì khi đó quốc gia yêu cầu một
lần nữa phải chứng minh căn cứ để phong tỏa và thu giữ tài sản.
Hệ thống pháp luật của một số quốc gia không truy cứu trách nhiệm
hình sự của pháp nhân (đối lập với thể nhân), ví dụ như các công ty,
nên không thể thực thi các quyết định tịch thu tài sản của họ. Lực
lượng đặc nhiệm tài chính về chống rửa tiền khuyến nghị rằng các
quốc gia cần quy định trách nhiệm hình sự của các pháp nhân75. Tối
thiểu, các quốc gia cần truy cứu trách nhiệm hình sự của các pháp
nhân khi cần công nhận và thực thi phán quyết của tòa án nước
ngoài. Nếu không thể, các pháp nhân phải chịu trách nhiệm dân sự
hoặc hành chính.
Đa số các quốc gia tham gia vào nghiên cứu này đều công nhận hiệu
lực của bản án nước ngoài về phong tỏa và thu giữ tài sản. Một số
quốc gia chỉ thừa nhận hiệu lực của quyết định thu giữ tài sản của
nước ngoài nếu quyết định tịch thu tài sản đã hoặc sẽ được tòa án
tại quốc gia yêu cầu ban hành. Có quốc gia chỉ công nhận hiệu lực
của bản án nước ngoài của quốc gia mà họ đã ký hiệp định hợp tác
song phương về tương trợ tư pháp nhằm giới hạn số lượng các quốc
gia có quyền yêu cầu tương trợ.
Để THTS hiệu quả và nhanh chóng, các quốc gia cần công nhận
hiệu lực của bản án nước ngoài về phong tỏa và thu giữ tài sản theo
yêu cầu của UNCAC76. Cho phép công nhận và thực thi trực tiếp
phán quyết của tòa án nước ngoài là cách nhanh nhất để THTS và
cần được áp dụng với cả pháp nhân cũng như thể nhân tại tất cả các
quốc gia.
75.KX\ӃQQJKӏ
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SKiQ TX\ӃW FӫD WzD iQ QѭӟF QJRjL 1JKӏ TX\ӃW  ZZZXQRGFRUJXQRGFWUHDWLHV&$&
&$&&263KWPO
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.KX\ŌQQJKŘFKªQKVFK
&FTXŞFJLDFĴQF±QJQKĺQKLŔXOžFFŴDEİQQQĬŨFQJRL\§XFĴXSKRQJ
WŜDWKXJLżYWŘFKWKXWLVİQEDRJŠPFİQKżQJWLVİQF°JLWUŘWĬĪQJ
ÂĬĪQJFFYŲQK©QKVž&ĴQ[°DEŜFFTX\ÂŘQKKĮQFKŌYLŔFWKžFWKLWUžF
WLŌSEİQQFŴDW¯DQQĬŨFQJRL3KSOXĺWSKİLFKRSK¦SYLŔFWŘFKWKXWL
VİQWKD\WKŌKRńFF°JLWUŘWĬĪQJÂĬĪQJ

5RFİQ.K±QJWKŐWUİOĮLWLVİQFKRTXŞFJLD\§XFĴX

Theo Điều 57 của UNCAC, các quốc gia thành viên cần áp dụng các
biện pháp lập pháp hoặc các biện pháp cần thiết khác để cho phép
các cơ quan có thẩm quyền của mình trả lại tài sản bị tịch thu (sau
khi khấu trừ các khoản chi phí phát sinh) cho quốc gia bị thất thoát
tài sản77. Điều 14 (3b) của UNTOC chỉ đơn thuần yêu cầu các quốc
gia cân nhắc ký kết một thỏa thuận về chia sẻ tài sản thu hồi với
quốc gia yêu cầu.
Mặc dù các điều khoản của UNCAC rõ ràng đã vượt quá yêu cầu
của UNTOC, thông qua một thỏa thuận chia sẻ tài sản hoặc quyết
định của chính phủ, nhiều quốc gia quyết định giữ lại một phần từ
khối tài sản được thu hồi và chỉ chia sẻ một phần tài sản bị tịch thu
cho quốc gia yêu cầu mà không trả lại các tài sản này. Chỉ một số ít
quốc gia có quy định về việc trả lại toàn bộ tài sản thất thoát trong
những vụ án có liên quan đến các tội phạm được quy định trong
UNCAC.
Chỉ các quốc gia có chủ quyền mới có thể tiến hành đàm phán các
thỏa thuận song phương về chia sẻ tài sản. Áp dụng yêu cầu này
đối với các lãnh thổ được bảo hộ hoặc lãnh thổ hải ngoại ví dụ như
quần đảo Channel làm hạn chế số lượng quốc gia có thể được chia
sẻ tài sản và đây được coi là một rào cản quan trọng trong THTS.
77ĈLӅX

 81&$&\rXFҫXPӛLTXӕFJLDWKjQKYLrQSKҧLiSGөQJFiFELӋQSKiSOұS
SKiSKRһFFiFELӋQSKiSFҫQWKLӃWNKiFÿӇFKRSKpSFiFFѫTXDQFyWKҭPTX\ӅQFӫDPuQKWUҧ
OҥLWjLVҧQEӏWӏFKWKXNKLKjQKÿӝQJWKHR\rXFҫXFӫDTXӕFJLDWKjQKYLrQNKiF4X\ÿӏQKQj\
ÿѭӧFGLӉQJLҧLUҵQJFiFELӋQSKiSOұSSKiSYjFiFELӋQSKiSNKiFÿѭӧFÿӅFұSWURQJPөF
ÿѭӧFKLӋXOjKӋWKӕQJSKiSOXұWYjTX\ÿӏQKWURQJQѭӟFFKRSKpSYLӋFWKӵFWKLÿLӅXNKRҧQ
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Một khó khăn khác là các thỏa thuận chia sẻ tài sản, trên cơ sở từng
vụ án, có chiều hướng chỉ được đàm phán sau khi tài sản đã được
tịch thu. Đó cũng là thời điểm mà quốc gia được yêu cầu đã nắm giữ
hoặc sở hữu tài sản được tịch thu, ngay cả trong các vụ án mà việc
tịch thu tài sản được thực hiện theo yêu cầu của một quốc gia khác
và trên cơ sở một phán quyết của tòa án nước ngoài. Quốc gia yêu
cầu có thể nhận thấy họ ở một vị trí yếu thế hơn trong đàm phán,
ngay cả sau khi đã cung cấp tất cả những bằng chứng cần thiết để ra
quyết định tịch thu tài sản.
Quá trình đàm phán để chia sẻ tài sản có thể kéo dài dẫn đến việc
trả lại tài sản bị chậm trễ. Thêm vào đó, các quốc gia yêu cầu không
phải lúc nào cũng có đủ nguồn lực cần thiết để tiến hành đàm phán.
Để loại bỏ rào cản này, các quốc gia cần ban hành các quy định cho
phép trả lại tài sản bị tịch thu theo quy định của UNCAC hoặc căn
cứ trực tiếp theo pháp luật quốc gia.
.KX\ŌQQJKŘFKªQKVFK
DÁŞLYŨLQKżQJWŦLSKĮPWKXŦFSKĮPYLÂLŎXFKŖQKFŴD81&$&FFTXŞF
JLDFĴQEDQKQKFFTX\ÂŘQKYŎYLŔFWUİOĮLWĲWFİFFWLVİQEŘWŘFKWKX
WKHR\§XFĴXFŴDTXŞFJLDQĬŨFQJRL VDXNKLNKĲXWUŸFFFKLSKªSKW
VLQK WKHRÁLŎXFŴD81&$&
EÁŞLYŨLQKżQJWŦLSKĮPNKFEDRJŠPFİQKżQJWŦLSKĮPÂĬŰF8172&
TX\ÂŘQKWURQJWUĬŪQJKŰSKDLTXŞFJLDNK±QJF°WKŜDWKXĺQVRQJSKĬĪQJ
YŎFKLDVňWLVİQFFTXŞFJLDFĴQEDQKQKFFTX\ÂŘQKFKRSK¦SFĪ
FKŌFKLDVňWLVİQQ\&FKLŔSÂŘQKVRQJSKĬĪQJYŎFKLDVňWLVİQF°
WKŐTX\ÂŘQKUľQJSKĬĪQJWKŶFFKLDVňYÂŘQKÂRĮWWLVİQVŊÂĬŰFKDL
E§QWKŞQJQKĲWWKHRWŸQJYŲQ
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1KżQJURFİQWURQJTXWU©QKWKžFWKL
YQKżQJYĲQÂŎOL§QTXDQÂŌQFĪFKŌ
WUDRÂŢLWK±QJWLQ
5RFİQ.K±QJF°ÂĴXPŞLKRńFQKżQJÂĴXPŞLNK±QJU²UQJ

Thiếu thông tin về cán bộ đầu mối thích hợp hoặc được chỉ định
tại quốc gia được yêu cầu khiến các quốc gia yêu cầu gặp khó khăn
khi muốn gửi văn bản yêu cầu tương trợ tư pháp hoặc các hình thức
tương trợ khác. Hiện có ngày càng nhiều các hiệp định tương trợ
tư pháp và các điều ước đa phương về tương trợ tư pháp yêu cầu
các quốc gia thành viên phải chỉ định một cơ quan cấp trung ương
(thường là Bộ Tư pháp) là cơ quan tiếp nhận các văn bản yêu cầu,
như một hình thức tương trợ thay thế cho các kênh ngoại giao78.
Một số quốc gia có đến hai cơ quan cấp trung ương và rất nhiều đầu
mối liên lạc chịu trách nhiệm về các yêu cầu tương trợ. Tại một số
quốc gia khác, rất khó hoặc không thể xác định đầu mối thông tin
hoặc không thể nhanh chóng thu thập những thông tin đáng tin cậy
vì các thông tin liên quan đến tài sản nằm rải rác và được quản lý
bởi quá nhiều cơ quan khác nhau.
Thông tin không rõ ràng về các đầu mối liên lạc ở giai đoạn đầu của
quá trình THTS có thể ảnh hưởng đến sự hợp tác giữa các quốc
gia, làm trì hoãn hoạt động tương trợ không chính thức. Xác định
được đầu mối liên lạc cá nhân là một hình thức hiệu quả để trao đổi
thông tin với các cơ quan nước ngoài. Tuy nhiên, nếu các cá nhân
không còn ở vị trí công tác cũ hoặc được điều chuyển sang vị trí
công tác mới có thể sẽ gây khó khăn đáng kể cho các nhà hoạt động
thực tiễn.
78ĈLӅX

 81&$&\rXFҫXPӛLTXӕFJLDWKjQKYLrQVӁFKӍÿӏQKPӝWFѫTXDQWUXQJ
ѭѫQJ+ӝLQJKӏFiFTXӕFJLDWKjQKYLrQFӫD81&$&ÿmQKLӅXOҫQQKҩQPҥQKWҫPTXDQWUӑQJ
FӫDYLӋFFKӍÿӏQKFiFFѫTXDQWUXQJѭѫQJYӟLÿҫXPӕLOLrQOҥFWK{QJWLQYjFiFÿҫXPӕLQj\
FҫQKӧSWiFFKһWFKӁÿӇWUDRÿәLWK{QJWLQQKDQKFKyQJ
;HP1JKӏTX\ӃWYjZZZXQRGFRUJXQRGFHQWUHDWLHV&$&&$&&263KWPO
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Để tăng cường hiệu quả hợp tác quốc tế, các quốc gia cần chỉ định
một cơ quan cấp trung ương làm đầu mối ở cả quốc gia yêu cầu và
được yêu cầu. Các cơ quan tư pháp tại quốc gia yêu cầu sau đó có
thể trực tiếp liên lạc với cơ quan trung ương tại quốc gia được yêu
cầu. Ngày nay, các quốc gia có xu hướng tận dụng hình thức liên
lạc trực tiếp, ví dụ, cán bộ ở quốc gia yêu cầu có thể trực tiếp gửi
văn bản yêu cầu tới một cán bộ khác ở quốc gia được yêu cầu. Xu
hướng này cho thấy sự cần thiết phải có một cơ quan trung ương
đủ năng lực để đảm trách hoạt động tương trợ tư pháp được hiệu
quả. Hơn nữa, các cơ quan trung ương cần có các cán bộ am hiểu,
có kinh nghiệm và thường xuyên được cập nhật thông tin về pháp
luật và thể chế.
Các cuộc thảo luận với những nhà hoạt động thực tiễn đi đến thống
nhất rằng, giải pháp hiệu quả nhất đó là mỗi cơ quan trung ương sẽ
chỉ định một cán bộ làm đầu mối và cần đảm bảo rằng các cơ quan
trung ương và những nhà hoạt động thực tiễn ở nước ngoài có thể
tiếp cận những thông tin cần thiết về đầu mối này. Để đạt được
hiệu quả cao nhất, những cán bộ này cần có kỹ năng xây dựng văn
bản yêu cầu tương trợ tư pháp. Các quốc gia có thể và cần cung cấp
thông tin về các cán bộ đầu mối dưới nhiều hình thức, ví dụ như
công bố trên website hoặc thông qua INTERPOL79 và các mạng lưới
quốc tế và khu vực khác. Các thông tin cần được cập nhật thường
xuyên để đạt được hiệu quả tối đa. Có thể phân công trách nhiệm
xử lý một văn bản yêu cầu tương trợ cho một cán bộ đầu mối cụ thể.
Bên cạnh đó, các mạng lưới THTS có thể chỉ định đầu mối đại diện
để tư vấn chuyên môn cho các cơ quan liên quan, nhằm tăng cường
trao đổi thông tin và thực tiễn tốt, và về lâu dài, các cán bộ đầu mối
có thể thành lập các nhóm chuyên môn để giúp tháo gỡ những rào
79
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cản trong THTS80. Những mạng lưới này cũng có thể tư vấn cho các
nhà hoạt động thực tiễn về những vấn đề liên quan đến THTS và
khuyến khích cơ chế hợp tác hiệu quả với khu vực tư nhân đối với
những vấn đề liên quan đến tài sản do phạm tội mà có. Các quốc gia
cần tận dụng các mạng lưới này khi cần thiết. Bên cạnh đó, các quốc
gia cần cân nhắc xây dựng những mạng lưới nếu chưa có mạng lưới
nào được thiết lập.
Bên cạnh việc cung cấp thông tin về cơ quan trung ương, các quốc gia
cần phổ biến cả những thông tin liên quan đến những đầu mối không
chính thức, có thể không trực thuộc cơ quan trung ương. Những đầu
mối này có thể là các đơn vị tình báo tài chính, cơ quan điều tra, cán
bộ tòa án, thanh tra viên và các cơ quan chức năng có liên quan trong
THTS. Phiên họp lần thứ ba của Hội nghị các quốc gia thành viên của
Công ước Liên hợp quốc về chống tham nhũng đã khuyến khích các
quốc gia thành viên tăng cường các kênh liên lạc không chính thức,
đặc biệt là trước khi chính thức gửi văn bản yêu cầu tương trợ tư pháp,
trong đó có thể chỉ định các cán bộ hoặc cơ quan có kinh nghiệm
chuyên môn làm đầu mối trong hợp tác quốc tế về THTS. Vai trò của
các đầu mối là hỗ trợ các đối tác nước ngoài để quá trình tương trợ tư
pháp chính thức được hiệu quả và đáp ứng yêu cầu.
.KX\ŌQQJKŘWKžFWKL
D&FTXŞFJLDFĴQFKŖÂŘQKPŦWÂĴXPŞLFKªQKYÂĴXPŞLSKŲWURQJFĪ
TXDQWUXQJĬĪQJFKŘXWUFKQKLŔPFXQJFĲSQKżQJKŤWUŰEDQÂĴXWURQJ
[\GžQJYĤQEİQ\§XFĴXWĬĪQJWUŰ&FTXŞFJLDFĨQJFĴQ[FÂŘQKFF
FĪTXDQF°WKĶPTX\ŎQOL§QTXDQNKFOPÂĴXPŞLFKŘXWUFKQKLŔP[ź
OºFF\§XFĴXNK±QJFKªQKWKŶF&FWK±QJWLQOL§QTXDQÂŌQÂĴXPŞLFĴQ
ÂĬŰFFĺSQKĺWEDRJŠPW§QYÂŘDFKŖFŴDFĪTXDQWUXQJĬĪQJKRńFFĪ
TXDQF°WKĶPTX\ŎQYŘWUªKRńFFKŶFGDQKFŴDÂĴXPŞLWK±QJWLQYŎFQ
EŦÂĴXPŞL ÂŘDFKŖHPDLOVŞÂLŔQWKRĮLVŞID[ YQJ±QQJżVźGŲQJ

800ӝWVӕPҥQJOѭӟLYӅ7+76KLӋQQD\0ҥQJOѭӟLOLrQQJjQK7+76&DPGHQ

&$5,1 
0ҥQJOѭӟL7+76/LrQQJjQKNKXYӵF1DP3KL $5,16$ Yj0ҥQJOѭӟLKӧSWiFSKiSOXұW
TXӕFWӃ,EHUR0ӻ ,%(55(' 
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E&FTXŞFJLDFĴQWKžFWKLFFFKªQKVFKYWKŴWŲFÂŐÂİPEİRUľQJFF
ÂĴXPŞLWĮLFĪTXDQWUXQJĬĪQJF°ÂŴQĤQJOžFYNLŌQWKŶFÂŐFXQJFĲS
WK±QJWLQFKRTXŞFJLDQĬŨFQJRLYŎFFKWKŶF[\GžQJYĤQEİQ\§XFĴX
WĬĪQJWUŰ
F&FTXŞFJLDFĴQVźGŲQJFFFFKWKŶFNKFQKDXÂŐFXQJFĲSWK±QJ
WLQYŎFFÂĴXPŞLTXŞFJLDYÂİPEİRUľQJQKżQJWK±QJWLQFKLWLŌWÂŎX
ÂĬŰFFĺSQKĺWQKżQJWK±QJWLQQ\F°WKŐÂĬŰFÂĤQJWİLWU§QFFWUDQJ
ZHEFŴDFKªQKSKŴ,17(532/YFFPĮQJOĬŨLTXŞFWŌKRńFNKXYžF
QKĬ&$5,1$5,16$Y,%(55('
G&FTXŞFJLDFĴQFŴQJFŞFFPĮQJOĬŨL7+76KLŔQWĮLKRńFOŠQJJK¦S
YĲQÂŎ7+76YRFKĬĪQJWU©QKKRĮWÂŦQJFŴDFFPĮQJOĬŨLNKXYžFKLŔQ
F°1ŌXFKĬDF°PŦWPĮQJOĬŨLQKĬYĺ\FFTXŞFJLDFĴQKŤWUŰ[\GžQJ
PĮQJOĬŨL\§XFĴXFFWŢFKŶFTXŞFWŌKŤWUŰNKLFĴQWKLŌW

5RFİQ&F\§XFĴXSKSOºÂŐWĬĪQJWUŰWĬSKSNKļWNKHY
FĤQFŶWŸFKŞLWĬĪQJWUŰWĬSKSTXUŦQJ

Hầu hết các quốc gia đều đặt ra yêu cầu về điều kiện cùng hình sự
hóa và có đi có lại như là điều kiện tiên quyết để thực hiện tương trợ
tư pháp. Việc không thể đáp ứng các yêu cầu này có thể ảnh hưởng
đến quá trình tương trợ và tạo ra các rào cản đối với THTS. Điều
kiện về cùng hình sự hóa yêu cầu tội phạm phải được hình sự hóa
tại cả quốc gia yêu cầu và được yêu cầu. Đây được coi là một rào cản
đối với tương trợ tư pháp. Làm giàu bất chính, hành vi tham nhũng
của công chức nước ngoài và các vi phạm luật kiểm soát ngoại hối
là những ví dụ về những hành vi không được hình sự hóa ở hầu hết
các quốc gia. Hơn nữa, các quốc gia thường sử dụng những thuật
ngữ khác nhau đối với các tội danh và đặt ra những yêu cầu khác
nhau đối với tiêu chuẩn về bằng chứng; vì vậy, việc đánh giá điều
kiện cùng hình sự hóa trở nên khó khăn nếu các quốc gia chỉ đơn
thuần căn cứ vào nhóm tội danh và tên gọi của tội phạm mà không
cân nhắc đến bản chất của hành vi được hình sự hóa. Cơ quan trung
ương tại quốc gia được yêu cầu có thể từ chối yêu cầu tương trợ vì
quốc gia yêu cầu không đáp ứng được điều kiện có đi có lại của quốc
gia được yêu cầu81.
81ĈӕLYӟLQKӳQJTXӕFJLDFKѭDSKrFKXҭQ81&$&ÿLӅXNLӋQFyÿLFyOҥLNK{QJÿѭӧFFRL
OjPӝWFăQFӭKӧSOӋÿӇWӯFKӕLWѭѫQJWUӧWѭSKiS[HPĈLӅX  81&$&
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Một số quốc gia đã bỏ quy định về điều kiện hình sự hóa và có đi
có lại để tạo điều kiện cho quá trình tương trợ tư pháp. Các quốc
gia khác cũng cân nhắc bỏ điều kiện này trong một số trường hợp
nhất định hoặc giả định rằng điều kiện có đi có lại mặc nhiên được
đáp ứng trừ khi có quy định khác. Khi thấy phù hợp, các quốc gia
cần cân nhắc về vấn đề này. Thêm vào đó, một số quốc gia được
yêu cầu có thể sẽ không thực hiện tương trợ tư pháp nếu quốc gia
yêu cầu coi tham nhũng là một tội phạm có thể chịu hình phạt tử
hình82. Những quốc gia quan ngại về khả năng áp dụng hình phạt
tử hình cần được đảm bảo rằng, trong trường hợp họ đồng ý tương
trợ, quốc gia yêu cầu sẽ không áp dụng hình phạt tử hình đối với
tội phạm trong vụ án hoặc đưa ra một hình phạt không vượt quá
khung hình phạt tối đa cho phép theo luật của quốc gia được yêu
cầu. Bởi đây là những biện pháp hỗ trợ để vượt qua một số rào cản
đối với các yêu cầu về tương trợ tư pháp, các quốc gia cần cân nhắc
áp dụng khi thích hợp.
UNCAC và Lực lượng đặc nhiệm tài chính về chống rửa tiền cũng
khuyến nghị rằng, khi điều kiện về cùng hình sự hóa không được
đáp ứng, các quốc gia cần sử dụng phương pháp tiếp cận dựa trên
hành vi để xác định liệu điều kiện này có được thỏa mãn không,
không căn cứ vào tội danh của tội phạm83 mà chỉ tập trung xác định
liệu hành vi có mang bản chất hình sự theo luật của cả hai quốc gia
hay không. Các tiếp cận này sẽ tránh được việc đòi hỏi một cách
máy móc điều kiện về cùng hình sự hóa khiến hoạt động tương trợ
tư pháp bị cản trợ một cách không cần thiết. Ví dụ, giả định rằng
quốc gia yêu cầu đang tiến hành truy tố tội hối lộ của một công
chức chính phủ và hành vi này không được coi là tội phạm ở quốc
gia được yêu cầu. Với phương pháp tiếp cận dựa trên hành vi, điểu
kiện về cùng hình sự hóa được coi là được đáp ứng nếu hệ thống
pháp luật của quốc gia được yêu cầu có hình sự hóa hành vi hối lộ
của một công chức quốc gia.
82;HPĈLӅX

  F 81&$&
 81&$&\rXFҫXFiFTXӕFJLDiSGөQJSKѭѫQJSKiSWLӃSFұQGӵDWUrQKjQK
YL;HP.KX\ӃQQJKӏVӕ)$7)
83ĈLӅX
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Một số quốc gia được yêu cầu có quy định về thời hiệu áp dụng điều
kiện hình sự hóa và từ chối cung cấp tương trợ tư pháp khi thời hiệu
kết thúc. Tuy nhiên, việc kết thúc thời hiệu áp dụng điều kiện hình
sự hóa theo pháp luật của quốc gia được yêu cầu không thể được coi
là căn cứ để từ chối tương trợ tư pháp. Quốc gia yêu cầu chỉ muốn
được cung cấp thông tin hoặc hỗ trợ phong tỏa tài sản và không đòi
hỏi quốc gia được yêu cầu phải truy cứu trách nhiệm hình sự của bị
cáo tại quốc gia được yêu cầu. Vì bị cáo sẽ bị truy cứu trách nhiệm
hình sự tại quốc gia yêu cầu nên thời hiệu được áp dụng sẽ là thời
hiệu theo quy định của quốc gia yêu cầu.
Thêm vào đó, một số quốc gia cũng giới hạn đối tượng thụ hưởng
tương trợ tư pháp trong phạm vi một số quốc gia nhất định. Các
nhà hoạt động thực tiễn cho biết, những quốc gia này chỉ thực hiện
tương trợ tư pháp cho những quốc gia đã được quy định hoặc “chỉ
định” theo luật quốc gia hoặc đối với những cơ quan trong nước nhất
định như bộ ngoại giao. Một số khác sẽ chỉ tương trợ “những quốc
gia có chủ quyền”, có nghĩa là việc hỗ trợ sẽ không thể được mở rộng
tới các quốc gia phụ thuộc vào nhà vua (crown dependencies)84. Các
quốc gia cần tránh việc giới hạn đối tượng thụ hưởng tương trợ tư
pháp là những cơ quan cụ thể hoặc sử dụng các thuật ngữ nhằm giới
hạn các quốc gia được tương trợ tư pháp. Thêm vào đó, các quốc gia
cần ban hành những quy định về tương trợ tư pháp cho phép thực
hiện tương trợ ngay cả khi không có các hiệp định song phương
hoặc đa phương giữa hai quốc gia.
Hầu hết các thỏa thuận và quy định pháp luật quốc gia về tương
trợ tư pháp, cũng như UNCAC, cho phép hoặc yêu cầu quốc gia
được yêu cầu từ chối tương trợ trong một số trường hợp nhất định.
Những trường hợp này có thể là khi các yêu cầu có thể phương hại
đến quyền lợi thiết yếu của quốc gia được yêu cầu; khi yêu cầu có
liên quan đến những tài sản có giá trị không đáng kể (a de minimis
value) (theo quy định của quốc gia); khi yêu cầu có thể tác động đến
84&iFTXӕFJLDSKөWKXӝFYjRQKjYXDEDRJӗP4XҫQÿҧR&KDQQHOFӫD-HUVH\Yj*XHUQVH\

ӣ(RELӇQ0ăQJVѫYjĈҧR0DQWURQJYQJELӇQ$LOHQĈk\OjQKӳQJOmQKWKәÿӝFOұSNK{QJ
SKҧLOjPӝWSKҫQFӫDQѭӟF$QKYj/LrQPLQK&KkXÆX
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một vụ kiện hay các cuộc điều tra đang diễn ra tại quốc gia được
yêu cầu; hoặc khi yêu cầu có thể dẫn đến những hình phạt được cho
là quá hà khắc tại quốc gia được yêu cầu (ví dụ như hình phạt tử
hình); và trong những trường hợp khi tội phạm được hưởng quyền
miễn trừ truy cứu trách nhiệm hình sự hoặc khi các quyền tố tụng
của tội phạm bị xâm phạm. Những căn cứ này, nếu quá rộng, có thể
gây trở ngại cho hoạt động tương trợ. Ví dụ, “lợi ích thiết yếu” có
thể được hiểu ở nghĩa rộng là chủ quyền quốc gia, trật tự công cộng,
an ninh hoặc đòi hỏi nguồn lực quá lớn. Nếu quốc gia được yêu
cầu từ chối dẫn độ tội phạm trong một vụ án có liên quan đến tội
phạm chính trị, quốc gia được yêu cầu vẫn nên cố gắng hỗ trợ các
khía cạnh khác của yêu cầu tương trợ tư pháp nếu pháp luật quốc
gia cho phép85.
Để các căn cứ từ chối yêu cầu tương trợ tư pháp không quá rộng,
các cơ quan cần đảm bảo rằng các căn cứ này không mang tính bắt
buộc và các quốc gia có thể tự quyết định việc áp dụng các căn cứ
này trong từng trường hợp cụ thể. Một số quốc gia đã lựa chọn giải
pháp này. Thêm vào đó, căn cứ để từ chối chỉ nên áp dụng trong các
trường hợp thực sự cần thiết hoặc quan trọng đối với quốc gia được
yêu cầu; trong đó có tính tới tính hợp lý của yêu cầu và không thể
vượt quá những căn cứ được quy định trong UNCAC86. Nói cách
khác, các yêu cầu không nên quá rộng; đối với các yêu cầu về dẫn
độ tội phạm, các căn cứ từ chối cần phải được diễn giải một cách kỹ
lưỡng vì có liên quan đến tự do của con người. Liên quan đến tương
trợ tư pháp, các biện pháp điều tra được yêu cầu tương trợ đòi hỏi
đáp ứng các điều kiện và sự linh hoạt khác nhau ở các giai đoạn của
vụ án, từ phong tỏa, thu giữ tới tịch thu tài sản. Cuối cùng, các quốc
gia cũng cần quy định rõ các căn cứ từ chối tương trợ và xác định
các tiêu chí đánh giá cụ thể.
85ĈLӅX

 81&$&TX\ÿӏQKUҵQJQӃXSKiSOXұWTXӕFJLDFKRSKpSFiFTXӕFJLDWKjQK
YLrQFӫD&{QJѭӟFVӁNK{QJÿѭӧFFRLEҩWNǤWӝLSKҥPQjRÿѭӧFTX\ÿӏQKWURQJ&{QJѭӟF
Qj\OjWӝLSKҥPFKtQKWUӏĈLӅX  YӅWѭѫQJWUӧWѭSKiSFǊQJFKӍUDUҵQJFiF\rXFҫX
³VӁÿѭӧFWKӵFKLӋQWUrQFѫVӣSKKӧSYӟLSKiSOXұWFӫDTXӕFJLDWKjQKYLrQÿѭӧF\rXFҫX´
ĈLӅX   G TX\ÿӏQKWѭѫQJWUӧWѭSKiSFyWKӇEӏWӯFKӕLQӃX³YLӋFWKӵFKLӋQWѭѫQJWUӧ
WUiLYӟLTX\ÿӏQKFӫDKӋWKӕQJSKiSOXұWTXӕFJLDÿѭӧF\rXFҫX´
86ĈLӅX  E Yj  81&$&
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Khi cân nhắc việc từ chối tương trợ tư pháp vì những lý do liên
quan đến quyền tố tụng của bị cáo, các quốc gia cần xem xét các
tình tiết cụ thể của từng vụ án và không chỉ dựa trên những quy
định của pháp luật quốc gia. Ví dụ, qua xem xét các tình tiết của vụ
án có thể xác định quyền tố tụng của bị cáo có được đảm bảo hay
không mặc dù luật pháp không yêu cầu như vậy. Mặc dù pháp luật
không yêu cầu phải thông báo cho người nắm giữ tài sản về hoạt
động tố tụng nhưng nếu một quốc gia đã thực hiện điều này và cho
phép bị cáo được khiếu nại, điều này có nghĩa là các quyền tố tụng
của bị cáo đã được đảm bảo. Tương tự như vậy, xét xử vắng mặt tại
quốc gia được yêu cầu không nên được coi là căn cứ để từ chối thực
hiện tương trợ tư pháp khi các quyền tố tụng của bị cáo đã được
đảm bảo tại quốc gia yêu cầu.
Lợi ích kinh tế của quốc gia không thể được coi là căn cứ từ chối yêu
cầu tương trợ. Các nhà hoạt động thực tiễn chỉ ra rằng, mặc dù lợi
ích kinh tế không được quy định là căn cứ để từ chối tương trợ, các
quốc gia vẫn có thể không muốn tương trợ tư pháp cho một quốc
gia khác khi yêu cầu tương trợ có liên quan đến một công ty lớn tầm
cỡ quốc gia. Một nhà hoạt động thực tiễn cho biết, tại một quốc gia
thuộc EU, cẩm nang truy cứu trách nhiệm hình sự của pháp nhân
quy định, việc truy tố có thể không được tiến hành nếu việc kết án
có khả năng đem lại những bất lợi theo pháp luật châu Âu. Điều
này có nghĩa là một doanh nghiệp không thể bị truy tố về những
tội mà nếu bị kết án, doanh nghiệp này sẽ bị cấm tham gia đấu thầu
thực hiện các dự án mua sắm công theo pháp luật châu âu; điều này
được coi là có thể ảnh hưởng tiêu cực đến nền kinh tế, vấn đề việc
làm căn cứ tính thuế. Những chính sách và thực tiễn như vậy cần
bị nghiêm cấm.
Một số quốc gia nghiêm cấm tương trợ tư pháp nếu yêu cầu tương
trợ có liên quan, thậm chí chỉ một phần đến tội phạm về thuế như
trốn thuế hoặc gian luận về thuế. Trong một số trường hợp, ngay cả
khi tội trốn thuế không phải là đối tượng của yêu cầu, người nắm
giữ tài sản sẽ khiếu nại quyết định thực hiện tương trợ vì cho rằng
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tội phạm này có liên quan đến tội phạm về thuế. Cả Điều 46 (22)
của UNCAC và Khuyến nghị số 40 của FATF đều nghiêm cấm từ
chối tương trợ tư pháp chỉ dựa trên cơ sở là tội phạm có liên quan
đến những vấn đề về thuế. Các quốc gia cần đảm bảo rằng những
yêu cầu không thể bị từ chối dựa trên những căn cứ này.
.KX\ŌQQJKŘFKªQKVFK
D.KLÂńWUDÂLŎXNLŔQF°ÂLF°OĮLFFTXŞFJLDFĴQJLİÂŘQKUľQJÂLŎXNLŔQ
Q\PńFÂŘQKÂĬŰFÂSŶQJWUŸNKLSKSOXWF°TX\ÂŘQKNKF
E&FTXŞFJLDNK±QJÂĬŰFWŸFKŞLWĬĪQJWUŰFKŖY©NK±QJWKŜDP QÂLŎX
NLŔQF¶QJK©QKVžK°DGRWKŪLKLŔXÂ NŌWWK·FWĮLTXŞFJLDÂĬŰF\§XFĴX
F.KLÂńWUD\§XFĴXF¶QJK©QKVžK°DFFTXŞFJLDFĴQVźGŲQJSKĬĪQJ
SKSWLŌSFĺQGžDWU§QKQKYLNKL[FÂŘQKOLŔX\§XFĴXF°ÂĬŰFÂSŶQJ
KD\NK±QJ
G.KLF°TXDQQJĮLYŎK©QKSKĮWWźK©QKTXŞFJLDÂĬŰF\§XFĴXFĴQÂĬŰF
ÂİPEİRUľQJVDXNKLWKžFKLŔQWĬĪQJWUŰWĬSKSTXŞFJLD\§XFĴXVŊ
NK±QJSGŲQJK©QKSKĮWWźK©QKWURQJYŲQ
H&FTXŞFJLDFĴQWUQKJLŨLKĮQSKĮPYLFXQJFĲSWĬĪQJWUŰWĬSKSFKR
PŦWVŞTXŞFJLDFŲWKŐ
I &FTXŞFJLDFĴQJLŨLKĮQFFFĤQFŶÂŐWŸFKŞLWKžFKLŔQ\§XFĴXWĬĪQJ
WUŰWĬSKSWKHRTX\ÂŘQKFŴD81&$&Y8172&YNKLÂĬŰF\§XFĴX
FFTXŞFJLDFĴQ[FÂŘQKU²WŸQJFĤQFŶWŸFKŞLWU§QFĪVŬ[HP[¦WEİQ
FKĲWFŴD\§XFĴX
J&FTXŞFJLDNK±QJQ§QTX\ÂŘQKQKżQJFĤQFŶWŸFKŞLWĬĪQJWUŰPDQJ
WªQKEļWEXŦFWKD\YRÂ°FĴQOPU²FFWL§XFKªÂŐFQQKļFYTX\ŌW
ÂŘQKWĬĪQJWUŰSKŲWKXŦFYRWŸQJKRQFİQKFŲWKŐ
K&FTXŞFJLDFĴQÂİPEİRUľQJFF\§XFĴXWĬĪQJWUŰWĬSKSNK±QJWKŐ
EŘWŸFKŞLY©WŦLSKĮPF°OL§QTXDQÂŌQFFYĲQÂŎYŎWKXŌ
L &FTXŞFJLDFĴQÂİPEİRUľQJFF\§XFĴXWĬĪQJWUŰWĬSKSNK±QJWKŐ
EŘWŸFKŞLFKŖY©QKżQJOºGROL§QTXDQÂŌQOŰLªFKNLQKWŌ

5RFİQ7KLŌXWK±QJWLQYŎQKżQJ\§XFĴXÂŞLYŨLWĬĪQJWUŰWĬ
SKS

Các nhà hoạt động thực tiễn cho rằng, việc không thể tiếp cận được
hoặc không được giải thích thỏa đáng về các quy định pháp luật, thủ
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tục, các yêu cầu về bằng chứng và các yêu cầu liên quan đến tương trợ
tư pháp có thể cản trở hoạt động hợp tác quốc tế trong THTS. Một
cơ chế hợp tác hiệu quả yêu cầu khả năng tiếp cận thông tin và hiểu
biết sâu về hệ thống và tổ chức bộ máy của các quốc gia có liên quan.
Một số quốc gia đã ban hành và công bố những quy định pháp luật
về tương trợ tư pháp trên cổng thông tin điện tử của cơ quan trung
ương hoặc chính phủ. Trong một số trường hợp, các quy định pháp
luật được đưa lên các cổng thông tin điện tử của bên thứ ba, ví dụ
như cơ sở dữ liệu của Mạng lưới Thông tin về chống rửa tiền quốc tế
(iMoLIN)87 và Thư viện pháp lý của UNCAC do UNODC quản lý sẽ
được xây dựng trong thời gian tới. Việc cho phép tiếp cận với những
văn bản mẫu có liên quan là một yêu tố quan trọng hỗ trợ các quốc
gia xây dựng và gửi các văn bản yêu cầu hợp lệ. Mức độ cung cấp và
hướng dẫn sử dụng thông tin trực tuyến của 16 trung tâm tài chính
được đánh giá trong nghiên cứu này không giống nhau. Nghiên cứu
trực tuyến cho thấy 07 trong số các định chế cho phép tiếp cận các
quy định về hợp tác quốc tế; 05 định chế ban hành luật, quy định và
hướng dẫn thực thi; và chỉ có 2 định chế cung cấp các mẫu văn bản
yêu cầu tương trợ.
Người đại diện của một trong số 16 trung tâm tài chính cho biết,
trong khi chính phủ công bố những bộ luật và hiệp định có liên
quan lên cổng thông tin điện tử của chính phủ, hướng dẫn xây dựng
văn bản yêu cầu tương trợ tư pháp không được công khai trên mạng
internet với quan ngại rằng bọn tội phạm có thể sẽ tìm thấy những
thông tin này và sử dụng theo hướng có lợi cho chúng. Tuy nhiên,
quan ngại này không thể so sánh với những lợi ích thu được từ việc
công bố hướng dẫn cụ thể về cách thức xây dựng và gửi văn bản
yêu cầu tương trợ tư pháp. Tóm lại, việc cung cấp những thông tin
như vậy hỗ trợ quá trình tương trợ tư pháp và góp phần đấu tranh
chống tội phạm. Nghiên cứu này không ghi nhận bất cứ ví dụ thực
tiễn nào cho thấy việc tiếp cận với các hướng dẫn này có lợi cho tội
phạm và cản trở quá trình THTS. Các nhà hoạt động thực tiễn cho
87;HPZZZLPROLQRUJ
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rằng, những thông tin này có thể được “kiểm soát” trước khi công
khai và vẫn hỗ trợ những nhà hoạt động thực tiễn hiểu thêm về quy
trình tương trợ tư pháp ở một quốc gia. Thay vào đó, thông tin có
thể được để ở chế độ bảo mật và cho phép một số đối tượng nhất
định có thể tiếp cận. Các quốc gia đã cho phép tiếp cận trực tuyến
các quy định pháp luật nhưng chưa đưa ra hướng dẫn thực hiện có
thể cung cấp thông tin chi tiết về đầu mối để quốc gia yêu cầu có thể
nhanh chóng xác định và liên lạc được với cơ quan có thẩm quyền
để được hướng dẫn chi tiết (xem Rào cản 21). Thêm vào đó, StAR
đã xuất bản cuốn Cẩm nang về Thu hồi tài sản trong đó có đưa ra
mẫu văn bản yêu cầu tương trợ tư pháp và UNODC hiện đang nỗ
lực cập nhật phần mềm Công cụ xây dựng văn bản yêu cầu tương
trợ tư pháp.
7KžFWLŒQWŞW
0ŦWVŞTXŞFJLDÂ [\GžQJFĶPQDQJåKĬŨQJGĸQæYŎ7+76WURQJÂ°TX\
ÂŘQKQKżQJQŦLGXQJFĴQF°FŴDPŦWYĤQEİQ\§XFĴXWĬĪQJWUŰWĬSKSYĤQ
EİQPĸXÂĴXPŞLOL§QOĮFYTX\WU©QK\§XFĴXWĬĪQJWUŰ&°TXŞFJLDF¯Q
FXQJFĲSW§QFŴDFFFQEŦÂĴXPŞLWURQJWŸQJJLDLÂRĮQFŴDTXWU©QKWĬĪQJ
WUŰaWURQJFĶPQDQJKĬŨQJGĸQ
D7KH8QLWHG.LQJGRPDQG+RQJ.RQJ6$5&KLQDKDYHJXLGHVDYDLODEOHXSRQUHTXHVW6LQJDSRUHSURYLGHV
JXLGDQFHRQD:HEVLWHKWWSZZZDJFJRYVJFULPLQDOPXWXDOBOHJDOBDVVWKWP

.KX\ŌQQJKŘKQKÂŦQJ
D&FTXŞFJLDYWŢFKŶFFĴQVźGŲQJFFFŢQJWK±QJWLQÂLŔQWźFŴDFKªQK
SKŴFFÂĴXPŞLWĬĪQJWUŰWĬSKSYKŔWKŞQJFĪVŬGżOLŔXFŴDE§Q
WKŶEDÂŐF±QJNKDLFFTX\ÂŘQKSKSOXĺWYF±QJFŲWĬĪQJWUŰWĬSKS
FFKĬŨQJGĸQWKžFKLŔQYFFYĤQEİQPĸX\§XFĴXWĬĪQJWUŰEľQJªW
QKĲWPŦWQJ±QQJżÂĬŰFTXŞFWŌWKŸDQKĺQ9ªGŲQKĬFŢQJWK±QJWLQFŴD
812'&,02/,17KĬYLŔQ3KSOXĺWFŴD81&$&6QJNLŌQ6W$5Y,&$5
7UXQJWPTXŞFWŌYŎ7+76 
E&FFĪTXDQÂĬŰFFKŖÂŘQKOPÂĴXPŞLWĬĪQJWUŰWĬSKSFĴQSKŞLKŰS
YŨLFFFĪTXDQF°WKĶPTX\ŎQOL§QTXDQÂŐ
L  FKRSK¦SWLŌSFĺQYŨLFFÂĮROXĺWYTX\ÂŘQKOL§QTXDQÂŌQWĬĪQJWUŰ
WĬSKSWU§QPĮQJLQWHUQHW
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LL EDQKQKYWKĬŪQJ[X\§QFĺSQKĺWFFKĬŨQJGĸQGQKFKRFFFĪ
TXDQQĬŨFQJRLYŎQKżQJ\§XFĴXÂńWUDÂŞLYŨLFF\§XFĴXWĬĪQJWUŰ
WĬSKSKRńFFF\§XFĴXNKFWURQJÂ°EDRJŠPFFYĤQEİQ\§XFĴX
PĸXÂĬŰFFĺSQKĺSWKĬŪQJ[X\§Q
LLL EDQKQKQKżQJFKªQKVFKYWKŴWŲFWĬĪQJWUŰWĬSKSÂŐKŤWUŰ[\
GžQJYĤQEİQ\§XFĴXFKX\ŐQWLŌSÂĪQ\§XFĴXWĬĪQJWUŰWĬSKSY
WĮRÂLŎXNLŔQWKXĺQOŰLFKRTXWU©QK[źOº\§XFĴXWĬĪQJWUŰFŴDFF
TXŞFJLDQĬŨFQJRLY
LY  WLŌQKQKFFNK°DÂRWĮRFKªQKWKŶFYÂRWĮRWĮLFKŤFKRÂŦLQJĨFQ
EŦYŎFFTX\ÂŘQKOL§QTXDQÂŌQWĬĪQJWUŰWĬSKSFFFKªQKVFKYWKŴ
WŲF[\GžQJY[źOºYĤQEİQ\§XFĴXWĬĪQJWUŰWĬSKSQKĺQÂĬŰF

5RFİQ7KLŌXOLQKKRĮWWURQJJLİLTX\ŌWYĲQÂŎ

Một số nhà hoạt động thực tiễn lưu ý rằng, các quốc gia được yêu
cầu thường không phản hồi hoặc thực hiện những yêu cầu tương
trợ khi nhận được những văn bản yêu cầu tương trợ tư pháp thiếu
thông tin hoặc không đạt chất lượng. Đó có thể là những yêu cầu
không thích hợp, chứa đựng những thông tin không liên quan,
yêu cầu không rõ ràng, lan man và chất lượng dịch thuật kém. Tuy
nhiên, nhiều quốc gia yêu cầu cho rằng các quốc gia phát triển có
thể hỗ trợ họ tăng cường năng lực và hỗ trợ về nguồn lực để vượt
qua những khó khăn trên.
Một số quốc gia đã thực hiện tương trợ tư pháp cho các quốc gia
khác thông qua việc hướng dẫn trực tuyến cách thức xây dựng văn
bản yêu cầu, cung cấp các mẫu văn bản yêu cầu, cho phép tiếp cận
các cán bộ đầu mối đại diện (nếu quốc gia được yêu cầu có đại diện
ở quốc gia yêu cầu) và giúp rà soát các dự thảo văn bản yêu cầu
trước khi gửi đi chính thức. Khi nhận được một văn bản yêu cầu
không đạt chất lượng, quốc gia được yêu cầu cần trao đổi với quốc
gia yêu cầu về các thiếu sót, qua đó giúp cải thiện chất lượng của các
văn bản yêu cầu được gửi trong các lần sau, và để đảm bảo rằng yêu
cầu sẽ được thực hiện hiệu quả. Văn bản yêu cầu tương trợ cần rõ
ràng, có trọng tâm và không sử dụng những thuật ngữ pháp lý mà
không có giải thích.
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Hướng dẫn của chuyên gia về THTS cũng là một hình thức hỗ trợ
hiệu quả. Qua việc hỗ trợ tăng cường năng lực và hoàn thiện kỹ
năng, lợi thế của hình thức hỗ trợ này nằm ở tính hiệu quả bền vững
trong một khoảng thời gian dài. UNODC, Ngân hàng Thế giới và
một số quốc gia phát triển cũng có những chương trình hướng dẫn
hoạt động tại một số quốc gia đang phát triển để tư vấn và tập huấn
về những vấn đề liên quan đến chống tham nhũng và rửa tiền, bao
gồm việc xử lý tài sản do phạm tội mà có và các khía cạnh khác của
hợp tác quốc tế. Vì những lợi ích rõ ràng mà các quốc gia đang phát
triển nhận được, các tổ chức quốc tế và quốc gia phát triển cần mở
rộng phạm vi của các chương trình hướng dẫn này. Các quốc gia
phát triển có thể lồng ghép nội dung của các chương trình hướng
dẫn và tăng cường năng lực này vào các hoạt động hỗ trợ của các tổ
chức đa phương.
Một số nhà hoạt động thực tiễn gợi ý rằng, các tổ chức quốc tế có
năng lực như Ngân hàng Thế giới hay UNODC, thông qua sáng
kiến StAR, có thể cung cấp hỗ trợ kỹ thuật trực tiếp cho các quốc
gia đang phát triển, qua đó tạo điều kiện cho quá trình tương trợ tư
pháp. Để tránh làm ảnh hưởng đến quá trình thu thập bằng chứng
và khả năng rò rỉ thông tin, nội dung hỗ trợ kỹ thuật của các tổ chức
quốc tế chỉ nên gói gọn trong các hoạt động tăng cường năng lực và
hoàn thiện kỹ năng xây dựng văn bản yêu cầu tương trợ chính thức.
Trên thực tế, các tổ chức quốc tế này không tham gia vào quá trình
điều tra của bất cứ vụ án cần tương trợ nào. Các nhà hoạt động thực
tiễn cũng cho rằng, hỗ trợ của các tổ chức quốc tế sẽ góp phần cải
thiện chất lượng các văn bản yêu cầu, cung cấp các đợt tập huấn có
chất lượng cho cán bộ của các quốc gia đang phát triển. Thêm vào
đó, UNODC gần đây đang nâng cấp công cụ Xây dựng văn bản yêu
cầu tương trợ, bổ sung thêm nội dung về THTS.
Một số quốc gia thực hiện tương trợ tư pháp trong khuôn khổ hợp
tác song phương. Ví dụ, một quốc gia có thể giúp trả chi phí tư vấn
pháp lý cho một quốc gia đang phát triển để hỗ trợ họ THTS. Một
quốc gia khác có thể tương trợ tư pháp cho các quốc gia đang phát
triển thông qua mạng lưới các cơ quan thực thi pháp luật.
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Đến nay, các nhà hoạt động thực tiễn vẫn chưa thống nhất được với
nhau về việc văn bản yêu cầu sẽ được quốc gia yêu cầu dịch sang
ngôn ngữ của quốc gia được yêu cầu hay một ngôn ngữ được quốc
tế thừa nhận. Các quốc gia được yêu cầu cho rằng các bản dịch văn
bản yêu cầu không đảm bảo chất lượng gây nhiều khó khăn cho
quốc gia được yêu cầu khi muốn phân tích nội dung cụ thể của văn
bản yêu cầu. Vấn đề này lại càng khó khăn khi chính văn bản yêu
cầu trước khi được dịch cũng đã không đảm bảo chất lượng88 hoặc
khi văn bản yêu cầu sử dụng quá nhiều biệt ngữ pháp lý. Một cách
để giải quyết vấn đề này đó là quốc gia được yêu cầu có thể giúp
quốc gia yêu cầu rà soát lại bản dịch của dự thảo văn bản yêu cầu
tương trợ. Bản dịch này cần đảm bảo tính chuyên nghiệp để quốc
gia được yêu cầu có thể giúp làm rõ hơn hoặc đề nghị điều chỉnh
khi thấy cần thiết.
Chi phí dịch thuật có thể là một khó khăn lớn đối với các quốc gia
đang phát triển. Để đảm bảo có được bản dịch chất lượng, các quốc
gia yêu cầu cần sử dụng các nhà cung cấp dịch vụ dịch thuật có uy
tín, chuyên nghiệp; đó có thể là cán bộ làm việc ở cơ quan trung
ương, cơ quan chính phủ hoặc từ các nguồn lực bên ngoài. Bản dịch
có chất lượng đặc biệt quan trọng vì không phải lúc nào cũng tìm
được những thuật ngữ tương đương ở các ngôn ngữ khác nhau. Bản
dịch kém chất lượng có thể dẫn đến cách hiểu không đúng, bỏ qua
hoặc dịch sang một thuật ngữ thay thế làm thay đổi nghĩa gốc của
thuật ngữ. Để đảm bảo tối đa chất lượng bản dịch, quốc gia được
yêu cầu cần hỗ trợ bằng cách chi trả cho các dịch vụ dịch thuật
chuyên nghiệp cho dự thảo văn bản yêu cầu cũng như và văn bản
yêu cầu chính thức
Cuối cùng, như đã lưu ý trong Rào cản 23, các quốc gia cần xuất bản
các hướng dẫn và cung cấp các mẫu văn bản yêu cầu tương trợ tư
88ĈLӅX

 81&$&TX\ÿӏQKUҵQJFiFYăQEҧQ\rXFҫXWѭѫQJWUӧWѭSKiSSKҧLÿѭӧF
[k\GӵQJEҵQJQJ{QQJӳPjTXӕFJLDÿѭӧF\rXFҫXFKҩSQKұQYj7әQJWKѭNê/LrQKӧS
TXӕFSKҧLÿѭӧFWK{QJEiRYӅQJ{QQJӳÿѭӧFFKҩSQKұQWҥLWKӡLÿLӇPPӛLErQJӱLOѭXYăQ
NLӋQWK{QJTXDFKҩSQKұQSKrFKXҭQKRһFJLDQKұS&{QJѭӟF&yWKӇWuPWKrPWK{QJWLQ
WҥLÿӏDFKӍKWWSZZZXQRGFRUJXQRGFHQWUHDWLHV&$&VLJQDWRULHVGHFODUDWLRQVUHVHUYD
WLRQVKWP
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pháp. Các công cụ và thông tin này sẽ hỗ trợ quốc gia yêu cầu hoàn
thiện văn bản yêu cầu, đảm bảo về cả thể thức và nội dung.
7KžFWLŒQWŞW
(VWRQLDÂ WKQKOĺSPŦWWUXQJWPGŘFKWKXĺWTXŞFJLDÂİPWUFKYLŔFGŘFK
WKXĺWFFYĤQEİQSKSOºFŴDFĪTXDQWUXQJĬĪQJ&FGŘFKWKXĺWYL§QSKS
OºUĲWTXDQWUŚQJEŬLTXWU©QKWĬĪQJWUŰWKĬŪQJN¦RGLa.
9ĬĪQJTXŞF$QKÂ WKžFKLŔQUĲWWKQKF±QJFFFKĬĪQJWU©QKÂRWĮRQĤQJ
OžFFŴDP©QK7K±QJTXDYLŔFWUžFWLŌSFXQJFĲSKŤWUŰNƆWKXĺWFKRTXŞFJLD
\§XFĴXWĬĪQJWUŰFFFKX\§QJLDWĮL7UXQJWP'ŘFKYŲ&İQKVW0HWURSRROLWDQFŴD/RQGRQÂ ÂŠQJWKŪLJL·SWĤQJFĬŪQJQĤQJOžFFKRFKªQKQKżQJFQ
EŦVŊWKDPJLDWKžFKLŔQ\§XFĴXWĬĪQJWUŰb
DZZZMXVWHH
E7KHH[SHUWVDUHIXQGHGE\WKH8.'HSDUWPHQWIRU,QWHUQDWLRQDO'HYHORSPHQW

.KX\ŌQQJKŘFKªQKVFK
D &FTXŞFJLD\§XFĴXYÂĬŰF\§XFĴXFĴQF°WKŜDWKXĺQYŎKŤWUŰÂR
WĮRYWĤQJFĬŪQJQĤQJOžFWK±QJTXDYLŔFFźFQEŦOWKĶPSKQF±QJ
WŞYL§QW¶\YL§QKRńFFKX\§QJLDSKSOXĺWOPYLŔFELŔWSKLWĮLFFTXŞF
JLD\§XFĴXÂńFELŔWOÂŞLYŨLQKżQJ\§XFĴXOL§QTXDQÂŌQFFYĲQÂŎ
TXDQWUŚQJ&FTXŞFJLDSKWWULŐQFĴQFQQKļFKŤWUŰWLFKªQKWUžFWLŌS
KRńFWK±QJTXDFFKŤWUŰFŴDFFWŢFKŶFÂDSKĬĪQJFKRFFTXŞFJLD
ÂDQJSKWWULŐQWK±QJTXDYLŔFFźFFFQEŦOPYLŔFELŔWSKLWĮLTXŞF
JLDÂĬŰF\§XFĴX
E &FTXŞFJLDFĴQ[\GžQJFFFKªQKVFKYWKŴWŲFÂŐFXQJFĲSY
F±QJEŞF±QJNKDLQKżQJQJXŠQOžFF°WKŐGQKFKRFFTXŞFJLD\§XFĴX
ÂŐKŤWUŰKŚ[\GžQJYĤQEİQ\§XFĴXF°FKĲWOĬŰQJÁ°F°WKŐOQKżQJ
WK±QJWLQWUžFWX\ŌQW§QYWK±QJWLQFŴDFQEŦÂĴXPŞLVŊJL·SUVRW
GžWKİRFŴDYĤQEİQ\§XFĴX
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.KX\ŌQQJKŘKQKÂŦQJ
D4XŞFJLD\§XFĴXFĴQVźGŲQJGŘFKYŲGŘFKWKXĺWFKX\§QQJKLŔSÂŐWĤQJ
FĬŪQJFKĲWOĬŰQJEİQGŘFKYWUQKYLŔFOĮPGŲQJQKżQJELŔWQJżSKSOº
WURQJYĤQEİQ\§XFĴX
E1ŌXYĤQEİQ\§XFĴXSKİLÂĬŰF[\GžQJEľQJWLŌQJQĬŨFQJRLFFTXŞF
JLD\§XFĴXFĴQKŤWUŰFKLWUİFKLSKªGŘFKWKXĺW
F1ŌXF°NKİQĤQJFXQJFĲSKŤWUŰNƆWKXĺWFĤQFŶÂŎQJKŘFŴDTXŞFJLD
\§XFĴXYWU§QFĪVŬWŸQJYŲQTXŞFJLDÂĬŰF\§XFĴXF°WKŐFXQJFĲS
FFFQEŦÂRWĮRFKRFFTXŞFJLD\§XFĴXQKľPWĤQJFĬŪQJQĤQJOžF
YFKX\ŐQJLDRNLŌQWKŶFYŎWĬĪQJWUŰWĬSKSYKŰSWFTXŞFWŌ

5RFİQ&FN§QKWK±QJWLQNK±QJU²UQJYNK±QJSKİQKŠL
\§XFĴXWĬĪQJWUŰ

Trên thực tế, các nhà hoạt động thực tiễn thường gặp khó khăn khi
muốn biết thực trạng xử lý văn bản yêu cầu tương trợ cũng như
đầu mối để kịp thời cung cấp thông tin bổ sung về yêu cầu khi cần
thiết. Cả quốc gia yêu cầu và được yêu cầu đều coi đây là một rào
cản đối với công tác THTS. Việc công khai và cập nhật tên, địa chỉ
hòm thư điện tử và số điện thoại của các đầu mối ở cả quốc gia yêu
cầu và được yêu cầu là rất cần thiết để có thể trao đổi thông tin kịp
thời. Thêm vào đó, quốc gia được yêu cầu khi từ chối yêu cầu tương
trợ cần nhanh chóng thông báo cho quốc gia yêu cầu về sự từ chối
này để quốc gia yêu cầu tìm kiếm phương thức THTS khác. Để giúp
quốc gia yêu cầu tránh gặp phải những vấn đề có liên quan đến văn
bản yêu cầu tương trợ tư pháp, các căn cứ để từ chối tương trợ cần
được thông tin cho quốc gia yêu cầu dưới hình thức văn bản. Văn
bản này cần giải thích các căn cứ để từ chối yêu cầu; việc giải thích
này sẽ khuyến khích các quốc gia được yêu cầu chỉ từ chối yêu cầu
vì những lý do hợp pháp (see Barrier 22).
7KžFWLŒQWŞW

7KŲ\6ƆÂ [\GžQJPŦWZHEVLWHYŎWĬĪQJWUŰWĬSKS7ĮLÂ°ÂŐW©P
NLŌPWK±QJWLQYŎWKžFWUĮQJ[źOº\§XFĴXWĬĪQJWUŰFFQKKRĮWÂŦQJ
WKžFWLŒQVDXNKLÂLŎQP VŞKŠVĪ\§XFĴXVŊELŌWÂĬŰFWKžFWUĮQJ[ź
OºFŴDÂĪQ\§XFĴXYREĲWFŶWKŪLÂLŐPQRWURQJQJ\
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.KX\ŌQQJKŘWKžFWKL
D&FTXŞFJLDNKLJźLYĤQEİQ\§XFĴXWĬĪQJWUŰFĴQFXQJFĲSWK±QJWLQ
OL§QOĮFFŴDFQEŦVŊFKŘXWUFKQKLŔPYŎYĤQEİQ\§XFĴXQ\EDRJŠP
WK±QJWLQOL§QTXDQÂŌQQJ±QQJżPQJĬŪLÂ°VźGŲQJ
E&FTXŞFJLDFĴQEDQKQKFFFKªQKVFKYWKŴWŲFÂŐWKžFKLŔQFF
\§XFĴXWĬĪQJWUŰÁLŎXTXDQWUŚQJOSKİLTX\ÂŘQKYLŔFFXQJFĲSW§QY
ÂŘDFKŖOL§QOĮFFŴDFQEŦÂĴXPŞLÂŐFĪTXDQ\§XFĴXF°WKŐWLŌSFĺQY
ÂĬŰFELŌWYŎWKžFWUĮQJ[źOº\§XFĴX7K±QJWLQQ\FĴQÂĬŰFJźLÂLWURQJ
Y¯QJWXĴQNŐWŸNKLQKĺQÂĬŰF\§XFĴXWĬĪQJWUŰ
F4XŞFJLDÂĬŰF\§XFĴXFĴQQKDQKFK°QJSKİQKŠLTXŞFJLD\§XFĴXGĬŨL
K©QKWKŶFYĤQEİQNKL\§XFĴXWĬĪQJWUŰWĬSKSEŘWŸFKŞLWURQJÂ°FKŖU²
FĤQFŶWŸFKŞLYVžELŔQPLQKÂĴ\ÂŴ

5RFİQ1KżQJWU©KR QNK±QJKŰSOºWURQJWĬĪQJWUŰWĬSKS

Các nhà hoạt động thực tiễn cho rằng trì hoãn thực hiện yêu cầu
tương trợ tư pháp là một rào cản quan trọng trong quá trình THTS.
Nếu quá trình trì hoãn kéo dài trong khi tài sản chưa bị phong tỏa
hoặc thu giữ, chúng có thể bị tẩu tán hoặc chuyển đi nơi khác. Nếu
quá trình trì hoãn kéo dài quá lâu, các bằng chứng có thể mất giá trị
và nhân chứng có thể đã chết hoặc mất tích. Trì hoãn kéo dài có thể
gây khó khăn cho những nhà hoạt động thực tiễn, làm nản lòng các
quốc gia yêu cầu trong những lần yêu cầu hỗ trợ sau và làm giảm
quyết tâm xử lý vụ án của các bên liên quan.
Trong rất nhiều trường hợp, trì hoãn trong xử lý yêu cầu tương trợ
xuất phát từ việc bảo đảm các quyền tố tụng. Hầu hết các quốc gia
đều ghi nhận quyền kháng cáo của bị cáo. Quyền tố tụng là sự bảo
đảm quan trọng cho bị cáo và cần được tôn trọng và duy trì.
Tuy nhiên, đôi khi các bị cáo cũng lạm dụng quyền tố tụng của
mình. Thông thường, các bị cáo, các thành viên trong gia đình và
cộng sự thân thiết của họ, thường cố ý kiện tụng vô căn cứ với mục
đích trì hoãn việc thực hiện tương trợ tư pháp dù biết rằng họ không
thể thắng kiện. Để giảm thiểu những trì hoãn không cần thiết, các
quốc gia cần ban hành các quy định giới hạn các căn cứ cho phép
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người nắm giữ tài sản được viện dẫn để yêu cầu các bên tranh tụng
phải tranh biện hai lần về cùng một vụ việc, trước tiên ở quốc gia
được yêu cầu và sau đó là ở quốc gia yêu cầu. Các quốc gia cần xây
dựng cơ chế để đẩy nhanh tiến độ THTS và thi hành hình phạt, ví
dụ như quyết định rằng các bên kiện tụng vô căn cứ sẽ phải trả lệ
phí tư pháp vì đã gây ra những trì hoãn không đáng có trong quá
trình tố tụng.
Việc bảo đảm các quyền tố tụng cũng cần tương xứng với tầm quan
trọng của việc bảo vệ chứng cứ trong quá trình điều tra, để không
ảnh hưởng đến vụ án và mục tiêu của UNCAC cũng như hệ thống
pháp luật quốc gia về chống tham nhũng89. Để đảm bảo mục đích
cuối cùng của bản án hoặc hình phạt, lệnh tịch thu tài sản được
coi là bất lợi cho người nắm giữ tài sản. Vì vậy, người nắm giữ
tài sản cần có quyền khiếu nại ra tòa hoặc tự bào chữa trong quá
trình tố tụng. Mặt khác, các biện pháp điều tra và bảo quản tài sản
(phong tỏa hoặc thu giữ) được áp dụng không ám chỉ tội phạm
hoặc mang tính trừng phạt và có nhiều biện pháp khác nhau có
thể đảm bảo các biện pháp này không bị lạm dụng. Ví dụ, một số
tòa án có thể yêu cầu nguyên đơn chỉ ra những thiệt hại có thể có
trước khi tòa án ban hành lệnh phong tỏa tài sản mà không báo
trước cho người nắm giữ tài sản; thêm vào đó, tòa án có thể vẫn
thông báo cho người nắm giữ tài sản ngay sau khi ban hành lệnh
bảo quản tài sản. Nếu không thể thông báo cho người nắm giữ tài
sản trong một thời hạn nhất định, lệnh phong tỏa sẽ được gỡ bỏ.
Các quốc gia cần cho phép áp dụng các biện pháp điều tra và bảo
quản tài sản mà không thông báo cho người nắm giữ tài sản các
quyền tố tụng của người nắm giữ tài sản vẫn được bảo đảm ở các
giai đoạn khác của quá trình tố tụng.
Việc thực hiện các quyền tố tụng không phải là nguyên nhân duy
nhất dẫn đến chậm trễ trong tương trợ tư pháp. Nguyên nhân của
những sự chậm trễ có thể chỉ liên quan đến những thủ tục và quy
trình nội bộ tại quốc gia được yêu cầu. Các nhà hoạt động thực tiễn
89 ĈLӅX81&$&
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cho biết, đôi khi, một tháng sau khi tiếp nhận văn bản yêu cầu, quốc
gia được yêu cầu mới xác nhận với quốc gia yêu cầu về việc tiếp
nhận và bắt đầu xử lý văn bản yêu cầu. Thực tiễn cũng cho thấy, có
nhiều trường hợp, cả quốc gia yêu cầu và được yêu cầu đều không
đặt tương trợ tư pháp là vấn đề ưu tiên. Trong một số trường hợp,
quốc gia yêu cầu đã gửi các văn bản yêu cầu liên quan đến những tài
sản có giá trị thấp nhưng lại trông đợi quốc gia được yêu cầu phải
hành động nhanh chóng. Ngược lại, quốc gia được yêu cầu cũng
được cho là đã không ưu tiên xử lý các yêu cầu tương trợ mặc dù đã
được thông báo về tính cấp thiết của yêu cầu. Thêm vào đó, có vẻ
như các quốc gia luôn ưu tiên các cuộc điều tra trong nước hơn là
các yêu cầu tương trợ của nước ngoài.
Để loại bỏ rào cản này, quốc gia yêu cầu cần xác định vị trí ưu tiên
của các yêu cầu tương trợ dựa trên mức độ nghiêm trọng của tội
phạm, giá trị của tài sản liên quan, quá trình điều tra và tác động
của vụ án tới lợi ích quốc gia. Việc đặt thứ tự ưu tiên cho các yêu cầu
không chỉ giúp các quốc gia được yêu cầu thực hiện yêu cầu nhanh
hơn và có kế hoạch phân bổ nguồn lực có hạn của họ cho những
yêu cầu quan trọng nhất. Quốc gia yêu cầu cần thông báo cho quốc
gia được yêu cầu về mức độ khẩn cấp của yêu cầu, lý do của sự khẩn
cấp để quốc gia được yêu cầu có thể bố trí các nguồn lực thỏa đáng.
Cuối cùng, quốc gia yêu cầu chỉ nên yêu cầu tương trợ để thu hồi
những tài sản có giá trị lớn nhất định, trừ khi việc THTS có tác
động lớn tới lợi ích quốc gia. Việc gửi đi quá nhiều văn bản yêu cầu
tương trợ, đặc biệt là những yêu cầu liên quan đến những tài sản có
giá trị nhỏ có thể khiến quốc gia yêu cầu bị quá tải và làm giảm cảm
kết chính trị đối với các vụ án về THTS.
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.KX\ŌQQJKŘFKªQKVFK
D &FTXŞFJLDFĴQFKRSK¦SSGŲQJFFELŔQSKSÂLŎXWUDYEİRTXİQ
WLVİQPNK±QJWK±QJERFKRQJĬŪLQļPJLżWLVİQNKLF°WKŐÂİPEİR
FFTX\ŎQWŞWŲQJFŴDQJĬŪLQļPJLżWLVİQŬFFJLDLÂRĮQNKFFŴDTX
WU©QKWŞWŲQJ
E &FTXŞFJLDFĴQTX\ÂŘQKYŎWKŪLKLŔXPWURQJNKRİQJWKŪLJLDQÂ°
QJĬŪLQļPJLżWLVİQF°WKŐNKLŌXQĮLTX\ŌWÂŘQKWKžFKLŔQ\§XFĴXWĬĪQJ
WUŰWĬSKSFŴDPŦWTXŞFJLD&FTXŞFJLDFĴQQJKL§PFĲPQJĬŪLQļP
JLżWLVİQJ\NK°NKĤQFKRTXWU©QKWŞWŲQJŬTXŞFJLDÂĬŰF\§XFĴX
&FTXŞFJLDNK±QJÂĬŰFFKRSK¦SQJĬŪLQļPJLżWLVİQFĪKŦLÂĬŰF
WUDQKWŲQJKDLOĴQYŎF¶QJPŦWYŲYLŔFŬTXŞFJLDÂĬŰF\§XFĴXYTXŞF
JLD\§XFĴX
.KX\ŌQQJKŘWKžFWKL
D &FTXŞFJLDFĴQF°FFK©QKSKĮW YªGŲQKĬOŔQKWUİOŔSKªWĬSKS ÂŞL
E§QWUDQKWŲQJNK±QJF°FĤQFŶQKľPPŲFÂªFKWU©KR QTXWU©QKWŞWŲQJ
PŦWFFKNK±QJFĴQWKLŌW
E ÁŐWUQKQKżQJWU©KR QNK±QJFĴQWKLŌWNKL[źOºFF\§XFĴXWĬĪQJWUŰ
FFTXŞFJLDFĴQSGŲQJFFWKŴWŲFVDXÂŞLYŨLFF\§XFĴXYŎWĬĪQJ
WUŰWĬSKS
L  WK±QJERYLŔFÂ WLŌSQKĺQYĤQEİQ\§XFĴXWĬĪQJWUŰWURQJY¯QJKDL
WXĴQNŐWŸNKLQKĺQÂĬŰF\§XFĴXFXQJFĲSFKRTXŞFJLD\§XFĴXWK±QJ
WLQOL§QOĮFFŴDFQEŦFKŘXWUFKQKLŔP[źOº\§XFĴXEDRJŠPFİÂŘD
FKŖK¯PWKĬÂLŔQWź
LL WKLŌWOĺSFĪFKŌWUDRÂŢLWK±QJWLQU²UQJJLżDTXŞFJLD\§XFĴXYÂĬŰF
\§XFĴXY
LLL FXQJFĲSFKRTXŞFJLD\§XFĴXWK±QJWLQYŎTXWU©QKWLŌQÂŦNŌKRĮFK
YEĲWFŶYĲQÂŎJ©OL§QTXDQÂŌQTXWU©QKWĬĪQJWUŰ
F 4XŞFJLDÂĬŰF\§XFĴXFĴQĬXWL§QFF\§XFĴXPDQJWªQKNKĶQFĲSY
FKRSK¦SSGŲQJFFWKŴWŲFÂńFELŔWÂŐWKžFKLŔQ\§XFĴXNKLTXŞFJLD
\§XFĴXFĴQÂĬŰFKŤWUŰNKĶQFĲS
G 4XŞFJLDÂĬŰF\§XFĴXFĴQWUDRÂŢLYŨLTXŞFJLD\§XFĴXÂŐÂİPEİRUľQJ
TXŞFJLD\§XFĴXÂ KLŐXFFNKªDFĮQKFŴD\§XFĴXÂńFELŔWNKLJLWUŘWL
VİQWKĲSQKĬQJF°İQKKĬŬQJWŨLOŰLªFKTXŞFJLD
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Điều 55 của UNCAC quy định, quốc gia yêu cầu cần cung cấp mô tả
về tài sản cần tịch thu, bao gồm địa điểm và ước tính giá trị tài sản
cũng như bản trình bày về những tình tiết làm căn cứ cho yêu cầu
tịch thu. Tuy nhiên, một số quốc gia lại đòi hỏi phải mô tả quá tỉ mỉ
về tài sản, gây khó khăn cho quốc gia yêu cầu. Ví dụ, một quốc gia
có thể yêu cầu cung cấp mã số đăng ký lô đất thay vì yêu cầu cung
cấp địa chỉ của bất động sản hoặc số tài khoản và chi nhánh ngân
hàng thay vì cung cấp tên của chủ tài khoản và ngân hàng. Do quốc
gia yêu cầu thường không có phương tiện hoặc nguồn lực sẵn có
để tìm kiếm các thông tin cần thiết, việc quốc gia được yêu cầu đòi
hỏi những thông tin quá mức chi tiết sẽ dẫn đến sự chậm trễ và ảnh
hưởng đến khả năng phong tỏa và tịch thu tài sản. Vì vậy, các quốc
gia cần loại bỏ các yêu cầu cung cấp thông tin quá tỉ mỉ khi việc mô
tả tài sản đã cung cấp đủ thông tin để xác định tài sản cần thu hồi.
Để có thể xác định và cung cấp những thông tin cần thiết trong văn
bản yêu cầu phong tỏa hoặc tịch thu tài sản, các quốc gia cần thiết
lập và duy trì các hệ thống cơ sở dữ liệu sẵn có, ví dụ như cơ sở dữ
liệu về doanh nghiệp, đất đai, cơ sở dữ liệu của các tổ chức phi lợi
nhuận và các dữ liệu khác. Nếu có thể, những cơ sở dữ liệu này cần
được hệ thống hóa ở cấp độ trung ương và duy trì ở định dạng điện
tử hoặc theo thời gian thực để có thể được tìm kiếm và cập nhật vào
bất cứ thời điểm nào. Tính sẵn có của các hệ thống dữ liệu này sẽ
giảm thiểu những chậm trễ vì sẽ tạo điều kiện cho các quốc gia yêu
cầu thu thập được những thông tin cần thiết để xây dựng văn bản
yêu cầu tương trợ đạt chất lượng mà không đòi hỏi quốc gia được
yêu cầu phải tiến hành các biện pháp điều tra nằm ngoài khuôn khổ
tương trợ tư pháp thông thường. Các cơ sở dữ liệu này cần bao gồm,
nhưng không giới hạn, tên, nhận dạng cá nhân, lãnh đạo công ty và
cán bộ nhân viên, cổ đông và chủ sở hữu hưởng lợi.
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.KX\ŌQQJKŘWKžFWKL
D &FTXŞFJLDFĴQWKLŌWOĺSYGX\WU©FFKŔWKŞQJFĪVŬGżOLŔXF±QJ
VłQF°YªGŲQKĬKŔWKŞQJFĪVŬGżOLŔXYŎGRDQKQJKLŔSÂĲWÂDLKRńF
FFWŢFKŶFSKLOŰLQKXĺQ1ŌXF°WKŐQKżQJFĪVŬGżOLŔXQ\FĴQ
ÂĬŰFKŔWKŞQJK°DŬFĲSÂŦWUXQJĬĪQJYGX\WU©ŬÂŘQKGĮQJÂLŔQWź
KRńFWKHRWKŪLJLDQWKžFÂŐF°WKŐÂĬŰFW©PNLŌPYFĺSQKĺWYREĲW
FŶWKŪLÂLŐPQR
E &FTXŞFJLDFĴQJLİPWKLŐXFF\§XFĴXP±WİTXPŶFFKLWLŌWYŎWL
VİQFĴQÂĬŰFSKRQJWŜDKRńFWŘFKWKXYªGŲQKĬ\§XFĴXFXQJFĲSP 
VŞÂĤQJNºNKXÂĲWWKD\Y©FKŖFĴQFXQJFĲSW§QWKQKSKŞPWLVİQ
ÂĬŰFÂŘQKYŘFFTXŞFJLDFĴQÂİPEİRUľQJYLŔFÂSŶQJFF\§XFĴX
VŊNK±QJİQKKĬŬQJÂŌQKLŔXTXİWĬĪQJWUŰWĬSKS

5RFİQ;FÂŘQKWLNKRİQQJQKQJŬQĬŨFQJRL

Một số quốc gia yêu cầu cung cấp những thông tin chi tiết quá mức
để có thể thực hiện yêu cầu phong tỏa hoặc tịch thu tài sản và tài
khoản ngân hàng (xem Rào cản 27). Lý do của đòi hỏi này là vì các
cơ quan chức năng muốn có thông tin cụ thể để trên cơ sở đó tiến
hành rà soát từng ngân hàng trong nước. Cần phải nói rằng công
việc này tốn rất nhiều thời gian, đặc biệt là đối với những nước phát
triển, có khu vực tài chính rộng lớn. Vì vậy, hầu hết các quốc gia đều
quy định rằng, các văn bản yêu cầu về phong tỏa hoặc tịch thu tài
sản cần xác định rõ các trung tâm tài chính nào được cho là đang
nắm giữ tài sản liên quan đến vụ án.
Đối với nhiều yêu cầu tương trợ, việc xác định một tài khoản cụ thể
trong đó có tài sản cần thu hồi là một trong những khó khăn lớn
nhất ở những giai đoạn đầu của vụ án. Một số nhà hoạt động thực
tiễn chỉ ra rằng, các cơ sở dữ liệu trung ương về tài khoản ngân hàng
sẽ là công cụ hữu hiệu trong các vụ án về THTS vì chúng cho phép
các cơ quan thực thi pháp luật tiến hành khám xét điện tử, sử dụng
tên cá nhân hoặc tài sản ngân hàng cụ thể. Vì tội phạm thường nhờ
các luật sư và pháp nhân đứng tên để che giấu tài sản nên các hệ
thống dữ liệu này sẽ đặc biệt hữu ích nếu có thể giúp xác định chủ
sở hữu hưởng lợi của tài khoản và bất cứ sự ủy quyền nào có liên
1KżQJURFİQWURQJTXWU©QKWKžFWKLYQKżQJYĲQÂŎOL§QTXDQÂŌQFĪFKŌWUDRÂŢLWK±QJWLQ
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quan đến tài khoản. Để xác định được các tài khoản, hệ thống dữ
liệu về tài khoản cấp trung ương cần xóa bỏ quy định về việc yêu
cầu quốc gia muốn THTS cung cấp thông tin quá tỉ mỉ về tài sản
cần thu hồi và đẩy nhanh tiến độ THTS của các cơ quan thực thi
pháp luật.
Các quốc gia cần sẵn sàng cung cấp thông tin có được từ hệ thống cơ
sở dữ liệu sẵn có cho các quốc gia nước ngoài để tiến hành diều tra
mà không cần thông qua yêu cầu tương trợ tư pháp chính thức. Việc
này sẽ giảm thiểu những chậm trễ trong THTS do không thông tin
cho người nắm giữ tài sản về quá trình điều tra, hạn chế khả năng
tài sản sẽ bị chuyển đi hoặc tẩu tán trước khi cuộc điều tra kết thúc.
.KX\ŌQQJKŘWKžFWKL
D&FTXŞFJLDFĴQWKLŌWOĺSFĪVŬGżOLŔXQJQKQJFĲSTXŞFJLDÂŐOĬXJLż
WK±QJWLQYŎWLNKRİQEDRJŠPWK±QJWLQYŎFKŴVŬKżXKĬŬQJOŰLYFF
KRĮWÂŦQJŴ\TX\ŎQ
E4XŞFJLDÂĬŰF\§XFĴXFĴQEDQKQKFFTX\ÂŘQKKRńF[\GžQJFF
FKªQKVFKYTX\WU©QKWURQJÂ°FKRSK¦SFFTXŞFJLDQĬŨFQJRLWK±QJ
TXDKŔWKŞQJFĪVŬGżOLŔXQJQKQJTXŞFJLDWLŌSFĺQQKżQJWK±QJWLQ
OL§QTXDQÂŌQWLNKRİQFKŴVŬKżXKĬŬQJOŰLYFFKRĮWÂŦQJŴ\TX\ŎQ
PNK±QJFĴQJźLYĤQEİQ\§XFĴXWĬĪQJWUŰWĬSKSFKªQKWKŶF

5RFİQ6źGŲQJWLVİQSKRQJWŜDÂŐWUİOŔSKªWĬSKSWLVİQ
ÂĬŰFWKXKŠLEŘWL§XWQGRYLŔFFKLWUİFKLSKªNK±QJQľPWURQJNŌ
KRĮFKTXİQOºWLVİQ\ŌXN¦P

Ở nhiều quốc gia, người sở hữu tài sản bị phong tỏa có quyền và có
thể yêu cầu được trả các chi phí pháp lý có liên quan trong quá trình
tố tụng. Các nhà hoạt động thực tiễn cho rằng, đây là một khó khăn
có thể dẫn đến tài sản phong tỏa bị tiêu tán đáng kể, đặc biệt là khi
lệ phí tư pháp quá cao. Ngoài ra các tài sản bị phong tỏa cũng có thể
bị sử dụng sai mục đích. Một quốc gia không thành công trong một
vụ án THTS có thể sẽ không còn mặn mà với các nỗ lực THTS trong
tương lai, đặc biệt là khi đó là những tài sản có giá trị không đáng
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kể. Thất bại trong THTS cũng làm giảm quyết tâm chính trị chống
tham nhũng trong tương lai (xem Rào cản 2).
Để tránh việc lạm dụng tài sản bị phong tỏa, các quốc gia cần giới hạn
số tiền có thể được sử dụng từ tài sản phong tỏa để trả lệ phí tư pháp
hoặc yêu cầu người nắm giữ tài sản chứng minh rằng họ không còn
tài sản nào khác để chi trả lệ phí này. Ví dụ, một quốc gia có thể quy
định về việc tách bạch lệ phí tư pháp cần phải nộp với tài sản phong
tỏa. Trong trường hợp này, các quy định cũng cần tính đến quyền
khiếu nại của bị cáo.
Lệ phí tư pháp mà quốc gia yêu cầu THTS phải trả có thể làm giảm
đáng kể giá trị tài sản sau khi được thu hồi90. THTS là một quá tình
tốn kém về tiền bạc và thời gian. Quá trình này đòi hỏi sự tham
gia của các luật sư, các nhà điều tra tài chính, kế toán thẩm tra, các
chuyên gia, các nhà cung cấp dịch vụ dịch thuật và vận tải quốc tế.
Pháp luật tại các quốc gia phát triển thường phức tạp, đặt ra nhiều
hạn chế hơn, và đòi hỏi nhiều yêu cầu về thủ tục và chứng cứ hơn
những nước đang phát triển. Các yêu cầu vẫn được đặt ra mặc dù
khó có thể thực hiện.
Nhiều quốc gia đang phát triển không đủ năng lực để thực hiện các
yêu cầu này và phải sử dụng các dịch vụ của các hãng luật tư nhân
đại diện cho họ trong các vụ kiện về THTS. Nhiều hãng luật tư
nhân có chuyên môn và kinh nghiệm trong các vụ án lớn. Lệ phí tư
pháp cho các vụ kiện này có thể rất lớn và làm giảm đáng kể giá trị
tài sản sau khi được thu hồi và trả lại cho quốc gia nạn nhân. Hơn
nữa, nếu việc thu hồi không thành công, quốc gia nạn nhân thường
phải trả lệ phí tư pháp. Việc này có thể làm nản lòng các quốc gia
đang phát triển trong THTS.
Để hỗ trợ các quốc gia đang phát triển, các quốc gia cần khuyến
khích các hãng luật hỗ trợ pháp lý cho các quốc gia không đủ năng
90ĈLӅXNKRҧQFӫD81&$&TX\ÿӏQKUҵQJNKLWKtFKKӧSWUӯWUѭӡQJKӧSFiFTXӕFJLD
WKjQKYLrQTX\ӃWÿӏQKNKiFTXӕFJLDÿѭӧF\rXFҫXFyWKӇNKҩXWUӯFiFFKLSKtKӧSOêSKiW
VLQKWURQJTXiWUuQKÿLӅXWUDWUX\WӕYj[pW[ӱÿӇGүQÿӃQYLӋFWUҧOҥLKD\ÿӏQKÿRҥWWjLVҧQ
EӏWӏFKWKX
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lực hoặc nguồn lực tài chính để theo đuổi các vụ kiện tốn kém thời
gian và tiền bạc. Để có thể khuyến khích các hãng luật, các chính
phủ cần có các hình thức khen thưởng công khai và ghi nhận năng
lực của các hãng luật thường xuyên hỗ trợ pháp lý trong tương trợ
tư pháp. Thêm vào dó, nếu một quốc gia phát triển nhận được yêu
cầu tương trợ tư pháp về THTS từ một quốc gia đang phát triển,
quốc gia được yêu cầu cần hỗ trợ quốc gia yêu cầu chi trả lệ phí tư
pháp. Ví dụ, một số nhà hoạt động thực tiễn khuyến khích rằng, các
quốc gia cần có một quỹ sẵn có đặc biệt để hỗ trợ các quốc gia đang
phát triển trong những tình huống như trên.
Các quỹ dự phòng có thể được sử dụng để hỗ trợ các quốc gia nạn
nhân chi trả dịch vụ pháp lý nếu quốc gia này không thể chi trả.
Thêm vào đó, sự hỗ trợ này cũng giúp các quốc gia đang phát triển
tiết kiệm được nguồn lực và có cơ hội thắng kiện cao hơn. Quỹ dự
phòng có thể giúp một số quốc gia vượt qua khó khăn về mặt kinh
phí nhưng không được quy định ở tất cả các quốc gia. Có quốc gia
lo ngại rằng lệ phí tư pháp trong các vụ kiện có thể khiến tài sản tịch
thu bị hao mòn không thỏa đáng. Để tránh việc lạm dụng quỹ dự
phòng này, việc sử dụng chúng phải minh bạch, công bằng và vì lợi
ích của quốc gia nạn nhân.
UNCAC yêu cầu các quốc gia thành viên tiến hành các biện pháp
cần thiết cho phép các cơ quan có thẩm quyền phong tỏa hoặc tạm
giữ tài sản và áp dụng các biện pháp lập pháp và các biện pháp khác
để điều chỉnh hoạt động của các cơ quan chức năng quản lý tài sản
bị phong tỏa, thu giữ hoặc tịch thu91. Người quản lý tài sản có trách
nhiệm đảm bảo an ninh và giá trị của tài sản sẽ bị tịch thu. Những
thiếu sót trong quản lý tài sản sẽ khiến tài sản thu hồi không còn
giữ được toàn vẹn giá trị ban đầu. Nếu tài sản không được quản lý
tốt khi bị phong tỏa, giá trị của tài sản có thể giảm đáng kể theo thời
gian. Một quốc gia yêu cầu khi nhận thấy tài sản sau thu hồi đã giảm
giá trị quá nhiều so với ban đầu có thể không còn quyết tâm THTS
nữa. Bên cạnh đó, quốc gia yêu cầu có thể bất mãn khi cho rằng
91ĈLӅX
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quốc gia được yêu cầu đã không bảo quản tài sản thỏa đáng, từ đó
tạo nên mối quan hệ căng thẳng giữa hai quốc gia.
Khi tài sản tham nhũng được phát hiện trong một tài khoản ngân
hàng, việc quản lý tài sản tương đối đơn giản. Ngược lại, tài sản có
thể có được từ hoạt động của doanh nghiệp kinh doanh bất động
sản, tác phẩm nghệ thuật hoặc các tài sản khác, đòi hỏi sự bảo quản
đặc biệt hoặc quản lý chủ động. Trong những trường hợp này, quản
lý tài sản đòi hỏi phải có kiến thức và sự bảo quản cẩn thận. Thêm
vào đó, đối với những tài sản nhanh bị hỏng hoặc hao mòn, người
quản lý tài sản cần có những biện pháp cần thiết để bảo đảm giá trị
tài sản.
Để bảo quản tài sản bị thu giữ hoặc phong tỏa, các quốc gia cần
tính đến khả năng phải định đoạt tài sản kịp thời hoặc bán tài sản
bị phong tỏa khi thấy cần thiết. Quá trình quản lý tài sản có thể sẽ
liên quan đến nhiều đối tượng khác nhau, ví dụ như các chủ thể
thuộc khu vực tư nhân, người nắm giữ tài sản, người quản lý do tòa
chỉ định hoặc một văn phòng dịch vụ công được thành lập riêng vì
mục đích này. Nhiều quốc gia đã xây dựng văn phòng chuyên trách
để quản lý tài sản được phong tỏa hoặc thu giữ theo pháp luật quốc
gia. Văn phòng này sẽ xây dựng kế hoạch và tiến hành phân tích giá
trị tài sản trước khi tài sản bị tịch thu, phong tỏa, quản lý và định
đoạt sau thu hồi.
Trước khi phong tỏa tài sản, người quản lý tài sản cần xác định chi
phí quản lý tài sản và ước tính giá trị tài sản còn lại sau thu hồi.
Thêm vào đó, người quản lý tài sản cần giữ bản mô tả chi tiết về
tài sản, tình trạng tài sản và nếu có thể, các bức ảnh và cảnh quay
tài sản. Trong một số trường hợp, việc định giá tài sản cũng rất
quan trọng.
FATF đã khuyến nghị một thực tiễn tốt rằng, các chiến lược lý
tưởng để quản lý tài sản bị thu giữ và phong tỏa cần bao gồm các
nội dung sau:
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t.ՖULIVÙOLIՔÿՋRVԻOMâIJՍVRVԻUËJTԻOCՏQIPOHUՑBIPՅD
thu hồi, bao gồm việc chỉ định cơ quan chịu trách nhiệm quản
lý tài sản;
t$VOHDԼQÿ՝OHVՓOMբDÿՋRVԻOMâUËJTԻO
t4բUIBNHJBD՝BDԊRVBODI՞DOʅOHUSԋDLIJUËJTԻOCՏUIVHJա
hoặc phong tỏa;
t$IVԾOCՏDÈDHJԻJQIÈQMËNWJՍDWJDI՝TՙIաVUËJTԻOWËYՠMâ
quyền lợi của bên thứ ba;
tĐảm bảo việc lưu giữ hồ sơ;
t2VZ ÿՏOI DԊ RVBO QIԻJ DIՏV USÈDI OIJՍN WՊ OIաOH UIJՍU IԺJ
hoặc mất mát của tài sản khi xảy ra kiện tụng; và
t2VZՊOCBOIËOIMՍOICÈOUËJTԻOLIJ tài sản có dấu hiệu bị hỏng
hoặc xuống giá nhanh chóng.
Để có thêm thông tin, xem thêm ấn phẩm của StAR Cẩm nang Thu
hồi tài sản: Hướng dẫn cho những nhà hoạt động thực tiễn
.KX\ŌQQJKŘWKžFWKL
D&FTXŞFJLDFĴQEDQKQKFFFKªQKVFKYWKŴWŲFTX\ÂŘQKQKľPÂİP
EİRKĮQFKŌVźGŲQJWLVİQEŘSKRQJWŜDYªGŲQKĬTX\ÂŘQKYŎOŔSKªWĬ
SKSY\§XFĴXEŘFRFKŶQJPLQKYLŔFNK±QJWKŐFKLWUİOŔSKªWĬSKS
1KżQJFKªQKVFKYTX\WU©QKQ\FĴQÂİPEİRVžFQEľQJJLżDTX\ŎQ
ELŔQKŦFŴDEŘFRYTX\ŎQFŴDQĮQQKQWURQJ7+76
E&FTXŞFJLDSKWWULŐQFĴQOĺSPŦWTXƆÂńFELŔWÂŐKŤWUŰWLFKªQKFKR
FFTXŞFJLDÂDQJSKWWULŐQPXŞQ7+76WĮLTXŞFJLDSKWWULŐQ
F&FTXŞFJLDFĴQNKX\ŌQNKªFKFFK QJOXĺWFXQJFĲSGŘFKYŲSKSOº
FKRQKżQJTXŞFJLDNK±QJF°ÂŴQĤQJOžFKRńFQJXŠQOžFWLFKªQKÂŐ
WKHRÂXŢLQKżQJYŲNLŔQWŞQN¦PWKŪLJLDQYWLŎQEĮF7KD\YRÂ°FF
TXŞFJLDSKWWULŐQNKLQKĺQÂĬŰF\§XFĴXWĬĪQJWUŰWŸTXŞFJLDÂDQJSKW
WULŐQÂŐWUİOĮLWLVİQEŘWKĲWWKRWFĴQKŤWUŰWLFKªQKFKRFFTXŞFJLD
ÂDQJSKWWULŐQÂŐFKLWUİOŔSKªWĬSKS
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1KżQJURFİQWURQJF±QJWFWKXKŠLWLVİQ

G&FTXŞFJLDSKWWULŐQF°WKŐVźGŲQJFKLSKªGžSK¯QJÂŐWKDQKWRQFKL
SKªGŘFKYŲSKSOºFŴDFFK QJOXĺWWĬQKQJL·SFFTXŞFJLDÂDQJSKW
WULŐQKRńFVźGŲQJWLVİQEŘWŘFKWKXFKRPŲFÂªFKÂ°YŨLÂLŎXNLŔQUľQJ
QKżQJWKŜDWKXĺQQ\ÂĬŰFF±QJNKDLE©QKÂŀQJSK¶KŰSYŨLWKžFWLŒQY
Y©OŰLªFKFŴDTXŞFJLDQĮQQKQ
H&FTXŞFJLDFŲWKŐOFFFĪTXDQWUXQJĬĪQJKRńFFĪTXDQWĬSKSFĴQ
ÂİPEİRUľQJYLŔFFKLWUİOŔSKªWĬSKSNK±QJEŘOĮPGŲQJ
I &FTXŞFJLDFĴQF°FFELŔQSKSTXİQOºWLVİQKLŔXTXİÂŐFKŞQJ
OĮLYLŔFWLVİQEŘWKXJLżKRńFSKRQJWŜDEŘKDRP¯QWKHRTX\ÂŘQKFŴD
81&$&
J&FTXŞFJLDNKLFĴQWKLŌWFĴQFKRSK¦SYLŔFÂŘQKÂRĮWQKżQJWLVİQEŘ
SKRQJWŜDF°NKİQĤQJPĲWJLQKDQKFK°QJÂŐEİRWRQJLWUŘWLVİQ
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3KŲOŲF$'DQKPŲFFFNKX\ŌQQJKŘ
.KX\ŌQQJKŘ

5RFİQ

/RĮL

4XŞF JLD ÂĬŰF \§X FĴX NK±QJ Q§Q WŸ FKŞL WKžF KLŔQ
WĬĪQJWUŰWĬSKSY©QKżQJOºGROL§QTXDQÂŌQWKŴWŲFWŞ
WŲQJWUŸNKLF°EľQJFKżQJFŲWKŐYFKļFFKļQÂŐFKR
UľQJTXŞFJLD\§XFĴXÂ NK±QJÂİPEİRTX\ŎQWŞWŲQJ
FŴDEŘFR



&KªQK
sách

&FTXŞFJLDSKWWULŐQFĴQFQQKļFYLŔFKŤWUŰFKLSKª
OL§QOĮFFKRFFTXŞFJLDÂDQJSKWWULŐQNKLQKĺQÂĬŰF
\§XFĴXYŎWĬĪQJWUŰWĬSKSWURQJ7+76FFTXŞFJLD
SKWWULŐQFĨQJF°WKŐKŤWUŰF±QJQJKŔWK±QJWLQYWKLŌW
EŘOL§QOĮFFKRFFTXŞFJLDÂDQJSKWWULŐQ



&KªQK
sách

&FTXŞFJLDÂĬŰF\§XFĴXFĴQWKžFKLŔQFFFKªQKVFK
Y TX\ ÂŘQK QKľP ÂİP EİR WªQK PLQK EĮFK WURQJ TX
WU©QKKŰSWFYŨLTXŞFJLD\§XFĴXYSKİLWK±QJERFKR
TXŞFJLD\§XFĴXYŎFĤQFŶWŸFKŞLWKžFKLŔQWĬĪQJWUŰ
WĬSKSTXŞFJLD\§XFĴXFĴQF°FĪKŦLÂŐFKŶQJPLQK
UľQJFFTX\ŎQWŞWŲQJFŴDEŘFRÂ ÂĬŰFEİRÂİP



7KžFWKL

ÁŐ FŴQJ FŞ O¯QJ WLQ FF TXŞF JLD SKW WULŐQ FĴQ [\
GžQJQKżQJFKªQKVFKYWKŴWŲFQKľPWĮRÂLŎXNLŔQ
FKRYLŔFWKLŌWOĺSQKżQJÂĴXPŞLOL§QOĮFJLżDFĪTXDQ
\§XFĴXYFĪTXDQÂĬŰF\§XFĴX&ŲWKŐFFTXŞFJLD
FĴQEŞWUªFFWKĶPSKQFQEŦWKXŦFÂĪQYŘW©QKER
WLFKªQKW¶\YL§QDQQLQKaOPYLŔFELŔWSKLWĮLTXŞFJLD
\§XFĴXÂŐWĤQJFĬŪQJFĪFKŌSKŞLKŰSJLżDFFFĪTXDQ
WUXQJĬĪQJYFĪFKŌOL§QOĮFWUžFWLŌSJLżDFFF±QJWŞ
YL§QWKĶPSKQYFQEŦWKžFWKLSKSOXĺW



7KžFWKL
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.KX\ŌQQJKŘ

5RFİQ

/RĮL

&FTXŞFJLDFĴQEŞWUªQJXŠQOžFFKRSK¦SFQEŦ
FŴD P©QK WKDP JLD FF FXŦF KŚS Y FF GLŒQ ÂQ
PĮQJOĬŨLTXŞFWŌF°OL§QTXDQWURQJNKX±QNKŢKŰS
WFVRQJSKĬĪQJ



7KžFWKL

&FTXŞFJLDFĴQWKDPJLDYWĺQGŲQJWULŔWÂŐFFPĮQJ
OĬŨLYQK°PF±QJWFQKĬ&$5,1$5,16$Y,%(55('
ÂŐ[\GžQJPŞLTXDQKŔKŰSWFYŨLFFQKKRĮWÂŦQJ
WKžFWLŒQWU§QWKŌJLŨL



7KžFWKL

&FTXŞFJLDFĴQ[\GžQJFFFKªQKVFKYWKŴWŲF
QKľPWĮRÂLŎXNLŔQWKXĺQOŰLFKRFĪFKŌWUDRÂŢLWK±QJ
WLQJLżDFFFĪTXDQF°WKĶPTX\ŎQEDRJŠPYLŔFGX\
WU©YFĺSQKĺWFFÂĴXPŞLWK±QJWLQOL§QOĮFFŲWKŐ



7KžFWKL

&FTXŞFJLDFĴQ[\GžQJYWKžFWKLPŦWFKªQKVFK
PLQKEĮFKYWRQGLŔQYŎ7+76WURQJÂ°[FÂŘQKU²Y
KĮQFKŌTX\ÂŘQKFFFĤQFŶWŸFKŞLWKžFKLŔQ\§XFĴX
WĬĪQJWUŰWĬSKS



&KªQK
sách

&FTXŞFJLDFĴQWKQKOĺSFFFĪTXDQFKX\§QWUFK
YŎ7+76KRńFFFÂĪQYŘFKX\§QWUFKYŎ7+76WURQJ
FFFĪTXDQQKQĬŨFWURQJÂ°[FÂŘQKU²QKLŔPYŲ
KŤWUŰF±QJWF7+76



&KªQK
sách

&FTXŞFJLDFĴQÂİPEİRUľQJFFF±QJFKŶFEDR
JŠPFFWKĶPSKQF±QJWŞYL§QÂĬŰFÂRWĮRELEİQ
YŎ7+76



&KªQK
sách

1KżQJTXŞFJLDKLŔQFKĬDTX\ÂŘQKYŎFĪFKŌ7+76
NK±QJGžDWU§QSKQTX\ŌWFŴDW¯DQFĴQWK±QJTXD
YWKžFWKLQKżQJÂLŎXNKRİQFKRSK¦SWKžFKLŔQFF
\§XFĴXWĬĪQJWUŰWĬSKSQKľP7+76ÂĬŰFFKROF°
QJXŠQJŞFEĲWKŰSSKS



&KªQK
sách

&FTXŞFJLDFĴQ[FÂŘQKU²YKĮQFKŌTX\ÂŘQKFF
FĤQFŶWŸFKŞLWKžFKLŔQ\§XFĴXWĬĪQJWUŰWĬSKS



&KªQK
sách
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.KX\ŌQQJKŘ

5RFİQ

/RĮL

&FTXŞFJLDFĴQWĺQGŲQJFFQJXŠQOžFKŰSSKSVłQ
F° FFÂĪQYŘW©QKERWLFKªQKÂĪQWKĬNKLŌXQĮLKRńF
SKĬĪQJWLŔQWUX\ŎQWK±QJ ÂŐWžWLŌQKQKFFFXŦFÂLŎX
WUDYŎ7+76[\GžQJFFFKĬĪQJWU©QKKŤWUŰNƆWKXĺW
WURQJNKX±QNKŢKŰSWFVRQJSKĬĪQJFXQJFĲSKŤWUŰ
NƆ WKXĺW FKR WŸQJ YŲ Q WKQK OĺS Y SKQ EŢ QJXŠQ
OžFKŰSOºFKRFFÂĪQYŘÂLŎXWUDWUX\WŞFKX\§QWUFK
YŎ7+76KŤWUŰFFWŢFKŶFTXŞFWŌF°NKİQĤQJFXQJ
FĲSKŤWUŰNƆWKXĺW QKĬTX\ÂŘQKWĮLÁLŎX    FŴD
81&$&



7KžFWKL

ÁŞLYŨLFF\§XFĴXOL§QTXDQÂŌQQJX\§QWļFF¶QJK©QK
VžK°DFFTXŞFJLDFĴQJLİLWKªFKWKXĺWQJżFKŖWŦL
SKĮPFŴDTXŞFJLD\§XFĴXWKHRQJKĦDUŦQJÂŐF°WKŐ
PŬUŦQJWŞLÂDNKİQĤQJWĬĪQJWUŰYNKLFĴQWKLŌWFĴQ
SGŲQJSKĬĪQJSKSWLŌSFĺQGžDWU§QKQKYLNKL[F
ÂŘQKPŦWKQKYLF°SKİLOWŦLSKĮPŬFİKDLTXŞFJLD
KD\NK±QJ



7KžFWKL

&FTXŞFJLDFĴQF°FKªQKVFKĬXWL§QÂŐÂİPEİRF°
ÂĬŰFFFÂLŎXWUDYL§QWLFKªQKF±QJWŞYL§QYWKĶP
SKQÂĬŰFÂRWĮRELEİQYŎSKSOXĺWWURQJQĬŨFFĨQJ
QKĬFFF±QJĬŨFYFKXĶQPžFTXŞFWŌYŎ7+76



&KªQK
sách

&FTXŞFJLDFĴQWK±QJTXDQKżQJTX\ÂŘQKÂŐÂİP
EİRUľQJPŦWTXŞFJLDNK±QJEŘEXŦFSKİLWUİFKLSKª
WŞWŲQJFKRPŦWTXŞFJLDNKFNKLQJKĦDYŲTXŞFWŌFŴD
KŚFKŖOWKžFKLŔQWĬĪQJWUŰWĬSKS



&KªQK
sách

&FTXŞFJLDFĴQÂİPEİRUľQJFFFĪTXDQF°WKĶP
TX\ŎQÂĬŰFFXQJFĲSÂĴ\ÂŴQKQVžÂĬŰFÂRWĮRSK¶
KŰSYF°NLQKQJKLŔPYKLŐXELŌWYŎSKSOXĺWTXŞFJLD
FĨQJQKĬQKżQJFKXĶQPžFF±QJĬŨFTXŞFWŌYŎ7+76



&KªQK
sách

4XŞFJLD\§XFĴXYTXŞFJLDÂĬŰF\§XFĴXFĴQWUDR
ÂŢLWKŀQJWKļQYŨLQKDXÂŐJLİLTX\ŌWQKżQJNK°NKĤQ
YŎQJXŠQOžFEDRJŠPQKżQJYĲQÂŎOL§QTXDQÂŌQFKLD
VňFKLSKªYFKLDVňWLVİQVDXWKXKŠLQŌXF°WKŐ



7KžFWKL
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.KX\ŌQQJKŘ

5RFİQ

/RĮL

)$7)FĴQWXQWKŴÂŘQKQJKĦDYŎ3(3VFŴD81&$&&F
TXŞFJLDYQKżQJFKŴWKŐF°OL§QTXDQFĨQJFĴQWK±QJ
TXDÂŘQKQJKĦDQ\a.



&KªQK
sách

&F TXŞF JLD FĴQ \§X FĴX FF ÂŘQK FKŌ WL FKªQK WLŌQ
KQKUVRWWK±QJWLQYŎNKFKKQJO3(3VªWQKĲWPŤL
QĤPPŦWOĴQYŨLSKĬĪQJSKSWLŌSFĺQGžDWU§QUŴLURY
FĴQOĬXWUżFFNŌWTXİUVRW



&KªQK
sách

9© FF 3(3V F° WKŐ GX\ WU© İQK KĬŬQJ FŴD P©QK WURQJ
QKLŎXQĤPWKĺPFKªVDXNKLEŘWUX\WŞYŎKQKYLWKDP
QKĨQJFFTXŞFJLDFĴQ\§XFĴXFFÂŘQKFKŌWLFKªQK
OĬXJLżFFKŠVĪQJQKQJF°OL§QTXDQÂŌQFF3(3V
WURQJPŦWWKŪLKĮQGLKĪQWK±QJWKĬŪQJNKRİQJWŸ
ÂŌQQĤP



&KªQK
sách

&FTXŞFJLDFĴQÂİPEİRWKžFWKLFFNKRİQFŴDÁLŎX
YFŴD81&$&FFNKX\ŌQQJKŘFŴD)$7)YFF
NKX\ŌQ QJKŘ WURQJ %R FR FŴD 6W$5 YŎ 1KżQJ QJĬŪL
F°WKŌOžFFKªQKWUŘ1JKL§QFŶXFKªQKVFKQKľPWĤQJ
FĬŪQJ FF ELŔQ SKS SK¯QJ QJŸD WURQJ QJQK QJQ
KQJ



7KžFWKL

.KLPŦWERFRJLDRGŘFKÂQJQJŪ 675 F°OL§QTXDQ
ÂŌQPŦW3(3VOQJĬŪLQĬŨFQJRLFFFĪTXDQF°WKĶP
TX\ŎQVDXNKLQJKL§QFŶXNƆOĬŮQJFĴQFKLDVňWK±QJWLQ
Q\YŨLFĪTXDQF°WKĶPTX\ŎQŬTXŞFJLDP3(3VF°
TXŞFWŘFKYFFTXŞFJLDF°OL§QTXDQ



7KžFWKL

&F TXŞF JLD FĴQ WK±QJ ER YŎ FF KQK YL WŦL SKĮP
YQKżQJWK±QJWLQÂQJQJŪÂĬŰFSKWKLŔQWURQJER
FRUVRWKQJQĤPYŎ3(3VQĬŨFQJRLFKRFĪTXDQ
W©QKERTXŞFJLDWK±QJTXDFFERFRYŎJLDRGŘFK
ÂQJQJŪKRńFWK±QJWLQWŨLPŦWFĪTXDQF°WKĶPTX\ŎQ
WK±QJTXDPŦWWKŴWŲFWKªFKKŰS



7KžFWKL
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.KX\ŌQQJKŘ

5RFİQ

/RĮL

&FTXŞFJLDFĴQFQQKļFWULŐQNKDLKŔWKŞQJÂQKJL
UŴLURWURQJYLŔFQKĺQGĮQJFF3(3V&FKŔWKŞQJQ\
F°WKŐEDRJŠP
ê &F WL§X FKª FKXQJ Y QJXŠQ WK±QJ WLQ Yª GŲ QKĬ
QKżQJUŴLUROL§QTXDQÂŌQFFTXŞFJLDQKĲWÂŘQK
WKPQL§QF±QJWFFĨQJQKĬORĮLK©QKNLQKGRDQK
FŴDPŦWQJĬŪLÂĬŰFFKRO3(3V
ê 7KXWKĺSQKżQJWK±QJWLQOL§QTXDQÂŌQNKFKKQJ
WKĶPWUD[FPLQKWK±QJWLQNKFKKQJWUĬŨFNKL
FKRSK¦SÂĤQJNºWLNKRİQ
ê <§XFĴXN§NKDLWLVİQEľQJYĤQEİQYŎTX\ŎQVŬ
KżXKĬŬQJOŰLYSGŲQJFKŌWLK©QKVžWURQJWUĬŪQJ
KŰSYLSKĮP
ê &KLDVňWK±QJWLQJLżDFFÂŘQKFKŌWLFKªQK
ê .§NKDLWKXQKĺSYWLVİQ
ê &FSKĬĪQJWLŔQWUX\ŎQWK±QJF°WKŐJL·SFFQJQ
KQJQKĺQGĮQJ3(3VYFĺSQKĺWWK±QJWLQNKFK
KQJ
ê 1KżQJWK±QJWLQF°OL§QTXDQÂŌQTXŞFJLDPNKFK
KQJF°TXŞFWŘFK
ê &±QJFŲW©PNLŌPWU§QLQWHUQHWEDRJŠPFFF±QJ
FŲOŨQYQKŜ
ê 6źGŲQJFĪVŬGżOLŔXYŎ3(3VFŴDFFQKFXQJFĲS
GżOLŔX



7KžFWKL

&FTXŞFJLDFĴQÂİPEİRUľQJFFFQKQFKŘXWUFK
QKLŔPJLPVW3(3VWKžFKLŔQQJKL§PW·FFFQJKĦDYŲ
FŴDP©QKWURQJYLŔFFXQJFĲSWK±QJWLQERFRYYĺQ
KQKKŔWKŞQJTXİQOºUŴLUROL§QTXDQÂŌQ3(3V



7KžFWKL

ÁŐWĤQJFĬŪQJKLŔXTXİKŰSWFTXŞFWŌFFTXŞFJLD
F°OL§QTXDQFĴQWKDPJLDYRFFOžFOĬŰQJÂńFQKLŔP
TXŞFWŌKRńFFFFXŦFKŚSTXŞFWŌÂĬŰFWŢFKŶFÂŘQK
NƀNKLF°WŸKDLTXŞFJLDWUŬO§QF°OL§QTXDQÂŌQPŦWYŲ
Q7+76TXDQWUŚQJ



7KžFWKL
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.KX\ŌQQJKŘ

5RFİQ

/RĮL

&FTXŞFJLDFĴQUVRWFFWKŜDWKXĺQYŎWĬĪQJWUŰWĬ
SKSÂ NºNŌWYF°QKżQJELŔQSKSQKľPÂİPEİR
PŦWFĪFKŌSKŞLKŰSYKŰSWFKLŔXTXİ&FTXŞFJLD
F° WKŐ WKQK OĺS FF OžF OĬŰQJ ÂńF QKLŔP OL§Q QJQK
KRńFFFQK°PF±QJWFFKXQJÂĬŰFQK°PKŚSÂŘQKNƀ
ÂŐWUDRÂŢLYŎFKLŌQOĬŰFKQKÂŦQJ



7KžFWKL

.KLPŦWFĪTXDQWUXQJĬĪQJÂĬŰFFKŖÂŘQKOÂĪQYŘÂĴX
WL§QWLŌSQKĺQ\§XFĴXWĬĪQJWUŰKŔWKŞQJSKSOXĺWTXŞF
JLDFĴQFKRSK¦SNKX\ŌQNKªFKYWĮRÂLŎXNLŔQFKRFĪ
FKŌOL§QOĮFFĲSFKX\§QYL§QNKLFĴQWKLŌWF°WKŐER
FRWK±QJWLQYŎWLŌQÂŦ[źOºYŲYLŔFFKRFĪTXDQÂĴX
PŞL7X\QKL§QFFTXŞFJLDFĴQEDQKQKFFFKªQK
VFKYWKŴWŲFQKľPWUQKVžWKDPJLDNK±QJFĴQWKLŌW
FŴDTXQKLŎXFĪTXDQWURQJTXWU©QKWĬĪQJWUŰWĬSKS



7KžFWKL

&FTXŞFJLDFĴQ[\GžQJYWKžFWKLQKżQJFKªQKVFK
Y WKŴ WŲF QKľP ÂİP EİR NKİ QĤQJ WKžF KLŔQ FF KŤ
WUŰNK±QJFKªQKWKŶFFKRFFÂŞLWFQĬŨFQJRLWK±QJ
TXDYLŔFSGŲQJQKżQJELŔQSKSNK±QJSKİLVźGŲQJ
FĬŮQJ FKŌ QK QĬŨF KRńF SKRQJ WRİ WL VİQ WĮP WKŪL
WURQJY¯QJWLŌQJKRńFªWKĪQYŨLQKżQJÂLŎXNLŔQKŰS
OºYWKŜDÂQJ



&KªQK
sách

&FTXŞFJLDFĴQ[\GžQJFFFKªQKVFKYWKŴWŲFÂŐ
FXQJFĲSKŤWUŰNK±QJFKªQKWKŶFŬWĲWFİFFJLDLÂRĮQ
WUĬŨFWURQJYVDXNKLKRQWKLŔQYĤQEİQ\§XFĴXWĬĪQJ
WUŰFKªQKWKŶF



&KªQK
sách

4XŞFJLD\§XFĴXFĴQWĺQGŲQJWULŔWÂŐFFN§QKKŤWUŰ
NK±QJFKªQKWKŶFWUĬŨFNKLJźLÂLYĤQEİQ\§XFĴXWĬĪQJ
WUŰFKªQKWKŶF



7KžFWKL



7KžFWKL

4XŞF JLD ÂĬŰF \§X FĴX FĴQ VŨP WK±QJ ER FKR TXŞF
JLD\§XFĴXYŎQKżQJWK±QJWLQÂĬŰFSK¦SFXQJFĲSP
NK±QJSKİLWK±QJTXD\§XFĴXWĬĪQJWUŰWĬSKSFKªQK
WKŶF1KżQJKĬŨQJGĸQFŲWKŐFĴQÂĬŰFF±QJNKDLWU§Q
WUDQJZHEFŴDFKªQKSKŴTXŞFJLDÂ° [HP5RFİQ 
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5RFİQ

/RĮL

&FTXŞFJLDNK±QJQ§QÂ¯LKŜLSKİLQKĺQÂĬŰFYĤQEİQ
\§XFĴXWĬĪQJWUŰFKªQKWKŶFNKLKŔWKŞQJFĪVŬGżOLŔX
F±QJFŴDKŚFKĬDÂĬŰFF±QJNKDLYªGŲQKĬKŠVĪÂĤQJ
NºVŬKżXQKÂĲWKŠVĪÂĤQJNºF±QJW\WK±QJWLQYŎ
O QK ÂĮR GRDQK QJKLŔS Y FŢ Â±QJ &F TXŞF JLD FĴQ
FXQJFĲSEİQVDRERFRQĤPYFFYĤQEİQF°OL§Q
TXDQPNK±QJFĴQSKİLF°YĤQEİQ\§XFĴXFKªQKWKŶF



7KžFWKL

.KLÂĬŰF\§XFĴXFFTXŞFJLDFĴQVłQVQJOL§QOĮF
YŨL FF QKQ FKŶQJ WLŎP QĤQJ P NK±QJ FĴQ SKİL F°
YĤQ EİQ \§X FĴX FKªQK WKŶF ÂŐ [F ÂŘQK NKİ QĤQJ Wž
QJX\ŔQKŰSWFFŴDQKQFKŶQJYŨLTXŞFJLD\§XFĴX
&FTXŞFJLDFĴQOĲ\OŪLNKDLFŴDQKQFKŶQJWžQJX\ŔQ
PNK±QJFĴQYĤQEİQ\§XFĴXFKªQKWKŶFYŨLÂLŎXNLŔQ
UľQJYLŔFOL§QOĮFYŨLQKQFKŶQJÂĬŰFSKSOXĺWQĬŨF
Q\FKRSK¦S



7KžFWKL

ÁŐWĤQJFĬŪQJQKĺQWKŶFFŴDFFTXŞFJLDYŎFFWUX\ŎQ
WKŞQJSKSOXĺWFFTXŞFJLDFĴQF±QJNKDLQKżQJTX\
ÂŘQKFŴDKŚYŎ7+76EDRJŠPQKżQJTX\ÂŘQKYŎWL§X
FKXĶQEľQJFKŶQJQĤQJOžFKQKYLFFNƆWKXĺWÂLŎX
WUD ÂĬŰF FKĲS QKĺQ Y QKżQJ NƆ WKXĺW ÂLŎX WUD NK±QJ
ÂĬŰFFKRSK¦S0ŦWVŞK©QKWKŶFF±QJNKDLWK±QJWLQ
LLL  0ŦW ZHEVLWH FXQJ FĲS QKżQJ WK±QJ WLQ NŐ WU§Q Y
WK±QJTXDQKżQJYŲQWKžFWŌYŎ7+76ÂŐKĬŨQJ
GĸQYŎQKżQJNƆWKXĺWÂLŎXWUDKŰSSKSYFFKS
GŲQJFK·QJ
LY &FKŦLWKİRYŨLVžWKDPGžFŴDFFQKKRĮWÂŦQJ
WKžFWLŒQWURQJQĬŨFYTXŞFWŌÂŐFXQJFĲSWK±QJ
WLQYŎSKĬĪQJWKŶFJźLYĤQEİQ\§XFĴXWĬĪQJWUŰ
WĬSKSQĤQJOžFKQKYLFFORĮLNƆWKXĺWÂLŎXWUD
ÂĬŰFSKSOXĺWFKRSK¦SYNK±QJFKRSK¦S



7KžFWKL

&F TXŞF JLD Q§Q Vź GŲQJ QKżQJ WKXĺW QJż U² UQJ
FKªQK [F Y SKŢ ELŌQ NKL [\ GžQJ YĤQ EİQ \§X FĴX
WĬĪQJWUŰWĬSKSWKHRTX\ÂŘQKWĮLÁLŎXFŴD81&$&
Y8172&YJLİLWKªFKFŲWKŐYŎºQJKĦDFŴDPŤLWKXĺW
QJżVźGŲQJ



7KžFWKL
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&FTXŞFJLDFĴQWKžFWKLFFFKªQKVFKYWKŴWŲFÂŐ
FKŴÂŦQJWK±QJERFKRTXŞFJLD\§XFĴXYŎQKżQJYĲQ
ÂŎOL§QTXDQÂŌQVźGŲQJWKXĺWQJżYQKżQJQŦLGXQJ
NKFWURQJYĤQEİQ\§XFĴX



7KžFWKL

4XŞFJLDÂĬŰF\§XFĴXFĴQFQQKļFYLŔF[\GžQJY
WKžFKLŔQFFFKªQKVFKYWKŴWŲFQKľPÂİPEİRUľQJ
KŚF°WKŐVźGŲQJEĲWNƀKRńFWĲWFİQKżQJWKŴWŲFFĴQ
WKLŌWÂŐÂSŶQJPŦWFFKWªFKFžF\§XFĴXWĬĪQJWUŰWĬ
SKSEDRJŠPFİQKżQJWKŴWŲFWKHR\§XFĴXFŴDTXŞF
JLDKŚFĨQJQKĬQKżQJWKŴWŲFÂĬŰFFKŖU²WURQJYĤQEİQ
\§XFĴX



7KžFWKL

&FTXŞFJLDQ§QJLDQKĺSKRńFSK§FKXĶQYWKžFKLŔQ
81&$&8172&YFFF±QJĬŨFNKXYžFYTXŞFWŌNKF
QKľPWĮRÂLŎXNLŔQFKRKRĮWÂŦQJWĬĪQJWUŰWĬSKS



&KªQK
sách

&FTXŞFJLDNKLQŦLOXĺWK°DFFF±QJĬŨFTXŞFWŌFĴQ
ÂİPEİRUľQJKŔWKŞQJSKSOXĺWTXŞFJLDÂ WXQWKŴ
ÂĴ\ÂŴYWRQGLŔQFKĬĪQJ,9Y9FŴD81&$&YÁLŎX
FŴD8172&



&KªQK
sách

&FTXŞFJLDÂĬŰFSGŲQJWUžFWLŌSFFF±QJĬŨFTXŞF
WŌFĴQÂİPEİRFKRÂŦLQJĨFQEŦFŴDP©QKQKĺQWKŶF
ÂĬŰFUľQJFFF±QJĬŨFTXŞFWŌQKĬ81&$&Y8172&
F°WKŐÂĬŰFVźGŲQJOPFĪVŬSKSOºFKRKRĮWÂŦQJ
WĬĪQJWUŰWĬSKSYFĴQQļPYżQJFFÂLŎXNKRİQFŴD
F±QJĬŨF&FTXŞFJLDFĨQJFĴQFQQKļFWK±QJTXD
SKSOXĺWYŎWĬĪQJWUŰWĬSKSÂŞLYŨLQKżQJYĲQÂŎP
F±QJĬŨFTXŞFWŌNK±QJÂLŎXFKŖQK



&KªQK
sách
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&F TXŞF JLD FĴQ FQ QKļF YLŔF Nº NŌW FF KLŔS ÂŘQK
VRQJSKĬĪQJYŎWĬĪQJWUŰWĬSKSKRńFFFWKŜDWKXĺQ
KŰS WF YŨL FF TXŞF JLD NKF P KŔ WKŞQJ SKS OXĺW
QŦLÂŘDFŴDKŚFĨQJQKĬTX\ÂŘQKFŴDFFF±QJĬŨFQKĬ
81&$&8172&FKŖFKRSK¦SFXQJFĲSF°JLŨLKĮQPŦW
VŞK©QKWKŶFWĬĪQJWUŰWĬSKSKRńFFFTXŞFJLDP
VžKŰSWFYŨLKŚVŊWUŬQ§QUĲWSKŶFWĮSQŌXNK±QJF°
FFWKŜDWKXĺQVRQJSKĬĪQJ&ĴQĬXWL§QKŰSWFVRQJ
SKĬĪQJYŨLFFQĬŨFF°FKŴWUĬĪQJYÂńWWKXKŠLWLVİQ
OYĲQÂŎĬXWL§QWURQJFKªQKVFKFŴDKŚ



&KªQK
sách

&FKLŔSÂŘQKVRQJSKĬĪQJYŎWĬĪQJWUŰWĬSKSKLŔQWĮL
FĴQÂĬŰFUVRWYNKLÂĬŰF\§XFĴXFĴQUVRWÂŘQK
NƀÂŐÂİPEİRWªQKÂ·QJÂļQFŴDQ°



&KªQK
sách

&FTXŞFJLDQ§QWLŌQKQKUVRWKŔWKŞQJSKSOXĺW
K©QK Vž TXŞF JLD YŎ SKRQJ WŜD Y WŘFK WKX WL VİQ ÂŐ
ÂİPEİRUľQJNKX±QNKŢSKSOXĺWQ\ÂŴUŦQJÂŐÂLŎX
FKŖQKWĲWFİFFWŦLSKĮPÂĬŰFTX\ÂŘQKWURQJ81&$&
Y8172&



&KªQK
sách

&FTXŞFJLDFĴQSGŲQJFFÂLŎXNKRİQWURQJKŔWKŞQJ
SKSOXĺWQŦLÂŘDYŎSKRQJWŜDYWŘFKWKXPŚLORĮLWLVİQ
ÂĬŰFTX\ÂŘQKWURQJ81&$&



&KªQK
sách

&FTXŞFJLDFĴQWKžFKLŔQWĬĪQJWUŰWĬSKSQJD\FİNKL
TXWU©QKÂLŎXWUDPŦWKQKYLÂĬŰFFKROSKĮPWŦLPŨL
FKŖEļWÂĴXKRńFNKLYŲQFKĬDÂĬŰFNKŬLWŞ



&KªQK
sách

&FTXŞFJLDFĴQ[\GžQJFFFĪFKŌFKRSK¦SWUX\
W©PQKDQKFK°QJYSKRQJWŜDWĮPWKŪLWLVİQWUĬŨFNKL
QKĺQÂĬŰFYĤQEİQ\§XFĴXWĬĪQJWUŰWĬSKSFKªQKWKŶF
9ĤQEİQ\§XFĴXWĬĪQJWUŰWĬSKSFKªQKWKŶFÂĬŰFJźLÂL
VDXÂ°ÂŐGX\WU©OŔQKSKRQJWŜD



&KªQK
sách
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&FTXŞFTXŞFJLDFĴQFKRSK¦SWKžFKLŔQWĬĪQJWUŰWĬ
SKSPNK±QJ\§XFĴXSKİLWK±QJWLQWŨLQJĬŪLQļPJLż
WLVİQWURQJTXWU©QKÂLŎXWUDYNKLFFELŔQSKSEİR
TXİQWLVİQÂ ÂĬŰFEİRÂİPYŨLÂLŎXNLŔQFĴQÂİP
EİRFKRQJĬŪLQļPJLżWLVİQÂĬŰFKĬŬQJFFTX\ŎQ
WŞWŲQJFĴQWKLŌWŬQKżQJJLDLÂRĮQWŞWŲQJF°OL§QTXDQ
ÂŌQFFELŔQSKSFĬŮQJFKŌKRńFFFELŔQSKSPDQJ
WªQK[PQKĺS



&KªQK
sách

&F TXŞF JLD NK±QJ Q§Q EXŦF FF ÂŘQK FKŌ WL FKªQK
SKİLWK±QJERFKRFFNKFKKQJFŴDKŚYŎYLŔFWUDR
ÂŢLQKżQJWK±QJWLQÂĬŰFFĪTXDQQĬŨFQJRL\§XFĴX
WURQJTXWU©QKÂLŎXWUD7ŞLWKLŐXFFTXŞFJLDFĴQWU©
KR Q YLŔF WK±QJ ER Q\ WŨL PŦW WKŪL ÂLŐP WKªFK KŰS
NKFWURQJTXWU©QKÂLŎXWUD WK±QJWKĬŪQJÂ°ONKLFĪ
TXDQÂLŎXWUDQKĺQWKĲ\UŴLURFŴDYLŔFF±QJNKDLWK±QJ
WLQNK±QJF¯Q 



&KªQK
sách

&FTXŞFJLDF°TX\ÂŘQKSKİLF±QJNKDLWK±QJWLQFKR
QJĬŪLQļPJLżWLVİQFĴQWUDRÂŢLYŨLTXŞFJLD\§XFĴX
WUĬŨFNKLWKžFKLŔQ\§XFĴXÂŐFKļFFKļQUľQJOLŔXTXŞF
JLD \§X FĴX YĸQ PRQJ PXŞQ QKĺQ ÂĬŰF WK±QJ WLQ KD\
VŊOžDFKŚQELŔQSKSNKFÂŐWUQKWLŌWOŦWK±QJWLQWŨL
QJĬŪLQļPJLżWLVİQ7KHRÂ°FFTXŞFJLDFĴQF±QJ
NKDL\§XFĴXQ\WU§QFŢQJWK±QJWLQFKªQKSKŴKRńFWU§Q
FFGLŒQÂQTXŞFWŌ



7KžFWKL

&FTXŞFJLD\§XFĴXF±QJNKDLWK±QJWLQNKLWKžFKLŔQ
FF\§XFĴXWĬĪQJWUŰWĬSKSFKªQKWKŶFFĴQFKRSK¦S
WĮPWKŪLSKRQJWŜDWLVİQWURQJTXWU©QKÂLŎXWUDP
NK±QJFĴQWK±QJERFKRQJĬŪLQļPJLżWLVİQ



7KžFWKL

D&FTXŞFJLDNK±QJÂĬŰFFRLQKżQJTX\ÂŘQKYŎEª
PĺWQJQKQJOFĤQFŶÂŐWŸFKŞLKŰSWF NK±QJFKªQK
WKŶFYFKªQKWKŶF YŨLFFTXŞFJLDNKFWURQJQKżQJ
YŲQTXŞFWŌF°OL§QTXDQÂŌQQKżQJWŦLSKĮPÂĬŰFTX\
ÂŘQKWURQJ81&$&Y8172&



&KªQK
sách
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&FTXŞFJLDFĴQEDQKQKQKżQJTX\ÂŘQKQKľPJLŨL
KĮQY[FÂŘQKU²åQKżQJWK±QJWLQFĴQÂĬŰFEİRYŔæ
&ĴQ KĮQ FKŌ SKĮP YL FŴD QKżQJ WK±QJ WLQ Q\ 7URQJ
WUĬŪQJKŰSFFÂLŎXWUDYL§QKRńFF±QJWŞYL§QŬTXŞF
JLD\§XFĴXF°FĤQFŶ[FÂQJYŎVžFĴQWKLŌWSKİLNLŐP
WUDQKżQJWK±QJWLQNŐWU§QFFTX\ÂŘQKTXŞFJLDYŎEª
PĺWQJQKQJFĴQF°SKĮPYLÂŴUŦQJÂŐF°WKŐÂS
ŶQJQKżQJ\§XFĴXÂ°



&KªQK
sách

4X\ÂŘQKTXŞFJLDYŎEªPĺWQJQKQJNK±QJQ§QQJĤQ
FİQQŤOžFWKžFKLŔQ\§XFĴXWĬĪQJWUŰWĬSKSPŬUŦQJ
FŴD TXŞF JLD Â° WURQJ QKżQJ WUĬŪQJ KŰS YLŔF ÂLŎX WUD
QKżQJJLDRGŘFKÂQJQJŪFŴDQKżQJWLNKRİQWKHR\§X
FĴXEDQÂĴXOĮLFKRWKĲ\F°VžOL§QTXDQÂŌQQKżQJWL
NKRİQNKFFKĬDÂĬŰF\§XFĴXÂLŎXWUD



&KªQK
sách

&FTXŞFJLDFĴQEDQKQKFFTX\ÂŘQKSKSOXĺWFKR
SK¦SF°FFVX\ÂRQ F°WKŐEFEŜ ÂŐÂSŶQJFF
WL§XFKXĶQYŎFKŶQJFŶFKRYLŔFWŘFKWKXWLVİQGžDWU§Q
SKQTX\ŌWFŴDW¯DQÂńFELŔWOÂŞLYŨLQKżQJWŦLSKĮP
ÂĬŰFTX\ÂŘQKWURQJ81&$&Y8172&



&KªQK
sách

&FTXŞFJLDFĶQÂİPEİRUľQJFFWL§XFKXĶQFKŶQJ
FŶ WURQJ QKżQJ YŲ Q Â¯L KŜL SKİL F° OŔQK SKRQJ WŜD
WLVİQWĮPWKŪLVŊªWNKļWNKHKĪQQKżQJFKŶQJFŶFĴQ
F° WURQJ QKżQJ YŲ Q Vź GŲQJ FF ELŔQ SKS F° KLŔX
OžFFKªQKWKŶFKRńFQKżQJELŔQSKSÂĬŰFWLŌQKQKNKL
FKªQKWKŶF7+76



&KªQK
sách

7U§Q FĪ VŬ EİR ÂİP FF TX\ŎQ KLŌQ ÂŘQK Y TX\ŎQ WŞ
WŲQJFFTXŞFJLDFĴQEDQKQKQKżQJTX\ÂŘQKÂŐWĮR
ÂLŎXNLŔQÂSŶQJFF\§XFĴXYŎEľQJFKŶQJYªGŲQKĬ
[\GžQJFĪVŬGżOLŔXTXŞFJLDYŎFFWLNKRİQQJQ
KQJ [HP5RFİQ TXDÂ°WĮRÂLŎXNLŔQWK·FÂĶ\
YLŔF[źOºFF\§XFĴXYŎWĬĪQJWUŰWĬSKSF°OL§QTXDQ
ÂŌQFFELŔQSKSÂLŎXWUD



&KªQK
sách
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ūFİQKżQJTXŞFJLDWKHRFĪFKŌWKXKŠLWLVİQGžDWU§Q
KRńFNK±QJ GžDWU§Q SKQ TX\ŌWFŴDW¯DQFĴQÂİP
EİRUľQJFFWL§XFKXĶQYŎEľQJFKŶQJÂŐFKŶQJPLQK
PŞLOL§QKŔJLżDWLVİQYKQKYLSKĮPW±LNK±QJÂĬŰF
TXNKļWNKHYÂĬŰFTX\ÂŘQKU²UQJWURQJSKSOXĺW
TXŞFJLD&FTXŞFJLDFĴQWLŌSWŲFÂİPEİRUľQJFF
F±QJWŞYL§QFKŖFĴQFKŖUDPŞLOL§QKŔJLżDWLVİQY
KQKYLSKĮPWŦLQ°LFKXQJFKŶNK±QJQKĲWWKLŌWOPŞL
OL§QKŔJLżDWLVİQYŨLPŦWWŦLSKĮPFŲWKŐQR



&KªQK
sách

&F TXŞF JLD FĴQ TX\ ÂŘQK U² YŎ QKżQJ QŦL GXQJ FĴQ
SKİLF°WURQJYĤQEİQ\§XFĴXWĬĪQJWUŰWĬSKSYFXQJ
FĲSFFPĸXYĤQEİQ\§XFĴXWU§QFŢQJWK±QJWLQÂLŎX
NLŔQWURQJÂ°FXQJFĲSQKżQJFĤQFŶWKŜDÂQJÂŐ\§X
FĴXWĬĪQJWUŰ



7KžFWKL

&FYĤQEİQ\§XFĴXWĬĪQJWUŰG¶NK±QJÂĴ\ÂŴWK±QJWLQ
QKĬQJFKŖUDÂĬŰFPŞLOL§QKŔU²UQJJLżDNňSKĮPWŦLY
WLVİQFĴQÂĬŰFFKĲSQKĺQQŌXTXŞFJLDÂĬŰF\§XFĴX
F°NKİQĤQJÂŘQKYŘÂĬŰFWLVİQGžDWU§QQKżQJWK±QJ
WLQQKĺQÂĬŰFKRńFQKżQJWK±QJWLQKLŔQF°



7KžFWKL

&FTXŞFJLDFĴQ[FÂŘQKQKżQJYĲQÂŎFĴQĬXWL§QY
JLŨLKĮQVŞOĬŰQJFFYĤQEİQ\§XFĴXEľQJFFKWĺS
WUXQJYRQKżQJYĲQÂŎWKĺWFĴQWKLŌWYFŲWKŐÂŐÂİP
EİR\§XFĴXWĬĪQJWUŰF°WKŐÂĬŰFWKžFKLŔQ



7KžFWKL

&FTXŞFJLDFĴQEDQKQKQKżQJTX\ÂŘQKFKRSK¦S
SKRQJWŜDYWKXKŠLWLVİQWKD\WKŌKRńFWLVİQF°JL
WUŘWĬĪQJÂĬĪQJ7ŞLWKLŐXSKSOXĺWFĴQFKRSK¦SWŘFK
WKXQKżQJWLVİQÂ ÂĬŰFWUŦQOĸQYŨLWLVİQKŰSSKS
WKHR\§XFĴXFŴD81&$&



&KªQK
sách

&FTXŞFJLDFĴQEDQKQKFFTX\ÂŘQKFKRSK¦S7+76
NK±QJGžDWU§QSKQTX\ŌW9ŎPńWWŞLWKLŐXFĪFKŌQ\
FĴQÂĬŰFSK¦SSGŲQJWURQJWUĬŪQJKŰSQJĬŪLSKĮPWŦL
Â  FKŌW FKĮ\ WUŞQ YļQJ PńW KRńF ÂĬŰF KĬŬQJ TX\ŎQ
PLŒQWUŸKRńFWURQJFFWUĬŪQJKŰSWKªFKKŰSNKF



&KªQK
sách

3KŲOŲF$'DQKPŲFFFNKX\ŌQQJKŘ
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5RFİQ

/RĮL

&F TXŞF JLD FĴQ FKR SK¦S WKžF WKL OŔQK 7+76 NK±QJ
GžDWU§QSKQTX\ŌWFŴDW¯DQQĬŨFQJRL



&KªQK
sách

&FTXŞFJLDFĴQEDQKQKFFTX\ÂŘQKWĮRÂLŎXNLŔQ
FKRVžKŰSWFWĬĪQJ[ŶQJFŴDEŘFRWURQJFFYŲQ
YŎ7+76



&KªQK
sách

7UĬŨFNKLNºNŌWPŦWWKŜDWKXĺQQKĺQWŦLKRńFPŦWWKŜD
WKXĺQWĬĪQJWžFFTXŞFJLDFĴQQŤOžFSKŞLKŰSYŨLFF
TXŞFJLDOL§QTXDQNKFF°TXDQWPWŨLTXWU©QKÂLŎX
WUDÂŐWUQKİQKKĬŬQJWŨLFXŦFÂLŎXWUDÂDQJGLŒQUDWĮL
TXŞFJLDÂ°



7KžFWKL

&FTXŞFJLDNKLFĴQWKLŌWFĴQEDQKQKFFTX\ÂŘQK
ÂİPEİRUľQJSKĮPYLFŴDTX\ŎQPLŒQWUŸTXŞFWŌÂĬŰF
TX\ÂŘQKWURQJKŔWKŞQJSKSOXĺWTXŞFJLDNK±QJUŦQJ
KĪQ SKĮP YL ÂĬŰF TX\ ÂŘQK WKHR SKS OXĺW Y WK±QJ
OŔTXŞFWŌ4X\ÂŘQKSKSOXĺWFĴQFKRSK¦SYLŔFWUX\
FŶXWUFKQKLŔPK©QKVžWŘFKWKXWLVİQYWĬĪQJWUŰ
WĬSKSNKL
LY +QKYLF°OL§QTXDQÂĬŰFWKžFKLŔQYŨLWĬFFKF
QKQ
Y 1KżQJ F±QJ FKŶF QĬŨF QJRL ÂDQJ EŘ WUX\ WŞ WĮL
TXŞFJLDPKŚF°TXŞFWŘFKKRńF
YL 1KżQJF±QJFKŶFQĬŨFQJRLOFKŴVŬKżXKĬŬQJ
OŪLFŴDNKŞLWLVİQKLŔQÂDQJÂĬŰFTXİQOºEŬLFF
F±QJW\WĬQKQKRńFGĬŨLW§QFŴDFFWKQKYL§QJLD
Â©QKKRńFFŦQJVžFŴDKŚ



&KªQK
sách

&FTXŞFJLDFĴQEDQKQKFFTX\ÂŘQKFKRSK¦SWĮP
Â©QKFKŖWKŪLKLŔXNKŬLNLŔQFKRÂŌQNKLFFF±QJFKŶF
QĬŨFQJRLÂĬŰFKĬŬQJTX\ŎQTX\ŎQPLŒQWUŸUŪLNKŜLYŘ
WUªF±QJWFKRńFEŘWĬŨFEŜTX\ŎQPLŒQWUŸ



&KªQK
sách

&FTXŞFJLDNK±QJQ§QFRLFFTX\ŎQPLŒQWUŸOPŦW
URFİQNKLFFTX\ŎQQ\EŘTXŞFJLDPF±QJFKŶFF°
TXŞFWŘFKWĬŨFEŜ



7KžFWKL
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5RFİQ

/RĮL

&FTXŞFJLDFĴQWKĺQWUŚQJNLŐPWUDW©QKWLŌWFŴDWŸQJ
YŲ Q F° OL§Q TXDQ ÂŌQ WŦL SKĮP WKDP QKĨQJ ÂŐ [F
ÂŘQK[HPF°WKŐSGŲQJTX\ŎQPLŒQWUŸKD\WLŌQKQK
WUX\FŶXWUFKQKLŔPK©QKVž1ŌXF°WKŐSGŲQJTX\ŎQ
PLŒQWUŸYTX\ŎQQ\NK±QJWKŐEŘWĬŨFEŜFFF±QJWŞ
YL§QFĴQFQQKļFWKžFKLŔQFFELŔQSKSFĴQWKLŌWÂŐ
EİRÂİPF±QJOºEDRJŠPYLŔFNKŬLNLŔQGQVžWKXKŠL
NK±QJGžDWU§QSKQTX\ŌWKRńFEXŦFWŦLÂŞLYŨLQKżQJ
QJĬŪLKRńFFQKQOL§QTXDQÂŌQWŦLSKĮP



7KžFWKL

.KLF°WKŐFFTXŞFJLDFĴQFQQKļFKŴ\EŜFFTX\
ÂŘQKOL§QTXDQÂŌQWKŪLKLŔXWUX\FŶXWUFKQKLŔPK©QK
VžÂŞLYŨLQKżQJWŦLSKĮPWKDPQKĨQJTX\P±OŨQ9ª
GŲWKŪLKLŔXNKŬLNLŔQF°WKŐEŘKŴ\EŜÂŞLYŨLQKżQJWŦL
SKĮPOL§QTXDQÂŌQNKŞLWLVİQF°JLWUŘTXOŨQ



&KªQK
sách

1ŌXNK±QJWKŐKŴ\EŜTX\ÂŘQKYŎWKŪLKLŔXFFTXŞFJLD
FĴQN¦RGLWKŪLKLŔXWUX\WŞFFWŦLSKĮPÂĬŰF81&$&
TX\ÂŘQK



&KªQK
sách

&F TXŞF JLD FĴQ EDQ KQK KRńF S GŲQJ QKżQJ TX\
ÂŘQKFKRSK¦SWU©KR QWKŪLÂLŐPWªQKWKŪLKLŔXFKRÂŌQ
NKLTX\ŎQPLŒQWUŸNK±QJF¯QFİQWUŬYLŔFWUX\WŞ



&KªQK
sách

&F TXŞF JLD FĴQ EDQ KQK KRńF S GŲQJ QKżQJ TX\
ÂŘQKWU©KR QWKŪLÂLŐPEļWÂĴXWªQKWKŪLKLŔXFKRÂŌQNKL
SKWKLŔQUDWŦLSKĮP



&KªQK
sách

ÁŞLYŨLQKżQJYŲQPWKŪLKLŔXNKŬLNLŔQOPŦWURFİQ
ÂŞLYŨL7+76FFTXŞFJLDFĴQNKX\ŌQNKªFKFFF±QJ
WŞYL§Q[FÂŘQKQKżQJWŦLGDQKF°WKŐEXŦFWŦL YªGŲQKĬ
WKDP±UźDWLŎQYFKLŌPKżXWLVİQ KRńFFFFĪFKŌ
WKXKŠLEDRJŠPNKŬLNLŔQGQVžYWKXKŠLNK±QJGžD
WU§QNŌWQÂŐF°WKŐSGŲQJPŦWWKŪLKLŔXF°OŰLQKĲW



7KžFWKL

4XŞFJLDÂĬŰF\§XFĴXFĴQWKžFKLŔQWĬĪQJWUŰWĬSKS
PNK±QJFĴQFQQKļFWŨLWKŪLKLŔXWKHRTX\ÂŘQKSKS
OXĺWFŴDTXŞFJLDKŚY©WKŪLKLŔXWKHRTX\ÂŘQKWURQJSKS
OXĺWFŴDTXŞFJLD\§XFĴXVŊÂĬŰFSGŲQJ



7KžFWKL
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5RFİQ

/RĮL

&FTXŞFJLDFĴQF±QJQKĺQKLŔXOžFFŴDEİQQQĬŨF
QJRL\§XFĴXSKRQJWŜDWKXJLżYWŘFKWKXWLVİQEDR
JŠPFİQKżQJWLVİQF°JLWUŘWĬĪQJÂĬĪQJWURQJEŞL
FİQK K©QK Vž &ĴQ [°D EŜ FF TX\ ÂŘQK KĮQ FKŌ YLŔF
WKžFWKLWUžFWLŌSEİQQFŴDW¯DQQĬŨFQJRL3KSOXĺW
SKİLFKRSK¦SYLŔFWŘFKWKXWLVİQWKD\WKŌKRńFF°JL
WUŘWĬĪQJÂĬĪQJ



&KªQK
sách

ÁŞLYŨLQKżQJ WŦLSKĮPWKXŦFSKĮPYLÂLŎXFKŖQK FŴD
81&$&FFTXŞFJLDFĴQEDQKQKFFTX\ÂŘQKYŎYLŔF
WUİOĮLWĲWFİFFWLVİQEŘWŘFKWKXWKHR\§XFĴXFŴDTXŞF
JLDQĬŨFQJRL VDXNKLNKĲXWUŸFFFKLSKªSKWVLQK 
WKHRÁLŎXFŴD81&$&



&KªQK
sách

ÁŞL YŨL QKżQJ WŦL SKĮP NKF EDR JŠP Fİ QKżQJ WŦL
SKĮPÂĬŰF8172&TX\ÂŘQKWURQJWUĬŪQJKŰSKDLTXŞF
JLDNK±QJF°WKŜDWKXĺQVRQJSKĬĪQJYŎFKLDVňWLVİQ
FFTXŞFJLDFĴQEDQKQKFFTX\ÂŘQKFKRSK¦SFĪ
FKŌFKLDVňWLVİQQ\&FKLŔSÂŘQKVRQJSKĬĪQJYŎ
FKLDVňWLVİQF°WKŐTX\ÂŘQKUľQJSKĬĪQJWKŶFFKLD
VňYÂŘQKÂRĮWWLVİQVŊÂĬŰFKDLE§QWKŞQJQKĲWWKHR
WŸQJYŲQ



&KªQK
sách

&FTXŞFJLDFĴQFKŖÂŘQKPŦWÂĴXPŞLFKªQKYÂĴXPŞL
SKŲ WURQJ FĪ TXDQ WUXQJ ĬĪQJ FKŘX WUFK QKLŔP FXQJ
FĲSQKżQJKŤWUŰEDQÂĴXWURQJ[\GžQJYĤQEİQ\§X
FĴXWĬĪQJWUŰ&FTXŞFJLDFĨQJFĴQ[FÂŘQKFFFĪ
TXDQF°WKĶPTX\ŎQOL§QTXDQNKFOPÂĴXPŞLFKŘX
WUFK QKLŔP [ź Oº FF \§X FĴX NK±QJ FKªQK WKŶF &F
WK±QJWLQOL§QTXDQÂŌQÂĴXPŞLFĴQÂĬŰFFĺSQKĺWEDR
JŠPW§QYÂŘDFKŖFŴDFĪTXDQWUXQJĬĪQJKRńFFĪTXDQ
F°WKĶPTX\ŎQYŘWUªKRńFFKŶFGDQKFŴDÂĴXPŞLWK±QJ
WLQYŎFQEŦÂĴXPŞL ÂŘDFKŖHPDLOVŞÂLŔQWKRĮLVŞ
ID[ YQJ±QQJżVźGŲQJ



&FTXŞFJLDFĴQWKžFWKLFFFKªQKVFKYWKŴWŲFÂŐ
ÂİPEİRUľQJFFÂĴXPŞLWDLFĪTXDQWUXQJĬĪQJF°ÂŴ
QĤQJOžFYNLŌQWKŶFÂŐFXQJFĲSWK±QJWLQFKRTXŞF
JLDQĬŨFQJRLYŎFFKWKŶF[\GžQJYĤQEİQ\§XFĴX
WĬĪQJWUŰ
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.KX\ŌQQJKŘ

5RFİQ

/RĮL

&FTXŞFJLDFĴQVźGŲQJFFFFKWKŶFNKFQKDXÂŐ
FXQJFĲSWK±QJWLQYŎFFÂĴXPŞLTXŞFJLDYÂİPEİR
UľQJQKżQJWK±QJWLQFKLWLŌWÂŎXÂĬŰFFĺSQKĺWQKżQJ
WK±QJWLQQ\F°WKŐÂĬŰFÂĤQJWİLWU§QFFWUDQJZHE
FŴDFKªQKSKŴ,17(532/YFFPĮQJOĬŨLTXŞFWŌKRńF
NKXYžFQKĬ&$5,1$5,16$Y,%(55('



7KžFWKL

&FTXŞFJLDFĴQFŴQJFŞFFPĮQJOĬŨL7+76KLŔQWĮL
KRńFOŠQJJK¦SYĲQÂŎ7+76YRFKĬĪQJWU©QKKRĮWÂŦQJ
FŴDFFPĮQJOĬŨLNKXYžFKLŔQF°1ŌXFKĬDF°PŦW
PĮQJ OĬŨL QKĬ Yĺ\ FF TXŞF JLD FĴQ KŤ WUŰ [\ GžQJ
PĮQJOĬŨL\§XFĴXFFWŢFKŶFTXŞFWŌKŤWUŰNKLFĴQ
WKLŌW



7KžFWKL

.KLÂńWUDÂLŎXNLŔQF°ÂLF°OĮLFFTXŞFJLDFĴQJLİÂŘQK
UľQJÂLŎXNLŔQQ\PńFÂŘQKÂĬŰFÂSŶQJWUŸNKLSKS
OXWF°TX\ÂŘQKNKF



&KªQK
sách

&FTXŞFJLDNK±QJÂĬŰFWŸFKŞLWĬĪQJWUŰFKŖY©NK±QJ
WKŜDP QÂLŎXNLŔQF¶QJK©QKVžK°DGRWKŪLKLŔXÂ NŌW
WK·FWĮLTXŞFJLDÂĬŰF\§XFĴX



&KªQK
sách

.KLÂńWUD\§XFĴXF¶QJK©QKVžK°DFFTXŞFJLDFĴQVź
GŲQJSKĬĪQJSKSWLŌSFĺQGžDWU§QKQKYLNKL[FÂŘQK
OLŔX\§XFĴXF°ÂĬŰFÂSŶQJKD\NK±QJ



&KªQK
sách

.KLF°TXDQQJĮLYŎK©QKSKĮWWźK©QKTXŞFJLDÂĬŰF\§X
FĴXFĴQÂĬŰFÂİPEİRUľQJVDXNKLWKžFKLŔQWĬĪQJWUŰ
WĬSKSTXŞFJLD\§XFĴXVŊNK±QJSGŲQJK©QKSKĮWWź
K©QKWURQJYŲQ



&KªQK
sách

&FTXŞFJLDFĴQWUQKJLŨLKĮQSKĮPYLFXQJFĲSWĬĪQJ
WUŰWĬSKSFKRPŦWVŞTXŞFJLDFŲWKŐ



&KªQK
sách

&FTXŞFJLDFĴQJLŨLKĮQFFFĤQFŶÂŐWŸFKŞLWKžF
KLŔQ\§XFĴXWĬĪQJWUŰWĬSKSWKHRTX\ÂŘQKFŴD81&$&
Y8172&YNKLÂĬŰF\§XFĴXFFTXŞFJLDFĴQ[F
ÂŘQKU²WŸQJFĤQFŶWŸFKŞLWU§QFĪVŬ[HP[¦WEİQFKĲW
FŴD\§XFĴX



&KªQK
sách

3KŲOŲF$'DQKPŲFFFNKX\ŌQQJKŘ
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.KX\ŌQQJKŘ

5RFİQ

/RĮL

&FTXŞFJLDNK±QJQ§QTX\ÂŘQKQKżQJFĤQFŶWŸFKŞL
WĬĪQJWUŰPDQJWªQKEļWEXŦFWKD\YRÂ°FĴQOPU²
FF WL§X FKª ÂŐ FQ QKļF Y TX\ŌW ÂŘQK WĬĪQJ WUŰ SKŲ
WKXŦFYRWŸQJKRQFİQKFŲWKŐ



&KªQK
sách

&FTXŞFJLDFĴQÂİPEİRUľQJFF\§XFĴXWĬĪQJWUŰ
WĬSKSNK±QJWKŐEŘWŸFKŞLY©WŦLSKĮPF°OL§QTXDQÂŌQ
FFYĲQÂŎYŎWKXŌ



&KªQK
sách

&FTXŞFJLDFĴQÂİPEİRUľQJFF\§XFĴXWĬĪQJWUŰ
WĬSKSNK±QJWKŐEŘWŸFKŞLFKŖY©QKżQJOºGROL§QTXDQ
ÂŌQOŰLªFKNLQKWŌ



&KªQK
sách

&FTXŞFJLDYWŢFKŶFFĴQVźGŲQJFFFŢQJWK±QJWLQ
ÂLŔQWźFŴDFKªQKSKŴFFÂĴXPŞLWĬĪQJWUŰWĬSKSY
KŔWKŞQJFĪVŬGżOLŔXFŴDE§QWKŶEDÂŐF±QJNKDLFF
TX\ ÂŘQK SKS OXĺW Y F±QJ FŲ WĬĪQJ WUŰ WĬ SKS FF
KĬŨQJGĸQWKžFKLŔQYFFYĤQEİQPĸX\§XFĴXWĬĪQJ
WUŰEľQJªWQKĲWPŦWQJ±QQJżÂĬŰFTXŞFWŌWKŸDQKĺQ
9ªGŲQKĬFŢQJWK±QJWLQFŴD812'&,02/,17KĬYLŔQ
3KSOXĺWFŴD81&$&6QJNLŌQ6W$5Y,&$5 7UXQJ
WPTXŞFWŌYŎ7+76 



7KžFWKL

&F FĪ TXDQ ÂĬŰF FKŖ ÂŘQK OP ÂĴX PŞL WĬĪQJ WUŰ WĬ
SKSFĴQSKŞLKŰSYŨLFFFĪTXDQF°WKĶPTX\ŎQOL§Q
TXDQÂŐ
Y  FKRSK¦SWLŌSFĺQYŨLFFÂĮROXĺWYTX\ÂŘQKOL§Q
TXDQÂŌQWĬĪQJWUŰWĬSKSWU§QPĮQJLQWHUQHW
YL EDQKQKYWKĬŪQJ[X\§QFĺSQKĺWFFKĬŨQJGĸQ
GQKFKRFFFĪTXDQQĬŨFQJRLYŎQKżQJ\§XFĴX
ÂńWUDÂŞLYŨLFF\§XFĴXWĬĪQJWUŰWĬSKSKRńF
FF\§XFĴXNKFWURQJÂ°EDRJŠPFFYĤQEİQ
\§XFĴXPĸXÂĬŰFFĺSQKĺSWKĬŪQJ[X\§Q
YLL EDQKQKQKżQJFKªQKVFKYWKŴWŲFWĬĪQJWUŰWĬ
SKSÂŐKŤWUŰ[\GžQJYĤQEİQ\§XFĴXFKX\ŐQ
WLŌSÂĪQ\§XFĴXWĬĪQJWUŰWĬSKSYWĮRÂLŎXNLŔQ
WKXĺQOŰLFKRTXWU©QK[źOº\§XFĴXWĬĪQJWUŰFŴD
FFTXŞFJLDQĬŨFQJRLY
LY WLŌQKQKFFNK°DÂRWĮRFKªQKWKŶFYÂRWĮRWĮL
FKŤFKRÂŦLQJĨFQEŦYŎFFTX\ÂŘQKOL§QTXDQ
ÂŌQ WĬĪQJ WUŰ WĬ SKS FF FKªQK VFK Y WKŴ WŲF
[\GžQJY[źOºYĤQEİQ\§XFĴXWĬĪQJWUŰWĬSKS
QKĺQÂĬŰF



7KžFWKL
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5RFİQ

/RĮL

&FTXŞFJLD\§XFĴXYÂĬŰF\§XFĴXFĴQF°WKŜDWKXĺQ
YŎKŤWUŰÂRWĮRYWĤQJFĬŪQJQĤQJOžFWK±QJTXDYLŔF
Fź FQ EŦ O WKĶP SKQ F±QJ WŞ YL§Q W¶\ YL§Q KRńF
FKX\§QJLDSKSOXĺWOPYLŔFELŔWSKLWĮLFFTXŞFJLD
\§XFĴXÂńFELŔWOÂŞLYŨLQKżQJ\§XFĴXOL§QTXDQÂŌQ
FFYĲQÂŎTXDQWUŚQJ&FTXŞFJLDSKWWULŐQFĴQFQ
QKļFKŤWUŰWLFKªQKWUžFWLŌSKRńFWK±QJTXDFFKŤWUŰ
FŴDFFWŢFKŶFÂDSKĬĪQJFKRFFTXŞFJLDÂDQJSKW
WULŐQWK±QJTXDYLŔFFźFFFQEŦOPYLŔFELŔWSKLWĮL
TXŞFJLDÂĬŰF\§XFĴX



&KªQK
sách

&FTXŞFJLDFĴQ[\GžQJFFFKªQKVFKYWKŴWŲF
ÂŐFXQJFĲSYF±QJEŞF±QJNKDLQKżQJQJXŠQOžFF°
WKŐ GQK FKR FF TXŞF JLD \§X FĴX ÂŐ KŤ WUŰ KŚ [\
GžQJ\§XFĴXF°FKĲWOĬŰQJ&FQJXŠQOžFQ\F°WKŐ
OQKżQJWK±QJWLQWUžFWX\ŌQW§QYWK±QJWLQFŴDFQ
EŦÂĴXPŞLVŊJL·SUVRWGžWKİRFŴDYĤQEİQ\§XFĴX



&KªQK
sách

4XŞFJLD\§XFĴXFĴQVźGŲQJGŘFKYŲGŘFKWKXĺWFKX\§Q
QJKLŔSÂŐWĤQJFĬŪQJFKĲWOĬŰQJEİQGŘFKYWUQKYLŔF
OĮPGŲQJQKżQJELŔWQJżSKSOºWURQJYĤQEİQ\§XFĴX



7KžFWKL

1ŌX YĤQ EİQ \§X FĴX SKİL ÂĬŰF [\ GžQJ EľQJ WLŌQJ
QĬŨFQJRLFFTXŞFJLD\§XFĴXFĴQKŤWUŰFKLWUİSKª
GŘFKWKXĺW



7KžFWKL

1ŌXF°NKİQĤQJFXQJFĲSKŤWUŰNƆWKXĺWFĤQFŶÂŎ
QJKŘ FŴD TXŞF JLD \§X FĴX Y WU§Q FĪ VŬ WŸQJ YŲ Q
TXŞFJLDÂĬŰF\§XFĴXF°WKŐFXQJFĲSFFFQEŦÂR
WĮRFKRFFTXŞFJLD\§XFĴXQKľPWĤQJFĬŪQJQĤQJOžF
YFKX\ŐQJLDRNLŌQWKŶFYŎWĬĪQJWUŰWĬSKSYKŰSWF
TXŞFWŌ



7KžFWKL

&FTXŞFJLDNKLJźLYĤQEİQ\§XFĴXWĬĪQJWUŰFĴQFXQJ
FĲSWK±QJWLQOL§QOĮFFŴDFQEŦVŊFKŘXWUFKQKLŔPYŎ
YĤQEİQ\§XFĴXQ\EDRJŠPWK±QJWLQOL§QTXDQÂŌQ
QJ±QQJżPQJĬŪLÂ°VźGŲQJ



7KžFWKL
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5RFİQ

/RĮL

&FTXŞFJLDFĴQEDQKQKFFFKªQKVFKYWKŴWŲF
ÂŐWKžFKLŔQFF\§XFĴXWĬĪQJWUŰÁLŎXTXDQWUŚQJO
SKİLTX\ÂŘQKYLŔFFXQJFĲSW§QYÂŘDFKŖOL§QOĮFFŴD
FQEŦÂĴXPŞLÂŐFĪTXDQ\§XFĴXF°WKŐWLŌSFĺQY
ÂĬŰFELŌWYŎWKžFWUĮQJ[źOº\§XFĴX7K±QJWLQQ\FĴQ
ÂĬŰFJźLÂLWURQJY¯QJWXĴQNŐWŸNKLQKĺQÂĬŰF\§X
FĴXWĬĪQJWUŰ



7KžFWKL

4XŞFJLDÂĬŰF\§XFĴXFĴQQKDQKFK°QJSKİQKŠLTXŞF
JLD\§XFĴXGĬŨLK©QKWKŶFYĤQEİQNKL\§XFĴXWĬĪQJWUŰ
WĬSKSEŘWŸFKŞLWURQJÂ°FKŖU²FĤQFŶWŸFKŞLYVž
ELŔQPLQKÂĴ\ÂŴ



7KžFWKL

&FTXŞFJLDFĴQFKRSK¦SSGŲQJFFELŔQSKSÂLŎX
WUDYEİRTXİQWLVİQPNK±QJWK±QJERFKRQJĬŪL
QļPJLżWLVİQNKLF°WKŐÂİPEİRFFTX\ŎQWŞWŲQJ
FŴDQJĬŪLQļPJLżWLVİQŬFFJLDLÂRĮQNKFFŴDTX
WU©QKWŞWŲQJ



&KªQK
sách

&FTXŞFJLDFĴQTX\ÂŘQKYŎWKŪLKLŔXPWURQJNKRİQJ
WKŪLJLDQÂ°QJĬŪLQļPJLżWLVİQF°WKŐNKLŌXQĮLTX\ŌW
ÂŘQKWKžFKLŔQ\§XFĴXWĬĪQJWUŰWĬSKSFŴDPŦWTXŞF
JLD&FTXŞFJLDFĴQQJKL§PFĲPQJĬŪLQļPJLżWLVİQ
J\NK°NKĤQFKRTXWU©QKWŞWŲQJŬTXŞFJLDÂĬŰF\§X
FĴX&FTXŞFJLDNK±QJÂĬŰFFKRSK¦SQJĬŪLQļPJLż
WLVİQFĪKŦLÂĬŰFWUDQKWŲQJKDLOĴQYŎF¶QJPŦWYŲ
YLŔFŬTXŞFJLDÂĬŰF\§XFĴXYTXŞFJLD\§XFĴX



&KªQK
sách

&FTXŞFJLDFĴQF°FFK©QKSKĮW YªGŲQKĬOŔQKWUİOŔ
SKªWĬSKS ÂŞLE§QWUDQKWŲQJNK±QJF°FĤQFŶQKľP
PŲFÂªFKWU©KR QTXWU©QKWŞWŲQJPŦWFFKNK±QJFĴQ
WKLŌW



7KžFWKL
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5RFİQ

/RĮL

ÁŐWUQKQKżQJWU©KR QNK±QJFĴQWKLŌWNKL[źOºFF\§X
FĴXWĬĪQJWUŰFFTXŞFJLDFĴQSGŲQJFFWKŴWŲFVDX
ÂŞLYŨLFF\§XFĴXYŎWĬĪQJWUŰWĬSKS
LY  WK±QJERYLŔFÂ WLŌSQKĺQYĤQEİQ\§XFĴXWĬĪQJ
WUŰ WURQJ Y¯QJ KDL WXĴQ NŐ WŸ NKL QKĺQ ÂĬŰF \§X
FĴXFXQJFĲSFKRTXŞFJLD\§XFĴXWK±QJWLQOL§Q
OĮFFŴDFQEŦFKŘXWUFKQKLŔP[źOº\§XFĴXEDR
JŠPFİÂŘDFKŖK¯PWKĬÂLŔQWź
Y  WKLŌWOĺSFĪFKŌWUDRÂŢLWK±QJWLQU²UQJJLżDTXŞF
JLD\§XFĴXYÂĬŰF\§XFĴXY
YL  FXQJFĲSFKRTXŞFJLD\§XFĴXWK±QJWLQYŎTX
WU©QK WLŌQ ÂŦ NŌ KRĮFK Y EĲW FŶ YĲQ ÂŎ J© OL§Q
TXDQÂŌQTXWU©QKWĬĪQJWUŰ



7KžFWKL

4XŞFJLDÂĬŰF\§XFĴXFĴQĬXWL§QFF\§XFĴXPDQJ
WªQKNKĶQFĲSYFKRSK¦SSGŲQJFFWKŴWŲFÂńFELŔW
ÂŐWKžFKLŔQ\§XFĴXNKLTXŞFJLD\§XFĴXFĴQÂĬŰFKŤ
WUŰNKĶQFĲS



7KžFWKL

4XŞFJLDÂĬŰF\§XFĴXFĴQWUDRÂŢLYŨLTXŞFJLD\§XFĴX
ÂŐÂİPEİRUľQJTXŞFJLD\§XFĴXÂ KLŐXFFNKªDFĮQK
FŴD\§XFĴXÂńFELŔWNKLJLWUŘWLVİQWKĲSQKĬQJF°
İQKKĬŬQJWŨLOŰLªFKTXŞFJLD



7KžFWKL

&FTXŞFJLDFĴQWKLŌWOĺSYGX\WU©FFKŔWKŞQJFĪVŬ
GżOLŔXF±QJVłQF°YªGŲQKĬKŔWKŞQJFĪVŬGżOLŔXYŎ
GRDQKQJKLŔSÂĲWÂDLKRńFFFWŢFKŶFSKLOŰLQKXĺQ
1ŌXF°WKŐQKżQJFĪVŬGżOLŔXQ\FĴQÂĬŰFKŔWKŞQJ
K°DŬFĲSÂŦWUXQJĬĪQJYGX\WU©ŬÂŘQKGĮQJÂLŔQWź
KRńFWKHRWKŪLJLDQWKžFÂŐF°WKŐÂĬŰFW©PNLŌPYFĺS
QKĺWYREĲWFŶWKŪLÂLŐPQR



7KžFWKL

&FTXŞFJLDFĴQJLİPWKLŐXFF\§XFĴXP±WİTXPŶF
FKLWLŌWYŎ tàLVİQFĴQÂĬŰFSKRQJWŜDKRńFWŘFKWKXYªGŲ
QKĬ\§XFĴXFXQJFĲSP VŞÂĤQJNºNKXÂĲWWKD\Y©FKŖ
FĴQFXQJFĲSW§QWKQKSKŞPWLVİQÂĬŰFÂŘQKYŘFF
TXŞFJLDFĴQÂİPEİRUľQJYLŔFÂSŶQJFF\§XFĴXVŊ
NK±QJİQKKĬŬQJÂŌQKLŔXTXİWĬĪQJWUŰWĬSKS



7KžFWKL
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5RFİQ

/RĮL

&FTXŞFJLDFĴQEDQKQKFFFKªQKVFKYWKŴWŲF
TX\ ÂŘQK QKľP ÂİP EİR KĮQ FKŌ Vź GŲQJ WL VİQ EŘ
SKRQJWŜDYªGŲQKĬTX\ÂŘQKYŎOŔSKªWĬSKSY\§X
FĴXEŘFRFKŶQJPLQKYLŔFNK±QJWKŐFKLWUİOŔSKªWĬ
SKS1KżQJFKªQKVFKYTX\WU©QKQ\FĴQÂİPEİR
VžFQEľQJJLżDTX\ŎQELŔQKŦFŴDEŘFRYTX\ŎQFŴD
QĮQQKQWURQJ7+76



7KžFWKL

&FTXŞFJLDSKWWULŐQFĴQOĺSPŦWTXƆÂńFELŔWÂŐKŤ
WUŰ WL FKªQK FKR FF TXŞF JLD ÂDQJ SKW WULŐQ PXŞQ
7+76WĮLTXŞFJLDSKWWULŐQ



7KžFWKL

&FTXŞFJLDFĴQNKX\ŌQNKªFKFFK QJOXĺWFXQJFĲS
GŘFKYŲSKSOºFKRQKżQJTXŞFJLDNK±QJF°ÂŴQĤQJ
OžFKRńFQJXŠQOžFWLFKªQKÂŐWKHRÂXŢLQKżQJYŲNLŔQ
WŞQN¦PWKŪLJLDQYWLŎQEĮF7KD\YRÂ°FFTXŞFJLD
SKWWULŐQNKLQKĺQÂĬŰF\§XFĴXWĬĪQJWUŰWŸTXŞFJLD
ÂDQJSKWWULŐQÂŐWUİOĮLWLVİQEŘWKĲWWKRWFĴQKŤWUŰ
WLFKªQKFKRFFTXŞFJLDÂDQJSKWWULŐQÂŐFKLWUİOŔ
SKªWĬSKS



7KžFWKL

&FTXŞFJLDSKWWULŐQF°WKŐVźGŲQJFKLSKªGžSK¯QJ
ÂŐWKDQKWRQFKLSKªGŘFKYŲSKSOºFŴDFFK QJOXĺW
WĬQKQJL·SFFTXŞFJLDÂDQJSKWWULŐQKRńFVźGŲQJ
WLVİQEŘWŘFKWKXFKRPŲFGªFKÂ°YŨLÂLŎXNLŔQUľQJ
QKżQJWKŜDWKXĺQQ\ÂĬŰFF±QJNKDLE©QKÂŀQJSK¶
KŰSYŨLWKžFWLŒQYY©OŰLªFKFŴDTXŞFJLDQĮQQKQ



7KžFWKL

&FTXŞFJLDFŲWKŐOFFFĪTXDQWUXQJĬĪQJKRńFFĪ
TXDQWĬSKSFĴQÂİPEİRUľQJYLŔFFKLWUİOŔSKªWĬ
SKSNK±QJEŘOĮPGŲQJ



7KžFWKL

&FTXŞFJLDFĴQF°FFELŔQSKSTXİQOºWLVİQKLŔX
TXİÂŐFKŞQJOĮLYLŔFWLVİQEŘWKXJLżKRńFSKRQJWŜDEŘ
KDRP¯QWKHRTX\ÂŘQKFŴD81&$&



7KžFWKL

&FTXŞFJLDNKLFĴQWKLŌWFĴQFKRSK¦SYLŔFÂŘQKÂRĮW
QKżQJWLVİQEŘSKRQJWŜDF°NKİQĤQJPĲWJLQKDQK
FK°QJÂŐEİRWRQJLWUŘWLVİQ



7KžFWKL
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3KŲOŲF%
&$1$'$
$.KX±QNKŢSKSOºFKRKRĮWÂŦQJWĬĪQJWUŰWĬSKSYÂLŎXNLŔQ
WL§QTX\ŌWÂŐKŰSWF .KLTXW

A.1. Các quy định pháp luật, hiệp định và công ước về hoặc có
những quy định liên quan đến hoạt động tương trợ tư pháp và
thu hồi tài sản
t Luật tương trợ tư pháp về hình sự (MLACMA) (http://laws.
justice.gc.ca/eng/M-13.6/index.html) cho phép thực hiện tương
trợ tư pháp. Canađa có thể không căn cứ trực tiếp vào các công
ước đa phương để tương trợ tư pháp mà chỉ dựa theo các quy
định của MLACMA.
t .՜DD՝BóԺPMVՀUDI՞OHD՞$BOBEB &"  IUUQMBXTKVTUJDF
gc.ca/eng/C-5/index.html) cho phép thực hiện một số hình thức
tương trợ tư pháp, bao gồm những biện pháp cưỡng chế nhất
định, dựa trên các đơn thỉnh cầu trong trường hợp quá trình tố
tụng hình sự đang được tòa án nước ngoài xem xét.
t $BOBÿBÿÍLâIJՍQđịnh song phương với 33 quốc gia: Argentina;
Áo; Úc; Bahamas; Bỉ; Trung Quốc: Cộng hòa Séc; Pháp; Hy Lạp;
Hồng Kông SAR, TQ; Hungary; Ấn Độ; Israel; Ý; Hàn Quốc;
Mexico; Hà Lan; Na Uy; Peru; Ba Lan; Romania; Liên bang Nga;
Nam Phi; Tây Ban Nha; Thụy Điển; Thụy Sĩ; Thái Lan; Trinidad
và Tobago; Ukraine; Vương quốc Liên hiệp Anh và Bắc Ireland;
Hoa Kỳ; và Uruguay.
t $BOBÿBÿÍQIÐDIVԾO$ÙOHԋD.FSJEB $ÙOHԋDMJÐO.եWՊ
Tương trợ Tư pháp về Các vấn đề Hình sự, Công ước Viên và
Palermo, Công ước liên Mỹ về Tương trợ Tư pháp về Vấn đề
Hình sự của Tổ chức các quốc gia Châu Mỹ, và Công ước về
3KŲOŲF%
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chống hối lộ công chức nước ngoài trong giao dịch kinh doanh
quốc tế của Tổ chức hợp tác và phát triển kinh tế.
A.2. Điều kiện pháp lý tiên quyết để thực hiện tương trợ tư pháp
t $ác yêu cầu tương trợ dựa trên các hiệp định song phương hoặc
đa phương nhìn chung không đòi hỏi đáp ứng điều kiện cùng
hình sự hóa. Các thỏa thuận hành chính giữa những quốc gia
không ký hiệp định chỉ được áp dụng đối với những hành vi
phạm tội có thể bị truy tố theo luật pháp Canada, vì vậy yêu cầu
điều kiện cùng hình sự hóa.
t -ՍOIUIVHJաWËUԺNHJաUËJTԻOՙOԋDOHPËJDIՎDØUIՋÿԋ՛D
thực thi trực tiếp tại Canađa nếu có liên quan đến một hành vi
phạm tội có thể bị truy tố theo luật pháp Canada.
t $ác quốc gia đã ký kết một hiệp định, công ước ước hay thỏa
thuận hành chính với Canađa, cần đáp ứng điều kiện có đi có
lại để được tương trợ. Các thỏa thuận hành chính có thể được
ký kết cho các trường hợp cụ thể và khi không có một hiệp định
nào được áp dụng.
A.3. Các căn cứ từ chối tương trợ tư pháp
Căn cứ Mục 9.4 của MLACMA, Bộ trưởng Tư pháp từ chối thực
hiện các yêu cầu tương trợ khi:
t $Øÿ՝DʅOD՞I՛QMâDIPSՂOHZÐVDԽVUԋԊOHUS՛ÿØÿԋ՛DÿՊYVԼU
với mục đích trừng phạt một cá nhân vì lý do chủng tộc, giới
tính, khuynh hướng tình dục, tôn giáo, quốc tịch, dân tộc, ngôn
ngữ, màu da, độ tuổi, khuyết tật về trí tuệ hoặc thể chất, hoặc
quan điểm chính trị của người đó.
t 7JՍDUIբDIJՍOZÐVDԽVÿØDԻOUSՙRVÈUSÖOIÿJՊVUSBIPՅDUSVZUՒ
đang được tiến hành.
t 7JՍDUIբDIJՍOZÐVDԽVÿØTՈHÉZLIØLIʅODIPOHVՓOMբDD՝B
chính quyền liên bang, tỉnh và lãnh thổ.
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t 7JՍDUIբDIJՍOZÐVDԽVÿØQIԋԊOHIԺJÿՉOBOOJOI M՛JÓDIRVՒD
gia hoặc chủ quyền của Canađa.
t 7JՍDU՟DIՒJZÐVDԽVMËWÖM՛JÓDIDÙOH
t /IաOHDʅOD՞U՟DIՒJUIբDIJՍOUԋԊOHUS՛UԋQIÈQLIÈDÿԋ՛D
quy định trong các hiệp định, thỏa thuận hành chính, song
phương và đa phương.
%&FWKŴWŲFFKXQJYŎWĬĪQJWUŰWĬSKS

B.1. Cơ quan trung ương có thẩm quyền tiếp nhận, xử lý và thực
hiện yêu cầu tương trợ tư pháp về hình sự
t #Ֆ5ԋQIÈQMËDԊRVBOUSVOHԋԊOHDIՏVUSÈDIOIJՍNUJՉQOIՀO
mọi yêu cầu thực hiện tương trợ tư pháp.
t 5SÐO UIբD UՉ  #Ֆ UIբD IJՍO DI՞D OʅOH MË DԊ RVBO USVOH ԋԊOH
thông qua Nhóm Hỗ trợ Quốc tế (IAG), chịu trách nhiệm kiểm
tra và điều phối việc thực hiện yêu cầu tương trợ tư pháp. IAG
cũng có thể tiếp nhận yêu cầu thông qua các kênh ngoại giao
hoặc trực tiếp từ cơ quan trung ương của tổ chức hoặc quốc
gia yêu cầu tương trợ tư pháp.
B.2. Các yêu cầu về ngôn ngữ
t .ՐJWʅOCԻOZÐVDԽVQIԻJڀÿԋ՛DMՀQCՂOHUJՉOH"OIIPՅDUJՉOH
Pháp.
&7KXKŠLWLVİQ

C.1. Giai đoạn tố tụng có thể đề nghị tương trợ tư pháp
t $ÈDCJՍOQIÈQUSVZUÖNUIFP.-"$.ڀÿԋ՛DUIբDIJՍOOHBZLIJ
quốc gia yêu cầu tương trợ tư pháp tiến hành điều tra hình sự.
t $ÈDCJՍOQIÈQUIFPRVZÿՏOID՝B&"CBPHՓNWJՍDUSբDUJՉQUIJ
hành lệnh phong tỏa và thu giữ tài sản của tòa án nước ngoài
ngay sau khi có những cáo buộc chính thức được đệ trình trước
3KŲOŲF%

165

tòa án nước ngoài. Pháp luật không yêu cầu phải có phán quyết
của tòa án trong trường hợp này.
Truy nguyên
C.2. Các cơ chế truy nguyên tài sản hiện hành
t $ʅOD՞UIFP.՜DWËD՝B.-"$." UÛBڀÈO$BOBÿBDØUIՋ
ban hành lệnh khám xét nếu có căn cứ cho rằng, căn cứ theo
luật của quốc gia yêu cầu, hành vi phạm tội đã được thực hiện,
chứng cứ về hành vi phạm tội hoặc thông tin về nơi cư trú của
người bị tình nghi sẽ được tìm thấy ở địa điểm khám xét và việc
ban hành lệnh cung cấp chứng cứ là không phù hợp. Người thi
hành lệnh khám xét có thể thu giữ những gì được cho là chứng
cứ, có được nhờ hành vi phạm tội, hay những gì được chủ định
sẽ sử dụng hoặc đã được sử dụng khi phạm tội.
t $ʅOD՞UIFP.՜DD՝B."$." UIԾNQIÈO$BOBEBDØUIՋ
ban hành lệnh cung cấp chứng cứ nếu có đủ căn cứ cho rằng,
hành vi phạm tội đã được thực hiện, căn cứ theo luật của quốc
gia yêu cầu, chứng cứ về hành vi phạm tội hoặc thông tin về nơi
cư trú của người bị tình nghi sẽ được tìm thấy ở Canada. Tài
liệu đặc quyền hoặc không được tiết lộ theo luật pháp Canađa
không bị bắt buộc cung cấp. Mục 46 của EA cũng cho phép tòa
án Canađa ban hành lệnh cung cấp chứng cứ và lấy lời khai bắt
buộc của nhân chứng nếu cáo buộc hình sự được đệ trình ở
quốc gia yêu cầu.
t /IաOHCJՍOQIÈQLIÈDڀÿԋ՛DRVZڀÿՏOIUSPOH.-"$."WË&"
bao gồm đoạn băng hoặc đường dẫn bản thu âm tiếng của một
nhân chứng ở Canada để phục vụ quá trình tố tụng ở nước
ngoài, lệnh yêu cầu cung cấp tang vật được đề xuất trong quá
trình tố tụng của tòa án Canađa, lệnh khám xét nơi ở hoặc hiện
trường ở Canađa, chuyển giao người đang chấp hành hình phạt
tù để đứng ra làm chứng hoặc hỗ trợ điều tra, tống đạt giấy tờ và
lệnh giám sát tài khoản.
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C.3. Tiếp cận thông tin bảo mật của ngân hàng hoặc bí mật nghề
nghiệp
t ćFP)JՍQڀÿՏOIUԋԊOHUS՛UԋQIÈQ UIÙOHUJOڀCԻPNՀUDØUIՋڀÿԋ՛D
tiếp cận trong quá trình khám xét, nếu những thông tin này
cần được niêm phong và nộp lại cho tòa.
Các biện pháp tạm thời (Lệnh Phong tỏa, Tạm giữ, tịch thu tài sản)
C.4. Thực thi trực tiếp bản án phong tỏa hoặc tạm giữ tài sản của
tòa án nước ngoài
t .՜D.-"$."DIPQIÏQUIJIËOIUSբDUJՉQMՍOIQIPOHUՑB
và tạm giữ tài sản của tòa án nước ngoài nếu một người bị cáo
buộc có hành vi phạm tội theo luật của quốc gia yêu cầu hoặc
nếu hành vi phạm tội có thể bị truy tố ở Canađa.
t 4BVLIJڀÿԋ՛D#ՖUSԋՙOH#Ֆ5ԋQIÈQDIԼQUIVՀO UՔOHDIԋՙOH
lý sẽ chuyển lệnh này tới Tòa Thượng thẩm hình sự có thẩm
quyền. Lệnh của tòa án nước ngoài sau đó được coi như lệnh
của tòa án này và được thực thi tại Canada.
C.5. Quyết định đưa ra biện pháp tạm thời trong nước theo yêu
cầu của tòa án nước ngoài
t Cơ sở pháp lý: Không có điều khoản nào trong Bộ luật Hình sự
cho phép áp dụng các biện pháp tạm thời trong nước cho quốc
gia nước ngoài.
t Thủ tục:
t Yêu cầu về chứng cứ:
t Thời hạn:
Tịch thu tài sản
C.6. Thực thi các lệnh tịch thu tài sản của nước ngoài
t Cơ sở pháp lý: Mục 9 của MLACMA.
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t Thủ tục: Tùy thuộc vào quyết định của Bộ trưởng Bộ Tư pháp,
Mục 9 MLACMA cho phép thực thi trực tiếp các bản án tịch
thu tài sản của tòa án nước ngoài tại Canada. Sau khi được Bộ
trưởng Bộ Tư pháp chấp thuận, tổng chưởng lý sẽ chuyển lệnh
này tới Tòa Thượng thẩm hình sự có thẩm quyền. Lệnh của tòa
án nước ngoài sau đó được coi như lệnh của tòa án này và được
thực thi tại Canada theo pháp luật quốc gia.
t Yêu cầu về chứng cứ: Các phán quyết tịch thu của tòa án nước
ngoài có thể được thi hành tại Canada nếu bị cáo đã bị quốc gia
yêu cầu buộc tội; nếu đó là một hành vi phạm tội có thể bị truy
tố theo luật pháp Canada và nếu đó là phán quyết cuối cùng.
Hiệu lực của phán quyết này có thể được mở rộng tới bất cứ tài
sản nào liên quan đến hành vi phạm tội hoặc do phạm tội mà có.
C.7. Phạm vi áp dụng các lệnh tịch thu tài sản không dựa trên
phán quyết
t .ՖUWËJOIԋOHLIÙOHQIԻJUԼUDԻDÈDUIËOIQIՒՙ$BOBEBDØUIՋ
thực thi các lệnh tịch thu tài sản dân sự.
C.8. Tịch thu tài sản hợp pháp có giá trị tương đương với tài sản
bất hợp pháp
Một lệnh tịch thu của tòa án nước ngoài có thể có hiệu lực theo Mục
9 của MLACMA (xem phần C.6.).
'&FK©QKWKŶFWĬĪQJWUŰNK±QJFKªQKWKŶF

t )ՕUS՛LIÙOHDIÓOIUI՞DDØUIՋÿԋ՛DDVOHDԼQCՙJ'*/53"$
(đơn vị tình báo tài chính FIU và giám sát tình báo tài chính)
(http://www.fintrac.gc.ca/), Cơ quan Giám sát các Tổ chức tài
chính (http://www.infosource.gc.ca/inst/sif/fed04-eng.asp), các
lực lượng đảm bảo an ninh và cảnh sát thành phố.
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t $IՎ EVZ OIԼU '*/53"$ W՟B MË OHԋJ HJÈN TÈU W՟B MË ÿԊO
vị tình báo tài chính) yêu cầu phải có Biên bản ghi nhớ. Tất
cả các cơ quan khác được trao quyền hành để cung cấp các
hình thức tương trợ phân quyền cũng như trong trường hợp
không có biên bản ghi nhớ.
t $BOBEBWԿOEVZUSÖWËTՠE՜OHDÈDWʅOQIÛOHUáZWJÐO92.

92 Cá àđዒዠ ወ óê ዔđዜáዓኹኸđá 
đዋăòùêîዘǤ
3KŲOŲF%

169

48ĳ1Áį2&$<0$1
$.KX±QNKŢSKSOºFKRKRĮWÂŦQJWĬĪQJWUŰWĬSKSYÂLŎXNLŔQ
WL§QTX\ŌWÂŐKŰSWF .KLTXW

A.1. Các quy định pháp luật, hiệp định và công ước về hoặc có
những quy định liên quan đến hoạt động tương trợ tư pháp và
thu hồi tài sản
t -VՀU)՛QUÈDRVՒDUՉWՊ5ԋQIÈQ)ÖOITբ $+*$- DIPQIÏQUIբD
hiện tương trợ tư pháp đối với tất cả các tội phạm nghiêm trọng
theo pháp luật của quần đảo Cayman nếu có yêu cầu tương trợ
của bất kỳ quốc gia được liệt kê trong phụ lục của CJICL (danh
sách các quốc gia này giống với danh sách các quốc gia ký kết
Công ước Viên).
t -VՀUWՊ5ËJTԻOU՟)ành vi Tội phạm (PCCL) sau này đã bị bãi bỏ
và thay thế bởi Luật về Tài sản do phạm tội mà có năm 200893 và
Luật phòng, chống lạm dụng ma tuý (MDL)) quy định việc đăng
ký và/hoặc thực thi các lệnh tịch thu tài sản của tòa án nước
ngoài. Chỉ các quốc gia được nêu trong phần mục lục của luật
PCCL mới được yêu cầu thực thi các lệnh này này (danh sách
các quốc gia này giống với danh sách các quốc gia ký kết Công
ước Viên).
t -ՍOIDVOHDԼQDI՞OHD՞ USPOHRVÈUSÖOIUՒU՜OHՙDÈDRVՒDHJB
khác) (đảo Cayman) (EO) cho phép Tòa án tối cao hỗ trợ các tòa
án nước ngoài thu thập chứng cứ trong các vụ án hình sự và dân
sự khi đã buộc tội bị cáo. Các yêu cầu phải được thực hiện thông
qua đơn thỉnh cầu. Biện pháp này có thể được yêu cầu bởi bất cứ
quốc gia nào.
t 2VԽO ÿԻP $BZNBO DØ UIՋ LIÙOH DVOH DԼQ UԋԊOH US՛ Uԋ QIÈQ
trực tiếp dựa trên các hiệp định quốc tế mà chỉ dựa trên các luật
CJICL, PCCL, MDL hoặc EO.
93ኻđược áዙđዎዔዟዒđưዘ
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t 2VԽO ÿԻP $BZNBO ÿÍ Lâ )JՍQ ÿՏOI UԋԊOH US՛ Uԋ QIÈQ TPOH
phương với Hoa Kỳ. Công ước Viên đã được Vương quốc Anh
phê chuẩn và có hiệu lực mở rộng tới quần đảo Cayman. Công
ước Menda đã được Vương quốc Anh phê chuẩn nhưng chưa có
hiệu lực mở rộng tới quần đảo Cayman.
A.2. Điều kiện pháp lý tiên quyết để thực hiện tương trợ tư pháp
t óJՊVLJՍODáOHIÖOITբIØBÿԋ՛DZÐVDԽVUSPOHNՐJUSԋOHI՛Q 
nhưng sự khác biệt mang tính kỹ thuật trong phân loại hành vi
phạm tội không gây trở ngại nào đối với hoạt động tương trợ tư
pháp.
t /HVZÐOUՁDDØÿJDØMԺJDʺOHÿԋ՛DZÐVDԽVUSPOHNՐJUSԋOHI՛Q
A.3. Các căn cứ từ chối tương trợ tư pháp
Một yêu cầu tương trợ tư pháp có thể bị từ chối nếu:
t ,IÙOHÿÈQ՞OHDÈDZÐVDԽVWՊNՅUUIՋUI՞DUIFPRVZÿՏOID՝B
pháp luật.
t :ÐVDԽVLIÙOHÿԋBSBÿԋ՛DDʅOD՞I՛QMâÿՋUJOSՂOHNՖUUՖJ
phạm hình sự đã được thực hiện.
t :ÐVDԽVLIÙOHÿԋBSBÿԋ՛DDʅOD՞I՛QMâDIPSՂOHDÈDUIÙOHUJO
được tìm kiếm có liên quan đến hành vi phạm tội và có thể tìm
kiếm tại quần đảo Cayman.
t :ÐVDԽVDØUIՋTՈQIԋԊOHIԺJÿՉOBOOJOI USՀUUբDÙOHDՖOH 
hoặc những lợi ích thiết yếu khác của quần đảo Cayman.
t $IÓOIRVZՊOՙRVԽOÿԻP$BZNBOTՈCՏDԼNUJՉOIËOIDÈDIPԺU
động tương trợ theo yêu cầu nếu tội phạm được thực hiện trên
quần đảo.
t 7JՍDUIբDIJՍOUԋԊOHUS՛UԋQIÈQUIFPZÐVDԽVMËUSÈJWJQIÈQ
luật của quần đảo Cayman.
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t :ÐVDԽVOIՀOÿԋ՛DU՟NՖUUՔDI՞DOԋDOHPËJNËLIÙOHQIԻJ
một cơ quan tư pháp (tòa án có thẩm quyền) hoặc các cơ quan
thực thi pháp luật (tổng chưởng lý, cơ quan truy tố và điều tra).
%&FWKŴWŲFFKXQJYŎWĬĪQJWUŰWĬSKS

B.1. Cơ quan trung ương có thẩm quyền tiếp nhận, xử lý và thực
hiện yêu cầu tương trợ tư pháp về hình sự
t $Ԋ RVBO USVOH ԋԊOH DIՏV USÈDI OIJՍN WՊ DÈD ZÐV DԽV DʅO D՞
theo CJICL, MDL và PCCL là Tổng chưởng lý; các luật sư trong
Văn phòng Tổng chưởng lý sẽ được hướng dẫn để thực hiện các
yêu cầu.
t $Ԋ RVBO USVOH ԋԊOH DIՏV USÈDI OIJՍN WՊ DÈD ZÐV DԽV UIÙOH
qua đơn thỉnh cầu dựa trên EO là Tòa án tối cao của quần đảo
Cayman. Trên thực tế, tất cả các đơn thỉnh cầu sẽ được xem xét
bởi tổng chưởng lý, người hướng dẫn các luật sư của mình đề
nghị Tòa án tối cao chấp thuận yêu cầu. Nếu Tòa án tối cao chấp
thuận yêu cầu, bằng chứng sẽ được chuyển tới tòa án của quốc
gia yêu cầu bởi thư ký của Tòa án tối cao.
t $ԊRVBOUSVOHԋԊOHDIՏVUSÈDIOIJՍNUJՉQOIՀOZÐVDԽVUԋԊOH
trợ tư pháp dựa trên hiệp ước song phương với Hoa Kỳ là Chánh
án Tòa án tối cao Hoa Kỳ.
B.2. Các yêu cầu về ngôn ngữ
t 5ԼUDԻDÈDZÐVDԽVUԋԊOHUS՛UԋQIÈQQIԻJÿԋ՛DMՀQCՂOHUJՉOH
Anh.
&7KXKŠLWLVİQ

C.1. Giai đoạn tố tụng có thể đề nghị tương trợ tư pháp
t )PԺUÿՖOHUԋԊOHUS՛EբBUSÐO$+*$-DØUIՋÿԋ՛DUIբDIJՍOUSPOH
giai đoạn điều tra nếu có căn cứ hợp lý nghi ngờ một người nào
đó phạm tội hoặc được hưởng lợi từ một hành vi phạm tội.
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t )PԺUÿՖOH UԋԊOHUS՛EբB USÐO -VՀU .%- WË 1$$- DIՎ DØ UIՋ
được thực hiện sau khi khởi tố vụ án nhưng trước khi khởi tố bị
can và lệnh tịch thu tài sản của tòa án nước ngoài đã được ban
hành hoặc có khả năng sẽ được ban hành hoặc nếu Tòa án tối
cao tin rằng, bị can sẽ bị khởi tố trong vòng 21 ngày.
t )PԺUÿՖOHUԋԊOHUS՛EբBUSÐO&0DIՎDØUIՋÿԋ՛DUIբDIJՍOTBV
khi khởi tố bị can.
Truy nguyên
C.2. Các cơ chế truy nguyên tài sản hiện hành
Căn cứ khoản 3 của CJICL, các biện pháp sẵn có đáp ứng yêu cầu
tương trợ tư pháp chính thức bao gồm:
t ćVUIՀQDI՞OHD՞IPՅDMԼZMJLIBJD՝BOHԋJDØMJÐORVBO
t -ՍOI DVOH DԼQ DI՞OH D՞ ZÐV DԽV ÿԋB SB DÈD UIÙOH UJO WË UËJ
liệu làm chứng cứ bao gồm các bản chính hoặc bản sao có công
chứng các hồ sơ ngân hàng, hồ sơ tài chính, hồ sơ kinh doanh
hoặc hồ sơ của các doanh nghiệp có liên quan, có thể được ban
hành nếu có các căn cứ hợp lý nghi ngờ một người cụ thể nào
đó đã thực hiện hoặc đã được hưởng lợi từ hành vi phạm tội
nghiêm trọng, trong đó các tài liệu liên quan có giá trị quan
trọng đối với yêu cầu và không phải tài liệu cần bảo mật, và việc
quốc gia được yêu cầu cung cấp hoặc tiếp cận các tài liệu là vì lợi
ích quốc gia.
t -ՍOI LIÈN YÏU WË UIV HJա WJ N՜D ÿÓDI MËN DI՞OH D՞ DØ UIՋ
được Tòa án tối cao ban hành trong trường hợp Lệnh cung cấp
chứng cứ không được tuân thủ; hoặc nếu có các căn cứ hợp
lý nghi ngờ một người cụ thể nào đó thực hiện hoặc đã được
hưởng lợi từ hành vi phạm tội nghiêm trọng và việc ban hành
lệnh cung cấp các tài liệu liên quan là không thực tế, hoặc cuộc
điều tra có thể bị cản trở nếu không thể kịp thời tiếp cận tài liệu;
hoặc nếu có các căn cứ hợp lý để tin rằng một người cụ thể đã
thực hiện hoặc đã được hưởng lợi từ việc thực hiện một hành
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vi phạm tội nghiêm trọng và những tài liệu liên quan đến người
đó hoặc một hành vi phạm tội nghiêm trọng nào đó có thể tìm
thấy ngay tại chỗ và có vai trò quan trọng trong thực hiện yêu
cầu này. Bất kỳ tài liệu nào, ngoại trừ các tài liệu cần bảo mật,
được cho là có lợi cho quá trình điều tra và là đối tượng của lệnh
khám xét và thu giữ đều có thể bị thu giữ.
t 5JՊO UËJTԻO DÈDDÙOHD՜QIԺNUՖJWËDÈDWՀUDØMJÐORVBOLIÈD
có thể được xác định và truy tìm để làm chứng cứ.
t 5ËJTԻOUIVÿԋ՛DUSPOHRVÈUSÖOIQIԺNUՖJDØUIՋCՏDԼNMԋVIËOI
t $ØUIՋUIբDIJՍOUԋԊOHUS՛USPOHRVÈUSÖOIUՏDIUIVWËUSԻMԺJ
tài sản.
t $ʅOD՞UIFPN՜DD՝B$+*$- EբBUIFPZÐVDԽVD՝BRVՒDHJB
nước ngoài, cơ quan trung ương có thể yêu cầu tòa án cho phép
lấy lời khai.
C.3. Tiếp cận thông tin bảo mật của ngân hàng hoặc bí mật nghề
nghiệp
t $ÈDUËJMJՍVNՀUDØUIՋÿԋ՛DUJՉQDՀOLIJMՍOIDVOHDԼQDI՞OH
cứ, lệnh khám xét và thu giữ được ban hành. Các thông tin mật
chỉ được cung cấp nếu thông tin này cần thiết cho công tác điều
tra hoặc truy tố tội phạm hình sự ở nước ngoài và nếu thống
đốc cho phép việc tiết lộ các thông tin mật đó. Đối với những
yêu cầu thông qua văn kiện thỉnh cầu, Tòa án Tối cao, mà không
phải thống đốc, có thẩm quyền cho phép và xác định mức độ
chia sẻ thông tin.
Các biện pháp tạm thời (Lệnh phong tỏa, tam giữ, tịch thu tài sản)
C.4. Thực thi trực tiếp bản án phong tỏa hoặc tạm giữ tài sản của
tòa án nước ngoài
t Các lệnh phong toả, thu giữ tài sản của tòa án nước ngoài có thể
không được trực tiếp thực thi tại quần đảo Cayman. Bất cứ hình
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thức tương trợ việc phong tỏa hay tạm giữ tài sản nào đều phải
tuân theo các điều khoản của MDL và PCCL hoặc CJICL như
được chỉ ra dưới đây.
C.5. Quyết định đưa ra biện pháp tạm thời trong nước theo yêu
cầu của tòa án nước ngoài
t Cơ sở pháp lý: MDL hoặc PCCL (tuỳ thuộc vào tội phạm liên
quan).
t Thủ tục: Toà án của quần đảo Cayman có thể ban hành lệnh tạm
giữ trong nước theo yêu cầu của quốc gia nước ngoài.
t Yêu cầu về chứng cứ: Toà án quần đảo Cayman có thể ban hành
lệnh tạm giữ nếu quốc gia yêu cầu đã tiến hành khởi tố bị can;
quá trình tố tụng vẫn đang được tiến hành, hoặc một lệnh tịch
thu tài sản của tòa án nước ngoài đã được ban hành hoặc có căn
cứ hợp lý để tin rằng lệnh đó có thể được ban hành; hoặc có
nhiều khả năng rằng việc khởi tố bị can sẽ được tiến hành và có
căn cứ hợp lý để tin rằng lệnh tịch thu tài sản sẽ được ban hành
trong quá trình tố tụng. Lệnh tạm giữ có thể được áp dụng cho
tất cả tài sản có thể bị đóng băng, được nắm giữ bởi một cá nhân
cụ thể, bao gồm cả tài sản được chuyển nhượng cho người này
sau khi có lệnh tạm giữ hoặc tài sản được xác định trong lệnh
tạm giữ.
t Thời hạn: Sau 21 ngày kể từ khi toà án quần đảo Cayman tiến
hành lệnh tạm giữ, nếu quốc gia yêu cầu chưa tiến hành khởi tố
bị can, những biện pháp tạm thời sẽ được dỡ bỏ. Quốc gia nước
ngoài được cho là đã khởi tố bị can khi người đó bị buộc tội hoặc
lệnh tịch thu tài sản của tòa án nước ngoài đã được thi hành.
Tịch thu tài sản
C.6. Thực thi các lệnh tịch thu tài sản của nước ngoài
t Cơ sở pháp lý: Khoản 43-48 của PCCL hoặc các điều khoản liên
quan của MDL.
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t Thủ tục: Lệnh tịch thu tài sản của tòa án nước ngoài có thể được
đăng ký tại Toà án tối cao và thực thi trực tiếp sau đó tại quần
đào Cayman theo đề nghị của Tổng chưởng lý.
t Yêu cầu về chứng cứ: Các lệnh tịch thu của tòa án nước ngoài
có thể được đăng ký tại tòa nếu khoản phải trả theo lệnh này tối
thiểu là 30.000 đô-la Mỹ hoặc việc đăng ký lệnh này là vì lợi ích
công cộng; nếu tại thời điểm đăng ký thực hiện, lệnh này vẫn
có hiệu lực và không bị khiếu nại; trong trường hợp có người
khiếu nại việc thực thi lệnh này không xuất hiện trong quá trình
tố tụng, và bị cáo đã nhận được thông báo về quá trình tố tụng
và có đủ thời gian để khiếu nại; và khi việc thực thi lệnh này tại
quần đảo Cayman không đi ngược lại lợi ích của công lý.
C.7. Phạm vi áp dụng các lệnh tịch thu tài sản không dựa trên
phán quyết
Luật pháp không quy định rõ trong trường hợp nào các lệnh tịch
thu tài sản không dựa trên phán quyết của tòa án nước ngoài có thể
được thực thi đối với những quỹ hoặc tài sản trên lãnh thổ của quần
đảo Cayman. Trong một số vụ án nhất định (Montesinos-Torres, Re
Codelco, Công ty tài chính Ả Rập Canada và các công ty khác với
Player), Toà án đã cho phép thực thi lệnh tịch thu tài sản mà không
dựa trên phán quyết của tòa án; trong khi đối với vụ án liên quan
đến Falcone, toà án đã không giải thích pháp luật quốc gia theo
hướng cho phép thực thi lệnh thu hồi tài sản mà không dựa trên
phán quyết của tòa án.
C.8. Tịch thu tài sản hợp pháp có giá trị tương đương với tài sản
bất hợp pháp
Như đã trình bày tại Mục 16, 18,19, 44 (a) - 45, 133 - 135, 70 - 71,
78 - 79 và 45(2) của Luật về tài sản do phạm tội mà có (2008), tương
tự như luật pháp Vương quốc Anh, trong quá trình điều tra hình
sự, toà án quần đảo Cayman có thể tạm giữ toàn bộ tài sản của bị
cáo, thậm chí nhiều hơn số tài sản bị cáo buộc, bởi vì bằng cách
này, quần đảo Cayman không chỉ có thể thu hồi tài sản hợp pháp và
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trong một số trường hợp, có thể yêu cầu bị cáo chứng minh tất cả tài
sản có được trong vòng 6 năm gần nhất là tài sản có nguồn gốc hợp
pháp; nếu không chứng minh được, số tài sản này sẽ được cho là
tài sản do phạm tội mà có. Ngay cả những món quà hợp pháp cũng
có thể bị tịch thu hay tạm giữ trong một số trường hợp nhất định.
Sau cùng, toà án tổ chức tiến hành xác định “tài sản có thể thu hồi”
(số tài sản do phạm tội mà có) và “tài sản hiện có” (tài sản có được
hợp pháp hay hay bất hợp pháp của đối tượng bị thu hồi tài sản).
'&FK©QKWKŶFWĬĪQJWUŰNK±QJFKªQKWKŶF

t $ÈDDԊRVBO UՔDI՞DOIԋ$":'*/ '*6  IUUQXXXGSBHPW
ky/), Cơ quan quản lý tiền tệ đảo Cayman (CIMA) (http://www.
cimoney.com.ky/) cũng như các cơ quan công an, thuế, hải quan
có thể đưa ra những biện pháp tương trợ không chính thức.
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3+~3
$.KX±QNKŢSKSOºFKRKRĮWÂŦQJWĬĪQJWUŰWĬSKSYÂLŎXNLŔQ
WL§QTX\ŌWÂŐKŰSWF .KLTXW

A.1. Các Công ước, Hiệp định và Luật đề cập đến hoặc bao gồm
các nội dung liên quan đến hoạt động tương trợ tư pháp và thu
hồi tài sản
t $ʅOD՞WËPóJՊV#ՖMVՀU5ՒU՜OH)ÖOITբ 1IÈQDØUIՋDVOH
cấp tương trợ tư pháp một cách trực tiếp dựa trên các công ước
và thỏa thuận quốc tế. Pháp đã phê chuẩn Công ước Merida,
Viên, Palermo và Công ước chống tài trợ khủng bố cũng như
Công ước Châu Âu về tương trợ lẫn nhau trong các vấn đề về
hình sự và các nghị định thư bổ sung, Công ước của Hội đồng
Châu Âu về chống tẩy rửa, khám xét, thu giữ và tịch thu tài sản
do phạm tội mà có và Công ước của Tổ chức hợp tác và Phát
triền Kinh tế (OECD) về chống hối lộ các công chức nước ngoài
trong các giao dịch kinh doanh quốc tế.
t 5SPOHUSԋOHI՛QLIÙOHDØDÙOHԋDRVՒDUՉOËPÿԋ՛DLâLՉU 
Pháp có thể tương trợ tư pháp dựa trên đơn thỉnh cầu và căn
cứ vào quy định tại chương X, Điều 694 tới 696-47 của Bộ luật
Tố tụng Hình sự (http://www.legifrance.gouv.fr/html/codes_
traduits/code_penal_textan.htm).
t 1IÈQÿÍLâLՉUDÈDIJՍQÿՏOIUԋԊOHUS՛UԋQIÈQTPOHQIԋԊOHWJ
Brazil và Nam Phi.
A.2. Điều luận pháp lý tiên quyết để thực hiện tương trợ tư pháp
t $ʅOD՞WËP#ՖMVՀU5ՒU՜OH)ÖOITբ IPԺUÿՖOHUԋԊOHUS՛UԋQIÈQ
không đòi hỏi đáp ứng yêu cầu cùng hình sự hóa. Tuy nhiên, các
điều khoản của các hiệp định và thỏa thuận có thể yêu cầu điều
kiện cùng hình sự hóa.
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t /HVZÐOUՁDDØÿJDØMԺJÿԋ՛DDPJOIԋNՖUÿJՊVLJՍOUJÐORVZՉUÿՋ
thực hiện tương trợ tư pháp khi không có công ước nào được áp
dụng. Các quốc gia yêu cầu cần thể hiện nguyên tắc có đi có lại
trong văn bản yêu cầu tương trợ của mình và có thể tham chiếu
tới những vụ án trước đây mà Pháp đã từng được tương trợ.
A.3. Các căn cứ từ chối tương trợ tư pháp
t $ʅOD՞UIFPóJՊV#Ֆ-VՀU5ՒU՜OH)ÖOITբ ÿՒJWJOIաOH
yêu cầu đe dọa tới trật tự công cộng hoặc những lợi ích cơ bản
của nhà nước, Pháp có thể từ chối thực hiện một phần hoặc toàn
bộ yêu cầu.
%&FWKŴWŲFFKXQJYŎWĬĪQJWUŰWĬSKS

B.1. Cơ quan trung ương có thẩm quyền tiếp nhận, xử lý và thực
hiện yêu cầu tương trợ tư pháp về hình sự
t 5ԼUDԻDÈDZÐVDԽVUԋԊOHUS՛UԋQIÈQQIԻJÿԋ՛DHՠJUJ#Ֆ5ԋ
pháp xem xét thông qua các kênh ngoại giao và do công tố viên
quận hoặc thẩm phán điều tra của tòa án có thẩm quyền lãnh
thổ tiến hành. Trong trường hợp khẩn cấp, có thể gửi các yêu
cầu trực tiếp tới các cơ quan có thẩm quyền. Những yêu cầu của
các quốc gia thành viên Liên minh châu Âu có thể được gửi trực
tiếp tới cơ quan tư pháp có thẩm quyền của Pháp.
t ćFP OHVZÐO UՁD DIVOH  UԼU DԻ DÈD ZÐV DԽV UԋԊOH US՛ Uԋ QIÈQ
được thi hành bởi công tố viên quận. Tuy nhiên, những hành
vi tố tụng không được yêu cầu hoặc thực hiện trong quá trình
chuẩn bị điều tra sẽ được thực hiện bởi thẩm phán điều tra.
B.2. Các yêu cầu về ngôn ngữ
t óԊOUIՎOIDԽVQIԻJÿԋ՛DMՀQCՂOHUJՉOH1IÈQ
t 7JՍDEՏDITBOHOHÙOOHաD՝BRVՒDHJBÿԋ՛DZÐVDԽVMËÿÛJIՑJ
của hầu hết các hiệp định tương trợ tư pháp mà Pháp là thành
viên.
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C.1. Giai đoạn tố tụng có thể đề nghị tương trợ tư pháp
Tương trợ tư pháp có thể được thực hiện ngay sau khi quốc gia yêu
cầu tiến hành điều tra một tội phạm cụ thể.
Truy nguyên
C.2. Các cơ chế truy nguyên tài sản hiện hành
t óJՊVWË#Ֆ-VՀU5ՒU՜OH)ÖOITբDIPQIÏQUIԾNWԼO
nhân chứng và buộc nhân chứng không đáp lại giấy triệu tập của
tòa án phải có mặt tại tòa.
t óJՊV#ՖMVՀU5ՒU՜OH)ÖOITբDIPQIÏQUÛBÈOCBOIËOIMՍOI
khám xét chỗ ở trong quá trình điều tra và thu giữ tang vật và
tài liệu nếu thẩm phán coi đó là biện pháp cần thiết phục vụ quá
trình điều tra ở nước ngoài.
t óJՊV#ՖMVՀU5ՒU՜OH)ÖOITբDIPQIÏQLIÈNYÏUWËUIV
giữ ngay tại nơi được nghi ngờ là có thể tìm thấy tang vật hoặc
dữ liệu điện tử phục vụ điều tra. Cả hai biện pháp này đều yêu
cầu phải có lệnh của tòa án
t óJՊVDIPQIÏQÈQE՜OHMՍOIDVOHDԼQDI՞OHD՞ÿՒJWJ
bất kỳ cá nhân, cơ quan, tổ chức nào và với bất kỳ loại tài liệu, dữ
liệu nào liên quan tới cuộc điều tra ở nước ngoài. Lệnh cung cấp
chứng cứ có thể mở rộng tới các tài liệu và thông tin bảo mật do
các trung tâm tài chính nắm giữ.
t óJՊVo#ՖMVՀU5ՒU՜OH)ÖOITբDIPQIÏQOHIFMÏO
thông tin nếu việc điều tra có liên quan đến tội phạm có thể chịu
hình phạt từ hai năm tù trở lên và nếu cuộc điều tra cần tới biện
pháp này. Các yêu cầu nghe lén phải chỉ rõ kết nối cần can thiệp,
sự cần thiết phải áp dụng biện pháp này và thời gian yêu cầu
nghe lén.
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t óՒJWJDÈDOԋDMËUIËOIWJÐOD՝B-JÐONJOIDIÉV¬V DØUIՋ
thiết lập Nhóm Điều tra Chung căn cứ theo Điều 695-2 và 6934 Bộ luật Tố tụng Hình sự và đóng băng tài sản hoặc chứng cứ
trong khuôn khổ Nghị định Khung Châu Âu căn cứ theo Điều
695-9-1-695-9-9 Bộ luật Tố tụng Hình sự. Quy định này cũng
được thực hiện đối với các yêu cầu tương trợ trợ giúp thông qua
Eurojust.
C.3. Tiếp cận thông tin bảo mật của ngân hàng hoặc bí mật nghề
nghiệp
t -ՍOI DVOH DԼQ DI՞OH D՞ DʅO D՞ UIFP óJՊV  #Ֆ MVՀU 5Ւ
tụng Hình sự và lệnh thu giữ căn cứ theo Điều 92-94 Bộ luật
Tố tụng Hình sự có thể mở rộng tới các vật chứng thuộc bí mật
nghề nghiệp. Những tài liệu mật do ngân hàng lưu trữ có thể bị
tịch thu hoặc thu giữ bởi các cơ quan tư pháp.
Các biện pháp tạm thời (Lệnh Phong tỏa, Tạm giữ, Tịch thu tài sản)
C.4. Thực thi trực tiếp bản án phong tỏa hoặc tạm giữ tài sản
của tòa án nước ngoài
t -ՍOI iOHʅO DIՅO WJՍD QIÈ IPԺJ  DIVZՋO ÿՔJ  UIBZ UIՉ  DIVZՋO
giao hoặc chuyển nhượng những tài sản cần tịch thu” được các
quốc gia thành viên Liên minh Châu Âu ban hành có thể được
thực thi trực tiếp tại Pháp căn cứ theo Điều 695-9-1 Bộ luật Tố
tụng Hình sự và thông qua lệnh thu giữ căn cứ theo Điều 92-944 Bộ luật Tố tụng Hình sự.
C.5. Quyết định đưa ra biện pháp tạm thời trong nước theo yêu
cầu của tòa án nước ngoài
t Cơ sở pháp lý: Trong trường hợp không có hiệp định tương trợ
tư pháp nào cho phép tiến hành những biện pháp như vậy, Điều
694-1 Bộ luật Tố tụng Hình sự cho phép thu giữ bất kỳ tài sản
nào thuộc bất kỳ hình thức nào có liên quan trực tiếp hoặc gián
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tiếp tới tài sản do phạm tội mà có và bất kỳ tài sản nào có giá trị
tương ứng với tài sản do phạm tội mà có.
t Thủ tục:
t Yêu cầu về chứng cứ:
t Thời hạn: Bộ luật Tố tụng Hình sự không quy định thời hạn đối
với lệnh thu giữ tài sản.
Tịch thu tài sản
C.6. Thực thi các lệnh tịch thu tài sản của nước ngoài
t Cơ sở pháp lý: Điều 659-9-1 Bộ luật Tố tụng Hình sự quy định
về lệnh tịch thu do các tòa án của Liên minh Châu Âu ban hành.
Lệnh tịch thu này có hiệu lực trực tiếp đối với các quốc gia thành
viên của Liên minh châu Âu.
t Thủ tục:
t Yêu cầu về chứng cứ:
C.7. Phạm vi áp dụng các lệnh tịch thu tài sản không dựa trên
phán quyết
Mặc dù Pháp không quy định về tịch thu tài sản không dựa trên
phán quyết nhưng Tòa án Tối cao vẫn thi hành lệnh tịch thu tài sản
không dựa trên phán quyết của nước ngoài nếu việc tịch thu này có
thể thực hiện được theo pháp luật Pháp trong những trường hợp
tương tự.
C.8. Tịch thu tài sản hợp pháp có giá trị tương đương với tài sản
bất hợp pháp
t óJՊV#ՖMVՀU5ՒU՜OH)ÖOITբDIPQIÏQUՏDIUIVUËJTԻO
dựa trên giá trị trong trường hợp không thể định vị được tài sản
hoặc tài sản không còn nữa.
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'&FK©QKWKŶFWĬĪQJWUŰNK±QJFKªQKWKŶF

t 5ԋԊOHUS՛DØUIՋđược TRACFIN (Cơ quan tình báo tài chính)
thực hiện.
t 1IÈQWԿOEVZUSÖWËTՠE՜OHDÈDWʅOQIÛOHUáZWJÐOUԺJ$BOBEB 
Cộng hòa Séc, Ý, Moroco, Phần Lan, Tây Ban Nha, Vương quốc
Anh và Hoa Kỳ 94.

94 Cá àđዒዠ ወ óê ዔđዜáዓኹኸđá 
đዋăòùêîዘǤ
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Áŵ&
$.KX±QNKŢSKSOºFKRKRĮWÂŦQJWĬĪQJWUŰWĬSKSYÂLŎXNLŔQ
WL§QTX\ŌWÂŐKŰSWF .KLTXW

A.1. Các quy định pháp luật, hiệp định và công ước về hoặc có
những quy định liên quan đến hoạt động tương trợ tư pháp và
thu hồi tài sản
t Đức có thể thực hiện tương trợ tư pháp căn cứ theo Luật Tương
trợ quốc tế về Hình sự (LIACM) (http://www.gesetze-im-internet.
de/irg/index.html) cũng như trên cơ sở các hiệp định song
phương và đa phương. Trong trường hợp đã có hiệp định quốc
tế thì LIACM chỉ được áp dụng đối với các trường hợp không có
hoặc không được quy định trong các điều khoản của hiệp định.
t Đức đã phê chuẩn Công ước Viên, Công ước Palermo, Công ước
chống tài trợ cho khủng bố và Công ước của Hội đồng Châu Âu
về chống Tẩy rửa, Khám xét, Thu giữ và Tịch thu tài sản do phạm
tội mà có. Đức cũng đã ký kết nhưng chưa phê chuẩn Công ước
Merida.
A.2. Điều kiện pháp lý tiên quyết để thực hiện tương trợ tư pháp
t $IՎOIաOHZÐVDԽVÿÛJIՑJWJՍDÈQE՜OHDÈDCJՍOQIÈQDԋ՚OH
chế, bao gồm các biện pháp khám xét và thu giữ là phải đảm bảo
nguyên tắc cùng hình sự hóa. Các hình thức tương trợ khác có
thể được thực hiện mà không đòi hỏi điều kiện cùng hình sự
hóa.
A.3. Các căn cứ từ chối tương trợ tư pháp
Tương trợ tư pháp có thể bị từ chối nếu:
t $ÈDZÐVDԽVUԋԊOHUS՛ÿԋ՛DÿԋBSBUSPOHCՒJDԻOIDÈDUÛBÈO
hoặc cơ quan của Đức không thể tiến hành tương trợ cho nhau.
t 7JՍDUIբDIJՍOZÐVDԽVTՈHÉZSBYVOHÿՖUWJDÈDOHVZÐOUՁDDԊ
bản của hệ thống pháp luật Đức.
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t 7JՍDUIբDIJՍODÈDZÐVDԽVOËZTՈUSÈJWJDÈDOHVZÐOUՁDÿԋ՛D
quy định trong Điều 6, Hiệp ước Liên minh châu Âu.
%&FWKŴWŲFFKXQJYŎWĬĪQJWUŰWĬSKS

B.1. Cơ quan trung ương có thẩm quyền tiếp nhận, xử lý và thực
hiện yêu cầu tương trợ tư pháp về hình sự
t #Ֆ5ԋQIÈQ-JÐOCBOHUIÙOHRVB7ʅOQIÛOH5ԋQIÈQ-JÐOCBOH
tại Bonn là cơ quan trung ương chịu trách nhiệm tiếp nhận và
quyết định đối với các yêu cầu của nước ngoài về tương trợ tư
pháp.
t 5SÐOUIբDUՉ 7ʅOQIÛOH5ԋQIÈQ-JÐOCBOHUIբDIJՍOZÐVDԽV
tương trợ thông qua việc ủy quyền cho công tố viên địa phương
tại các tòa án theo khu vực. Các yêu cầu liên quan đến laender
(các tiểu bang) có thể được ủy quyền cho các cơ quan của tiểu
bang thực hiện trên cơ sở thỏa thuận.
B.2. Các yêu cầu về ngôn ngữ
t $ÈDZÐVDԽVQIԻJÿԋ՛DMՀQCՂOHUJՉOHó՞D "OIIPՅD1IÈQ
&7KXKŠLWLVİQ

C.1. Giai đoạn tố tụng có thể đề nghị tương trợ tư pháp
Tương trợ tư pháp có thể được thực hiện ngay sau khi quốc gia yêu
cầu tương trợ tiến hành điều tra tội phạm.
Truy nguyên
C.2. Các cơ chế truy nguyên tài sản hiện hành
t 5JՋVN՜D N՜DD՝B-VՀU5ԋԊOHUS՛RVՒDUՉWՊWԼOÿՊIÖOI
sự (LIACM) cho phép thực hiện các lệnh khám xét và thu giữ để
thu thập chứng cứ nếu đáp ứng được yêu cầu cùng hình sự hóa.
Nhìn chung, lệnh khám xét và thu giữ chỉ có thể được ban hành
bởi các tòa án. Trong những trường hợp đặc biệt, các công tố
3KŲOŲF%
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viên có thể yêu cầu các biện pháp khám xét và thu giữ mà không
có sự can thiệp của tòa án.
t .՜DLIPԻO-*"$.DIPQIÏQHJBPOՖQMԺJUËJTԻOWËUËJMJՍV
có thể dùng làm bằng chứng phục vụ quá trình tố tụng ở nước
ngoài; những tài sản, tài liệu này đã được thu thập nhằm hoặc từ
hành vi phạm tội là căn cứ của đề nghị tương trợ tư pháp hoặc
là kết quả của việc bán vật thu được từ hành vi phạm tội làm
căn cứ của đề nghị tương trợ tư pháp; hoặc tài sản thu được như
khoản bồi thường cho hành vi phá hủy, làm tổn hại hoặc hủy bỏ
tài sản; hoặc phát sinh ra từ hoặc được sử dụng hoặc dự định
sử dụng để thực hiện hoặc chuẩn bị thực hiện hành vi phạm tội
là căn cứ của đề nghị tương trợ tư pháp. Các biện pháp này đòi
hỏi đáp ứng được yêu cầu cùng hình sự hóa và chỉ có thể được
thực hiện nếu quốc gia đã gửi lệnh thu giữ tài sản hoặc tuyên bố
chứng minh rằng yêu cầu thu giữ là phù hợp với pháp luật của
quốc gia yêu cầu và nếu tòa án nước ngoài chưa có phán quyết
cuối cùng, có thể thực thi liên quan đến tài sản.
C.3. Tiếp cận thông tin bảo mật của ngân hàng hoặc bí mật
nghề nghiệp
t ćFPQIÈQMVՀUó՞D iCÓNՀUOHÉOIËOHwLIÙOHDԻOUSՙWJՍDUIբD
hiện các quy định liên quan đến tương trợ tư pháp về hình sự.
Các biện pháp tạm thời (Lệnh Phong tỏa, Tạm giữ, Tịch thu tài sản)
C.4. Thực thi trực tiếp bản án phong tỏa hoặc tạm giữ tài sản của
tòa án nước ngoài
t $ʅOD՞UIFPóJՊVLIPԻO-*"$. DÈDMՍOIUIVHJաUËJTԻO
của tòa án nước ngoài có thể được thực thi trực tiếp tại Đức nếu
đáp ứng được yêu cầu cùng hình sự hóa.
C.5. Quyết định đưa ra biện pháp tạm thời trong nước theo yêu
cầu của tòa án nước ngoài
t Cơ sở pháp lý: Tiểu mục 1 mục 66 của AIMC; mục 58 của LIACM và mục 111b tới 111d của Bộ luật Tố tụng Hình sự.
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t Thủ tục: Các quốc gia nước ngoài có thể yêu cầu Đức tiến hành
các biện pháp đảm bảo (như bảo vệ tài sản bằng việc thu giữ và
tịch biên tài sản) để chuẩn bị tiến hành tịch thu tại sản tại quốc
gia yêu cầu.
t Yêu cầu về chứng cứ: Các yêu cầu có thể được chấp thuận nếu
đáp ứng được điều kiện cùng hình sự hóa và nếu yêu cầu thu giữ
được coi là phù hợp với pháp luật của quốc gia yêu cầu.
Tịch thu
C.6. Thực thi các lệnh tịch thu tài sản của nước ngoài
t Cơ sở pháp lý: Mục 48 LIACM.
t Thủ tục: LIACM cho phép trực tiếp thực thi lệnh tịch thu tài sản
của nước ngoài thông qua quyết định công nhận hiệu lực của
bản án của tòa án nước ngoài. Một khi yêu cầu được chấp thuận,
lệnh của tòa án nước ngoài được thực thi như một lệnh của tòa
án trong nước theo quy định của các điều khoản có liên quan
của Bộ luật Tố tụng Hình sự.
t Yêu cầu về chứng cứ: Các lệnh tịch thu tài sản của tòa án nước
ngoài chỉ có thể được thực thi trực tiếp nếu phán quyết của tòa
án, là phán quyết cuối cùng, có hiệu lực pháp lý và có thể được
thực thi được gửi kèm với văn bản yêu cầu tương trợ; nếu người
bị kết án đã có cơ hội được biện hộ và tự bào chữa; và nếu các
hình phạt được đưa ra bởi một tòa án độc lập; khi lệnh tịch thu
đã có thể được ban hành theo Bộ luật Tố tụng Hình sự của Đức
nếu việc xét xử được tiến hành tại Đức; và nếu thời hiệu khởi
kiện chưa kết thúc.
C.7. Phạm vi áp dụng các lệnh tịch thu tài sản không dựa trên
phán quyết
t .՜D-*"$.DIPQIÏQUIբDUIJDԻMՍOIUIVHJաWËUՏDIUIVUËJ
sản của tòa án nước ngoài (tòa hình sự hoặc tòa khác) của quốc
3KŲOŲF%
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gia yêu cầu; với điều kiện lệnh này được áp dụng đối với hành vi
phạm tội có thể bị trừng phạt.
C.8. Tịch thu tài sản hợp pháp có giá trị tương đương với tài sản
bất hợp pháp
t $ʅOD՞.՜D-*"$. MՍOIUՏDIUIVUËJTԻOD՝BUÛBÈOOԋD
ngoài có thể được thực thi nếu một lệnh như thế này có thể đã
được ban hành theo pháp luật Đức, không phụ thuộc vào quy
định tại câu thứ hai, tiểu mục 1 mục 73 của Bộ luật Hình sự.
Pháp luật Đức cho phép tịch thu tài sản có giá trị tương đương.
'&FK©QKWKŶFWĬĪQJWUŰNK±QJFKªQKWKŶF

t )ÖOIUI՞DUԋԊOHUS՛LIÙOHDIÓOIUI՞DDØUIՋEP#B'JO DԻOI
sát phòng chống tội phạm liên bang và đơn vị tình báo tài chính
(http://www.bka.de/) thực hiện. BKA (Bundeskriminal- Amt)
có văn phòng đại diện ở một số đại sứ quán95.

95 Cá àđዒዠ ወ óê ዔđዜáĐứcዓኹኸđá 
đዋăòùêîዘǤ
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Áŗ$+ĭ7*8(516(<
$.KX±QNKŢSKSOºFKRKRĮWÂŦQJWĬĪQJWUŰWĬSKSYÂLŎXNLŔQ
WL§QTX\ŌWÂŐKŰSWF .KLTXW

A.1. Các quy định pháp luật, hiệp định và công ước về hoặc có
những quy định liên quan đến hoạt động tương trợ tư pháp và
thu hồi tài sản
t -VՀU)ợp tác quốc tế về Tư pháp Hình sự thuộc địa hạt Guernsey (CJICL), Luật Tư pháp Hình sự (Tài sản do phạm tội mà có)
(Địa hạt Guernsey), Luật phòng chống buôn bán trái phép chất
ma túy (Địa hạt Guernsey) (DTL), Luật phòng chống khủng bố
và tội phạm (Thuộc địa hạt Guernsey) (DTL) và Luật tịch thu
tài sản theo thủ tục tố tụng dân sự (Địa hạt Guernsey) (FOML)
(http://www.guernseylegalresources.gg/ccm/navigation/orders-in-council/guernsey---bailiwick/c/crime-and-criminal-justice/) cho phép thực hiện nhiều hình thức tương trợ tư
pháp đối với với bất kỳ quốc gia nào.
t -VՀU5ư pháp hình sự (Điều tra hành vi gian lận) (Địa hạt Guernsey) (FIL) là cơ sở pháp lý để tương trợ tư pháp trong các vụ án
liên quan đến các hành vi gian lận nghiêm trọng hoặc phức tạp
(nguồn:http://www.guernseylegalresources.gg/ccm/navigation/
orders-in-council/guernsey---bailiwick/c/crime-and-criminal-justice/).
t -VՀU$I՞OHLIPÈO$ông ty (Xử lý nội bộ) (Địa hạt Guernsey)
(IDL) (http://www.guernseylegalresources.gg/ccm/navigation/
orders-in-council/guernsey---bailiwick/c/crime-and-criminaljustice/) là cơ sở pháp lý để tương trợ tư pháp trong các trường
hợp liên quan đến xử lý nội bộ.
t -VՀUWՊUËJTԻOEPQIԺNUՖJNËDØ Thực thi lệnh tịch thu của
tòa án nước ngoài) (PCLOCO), Pháp lệnh về phòng chống buôn
bán trái phép chất ma túy (Các Quốc gia và Vùng lãnh thổ được
3KŲOŲF%
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chỉ định) (DTDCTO), Pháp lệnh phòng chống khủng bố và
tội phạm (thực thi các lệnh của tòa án nước ngoài) (TLEO) (
http://www.guernseylegalresources.gg/ccm/navigation/ordinances/guernsey---bailiwick/c/crime-and-criminal-justice/) và
Quy định về tịch thu tài sản theo thủ tục tố tụng dân sự (Sự
chỉ định của các quốc gia) (Địa hạt Guernsey) (FOMR) (http://
www.guernseylegalresources.gg/ccm/navigation/statutory-instruments/2008/2009/guernsey---bailiwick/c/crime-and-criminal-justice/) điều chỉnh việc ban hành các lệnh thu giữ, đăng ký
và thực thi lệnh tịch thu của nước ngoài liên quan đến tài sản do
phạm tội và tài trợ cho khủng bố mà có. Các đạo luật này được
áp dụng đối với tài sản do phạm tội mà có, có thể «xét xử dựa
trên cáo trạng» theo luật pháp Guernsey và theo yêu cầu của
“quốc gia được chỉ định”. Tất cả các tội phạm không được coi là
khinh tội đều có thể bị truy tố. Chỉ có rất ít tội được coi là khinh
tội và hầu hết đều là tội gây mất trật tự công cộng và vi phạm luật
giao thông.
t (VFSOTFZÿÍLâ)JՍQÿՏOIWՊUSÈOIÿÈOIUIVՉIBJMԽO %5"T 
với Vương quốc Anh và đảo Jersey, cả hai hiệp định này đều có
các quy định về trao đổi thông tin về các vấn đề liên quan đến
thuế. Guerney dự kiến sẽ sớm đàm phán DTAs với 6 quốc gia
khác. Ngoài ra, Guernsey đã ký kết 15 Hiệp định trao đổi thông
tin về thuế (TIEAs). Tính đến thời điểm hiện tại, TIEA đang
được đàm phán với hơn 20 quốc gia.
A.2. Điều kiện pháp lý tiên quyết để thực hiện tương trợ tư pháp
t 5ԋԊOHUS՛UԋQIÈQUIFP'0.-ZÐVDԽVÿÈQ՞OHOHVZÐOUՁDDØÿJ
có lại.
t $ʅOD՞WËP.՜D$+*$- DÈDMՍOILIÈNYÏUWËUIVHJաUËJTԻO
chỉ có thể được ban hành đối với hành vi phạm tội hình sự có
thể phạt tù theo pháp luật Guernsey.
t $ÈDCJՍOQIÈQÿԋ՛DUIբDIJՍOUIFP.՜DD՝B'*-IPՅD.՜D
của IDL đều yêu cầu điều kiện cùng hình sự hóa.
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t $ÈDCJՍOQIÈQUIVHJաWËUՏDIUIVDʅOD՞UIFP10$- %5- 5- 
FOML và các pháp lệnh và quy định được liệt kê dưới đây yêu
cầu hành vi sẽ cấu thành một “tội phạm có thể xét xử theo cáo
trạng” theo pháp luật Guernsey.
t $ÈD CJՍO QIÈQ UIFP RVZ ÿՏOI D՝B 10$-  %5-  5- WË '0.-
(ngoại trừ tịch thu dân sự) chỉ có thể áp dụng đối với danh sách
“các quốc gia được chỉ định” theo PCLOCO, DTDCTO, TLEO
và FOMR.
A.3. Các căn cứ từ chối tương trợ tư pháp
t /ՉVZÐVDԽVWՊDáOHIÖOITբIPÈ ZÐVDԽVDIՎÿՏOIIPՅDZÐVDԽV
có đi có lại được đáp ứng, thì sẽ không có điều khoản pháp lý
nào cho phép từ chối tương trợ tư pháp.
t 5SÐO UIբD UՉ  5ՔOH DIԋՙOH Mâ TՈ MVÙO Tՠ E՜OH RVZՊO IԺO D՝B
mình để đảm bảo tuân thủ pháp luật Guernsey về quyền con
người. Yêu cầu tương trợ tư pháp của một quốc gia sẽ không
được đáp ứng nếu người phạm tội có thể bị kết án tử hình, trừ
khi quốc gia yêu cầu cam kết sẽ không đưa ra hình phạt này.
t 5SÐOUIբDUՉ ZÐVDԽVUԋԊOHUS՛UԋQIÈQDØUIՋLIÙOHÿԋ՛DÿÈQ
ứng trong các trường hợp chứng minh được rằng các yêu cầu đó
có động cơ chính trị. Trong các trường hợp này, Tổng chưởng lý
sẽ tham vấn các cơ quan chức năng của Vương quốc Anh.
%&FWKŴWŲFFKXQJYŎWĬĪQJWUŰWĬSKS

B.1. Cơ quan trung ương có thẩm quyền tiếp nhận, xử lý và thực
hiện yêu cầu tương trợ tư pháp về hình sự
t 7ʅOQIÛOH5ՔOH$IԋՙOHMâMËDԊRVBOUSVOHԋԊOHDIՏVUSÈDI
nhiệm về tất cả các yêu cầu tương trợ tư pháp.
t 5SÐOUIբDUՉ DÈDZÐVDԽVNË5ՔOHDIԋՙOHMâUJՉQOIՀOÿԋ՛DYՠ
lý bởi một thành viên của nhóm hình sự thuộc các Phòng của
Cơ quan Pháp luật quốc gia. Nhóm công tác này sẽ lựa chọn
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thời điểm cung cấp chứng cứ ra tòa án, thông tin cho quốc gia
yêu cầu, triệu tập nhân chứng, hoặc thực hiện bất kỳ biện pháp
cần thiết nào để thực hiện yêu cầu. Cuối cùng, công việc sẽ được
báo cáo lên Tổng chưởng lý, người sẽ phê duyệt các đề xuất hành
động, ban hành những thông báo thực hiện và chỉ định chuyển
vụ án tới một trong các tòa án của Địa hạt.
B.2. Các yêu cầu về ngôn ngữ
t 5ԼUDԻDÈDZÐVDԽVQIԻJÿԋ՛DMՀQCՂOHUJՉOH"OIIPՅDEՏDITBOH
tiếng Anh.
&7KXKŠLWLVİQ

C.1. Giai đoạn tố tụng có thể đề nghị tương trợ tư pháp
t )ԽVIՉUDÈDCJՍOQIÈQÿԋ՛DRVZÿՏOIUSPOH$+*$- '*- 10$- 
DTL, TL và IDL đều có thể được thực hiện ngay sau khi quốc gia
yêu cầu tiến hành điều tra hành vi phạm tội. Có thể thực hiện
tương trợ theo quy định tại FOML ngay sau khi cuộc điều tra
nhằm tịch thu dân sự được khởi xướng tại quốc gia yêu cầu.
Căn cứ theo CJICL, lệnh khám xét và thu giữ có thể được ban hành
nếu quốc gia yêu cầu đã tiến hành khởi tố vụ án. Vụ án được coi là
đã được khởi tố tại quốc gia yêu cầu khi bị cáo được thông báo bằng
văn bản rằng quá trình tố tụng liên quan đến một tội phạm cụ thể
đã bắt đầu.
Truy nguyên
C.2. Các cơ chế truy nguyên tài sản hiện hành
t ćFP.՜D10$- .՜D%5-WË.՜D'0.- NՖUDÈOIÉO
có thể đơn phương đề nghị tòa án ban hành một lệnh yêu cầu
một người được chỉ định cung cấp các tài liệu cụ thể. Theo Mục
46 POCL, Mục 64 DTL, Phụ lục 5 TL, Mục 1 FIL và Mục 22
FOML, tòa án có thể ra lệnh khám xét những địa điểm cụ thể
và thu giữ những vật được tìm thấy ở đó. Mục 7 CJICL đảm bảo
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những quyền hạn tương tự có thể được thực hiện nếu đã tiến
hành khởi tố vụ án hoặc đã ban hành lệnh; nếu hành vi nghi
vấn cấu thành tội phạm có thể phạt tù nếu được thực hiện tại
Guernsey; và nếu có căn cứ hợp lý để nghi ngờ bằng chứng liên
quan đến hành vi phạm tội đang ở Guernsey.
t ćFP.՜D"10$- .՜D"%5- 1I՜M՜D5-WË.՜D
FOML, tòa án có thể ban hành lệnh yêu cầu cung cấp thông tin
khách hàng, yêu cầu các doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ tài
chính cung cấp thông tin chi tiết liên quan đến các tài sản và
nhận dạng của một khách hàng cụ thể nếu người đó là chủ thể
của cuộc điều tra về hoạt động rửa tiền hoặc khủng bố tài chính,
hoặc các vấn đề liên quan như điều tra nguồn gốc tài sản do
phạm tội hay tài trợ cho khủng bố mà có.
t 5ÛBÈODʺOHDØUIՋUIJIËOIMՍOIHJÈNTÈUUËJLIPԻOUIFP.՜D
48H POCL, Mục 67H DTL, Phụ lục 7 TL và Mục 35 FOML. Các
lệnh này yêu cầu các đơn vị cung cấp dịch vụ tài chính doanh
nghiệp cung cấp thông tin về bất kỳ giao dịch liên quan đến các
tài khoản hoặc nhóm tài khoản liệt kê theo thứ tự, trong thời
gian không quá 90 ngày. Một lần nữa, pháp luật yêu cầu phải có
một cuộc điều tra liên quan đến tội rửa tiền và các vấn đề liên
quan khác.
t ćFP.՜D'*- 5ՔOHDIԋՙOHMâDØUIՋZÐVDԽVÿՒJUԋ՛OHCՏ
điều tra hoặc bất kỳ người nào khác phải trả lời câu hỏi hay cung
cấp các thông tin liên quan đến cuộc điều tra; yêu cầu đưa ra bất
kỳ tài liệu nào mà Tổng chưởng lý cho rằng có liên quan đến
hoạt động điều tra và sao chép tài liệu hoặc yêu cầu người cung
cấp giải thích các tài liệu đó.
t ćFP.՜D$+*$- 5ՔOHDIԋՙOHMâDØUIՋZÐVDԽVCԼUD՞DÈ
nhân nào tham dự và cung cấp bằng chứng có liên quan đến
yêu cầu trước tòa, cung cấp cho Tổng chưởng lý hoặc tòa án
bất kỳ tài liệu hoặc vật phẩm nào như đã chỉ ra trong thông báo
và đến tham dự và đưa ra bằng chứng trước tòa án. Pháp luật
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cũng cho cho phép đưa ra chứng cứ và các tài liệu được ngân
hàng bảo mật.
C.3. Tiếp cận thông tin bảo mật của ngân hàng hoặc bí mật nghề
nghiệp
t /HPËJÿՅDRVZՊOUIFPMVՀUÿՏOI ÿԋ՛DMJՍULÐEԋJÿÉZ UIÖLIÙOH
có gì được coi là bí mật ngân hàng hoặc bí mật nghề nghiệp ở
địa hạt Guernsey. Một nguyên tắc pháp luật phổ biến về bảo mật
đã được áp dụng cho các thể chế tài chính, tuy nhiên nguyên tắc
này không thể ngăn cản các cơ quan nhà nước Guernsey thực
hiện tương trợ tư pháp vì pháp luật cho phép thu thập chứng cứ
hoặc thông tin và thừa nhận ưu tiên các quy định này hơn nghĩa
vụ bảo mật trong một số trường hợp theo quy định tại:
t .՜D   C   'WË-D՝B10$- 
t .՜D   C   'WË-D՝B%5-
t 1I՜M՜D.՜D   C 1I՜M՜D.՜D  WË1I՜M՜D.՜D
(2) của TL.
t .՜D        WË  D՝B'0.-
t 1I՜M՜D ÿPԺOD՝B$+*$-ÈQE՜OHDIP-VՀU$I՞OHU՟/HÉO
hàng.
t '*-.՜DD՝B'*-
t .՜D  D՝B*%-
t 1IÈQMVՀU(VFSOTFZLIÙOHDIPQIÏQÏQCVՖDDVOHDԼQDÈDUËJ
liệu hoặc bằng chứng thuộc phạm vi bảo vệ của các đặc quyền
pháp lý, trừ khi có một nghi ngờ cho rằng bản thân luật sư đã
phạm tội hình sự.
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Các biện pháp tạm thời (Lệnh Phong tỏa, Tạm giữ, Tịch thu tài sản)
C.4. Thực thi trực tiếp bản án phong tỏa hoặc tạm giữ tài sản của
tòa án nước ngoài
t $ÈD MՍOI QIPOH UՑB WË UIV HJա UËJ TԻO D՝B UÛB ÈO OԋD OHPËJ
không thể được thi hành trực tiếp trên địa hạt Guernsey.
C.5. Quyết định đưa ra biện pháp tạm thời trong nước theo yêu
cầu của tòa án nước ngoài
t Cơ sở pháp lý: Các luật cơ bản: Mục 35 POCL, Mục 35 DTL và
Mục 18/Phụ lục 2 TL. Các văn bản dưới luật: PCLOCO, DTDCTO, TLEO.
t Thủ tục: Các văn bản dưới luật có các quy định tạo điều kiện
cho việc chấp nhận các tài liệu và chứng cứ nước ngoài và có các
quy định sửa đổi quyền hạn trong nước có liên quan trong các
đạo luật cơ bản để có thể ban hành lệnh thu giữ theo yêu cầu của
các quốc gia được chỉ định. Để thực thi hiệu quả, các lệnh của
tòa án nước ngoài có thể đối chiếu thực hiện với các lệnh trong
nước. Việc thực thi hiệu quả lệnh của tòa án nước ngoài phản
ánh hiệu quả thực thi các lệnh của tòa án trong nước. Đối với
các cơ quan có thẩm quyền không được chỉ định, tịch thu theo
thủ tục dân sự liên quan đến tiền mặt được quy định tại Mục
19/Phụ lục 3 TL và việc thu giữ tiền mặt và phong tỏa tài khoản
ngân hàng chiếu theo quy định tại Mục 6, 10 và 13 của FOML,
có thể được áp dụng mà không cần tiến hành tố tụng hình sự,
theo yêu cầu của quốc gia khác, giống như đối với các vụ án
trong nước.
t Yêu cầu về bằng chứng: Các lệnh theo quy định trong POCL,
DTL và TL có thể được ban hành nếu yêu cầu của quốc gia nước
ngoài có liên quan tới “hành vi phạm tội có thể xét xử dựa trên
cáo trạng” theo luật pháp Guernsey, tội buôn lậu ma túy theo
định nghĩa của Công ước Viên, tội khủng bố theo định nghĩa
của TL phù hợp với định nghĩa của Công ước Liên Hợp Quốc
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về chống tài trợ cho khủng bố; nếu vụ án đã được khởi tố hoặc
sẽ được khởi tố tại quốc gia yêu cầu; và nếu một lệnh tịch thu
của tòa án nước ngoài đã được ban hành hoặc khi có đủ các
căn cứ hợp lý để tin rằng lệnh tịch thu sẽ được ban hành trong
quá trình tố tụng và yêu cầu được thực hiện bởi một quốc gia
đã được chỉ định. Lệnh tạm giữ tài sản có thể được mở rộng áp
dụng đối với bất kỳ tài sản nào được nêu cụ thể trong lệnh tịch
thu tài sản của tòa án nước ngoài hoặc ở những quốc gia chưa
ban hành lệnh tạm giữ tài sản, với bất kỳ tài sản nào do bị cáo
nắm giữ, hoặc do một người mà bị cáo đã từng gián tiếp hay trực
tiếp tặng quà nắm giữ, hoặc với bất kỳ tài sản nào bị cáo đã được
hưởng lợi. Biện pháp thu giữ và phong tỏa tài sản theo thủ tục
được quy định trong TL có thể được áp dụng theo yêu cầu của
quốc gia nước ngoài nếu tài sản có liên quan tới hành vi khủng
bố đã được mô tả ở trên. Biện pháp thu giữ và phong tỏa tài sản
theo thủ tục dân sự trong FOML có thể được áp dụng theo yêu
cầu cuả quốc gia nước ngoài nếu tài sản có liên quan tới hành vi
trái pháp luật theo luật hình sự của cả địa hạt Guernsey và quốc
gia yêu cầu.
t Thời hạn: Căn cứ theo POCL, DTL và TL, lệnh tạm giữ tài sản
không có thời hạn. Căn cứ theo Luật TL và FOML, các lệnh ban
hành theo thủ tục dân sự có thời hạn khởi đầu là 48 giờ, có thể
được tòa án ra hạn tối đa 2 năm.
Tịch thu tài sản
C.6. Thực thi các lệnh tịch thu tài sản của nước ngoài
t Cơ sở pháp lý: Các đạo luật cơ bản: Mục 35 và 36 POCL, Mục
18/Phụ lục 2 TL. Các văn bản dưới luật: PCLOCO, DTDCTO và
TLEO.
t Thủ tục: Các văn bản dưới luật có các quy định tạo điều kiện
cho việc chấp nhận các tài liệu và chứng cứ nước ngoài và có các
quy định sửa đổi quyền hạn trong nước có liên quan trong các
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đạo luật cơ bản để có thể ban hành lệnh thu giữ theo yêu cầu
của các quốc gia được chỉ định định. Lệnh có hiệu lực khi cơ chế
thực thi các lệnh của tòa án nước ngoài tương tự các cơ chế thực
thi các lệnh trong nước. Điều này có nghĩa là khi lệnh tịch thu
của tòa án nước ngoài được đăng ký, tòa án có thể ban hành lệnh
tạm giữ tài sản và được sự cho phép của Tổng chưởng lý, cơ quan
có thẩm quyền thực thi lệnh tịch thu của tòa án nước ngoài.
t Yêu cầu về bằng chứng: Lệnh tịch thu tài sản của tòa án nước
ngoài có thể được thực thi vào thời điểm đã được đăng ký tại
tòa án và không có khiếu nại; trong trường hợp đối tượng mà
lệnh hướng tới không có mặt trong quá trình tố tụng và đã nhận
được thông báo về hoạt động tố tụng trong thời gian vừa đủ để
có thể tự biện hộ cho mình; việc thực thi lệnh tịch thu của tòa
án nước ngoài tại địa hạt Guernsey sẽ không trái với lợi ích công
cộng và vụ án có liên quan tới “hành vi phạm tội có thể xét xử
theo cáo trạng” theo luật pháp của địa hạt Guernsey, tội buôn lậu
ma túy theo định nghĩa của Công ước Viên, tội khủng bố theo
định nghĩa của TL phù hợp với định nghĩa của Công ước Liên
Hợp Quốc về chống tài trợ cho khủng bố.
C.7. Phạm vi áp dụng các lệnh tịch thu tài sản không dựa trên
phán quyết
Căn cứ theo Mục 49 của Luật tịch thu dân sự, các lệnh tịch thu của
tòa án tại quốc gia được chỉ định được công nhận hiệu lực.
C.8. Tịch thu tài sản hợp pháp có giá trị tương đương với tài sản
bất hợp pháp
t %բB UIFP LIÈJ OJՍN iUՏDI UIVw WË iUËJ TԻO IաV IÖOIw D՝B MVՀU
pháp Guernsey, các quy định của POCL và DTL cũng cho phép
thu giữ các tài sản hợp pháp có giá trị tương đương với tài sản
bất hợp pháp.
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t )PԺUÿՖOHUԋԊOHUS՛LIÙOHDIÓOIUI՞DDØUIՋÿԋ՛DUIբDIJՍO
bởi Ủy ban Dịch vụ Tài chính địa hạt Guernsey (GFSC) (http://
www.gfsc.gg/AML-CFT/Pages/Home.aspx); và các cơ quan hải
quan, lực lượng cảnh sát, bao gồm đơn vị điều tra tài chính, đơn
vị của Sở Quan thuế (http://guernsey-live-fiu.runtime-collective.com/ccm/portal/).
t ,IÙOHDԊRVBOOËPZÐVDԽVQIԻJDØ.06Tđể thực hiện tương
trợ tư pháp theo phân quyền, ngoại trừ những thông tin nhất
định liên quan đến thuế. Các thông tin này có thể được chia sẻ
với các quốc gia khác theo DTAs và TEIAs.
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+ş1*.1*7581*48ŝ&
$.KX±QNKŢSKSOºFKRKRĮWÂŦQJWĬĪQJWUŰWĬSKSYÂLŎXNLŔQ
WL§QTX\ŌWÂŐKŰSWF .KLTXW

A.1. Các quy định pháp luật, hiệp định và công ước về hoặc có
những quy định liên quan đến hoạt động tương trợ tư pháp và
thu hồi tài sản
t Pháp lệnh về tương trợ tư pháp trong lĩnh vực hình sự (MLAO)
điều chỉnh việc thực hiện và tiếp nhận yêu cầu tương trợ có liên
quan đến các vấn đề về hình sự (không áp dụng đối với các phần
lãnh thổ khác của Trung Quốc) và thừa nhận hiệu lực cho các
thỏa thuận song phương và đa phương về tương trợ tư pháp
(http:// www.hklii.org/hk/legis/ord/525/index.html#s26).http://
www.hklii.org/hk/legis/ord/525/index.html - /h
t Pháp lệnh chống buôn bán trái phép ma túy (Thu hồi tài sản)
(DTROP) tạo cơ sở pháp lý cho hoạt động tương trợ tư pháp
trong việc tạm giữ và tịch thu các tài sản và công cụ phạm tội
có liên quan đến hoạt động buôn bán trái phép ma túy. Theo
Sắc lệnh về chống buôn bán trái phép ma túy (Thu hồi tài sản)
(Các Quốc gia và Vùng lãnh thổ được chỉ định) (DTROP Or), các
lệnh tịch thu tài sản có liên quan đến hoạt động buôn bán trái
phép chất ma túy tại những Quốc gia và Vùng lãnh thổ được chỉ
định có thể được đăng ký và đảm bảo thực thi tại Đặc khu hành
chính Hồng Kông, Trung Quốc (http://www.hklii.hk/ hk/legis/
en/ord/405/).
t Đặc khu hành chính Hồng Kông, Trung Quốc chỉ có thể cung
cấp tương trợ tư pháp một cách trực tiếp dựa trên MLAO,
DTROP hoặc Pháp lệnh về Chứng cứ, mà không thể dựa trên các
thỏa thuận quốc tế.
t Pháp lệnh về Chứng cứ (EO) cho phép các tòa án cung cấp tương
trợ tư pháp cho các tòa án nước ngoài trong việc thu thập chứng
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cứ của các vụ án hình sự đã được hoặc có thể được khởi tố.
(http://www.hklii.org/hk/legis/ord/8/index.html#s77c). Một số
loại hình tương trợ có giới hạn được quy định trong EO và căn
cứ trên đơn thỉnh cầu
t 5ÓOIÿՉOUIÈOHOʅN óՅDLIVIËOIDIÓOI)ՓOH,ÙOH 
Trung Quốc đã có thỏa thuận song phương về tương trợ tư pháp
(MLA) với Úc, Bỉ, Canađa, Đan Mạch, Pháp, Đức, Israel, Nhật,
Cộng Hòa Triều Tiên, Malaysia, Hà Lan, New Zealand, Philippines, Bồ Đào Nha, Ba Lan, Singapore, Thụy Sĩ, Ukraina, Liên
hiệp Vương quốc Anh, và Hoa Kỳ. Các thỏa thuận đã được ký
nhưng chưa bắt đầu có hiệu lực là các thỏa thuận với các nước
Phần Lan, Indonesia, Ấn Độ, Ireland, Ý, Nam Phi, và Sri Lanka.
Ngoài ra, các Công ước Merida, Vienna, Palermo, và Công ước
về chống tài trợ cho khủng bố cũng áp dụng cho Đặc khu hành
chính Hồng Kông, Trung Quốc.
A.2. Điều kiện pháp lý tiên quyết để triển khai hoạt động tương
trợ tư pháp
t 5ԼUDԻDÈDZÐVDԽVUԋԊOHUS՛UԋQIÈQUIFPRVZÿՏOID՝B.-"0
đều phải đáp ứng điều kiện cùng hình sự hóa. Một số hình thức
tương trợ tư pháp (như các lệnh khám xét và thu giữ tài sản,
lệnh yêu cầu bắt buộc cung cấp chứng cứ, việc ban hành lệnh
phong tỏa tài sản và thực thi hay đăng ký các lệnh tịch thu tài
sản của tòa án nước ngoài) không chỉ đòi hỏi đáp ứng điều kiện
cùng hình sự hóa mà còn đòi hỏi yêu cầu tương trợ đó phải liên
quan đến một “tội phạm nghiêm trọng” (một hành vi phạm tội
có thể bị xử phạt theo luật của nước yêu cầu với hình phạt tù
không ít hơn 24 tháng).
t $ÈDIPԺUÿՖOHUԋԊOHUS՛MJÐORVBOÿՉOWJՍDUÖNLJՉNDÈDUIÙOH
tin, dữ liệu công khai, lấy lời khai của nhân chứng, hoặc cung
cấp các thông tin trên cơ sở có sự đồng ý của nguồn tin, có thể
được thực hiện ngoài khuôn khổ tương trợ tư pháp và vì vậy,
không đòi hỏi phải đáp ứng điều kiện cùng hình sự hóa.
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t /HVZÐOUՁDDØÿJDØMԺJÿԋ՛DZÐVDԽVUSPOHNՐJUSԋOHI՛Q Eá
trong khuôn khổ các thỏa thuận song phương hay đa phương về
tương trợ tư pháp, hay thông qua một thỏa thuận đặc biệt dành
cho một yêu cầu cụ thể.
A.3. Các căn cứ từ chối tương trợ tư pháp
Căn cứ vào Mục 5 của MLAO, yêu cầu tương trợ tư pháp phải bị từ
chối nếu:
t 7JՍDÿÈQ՞OHZÐVDԽVÿØDØUIՋYÉNIԺJÿՉODI՝RVZՊO BOOJOI
hay trật tự công cộng của Trung Quốc (Để biết thêm chi tiết,
xem Mục B.2. và B.3.).
t :ÐVDԽVÿØMJÐORVBOÿՉOWJՍDUSVZUՒNՖUDÈOIÉOWՊNՖUIËOI
vi phạm tội có tính chất chính trị hoặc cá nhân đó, vì lý do trong
những bối cảnh nào đó, đã bị quy kết là đã hoặc đang thực hiện
một hành vi phạm tội có tính chất chính trị.
t :ÐV DԽV ÿØ MJÐO RVBO ÿՉO WJՍD USVZ UՒ IBZ US՟OH QIԺU NՖU DÈ
nhân về một hành động hay không hành động mà nếu xảy ra
trên lãnh thổ của Đặc khu hành chính Hồng Kông, Trung Quốc
thì sẽ cấu thành một hành vi phạm tội theo luật quân sự áp dụng
trên lãnh thổ Hồng Kông nhưng không cấu thành một hành vi
phạm tội như vậy nếu chiếu theo luật hình sự thông thường.
t $ØOIաOHDʅOD՞YÈDÿÈOHÿՋUJOSՂOHZÐVDԽVUԋԊOHUS՛OËZ
được thực hiện nhằm truy tố, trừng phạt hoặc bằng cách khác
nhằm gây hại cho một cá nhân bởi lý do chủng tộc, tôn giáo,
quốc tịch hay chính kiến chính trị của cá nhân đó.
t :ÐVDԽVDØMJÐORVBOÿՉOWJՍDUSVZUՒNՖUDÈOIÉOWՊNՖUIËOI
vi phạm tội mà cá nhân đó đã bị buộc tội, hoặc đã được thả tự
do hoặc đã được ân xá bởi một tòa án hoặc một cơ quan khác có
thẩm quyền tại lãnh thổ đó, hoặc đã chấp hành xong hình phạt
theo quy định của pháp luật của nơi đó, đối với hành vi phạm tội
đó hoặc hành vi phạm tội khác cùng cấu thành một tội phạm.
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t 7JՍD ÿÈQ ՞OH ZÐV DԽV DØ UIՋ QIԋԊOH IԺJ OHIJÐN USՐOH ÿՉO
những lợi ích thiết yếu của Đặc khu hành chính Hồng Kông,
Trung Quốc.
t :ÐVDԽVÿØMJÐORVBOÿՉONՖUIËOIÿՖOHIPՅDLIÙOHIËOIÿՖOH
mà, nếu xảy ra trên lãnh thổ Đặc khu hành chính Hồng Kông
Trung Quốc, sẽ không cấu thành một tội phạm theo luật của
Hồng Kông.
t /ԊJÿԋBSBZÐVDԽVLIÙOHQIԻJMËOԊJÿÍÿԋ՛DRVZÿՏOIWËLIÙOH
đáp ứng việc thực hiện nguyên tắc có đi có lại trong tương lai đối
với các yêu cầu tương trợ tư pháp trong lĩnh vực hình sự của Đặc
khu hành chính Hồng Kông.
t /ԊJÿԋBSBZÐVDԽVLIÙOHQIԻJMËOԊJÿÍÿԋ՛DRVZÿՏOIWËZÐV
cầu đó liên quan đến việc điều tra hành vi phạm tội về thuế, trừ
khi mục đích chính của yêu cầu đó không phải là để định giá
thuế hay thu thuế.
Căn cứ vào Mục 5 (43) của MLAO, một yêu cầu tương trợ tư pháp
có thể bị từ chối nếu:
t $ԊRVBOÿԋBSBZÐVDԽVLIÙOHQIԻJMËDԊRVBOUIFPRVZÿՏOI
t $ԊRVBOÿԋBSBZÐVDԽVMËNՖUDԊRVBOÿԋ՛DRVZÿՏOIUSPOH
thỏa thuận có liên quan.
t :ÐVDԽVÿØMJÐORVBOÿՉONՖUIËOIWJQIԺNUՖJDØUIՋCՏUS՟OH
phạt với mức án tử hình và, nếu xảy ra trên lãnh thổ Đặc khu
hành chính Hồng Kông, Trung Quốc, hành vi này sẽ không
cấu thành một hành vi phạm tội nghiêm trọng đến mức chịu
mức án tử hình hoặc sẽ cấu thành một hành vi phạm tội nghiêm trọng đến mức chịu mức án tử hình nhưng hình phạt đó
không thể được thi hành và nước yêu cầu không đảm bảo được
rằng hình phạt tử hình sẽ không được áp dụng hoặc sẽ không
được thi hành.
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B.1. Cơ quan trung ương có thẩm quyền tiếp nhận, xử lý và thực
hiện yêu cầu tương trợ tư pháp về hình sự
t #Ֆ5ԋQIÈQMËDԊRVBOUSVOHԋԊOHDIՏVUSÈDIOIJՍNUIբDIJՍO
và tiếp nhận tất cả yêu cầu liên quan đến tương trợ tư pháp. Các
yêu cầu tương trợ không cần thiết phải được gửi qua con đường
lãnh sự hoặc ngoại giao, mà có thể được gửi trực tiếp đến cơ
quan trung ương.
t 5SPOH UIբD UՉ  DÈD ZÐV DԽV UԋԊOH US՛ Uԋ QIÈQ ÿԋ՛D Yՠ Mâ CՙJ
một vụ chuyên trách về tương trợ tư pháp thuộc Bộ tư pháp. Vụ
tương trợ tư pháp hoạt động như một đầu mối kết nối giữa với
các cơ quan liên quan và quốc gia yêu cầu tương trợ.
t óԽVNՒJUSVOHԋԊOHUJՉQOIՀODÈDZÐVDԽVUԋԊOHUS՛UԋQIÈQ
thông qua các đơn thỉnh cầu căn cứ theo EO là Chánh văn
phòng Đặc khu hành chính, người sẽ chuyển tiếp các đơn thỉnh
cầu tới Tòa án tối cao.
B.2. Các yêu cầu về ngôn ngữ
t :ÐVDԽVUԋԊOHUS՛WËDÈDUËJMJՍVÿJLÒNQIԻJÿԋ՛DMՀQCՂOHUJՉOH
Anh hoặc tiếng Trung.
&7KXKŠLWLVİQ

C.1. Giai đoạn tố tụng có thể đề nghị tương trợ tư pháp
t )ԽVIՉUDÈDCJՍOQIÈQUԋԊOHUS՛DIJՉVUIFPRVZÿՏOID՝B.-"0
có thể được thực hiện trong giai đoạn điều tra. Tuy nhiên, việc
yêu cầu áp dụng các biện pháp tạm thời chỉ có thể được thực
hiện khi các quy trình tố tụng (mà trong đó “lệnh tịch thu tài
sản của tòa án nước ngoài” có thể được ban hành) đã hoặc đang
được thực hiện tại quốc gia yêu cầu, đồng thời hành vi đề cập
trong lệnh tịch thu tài sản được ban hành có liên quan đến một
“tội phạm nghiêm trọng”.
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t $ʅOD՞RVZÿՏOID՝B%5301 IPԺUÿՖOHUԋԊOHUS՛UԋQIÈQDØ
thể được thực hiện nhằm tạm giữ tài sản có được do buôn bán
trái phép các chất ma túy, và để đăng ký hay thực thi các lệnh về
tịch thu tài sản liên quan đến các hành vi phạm tội về buôn bán
trái phép ma túy.
t #JՍOQIÈQUԋԊOHUS՛DIJՉVUIFP&0ÿԋ՛DHJJIԺOÈQE՜OHÿՒJ
với việc lấy lời khai hoặc thu thập các chứng cứ, văn bản và chỉ
được áp dụng nhằm hỗ trợ việc khởi tố hoặc sẽ khởi tố vụ án và
chứng cứ được thu thập sẽ hỗ trợ khởi tố vụ án.
Truy nguyên
C.2. Các cơ chế truy nguyên tài sản hiện hành
t (JBJÿPԺOUIԾNQIÈOMԼZMJLIBJ .՜D .-"0 .՜DOËZRVZ
định về việc lấy lời khai dưới hình thức tuyên thệ hoặc thông
qua truyền hình trực tuyến và việc chuyển chứng cứ cho quốc
gia yêu cầu tương trợ.
t ćVUIՀQDI՞OHD՞ .՜D &0 $I՞OHD՞DØUIՋDØÿԋ՛DUIV
thập thông qua việc lấy lời khai của nhân chứng và thu thập các
tài liệu.
t ,IÈNYÏUWËUIVHJաWÖN՜DÿÓDIUIVUIՀQDI՞OHD՞ .՜D 
MLAO): Các lệnh khám xét liên quan đến các cá nhân, đất đai,
hay bất cứ tài sản nào, bao gồm cả việc thu giữ bất cứ vật gì tìm
được trong quá trình điều tra được cho là có liên quan, có thể
được ban hành nếu yêu cầu tương trợ liên quan đến một hành vi
phạm tội nghiêm trọng và có những cơ sở hợp lý để tin rằng vụ
án có liên quan đến lãnh thổ Đặc khu hành chính Hồng Kông,
Trung Quốc. Lệnh khám xét và thu giữ được ban hành có thể
liên quan đến bất cứ “vật” nào bao gồm sách, tài liệu, các hồ sơ
hay bất cứ một bài viết hay tài liệu nào khác. Tuy nhiên, các “vật”
ở đây không bao gồm bất kỳ tài liệu nào đươc bảo vệ bởi đặc
quyền pháp lý, hoặc nếu yêu cầu tương trợ có liên quan đến hoạt
động điều tra hành vi phạm tội về thuế, bất kỳ “tài liệu về thuế”
nào thuộc về tư vấn viên hoặc kiểm toán viên về thuế và có liên
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quan (một cách cụ thể) đến việc cung cấp và sử dụng tư vấn liên
quan đến thuế của khách hàng.
t $ÈD -ՍOI DVOH DԼQ DI՞OH D՞ .՜D   .-"0  )PԺU ÿՖOH
tương trợ có thể được thực hiện nếu yêu cầu tương trợ liên quan
đến một tội nghiêm trọng và nếu có đủ các căn cứ hợp lý để
tin rằng chứng cứ mà lệnh này đề cập đến hiện đang hoặc có
khả năng tìm thấy trên lãnh thổ của Đặc khu hành chính Hồng
Kông, Trung Quốc.Tuy nhiên, các “vật” ở đây không bao gồm
bất kỳ tài liệu nào thuộc phạm vi bảo vệ của đặc quyền pháp lý,
hoặc nếu yêu cầu tương trợ có liên quan đến hoạt động điều tra
hành vi phạm tội về thuế, bất kỳ “tài liệu về thuế” nào thuộc về tư
vấn viên hoặc kiểm toán viên về thuế và có liên quan (một cách
cụ thể) đến việc cung cấp và sử dụng tư vấn liên quan đến thuế
của khách hàng.
t 5ՒOH ÿԺU UËJ MJՍV .՜D   .-"0  7JՍD NՖU DÈ OIÉO LIÙOH
tuân thủ một thủ tục tố tụng nước ngoài nào đã được tống đạt
cho cá nhân đó thì không bị coi là phạm tội theo luật của Đặc
khu hành chính Hồng Kông, Trung Quốc.
t $ÈDMՍOIWՊHJÈNTÈULIÙOHÿԋ՛DRVZÿՏOIUSPOH%5301
C.3. Tiếp cận thông tin bảo mật của ngân hàng hoặc bí mật nghề
nghiệp
t $ʅOD՞.՜DD՝B.-"0 WJՍDDVOHDԼQDÈDUËJMJՍVIBZUIÙOH
tin được bảo mật (bao gồm cả các bí mật ngân hàng) có thể bị
buộc phải thực hiện nếu có cơ sở để Bộ trưởng Tư pháp nhận
định rằng việc làm này là vì lợi ích công cộng của Hồng Kông;
các tài liệu sẽ không được cung cấp nếu thuộc phạm vi bảo vệ
của đặc quyền pháp lý, hoặc nếu yêu cầu tương trợ có liên quan
đến hoạt động điều tra hành vi phạm tội về thuế, bất kỳ “tài liệu
về thuế” nào thuộc về tư vấn viên hoặc kiểm toán viên về thuế
và có liên quan (một cách cụ thể) đến việc cung cấp và sử dụng
tư vấn liên quan đến thuế của khách hàng.
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Các biện pháp tạm thời (Lệnh Phong tỏa, Tạm giữ, Tịch thu tài sản)
C.4. Thực thi trực tiếp bản án phong tỏa hoặc tạm giữ tài sản của
tòa án nước ngoài
t .-"0WË%5301LIÙOHDIPQIÏQUIբDUIJUSբDUJՉQDÈDMՍOI
của tòa án nước ngoài về tạm giữ hay thu giữ tài sản. Thay vào
đó, các nước có yêu cầu tương trợ tư pháp, thông qua Bộ trưởng
Tư pháp, phải tiến hành các thủ tục xin ban hành lệnh thu giữ
tài sản trong nước chiếu theo Mục 27, MLAO, hoặc Mục 10
DTROP (được sửa đổi bởi DTROP Or) như quy định dưới đây.
DTROP được áp dụng đối với các tài sản liên quan đến hành vi
tội phạm về buôn bán trái phép chất ma túy.
C.5. Quyết định đưa ra biện pháp tạm thời trong nước theo yêu
cầu của tòa án nước ngoài
t Cơ sở pháp lý: Mục 27 MLAO và Mục 6 và 7 của Phụ lục 2; Mục
10 P DTROP (được sửa đổi bởi DTROP Or). DTROP chỉ áp
dụng đối với các tài sản liên quan đến hành vi tội phạm về buôn
bán trái phép chất ma túy.
t Thủ tục: Một quốc gia nước ngoài, thông qua Bộ trưởng Tư
pháp, có thể yêu cầu Tòa sơ thẩm ban hành một lệnh tạm giữ tài
sản nếu vụ án (mà theo đó một lệnh tịch thu tài sản của tòa nước
ngoài có thể được ban hành) đã được khởi tố hoặc có thể được
khởi tố tại quốc gia yêu cầu tương trợ và nếu hành vi phạm tội
được đề cập trong lệnh thu giữ tài sản là một “tội phạm nghiêm
trọng”.
t Yêu cầu về chứng cứ: Lệnh tạm giữ tài sản có thể được ban hành
nếu một lệnh tịch thu tài sản từ nước ngoài đã được ban hành
trong quá trình tố tụng hoặc nếu có các căn cứ hợp lý để tin
rằng một lệnh thu giữ như vậy có thể được ban hành trong quá
trình tố tụng, khi quá trình tố tụng chưa kết thúc và có cơ sở để
tin rằng tài sản đang hiện hữu trên lãnh thổ của Đặc khu hành
chính Hồng Kông, Trung Quốc; nếu tòa án nhận định rằng quá
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trình tố tụng sẽ được thực hiện tại một quốc gia khác và có
những căn cứ hợp lý để tin rằng một lệnh của tòa án nước ngoài
về thu giữ tài sản có thể được ban hành. Các lệnh tạm giữ tài sản
có thể áp dụng đối với mọi loại tài sản hữu hình hiện đang được
nắm giữ hoặc quản lý bởi bị đơn, bao gồm cả tài sản mà quyền
sở hữu được chuyển giao cho người đó sau khi lệnh tạm giữ tài
sản đã được ban hành, cũng như những tài sản được nắm giữ
bởi một cá nhân khác do nguyên đơn chuyển giao dưới hình
thức cho tặng.
t Thời hạn: Nếu sau một khoảng thời gian được coi là “hợp lý”
theo quan điểm của Tòa sơ thẩm mà quá trình tố tụng vẫn chưa
được bắt đầu tại quốc gia yêu cầu tương trợ, tòa án sẽ hủy bỏ
lệnh tạm giữ tài sản. Quá trình tố tụng sẽ được coi là bắt đầu
tại quốc gia yêu cầu tương trợ nếu vụ việc đang được tòa án giải
quyết.
Tịch thu tài sản
C.6. Thực thi các lệnh tịch thu tài sản của nước ngoài
t Cơ sở pháp lý: Mục 28 MLAO và Mục 28 DTROP. DTROP chỉ
áp dụng đối với các hành vi phạm tội buôn bán trái phép các
chất ma túy.
t Thủ tục: Lệnh tịch thu tài sản của tòa án nước ngoài có liên quan
tới các “tội phạm nghiêm trọng” có thể được đăng ký và sau
đó được thực thi trực tiếp tại Đặc khu hành chính Hồng Kông,
Trung Quốc bởi tòa án sơ thẩm. Lệnh thu giữ tài sản của tòa án
nước ngoài sau khi được đăng ký thụ lý tại tòa án sẽ được tòa án
tiến hành thực thi.
t Yêu cầu về chứng cứ: Tòa án sơ thẩm có thể thực thi lệnh tịch
thu tài sản của nước ngoài nếu lệnh đó vẫn còn hiệu lực và không
bị kháng cáo tại nơi lệnh đó được ban hành; những người bị ảnh
hưởng vắng mặt tại phiên tòa đã phải được thông báo về phiên
tòa và có đủ thời gian hợp lý để tự biện hộ cho mình; đồng thời
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207

việc thực thi lệnh tịch thu tài sản đó tại Đặc khu hành chính
Hồng Kông không được trái với lợi ích công.
C.7. Phạm vi áp dụng các lệnh tịch thu tài sản không dựa trên
phán quyết
t ,IÈJOJՍNiMՍOIUՏDIUIVUËJTԻOD՝BUÛBÈOOԋDOHPËJwCBPHՓN
cả lệnh tịch thu tài sản theo thủ tục dân sự và lệnh tịch thu tài
sản dựa trên phán quyết của tòa án. Như vậy, lệnh tịch thu tài
sản theo thủ tục dân sự của tòa án nước ngoài có thể được thực
thi tại Đặc khu hành chính Hồng Kông, Trung Quốc.
C.8. Tịch thu tài sản hợp pháp có giá trị tương đương với tài sản
bất hợp pháp
t /IաOHUËJTԻODØHJÈUSՏUԋԊOHÿԋԊOHWJUËJTԻOCԼUI՛QQIÈQWË
các phương tiện phạm tội có thể bị tịch thu theo pháp luật của
Đặc khu hành chính Hồng Kông, Trung Quốc.
'&FK©QKWKŶFWĬĪQJWUŰNK±QJFKªQKWKŶF

t )PԺUÿՖOHUԋԊOHUS՛DØUIՋÿԋ՛DUIբDIJՍOCՙJ$ԊRVBOUÖOI
báo tài chính liên hợp (http://www. jfiu.gov.hk/), cảnh sát, cơ
quan hải quan, Cơ quan tiền tệ Hồng Kông (HKMA) (http://
www.info.gov.hk/hkma/), phải tuân thủ các điều kiện quy định
tại Pháp lệnh về ngân hàng, Chương 155, Các đạo luật của Đặc
khu Hồng Kông, Trung Quốc.
t $ÈD DԊ RVBO USÐO ÿÉZ UIբD IJՍO UԋԊOH US՛ Uԋ QIÈQ UIFP QIÉO
quyền mà không đòi hỏi phải có MOUs.
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1+Ĺ7%į1
$.KX±QNKŢSKSOºFKRKRĮWÂŦQJWĬĪQJWUŰWĬSKSYÂLŎXNLŔQ
WL§QTX\ŌWÂŐKŰSWF .KLTXW

A.1. Các quy định pháp luật, hiệp định và công ước về hoặc có
những quy định liên quan đến hoạt động tương trợ tư pháp và
thu hồi tài sản
t Luật Tương trợ Quốc tế trong Điều tra và các Vấn đề Liên quan
khác (LIAI) (http://www.moj.go.jp/ENGLISH/information/liai01.html) điều chỉnh hoạt động tương trợ tư pháp cho mọi hành
vi phạm tội theo luật pháp Nhật Bản.
t Luật Xử phạt Tội phạm có tổ chức, Kiểm soát Tài sản có được do
Phạm tội mà có và các Vấn đề khác (APOC) và Luật Quy định
Đặc biệt về Phòng chống Ma túy (ADSPL) bao gồm các quy định
về nhận dạng, thu giữ và bảo quản tài sản hoặc phương tiện
phạm tội và về thực hiện lệnh tịch thu tài sản từ nước ngoài
theo yêu cầu của một quốc gia khác đối với tất cả các tội phạm
nghiêm trọng.
t Luật Tương trợ Tư pháp ở Nước ngoài quy định việc tống đạt giấy
tờ pháp lý từ nước ngoài và tương trợ của tòa án Nhật Bản trong
quá trình thu thập chứng cứ.
t /IՀU #ԻO ÿÍ DIԼN E՞U DÈD IJՍQ ÿՏOI UԋԊOH US՛ Uԋ QIÈQ TPOH
phương với Trung Quốc; Đặc khu hành chính Hồng Kông,
Trung Quốc; Hàn Quốc và Hoa Kỳ. Các hiệp định quốc tế với
Liên bang Nga và Liên minh Châu Âu đã được ký kết và đang
được quốc hội Nhật Bản xem xét việc phê chuẩn.
t /IՀU#ԻOÿÍLâOIԋOHDIԋBQIÐDIVԾO$ÙOHԋD.FSJEB2VՒD
gia này hiện là thành viên của Công ước Viên, Công ước chống
tài trợ khủng bố, Công ước về trừng trị hành vi tài trợ khủng bố
và Công ước về chống hối lộ công chức nước ngoài trong giao
dịch kinh doanh quốc tế của Tổ chức hợp tác và phát triển kinh
3KŲOŲF%
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tế (OECD). Nhật Bản cung cấp tương trợ tư pháp dựa trên pháp
luật quốc gia, trong khi đó, những hiệp định tương trợ tư pháp
lại sửa đổi những điều kiện cụ thể theo các quy định của pháp
luật trong nước.
A.2. Điều kiện pháp lý tiên quyết để triển khai hoạt động tương
trợ tư pháp
t /HVZÐOUՁDDØÿJDØMԺJDԽOQIԻJÿԋ՛DÿԻNCԻPUSPOHNՐJUSԋOH
hợp (Điều 4/LIAI) khi yêu cầu đưa ra không thuộc phạm vi điều
chỉnh của một hiệp định nhất định. Nếu hiệp định đa phương
có quy định cụ thể về nguyên tắc có đi có lại, các quốc gia thành
viên của hiệp định đa phương đó cần tuân thủ nguyên tắc này.
Trong các trường hợp khác, quốc gia yêu cầu cần cam kết đảm
bảo nguyên tắc có đi có lại mỗi khi gửi đi một yêu cầu tương trợ.
t 5S՟USԋOHI՛QIJՍQÿՏOIDØRVZÿՏOILIÈD OHVZÐOUՁDDáOH
hình sự hóa phải được đảm bảo trong mọi trường hợp và đối với
mọi biện pháp tương trợ căn cứ theo Điều 2.2/LIAI.
t /IՀU#ԻODØRVZՊOZÐVDԽVUIÐNOIաOHÿJՊVLJՍOD՜UIՋMJÐO
quan đến việc sử dụng thông tin hoặc bằng chứng được cung
cấp dựa trên cơ sở của yêu cầu tương trợ tư pháp (nguyên tắc
chuyên biệt hóa).
A.3. Các căn cứ từ chối tương trợ tư pháp
Theo Điều 2/LIAI, Nhật Bản có quyền từ chối các yêu cầu tương trợ
tư pháp trong trường hợp:
t :ÐVDԽVUԋԊOHUS՛ÿØÈQE՜OHDIPUՖJQIԺNDIÓOIUSՏ IPՅDÿԋ՛D
coi là được thực hiện với mục đích điều tra tội phạm chính trị.
t )ËOIWJQIԺNUՖJUIVՖDUIԾNRVZՊOUSVZD՞VUSÈDIOIJՍNIÖOI
sự của Nhật Bản, trừ trường hợp có một hiệp định quy định
khác, khi yêu cầu tương trợ tư pháp được thực hiện đối với hành
vi phạm tội không cấu thành tội phạm theo pháp luật, quy định
hoặc pháp luật của Nhật Bản.
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t :ÐVDԽVUIԾNUSBOIÉODI՞OHIPՅDHJBPOՖQUBOHWՀUÿԋ՛DÿԋB
ra nhưng quốc gia yêu cầu không giải thích rõ trong văn bản
rằng các chứng cứ đó đóng vai trò quan trọng trong quá trình
điều tra, trừ trường hợp có một hiệp định quy định khác.
t ,IÙOHÿÈQ՞OHÿJՊVLJՍOWՊDáOHIÖOITբIØBMËDʅOD՞U՟DIՒJ
tương trợ trong các các hiệp định tương trợ tư pháp. Điều kiện
này chỉ được yêu cầu đối với các biện pháp cưỡng chế quy định
tại Hiệp định tương trợ tư pháp Nhật Bản-Hoa Kỳ.
%&FWKŴWŲFFKXQJYŎWĬĪQJWUŰWĬSKS

B.1. Cơ quan trung ương có thẩm quyền tiếp nhận, xử lý và thực
hiện yêu cầu tương trợ tư pháp về hình sự
t 5SԋOHI՛QLIÙOHDØ)JՍQÿՏOIUԋԊOHUS՛UԋQIÈQćFPóJՊV
3/LIAI, Bộ Ngoại giao (MOFA) là cơ quan trung ương tiếp nhận
mọi yêu cầu tương trợ tư pháp, và chuyển tiếp các yêu cầu này
tới Bộ Tư pháp (MOJ). Vụ Quan hệ quốc tế trực thuộc Bộ Tư
pháp sau đó sẽ quyết định chấp nhận hoặc từ chối yêu cầu gửi
tới, trong trường hợp chấp nhận, yêu cầu này sẽ được chuyển
tiếp tới cơ quan có thẩm quyền để thi hành.
t 5SԋOHI՛QDØ)JՍQÿՏOIUԋԊOHUS՛UԋQIÈQ#Ֆ5ԋQIÈQMËDԊ
quan trung ương tiếp nhận mọi yêu cầu tương trợ tư pháp.
B.2. Các yêu cầu về ngôn ngữ
t :ÐVDԽVUԋԊOHUS՛QIԻJÿԋ՛DMՀQUIËOIWʅOCԻOWËHՠJLÒNWJ
bản dịch sang tiếng Nhật (bao gồm cả các tài liệu bổ sung).
&7KXKŠLWLVİQ

C.1. Giai đoạn tố tụng có thể đề nghị tương trợ tư pháp
t .ՐJCJՍOQIÈQRVZÿՏOIUԺJ-*"*ÿՊVDØUIՋÿԋ՛DÈQE՜OHUSPOH
quá trình điều tra.
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Truy nguyên
C.2. Các cơ chế truy nguyên tài sản hiện hành
Tống đạt giấy tờ lên tòa án theo Luật Tương trợ tư pháp.
t óJՊV  -*"*RVZÿՏOIWJՍDUIVUIՀQDI՞OHD՞DԽOUIJՉUDIP
việc điều tra ở nước ngoài được thực hiện bởi một kiểm sát viên
hoặc một cán bộ tư pháp bằng cách yêu cầu triệu tập bất kỳ cá
nhân nào đến các cơ quan có thẩm quyền để tiến hành thẩm vấn
và bằng cách yêu cầu chủ sở hữu, người dành được quyền sở
hữu hoặc người nhận ủy thác của một tài liệu hoặc một đồ vật
khác giao nộp tài liệu hoặc đồ vật đó. Ngoài ra, các biện pháp sau
đây cũng được áp dụng: xin ý kiến chuyên gia; tiến hành thanh
tra và yêu cầu cơ quan nhà nước hoặc tổ chức công hoặc tư đệ
trình báo cáo về những vấn đề cần thiết. Không có bất kỳ chuẩn
mực cụ thể nào về thu thập chứng cứ và mọi yêu cầu đều được
xem xét cẩn thận đối với từng vụ việc.
t 5SԋOHI՛QDÈOIÉOLIÙOHUVÉOUI՝ZÐVDԽVD՝BóJՊV   RVZ
định về các biện pháp không bắt buộc), kiểm sát viên hoặc cán
bộ tư pháp cần yêu cầu tòa án để có biện pháp giải quyết.
t óJՊV  -*"*ÿՊDՀQÿՉOWJՍDUJՉOIËOIDÈDCJՍOQIÈQCՁUCVՖD
theo lệnh của tòa án của cơ quan có thẩm quyền như khám xét
và thu giữ hoặc giám định chứng cứ bắt buộc. Không có bất kỳ
chuẩn mực cụ thể nào về thu thập chứng cứ.
t óJՊV-*"*RVZÿՏOISՂOHUSPOHUSԋOHI՛QNՖUDÈOIÉOU՟
chối cung cấp lời khai theo Điều 8(1) hoặc trường hợp yêu cầu
tương trợ tư pháp được áp dụng cho việc thẩm tra bắt buộc một
nhân chứng trước tòa, kiểm sát viên cần phải nộp đơn đề nghị
thẩm phán tiến hành thẩm tra bắt buộc đối với nhân chứng đó.
Trong những trường hợp đó, quốc gia yêu cầu cần phải lập văn
bản giải thích chi tiết rằng những chứng cứ đó đóng vai trò quan
trọng trong quá trình điều tra, trừ khi có một hiệp định quy
định khác. Nhật Bản không thể tiến hành việc nghe lén thông
tin từ xa theo quy định của LIAI.
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t /IՀU#ԻOLIÙOHUIՋUJՉOIËOIWJՍDLJՋNTPÈUUËJLIPԻOUIFPRVZ
định của LIAI.
C.3. Tiếp cận thông tin bảo mật của ngân hàng hoặc bí mật nghề
nghiệp
t 1IÈQMVՀU/IՀU#ԻOLIÙOHDIPQIÏQRVZÿՏOIWՊCԻPNՀUOHÉO
hàng cản trở việc thực hiện tương trợ tư pháp. Do đó các cơ
quan có thẩm quyền có thể thu thập hay chia sẻ bất kỳ thông
tin nào của các tổ chức tài chính cho các quốc gia yêu cầu. Tuy
nhiên, Bộ Tư pháp cũng có thể đặt ra những giới hạn cho việc sử
dụng những thông tin này của các quốc gia yêu cầu chiếu theo
Điều 14.5 và 14.6/LIAI.
t óJՊV  D՝B #Ֆ MVՀU 5Ւ U՜OH )ÖOI Tբ ÿÍ DØ OIաOH TՠB ÿՔJ
đối với các yêu cầu tương trợ tư pháp, theo đó các thông tin,
tài liệu thuộc phạm vi bảo vệ của đặc quyền pháp lý không thể
được tiết lộ hoặc bị thu giữ. Tuy nhiên, trong một số điều kiện
nhất định, cũng như các vụ án trong nước, lệnh của tòa án theo
Điều 13/LIAI có thể tước bỏ đặc quyền pháp lý để thực hiện
tương trợ tư pháp.
Các biện pháp tạm thời (Lệnh Phong tỏa, Tạm giữ, Tịch thu tài sản)
C.4. Thực thi trực tiếp bản án phong tỏa hoặc tạm giữ tài sản của
tòa án nước ngoài
t -ՍOIQIPOHUՑBWËUIVHJաUËJTԻOD՝BUÛBÈOOԋDOHPËJLIÙOH
thể được thực thi trực tiếp ở Nhật Bản. Thay vào đó, các quốc gia
có thể yêu cầu tương trợ thông qua việc đảm bảo an toàn tài sản
theo Điều 66-73/APOC và Điều 21-23/ADSPL.
C.5. Quyết định đưa ra biện pháp tạm thời trong nước theo yêu
cầu của tòa án nước ngoài
t Cơ sở pháp lý: Điều 59-74 APOC và Điều 21 và 22 ADSPL.
t Thủ tục: Trường hợp không có hiệp định tương trợ tư pháp, Bộ
trưởng Bộ Ngoại giao tiếp nhận vụ việc và chuyển tiếp sang Bộ
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trưởng Bộ Tư pháp để xem xét. Trường hợp có hiệp định tương
trợ tư pháp, Bộ trưởng Bộ Tư pháp trực tiếp tiếp nhận vụ việc và
chuyển giao cho Viện trưởng Viện kiểm sát tối cao để chỉ định
một kiểm sát viên chịu trách nhiệm xử lý vụ việc. Kiểm sát viên
phụ trách sẽ nộp đơn lên Tòa án quận đề nghị xem xét và một
khi lệnh của tòa được ban hành thì số tài sản do phạm tội mà có
có thể bị thu giữ.
t Yêu cầu về chứng cứ: Tương trợ có thể được thực hiện nếu đáp
ứng điều kiện cùng hình sự hóa, khi các hành vi phạm tội mà
có biện pháp được yêu cầu thuộc Điều 59/APOC hoặc ADSPL
như được nêu dưới đây, khi trường hợp yêu cầu tương trợ không
đang trong giai đoạn chờ xét xử tại tòa án Nhật Bản, khi có
những căn cứ hợp lý để nghi ngờ rằng hành vi phạm tội trong
yêu cầu đã được thực hiện và tài sản là đối tượng tịch thu theo
pháp luật Nhật Bản.
t Thời hạn: Không quy định.
Tịch thu tài sản
C.6. Thực thi các lệnh tịch thu tài sản của nước ngoài
t Cơ sở pháp lý: Điều 59-74 APOC và Điều 21 và 22 ADSPL.
t Thủ tục: Trường hợp không có hiệp định nào về tương trợ tư
pháp, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao tiếp nhận vụ việc và chuyển tiếp
sang Bộ trưởng Bộ Tư pháp để xem xét. Trường hợp có hiệp
định về tương trợ tư pháp, Bộ trưởng Bộ Tư pháp trực tiếp tiếp
nhận vụ việc và chuyển giao cho Viện trưởng Viện kiểm sát tối
cao để chỉ định một kiểm sát viên chịu trách nhiệm xử lý vụ việc.
Kiểm sát viên phụ trách sẽ yêu cầu Tòa án quận xem xét và một
khi lệnh của tòa được ban hành, số tài sản có được do phạm tội
mà có có thể bị tịch thu.
t Yêu cầu về chứng cứ: Tương trợ chỉ có thể được thực hiện khi
đáp ứng điều kiện về cùng hình sự hóa, khi hành vi phạm tội mà
có biện pháp được yêu cầu thuộc Điều 59/APOC hoặc Điều 21214
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23/ADSPL, khi vụ việc yêu cầu trương trợ đang không trong giai
đoạn chờ xét xử trước tòa án Nhật Bản, khi lệnh tịch thu là bản
án cuối cùng và có hiệu lực tại quốc gia yêu cầu, khi tài sản là
đối tượng có thể bị tịch thu theo pháp luật Nhật Bản và khi nghi
phạm đã có cơ hội được bào chữa cho mình trong quá trình tố
tụng tại quốc gia yêu cầu.
C.7. Phạm vi áp dụng các lệnh tịch thu tài sản không dựa trên
phán quyết
t -ՍOIUՏDIUIVUËJTԻOLIÙOHEբBUSÐOQIÈORVZՉULIÙOHÿԋ՛D
thực thi tại Nhật Bản.
C.8. Tịch thu tài sản hợp pháp có giá trị tương đương với tài sản
bất hợp pháp
t óJՊV"10$WËóJՊVWË"%41-RVZÿՏOIWJՍDUՏDI
thu và thu hồi tài sản hợp pháp có giá trị tương đương với giá trị
của tài sản hoặc phương tiện có được do phạm tội.
'&FK©QKWKŶFWĬĪQJWUŰNK±QJFKªQKWKŶF

t 5ԋԊOHUS՛LIÙOHDIÓOIUI՞DDØUIՋÿԋ՛DUIբDIJՍOCՙJ5SVOH
tâm tình báo tài chính Nhật Bản (JFIC) (http://www.npa.go.jp/
sosikihanzai/jafic/jaficenglish page/jaficenglish.html), Cơ quan
quản lý dịch vụ tài chính (cơ quan giám sát) (http://www.fsa.go.
jp/en/index.html) cũng như cảnh sát và các cơ quan hải quan.
t $ÈD UVZÐO CՒ I՛Q UÈD IPՅD UIՑB UIVՀO HIJ OI MË LIÙOH DԽO
thiết trong trường hợp các cơ quan nói trên thực hiện hoạt động
tương trợ không chính thức. Tuy nhiên, các cơ quan này cũng
có các quy định và điều kiện nhất định để tạo thuận lợi cho việc
hợp tác và trao đổi thông tin.
t /IՀU#ԻOEVZUSÖWËTՠE՜OHDÈDWʅOQIÛOHUáZWJÐOWËDÈDTե
quan liên lạc Intepol tại một số quốc gia nhất định96.
96 Cá àđዒዠ ወ óê ዔđዜáኼዓኹኸđ
á đዋăòùêîዘǤ
3KŲOŲF%

215

Áŗ$+ĭ7-(56(<
$.KXQJSKSOºFKRKRĮWÂŦQJWĬĪQJWUŰWĬSKSYFFÂLŎXNLŔQ
WL§QTX\ŌWÂŐKŰSWF .KLTXW

A.1. Các quy định pháp luật, hiệp định và công ước về hoặc có
những quy định liên quan đến hoạt động tương trợ tư pháp và
thu hồi tài sản.
t -VՀU)՛QUÈDRVՒDUՉWՊUԋQIÈQIÖOITբ $+*$-  +FSTFZ 
(http://www.jerseylaw.je/Law/LawsInForce/default.aspx) cho
phép thực hiện tương trợ tư pháp rộng rãi tới mọi quốc gia.
t -VՀUóJՊVUSBIËOIWJHJBOEՒJ +FSTFZ MËDԊTՙQIÈQMâÿՋUIբD
hiện hoạt động tương trợ tư pháp trong những vụ án liên quan
đến hành vi gian dối nghiêm trọng.
t 2VZÿՏOIWՊWJՍDćբDUIJMՍOIUՏDIUIVUËJTԻODØÿԋ՛DEP
phạm tội (POCR) (Jersey) và quy định về việc thực thi lệnh
tịch thu tài sản có được do buôn bán trái phép chất ma túy
(DTOR) (http://www.jerseylaw.je/Law/LawsInForce/default.
aspx) điều chỉnh việc ban hành lệnh thu giữ, đăng ký thụ lý và
thi hành lệnh tịch thu tài sản từ nước ngoài liên quan đến các
hành vi phạm tội nghiêm trọng.
t -ՍOIWՊ$I՞OHD՞USPOHRVÈUSÖOIUՒU՜OHՙDÈDLIVWբDQIÈQMâ
khác (EO) (Jersey) (http://www.jerseylaw.je/Law/LawsInForce/
default.aspx) cho phép Tòa án Hoàng gia hỗ trợ các tòa án quốc
gia khác thu thập chứng cứ các vụ án hình sự hoặc dân sự.
t $ÙOHԋD.FSJEBEP7ԋԊOHRVՒD"OIQIÐDIVԾOWԿODIԋBDØ
hiệu lực mở rộng tới địa hạt Jersey. Công ước Viên, Công ước
chống tài trợ khủng bố và Công ước Châu Âu 1959 về tương trợ
tư pháp hình sự đã có hiệu lực mở rộng tới địa hạt Jersey. Mặc dù
không tham gia ký kết các hiệp định quốc tế nhưng Jersey vẫn có
thể thực hiện các hoạt động tương trợ tư pháp.
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A.2. Điều kiện pháp lý tiên quyết để triển khai hoạt động tương
trợ tư pháp
t ,IÙOHDԽOUIJՉUQIԻJÿÈQ՞OHOHVZÐOUՁDDØÿJDØMԺJÿՋUIբD
hiện tương trợ tư pháp. Tổng chưởng lý có quyền quyết định
việc thực hiện tương trợ tư pháp.
t $ʅOD՞óJՊVD՝B$+*$- WJՍDÿՖUOIՀQ LIÈNYÏUWËUIVHJա
chỉ được áp dụng trong trường hợp điều kiện cùng hình sự hóa
được đáp ứng. Trong khi đó, quy định tại Điều 2 của Luật Điều
tra hành vi gian dối (Jersey) không đề cập đến quy định này
(không yêu cầu điều kiện cùng hình sự hóa).
t $ʅOD՞UIFP10$3 ÿՋUJՉOIËOIDÈDCJՍOQIÈQUIVHJաWËUՏDI
thu, ngoài điều kiện cùng hình sự hóa, hành vi được đề cập
đến trong yêu cầu tương trợ phải cấu thành “tội phạm nghiêm
trọng” theo quy định pháp luật địa hạt Jersey (đó là một hành
vi phạm tội - không phải buôn bán trái phép chất ma túy, người
đó sẽ phải lãnh án tù từ một năm trở lên). Quy định về việc thực
thi lệnh tịch thu tài sản có được do phạm tội buôn lậu ma túy
(DTOR) không yêu cầu điều kiện cùng hình sự hóa hoặc các
hành vi cấu thành “tội phạm nghiêm trọng” trên địa hạt Jersey.
A.3. Các căn cứ từ chối tương trợ tư pháp
t 5ՔOH DIԋՙOH Mâ DØ RVZՊO RVZՉU ÿՏOI WJՍD UJՉO IËOI DÈD IPԺU
động tương trợ. Không có quy định bắt buộc về các căn cứ từ
chối tương trợ tư pháp, tuy nhiên, chính sách tương trợ tư pháp
của địa hạt Jersey là chấp thuận tất cả các yêu cầu tương trợ trừ
trường hợp những yêu cầu không tương đồng hoặc không phù
hợp với khuôn khổ pháp lý làm cơ sở để Tổng chưởng lý quyết
định tương trợ. Về mặt chính sách, Jersey sẽ không thực hiện
tương trợ nếu chính địa hạt này không yêu cầu tương trợ từ một
quốc gia khác trong cùng trường hợp tương tự do chi phí hoặc
mức độ nghiêm trọng của tội phạm. Chính quyền sẽ phải cân
nhắc cung cấp hoạt động tương trợ nếu giá trị tài sản thấp hơn
10.000 bảng (hoặc tương đương); hoặc đối với những trường
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hợp có hành vi lừa đảo nghiêm trọng hoặc phức tạp mà giá trị
thấp hơn 2.000.000 bảng (hoặc tương đương). Tuy nhiên, ngay
cả trong những trường hợp giá trị tài sản dưới mức này, chính
sách của Jersey là không ngăn cản việc thực hiện tương trợ tư
pháp trên cơ sở chính sách công. Nguyên tắc có đi có lại không
phải là yêu cầu tuyệt đối nhưng sẽ được xem xét khi cân nhắc có
tương trợ tư pháp hay không.
t #Ֆ/HPԺJHJBP"OILIÙOHOIԼUUIJՉUQIԻJUIBNHJBWËPCԼULˀ
yêu cầu tương trợ tư pháp nào đối với địa hạt Jersey; tuy nhiên,
trong quá trình thu thập thông tin, trong một số trường hợp,
Tổng chưởng lý sẽ tham khảo quan điểm của Bộ Ngoại giao và
các cơ quan chức năng khác trước khi quyết định.
t 2VZՊODPOOHԋJWËUÓOIDIԼUD՝BRVÈUSÖOIYÏUYՠՙRVՒDHJB
yêu cầu cũng là các yếu tố được đưa vào xem xét khi quyết định
chấp thuận hay từ chối yêu cầu.
%&FWKŴWŲFFKXQJYŎWĬĪQJWUŰWĬSKS

B.1. Cơ quan trung ương có thẩm quyền tiếp nhận, xử lý và thực
thi yêu cầu tương trợ tư pháp về hình sự
t 7ʅO QIÛOH 5ՔOH DIԋՙOH Mâ MË DԊ RVBO USVOH ԋԊOH DIՏV USÈDI
nhiệm về tất cả các yêu cầu tương trợ tư pháp.
t 5SÐOUIբDUՉ NՐJZÐVDԽVUԋԊOHUS՛USPOHHJBJÿPԺOÿԽVUJÐOTՈ
do trợ lý của cố vấn pháp luật xem xét, sau đó sẽ báo cáo hoặc
tiếp nhận ý kiến tham vấn của cố vấn pháp luật hoặc cố vấn
pháp luật cao cấp về cách thức xử lý một yêu cầu cụ thể.
B.2. Các yêu cầu về ngôn ngữ
t .ՐJWʅOCԻOZÐVDԽVQIԻJÿԋ՛DMՀQCՂOHUJՉOH"OIIPՅDÿԋ՛D
dịch sang tiếng Anh.
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C.1. Giai đoạn tố tụng có thể đề nghị tương trợ tư pháp
t $ʅOD՞UIFP$+*$-WË-VՀUóJՊVUSBIËOIWJM՟BÿԻP +FSTFZ 
hầu hết các biện pháp phải được tiến hành ngay khi bắt đầu quá
trình điều tra hành vi phạm tội ở quốc gia yêu cầu.
t $ÈDCJՍOQIÈQDԋ՚OHDIՉOIԋÿՖUOIՀQ LIÈNYÏUWËUIVHJաÿԋ՛D
quy định trong CJICL cũng như POCR và DTOR chỉ được áp
dụng khi đã khởi tố vụ án hoặc có những căn cứ hợp lý cho rằng
những thủ tục tố tụng đó sẽ được tiến hành ở quốc gia yêu cầu
(hoặc trong trường hợp được nêu ở CJICL, nếu một người đã bị
bắt có liên quan đến quá trình điều tra hoặc sẽ bị bắt). Được coi là
đã khởi tố vụ án khi bị cáo được thông báo bằng văn bản về quá
trình tố tụng có liên quan tới một hành vi phạm tội cụ thể hoặc
trong một đơn kiện gửi tới tòa án ở các quốc gia liên quan đề nghị
thực thi lệnh tịch thu tài sản của tòa án nước ngoài.
Truy nguyên
C.2. Các cơ chế truy nguyên tài sản hiện hành
t óJՊV$+*$-5ՔOHDIԋՙOHMâ TBVLIJOIՀOÿԋ՛DZÐVDԽVUԋԊOH
trợ của nước ngoài, có thể triệu tập và yêu cầu bất kỳ cá nhân
nào cung cấp bằng chứng có liên quan đến yêu cầu, cung cấp
cho Tổng chưởng lý, tòa án bất kỳ văn bản hoặc các vật chứng
nào, ngoài những văn bản, vật chất được ngân hàng bảo mật.
t óJՊV$+*$-ćFPZÐVDԽVD՝B5ՔOHDIԋՙOHMâ DIԼQIËOIWJÐO
có thể tiến hành các lệnh khám xét tài sản sau khi đã vụ án đã
được khởi tố hoặc việc bắt giữ đã được thực hiện nhằm mục đích
tìm kiếm chứng cứ và thu giữ bằng chứng tìm thấy tại nơi khám
xét hoặc nếu có những căn cứ hợp lý cho rằng thủ tục tố tụng
hoặc việc bắt giữ sẽ được tiến hành ở quốc gia yêu cầu; hành
vi đang trong quá trình xem xét cấu thành “tội phạm nghiêm
trọng” đã được thực hiện trên địa hạt Jersey; và có những căn cứ
hợp lý cho rằng có bằng chứng về tài sản liên quan đến hành vi
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phạm tội trên địa hạt Jersey. Mọi bằng chứng được cảnh sát thu
giữ phải được Tổng Chưởng lý chuyển tới quốc gia yêu cầu.
t óJՊVD՝B-VՀUÿJՊVUSBIËOIWJM՟BÿԻP +FSTFZ 5ՔOHDIԋՙOH
lý có thể tiến hành điều tra khi nghi ngờ có hành vi phạm tội liên
quan đến “hành vi gian dối nghiêm trọng hoặc phức tạp”. Theo
quy định của pháp luật, Tổng chưởng lý có quyền ra thông báo
yêu cầu người đang bị điều tra hoặc những người khác phải trả
lời câu hỏi hoặc cung cấp thông tin phục vụ điều tra hoặc yêu
cầu giao nộp bất kỳ tài liệu nào mà theo Tổng chưởng lý có liên
quan đến cuộc điều tra. Tổng chưởng lý có thể sao chép những
văn bản đó hoặc yêu cầu những người giao nộp phải cung cấp
hoặc giải thích về những tài liệu đó.
t -ՍOI$I՞OHD՞USPOHRVÈUSÖOIUՒU՜OHՙDÈDLIVWբDQIÈQMâ
khác (EO): Sau khi khởi tố vụ án, Tổng chưởng lý có thể thay
mặt tòa án hoặc hệ thống tòa án của quốc gia yêu cầu đề nghị
tòa án hoàng gia ban hành lệnh giao nộp tài liệu và lấy lời khai
của nhân chứng trên địa hạt Jersey.
C.3. Tiếp cận thông tin bảo mật của ngân hàng hoặc bí mật nghề
nghiệp
t óJՊVD՝B-VՀU$I՞OHD՞WՊDI՞OHU՟OHÉOIËOH +FSTFZ OʅN
1986 cho phép tiếp cận thông tin và tài liệu khác thuộc bí mật
ngân hàng theo lệnh của tòa án.
t óՋUIբDIJՍOUԋԊOHUS՛UԋQIÈQUIFP-VՀUÿJՊVUSBIËOIWJHJBO
dối (Jersey) năm 1991, Điều 2(9) quy định rằng, Tổng chưởng lý
có thể yêu cầu tiết lộ thông tin được ngân hàng bảo mật.
t 1IÈQMVՀUÿՏBIԺU+FSTFZLIÙOHCՁUCVՖDHJBPOՖQUËJMJՍVIPՅD
chứng cứ thuộc đặc quyền pháp lý trừ khi có nghi ngờ rằng
chính luật sư đã thực hiện hành vi phạm tội hình sự.
Lệnh phong tỏa, thu giữ, tạm giữ tài sản
C.4. Tiếp cận thông tin bảo mật của ngân hàng hoặc bí mật nghề
nghiệp
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t -ՍOIQIPOHUՑBWËUIVHJաUËJTԻOD՝BUÛBÈO nước ngoài không
được thi hành trực tiếp trên địa hạt Jersey.
C.5. Quyết định đưa ra biện pháp tạm thời trong nước theo yêu
cầu tương trợ của tòa án nước ngoài.
t Cơ sở pháp lý: Điều 15, 16 của POCR và Điều 15, 16 của DOTR.
t Thủ tục: Tổng chưởng lý có thể thay mặt cho quốc gia yêu cầu
đề nghị Tòa án Hoàng gia ban hành lệnh thu giữ tài sản (saisie
judiciaire).
t Yêu cầu về chứng cứ: Có thể ban hành lệnh nếu yêu cầu của cơ
quan thẩm quyền nước ngoài có liên quan đến “hành vi phạm
tội nghiêm trọng” theo pháp luật Jersey; thủ tục tố tụng đã được
tiến hành hoặc chuẩn bị được tiến hành ở quốc gia yêu cầu; đã
ban hành lệnh tịch thu tài sản từ nước ngoài hoặc có những căn
cứ hợp lý cho rằng những lệnh đó sẽ được ban hành trong quá
trình tố tụng. Theo quy định của POCR, lệnh thu giữ có thể
được áp dụng mở rộng tới bất kỳ tài sản nào được đề cập trong
lệnh tạm giữ tài sản của tòa án nước ngoài hoặc bất kỳ tài sản
hữu hình nào của bị cáo. Quy định về việc thực thi lệnh tịch thu
tài sản có được do phạm tội buôn lậu ma túy cũng cho phép các
hành động tương tự với người mà bị cáo đã trực tiếp hoặc gián
tiếp tặng quà hoặc bất kỳ tài sản nào mà bị cáo được hưởng lợi.
t Thời hạn: Khi chưa tiến hành thủ tục tố tụng, tòa án có thể bãi
bỏ lệnh thu giữ nếu thủ tục tố tụng không được tiến hành trong
khoảng thời gian tòa án cho là hợp lý.
Tịch thu tài sản
C.6. Thực thi các lệnh tịch thu tài sản từ nước ngoài
t Cơ sở pháp lý: Mục 39 của POCR và Mục 39 của DOTR.
t Thủ tục: Sau khi tiếp nhận lệnh thu giữ, Tổng chưởng lý có thể
đề nghị tòa án (theo yêu cầu của tòa án nước ngoài) thụ lý và
thực thi lệnh tịch thu tài sản của tòa án nước ngoài. Khi lệnh
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này đã được đăng ký thụ lý, tòa án sẽ tiến hành nhận diện tài sản
cần bị tịch thu để thực hiện đúng lệnh tịch thu tài sản của tòa án
nước ngoài và trao trả toàn bộ tài sản bị tịch thu vào Quỹ tịch
thu tài sản có được do phạm tội hình sự hoặc Quỹ tịch thu tài
sản có được do buôn bán trái phép chất ma túy (theo thỏa thuận
chia sẻ tài sản).
t Yêu cầu về chứng cứ: Lệnh tịch thu tài sản của tòa án nước
ngoài có thể được thi hành nếu vào thời điểm đăng ký thụ lý,
lệnh này vẫn còn hiệu lực và không bị khiếu nại; người khiếu nại
lệnh này không trình diện trong quá trình tố tụng và người được
thông báo về quá trình tố tụng đã có đủ thời gian để tự biện hộ
cho mình; và việc thực thi lệnh này trên địa hạt Jersey không trái
với lợi ích công.
C.7. Phạm vi áp dụng các lệnh tịch thu tài sản không dựa trên
phán quyết
Luật thu hồi tài sản theo thủ tục dân sự (hợp tác quốc tế) năm 2007
cho phép tiến hành thu thập chứng cứ và ban hành lệnh lệnh tạm
giữ tài sản cũng như việc đăng ký thụ lý các lệnh thu hồi tài sản dân
sự của tòa án nước ngoài.
C.8. Tịch thu tài sản hợp pháp có giá trị tương đương với tài sản
bất hợp pháp
t %բB UIFP ÿՏOI OHIʜB WՊ iUՏDI UIVw WË iUËJ TԻO IաV IÖOIw UIFP
pháp luật Jersey, các quy định của POCR và DTOR cũng cho
phép thu giữ tài sản hợp pháp có giá trị tương đương với tài sản
bất hợp pháp hoặc các công cụ phạm tội.
'&FK©QKWKŶFWĬĪQJWUŰNK±QJFKªQKWKŶF

t $ÈD IPԺU ÿՖOH UԋԊOH US՛ LIÙOH DIÓOI UI՞D DØ UIՋ ÿԋ՛D UJՉO
hành bởi Vụ phòng chống tội phạm tài chính có liên kết (JFCU)
(FIU) (http://www.jersey.police.uk/about/departments/JFCU/
index.html), Ủy ban dịch vụ tài chính (FSC) (http://www.jerseyfsc.org/), lực lượng cảnh sát và các cơ quan hải quan.
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&1*48ŝ&/,(&+7(167(,1
$.KXQJSKSOºFKRKRĮWÂŦQJWĬĪQJWUŰWĬSKSYFFÂLŎXNLŔQ
WL§QTX\ŌWÂŐKŰSWF .KLTXW

A.1. Các quy định pháp luật, hiệp định và công ước về hoặc có
những quy định liên quan đến hoạt động tương trợ tư pháp và
thu hồi tài sản
t $ÙOHRVՒD-JFDIUFOTUFJODØUIՋUJՉOIành tương trợ tư pháp căn
cứ trực tiếp vào các công ước quốc tế, bao gồm Công ước Châu
Âu về tương trợ tư pháp trong các vấn đề hình sự (ECMA),
Công ước của Hội đồng Châu Âu về hành vi rửa tiền, khám xét,
tạm giữ và tịch thu tài sản do phạm tội mà có, Công ước Palermo, Công ước Viên, Công ước chống khủng bố tài chính (SFT)
và Hiệp định tương trợ tư pháp song phương với Hoa Kỳ. Công
quốc Liechtenstein cũng đã phê chuẩn Công ước Merida.
t Đối với các nước không ký kết hiệp định tương trợ với Công
quốc Liechtenstein, tương trợ tư pháp có thể được thực hiện dựa
trên Luật tương trợ tư pháp quốc tế về các vấn đề hình sự (RHG)
(http://www.gesetze.li/Seite1.jsp?LGBlm=2000215). Luật RHG
quy định tất cả các loại hình tương trợ liên quan đến vấn đề hình
sự, bao gồm cả các biện pháp tạm thời như phong tỏa, thu giữ tài
sản và thi hành các phán quyết của tòa án nước ngoài, bao gồm
cả các lệnh tịch thu (phán quyết về tài sản).
A.2. Điều kiện pháp lý tiên quyết để thực hiện tương trợ tư pháp
t 5ԼUDԻDÈDZÐVDԽVQIԻJđáp ứng điều kiện có đi có lại, điều kiện
này được mặc định là đáp ứng đối với các quốc gia đã ký kết hiệp
định với nhau.
t /HPԺJUS՟WJՍDDIԼQIËOIDÈDRVZՉUÿՏOID՝BUÛBÈOOԋDOHPËJ 
tất cả các yêu cầu dựa trên RHG phải đáp ứng điều kiện cùng
hình sự hóa. Mọi trường hợp khác được giải quyết dựa trên các
quy định của hiệp định hiện hành có liên quan.
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A.3. Các căn cứ từ chối tương trợ tư pháp
Căn cứ vào Điều 51 của RHG, tương trợ tư pháp sẽ không được
chấp thuận nếu:
t :ÐVDԽVUԋԊOHUS՛UԋQIÈQ gây tổn hại đến trật tự công cộng hoặc
lợi ích thiết yếu của Công quốc Liechtenstein.
t ,IÙOHUIՋÿԻNCԻPSՂOHRVՒDHJBZÐVDԽVTՈđồng ý tương trợ
nếu Công quốc Liechtenstein đưa ra một yêu cầu tương trợ
tương tự.
t $ÈDIËOIWJQIԺNUՖJÿԋ՛DÿՊDՀQUSPOHZÐVDԽVLIÙOHCՏYՠ
phạt theo pháp luật của Công quốc Liechtenstein.
t ,IÙOHÿÈQ՞OHDÈDZÐVDԽVÿՅDCJՍUD՝B#ՖMVՀU5ՒU՜OH)ình
sự đối với việc áp dụng các biện pháp cưỡng chế như nghe trộm,
khám xét và thu giữ.
t $ÈDZÐVDԽVMJÐORVBOÿՉOUIÙOHUJONՀUOIԋOHOHIʜBW՜CԻP
mật không thể được gỡ bỏ ngay cả khi có quyết định của tòa án
Công quốc Liechtenstein (ví dụ như đặc quyền pháp lý). Bí mật
ngân hàng không nằm trong trường hợp này.
t #ÓNՀUOHÉOIËOHLIÙOHÿԋ՛DYՉQWËPDÈDUSԋOHIԊQLՋUSÐO
Nếu các điều kiện chung để tiến hành tương trợ tư pháp được
đáp ứng, thông tin về tài khoản ngân hàng có thể được thu thập
và trao đổi với cơ quan yêu cầu.
%&FWKŴWŲFFKXQJYŎWĬĪQJWUŰWĬSKS

B.1. Cơ quan trung ương có thẩm quyền tiếp nhận, xử lý và thực
hiện yêu cầu tương trợ tư pháp về hình sự
t $ԊRVBOUSVOHԋԊOHUJՉQOIՀOWËYՠMâUԼUDԻDÈDZÐVDԽVMJÐO
quan đến tương trợ tư pháp là Bộ Tư pháp. Chỉ những yêu cầu
dựa trên RHG mới cần phải gửi qua các kênh ngoại giao. Các
yêu cầu dựa trên các Hiệp định tương trợ tư pháp có thể được
gửi trực tiếp tới Bộ Tư pháp.
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t #Ֆ5ԋQIÈQTՈDIVZՋOHJBPDÈDZÐVDԽVDIPUIԾNQIÈOD՝B5ÛB
án - người có thẩm quyền quyết định việc thực hiện tương trợ.
Tất cả các yêu cầu tương trợ tư pháp được sao ra và gửi cho Văn
phòng Công tố viên (OPP) để lấy ý kiến. OPP có thể tiến hành
điều tra nội bộ dựa trên những thông tin có trong yêu cầu. Trong
quá trình thực hiện tương trợ tư pháp, OPP là một trong những
cơ quan tham gia và có ảnh hưởng tới việc đưa ra quyết định của
toà án. Tòa án xem xét các yêu cầu để xác định xem các điều kiện
pháp lý cơ bản đã được đáp ứng chưa, có căn cứ nào để từ chối
và liệu các yêu cầu cung cấp thông tin đã được thực thi đầy đủ
hay chưa.
t 5ԋԊOHUS՛UԋQIÈQTՈÿԋ՛DUIբDUIJOHBZTBVLIJZÐVDԽVđược
toà án chấp thuận. Khi các thủ tục tố tụng được hoàn thành, các
tài liệu được chuyển giao đến Bộ Tư pháp và từ đó được chuyển
trực tiếp, hoặc thông qua các kênh ngoại giao, đến cơ quan có
thẩm quyền của nước yêu cầu.
B.2. Các yêu cầu về ngôn ngữ
t $ÈDZÐVDԽVQIԻJÿԋ՛DMՀQCՂOHUJՉOHó՞DIPՅDLÒNUIFPCԻO
dịch sang tiếng Đức. Các yêu cầu dựa trên Công ước Palermo và
Công ước Merida có thể được lập bằng tiếng Anh.
&7KXKŠLWLVİQ

C.1. Giai đoạn tố tụng có thể đề nghị tương trợ tư pháp
t 5ԼUDԻDÈDCJՍOQIÈQOÐVEԋJÿÉZDØIJՍVMբDLՋU՟LIJDԊRVBO
có thẩm quyền tiến hành điều tra hoặc truy tố, với điều kiện luật
pháp và chính sách của quốc gia yêu cầu cho phép việc tiến hành
các cuộc điều tra dạng này. Cán bộ có thẩm quyền đề cập ở đây
có thể là thẩm phán, công tố viên hoặc cảnh sát và những cuộc
điều tra này sẽ trở thành điều tra tư pháp. Các thủ tục tố tụng
không nhất thiết phải ở tình trạng đang được thực hiện trước
khi phiên tòa diễn ra.
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Truy nguyên
C.2. Các cơ chế truy nguyên tài sản hiện hành
Công quốc Liechtenstein có thể thực hiện bất kỳ biện pháp nào, thay
mặt cho một quốc gia nước ngoài, nếu các biện pháp đó có hiệu lực
trong bối cảnh các vụ án trong nước (Điều 9 RHG), cụ thể là:
t $ÈDÿJՊV4U10 #ՖMVՀU5ՒU՜OH)ÖOITբ WՊWJՍDUIԾN
vấn các nhân chứng tại tòa án.
t óJՊV4U10DIPQIÏQLIÈNYÏUOIËՙIPՅDDÈOIÉOOՉVOHIJ
ngờ rằng vật chứng quan trọng cho quá trình điều tra hình sự có
tại nhà riêng hoặc nơi ở của người đó. Điều 96 StPO quy định
việc thu giữ vật chứng và tài liệu được tìm thấy trong quá trình
khám xét như được nêu dưới đây.
t $ʅOD՞WËPóJՊVB4U10 UPËÈODØUIՋCBOIËOIMՍOIZÐVDԽV
các ngân hàng và công ty tài chính cung cấp dữ liệu của khách
hàng và thông tin, tài liệu về các mối quan hệ kinh doanh hiện
tại và trước đó nếu các dữ liệu này được cho là “cần thiết để xử
lý” một vụ án hình sự hoặc nếu có nghi ngờ rằng các tài liệu,
thông tin này chứa manh mối về các tài sản do phạm tội mà có.
t ,IJDØMՍOID՝BUÛBÈO óJՊV4U10DIPQIÏQHJÈNTÈUUIÙOH
tin liên lạc điện tử trong trường hợp hành vi vi phạm liên quan
tới cuộc điều tra có nguy cơ bị phạt từ một năm tù trở lên.
t ,IÙOHDØRVZÿՏOIQIÈQMVՀUD՜UIՋWՊMՍOIUIFPEÜJ HJÈNTÈU
tài khoản ngân hàng. Trên thực tế, thông thường các thẩm phán
chỉ ra lệnh cho ngân hàng theo dõi tài khoản và báo cáo về hoặc
thực hiện một số giao dịch nhất định sau khi có sự đồng ý của
tòa án.
C.3. Tiếp cận thông tin bảo mật của ngân hàng hoặc bí mật nghề
nghiệp
t 2VZÿՏOIWՊCÓNՀUOHÉOIËOHLIÙOHÿԋ՛DÈQE՜OHUSPOHDÈD
cuộc điều tra hình sự trong nước hay các thủ tục tố tụng để
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tương trợ tư pháp. Trên cơ sở yêu cầu tương trợ tư pháp đã cung
cấp các căn cứ minh chứng cho việc nghi ngờ rằng một hành
vi phạm tội đã diễn ra tại quốc gia yêu cầu cũng như đã nêu rõ
hành vi đó thuộc phạm vi xử lý theo luật pháp của Công quốc
Liechtenstein, thẩm phán sẽ yêu cầu ngân hàng giao nộp các tài
liệu hoặc thông tin liên quan. Nếu ngân hàng không thực hiện
yêu cầu này thì toà án sẽ áp dụng các biện pháp cưỡng chế. Chỉ
cần có yếu tố “nghi ngờ” là đã đủ cơ sở cho việc tiến hành điều
tra. Yêu cầu tương trợ tư pháp phải được gửi kèm cùng lệnh thu
giữ tài liệu ngân hàng do toà án có thẩm quyền tại nước yêu cầu
ban hành. Nếu pháp luật của quốc gia yêu cầu tương trợ không
cho phép thực hiện một lệnh như vậy (ví dụ như các tài liệu
ngân hàng nằm ngoài thẩm quyền pháp lý của quốc gia yêu cầu
tương trợ), văn bản yêu cầu tương trợ phải đính kèm một thông
báo khẳng định rõ điều này.
Các biện pháp tạm thời (Lệnh phong tỏa, thu giữ và tạm giữ
tài sản)
C.4. Tiếp cận thông tin bảo mật của ngân hàng hoặc bí mật
nghề nghiệp
t Cơ sở pháp lý: Điều 56 RHG và Mục 97 StPO.
t Thủ tục: Không thực thi trực tiếp các lệnh phong tỏa, thu giữ
và tạm giữ tài sản do các nước khác ban hành. Các quốc gia này
phải gửi một yêu cầu tương trợ tư pháp tới Công quốc Liechtenstein. Trên cơ sở đó, Tòa án có thẩm quyền sẽ ban hành lệnh
phong tỏa, thu giữ hoặc tạm giữ tài sản. Xem Mục C.3. Tiếp cận
thông tin bảo mật của ngân hàng hoặc bí mật nghề nghiệp
t Yêu cầu về chứng cứ: Chỉ cần có một nghi ngờ “đơn giản” ban
đầu đã được coi là có đủ căn cứ. Đối với những yêu cầu bổ sung
thêm, xem Mục C.3. Tiếp cận thông tin bảo mật của ngân hàng
hoặc bí mật nghề nghiệp
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C.5. Quyết định đưa ra biện pháp tạm thời trong nước theo yêu
cầu tương trợ của tòa án nước ngoài
t Cơ sở pháp lý: Điều 97a StPO.
t Thủ tục: Không thực thi trực tiếp các lệnh phong tỏa, thu giữ
và tịch thu tài sản do các nước khác ban hành. Các quốc gia này
phải gửi một yêu cầu tương trợ tư pháp tới Công quốc Liechtenstein. Trên cơ sở đó, Tòa án có thẩm quyền sẽ ban hành lệnh
phong tỏa, thu giữ hoặc tạm giữ tài sản. Xem Mục C.4: Tiếp cận
thông tin bảo mật của ngân hàng hoặc bí mật nghề nghiệp. Thủ
tục tương tự với các yêu cầu tương trợ tư pháp nêu trong Mục
B.1: Cơ quan trung ương có thẩm quyền tiếp nhận, xử lý và thực
hiện yêu cầu tương trợ tư pháp về hình sự.
t Yêu cầu về chứng cứ: Lệnh thu giữ tài sản có được do phạm tội
được ban hành trong trường hợp có nghi ngờ về hành vi làm
giàu bất chính hoặc về nguồn gốc bất hợp pháp của tài sản và
trong điều kiện giả định là các tài sản này là đối tượng của lệnh
thu giữ. Mọi tài sản là đối tượng của lệnh tịch thu theo quy định
của Điều 97a StPO đều có thể bị thu giữ. Một nghi ngờ “đơn
giản” (ban đầu) được coi là có đủ cơ sở để mở một cuộc điều tra
sơ bộ.
t Thời hạn: Lệnh thu giữ chỉ được ban hành trong một khoảng
thời gian nhất định nhưng có thể được gia hạn. Sau hai năm,
việc gia hạn có thể được chấp nhận nếu có sự đồng ý của Tòa
phúc thẩm. Trên thực tế, các lệnh tạm thời thường có hiệu lực
trong vòng một năm. Thời hạn này có thể được kéo dài thêm 1
năm nữa và lâu hơn trong một số trường hợp ngoại lệ nhất định.
Tuy nhiên, các quốc gia yêu cầu phải cung cấp cho tòa án, trong
thời gian trước khi hết thời hạn, các thông tin về chiều hướng
của các vụ kiện và những lý do tại sao các vụ án này không được
hoàn thành. Nếu không, lệnh lạm thời sẽ hết hiệu lực.
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Tịch thu tài sản
C.6. Thực thi các lệnh tịch thu tài sản của nước ngoài
t Cơ sở pháp lý: Điều 64 RHG.
t Thủ tục: Các yêu cầu thực thi các quyết định của tòa án hình sự
nước ngoài được Bộ Tư pháp tiếp nhận và chuyển giao tới Tòa
án tư pháp, nơi xác định xem có thuộc trường hợp cấm thi hành
lệnh hay không. Công quốc Liechtenstein có thể đề nghị quốc
gia yêu cầu tương trợ cung cấp các tài liệu bổ sung nếu tài liệu
đó cần thiết cho việc thực thi lệnh. Nếu Tòa án cho rằng tất cả
các yêu cầu của RHG đã được đáp ứng, Tòa sẽ đưa ra quyết định
phù hợp với lệnh tịch thu tài sản nước ngoài và lệnh đó sẽ bắt
đầu có hiệu lực tại Công quốc Liechtenstein.
t Yêu cầu về chứng cứ: Lệnh tịch thu tài sản của tòa án nước ngoài
có thể được thi hành nếu quyết định đưa ra ở phiên xét xử tuân
thủ các nguyên tắc cơ bản của Điều 6 Công ước về bảo vệ quyền
con người và các quyền tự do cơ bản; đáp ứng yêu cầu cùng hình
sự hóa và hành vi phạm tội không liên quan đến chính trị, quân
sự, hay tội phạm hình sự về thuế; quyết định vẫn còn hiệu lực;
và cá nhân hiện không bị truy tố với cùng một tội danh ở Công
quốc Liechtenstein hoặc đã được Tòa án Công quốc Liechtenstein tuyên bố trắng án hay bị kết án với cùng tội danh. Lệnh
tịch thu tài sản của tòa án nước ngoài chỉ được thực thi nếu lệnh
trong nước tương ứng chưa được ban hành và nếu tài sản hoặc
đối tượng của lệnh đang hiện hữu trên lãnh thổ của Công quốc
Liechtenstein.
C.7. Phạm vi áp dụng các lệnh tịch thu tài sản không dựa trên
phán quyết
t $ÈDMՍOIUIVIՓJUËJTԻOLIÙOHEբBUSÐOQIÈORVZՉUQIԻJOՂN
trong phạm vi điều chỉnh của Điều 64 RHG và có thể được thực
hiện. Luật Tố tụng Hình sự của Công quốc Liechtenstein cho
phép thu hồi tài sản không dựa trên phán quyết trong các thủ
tục tố tụng trong nước. Điều này được quy định rõ ràng trong
luật pháp và thực tiễn ở Công quốc Liechtenstein. Các vấn đề
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có thể phát sinh khi thi hành lệnh tịch thu “dân sự” của các
quốc gia theo hệ thống thông luật. Việc lệnh tịch thu “dân sự”
tương ứng trong thủ tục tố tụng của quốc gia đề nghị tương trợ
có được coi là có yếu tố “hình sự” theo quy định của RHG hay
không sẽ được xem xét trong từng vụ việc cụ thể.
C.8. Tịch thu tài sản hợp pháp có giá trị tương đương với tài sản
bất hợp pháp
t -VՀUQIÈQD՝B$ÙOHRVՒD-JFDIUFOTUFJOOIÖODIVOHDIPQIÏQ
thực hiện việc tịch thu thông qua lệnh của tòa án yêu cầu nộp
một số tiền tương đương với số tiền thu được từ hành vi phạm
tội, đó cũng là cơ sở để thực hiện các lệnh của tòa án nước ngoài
về tịch thu tài sản có giá trị tương đương.
t 5PËOCՖUËJTԻO EáՙUÖOIUSԺOHCÖOIUIԋOHIPՅDIՑOHIØD ÿՊV
bị tịch thu trên nguyên tắc rằng bất cứ vật gì đáp ứng điều kiện
là đối tượng tịch thu đều sẽ bị thu giữ (Điều 96 StPO).
'&FK©QKWKŶFWĬĪQJWUŰNK±QJFKªQKWKŶF

t )PԺUÿՖOHUԋԊOHUS՛LIÙOHDIÓOIUI՞DDØUIՋÿԋ՛DUIբDIJՍO
bởi Đơn vị tình báo tài chính Công quốc Liechtenstein FIU
(http://www.llv.li/LLV-sfiu-home.htm), Cơ quan thị trường tài
chính (http://www.fma-li.li/?l=2&page_id = 8), Cơ quan thuế
Công quốc Liechtenstein và lực lượng cảnh sát.
t $ÈDDԊRVBOOØJUSÐOLIÙOHOIԼUUIJՉUQIԻJDØCJÐOCԻOHIJOI
để có thể hỗ trợ không chính thức cho nhau. Hỗ trợ được thực
hiện dựa trên các hiệp định đã được ký kết hoặc dựa trên cơ sở
luật pháp và nguyên tắc có đi có lại.
t $ÙOH RVՒD -JFDIUFOTUFJO LIÙOH EVZ USÖ WʅO QIÛOH UáZ WJÐO
ở nước ngoài và các quốc gia khác cũng không duy trì các
văn phòng như vậy tại Công quốc Liechtenstein. Công quốc
Liechtenstein sử dụng các văn phòng tùy viên của các quốc gia
nước ngoài có trụ sở tại Thụy Sỹ hoặc Đức, những nước có thẩm
quyền với Công quốc Liechtenstein.
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6,1*$325(
$.KXQJSKSOºFKRKRĮWÂŦQJWĬĪQJWUŰWĬSKSYFFÂLŎXNLŔQ
WL§QTX\ŌWÂŐKŰSWF .KLTXW

A.1. Các quy định pháp luật, hiệp định và công ước về hoặc có
những quy định liên quan đến hoạt động tương trợ tư pháp và
thu hồi tài sản
t -VՀUUԋԊOHUS՛MԿOOIBVWՊWԼOÿՊIÖOITբ."$." IUUQTUBUVFT
agc.gov.sg/non_version/cgi-bin/cgi_retrieve.pl?actno=REVED190A&doctitle=MUTUAL%20ASSISTANCE%20IN%20
CRIMINAL%20MATTERS%20ACT&date=latest&method=part).
t $ÈDIJՍQÿՏOIUԋԊOHUS՛UԋQIÈQTPOHQIԋԊOHWJóՅDLIVIËOI
chính Hồng Kông, Trung Quốc và Ấn Độ.
t )JՍQÿՏOIUԋԊOHUS՛UԋQIÈQTPOHQIԋԊOHWՊUՖJQIԺNNBUÞZ
với Hoa Kỳ.
t )JՍQÿՏOIUԋԊOHUS՛UԋQIÈQÿBQIԋԊOHWJRVՒDHJBUIVՖD
Hiệp hội các nước Đông Nam Á (ASEAN).
t 4JOHBQPSFÿÍUIÙOHRVBDÈD$ÙOHԋD7JÐO $ÙOHԋD1BMFSNP 
Công ước về khủng bố tài chính và Công ước Merida. Yêu cầu
tương trợ tư pháp có thể không căn cứ trực tiếp vào các Công
ước nhưng sẽ căn cứ theo các quy định của MACMA hoặc một
hiệp định tương trợ tư pháp song phương hoặc đa phương thích
hợp.
A.2. Điều kiện pháp lý tiên quyết để thực hiện tương trợ tư pháp
t 5ԼUDԻDÈDZÐVDԽVUԋԊOHUS՛DʅOD՞UIFP."$."QIԻJÿÈQ՞OH
nguyên tắc cùng hình sự hóa. Những khác biệt trong phân loại
tội phạm không phải là rào cản đối với công tác tương trợ tư
pháp bởi yếu tố được đem ra cân nhắc là bản chất của hành vi
phạm tội chứ không phải tên gọi của các tội phạm.
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t /HVZÐOUՁDDØÿJDØMԺJQIԻJÿԋ՛DÿԻNCԻPWËDØUIՋÿԋ՛DUIբD
hiện trên cơ sở một thỏa thuận căn cứ theo Mục 16(2) của Luật
MACMA về thỏa thuận đặc biệt dành cho một yêu cầu cụ thể
liên quan đến một tội phạm cụ thể (thỏa thuận này có thể được
đưa vào trong yêu cầu hoặc một văn bản riêng), hoặc là thông
qua một thoả thuận song phương hoặc đa phương ký kết với
Singapore.
A.3. Các căn cứ từ chối tương trợ tư pháp
Căn cứ theo Điều 20 MACMA, các yêu cầu tương trợ tư pháp phải
bị từ chối nếu Tổng chưởng lý cho rằng:
t 2VՒDHJBZÐVDԽVUԋԊOHUS՛UԋQIÈQLIÙOHUIբDIJՍOÿÞOHDÈD
quy định của biên bản ghi nhớ hay các thỏa thuận song phương
hoặc đa phương đang được áp dụng.
t :ÐVDԽVUԋԊOHUS՛UԋQIÈQMJÐORVBOÿՉODÙOHUÈDÿJՊVUSB LIՙJ
tố, xử phạt người có hành vi phạm tội có liên quan tới chính trị.
t :ÐVDԽVUԋԊOHUS՛UԋQIÈQMJÐORVBOÿՉODÙOHUÈDÿJՊVUSB LIՙJ
tố, trừng phạt người phạm tội vi phạm quân luật.
t $ØOIաOHDʅOD՞RVBOUSՐOHHJÞQÿԻNCԻPSՂOHZÐVDԽVUԋԊOH
trợ tư pháp được thực hiện với mục đích điều tra, khởi tố, trừng
phạt hoặc tạo ra thành kiến với một cá nhân vì những lý do liên
quan tới chủng tộc, tôn giáo, giới tính, nguồn gốc dân tộc, quốc
tịch hay quan điểm chính trị của cá nhân đó.
t $ÈDZÐVDԽVUԋԊOHUS՛UԋQIÈQMJÐORVBOÿՉOWJՍDÿJՊVUSB USVZ
tố, hoặc trừng phạt một cá nhân có hành vi phạm tội có thể bị
kết án, trắng án, hoặc ân xá bởi một tòa án hoặc cơ quan khác
có thẩm quyền ở nước đó; hoặc đã chấp hành các hình phạt quy
định của pháp luật của nước đó áp dụng đối với hành vi phạm
tội này hay với một hành vi phạm tội khác được cấu thành bởi
hành động tương tự như hành vi phạm tội được đề cập ban đầu.
t ,IÙOHÿÈQ՞OHÿJՊVLJՍODáOHIÖOITբIØB
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t )ËOIWJQIԺNUՖJÿԋ՛DÿՊDՀQUSPOHZÐVDԽVDIԋBÿ՝N՞DÿՖ
nghiêm trọng.
t $ÈD CՂOH DI՞OH ÿԋ՛D ZÐV DԽV LIÙOH ÿ՝ RVBO USՐOH DIP RVÈ
trình điều tra hoặc có thể thu thập được bằng các cách khác.
t 7JՍDUIբDIJՍOUԋԊOHUS՛DØUIՋÿJOHԋ՛DWJDÈDM՛JÓDIDIVOH
của cộng đồng.
t $ÈDDԊRVBODØUIԾNRVZՊOD՝BRVՒDHJBZÐVDԽVUԋԊOHUS՛Uԋ
pháp không đảm bảo rằng các vật chứng hoặc thông tin yêu cầu
sẽ không được sử dụng cho một mục đích khác ngoài mục đích
đã được chỉ ra trong văn bản yêu cầu, trừ trường hợp có sự chấp
thuận của Tổng chưởng lý.
t $ÈDDԊRVBODØUIԾNRVZՊOD՝BRVՒDHJBZÐVDԽVUԋԊOHUS՛Uԋ
pháp không đảm bảo rằng họ sẽ hoàn trả lại mọi thông tin, tài
liệu được thu thập làm bằng chứng hoặc dùng cho việc khám xét
và thu giữ theo yêu cầu tương trợ tư pháp đưa ra sau khi vấn đề
hình sự liên quan đã được giải quyết tại quốc gia yêu cầu.
t 2VZÿՏOIWՊUԋԊOHUS՛DØUIՋMËNQIԋԊOHIԺJÿՉOWJՍDUIբDUIJ
pháp luật hình sự ở Singapore.
Một yêu cầu tương trợ tư pháp có thể bị Tổng chưởng lý từ chối nếu,
căn cứ theo các điều khoản của một biên bản ghi nhớ hay các thỏa
thuận khác giữa Singapore và quốc gia yêu cầu tương trợ,
t 7JՍDUIբDIJՍOUԋԊOHUS՛TՈIPՅDDØLIԻOʅOHTՈԻOIIԋՙOHÿՉO
sự an toàn của bất cứ cá nhân nào.
t 7JՍDUIբDIJՍOUԋԊOHUS՛TՈUԺPSBHÈOIOՅOHÿՒJWJDÈDOHVՓO
lực của Singapore.
t 2VՒD HJB ZÐV DԽV UԋԊOH US՛ LIÙOH ÿԋ՛D DPJ MË RVՒD HJB OԋD
ngoài theo Mục 17 Luật MACMA, và quốc gia được coi là có
thẩm quyền đã không đáp ứng được điều kiện có đi có lại căn cứ
theo Mục 16(2) của Luật MACMA.
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B.1. Cơ quan trung ương có thẩm quyền tiếp nhận, xử lý và thực
hiện yêu cầu tương trợ tư pháp về hình sự
t 7ʅOQIÛOH5ՔOH$IԋՙOHMâMËDԊRVBOUSVOHԋԊOHDIՏVUSÈDI
nhiệm về tất cả các yêu cầu tương trợ tư pháp về hình sự. Tổng
Chưởng lý căn cứ trên một bộ quy trình chuẩn, bao gồm các
văn bản mẫu, để xử lý và tạo điều kiện thuận lợi cho việc thực
hiện các yêu cầu trên. Các tài liệu có thể được cung cấp trực
tuyến cho các quốc gia khác (http: // www.agc.gov.sg/criminal /
mutual_legal_asst.htm).
t $ÈDZÐVDԽVLIÙOHOIԼUUIJՉUQIԻJHՠJRVBDPOÿԋOHOHPԺJHJBP
hoặc lãnh sự mà có thể được gửi trực tiếp đến cơ quan trung
ương của quốc gia yêu cầu.
B.2. Các yêu cầu về ngôn ngữ
t 5ԼUDԻDÈDZÐVDԽVUԋԊOHUS՛WËDÈDUËJMJՍVÿÓOILÒNQIԻJÿԋ՛D
lập bằng tiếng Quan thoại (tiếng phổ thông Trung Quốc), Mã
Lai (Malaysia), Ta-min (Ấn Độ), hoặc tiếng Anh hoặc là phải
kèm theo một bản dịch. Tất cả yêu cầu phải lập thành văn bản.
&7KXKŠLWLVİQ

C.1. Giai đoạn tố tụng có thể đề nghị tương trợ tư pháp
t )ԽVIՉUDÈDIÖOIUI՞DUԋԊOHUS՛IՕUS՛DʅOD՞UIFP-VՀU."$."
có thể được cung cấp trong giai đoạn điều tra.
t -ՍOIUԺNHJաUËJTԻODIՎÿԋ՛DCBOIËOIOՉVW՜ÈOÿÍWËÿBOHCՏ
khởi tố. Thủ tục tố tụng được coi là đã được thực hiện tại quốc
gia yêu cầu sau khi bị cáo bị kết tội. Nếu sau ba tháng ban hành
lệnh tạm giữ tài sản, thủ tục tố tụng chưa được thực hiên tại
quốc gia yêu cầu, lệnh này sẽ được gỡ bỏ.
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Truy nguyên
C.2. Các cơ chế truy nguyên tài sản hiện hành
t #ՂOHDI՞OHQIԻJÿԋ՛DÿԋBSBUSԋDUÛBÈOTԊUIԾND՝B4JOHBQPSF
để sử dụng trong giai đoạn tố tụng chờ xét xử căn cứ theo Mục
21 Luật MACMA.
t $ÈDMՍOIZÐVDԽVDVOHDԼQUIÙOHUJO UËJMJՍVIPՅDDI՞OHD՞ CBP
gồm các báo cáo tài chính) từ tổ chức tài chính, các tổ chức
khác, hoặc cá nhân (Mục 22 Luật MACMA) có thể được ban
hành nếu có căn cứ hợp lý cho rằng một cá nhân cụ thể đã tiến
hành hoặc được hưởng lợi từ một tội phạm nước ngoài; thông
tin, tài liệu hay bằng chứng đề cập ở đây là những vật có giá trị
quan trọng (bản thân vật này hoặc khi kết hợp với một vật khác)
có yếu tố hình sự mà theo đó lệnh này được ban hành và không
bao gồm các vật chứng hoặc thông tin được phép bảo mật; và
lệnh này không đi ngược lại lợi ích công khi các thông tin, bằng
chứng hay tài liệu liên quan được đưa ra hoặc được cho phép
tiếp cận.
t 7JՍD UJՉO IËOI LIÈN YÏU WË UIV HJա UËJ TԻO ÿՋ MËN DI՞OH D՞
(theo Mục 33 Luật MACMA) có thể được thực hiện nếu yêu cầu
có liên quan đến vấn đề hình sự và có cơ sở hợp lý cho rằng các
chứng cứ được yêu cầu cấp có yếu tố hình sự và đang nằm trên
lãnh thổ Singapore.
t -ԼZMJLIBJUբOHVZՍOD՝BDÈDOIÉODI՞OH
C.3. Tiếp cận thông tin bảo mật của ngân hàng hoặc bí mật nghề
nghiệp
t ćÙOHUJOUËJDIÓOIDIՎDØUIՋÿԋ՛DDVOHDԼQDIPDÈDDԊRVBO
nước ngoài khi có lệnh của tòa án tối cao căn cứ theo Mục 22
(2) và 33 Luật MACMA.
t $ʅOD՞UIFP-VՀU."$." DÈDWՀUDI՞OHÿԋ՛DRVZՊOCԻPNՀU
như một đặc quyền pháp lý, bao gồm sự trao đổi thông tin giữa
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một người biện hộ hoặc luật sư với khách hàng trong quá trình
tư vấn pháp luật hoặc liên quan đến quá trình xét xử, sẽ không
được phép tiếp cận,
Các biện pháp tạm thời (Lệnh phong tỏa, thu giữ, tạm giữ tài sản)
C.4. Thực thi trực tiếp các lệnh phong tỏa và thu giữ tài sản của
tòa án nước ngoài
t -VՀU."$."LIÙOHDIPQIÏQUIբDUIJUSբDUJՉQDÈDMՍOIUԺN
giữ tài sản của tòa án nước ngoài. Cụ thể là, các quốc gia yêu
cầu tương trợ tư pháp phải thông qua Bộ trưởng Bộ Tư pháp đề
nghị ban hành lệnh thu giữ tài sản trong nước, căn cứ vào Mục
29 trong Luật MACMA như được nêu dưới đây.
C.5. Quyết định đưa ra biện pháp tạm thời trong nước theo yêu
cầu tương trợ của tòa án nước ngoài.
t Cơ sở pháp lý: Mục 29 Luật MACMA
t Thủ tục: Tổng chưởng lý - đại diện cho quốc gia yêu cầu tương
trợ tư pháp - sẽ đề nghị Tòa án tối cao ban hành một lệnh thu
giữ tài sản. Các lệnh thu giữ chỉ có thể được áp dụng đối với
toàn bộ tài sản có thể xác định được của một đối tượng cụ thể,
bao gồm tài sản được chuyển nhượng cho người đó sau khi ban
hành lệnh thu giữ.
t Yêu cầu về chứng cứ: Tòa án tối cao có thể ban hành các lệnh
này nếu như lệnh tịch thu tài sản của tòa nước ngoài đã được
ban hành trong quá trình tố tụng hoặc có cơ sở hợp lý cho rằng
các lệnh này sẽ được ban hành theo thủ tục tố tụng, các thủ tục
tố tụng chưa kết thúc và có căn cứ cho rằng tài sản hiện đang ở
trên lãnh thổ Singapore; hoặc nếu như vụ án sẽ bị khởi tố bởi
một cơ quan có thẩm quyền của quốc gia nước ngoài và có căn
cứ hợp lý để tin rằng quốc gia này có thể ban hành lệnh tịch thu
tài sản.
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t Thời hạn: Nếu sau 3 tháng mà vụ án vẫn chưa được khởi tố tại
quốc gia yêu cầu, Tòa án tối cao sẽ gỡ bỏ lệnh thu giữ tài sản.
Được coi như đã khởi tố bị can tại quốc gia yêu cầu khi bị cáo đã
bị buộc tội tại tòa.
Tịch thu
C.6. Thực thi các lệnh tịch thu tài sản của nước ngoài
t Cơ sở pháp lý: Mục 30 Luật MACMA.
t Thủ tục pháp lý: Các lệnh tịch thu tài sản của tòa án nước ngoài
có thể được đăng ký thụ lý và thực thi bởi Tòa án tối cao theo yêu
cầu của Tổng chưởng lý đối với những tài sản mà có căn cứ hợp
lý để tin rằng hiện đang nằm trên lãnh thổ Singapore. Lệnh tịch
thu tài sản của tòa án nước ngoài được định nghĩa là một quyết
định của tòa án tại các quốc gia nước ngoài nhằm thu hồi, tịch
biên hoặc tịch thu những tài sản (hoặc giá trị tài sản) hay số tiền
có liên quan tới hành vi phạm tội theo quy định pháp luật; hoặc
tài sản có được một cách trực tiếp hoặc gián tiếp hoặc giá trị thu
được, trực tiếp hay gián tiếp, từ hành vi phạm tội.
t Yêu cầu về chứng cứ: Tòa án tối cao có thể phê duyệt lệnh tịch
thu của tòa án nước ngoài nếu lệnh này vẫn có hiệu lực và không
bị kháng cáo ở quốc gia yêu cầu tương trợ; nếu cá nhân bị ảnh
hưởng bởi lệnh này không tham gia vào quá trình tố tụng mặc
dù đã nhận được thông báo về thủ tục tố tụng trong một thời
gian đủ để họ có thể biện hộ; và việc thi hành lệnh tịch thu của
tòa án nước ngoài tại Singapore không phương hại đến các lợi
ích công.
C.7. Phạm vi áp dụng các lệnh tịch thu tài sản không dựa trên
phán quyết
t Định nghĩa về “lệnh tịch thu tài sản của tòa án nước ngoài” theo
quy định tại Mục 2(1) của Luật MACMA có phạm vi đủ rộng
để bao gồm các lệnh tịch thu tài sản dân sự và lệnh tịch thu tài
3KŲOŲF%
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sản dựa trên phán quyết của tòa án. Do đó, lệnh tịch thu tài sản
không dựa trên phán quyết của tòa án nước ngoài có thể được
thực thi tại Singapore căn cứ theo Mục 29 Luật MACMA.
C.8. Tịch thu tài sản hợp pháp có giá trị tương đương với tài sản
bất hợp pháp
t /IԋÿÍRVZÿՏOIՙUSÐO MՍOIUՏDIUIVUËJTԻOD՝BUÛBÈOOԋD
ngoài được quy định trong Mục 2(1) Luật MACMA hướng tới
các tài sản hoặc khoản tiền có được trực tiếp và gián tiếp từ
hành vi tội phạm hoặc là giá trị của các tài sản đó. Như vậy, việc
tịch thu tài sản có giá trị tương đương có thể áp dụng cho các tài
sản nhưng không thể áp dụng đối các công cụ được sử dụng hay
có ý định sử dụng để thực hiện tội phạm liên quan.
'&FK©QKWKŶFWĬĪQJWUŰNK±QJFKªQKWKŶF

t )PԺUÿՖOHUԋԊOHUS՛DIÓOIUI՞DDØUIՋÿԋ՛DUIբDIJՍOCՙJ7ʅO
phòng báo cáo về các giao dịch đáng ngờ thuộc đơn vị tình báo
tài chính (FIU) (nguồn: http://www.cad.gov.sg/amlcft/STRO.
htm/), Cơ quan quản lý tiền tệ Singapore (MAS) (nguồn: http://
www.cad.gov.sg/) và cảnh sát cùng các cơ quan hải quan.
t $IՎ7ʅOQIÛOH#ÈPDÈPWՊDÈD(JBPEՏDIóÈOHOH 4530 ZÐV
cầu phải có biên bản ghi nhớ khi thực hiện tương trợ không
chính thức. Cơ quan Quản lý Tiền tệ Singapore, cảnh sát và các
cơ quan hải quan có thể cung cấp các loại hỗ trợ ngay cả trong
trường hợp không có biên bản ghi nhớ.
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7<%$11+$
$.KX±QNKŢSKSOºFKRKRĮWÂŦQJWĬĪQJWUŰWĬSKSYÂLŎXNLŔQ
WL§QTX\ŌWÂŐKŰSWF .KLTXW

A.1. Các quy định pháp luật, hiệp định và công ước về hoặc có
những quy định liên quan đến hoạt động tương trợ tư pháp và
thu hồi tài sản
Tây Ban Nha thực hiện tương trợ tư pháp dựa trên:
t $ÈDUIPԻUIVՀOÿBQIԋԊOH$ÙOHԋD.FSJEB $ÙOHԋD1BMFSmo, Công ước Viên, Công ước Schengen, Công ước năm 1990
của Hội đồng Châu Âu về tương trợ tư pháp về lĩnh vực hình sự,
Công ước của Hội đồng Châu Âu về chống rửa tiền năm 1990
và Công ước của Liên minh châu Âu về tương trợ tư pháp cùng
các nghị định thư đi kèm.
t $ÈDUIPԻUIVՀOTPOHQIԋԊOHWJDÈDRVՒDHJBՙ$IÉV.ե #ՁD
Phi và Châu Á (An-giê-ri, Ác-hen-ti-na, Úc, Bô-li-vi-a, Bra-xin,
Cộng hoà Cabo Verde, Ca-na-đa, Cộng hoà Chi-lê, Trung Quốc,
Cô-lôm-bi-a, Cu-ba, Cộng hoà Đô-mi-ni-ca, Cộng hoà En Xava-đo, Goa-tê-ma-la, Ấn Độ, Nhật Bản, Cộng hoà Liberia, Cộng
hòa Hồi giáo Mauritanie, Ma-rốc, Mê-xi-cô, Cộng hoà Panama, Paraguay, Pê-ru, Phi-líp-pin, Tuy-ni-di, Hoa Kỳ, Uruguay
vàCộng hoà Vê-nê-zuê-la).
t Đáp ứng nguyên tắc có đi có lại và thông qua các đơn thỉnh cầu
theo quy định tại Điều 278, Luật Tổ chức Tư pháp.
A.2. Điều kiện pháp lý tiên quyết để triển khai hoạt động tương
trợ tư pháp
t 5ԋԊOHUS՛UԋQIÈQDØUIՋÿԋ՛DDVOHDԼQDʅOD՞WËPNՖUIJՍQ
định hay tuân theo các nguyên tắc có đi có lại mà không cần
biện pháp bảo lãnh.
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t óJՊVLJՍODáOHIÖOITբIØBDԽOQIԻJÿԋ՛DÿÈQ՞OHUSԋDLIJ
tiến hành khám xét và thu giữ tài sản. Các biện pháp khác vẫn
có thể được thi hành trong trường hợp không có điều kiện cùng
hình sự hóa. Trong phạm vi Liên minh châu Âu, các thẩm phán
Tây Ban Nha có thể ban hành lệnh phong toả tài sản hoặc chứng
cứ và lệnh tịch thu trong một số trường hợp mà không yêu cầu
xác minh điều kiện cùng hình sự hóa; nếu lệnh đó do một thẩm
phán của quốc gia thành viên ban hành và vụ án có liên quan
đến các loại tội phạm đặc thù được nêu trong Luật 18/2006, ngày
5 tháng 6 (về việc thu giữ) và Luật 4/2010, ngày 10 tháng 3 (về
việc tịch thu). Tội phạm bị trừng phạt tại nước ban hành lệnh
với án tù tối đa từ 3 năm trở lên.
t ,IJDØZÐVDԽVWՊDáOHIÖOITբIØB DÈDDԊRVBOUԋQIÈQÿÈOI
giá bản chất hành vi phạm tội, mà không căn cứ vào tên gọi tội
phạm.
A.3. Các căn cứ từ chối tương trợ tư pháp
t $ÈDZÐVDԽVEբBUSÐOIJՍQÿՏOIDØUIՋCՏU՟DIՒJ DʅOD՞UIFPDÈD
hiệp định đang được áp dụng, chẳng hạn như Điều 18 (21) của
Công ước Parlemo hay Điều 7 (15) trong Công ước Viên.
t $ʅOD՞UIFPóJՊVD՝B-VՀU5ՔDI՞D5ԋQIÈQ /HVZÐOUՁD
có đi có lại), yêu cầu trong các đơn thỉnh cầu có thể bị từ chối
khi yêu cầu đó liên quan đến các vụ án thuộc thẩm quyền riêng
biệt của Tây Ban Nha; các hành động được yêu cầu không thuộc
thẩm quyền của cơ quan tư pháp; yêu cầu không được lập bằng
tiếng Tây Ban Nha hoặc không đáp ứng được tất cả yêu cầu về
tính hợp pháp; hoặc yêu cầu tương trợ làm phương hại đến trật
tự công cộng của Tây Ban Nha.
%7KŴWŲFFKXQJYŎWĬĪQJWUŰWĬSKS

B.1. Cơ quan trung ương có thẩm quyền tiếp nhận, xử lý và thực
thi yêu cầu tương trợ tư pháp về hình sự
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t 5ÉZ#BO/IBLIÙOHDØDԊRVBOUSVOHԋԊOHDIVZÐOUSÈDIUJՉQ
nhận và xử lý yêu cầu tương trợ tư pháp. Thay vào đó, cả công tố
viên và thẩm phán đều tham gia vào quá trình này và có thẩm
quyền đưa ra quyết định thi hành yêu cầu tương trợ tư pháp. Tuy
nhiên, chỉ thẩm phán mới có quyền yêu cầu các biện pháp có
ảnh hưởng đến việc thực hiện các quyền cơ bản, chẳng hạn như
các biện pháp tạm thời liên quan đến tài sản.
t ,IJLâLՉUIBZQIÐDIVԾODÈDIJՍQÿՏOIUԋԊOHUS՛UԋQIÈQ 5ÉZ
Ban Nha đều chỉ định Bộ Tư pháp (Ministerio de Justicia, Dirección General de Cooperación Jurídica Internacional. C/ San
Bernardo nº 45, Madrid, España) là cơ quan trung ương cho việc
tương trợ. Bộ Tư pháp sẽ chuyển văn bản yêu cầu tới thẩm phán
hoặc công tố viên. Trong một số trường hợp ngoại lệ, văn bản
yêu cầu sẽ được gửi trực tiếp tới thẩm phán hoặc công tố viên
mà không cần thông qua Bộ Tư Pháp – theo nguyên tắc nêu tại
Công ước Schengen và Hiệp định tương trợ tư pháp của Liên
minh châu Âu (2000). Căn cứ theo Công ước về Tương trợ Tư
pháp trong Lĩnh vực Hình sự của Hội đồng châu Âu năm 1959,
trong trường hợp khẩn cấp, yêu cầu tương trợ tư pháp có thể
được gửi trực tiếp tới thẩm phán (mặc dù sau đó vẫn phải gửi lại
qua cơ quan trung ương).
B.2. Các yêu cầu về ngôn ngữ
t ćFPOHVZÐOUՁD DÈDZÐVDԽVUԋԊOHUS՛UԋQIÈQQIԻJÿԋ՛DMՀQ
bằng tiếng Tây Ban Nha. Riêng thoả thuận song phương ký kết
với Bồ Đào Nha (1997) cho phép yêu cầu có thể được lập bằng
tiếng Bồ Đào Nha.
&7KXKŠLWLVİQ

C.1. Giai đoạn tố tụng có thể đề nghị tương trợ tư pháp
t 5ԼUDԻDÈDIÖOIUI՞DUԋԊOHUS՛UԋQIÈQDØUIՋÿԋ՛DUIբDIJՍOLIJ
nước yêu cầu bắt đầu quá trình điều tra hình sự.
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Truy nguyên
C.2. Các cơ chế truy nguyên tài sản hiện hành
t Tây Ban Nha cung cấp hoạt động tương trợ dưới bất kỳ hình
thức nào được quy định trong các thoả thuận song phương và đa
phương đối với các trường hợp cụ thể, bao gồm các cơ chế truy
nguyên được nêu trong Điều 46 của Công ước Merida, Điều 7
Công ước Viên và Điều 18 Công ước Palermo.
t 5SPOHUSԋOHI՛QLIÙOHDØIJՍQÿՏOIIJՍOIËOIOËPÿԋ՛DÈQ
dụng, Tây Ban Nha có thể cung cấp tương trợ tư pháp dựa trên
Điều 276 và 278 Bộ luật Tố tụng Hình sự (Luật Tổ chức Tư pháp)
với điều kiện là các biện pháp tương trợ không đi ngược lại pháp
luật và án lệ của Tây Ban Nha. Căn cứ theo quy định, thẩm phán
thẩm tra có quyền yêu cầu cung cấp tất cả thông tin và thực hiện
(theo quyết định của cơ quan này hoặc theo yêu cầu của các bên
liên quan) tất cả các biện pháp được cho là phù hợp và cần thiết
đối với một cuộc điều tra diễn ra tại một nước khác và ở mức
độ tối đa như vẫn được thực hiện trong quá trình tố tụng trong
nước.
t óՒJWJiUËJTԻOUIVՖDEJՍODԽOUSVZOHVZÐOw UIԾNQIÈODØUIՋ
sử dụng hệ thống cơ sở dữ liệu công (hồ sơ đăng ký đất đai, đăng
ký doanh nghiệp, đăng ký bất động sản), cơ sở dữ liệu tài khoản
ngân hàng của cơ quan thuế và cơ quan công chứng. Nếu có
các căn cứ xác đáng, thẩm phán có thẩm quyền ban hành lệnh
khám xét và thu giữ tài sản cũng như cho phép thực hiện nghe
lén điện thoại đối với những tội phạm nghiêm trọng. Dù không
có ngưỡng chứng cứ cụ thể được đặt ra nhưng mọi biện pháp có
ảnh hưởng đến các quyền cơ bản đều phải được chứng minh là
phù hợp và cần thiết.
C.3. Tiếp cận thông tin bảo mật của ngân hàng hay nghề nghiệp
Ȉ Theo luật pháp Tây Ban Nha, bí mật ngân hàng hay bí mật nghề
nghiệp không được phép cản trở hoạt động tương trợ tư pháp
theo pháp luật Tây Ban Nha. Tại Tây Ban Nha, các đối tượng
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tiếp nhận lệnh từ toà án, bao gồm các tổ chức tài chính, không
có ngoại lệ, đều có trách nhiệm cung cấp cho toà án bất cứ dữ
liệu nào được yêu cầu trong lệnh nếu tổ chức đó đang nắm giữ.
Không có điều khoản bảo mật nào được lấy làm lý do để từ chối
một lệnh như vậy.
t 5՟DIՒJDVOHDԼQUIÙOHUJODIPUIԾNQIÈOIPՅDUPËÈOUSPOH
phạm vi trách nhiệm bị coi là một hành vi phạm tội hình sự
căn cứ theo Điều 410 Luật Hình sự (công chức) hay Điều 556
(những cá nhân cụ thể, chẳng hạn như nhân viên ngân hàng).
t /HPËJSB NՖUTՒIJՍQÿՏOI DIՃOHIԺOOIԋ$ÙOHԋDD՝B-JÐO
minh Châu Âu chỉ ra rằng trong bối cảnh tương trợ quốc tế, các
quốc gia sẽ trao quyền cho toà án ban hành lệnh yêu cầu giao
nộp hoặc thu giữ hồ sơ ngân hàng, tài chính và thương mại, bất
chấp các quy định về bí mật ngân hàng. Các quy định tương tự
có trong Điều 46 (8) Công ước Merida, Điều 4.1 trong Công ước
của Liên minh Châu Âu về chống rửa tiền năm 1990, Điều 7
trong nghị định thư của Công ước về tương trợ tư pháp của Liên
minh Châu Âu, Điều 12 (6) Công ước Palermo và Điều 5 Công
ước Viên.
Các biện pháp tạm thời (Phong toả, Thu giữ và Tạm giữ tài sản)
C.4. Thực thi trực tiếp lệnh phong toả và thu giữ tài sản ở nước
ngoài
t -VՀUQIÈQ5ÉZ#BO/IBLIÙOHDIPQIÏQWJՍDUSբDUJՉQUIJIËOI
lệnh tạm giữ hay lệnh thu giữ tài sản của tòa án nước ngoài. Tạm
giữ tài sản chỉ có thể được tiến hành bằng các biện pháp trong
nước. Trong khu vực Liên minh Châu Âu, Tây Ban Nha chấp
nhận việc trực tiếp thi hành lệnh từ các quốc gia thành viên, tuy
nhiên yêu cầu đó phải được thực hiện theo luật pháp Tây Ban
Nha. Tham khảo Luật 18/2006 ngày 05 tháng 6 (về thu giữ tài
sản) và Luật 4/2010 ngày 10 tháng 3 (về tịch thu tài sản).
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C.5. Quyết định đưa ra biện pháp tạm thời trong nước theo yêu
cầu tương trợ của toà án nước ngoài
t Cơ sở pháp lý: Bộ luật Tố tụng Hình sự (quy định chính) và Bộ
luật Tố tụng Dân sự (quy định bổ sung)
t Thủ tục: Luật pháp Tây Ban Nha cho phép áp dụng các biện
pháp tạm thời nhằm đảm bảo hiệu lực của phán quyết sau này.
Quy định áp dụng đối với bất kỳ phương tiện phạm tội nào được
sử dụng hoặc dự định sử dụng khi thực hiện hành vi phạm tội,
và trực tiếp hay gián tiếp hưởng lợi từ hành vi phạm tội.
t Yêu cầu về chứng cứ: Không có yêu cầu cụ thể nào về chứng cứ
để thực hiện các yêu cầu ngoại trừ các hiệp định, công ước và
pháp luật Tây Ban Nha. Bất cứ biện pháp tạm thời nào có ảnh
hưởng tới quyền cơ bản phải được biện minh thỏa đáng.
t Thời hạn: Lệnh tạm giữ tài sản liên quan đến các công trình xây
dựng (bao gồm đất đai, căn hộ, lô đất) phải được đăng ký theo
quy định đăng ký đất đai để có hiệu lực và phải được gia hạn 4
năm một lần, hoặc lệnh đó sẽ hết hạn.
Tịch thu
C.6. Thực thi các lệnh tịch thu tài sản của tòa án nước ngoài
t Cơ sở pháp lý: Luật pháp Tây Ban Nha không cho phép trực
tiếp thực thi lệnh tịch thu tài sản ở nước ngoài trừ trường hợp
đề cập dưới đây. Lệnh tịch thu tài sản của tòa án nước ngoài có
thể được thi hành thông qua việc áp dụng biện pháp thu giữ tài
sản trong nước như đã đề cập ở phần trước. Trong khu vực Liên
minh Châu Âu, Tây Ban Nha đồng ý trực tiếp thi hành yêu cầu
của các nước thành viên, tuy nhiên yêu cầu đó phải được thực
hiện theo luật pháp Tây Ban Nha. Tham khảo Luật 4/2010 ngày
10 tháng 3 (về tịch thu tài sản).
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t Thủ tục:
t Yêu cầu về chứng cứ: Không có yêu cầu cụ thể nào về chứng cứ.
C.7. Phạm vi áp dụng các lệnh tịch thu tài sản không dựa trên
phán quyết
t )JՍOLIÙOHđược quy định.
C.8. Tịch thu tài sản hợp pháp có giá trị tương đương với tài sản
bất hợp pháp
t Áp dụng theo Điều 127 Bộ luật Hình sự.
'&FK©QKWKŶFWĬĪQJWUŰNK±QJFKªQKWKŶF

t $ÈDDԊRVBO UՔDI՞DOIԋ4&1#-"$6դCBOÿJՊVIËOI1IÛOH
chống rửa tiền và tội phạm tiền tệ (Ejecutivo de la Comisiónde
Prevención del Blanqueo de Capitales e Infracciones Monetarias) (FIU), Ngân hàng Tây Ban Nha, CNMV – Cơ quan giám
sát và điều tra thị trường chứng khoán (Comisión Nacional del
Mercado de Valores), DGFSF - Tổng cục bảo hiểm và trợ cấp xã
hội (các cơ quan giám sát) và lực lượng cảnh sát có thể cung cấp
những các biện pháp tương trợ tư pháp không chính thức.
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7+ű<6ƅ
$.KX±QNKŢSKSOºFKRKRĮWÂŦQJWĬĪQJWUŰWĬSKSYÂLŎXNLŔQ
WL§QTX\ŌWÂŐKŰSWF .KLTXW

A.1. Các quy định pháp luật, hiệp định và công ước về hoặc có
những quy định liên quan đến hoạt động tương trợ tư pháp và
thu hồi tài sản
t 5ԼUDԻDÈDZÐVDԽVUԋԊOHUS՛UԋQIÈQÿՊVÿԋ՛DUIբDIJՍOUIFP
quy định của Đạo luật Liên bang về tương trợ tư pháp quốc tế
trong các vấn đề hình sự (IMAC) (http://www.rhf.admin.ch/
etc/medialib / data / RHF / recht.Par.0016.File.tmp / sr351-1-e.
pdf) và Pháp lệnh tương trợ tư pháp trong các vấn đề hình sự
(O-IMAC) (http://www.rhf.admin.ch/etc/medialib/data/rhf/
recht.Par.0012.File.tmp/sr351-11-e.pdf).
t ć՜Z4եÿÍLâLՉUIJՍQÿՏOIUԋԊOHUS՛UԋQIÈQTPOHQIԋԊOHWË
đa phương với rất nhiều quốc gia đồng thời đã phê chuẩn nhiều
hiệp định quốc tế bao gồm các hiệp định tương trợ tư pháp (bao
gồm cả UNCAC). Danh sách đầy đủ của các hiệp định liên quan
về tương trợ tư pháp có thể tìm được trên trang web http://www.
rhf.admin.ch/rhf/fr/home/straf/recht/multilateral.html.
A.2. Điều kiện pháp lý tiên quyết để thực hiện tương trợ tư pháp
t /HVZÐOUՁDDØÿJDØMԺJÈQE՜OHDIPUԼUDԻDÈDZÐVDԽVUԋԊOHUS՛
tư pháp (Điều 8 Luật IMAC). Nguyên tắc có đi có lại sẽ được đáp
ứng trong trường hợp có một hiệp định liên quan hoặc một thỏa
thuận đặc biệt với một quốc gia yêu cầu. Các trường hợp khác
yêu cầu đảm bảo thực hiện nguyên tắc có đi có lại. Nguyên tắc có
đi có lại có thể được miễn đối với việc cung cấp các tài liệu hoặc
trong trường hợp việc thực hiện yêu cầu được cho là cần thiết
khi cân nhắc tới loại hình tội phạm liên quan.
t :ÐVDԽVDáOHIÖOITբIØBMËÿÛJIՑJCՁUCVՖDÿՋÈQE՜OHDÈDCJՍO
pháp cưỡng chế, bao gồm việc thu thập chứng cứ, khám xét, thu
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giữ hoặc tịch thu tài sản. Trong trường hợp không đáp ứng yêu
cầu cùng hình sự hóa, các biện pháp tương trợ không cưỡng chế
có thể được áp dụng. Điều kiện cùng hình sự hóa được đáp ứng
phụ thuộc vào pháp luật tại thời điểm đưa ra yêu cầu tương trợ,
không phải thời điểm kết tội hay thời điểm tiếp nhận yêu cầu
tương trợ.
t óJՊV  -VՀU *."$ RVZ ÿՏOI WՊ OHVZÐO UՁD DIVZÐO CJՍU IØB 
theo đó tương trợ tư pháp chỉ có thể được thực hiện với điều
kiện các tài liệu và thông tin được cung cấp không được sử dụng
cho mục đích điều tra hoặc làm bằng chứng tại tòa án đối với các
tội phạm chính trị, quân sự và các tội phạm về thuế trừ việc gian
lận thuế. Trong trường hợp yêu cầu tương trợ tư pháp có liên
quan đến bất kỳ hành vi phạm tội nào đã nêu trên, các thông tin
hoặc tài liệu được tiếp nhận từ Thụy Sỹ chỉ có thể được sử dụng
để điều tra và truy tố các hành vi phạm tội “thông thường” mà
không phải các hành vi phạm tội được quy định tại Điều 3.
A.3. Các căn cứ từ chối tương trợ tư pháp
Căn cứ theo Điều 2, Điều 3 và Điều 4 của IMAC, các yêu cầu có thể
bị từ chối nếu:
t 2VZUSÖOIUՒU՜OHD՝BRVՒDHJBOԋDOHPËJLIÙOHÿÈQ՞OHDÈD
yêu cầu về tố tụng của Công ước Châu Âu về quyền con người
và Quyền tự do cơ bản hoặc Công ước quốc tế về các quyền dân
sự và chính trị.
t 2VZUSÖOIUՒU՜OHD՝BRVՒDHJBOԋDOHPËJÿԋ՛DUJՉOIËOIÿՋ
truy tố hoặc trừng phạt một cá nhân vì quan điểm chính trị của
người đó hay vì người đó thuộc một nhóm xã hội, một chủng
tộc, tôn giáo hoặc một quốc tịch cụ thể nào đó.
t 2VZ USÖOI UՒ U՜OH D՝B RVՒD HJB OԋD OHPËJ DØ UIՋ MËN USԽN
trọng hơn tình trạng của cá nhân liên quan vì bất kỳ lý do nào
nêu trên.
t 2VZUSÖOItố tụng của quốc gia nước ngoài bị ảnh hưởng bởi
những thiếu sót nghiêm trọng khác.
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t óՒJUԋ՛OHD՝BRVZUSÖOIUՒU՜OHMËNՖUIËOIÿՖOHDØMJÐORVBO
chủ yếu tới chính trị, vi phạm các quy định quân sự hoặc tương
tự, hoặc có khả năng chống lại an ninh quốc phòng hoặc quân
sự của quốc gia yêu cầu.
t óՒJUԋ՛OHD՝BRVÈUSÖOIUՒU՜OHMËNՖUUՖJQIԺNNËDØLIԻOʅOH
được thực hiện nhằm giảm nghĩa vụ hoặc trách nhiệm về thuế
hoặc vi phạm các quy định liên quan đến chính sách tiền tệ,
thương mại hay kinh tế.
t )ËOIWJWJQIԺNLIÙOHÿ՝OHIJÐNUSՐOHÿՋUJՉOIËOIUSVZUՒ
t .ՖUUIԾNQIÈOՙć՜Z4եIBZՙRVՒDHJBZÐVDԽVÿÍUVZÐOCՒ
trắng án cho bị cáo hoặc hình phạt đã được thực thi hoặc không
thể được thực thi.
t 2VՒDHJBZÐVDԽVLIÙOHÿՓOHâUIբDIJՍOOHVZÐOUՁDDØÿJDØMԺJ
%&FWKŴWŲFFKXQJYŎWĬĪQJWUŰWĬSKS

B.1. Cơ quan trung ương có thẩm quyền tiếp nhận, xử lý và thực
thi yêu cầu tương trợ tư pháp về hình sự
t 7ʅOQIÛOHUԋQIÈQMJÐOCBOHć՜Z4եMËDԊRVBOUSVOHԋԊOHUJՉQ
nhận, và chuyển tiếp thông tin của phần lớn các yêu cầu tương
trự tư pháp chính thức. Sau khi tiến hành kiểm tra tổng thể, căn
cứ theo Điều 78 Luật IMAC, (xem xét liệu yêu cầu đã đáp ứng
quy định) các yêu cầu thường sẽ được chuyển tiếp đến thẩm
phán tòa sơ thẩm của một bang tại Thụy Sỹ, nơi yêu cầu sẽ được
thẩm định sơ bộ căn cứ theo Điều 80 Luật IMAC và thực thi.
t «P 1IÈQ ó՞DWËÅDØUIՋHՠJZÐVDԽVUԋԊOHUS՛UԋQIÈQUSբD
tiếp đến cơ quan thực thi của bang hoặc liên bang ở Thụy Sỹ dựa
trên các thỏa thuận song phương; các quốc gia Schengen có thể
làm việc trực tiếp với nhau.
t óՒJWJDÈDZÐVDԽVUԋԊOHUS՛ÿԋ՛DUJՉQOIՀOU՟ÅIBZ)PB,ˀ 
hoặc nếu một yêu cầu có liên quan đến nhiều hơn một tiểu bang,
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yêu cầu liên quan tới các vụ án phức tạp, hoặc tiểu bang có thẩm
quyền không thể thực hiện các yêu cầu trong thời gian thích hợp
thì Văn phòng Tư pháp liên bang chứ không phải các cơ quan tư
pháp tiểu bang có thẩm quyền xử lý và thực hiện các yêu cầu.
B.2. Các yêu cầu về ngôn ngữ
t $ÈDZÐVDԽVD՝BRVՒDHJBOԋDOHPËJQIԻJÿԋ՛DMՀQCՂOHUJՉOH
Đức, tiếng Pháp hoặc tiếng Ý hoặc kèm theo một bản dịch được
chứng thực của một trong những ngôn ngữ này (Điều 28.5 Luật
IMAC). Các yêu cầu phải được lập thành văn bản (Điều 28.1
Luật IMAC).
&7KXKŠLWLVİQ

C.1. Giai đoạn tố tụng có thể đề nghị tương trợ tư pháp
t $ÈDCJՍOQIÈQUIFPRVZÿՏOIUԺJ-VՀU*."$OIÖODIVOHDØUIՋ
được thực hiện sau khi bắt đầu tiến hành điều tra hình sự tại
quốc gia yêu cầu. Đối với các thủ tục hành chính nhằm xác định
sự cần thiết phải tiến hành một cuộc điều tra hình sự (Điều 63
Luật IMAC), có thể tương trợ tư pháp ngay cả khi chưa tiến
hành một cuộc điều tra.
Truy nguyên
C.2. Các cơ chế truy nguyên tài sản hiện hành
Căn cứ vào Điều 63 Luật IMAC, việc truyền tải thông tin cũng như
các hành vi tố tụng được pháp luật Thụy Sỹ cho phép có thể được
thực hiện nếu xét thấy cần thiết cho hoạt động tố tụng ở nước ngoài.
Các biện pháp được liệt kê dưới đây không yêu cầu lệnh của tòa án
nhưng có thể được một thẩm phán xem xét cấp lệnh:
t 5ՒOHÿԺUUËJMJՍVIPՅDHJԼZUSJՍVUՀQUJOHԋJOIՀOIPՅDHՠJRVB
bưu điện (Điều 68 Luật IMAC).
t 7JՍDUIVUIԼQDI՞OHD՞ D՜UIՋMËWJՍDLIÈNYÏUOHԋJWËÿՏBÿJՋN
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cụ thể, thu giữ, ra lệnh cung cấp chứng cứ, lấy ý kiến chuyên gia,
điều trần và đối chất các cá nhân (Điều 18 Luật IMAC).
t $VOHDԼQDÈDUËJMJՍVWËHJԼZU
t 7JՍDUSBPUSԻIBZHJBPOՖQMԺJWՀUDI՞OHIPՅDUËJTԻOMËÿՒJUԋ՛OH
của việc thu giữ đề phòng với mục đích tịch thu hoặc trả lại cho
người có quyền lợi liên quan (Điều 74, 74a Luật IMAC).
t óJՊVB-VՀU*."$DIPQIÏQYÉNOIՀQUԺNUIJUIԋUÓOWË
điện thoại.
t óJՊV-VՀU*."$RVZÿՏOISՂOHOՉVCԼULˀCJՍOQIÈQOËPOÐV
trên yêu cầu sử dụng cưỡng chế nhà nước (khám xét nhà, nghe
lén điện thoại, khám xét tài liệu, hoặc phong tỏa tài khoản), yêu
cầu cùng hình sự hóa phải được đáp ứng và biện pháp được yêu
cầu cần tương xứng với mức độ nghiêm trọng của tội phạm. Tội
phạm được liệt kê trong Điều 3 IMAC, chẳng hạn như tội phạm
chính trị và thuế, có thể không phải là căn cứ để yêu cầu áp dụng
các biện pháp cưỡng chế.
C.3. Tiếp cận thông tin bảo mật của ngân hàng hoặc bí mật
nghề nghiệp
t 2VZÿՏOIWՊCÓNՀUOHÉOIËOHD՝Bć՜Z4եÿԋ՛DHIJOIՀOUSPOH
Điều 47 của Luật liên bang về ngân hàng và các ngân hàng tiết
kiệm. Tuy nhiên, quy định về bí mật ngân hàng có thể được bảo
đảm nếu có lệnh của tòa án nhằm tương trợ tư pháp về hình sự.
Trong trường hợp một luật sư đồng thời là người quản lý tài sản,
một nhà môi giới tài chính, một người được ủy quyền, hoặc một
người được chỉ định thì đặc quyền pháp lý không được áp dụng.
Các biện pháp tạm thời (Lệnh phong tỏa, Thu giữ và Tạm giữ tài sản)
C.4. Tiếp cận thông tin bảo mật của ngân hàng hoặc bí mật nghề
nghiệp
t -VՀU*."$LIÙOHDØRVZÿՏOIMJÐORVBOÿՉOWJՍDUIբDUIJUSբD
tiếp các lệnh thu giữ và phong tỏa tài sản của tòa án nước ngoài.
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Các quốc gia có thể kêu gọi hỗ trợ tạm giữ tài sản ở Thụy Sỹ thông
qua việc gửi văn bản yêu cầu quốc gia này ban hành nội lệnh liên
quan, căn cứ theo Điều 18 Luật IMAC được nêu dưới đây.
C.5. Quyết định đưa ra biện pháp tạm thời trong nước theo yêu
cầu của tòa án nước ngoài
t Cơ sở pháp lý: Điều 18 IMAC.
t Thủ tục: Yêu cầu tương trợ của cơ quan nước ngoài gửi phải xác
định ra các biện pháp tạm thời được yêu cầu thực hiện và bối
cảnh của vụ án trong đó yêu cầu được thực hiện. Dựa trên thông
tin này, các cơ quan Thụy Sỹ có thể có được lệnh từ thẩm phám
tòa sơ thẩm.
t Yêu cầu về chứng cứ: Theo yêu cầu của quốc gia nước ngoài,
các cơ quan của Thụy Sỹ, dựa vào tiêu chuẩn về căn cứ hợp lý để
nghi ngờ một tội phạm hình sự, có thể áp dụng các biện pháp để
đảm bảo hiện trường, bảo vệ lợi ích hợp pháp, hay bảo vệ chứng
cứ có khả năng bị xâm phạm. Điều 18 không quy định cụ thể
các loại tài sản thuộc phạm vi áp dụng của các biện pháp này.
Tuy nhiên, Điều 74 có quy định cụ thể rằng các công cụ được sử
dụng để thực hiện hành vi phạm tội, các sản phẩm hoặc lợi ích
có được từ hành vi phạm tội, giá trị tương đương của chúng và
bất kỳ lợi ích bất hợp pháp, quà biếu hay hành vi khác góp phần
xúi giục hành vi phạm tội hoặc khoản thù lao dành cho kẻ phạm
tội đều có thể là đối tượng của biện pháp tạm thời.
t Thời hạn: Theo quy định, các biện pháp phòng ngừa có hiệu lực
cho đến khi kết thúc tương trợ tư pháp.
Tịch thu tài sản
C.6. Thực thi các lệnh tịch thu tài sản của nước ngoài
t Cơ sở pháp lý: Điều 74a Luật IMAC
t Thủ tục: Tài sản do phạm tội mà có (nghĩa là, giá trị hoặc lợi
ích thu được từ hành vi phạm tội, các món quà và các đóng góp
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khác để xúi giục hoặc trả thù lao cho người phạm tội) có thể
được chuyển giao cho quốc gia yêu cầu, nếu quốc gia yêu cầu
cung cấp lệnh tịch thu có hiệu lực cuối cùng và có thể được
thực thi.
t Yêu cầu về chứng cứ: Cần có lệnh tịch thu có hiệu lực cuối cùng
và có thể thực thi đã được chứng nhận, cùng với kết luận rằng
tài sản đang hiện hữu trên lãnh thổ Thụy Sỹ. Chính quyền Thụy
Sỹ cũng sẽ kiểm tra tính hợp lệ của quá trình tố tụng ban hành
lệnh tịch thu.
C.7. Phạm vi áp dụng các lệnh tịch thu tài sản không dựa trên
phán quyết
t )ՍUIՒOHQIÈQMVՀUć՜Z4եDIPQIÏQUIVIՓJUËJTԻOLIÙOHEբB
trên phán quyết của tòa án (Điều 70 Bộ luật Hình sự Thụy Sỹ) và
thi hành các lệnh thu giữ tài sản không dựa trên phán quyết của
tòa án nước ngoài.
C.8. Tịch thu tài sản hợp pháp có giá trị tương đương với tài sản
bất hợp pháp
Pháp luật Thụy Sỹ cho phép tịch thu tài sản hợp pháp có giá trị
tương đương với tài sản do phạm tội mà có căn cứ theo Điều 74a
Luật IMAC khi lệnh này được áp dụng với những người không cư
trú chính thức tại Thụy Sỹ. Đối với các cư dân Thụy Sỹ, việc thực thi
lệnh này có thể được thực hiện theo Điều 94ss Luật IMAC (thừa
nhận hiệu lực của bán án nước ngoại tại một tòa án Thụy Sỹ).
'&FK©QKWKŶFWĬĪQJWUŰNK±QJFKªQKWKŶF

t )PԺUÿՖOHUԋԊOHUS՛DØUIՋÿԋ՛DUIբDIJՍOCՙJ7ʅOQIÛOHDIՒOH
rửa tiền Thụy Sỹ (FIU) (nguồn: www.fedpol.admin.ch/fedpol/
en/home/themen/kriminali-tæt/geldwaescherei.html), Cơ quan
Giám sát thị trường tài chính Thụy Sỹ (http://www.finma.ch/e/
Pages/default.aspx) và các cơ quan thực thi pháp luật Thụy Sỹ.
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9īĩ1*48ŝ&$1+
$.KXQJSKSOºFKRKRĮWÂŦQJWĬĪQJWUŰWĬSKSYFFÂLŎXNLŔQ
WL§QTX\ŌWÂŐKŰSWF .KLTXW

A.1. Các quy định pháp luật, hiệp định và công ước về hoặc có
những quy định liên quan đến hoạt động tương trợ tư pháp và
thu hồi tài sản
t Luật hợp tác quốc tế về phòng chống tội phạm (CICA) (http://
www.statutelaw.gov.uk/SearchResults.aspx?TYPE=QS&Title=Crime&Year=&Number=&LegType=Act+%28UK+Public+General%29) cho phép thực hiện tương trợ tư pháp cho
tất cả các quốc gia.
t -VՀUWՊ5ËJTԻODØOHVՓOHՒDUՖJQIԺN 10$  http://www.
opsi.gov.uk/si/si2008/uksi_20080302_en_1) cho phép ban hành
lệnh tạm giữ và tịch thu tài sản theo yêu cầu hoặc dựa trên lệnh
được ban hành bởi một quốc gia khác trong cả hai trường hợp
thu hồi dựa trên và không dựa trên phán quyết của tòa án.
t -VՀU )՛Q UÈD 2VՒD UՉ  5ԋ QIÈQ IÖOI Tբ  $3*+*$" 
(http://www.opsi.gov.uk/si/si2008/uksi_20080302_en_1) điều
chỉnh hoạt động tạm giữ và tịch thu phương tiện phạm tội
theo yêu cầu hoặc căn cứ trên một lệnh được ban hành bởi một
quốc gia khác.
t 7ԋԊOH RVՒD "OI ÿÍ Lâ LՉU  UIՑB UIVՀO UԋԊOH US՛ Uԋ QIÈQ
song phương với các quốc gia: Antigua và Barbuda; Argentina;
Úc; Bahamas; Bahrain; Barbados; Bolivia; Canađa; Chile; Colombia; Ecuador; Grenada; Guyana; Đặc khu hành chính Hồng
Kông, Trung Quốc; Ấn Độ, Ai-len; Ý; Malaysia; Mexico; Hà Lan;
Nigeria; Panama; Paraguay; Romania; Saudi Arabia; Tây Ban
Nha; Thụy Điển; Thái Lan, Trinidad và Tobago; Ukraine; Hoa
Kỳ; và Uruguay.
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t 7ԋԊOHRVՒD"OIÿÍLâLՉUD՝BDÈDUIՑBUIVՀOÿBQIԋԊOHWՊ
tương trợ tư pháp sau: Công ước Merida, Công ước Viên, Công
ước Palermo, Công ước Châu Âu về tương trợ tư pháp về vấn đề
hình sự và nghị định thư bổ sung, Công ước của Ủy ban Châu
Âu về chống rửa tiền, khám xét, thu giữ và tịch thu tài sản do
phạm tội mà có, Công ước về tương trợ trong vấn đề hình sự
giữa các nước thành viên của Liên minh Châu Âu và Nghị định
thư của Công ước về tương trợ trong vấn đề hình sự giữa các
nước thành viên của Liên minh Châu Âu và Đề án Harare. Tuy
nhiên, Vương quốc Anh có thể cung cấp tương trợ tư pháp trực
tiếp dựa trên pháp luật quốc gia mà không cần thông qua các
hiệp ước quốc tế.
A.2. Điều kiện pháp lý tiên quyết để thực hiện tương trợ tư pháp
t /IÖO DIVOH  WJՍD UIբD IJՍO tương trợ tư pháp không đòi hỏi
phải đáp ứng điều kiện có đi có lại.
t )ԽVIՉUDÈDCJՍOQIÈQđược quy định trong CICA không yêu
cầu đáp ứng nguyên tắc cùng hình sự hóa. Tuy nhiên, các yêu
cầu về khám xét và thu giữ phục vụ mục đích thu thập chứng
cứ cũng như tạm giữ và tịch thu tài sản cần áp dụng nguyên tắc
cùng hình sự hóa; điều này có nghĩa là các yêu cầu này sẽ không
thể được thực hiện trừ khi hành vi phạm tội cũng được quy định
là tội phạm hình sự theo luật pháp của Vương quốc Anh.
A.3. Các căn cứ từ chối tương trợ tư pháp
t $ÈDZÐVDԽVMJÐORVBOÿՉODÈDUSԋOHI՛QDØOHVZDԊQIԻJHÈOI
chịu trách nhiệm hình sự hai lần về cùng một hành vi phạm tội
sẽ không được thực hiện.
t $ÈD ZÐV DԽV MJÐO RVBO ÿՉO IËOI WJ QIԺN UՖJ CՏ Yՠ QIԺU WJ
mức án tử hình hoặc liên quan đến các hành vi phạm tội thông
thường có thể bị từ chối.
t :ÐVDԽVDØԻOIIԋՙOHÿՉOBOOJOIRVՒDHJBIPՅDDÈDM՛JÓDIDՒU
lõi khác của Vương quốc Anh có thể bị từ chối.
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B.1. Cơ quan trung ương có thẩm quyền tiếp nhận, xử lý và thực
thi yêu cầu tương trợ tư pháp về hình sự
t óՒJWJIPԺUÿՖOHUԋԊOHUS՛UԋQIÈQՙ"OI Y՞8BMFTWË#ՁD"J
len, Vụ Hợp tác Tư pháp thuộc Bộ Nội vụ Anh là cơ quan đầu
mối tiếp nhận mọi yêu cầu tương trợ tư pháp.
t óՒJ WJ IPԺU ÿՖOH UԋԊOH US՛ Uԋ QIÈQ ՙ 4DPUMBOE  7՜ )՛Q UÈD
quốc tế thuộc Cơ quan Công tố Hoàng gia là cơ quan đầu mối
tiếp nhận mọi yêu cầu tương trợ tư pháp.
t $ÈDDԊRVBOUSVOHԋԊOHDØOIJՍNW՜ÿԻNCԻPDÈDZÐVDԽVÿÈQ
ứng được đòi hỏi về thể thức, pháp luật Vương quốc Anh và sau
đó chuyển tiếp các yêu cầu đó tới các cơ quan trong nước có liên
quan để thực hiện.
B.2. Các yêu cầu về ngôn ngữ
t :ÐVDԽVUԋԊOHUS՛QIԻJÿԋ՛DMՀQCՂOHWʅOCԻOCՂOHUJՉOH"OI
hoặc được nộp kèm theo một bản dịch tiếng Anh. Cơ quan chức
năng sẽ yêu cầu bản dịch nếu thiếu và các yêu cầu chỉ được thực
thi khi có bản dịch.
&7KXKŠLWLVİQ

C.1. Giai đoạn tố tụng có thể đề nghị tương trợ tư pháp
t $ÈDCJՍOQIÈQUIFPRVZÿՏOIUԺJ.՜D$*$"DʺOHOIԋDÈD
lệnh yêu cầu cung cấp thông tin về tài khoản hoặc khách hàng
có thể được ban hành ngay sau khi quốc gia yêu cầu bắt đầu điều
tra về hành vi phạm tội.
t ԭ4DPUMBOE MՍOILIÈNYÏUWËUIVHJաDØUIՋÿԋ՛DCBOIËOIOHBZ
sau khi có căn cứ về hành vi phạm tội theo pháp luật của quốc
gia yêu cầu.
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t -ՍOILIÈNYÏUWËUIVHJաՙ"OI Y՞8BMFTWË#ՁD"JMFO .՜D
17/CICA) chỉ có thể được tiến hành khi thủ tục tố tụng hình sự
đã được thực hiện hoặc lệnh bắt giữ đã được thực thi tại quốc
gia yêu cầu.
Truy nguyên
C.2. Các cơ chế truy nguyên tài sản hiện hành
t ćV UIՀQ DI՞OH D՞ .՜D  $*$"  -ՍOI UIV UIՀQ DI՞OH
cứ có thể được ban hành nếu yêu cầu được đưa ra có liên quan
đến thủ tục tố tụng hình sự hoặc một quá trình điều tra hình
sự ở quốc gia yêu cầu. Tại Anh, xứ Wales và Bắc Ai-len, nghi
phạm không thể bị bắt hoặc cưỡng chế hầu tòa để cung cấp bằng
chứng nhằm phục vụ cho hoạt động tương trợ tư pháp. Tại Scotland, cả nghi phạm và người làm chứng có thể bị ép buộc phải
tham dự phiên tòa, nhưng nghi phạm không bị bắt buộc phải
cung cấp chứng cứ.
t .՜D$*$"-ՍOILIÈNYÏUWËUIVHJաUԺJ"OI Y՞8BMFTWË
Bắc Ai-len có thể được ban hành nếu thủ tục tố tụng hình sự
đã được thực hiện hoặc một lệnh bắt giữ đã được thực thi tại
quốc gia yêu cầu; nếu hành vi đang bị điều tra có thể cấu thành
tội phạm được phép bắt giữ nếu như phạm tội ở Vương quốc
Anh; và nếu có căn cứ cho thấy các chứng cứ được tìm thấy ở
Vương quốc Anh có liên quan đến hành vi phạm tội. Tại Scotland, những lệnh này có thể được ban hành nếu có những căn
cứ cho thấy đã có một hành vi phạm tội được thực hiện căn cứ
theo pháp luật của quốc gia yêu cầu và nếu hành vi phạm tội đó
được thực hiện tại Scotland và sẽ có thể bị phạt tù căn cứ theo
pháp luật quốc gia này. Các lệnh này có thể không được ban
hành đối với các tài sản và tài liệu được bảo mật nhờ các đặc
quyền pháp lý.
t 4ՁDMՍOIDVOHDԼQUIÙOHUJOLIÈDIIËOH .՜DWËD՝BóԺP
luật hợp tác quốc tế về hình sự (CICA)): Lệnh được ban hành sẽ
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yêu cầu tổ chức tài chính cung cấp bất kỳ thông tin nào về khách
hàng có liên quan đến cá nhân được đề cập trong sắc lệnh nếu cá
nhân đó đang trong quá trình điều tra ở quốc gia yêu cầu, hoặc
nếu quá trình điều tra có liên quan tới tội phạm nghiêm trọng,
hoặc nếu hành vi đáp ứng được điều kiện cùng hình sự hóa và
nếu lệnh được ban hành với mục đích phục vụ quá trình điều
tra. Sắc Lệnh cung cấp thông tin khách hàng có hiệu lực không
hạn chế đối với các thông tin thuộc diện phải bảo mật.
t 4ՁDMՍOIHJÈNTÈUUËJLIPԻO .՜DWËD՝BóԺPMVՀUI՛QUÈD
quốc tế về hình sự (CICA): Lệnh được ban hành nhằm yêu cầu
tổ chức tài chính cụ thể cung cấp thông tin về tài khoản theo mô
tả trong lệnh của tòa án, vào thời điểm quốc gia yêu cầu đang
tiến hành điều tra hình sự và nếu lệnh được ban hành nhằm
phục vụ cho quá trình điều tra. Việc tổ chức tài chính thông báo
cho khách hàng biết về lệnh giám sát tài khoản được coi là hành
vi phạm tội căn cứ theo pháp luật Vương quốc Anh. Thời gian
giám sát tài khoản không được vượt quá 90 ngày.
t /HIFMÏOUIÙOHUJOU՟YB#JՍOQIÈQOËZDIՎÿԋ՛DÈQE՜OHÿՒJ
với các quốc gia ký kết Công ước Châu Âu về tương trợ tư pháp
về các vấn đề hình sự.
C.3. Tiếp cận thông tin bảo mật của ngân hàng hoặc bí mật nghề
nghiệp
t $ʅOD՞UIFP.՜D  WËD՝BóԺPMVՀUI՛QUÈDRVՒDUՉ
về hình sự (CICA), Sắc lệnh cung cấp thông tin khách hàng và
tài khoản không giới hạn phạm vi áp dụng. Vì vậy, các lệnh này
có thể được ban hành để thu thập thông tin được ngân hàng bảo
mật.
t /IաOHUIÙOHUJOÿԋ՛DCԻPWՍCՙJÿՅDRVZՊOQIÈQMâDØUIՋÿԋ՛D
bảo đảm và không bị áp dụng lệnh khám xét và thu giữ.

3KŲOŲF%

257

Các biện pháp tạm thời (Lệnh phong tỏa, thu giữ, tạm giữ tài sản)
C.4. Tiếp cận thông tin bảo mật của ngân hàng hoặc bí mật nghề
nghiệp
t Cơ sở pháp lý: Lệnh phong tỏa của tòa án nước ngoài được thực
thi theo Mục 17 và 18 của Đạo luật hợp tác quốc tế về hình sự
(CICA).
t Thủ tục: Áp dụng trực tiếp lệnh phong tỏa của tòa án nước
ngoài thông qua một quyết định theo thẩm quyền lãnh thổ đối
với một phần lãnh thổ của Vương quốc Anh nơi có thể tìm thấy
chứng cứ liên quan. Chỉ những lệnh có liên quan đến thủ tục tố
tụng hình sự hoặc quá trình điều tra hành vi tội phạm được liệt
kê trong Đạo luật hợp tác quốc tế về hình sự (CICA) mới có thể
được trực tiếp áp dụng. Tòa án sẽ quyết định không thi hành
lệnh phong tỏa của tòa án nước ngoài nếu lệnh đó không tương
thích với các quyền được quy định trong Đạo luật Nhân quyền
năm 1998 hoặc nếu hành vi của cá nhân đó đang được điều tra
hoặc nếu cá nhân đó đã bị kết tội căn cứ theo pháp luật của quốc
gia yêu cầu hoặc của Vương quốc Anh hoặc được thả tự do nhờ
được tuyên bố trắng án.
C.5. Quyết định đưa ra biện pháp tạm thời trong nước theo yêu
cầu của tòa án nước ngoài
t Cơ sở pháp lý: Điều 8, 85 và 95 Luật POC.
t Thủ tục: Các quốc gia có thể yêu cầu Tòa hình sự ban hành lệnh
tạm giữ tài sản.
t Yêu cầu về chứng cứ: Lệnh có thể được ban hành nếu quốc gia
yêu cầu đã tiến hành điều tra hình sự hoặc đã khởi tố vụ án
nhưng chưa kết thúc quy trình tố tụng, và nếu có căn cứ cho
rằng tội phạm bị cáo buộc được đề cập trong yêu cầu đã thu lợi
từ hành vi phạm tội của mình. Luật POC ban hành lệnh thu giữ
có thể áp dụng với bất kỳ “tài sản hữu hình” nào, bao gồm bất kỳ
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tài sản tự do nào được bị cáo nắm giữ hoặc những món quà bất
chính đang được nắm giữ.
t Thời hạn: Một lệnh tạm giữ tài sản có hiệu lực cho tới khi bị bãi
bỏ bởi một lệnh khác của tòa án. Tòa án phải bãi bỏ lệnh này
nếu kết thúc quá trình tố tụng ở nước ngoài mà không có lệnh
tịch thu tài sản nào được ban hành hoặc nếu lệnh tịch thu tài sản
của tòa án nước ngoài không được đăng ký để thi hành trong
khoảng thời gian hợp lý.
Tịch thu
C.6. Thực thi các lệnh tịch thu tài sản của tòa án nước ngoài
t Cơ sở pháp lý: Điều 21, 68 và 107 của Luật POC
t Thủ tục: Lệnh tịch thu tài sản dựa trên phán quyết của tòa án
nước ngoài có thể được đăng ký thực thi và sau đó được thực thi
trực tiếp ở Vương quốc Anh nếu Tòa án Hình sự nhận thấy các
điều kiện của POC đã được đáp ứng.
t Yêu cầu về chứng cứ: Lệnh tịch thu tài sản của tòa án nước
ngoài có thể được tiến hành nếu lệnh đó được ban hành dựa
trên một phán quyết, hoặc nếu lệnh đó vẫn còn hiệu lực và là
phán quyết cuối cùng, hoặc nếu việc thực thi lệnh sẽ không vi
phạm bất cứ quyền lợi nào được quy định trong Đạo luật Nhân
quyền năm 1998 và nếu tài sản được đề cập trong lệnh không bị
tranh chấp theo pháp luật Vương quốc Anh.
C.7. Phạm vi áp dụng các lệnh tịch thu tài sản không dựa trên
phán quyết
t óJՊVČD՝B10$ÿՊDՀQÿՉOWJՍDÿʅOHLâWËUIJIËOIMՍOI
tịch thu (dân sự) tài sản của tòa án nước ngoài. Điều 147 cho
phép việc áp dụng lệnh phong tỏa để bảo quản tài sản, phục vụ
cho việc thực thi lệnh của tòa án nước ngoài nhằm thu hồi tài
sản theo thủ tục dân sự.
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C.8. Tịch thu tài sản hợp pháp có giá trị tương đương với tài sản
bất hợp pháp
t ԭ 7ԋԊOH RVՒD "OI  UՏDI UIV UIFP UI՝ U՜D UՒ U՜OH IÖOI Tբ MË
tịch thu dựa trên cơ sở giá trị, đó là, tài sản của bị cáo có được
do phạm tội sẽ được định giá và bị cáo được yêu cầu phải trả lại
số tiền tương ứng. Vì thế, việc tịch thu tài sản có giá trị tương
đương hoàn toàn có thể thực hiện được.
'&FK©QKWKŶFWĬĪQJWUŰNK±QJFKªQKWKŶF

t $ÈDIPԺUÿՖOHUԋԊOHUS՛LIÙOHDIÓOIUI՞DDØUIՋÿԋ՛DDVOHDԼQ
bởi cảnh sát, Cơ quan chống tội phạm nghiêm trọng có tổ chức
(FIU) (http://www.soca.gov.uk/) và Cơ quan cung cấp dịch vụ
tài chính (http://www.fsa.gov.uk/).
t 7ԋԊOHRVՒD"OIDØDÈDDԊRVBOUáZWJÐOՙ1IÈQ â 1BLJYUBO
và Hợp chủng quốc Hoa Kỳ97.

97  ¯ዒዠ ወ ×² ዔ£Öዚዛዓዎ ዓ
ኹኸ¯¿Ø£Öî²Ǥ
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+ů3&+ų1*48ŝ&+2$.ſ
$.KX±QNKŢSKSOºFKRKRĮWÂŦQJWĬĪQJWUŰWĬSKSYÂLŎXNLŔQ
WL§QTX\ŌWÂŐKŰSWF .KLTXW

A.1. Các quy định pháp luật, hiệp định và công ước về hoặc có
những quy định liên quan đến hoạt động tương trợ tư pháp và
thu hồi tài sản
t )PB,ˀDVOHDԼQUԋԊOHUS՛UԋQIÈQNՖUDÈDIUSբDUJՉQEբBUSÐO
các hiệp định song phương và đa phương, văn bản yêu cầu và
đơn thỉnh cầu. Các biện pháp hỗ trợ hiện có rất đa dạng, tuy
nhiên, liên quan đến việc thu hồi tài sản còn phụ thuộc vào các
quy định trong hiệp định hay công ước hiện hành trong những
trường hợp cụ thể.
t )PB,ˀÿÍLâIJՍQÿՏOIUương trợ tư pháp song phương với hơn
70 nền tài phán, bao gồm: Anguila, Antigua và Barbuda; Áchen-ti-na; Aruba; Úc; Áo; Quần đảo Ba-ha-mát; Barbados; Bỉ;
Belize; Bra-xin; Quần đảo British Virgin; Bun-ga-ry; Ca-na-đa;
Đảo Cayman; Trung Quốc; Cô-lôm-bia-a;Síp; Cộng hoà Séc;
Đan Mạch; Cộng hoà Đô-mi-ni-ca; Cộng hoà A-rập Ai Cập; Estonia; Phần Lan; Pháp; Đức; Hi Lạp; Grenada; Guadelope; Đặc
khu hành chính Hồng Kông, Trung Quốc; Hung-ga-ry; Ấn Độ;
Ai-len; Isarel; Ý; Jamaica; Nhật Bản; Hàn Quốc; Latvia; Liechtenstein; Litnua; Luxembourg; Ma-lay-xi-a; Malta; Martinque;
Montserrat; Mê-xi-cô; Ma-Rốc; Hà Lan; Antille thuộc Hà Lan;
Ni-giê-ri-a; Panama; Phi-líp-pin; Ba Lan; Rumani; Liên bang
Nga; Singapore; Cộng hoà Slovak; St. Kitts and Nevis; St. Lucia; St. Vincent and the Grenadines; Slovenia, Nam Phi; Tây Ban
Nha ; Thuỵ Điển; Thuỵ Sĩ; Thái Lan; Trinidad và Tobago; Thổ
Nhĩ Kỳ; Quần đảo Turks and Caicos; Ukraine; Vương quốc Anh;
Uruguay; Cộng hoà Vê-nê-zuê-la. Một thoả thuận cũng đã được
ký kết vào ngày 25 tháng 6 năm 2003 giữa Hoa Kỳ và Liên minh
Châu Âu về đến tương trợ tư pháp, trong đó có các điều khoản
quy định về cơ chế trao đổi thông tin liên quan đến tài khoản
ngân hàng của đối tượng tình nghi một cách nhanh chóng trong
quá trình điều tra tội phạm.
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t )PB,ˀÿÍQIÐDIVԾO$ÙOHԋD.FSJEBWËEPÿØDØUIՋDVOHDԼQ
tương trợ tư pháp một cách trực tiếp căn cứ theo các quy định
của Công ước. Hoa Kỳ cũng đã phê chuẩn Công ước Liên Mỹ
về Tương trợ tư pháp của Tổ chức các quốc gia Châu Mỹ; Công
ước Liên Mỹ về chống khủng bố; Công ước Viên; Parlemo và các
công ước về chống tài trợ khủng bố; Công ước liên Mỹ về Thỉnh
cầu thẩm vấn và các nghị định thư bổ sung của công ước; Công
ước của Tổ chức hợp tác phát triển kinh tế (OECD) về Chống
hối lộ công chức nước ngoài trong giao dịch kinh doanh quốc tế
và Công ước liên Mỹ về chống tham nhũng.
t $ʅOD՞UIFP#ՖMVՀU)PB,ˀ DIԋԊOH.՜DWËDIԋԊOH
điều 3512, Hoa Kỳ thực hiện tương trợ tư pháp theo văn bản yêu
cầu và đơn thỉnh cầu ngay cả trong trường hợp không có hiệp
định. Đáp lại những yêu cầu của cơ quan chức năng nước ngoài,
Hoa Kỳ có thể cung cấp nhiều hoạt động tương trợ tư pháp.
A.2. Điều kiện pháp lý tiên quyết để thực hiện tương trợ tư pháp
t )ԽVIՉUDÈDIJՍQÿՏOITPOHQIԋԊOHWՊUԋԊOHUS՛UԋQIÈQÿՊV
không yêu cầu nguyên tắc cùng hình sự hoá. Không phải là tất
cả mà chỉ trong một số trường hợp áp dụng biện pháp cưỡng
chế mới có yêu cầu về cùng hình sự hoá. Khi có yêu cầu phải đáp
ứng nguyên tắc cùng hình sự hoá, những khác biệt về mặt kỹ
thuật trong việc định danh tội phạm ở Hoa Kỳ và quốc gia yêu
cầu không làm ảnh hưởng đến yêu cầu tương trợ bởi tính chất
của hành vi vi phạm là không giống nhau, chỉ cần các hành vi vi
phạm đều phải bị trừng phạt ở cả hai quốc gia.
t $ÈDQIԋԊOHUI՞DIՕUS՛EբBUSÐODÈDWʅOCԻOZÐVDԽVIBZDÈD
đơn thỉnh cầu thẩm vấn, bao gồm đảm bảo thực hiện các biện
pháp bắt buộc, không yêu cầu nguyên tắc cùng hình sự hoá.
A.3. Các căn cứ từ chối tương trợ tư pháp
t $ÈDDʅOD՞U՟DIՒJUԋԊOHUS՛UԋQIÈQÿԋ՛DRVZÿՏOIUSPOHDÈD
thoả thuận song phương và đa phương, ví dụ Điều 7 Công ước
Viên, Điều 8 Công ước Parlemo và Điều 46 Công ước Merida.
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%&FWKŴWŲFFKXQJYŎWĬĪQJWUŰWĬSKS

B.1. Cơ quan trung ương có thẩm quyền tiếp nhận, xử lý và thực
thi yêu cầu tương trợ tư pháp về hình sự
t 1IÛOH2VBOIՍRVՒDUՉ 0*" USբDUIVՖD#Ֆ5ԋQIÈQ)PB,ˀMË
cơ quan trung ương chịu trách nhiệm về tất cả các yêu cầu tương
trợ tư pháp và phối hợp với các cơ quan nước ngoài thu thập các
bằng chứng cần thiết.
t -VՀUTԋWËOIÉOWJÐOIՕUS՛D՝B1IÛOH2VBOIՍRVՒDUՉDØUSÈDI
nhiệm và chuyên môn trong các lĩnh vực khác nhau. Phòng
quan hệ quốc tế thi hành yêu cầu tương trợ tư pháp thông qua
các cơ quan thực thi pháp luật có thẩm quyền, ví dụ như Văn
phòng Hành chính Biện lý Hoa Kỳ, Cục xuất nhập cảnh và hải
quan Mỹ (ICE), Cơ quan mật vụ Hoa Kỳ (USSS), Cục điều tra
liên bang (FBI), Tổ chức cảnh sát hình sự quốc tế (Interpol) và
các cơ quan, tổ chức khác. Yêu cầu phong toả, thu giữ hay tạm
giữ tài sản được thi hành với sự hợp tác chặt chẽ của Ban thu hồi
tài sản và chống rửa tiền trực thuộc Bộ Tư pháp.
B.2. Các yêu cầu về ngôn ngữ
t )PB,ˀÿՊOHIՏDÈDZÐVDԽVQIԻJMՀQCՂOH5JՉOH"OI/ՉVZÐV
cầu đưa ra được viết bằng các ngôn ngữ khác, quốc gia yêu cầu
phải chịu chi phí dịch thuật.
&7KXKŠLWLVİQ

C.1. Giai đoạn tố tụng có thể đề nghị tương trợ tư pháp
t )ԽVIՉUDÈDIJՍQÿՏOITPOHQIԋԊOHDIPQIÏQDVOHDԼQUԋԊOH
trợ tư pháp trong giai đoạn điều tra. Phòng Quan Hệ Quốc Tế
(OIA) có thể yêu cầu tòa án cấp lệnh cung cấp chứng cứ hoặc
lệnh khám xét, phong tỏa và thu giữ tài sản khi quốc gia yêu cầu
tiến hành quá trình điều tra, căn cứ theo các quy định của hiệp
định hoặc công ước về tương trợ tư pháp được áp dụng.
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Truy nguyên
C.2. Các cơ chế truy nguyên tài sản hiện hành
t $ÈDCJՍOQIÈQDØUIՋÈQE՜OHÿՋUIբDIJՍODÈDZÐVDԽVUԋԊOH
trợ tư pháp của từng quốc gia cụ thể và đối với một tội phạm cụ
thể phụ thuộc vào quy định của các hiệp định song phương và
đa phương. Nhìn chung, các hiệp định song phương cho phép
áp dụng phạm vi tương trợ rộng rãi, bao gồm việc lấy lời khai và
bản tường trình; cung cấp tài liệu, hồ sơ và các vật chứng khác;
xác định hoặc định vị tang vật hoặc tội phạm; tống đạt giấy tờ;
chuyển giao người bị tạm giữ để lấy lời khai hoặc nhằm mục
đích khác; thực hiện khám xét và thu giữ; hỗ trợ thủ tục tố tụng
liên quan đến tịch thu tài sản cố định và hoàn trả tài sản; thu tiền
phạt; và bất cứ hình thức tương trợ nào khác mà không bị pháp
luật của quốc gia được yêu cầu nghiêm cấm.
t 7JDÈDZÐVDԽVUSPOHWʅOCԻOZÐVDԽVD՝BIPՅDÿԊOUIՎOIDԽV 
Phòng Quan hệ quốc tế căn cứ theo Bộ luật Hoa Kỳ, Tiêu đề 18
Mục 1782, có thể yêu cầu tòa án bang lấy lời khai hoặc tuyên thệ
của bất cứ người nào hoặc yêu cầu họ cung cấp tài liệu hoặc tài
liệu liên quan phục vụ quá trình tố tụng hình sự ở nước ngoài,
bao gồm quá trình điều tra hình sự được tiến hành trước khi có
cáo buộc chính thức. Hơn nữa, Phòng Quan hệ quốc tế có thể
yêu cầu tòa án liên bang ban hành lệnh khám xét và các biện
pháp bắt buộc khác.
C.3. Tiếp cận thông tin bảo mật của ngân hàng hoặc bí mật nghề
nghiệp
t $ÈDUIÙOHUJONՀUWՊUËJDIÓOIDØUIՋÿԋ՛DDVOHDԼQUIFPMՍOI
của tòa án nếu cần thiết.
t $ÈDUIÙOHUJOUIVՖDÿՅDRVZՊOQIÈQMâÿԋ՛DCԻPNՀU
Các biện pháp tạm thời (Lệnh phong tỏa, thu giữ, tạm giữ tài sản)
C.4. Thực thi trực tiếp các lệnh phong tỏa và thu giữ tài sản của
tòa án nước ngoài
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t óՒJWJDÈDZÐVDԽVEբBUSÐONՖUIJՍQÿՏOIIPՅDUIՑBUIVՀODIP
phép cung cấp tương trợ trong quá trình tịch thu (như Công ước
Merida), Bộ luật Hoa kỳ (Điều 28 Mục 2467) cho phép đăng ký
và thực thi trực tiếp lệnh tạm giữ tài sản của tòa án nước ngoài để
bảo toàn tài sản phải tịch thu hoặc có thể bị tịch thu. Các án lệ gần
đây đã dấy lên những nghi ngờ về việc phán quyết được ra trước
khi xét xử vụ án, vì vậy, Bộ Tư pháp đang cân nhắc sự cần thiết
phải sửa đổi bổ sung pháp luật để làm rõ mục đích của nghị viện
nhằm thực thi các lệnh thu giữ tài sản của tòa án nước ngoài.
t :ÐVDԽVUIբDUIJMՍOIUՏDIUIVUËJTԻOD՝BUÛBÈOOԋDOHPËJDáOH
một bản sao có xác nhận về lệnh tịch thu đó phải được gửi tới Bộ
trưởng Tư pháp Hoa Kỳ, người sẽ đưa ra quyết định cuối cùng về
việc có chấp nhận yêu cầu đó hay không.
C.5. Quyết định đưa ra biện pháp tạm thời trong nước theo yêu
cầu của tòa án nước ngoài
t Cơ sở pháp lý: Bộ luật Hoa Kỳ (Điều 28 Mục 2467).
t Thủ tục: Phòng Quan hệ quốc tế hợp tác, đại diện cho quốc gia
yêu cầu, phối hợp với Ban chống rửa tiền và phong tỏa tài sản có
thể yêu cầu tòa án ban hành lệnh tạm giữ tài sản.
t Yêu cầu về chứng cứ: Hoa Kỳ có thể tiến hành các hoạt động thu
giữ tài sản nếu quốc gia yêu cầu, thông qua bản khai tuyên thệ,
xác nhận rằng vụ án đang đươc điều tra hoặc khởi tố tại quốc gia
yêu cầu và có căn cứ hợp lý để tin rằng tài sản cần được tạm giữ
đó sẽ được tịch thu khi quá trình tố tụng kết thúc. Yêu cầu này
được xây dựng theo một hiệp định hoặc thỏa thuận trong tương
trợ tư pháp về vấn đề tịch thu và các căn cứ dẫn tịch thu tài sản
của tội phạm nước ngoài phải phù hợp với căn cứ để tịch thu tài
sản theo quy định của pháp luật liên bang Mỹ.
t Thời hạn: Thời hạn áp dụng lệnh tạm giữ tài sản được ban hành
bởi tòa án nước ngoài không bị giới hạn. Nếu quốc gia yêu cầu
đã bắt giữ hoặc buộc tội ai đó thì tài sản là đối tượng của lệnh
tịch thu có thể bị tạm giữ trong vòng 30 ngày mà không cần phải
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có căn cứ xác đáng. Nhưng Hoa Kỳ cũng sẽ tự tiến hành thủ tục
tịch thu tài sản hoặc phương tiện phạm tội của tội phạm nước
ngoài dựa trên chứng cứ xác đáng mà quốc gia yêu cầu sẽ cung
cấp tại một thời điểm sau đó. Lệnh thu giữ tài sản trong vòng
30 ngày có thể được gia hạn nếu có căn cứ xác đáng, ví dụ như
chậm trễ trong thu thập chứng cứ hoặc dịch thuật tài liệu, hồ sơ.
Tịch thu tài sản
C.6. Thực thi các lệnh tịch thu tài sản của nước ngoài
t Cơ sở pháp lý: Bộ Luật Hoa Kỳ, Điều 28 Mục 2467.
t Thủ tục: Đối với các văn bản yêu cầu thực thi lệnh của tòa án
nước ngoài, bao gồm một bản sao lệnh tịch thu, phải được gửi
tới Tổng chưởng lý Hoa Kỳ để đưa ra quyết định cuối cùng về
việc có chấp thuận yêu cầu hay không. Nếu yêu cầu này được
chấp thuận thì Tổng chưởng lý có thể yêu cầu tòa án bang thực
hiện tương trợ.
t Yêu cầu về chứng cứ: Quốc gia yêu cầu tương trợ cần cung cấp
01 bản sao có chứng thực phán quyết của tòa án và một bản khai
tuyên thệ của các cá nhân liên quan trong quá trình tố tụng,
bản tóm tắt tình tiết và diễn biến vụ án dẫn đến phán quyết tịch
thu, cũng như chứng minh rằng các quyền tố tụng của bị cáo đã
được đảm bảo; các cá nhân có quyền lợi liên quan đến tài sản đã
được thông báo về quá trình tố tụng và có đủ thời gian khiếu nại
quyết định tịch thu tài sản của tòa án và phán quyết có hiệu lực
và là phán quyết cuối cùng.
C.7. Phạm vi áp dụng các lệnh tịch thu tài sản không dựa trên
phán quyết
t )PB,ˀDØUIՋUI՜MâWËUIբDUIJQIÈORVZՉUUՏDIUIVUËJTԻOD՝B
tòa án nước ngoài cho dù đó là tài sản cụ thể hoặc hay là yêu cầu
chi trả một khoản tiền, dựa trên hoặc không dựa trên cơ sở phán
quyết của tòa án.
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C.8. Tịch thu tài sản hợp pháp có giá trị tương đương với tài sản
bất hợp pháp
Lệnh tịch thu tài sản trong nước và nước ngoài có thể được áp dụng
đối với các tài sản hợp pháp có giá trị tương đương với giá trị tài sản
do phạm tội mà có hoặc công cụ tội phạm.
'&FK©QKWKŶFWĬĪQJWUŰNK±QJFKªQKWKŶF

t 5ԋԊOH US՛ Uԋ QIÈQ DØ UIՋ ÿԋ՛D UIբD IJՍO bởi Mạng lưới thi
hành luật pháp về Tội phạm tài chính (FinCEN) ((http://www.
fi ncen.gov/) cũng như các cơ quan thực thi pháp luật, giám sát
và quản lý của Hợp chủng quốc Hoa Kỳ. Tuy nhiên tất cả các yêu
cầu tương trợ phải được chuyển qua mạng lưới FinCEN, mạng
lưới này hoạt động như một cổng thông tin chính tiếp nhận các
thông tin được chia sẻ.
t )՛QDI՝OHRVՒD)PB,ˀWԿOEVZUSÖIPԺUÿՖOHWËTՠE՜OHDÈD
Văn phòng Tùy viên thực thi pháp luật trong quyền hạn thực thi
pháp lý ở nước ngoài của mình, chủ yếu là các Cục điều tra liên
bang (FBI), Cục xuất nhập cảnh và hải quan Mỹ (ICE) và Lực
lượng chống ma túy (DEA). FBI có hơn 75 văn phòng đặt tại 200
quốc gia. Chi tiết có tại trang web: http://www.fbi.gov/contact/
legat/legat.htm. Cục xuất nhập cảnh và hải quan Mỹ (ICE) đã
có các văn phòng đặt trên 40 quốc gia: Ác-hen-ti-na; Áo; Braxin; Quần đảo Ca-ri-bê Ca-na-đa; Trung Quốc; Cô-lôm-bia-a;;
Đan Mạch; Cộng hoà Đô-mi-ni-ca; Ê-cu-a-đo Cộng hoà A-rập
Ai Cập; El Salvador; Pháp; Đức; Hi Lạp; Guatemala; Honduras;
Đặc khu hành chính Hồng Kông, Trung Quốc; Ấn Độ; Ý; Jamai-ca; Nhật Bản; Jordan; Đại Hàn Dân Quốc; Mê-xi-cô; Vương
quốc Maroc; Hà Lan; Paskitan; Panama; Vương quốc Philipin;
Cộng hòa Liên bang Nga; Ả-rập Xê-út; Singapore; Nam Phi; Tây
Ban Nha; Thụy Sỹ; Thái Lan; Các Tiểu vương quốc Ả-rập Thống
nhất; Vương quốc Liên hiệp Anh và Bắc Ireland; Cộng hòa Bôli-va Vê-nê-xu-ê-la; và Việt Nam. Chi tiết có tại trang web:http://
www.ice.gov/international-affairs/98.
98 Các nhà hoạt động thực tiễn có thể liên hệ với đại sứ quán Hoa Kỳ gần nhất để xác định
văn phòng tùy viên thích hợp.
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7+8Ĺ71*Ż
Tịch thu tài sản: Sự tước đoạt vĩnh viễn tài sản thông qua quyết
định của tòa án hoặc cơ quan có thẩm quyền khác. Thuật ngữ được
sử dụng để thay thế cho thuật ngữ sung công. Việc tịch thu được
tiến hành thông qua một thủ tục tư pháp hoặc hành chính nhằm
chuyển quyền sở hữu những khoản tiền hoặc tài sản cụ thể để sung
quỹ nhà nước. Về nguyên tắc, những cá nhân hoặc tổ chức có lợi ích
liên quan trong khoản tiền hoặc tài sản vào thời điểm tịch thu hoặc
sung công sẽ mất hết các quyền lợi liên quan99.
(Các) chủ sở hữu hưởng lợi. (Những) cá nhân nắm quyền sở hữu
hoặc kiểm soát sau cùng đối với một khách hàng và/hoặc là người
mà thay mặt người đó giao dịch được tiến hành. Thuật ngữ cũng chỉ
những người có sự kiểm soát hiệu quả cuối cùng đối với một pháp
nhân (như một doanh nghiệp) hoặc một thỏa thuận.
Cơ quan trung ương. Đơn vị pháp lý độc lập được một quốc gia
thành lập để tiếp nhận các yêu cầu tương trợ tư pháp từ các quốc gia
khác. Cơ quan trung ương có thể tự thực hiện các yêu cầu này hoặc
chuyển chúng tới cơ quan có thẩm quyền.
Nhóm các đơn vị tình báo tài chính Egmont. Sự hợp tác không
chính thức của các đơn vị tình báo tài chính vào năm 1995. Ngày
nay nhóm này được gọi là Nhóm các đơn vị tình báo tài chính Egmont và các đơn vị tình báo tài chính này gặp gỡ định kỳ để tìm
kiếm các giải pháp hợp tác, đặc biệt trong trao đổi thông tin, đào tạo
và chia sẻ kinh nghiệm100.
Phán quyết thực thi (Exequatur ruling). Phán quyết của tòa án
trong nước rằng quyết định của tòa án nước ngoài có thể được thực
thi tại quốc gia nơi mà tòa án hoạt động.
99

)$7) ,QWHUSUHWLYH 1RWH WR 6SHFLDO 5HFRPPHQGDWLRQ ,,, )UHH]LQJ DQG &RQ¿VFDWLQJ
7HUURULVW$VVHWVSDUD F KWWSZZZIDWIJD¿RUJGDWDRHFGSGI
100KWWSZZZHJPRQWJURXSRUJDERXW
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Trình tự tố tụng tư pháp khi chỉ có một bên (Ex parte proceedings).
Trình tự tố tụng được tiến hành khi chỉ có một bên và vắng mặt và
không có đại diện hoặc sự thông báo của các bên khác.
Đơn vị tình báo tài chính (FIU). “Một cơ quan trung ương quốc
gia chịu trách nhiệm tiếp nhận (và theo quy định, được yêu cầu),
phân tích và phổ biến tới các cơ quan có thẩm quyền, công khai các
thông tin tài chính: (i) liên quan đến tài sản được cho là do phạm
tội mà có và nhằm tài trợ cho khủng bố, hoặc (ii) theo yêu cầu của
pháp luật hoặc quy định trong nước nhằm chống rửa tiền và tài trợ
cho khủng bố”101.
Đầu mối. Một văn phòng hoặc cán bộ chuyên trách được giao
nhiệm vụ liên lạc với các quốc gia khác về các yêu cầu tương trợ tư
pháp và các vấn đề có liên quan khác và chi tiết liên hệ được thông
báo trên mạng internet và/hoặc các phương tiện truyền thông khác.
Đóng băng tài sản. Sự ngăn cấm tạm thời việc chuyển nhượng,
hoán đổi, định đoạt hoặc di dời tài sản hoặc giả định tạm thời về
sự nắm giữ hoặc kiểm soát tài sản dựa trên quyết định của tòa án
hoặc cơ quan có thẩm quyền khác102. Thuật ngữ này tương đương
với phong tỏa và thu giữ.
Đối nhân. Có nguồn gốc Latin với ý nghĩa “hướng tới một người cụ
thể”. Trong bối cảnh về tịch thu tài sản hay một vụ kiện, thuật ngữ
chỉ một vụ kiện chống lại một người cụ thể.
Đối vật. Có nguồn gốc Latin với nghĩa “chống lại một vật”. Trong
bối cảnh về tịch thu tài sản, thuật ngữ chỉ một vụ kiện để đòi lai một
vật hoặc tài sản cụ thể.
Pháp nhân. Là các tổ chức công ty, các quỹ tài trợ, các công ty tín
thác, công ty hợp danh hoặc các hiệp hội hoặc bất kỳ các tổ chức
tương tự nào có thể thiết lập mối quan hệ khách hàng thường xuyên
với một tổ chức tài chính hoặc có sở hữu tài sản.
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Đơn thỉnh cầu. Một yêu cầu chính thức của tòa án gửi một tòa án
nước ngoài để được tương trợ tư pháp. Hình thức này cho phép cơ
chế liên lạc chính thức giữa một thẩm phán, công tố viên hoặc cán
bộ thực thi pháp luật của một quốc gia với các cán bộ đồng cấp với
họ ở một quốc gia khác. Đây là một hình thức đặc biệt của tương
trợ tư pháp.
Hiệp định Merida. Công ước của Liên hợp quốc về chống tham
nhũng.
Tương trợ tư pháp. Hỗ trợ của một quốc gia dành cho một quốc
gia khác nhằm thực thi pháp luật, bao gồm việc xác định những cá
nhân và tài sản cũng như hỗ trợ phong tỏa, thu giữ hoặc sung công
tài sản hoặc công cụ tội phạm.
Hiệp định về tương trợ tư pháp (MLAT). Một hiệp định song
phương thiết lập những nghĩa vụ rõ ràng và bắt buộc giữa hai quốc
gia trong hợp tác về tương trợ tư pháp và xây dựng các thủ tục hiệu
quả và toàn diện để áp dụng. Các hiệp định này thường không bị
giới hạn về nội dung đối với các loại hình tội phạm mà được áp
dụng đối với bất cứ hoạt động tội phạm nào trong phạm vi điều
chỉnh của nó. MLAT thường tăng cường mối quan hệ giữa các quốc
gia ký kết hơn là các hiệp định đa phương và thường được xây dựng
trên cơ sở phù hợp với mối quan hệ giữa các quốc gia.
Quốc gia yêu cầu. Quốc gia yêu cầu được một quốc gia khác tương
trợ tư pháp nhằm hỗ trợ quá trình điều tra hoặc truy tố hoặc thực
thi một phán quyết.
Công ước Palermo. Công ước của Liên hợp quốc về chống tội phạm
có tổ chức xuyên quốc gia.
“Những người có ảnh hưởng chính trị” (PEPs). Là những cá nhân
được hoặc đã được giao phó các chức năng công đặc biệt, ví dụ như
những người đứng đầu nhà nước hoặc chính phủ, các nhà chính trị
cao cấp, các quan chức cao cấp trong chính phủ, tòa án hoặc quân
sự, cán bộ cao cấp trong các doanh nghiệp quốc doanh, quan chức
quan trọng của đảng phái chính trị. Mối quan hệ kinh doanh với
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các thành viên gia đình hoặc cộng sự thân thiết của PEPs cũng hàm
chứa những rủi ro liên quan đến uy tín tương tự như khi quan hệ
với chính các PEPs. Định nghĩa này không có ý bao hàm những
người giữ chức vụ trung bình hoặc thấp hơn trong các cơ quan nêu
ở trên103.
Quốc gia được yêu cầu. Quốc gia được yêu cầu cung cấp tương trợ
cho một quốc gia khác với mục đích hỗ trợ một cuộc điều tra hoặc
truy tố hoặc thực thi một phán quyết.
Phong tỏa tài sản. Xem thuật ngữ Đóng băng tài sản.
Các quốc gia thành viên. Một quốc gia đã phê chuẩn hoặc gia
nhập một hiệp định cụ thể và chịu ràng buộc bởi các quy định của
hiệp định.
Báo cáo giao dịch đáng ngờ (STR). Một báo cáo được xây dựng bởi
một tổ chức tài chính hoặc một tổ chức có nghĩa vụ báo cáo khác về
một giao dịch đáng ngờ hoặc một hành vi đáng ngờ. Báo cáo được
gửi tới đơn vị tình báo tài chính của quốc gia; còn được gọi là Báo
cáo hoạt động đáng ngờ (SAR).
Hiệp định Vienna. Công ước của Liên hợp quốc về chống buôn
bán bất hợp pháp ma túy và các chất hướng thần.
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