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Chỉnh sử  ngày 30 tháng 10 năm 2016; Chấp nh n đăng ngày 20 tháng 12 năm 2016 

Tóm tắt:  ghiên cứu về pháp lu t hình sự Việt   m trước thách thức  n ninh phi truyền th ng là 

vấn đề mới trong kho  h c lu t hình sự và kho  h c  n ninh. Với cách tiếp c n mới  bài viết giải 

quyết sơ bộ về vấn đề  n ninh phi truyền th ng trong m i qu n hệ với  n ninh truyền th ng  các 

m i đe d    n ninh phi truyền th ng  những thách thức  n ninh phi truyền th ng đ i với pháp lu t 

hình sự Việt   m. Trên cơ sở đó  đư  r  các yêu cầu tiếp tục hoàn thiện chính sách hình sự và 

pháp lu t hình sự ở nước t  hiện n y nhằm ứng phó với thách thức  n ninh phi truyền th ng. 

Từ khóa: An ninh truyền th ng;  n ninh phi truyền th ng; pháp lu t hình sự; tội phạm phi truyền th ng. 

1. Đặt vấn đề

 

“An ninh phi truyền thống” ( on-Traditional 

Security) là một khái niệm mới xuất hiện s u khi 

Chiến tr nh lạnh kết thúc và đặc biệt được đề c p 

đến nhiều s u sự kiện khủng b  kinh hoàng cả 

thế giới ngày 11/9/2001 tại Mỹ.   u đó  an ninh 

phi truyền th ng trở thành vấn đề toàn cầu và 

được đề c p như là một nội dung củ  thế giới 

đương đại phải giải quyết từ s u “Tuyên bố 

chung ASEAN - Trung Quốc về hợp tác trên 

lĩnh vực an ninh phi truyền thống” [1; tr.1] 

thông qu  tại  ội nghị thượng đỉnh lần thứ 6  

giữ  các nước thuộc  iệp hội các qu c gi   ông 

Nam Á (A EA ) và Trung  u c tại Phnôm 

Pênh (Campuchia) ngày 01/11/2002
1
. Do đó  tiếp 

_______ 
Tác giả liên hệ.  T.: 84-4-37547512 

  Email: viet180411@gmail.com 
1   u đó  nhiều chương trình  tuyên b   hợp tác giữ  các 

qu c gi  đã được đẩy mạnh để đấu tr nh ch ng tội phạm 

xuyên qu c gi  và lĩnh vực  n ninh phi truyền th ng như: 

Chiến lược hợp tác ch ng m  túy A EA  năm 2000; 

c n vấn đề  n ninh phi truyền th ng với mục tiêu 

đánh giá và hoàn thiện quy định pháp lu t hình sự 

(trong đó có pháp lu t hình sự Việt   m) nhằm 

ứng phó hiệu quả với vấn đề này trên phương 

diện cơ sở pháp lý  đồng thời tiếp tục hoàn thiện 

chính sách hình sự và pháp lu t hình sự nhằm 

hợp tác qu c tế trong đấu tr nh phòng  ch ng tội 

phạm là yêu cầu cấp thiết trong quá trình toàn 

cầu hó  và hội nh p qu c tế hiện n y. Trên cơ sở 

này, bài viết bước đầu đặt r  những thách thức 

mà pháp luật hình sự Việt Nam cần giải quyết, 

chủ động xử lý trước vấn đề  n ninh phi truyền 

th ng (đặc biệt là tội phạm phi truyền thống - một 

khái niệm mới đ ng còn tr nh lu n) [2; tr.247] rõ 

ràng là có ý nghĩ  chính trị - xã hội dưới góc độ 

lu t hình sự và kho  h c  n ninh. 

                                                                        
Tuyên b  chung Bắc Kinh về hợp tác ch ng m  túy năm 

2001; Tuyên b  chung ASEAN -  o  Kỳ về hợp tác ch ng 

khủng b  năm 2002; Tuyên b  chung A EA -EU về hợp 

tác ch ng khủng b  năm 2003; v.v... 

mailto:viet180411@gmail.com
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2. An ninh phi truyền thống trong mối quan 

hệ với an ninh truyền thống 

“An ninh” là khái niệm dùng để chỉ “trạng 

thái ổn định   n toàn  không có dấu hiệu nguy 

hiểm đe d   sự tồn tại và phát triển bình thường 

củ  cá nhân  củ  từng tổ chức  củ  từng lĩnh vực 

hoạt động xã hội hoặc củ  toàn xã hội” [3; tr.25]. 

Do đó  “an ninh phi truyền thống” cho dù là một 

cách nhìn mới về khái niệm  n ninh cũng không 

thể khác với bản chất v n có là khát v ng củ  

nhân loại về trạng thái  n toàn  ổn định  không bị 

những m i hiểm nguy đe d   sự tồn tại phát 

triển. Ở đây  khi đề c p đến khái niệm  n ninh 

phi truyền th ng (Non-Traditional Security) tức 

là bàn về một cách nhìn ở những khí  cạnh  

phương diện mới (an ninh mới) đ i với vấn đề  n 

ninh so với qu n niệm  n ninh truyền th ng 

(Traditional Security) chứ không phải là sự th y 

đổi giá trị c t lõi củ  bản thân cụm từ “an ninh”. 

 ghiên cứu cho thấy  tương qu n so sánh giữ  

h i khái niệm  n ninh truyền th ng và phi truyền 

th ng được đánh giá trên nhiều phương diện, 

cách tiếp c n như: chủ thể được bảo vệ  đ i 

tượng  nguồn g c  phạm vi các m i đe d  ... Tuy 

nhiên  xuất phát từ những phương diện nh n 

thức  so sánh khác nh u nên trong giới kho  h c 

có nhiều cách nhìn nh n khác nh u về  n ninh 

phi truyền th ng. 

Trước hết  dẫn theo nghiên cứu trong sách 

chuyên khảo củ  các tác giả Tạ  g c Tấn  Phạm 

Thành Dung,  oàn Minh  uấn, thì trong giới 

nghiên cứu phương Tây  h c giả Richard H. 

Ullman  đại h c Princeton, Mỹ là người đầu tiên 

đư  r  qu n niệm ngắn g n về  n ninh phi truyền 

th ng. Tác giả cho rằng: “An ninh qu c gi  

không nên hiểu theo nghĩ  hẹp là bảo vệ nhà 

nước trước những cuộc tấn công quân sự qu  

biên giới lãnh thổ mà  n ninh qu c gi  còn phải 

đ i mặt với những thách thức phi truyền th ng  

b o gồm: khủng b  qu c tế  tội phạm xuyên 

qu c gi  có tổ chức   n ninh môi trường  di cư 

bất hợp pháp,  n ninh năng lượng và  n ninh con 

người” [4; tr.39]. Theo đó  mặc dù không xây 

dựng một định nghĩ  về  n ninh phi truyền th ng 

nhưng qu n điểm củ  h c giả Ulm n cho thấy ở 

đây sự nhìn nh n “an ninh phi truyền thống” là 

một phương diện mới củ   n ninh qu c gi  bên 

cạnh  n ninh truyền th ng.  ếu như  n ninh 

truyền th ng chỉ hướng tới việc bảo vệ nhà nước 

khỏi những m i đe d   có tính quân sự thì  n 

ninh phi truyền th ng lại hướng đến việc đ i mặt 

với các thách thức có nguồn g c phi quân sự; 

phạm vi m i đe d    n ninh truyền th ng t p 

trung vào sự toàn vẹn lãnh thổ (chủ quyền qu c 

gia) còn  n ninh phi truyền th ng đe d   tr t tự, 

an toàn xã hội  sự  n toàn củ  con người. Song, 

 n ninh truyền th ng và  n ninh phi truyền th ng 

vẫn là h i khí  cạnh củ   n ninh qu c gi   tức là 

chủ thể được bảo vệ khỏi các m i đe d   truyền 

th ng h y phi truyền th ng này chỉ b o gồm nhà 

nước.  u n điểm tương đồng như v y cũng được 

ghi nh n bởi tác giả Mely Caballero Anthony, 

 ại h c   ny ng   ing pore khi cho rằng: “An 

ninh phi truyền th ng có thể được định nghĩ  là 

thách thức đ i với sự tồn vong và thịnh vượng 

củ  các qu c gi   dân tộc  xuất hiện chủ yếu trong 

các nguồn phi quân sự như: th y đổi khí h u  suy 

thoái môi trường xuyên biên giới và nguồn tài 

nguyên cạn kiệt  bệnh truyền nhiễm  thiên t i  di 

cư bất hợp pháp  tình trạng thiếu lương thực  

buôn l u  buôn bán m  túy và các hình thức khác 

củ  tội phạm xuyên qu c gi ” [5; tr.4].  

Cũng cho rằng thách thức  n ninh phi truyền 

th ng có nguồn g c phi quân sự nhưng khác với 

các qu n điểm trên  tác giả Amitav Acharya lý 

giải trong những vấn đề thách thức xuyên qu c 

gia lại cho rằng đ i tượng bị thách thức bởi các 

m i đe d    n ninh phi truyền th ng không chỉ có 

nhà nước mà b o gồm cả nhà nước và con người. 

Theo đó   n ninh phi truyền th ng là “các thách 

thức đ i với sự tồn vong và chất lượng cuộc s ng 

củ  con người và nhà nước có nguồn g c phi 

quân sự như th y đổi khí h u  kh n hiếm nguồn 

lực  bệnh dịch  thiên t i  di cư không kiểm soát  

thiếu lương thực  buôn người  buôn m  túy và tội 

phạm có tổ chức” [4; tr.40].  

 goài r   có qu n điểm th ng nhất về nguồn 

g c phi quân sự, phạm vi ảnh hưởng xuyên qu c 

gi  củ  các vấn đề  n ninh phi truyền th ng 

nhưng qu n điểm củ  một s  nhà kho  h c Việt 

  m lại chú tr ng hơn đến phương diện các khí  
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cạnh biểu hiện hoặc tác động củ  nó. Các tác giả 

Tạ  g c Tấn  Phạm Thành Dung,  oàn Minh 

 uấn định nghĩ : “An ninh phi truyền thống là 

việc   m b o an toàn, kh ng có hi m nguy cho 

cá nhân con ng  i, quốc gia dân tộc và toàn 

nhân loại tr  c các mối  e dọa có ngu n gốc phi 

quân sự nh : biến   i khí hậu,   nhi m m i 

tr  ng, khan hiếm ngu n lực, dịch bệnh lây lan 

nhanh, khủng ho ng tài chính, tội phạm nguy 

hi m xuyên biên gi i, chủ nghĩa khủng bố” [4; 

tr.47]. 

  y T .  guyễn Văn  ưởng  chuyên gi  

nghiên cứu vấn đề này lại nêu: “An ninh phi 

truyền th ng còn được g i là  n ninh mới…  là 

qu n niệm củ  thời đại h u chiến tr nh lạnh…  là 

vấn đề m ng tính xuyên qu c gi  do những uy 

hiếp và nhân t  phi chính trị  phi quân sự gây r  

và ảnh hưởng đến  n ninh các nước   n ninh khu 

vực và tính đ  dạng trong thủ đoạn giải quyết vấn 

đề” [6; tr.37]. Tác giả cũng đã đề c p đến thu t 

ngữ như: “an ninh m i” (New security), “ e dọa 

an ninh phi truyền thống” (Non-Traditional 

security threats), “an ninh xuyên quốc gia” 

(Transnational security), “an ninh t ng hợp” 

(Comprehensive security)  cũng như các đặc 

trưng củ   n ninh phi truyền th ng… [6; tr.30-36, 

tr.40-45].  

 oặc gần đây  tác giả  àm Tr ng Tùng định 

nghĩ : “An ninh phi truyền th ng là khái niệm 

nhằm phân biệt với  n ninh truyền th ng  dùng để 

chỉ các m i đe d   phi truyền th ng đối với an 

ninh quốc gia, cuộc sống con người và cộng 

đồng nhân loại, không xuất phát trực tiếp từ yếu 

tố quân sự, nảy sinh từ các yếu tố tự nhiên và xã 

hội, diễn ra và tác động trên nhiều lĩnh vực của 

đời sống kinh tế, chính trị, văn hóa, xã hội  thông 

tin  môi trường” [7; tr.28]; v.v...  

Tóm lại  do góc độ tiếp c n  mục đích  phạm 

vi và điều kiện nghiên cứu khác nh u nên trong 

các công trình kho  h c trong và ngoài nước hiện 

n y tồn tại nhiều qu n điểm khác nh u về khái 

niệm  n ninh phi truyền th ng. Tuy nhiên  nh n 

thức nội hàm củ  khái niệm  n ninh phi truyền 

th ng trong các nghiên cứu đều được xác định 

trên cơ sở các yếu t  mới hoặc khác biệt so với 

khái niệm  n ninh truyền th ng. Tiếp thu phương 

pháp và kết quả nghiên cứu củ  các tác giả trong 

và ngoài nước [4; tr.40-47]; [6; tr.37] có thể xây 

dựng nh n thức chung về vấn đề  n ninh phi 

truyền th ng trong sự đ i sánh  nh n thức với  n 

ninh truyền th ng như s u: 

a) Về sự xuất hiện 

An ninh truyền th ng là khái niệm xuất hiện 

trước  còn  n ninh phi truyền th ng là thu t ngữ 

được đề c p s u khi có khái niệm trước. 

b) Đối t ợng b o vệ 

An ninh phi truyền th ng hướng đến tr ng 

tâm là bảo vệ cá nhân con người hoặc cộng 

đồng  thế giới  qu  đó bảo vệ các lợi ích qu c gi   

dân tộc, trong khi đó   n ninh truyền th ng hướng 

đến mục tiêu chủ đạo là bảo vệ chủ quyền  lãnh 

thổ qu c gi   dân tộc. 

c) Chủ th  tạo ra các mối  e dọa 

An ninh phi truyền th ng có thể được tạo r  

bởi các tác nhân tự nhiên  các nhóm người  cá 

nhân hoặc tổ chức phi nhà nước còn chủ thể tạo r  

các m i đe d    n ninh truyền th ng là các qu c 

gia thù địch hoặc phe nhóm chính trị đ i l p. 

d) Tính chất của các mối  e dọa 

Các m i đe d   an ninh phi truyền th ng rất 

đ  dạng  phong phú, có tính phi quân sự (tác 

động trên nhiều lĩnh vực củ  đời s ng kinh tế  

chính trị  văn hó   xã hội  thông tin  môi trường...) 

trong khi các m i đe d    n ninh truyền th ng 

thường là các hoạt động trên bình diện quân sự 

hoặc chính trị. 

 ) Phạm vi tác  ộng 

An ninh phi truyền th ng có thể tác động ở 

nhiều phạm vi  quy mô khác nh u từ hẹp đến 

rộng như:  n ninh củ  một nhóm  tầng lớp  cộng 

đồng dân cư h y  n ninh củ  một qu c gi   dân 

tộc  th m chí  n ninh củ  khu vực, toàn cầu. 

Trong khi đó  các m i đe d    n ninh truyền 

th ng thường uy hiếp  n ninh củ  một qu c gi   

dân tộc. 

e) Cách thức, biện pháp gi i quyết 

An ninh phi truyền th ng nhấn mạnh nhiều 

biện pháp giải quyết  coi tr ng hợp tác song 
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phương hoặc đ  phương  thể hiện tính tổng hợp 

củ  biện pháp ứng phó  còn  n ninh truyền th ng 

nhấn mạnh biện pháp quân sự  liên kết đồng 

minh và coi tr ng lợi ích và  n ninh qu c 

gi …[6; tr.48]. 

 hư v y  trên cơ sở những nh n thức chung 

này có thể xây dựng một định nghĩ  đ ng nghiên 

cứu như s u: An ninh phi truyền th ng là trạng 

thái  n ninh trong đó đòi hỏi bảo đảm   n toàn  ổn 

định cho cuộc s ng củ  mỗi con người  cũng như 

các qu c gi   dân tộc và cộng đồng qu c tế khỏi 

sự nguy hiểm gây r  bởi những m i đe d   có 

nguồn g c phi quân sự từ bất kỳ tác nhân  chủ thể 

phi nhà nước nào. 

3. Các mối đe dọa an ninh phi truyền thống 

và quan điểm của Việt Nam 

 hư đã nêu trên  xuất phát từ những cách tiếp 

c n khác nh u nên có nhiều qu n niệm khác nh u 

về nội hàm củ  khái niệm nên việc nhìn nh n  

phân loại các m i đe d   an ninh phi truyền 

th ng cũng rất khác nh u. Tổng hợp qu n điểm 

thể hiện trong các công trình nghiên cứu trong 

mục 2 đã nêu cho thấy các m i đe d   an ninh 

phi truyền th ng cơ bản gồm: biến đổi khí h u  

suy thoái môi trường  cạn kiệt tài nguyên  dịch 

bệnh nguy hiểm  thiên t i  di cư bất hợp pháp  

thiếu lương thực  rử  tiền  buôn l u  buôn bán m  

túy  khủng b   buôn bán người và các hình thức 

khác củ  tội phạm xuyên qu c gi  (có tổ chức 

xuyên qu c gi ).  

 ặc biệt  với qu n điểm tiếp c n  n ninh phi 

truyền th ng là khuôn khổ mới củ  khái niệm  n 

ninh  trong đó t p trung vào  n ninh con người  

trong Báo cáo phát triển con người năm 1994, 

Liên  ợp qu c xác định 7 yếu t  cấu thành củ  

khái niệm “an ninh m i” này b o gồm [8; tr.24]: 

An ninh kinh tế; an ninh lương thực;  n ninh sức 

khỏe;  n ninh môi trường;  n ninh cộng đồng;  n 

ninh chính trị và  n ninh cá nhân. 

Ngoài ra, trong khuôn khổ A EA   năm 

2002   ội nghị thượng đỉnh lần thứ 6 giữ  

A EA  và Trung  u c tại Phnôm Pênh 

(C mpuchi ) đã r  Tuyên b  chung A EA  - 

Trung  u c về hợp tác trên lĩnh vực an ninh phi 

truyền th ng  xác định những vấn đề  n ninh phi 

truyền th ng - tội phạm xuyên qu c gi   khủng 

b   m  túy  buôn bán phụ nữ và trẻ em  buôn l u 

vũ khí  rử  tiền  tội phạm kinh tế qu c tế  tội 

phạm công nghệ c o.  ội nghị Bộ trưởng các 

nước A EA  tháng 10/2010 tại  à  ội cũng đã 

xác định các m i nguy cơ đe d    n ninh phi 

truyền th ng b o gồm: khủng b   cướp biển  tội 

phạm xuyên qu c gi   m  túy  buôn bán vũ khí  

rử  tiền  kinh tế  công nghệ c o.  ội nghị cấp 

c o A EM tổ chức tại Cộng hò  Dân chủ  hân 

dân Lào tháng 10/2012  đề xuất biện pháp nhằm 

đ i phó với các nguy cơ  thách thức về an ninh 

phi truyền th ng như: biến đổi khí h u  thiên tai, 

 n ninh năng lượng   n ninh hạt nhân  ch ng cướp 

biển  bảo vệ và sử dụng nguồn nước; v.v...  

  i với Việt   m   n ninh phi truyền th ng 

và nội hàm khái niệm củ  nó được  ảng t  nh n 

thức từ rất sớm.  ghị quyết 08/NQ-TW củ  Bộ 

Chính trị  khóa VIII về “Chiến l ợc an ninh quốc 

gia” (năm 1998) đã cảnh báo và chỉ r  các yếu t  

thách thức đ i với  n ninh qu c gi  củ  Việt 

  m; trong đó  có vấn đề  n ninh phi truyền 

th ng. Từ đó đến n y   ảng và  hà nước t  đã 

chú tr ng và từng bước đề r  những chủ trương  

đ i sách thích hợp đ i với  n ninh phi truyền 

th ng và gắn các chủ trương  đ i sách đó với các 

qu n điểm  tư duy đổi mới kinh tế  xã hội  qu c 

phòng -  n ninh và đ i ngoại tương ứng trong các 

thời kỳ đổi mới đất nước. Theo qu n điểm củ  

 ảng Cộng sản Việt   m thể hiện trong  ghị 

quyết  ại hội toàn qu c củ   ảng lần thứ XI đòi 

hỏi cần phải t p trung giải quyết là: “Các yếu tố 

 e dọa an ninh phi truyền thống, tội phạm c ng 

nghệ cao tiếp tục gia tăng. Những vấn  ề toàn 

cầu nh  an ninh tài chính, an ninh năng l ợng, 

an ninh l ơng thực, biến   i khí hậu, thiên tai, 

dịch bệnh... sẽ tiếp tục di n biến phức tạp…” [9; 

tr.28]. “Những căng thẳng, xung  ột t n giáo, sắc 

tộc, ly khai, chiến tranh cục bộ, bạo loạn chính 

trị, can thiệp, lật   , khủng bố vẫn sẽ di n ra gay 

gắt; các yếu tố  e dọa an ninh phi truyền thống, 

tội phạm c ng nghệ cao trong các lĩnh vực tài 

chính - tiền tệ,  iện tử - vi n th ng, sinh học, m i 

tr  ng... còn tiếp tục gia tăng” [9; tr.82-83]. Sau 
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đó  tại  ại hội  ảng XII   ảng t  đã tiếp tục 

khẳng định nh n thức  qu n điểm nhất quán về 

những nội dung  thách thức củ   n ninh phi 

truyền th ng đ i với sự nghiệp xây dựng và bảo 

vệ Tổ qu c trong thời kỳ mới. Văn kiện đã nhấn 

mạnh: Tăng cường qu c phòng  n ninh bảo vệ 

vững chắc Tổ qu c xã hội chủ nghĩ ... sẵn sàng 

ứng phó với các mối  e dọa an ninh truyền thống 

và phi truyền thống; bảo đảm  n ninh   n toàn 

thông tin và  n ninh mạng”. Yêu cầu cơ bản đặt 

r  là phải tiếp tục “hoàn thiện hệ thống pháp luật, 

cơ chế  chính sách về qu c phòng   n ninh; nâng 

c o hiệu lực  hiệu quả quản lý nhà nước trong 

lĩnh vực qu c phòng   n ninh” [10; tr.148-151].  

 hư v y  các m i đe d    n ninh phi truyền 

th ng được đặt r  trong kho  h c cũng như thực 

tiễn quản lý xã hội có thể xếp về hai nhóm sau:  

a) Nhóm về những quá trình tự nhiên và xã 

hội bất lợi đến xã hội như: biến đổi khí h u  thiên 

t i  dịch bệnh truyền nhiễm  di cư bất hợp pháp  ô 

nhiễm môi trường  cạn kiệt tài nguyên; v.v...  

b) Nhóm về những hành vi tiêu cực (phạm 

pháp) cũng ảnh hưởng bất lợi đến xã hội như: 

khủng b   tội phạm xuyên qu c gi  (rử  tiền  

cướp biển  buôn bán m  túy  buôn bán người  

buôn l u vũ khí  rử  tiền  tội phạm kinh tế qu c 

tế)  tội phạm công nghệ c o; v.v...  

Việc xác định nội dung các m i đe d   h y 

lĩnh vực cần qu n tâm giải quyết củ   n ninh phi 

truyền th ng sẽ khác nh u phụ thuộc vào góc độ 

tiếp c n  mục đích nghiên cứu hoặc hoạch định 

chính sách  đề xuất phương hướng hành động. 

Do đó, tiếp c n vấn đề  n ninh phi truyền th ng 

với mục tiêu đánh giá và hoàn thiện quy định 

pháp lu t hình sự Việt   m nhằm ứng phó hiệu 

quả với vấn đề này trên phương diện cơ sở pháp 

lý  thì phải tiếp c n dưới góc nhìn củ  kho  h c 

lu t hình sự để phân tích.  iện n y  ở đ  s  các 

qu c gi  trên thế giới  lu t hình sự thường được 

hiểu là Lu t về tội phạm hoặc Lu t về hình phạt 

[11; tr.78]. Còn trong kho  h c lu t hình sự Việt 

  m  lu t hình sự được xác định là một ngành 

lu t trong hệ th ng pháp lu t củ   hà nước gồm 

hệ th ng các quy phạm pháp lu t xác định những 

hành vi nguy hiểm cho xã hội bị coi là tội phạm 

và quy định hình phạt có thể áp dụng cho các tội 

phạm đó [12; tr.9]. Vì v y  các m i đe d    n 

ninh phi truyền th ng dưới góc độ củ  lu t hình 

sự sẽ qu n niệm thu hẹp b o gồm những hành vi 

có tính chất tội phạm  e dọa an ninh phi truyền 

thống mà điển hình như: khủng b   buôn l u  rử  

tiền  buôn bán m  túy  vũ khí  mu  bán người  tội 

phạm về môi trường  tội phạm trong lĩnh vực 

công nghệ cao... Nói một cách khác  những m i 

đe d    n ninh phi truyền th ng tiếp c n dưới góc 

độ củ  lu t hình sự (theo nghĩ  hẹp) chính là các 

loại tội phạm phi truyền thống. 

4. Những thách thức an ninh phi truyền thống 

đối với pháp luật hình sự 

Như đã đề c p, các m i đe d    n ninh phi 

truyền th ng tiếp c n dưới góc độ hẹp củ  pháp 

lu t hình sự chính là các loại tội phạm phi truyền 

th ng (hay còn gọi là tội phạm  e dọa an ninh 

phi truyền thống). Tội phạm phi truyền th ng 

cũng là một thách thức rất lớn củ   n ninh phi 

truyền th ng. “Tội phạm phi truyền thống” là một 

thu t ngữ mới  được tiếp c n thành hai nhóm sau: 

“Thứ nhất  đó là các tội phạm mới xuất hiện 

trong điều kiện hội nh p qu c tế như: tội phạm 

xuyên qu c gi   tội phạm có yếu t  nước ngoài  

tội phạm về môi trường  tội phạm sử dụng công 

nghệ c o  tội phạm trong lĩnh vực tài chính  ngân 

hàng  tội phạm trong lĩnh vực chứng khoáng  tội 

phạm về rử  tiền… Thứ hai  đ i với các loại tội 

phạm đã được quy định trong Bộ lu t hình sự 

năm 1999 thì hiện n y đã xuất hiện một s  

phương thức hoạt động phạm tội mới  theo 

hướng ngày càng tinh vi  gây khó khăn cho hoạt 

động phát hiện  điều tr   xử lý củ  cơ qu n chức 

năng…” [2; tr.124]. Do đó  từ việc nghiên cứu 

vấn đề  n ninh phi truyền th ng và các m i đe 

d    n ninh phi truyền th ng đặt r  những thách 

thức đ i với pháp lu t hình sự như s u: 

a) Thách thức từ việc làm phát sinh những 

hành vi phạm tội m i có tính xuyên quốc gia  e 

dọa  ến an ninh phi truyền thống 

Do đ i tượng xâm phạm chuyển từ  n ninh 

biên giới  lãnh thổ   n ninh chính trị trong truyền 
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th ng s ng các lĩnh vực  n ninh mới như: an 

ninh con người  an ninh kinh tế  an ninh tài 

nguyên, an ninh môi trường... nên vấn đề  n ninh 

phi truyền th ng làm phát sinh những loại hành 

vi phạm tội mới liên qu n đến đặc tính “xuyên 

quốc gia” như: khủng b   rử  tiền  tội phạm 

trong lĩnh vực công nghệ cao  tội phạm về môi 

trường  tội phạm  n ninh hàng hải  hàng không... 

và cũng được coi là một loại tội phạm phi truyền 

th ng. Và cho dù là  n ninh truyền th ng h y phi 

truyền th ng thì đều thuộc phạm trù “an ninh” 

mà pháp lu t hình sự củ  bất kỳ qu c gi  nào 

đều phải có chức năng phải b o vệ trước sự xâm 

hại hoặc đe d   xâm hại đến. Vì lẽ đó  nhóm loại 

tội phạm này còn được g i là các tội phạm phi 

truyền th ng  đồng thời chính là những thách 

thức đòi hỏi pháp lu t hình sự phải kịp thời ứng 

phó  các nhà làm lu t phải chủ động quy định 

đầy đủ  chặt chẽ những dấu hiệu pháp lý hình sự  

hình phạt  tình tiết định tội  tình tiết định khung 

hình phạt… để phát hiện  xử lý  hợp tác đấu 

tr nh phòng  ch ng cũng như bảo đảm  n ninh  

ổn định và tr t tự xã hội. 

b) Thách thức do sự biến   i về một số yếu 

tố, dấu hiệu trong các cấu thành tội phạm 

Cụ thể  phương thức  thủ đoạn phạm tội  

phạm vi diễn r  và tác động củ  hành vi phạm 

tội... so với các tội phạm truyền th ng:  ự biến 

đổi về nhiều yếu t  củ  tội phạm từ thách thức 

củ   n ninh phi truyền th ng như: phương thức  

thủ đoạn phạm tội  phạm vi diễn r  và tác động 

củ  hành vi phạm tội... so với các tội phạm truyền 

th ng và cũng phản ánh đặc tính “xuyên quốc 

gia”  mà cụ thể là: 

- Các tội phạm phi truyền thống th  ng có 

tính xuyên quốc gia. Một thực tế r  ràng là các 

hành vi khủng b   buôn l u  rử  tiền  buôn bán 

m  túy  buôn bán vũ khí  mu  bán người  tội 

phạm về môi trường  tội phạm công nghệ thông 

tin... luôn là các loại tội phạm xuyên qu c gi  với 

đặc tính “ a quốc gia” về ba phương diện - 

không gi n diễn r  tội phạm; phạm vi ảnh hưởng 

củ  tội phạm; chủ thể thực hiện tội phạm. 

- Các tội phạm phi truyền thống  e dọa trật 

tự, an ninh ở phạm vi khu vực hoặc toàn thế gi i, 

không giống với các tội xâm phạm an ninh truyền 

thống, hầu nh  chỉ  e dọa an ninh quốc gia riêng 

lẻ. Cũng gi ng như các loại tội phạm truyền 

th ng  tội phạm phi truyền th ng cũng xâm hại lợi 

ích qu c gi   quyền  lợi ích chính đáng củ  cá 

nhân  tổ chức. Tuy nhiên  do tính chất xuyên qu c 

gi  nên các tội phạm này có thể trực tiếp đe d   

tr t tự   n ninh củ  một khu vực nào đó  củ  toàn 

thế giới hoặc cũng chỉ uy hiếp  n ninh củ  một 

cộng đồng  qu c gi  nhưng về thời gi n lâu dài  

h u quả (thiệt h i) mà nó gây r  sẽ l n tỏ  vượt r  

khỏi biên giới qu c gi   chẳng hạn như tội phạm 

mạng  rử  tiền  tài trợ khủng b ... 

- Ph ơng pháp, cách thức, thủ  oạn thực 

hiện các tội phạm phi truyền thống th  ng có 

tính t  chức và chuyên nghiệp cao. Thực tiễn cho 

thấy  các tội phạm về m  túy  buôn bán vũ khí  

mu  bán người  khủng b   rử  tiền... hầu như 

không thể thực hiện bởi các cá nhân đơn lẻ mà 

luôn được thực hiện bởi các tổ chức tội phạm và 

thường hoạt động xuyên qu c gi . Nói cách 

khác  đó là tội phạm có tổ chức xuyên qu c gi . 

 ự hình thành đường dây  tổ chức tội phạm đ  

qu c gi  như v y tất nhiên không phải dễ dàng và 

thường được thực hiện nhiều lần.  ơn nữ   cách 

thức  thủ đoạn thực hiện các tội phạm này ngày 

càng tinh vi  phức tạp  nhất là khi có sử dụng đến 

công nghệ  kho  h c kỹ thu t c o. 

c) Thách thức phát sinh các vấn  ề về hiệu 

lực pháp luật và thẩm quyền tài phán 

Mặc dù liên qu n đến nhiều qu c gi   mặc 

dù đe d   tr t tự   n ninh củ  các qu c gi  liên 

qu n  củ  khu vực hoặc thế giới nhưng trách 

nhiệm pháp lý đ i với các tội phạm đe d    n 

ninh phi truyền th ng được xác định trên cơ sở 

pháp lu t qu c gi  chứ không phải pháp lu t qu c 

tế và thẩm quyền tài phán đ i với các tội phạm 

này thuộc về qu c gi  riêng lẻ mà không thuộc 

về một Tò  án qu c tế nào.  ở dĩ như v y bởi 

khách thể củ  chúng là những giá trị được bảo vệ 

bởi pháp lu t qu c gi  chứ không phải các giá trị 

được lu t qu c tế xác l p  bảo vệ như: quyền dân 

tộc  hò  bình thế giới... Trách nhiệm pháp lý theo 

pháp lu t qu c gi   thẩm quyền tài phán thuộc 

Tò  án qu c gi  riêng lẻ nhưng phạm vi hoạt 
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động  tác động củ  các tội đe d   an ninh phi 

truyền th ng lại xuyên qu c gi  nên liên qu n đến 

tội phạm này rất dễ xảy r  hiện tượng chồng lấn 

về hiệu lực củ  đạo lu t hình sự và tr nh chấp 

thẩm quyền tài phán (xét xử) giữ  các qu c gi  

liên qu n nếu không được điều chỉnh rõ ràng. 

d) Thách thức là việc các tội phạm phi 

truyền thống gây ra khó khăn, c n trở trong 

việc b o   m thực thi các quy  ịnh liên quan 

của pháp luật hình sự 

Tính chất xuyên qu c gi   phương thức  thủ 

đoạn phạm tội tinh vi  chuyên nghiệp củ  các tội 

phạm phi truyền th ng là một trở ngại lớn đ i với 

công tác phòng ngừ   phát hiện  xử lý các tội 

phạm này.  ị  bàn hoạt động củ  tội phạm vượt 

r  ngoài r nh giới lãnh thổ  qu c gi  gây khó 

khăn cho các qu c gi  riêng lẻ trong việc điều tr  

thu th p đầy đủ chứng cứ để xác định tội phạm 

và người phạm tội  nguyên nhân củ  tội phạm và 

các biện pháp điều tr   xử lý  chẳng hạn như tội 

phạm mạng  rử  tiền  lừ  đảo xuyên qu c gi ...  

 ặc biệt  sự câu kết  di chuyển đ  qu c gi  

củ  các chủ thể thực hiện tội phạm tạo r  thách 

thức lớn cho các lực lượng  cơ qu n chức năng 

trong việc phát hiện  bắt giữ đ i tượng. Phạm vi 

tác động củ  tội phạm ở tầm liên qu c gi  nên 

việc xác định đầy đủ  kịp thời các thiệt hại để 

ngăn chặn  khắc phục không nh nh chóng như 

các đ i với các tội phạm khác. Cùng với đó  sự 

chênh lệch về pháp lu t củ  các qu c gi  liên 

qu n  tr nh chấp thẩm quyền tài phán (đã nêu) 

cũng là những khó khăn lớn riêng có trong công 

tác đấu tr nh với loại tội phạm này  ví dụ như tội 

phạm môi trường  buôn bán phụ nữ  trẻ em  rử  

tiền... 

5. Các yêu cầu đặt ra đối với pháp luật hình 

sự Việt Nam trước thách thức an ninh phi 

truyền thống 

Lu t hình sự là một ngành lu t độc l p trong 

hệ th ng pháp lu t  do đó  “chức năng bảo vệ là 

chức năng chủ yếu và qu n tr ng nhất củ  lu t 

hình sự được thể hiện trong việc bảo vệ bằng 

những biện pháp và phương tiện riêng biệt các lợi 

ích củ  con người  củ  xã hội và củ   hà nước 

tránh khỏi những sự xâm hại có tính chất tội 

phạm” [13; tr.152-153]. Cho nên  để bảo vệ  n 

ninh qu c gi   lợi ích củ  cộng đồng  dân tộc và 

an toàn cho nhân loại thì trước hết  có cơ sở pháp 

lý đòi hỏi lu t hình sự mỗi qu c gi  phải chặt 

chẽ  đầy đủ và là công cụ pháp lý hữu hiệu cho 

việc đấu tr nh phòng ngừ  và xử lý các hành vi 

phạm tội đe d    n ninh phi truyền th ng  đồng 

thời là lu t nội dung để lu t thủ tục (hình thức) áp 

dụng được thu n lợi  đúng trình tự. Tuy nhiên  để 

có đủ khả năng cần thiết cho việc đ i phó với 

những thách thức mà vấn đề  n ninh phi truyền 

th ng đặt r  như đã phân tích  pháp lu t hình sự 

Việt   m phải đáp ứng được các yêu cầu s u: 

a) Pháp luật hình sự Việt Nam cần kịp th i 

tội phạm hóa những loại hành vi m i phát sinh 

trong xã hội, có tính nguy hi m cao, uy hiếp an 

ninh của con ng  i và cộng   ng dân c , dân 

tộc và nhân loại 

 hư đã nêu trên  sự chuyển hướng về lĩnh 

vực  n ninh vượt r  khỏi lĩnh vực chính trị  quân 

sự củ  các vấn đề  n ninh phi truyền th ng đã và 

đ ng làm phát sinh những loại hành vi phạm tội 

mới có tính chất tội phạm xâm phạm tới  n ninh  

tr t tự   n toàn củ  con người  xã hội. Một hành 

vi bị coi là tội phạm nghĩ  là hành vi ấy xâm hại 

một qu n hệ xã hội được  hà nước đặc biệt coi 

tr ng và bảo vệ  hành vi đó bị pháp lu t hình sự 

quy định là tội phạm  bị  hà nước và xã hội lên 

án.   u quả củ  việc một hành vi bị coi là tội 

phạm là sự đe d   trừng phạt từ phí   hà nước 

đ i với người thực hiện hành vi đó.  hư v y  yêu 

cầu củ  chính sách hình sự là thường xuyên tội 

phạm hó  và hoàn thiện quy định pháp lu t hình 

sự đ i với các hành vi xâm phạm đến quyền con 

người  đe d    n ninh  tr t tự   n toàn củ  con 

người  xã hội và quy định hình phạt tương xứng 

đ i với người thực hiện tội phạm đó chính là 

nhằm mục đích đặt lợi ích chung củ  xã hội  củ  

con người vào sự bảo vệ đặc biệt  răn đe  ngăn 

ngừ  hành vi xâm phạm  s u đó mới là trừng phạt 

nếu sự răn đe  ngăn ngừ  không thành công  lợi 

ích chung vẫn bị vi phạm. Ví dụ: Bộ lu t hình sự 

năm 2015 đã có những sử  đổi qu n tr ng trong 

việc phòng ngừ  các tội đe d   đến  n ninh phi 
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truyền th ng bằng việc tội phạm hó  - bổ sung 

một s  tội d nh mới như: tội mu  bán  chiếm 

đoạt mô hoặc bộ ph n cơ thể người ( iều 154)  

tội cung cấp dịch vụ trái phép trên mạng máy 

tính  mạng viễn thông ( iều 292)  tội bắt cóc con 

tin ( iều 301)  tội cướp biển ( iều 302); v.v… 

b) Pháp luật hình sự Việt Nam cần ph i có 

tính cập nhật cao, ứng phó so v i di n biến 

thực tế của tình hình tội phạm 

Phát sinh trong điều kiện phát triển nh nh 

chóng củ  nền kinh tế  xã hội  trình độ tri thức và 

kho  h c - công nghệ  các loại tội phạm đe d   

(xâm phạm)  n ninh phi truyền th ng không 

ngừng biến đổi về phương thức  thủ đoạn phạm 

theo hướng ngày càng tinh vi  phức tạp... đặc biệt 

là sử dụng công nghệ c o để phạm tội. Do đó  

nếu pháp lu t hình sự không theo kịp những diễn 

biến đó sẽ dẫn đến khả năng tạo r  kẽ hở (lỗ 

hổng) cho người phạm tội lợi dụng hoặc dễ dẫn 

đến bỏ l t tội phạm. Chẳng hạn  nhiều đ i tượng 

đã sử dụng công nghệ c o  trộm cắp cáp viễn 

thông để câu móc đường dây điện thoại  tạo tài 

khoản trên mạng để đem bán kiếm lời  hoặc việc 

rút tiền tại các thẻ ATM  lừ  đảo qu  hoạt động 

ngân hàng  rử  tiền  lừ  đảo có tính chất qu c tế, 

xuyên qu c gi ; v.v… Do đó  hàng loạt các tội 

phạm đe d    n ninh phi truyền th ng đã được 

Bộ lu t hình sự năm 2015 sử  đổi  bổ sung so 

với Bộ lu t hình sự năm 1999  sử  đổi năm 2009 

như: tội khủng b  nhằm ch ng chính quyền nhân 

dân ( iều 113)  tội khủng b  ( iều 299)  tội tài 

trợ khủng b  ( iều 300)  tội rử  tiền ( iều 324); 

v.v…  

c) Quan niệm, nhận thức truyền thống về 

một số yếu tố, dấu hiệu trong cấu thành tội phạm 

của pháp luật hình sự Việt Nam cần phải được 

thay   i    phù hợp v i tính phi truyền thống 

của những loại hành vi phạm tội m i 

Theo đó  như trong qu n niệm truyền th ng  

chủ thể củ  tội phạm thường là các cá nhân đơn 

lẻ hoặc các cá nhân cấu kết trong băng nhóm tội 

phạm nhưng ở các loại tội phạm đe d   an ninh 

phi truyền th ng thì chủ thể củ  tội phạm ngoài 

những đ i tượng truyền th ng đó còn có thể là 

pháp nhân đ ng hoạt động hợp pháp h y các tổ 

chức tội phạm với đông đảo thành viên hoạt động 

ở nhiều khu vực  nhiều qu c gi . Phương thức  

thủ đoạn phạm tội truyền th ng phổ biến là 

những hành vi có tính chất bạo lực hoặc hành vi 

công kh i ch ng đ i, còn các tội phạm đe d    n 

ninh phi truyền th ng rất tinh vi  phức tạp  có thể 

đi kèm với ứng dụng công nghệ kho  h c - kỹ 

thu t ở trình độ c o hoặc núp bóng các hoạt động 

công kh i  hợp pháp... Hay trong qu n niệm 

truyền th ng  nơi thực hiện  nơi xảy r  h u quả 

củ  tội phạm phải là một đị  điểm cụ thể nào đó 

nhưng ở các tội phạm phi truyền th ng nó có tính 

“xuyên quốc gia”  đồng thời những điều đó có thể 

diễn r  ở một không gi n ảo (không gi n mạng 

thông tin).  goài những thiệt hại là các giá trị v t 

chất  tinh thần như tội phạm truyền th ng  các tội 

phạm phi truyền th ng còn có thể gây r  những 

thiệt hại bằng các giá trị ảo (các loại “tài s n  o” 

(mũ  kiếm  áo giáp… quy đổi r  được giá trị  th m 

chí c o hơn giá trị th t)
2
 mà việc thừ  nh n h y 

không và quy chế pháp lý còn khác biệt ở các 

qu c gi  khác nhau.  oặc cần bổ sung tình tiết 

định khung “qua biên gi i” để tăng cường xử lý 

một s  hành vi phạm tội đe d    n ninh phi truyền 

th ng. Tất cả những biến đổi đó đòi hỏi pháp lu t 

hình sự cũng phải th y đổi qu n điểm truyền 

th ng về các yếu t  khách thể củ  tội phạm  mặt 

khách qu n củ  tội phạm và chủ thể củ  tội 

phạm  cũng như một s  dấu hiệu khác như: 

phương thức  thủ đoạn thực hiện tội phạm  đị  

điểm phạm tội... Ví dụ: Bộ lu t hình sự năm 

2015 đã quy định bổ sung chủ thể là pháp nhân 

thương mại với các quy định cụ thể phạm vi  loại 

tội chịu trách nhiệm hình sự và các chế tài tương 

_______ 
2  iện n y  “tài sản ảo” đ ng là một vấn đề “nóng” trong xã 

hội và được bàn lu n nhiều trên phương diện lý lu n  pháp lý 

và trong thực tiễn. Thực tiễn cho thấy  riêng ở nước t   trong 

những năm gần đây  việc mu  bán “tài sản ảo” diễn r  rất tấp 

n p  sôi động. Tuy nhiên  đến n y  pháp lu t nước t  chư  

thừ  nh n chính thức “tài sản ảo” là tài sản và bảo vệ quyền 

sở hữu “tài sản ảo”. “Tài sản ảo” ngày càng nhiều và những 

tác động về mặt kinh tế  xã hội ngày một lớn. Do đó  đây là 

vấn đề cần nghiên cứu thấu đáo và giải quyết trên phương 

diện l p pháp  qu  đó  không những tạo cơ sở pháp lý vững 

chắc để xác định các gi o dịch liên qu n đến “tài sản ảo” với 

tư cách là tài sản trong gi o dịch dân sự, mà còn tạo cơ sở để 

giải quyết các hành vi phạm tội đ i với “tài sản ảo” khi các vụ 

án hình sự đ i với hành vi trộm cắp  lừ  đảo “tài sản ảo”. 
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ứng… đã ứng phó kịp thời trong vấn đề xác định 

chủ thể củ  tội phạm  đáp ứng yêu cầu đấu tr nh 

phòng  ch ng tội phạm trong điều kiện hội nh p 

và toàn cầu hó .  

d) Pháp luật hình sự Việt Nam ph i có tính 

t ơng thích quốc tế cao bởi vì tính chất xuyên 

quốc gia, có t  chức, quy m   nh h ởng kh ng 

biên gi i của các tội phạm phi truyền thống  

 hằm tăng cường tính tương thích pháp lu t 

làm cơ sở cho việc hợp tác đấu tr nh phòng  

ch ng các tội phạm này thì pháp lu t củ  các 

qu c gi  cần đáp ứng ở mức t i đ  các chuẩn 

mực pháp lý qu c tế liên qu n đến việc ứng phó 

với các tội phạm phi truyền th ng.  iều này đòi 

hỏi chúng t  từng bước th m gi  ký kết các Công 

ước qu c tế trong lĩnh vực phòng  ch ng tội 

phạm (đặc biệt là các tội phạm xuyên qu c gi  

mà nhiều Công ước chúng t  đã tham gia) [14] là 

nhiệm vụ rất cần thiết  đồng thời tiếp tục rà soát 

quy định củ  pháp lu t hình sự qu c gi  bảo đảm 

tính tương thích (ví dụ: Các công ước qu c tế chỉ 

quy định một tội danh khủng b   còn Bộ lu t hình 

sự nước t  lại quy định h i tội - tội khủng b  

nhằm ch ng chính quyền nhân dân và tội khủng 

b . Công ước qu c tế và Bộ lu t hình sự các 

nước đều sử dụng thu t ngữ “buôn bán người”  

còn Bộ lu t hình sự và  u t phòng  ch ng mu  

bán người củ  Việt   m lại dùng là “mua bán 

người”…) [15, 16].  

Cùng với đó  đòi hỏi pháp lu t t  tụng hình 

sự và pháp lu t thi hành án quy định về thủ tục, 

dẫn độ, chuyển gi o  hợp tác… cũng phải kịp 

thời sử  đổi  bổ sung để hoạt động điều tr   truy 

t   xét xử và thi hành án và hợp tác qu c tế đạt 

hiệu quả cao. 

6. Kết luận 

Bộ lu t hình sự Việt   m năm 2015 mặc dù 

đ ng lùi hiệu lực thi hành (theo  ghị quyết củ  

 u c hội s  144/2016/  13 ngày 29/6/2016) 

nhưng đã có những sử  đổi  bổ sung qu n tr ng 

trong đó so với Bộ lu t hình sự năm 1999  sử  

đổi năm 2009 nhằm ứng phó với thách thức củ  

 n ninh phi truyền th ng qu  việc quy định rõ 

ràng  đầy đủ những dấu hiệu pháp lý hình sự  

hình phạt để xử lý các hành vi phạm tội đe d    n 

ninh phi truyền th ng (mặc dù vẫn còn tồn tại  

hạn chế)
3
.  

Chính vì v y  để đáp ứng yêu cầu đấu tr nh 

phòng  ch ng tội phạm trong tình hình mới  đặc 

biệt là trước thách thức củ   n ninh phi truyền 

th ng  củ  các m i đe d   từ các hành vi phạm 

tội như khủng b   cướp biển   n toàn và  n ninh 

hàng không  tội phạm về môi trường  tội phạm 

công nghệ c o…[17-20], thì việc đánh giá  đề 

xuất các giải pháp bảo đảm thực thi  tiếp tục hoàn 

thiện các yếu t , dấu hiệu trong một s  cấu thành 

tội phạm quy định trong Bộ lu t hình sự năm 

2015  kết hợp với những giải pháp đồng bộ khác 

như: chính trị  ngoại gi o   n ninh  qu c phòng  

kinh tế  văn hó   công nghệ; giáo dục nâng c o ý 

thức cảnh giác đ i với các nguy cơ về an ninh 

phi truyền th ng trong toàn thể xã hội; kiện 

toàn tổ chức  lực lượng t t chức năng đấu tr nh 

phòng  ch ng các tội phạm phi truyền th ng là 

yêu cầu cấp thiết và nhiệm vụ củ  các nhà kho  

h c  lu t gi   các nhà tội phạm h c  ngoại gi o 

củ  Việt   m và thế giới./.  
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Abstract: Researching on Vietnam Criminal Law under non-traditional security challenges is one of 

new issues of criminal science and security science. This dessertation with new approaches basically 

solved problems of non-traditional security in relationship with traditional security, non-traditional 

security threats the challenges of non-traditional security to Vietnam Criminal Law. On this basis, the 

requirements to improve criminal policy and criminal law in Vietnam nowadays was given to respond to 

non-traditional securrity challenges.  
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