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GIỚI THIỆU SÁCH MỚI

Vừa qua, Nhà xuất bản Tư pháp cho xuất bản cuốn sách chuyên khảo: "Bảo vệ an ninh quốc 
gia, an ninh quốc tếv à  các quyền con người bằng pháp luật hình sự trong giai đoạn xây dựng Nhà 
nước pháp quyền" của tập thê’ tác giả là các nhà khoa học - thực tiễn trong lĩnh vực tư pháp hinh 
sự của đâ't nưóc biên soạn và do Chủ nhiệm Khoa kiêm Trường Bộ môn Tư pháp hình sự của Khoa 
Luật trực thuộc Đại học Quôc gia Hà Nội, PGS.TSKH Lê Văn Cảm (Lê Cảm) làm chủ biên.

Như chúng ta đã biết, an ninh quốc gia của bất kỳ một Nhà nước nào vói các bộ phận cơ bàn 
hợp thành như: sự ổn định của chế độ hợp hiên; sự tổn tại và bền vững của hệ thông chính trị và 
bộ máy chính quyền từ Trung ương đêh các địa phương; sự bất khả xâm phạm về độc lập, chú 
quyền và toàn vẹn lãnh thố trên cơ sờ một trật tự pháp luật nhât định) sẽ không bao giò yên ổn 
trưóc nguy cơ bị uy hiếp bời các tội xâm hại hòa bình và nhân loại (từ bên ngoài), nêu việc bảo vệ 
nó không gắn liền với việc thực hiện một chính sách đôì ngoại hòa bình, hửu nghị và hợp tác với 
cộng đổng quốc tê'để cùng chung sức góp phần gìn giữ an ninh quôc tế  trong khu vực và trên thê' 
giới, đổng thời cũng sẽ không thể tránh khỏi sự đe dọa xâm hại của các tội phạm hình sự (từ bôn 
trong), nêu việc bảo vệ nó không kèm theo việc thực thi một chính sách đôì nội nhân đạo, tôn 
trọng và bào vệ tôt nhâ't và đầy đủ các quyển và tự do của con người và của công dân ngay trên 
lãnh thố của chính đâ't nưóc mình.

Nhận thức được tầm quan trọng của việc bảo vệ an ninh quôc gia, an ninh quôc tẻ' và các 
quyền con người, tại Báo cáo Chính trị của Ban Chấp hành Trung ương tại Đại hội lần thứ X của 
Đảng khi đề cập đêh mục tiêu và phương hướng phát triển đất nưóc năm năm (2006 - 2010) và 
việc tiếp tục xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa đã nhân mạnh sự 
cần thiết của việc "tăng cường an ninh, mở rộng quan hệ đỏĩ ngoại, chủ động hội nhập../', đổng thời 
"xây dựng hệ thông cơ quan tư pháp trong sạch, vững mạnh, dân chủ nghiêm minh, bảo vệ công lý, quyền 
con người., "to. Mặt khác, trong giai đoạn xây dựng Nhà nưóc pháp quyển, cũng như trưóc xu thế 
có tính quy luật của sự hội nhập quốc tê'của Việt Nam với các nưóc trong khu vực và trên thế 
giới hiện nay việc phân tích khoa học đế làm sáng tỏ về mặt lý luận những vân đề về bão vệ an 
ninh quôc gia, an ninh quốc tê'và các quyển con ngưòi tư cách là ba nhóm khách thể loại râ't quan 
trọng được bảo vệ bằng pháp luật hình sự có ý nghĩa râ't quan trọng trên ba phương diện: lập 
pháp - hoàn thiện hệ thông pháp luật trong lĩnh vực tư pháp hình sự; thực tiễn - nâng cao hiệu quá 
của việc bảo vệ an ninh quôc gia, bảo vệ an ninh quốc tế, đâu tranh chông tội khủng bô' và các tội 
phạm có tính chất quốc tê' cũng như bảo vệ các quyển con người bằng pháp luật hình sự và; lý 
luận - lý giải sao cho việc bảo vệ các khách thể loại này được phân tích và đưa ra phải đáp ứng

(,ỉ Văn kiộn đại hội đại biếu toàn quốc lần thứ X, NXB Chính trị Quốc gia, Hà Nội, 2006, các tr.76 và 126-127.
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kịp thòi các nhu cầu câp bách của thực tiễn xã hội và phù họp vói nhửng điều kiện cụ thể (về 
kinh tế-xã hội, chính trị-pháp lý, văn hóa, lịch sử - truyền thông, v.v...) của đâ't nước trong giai 
đoạn phát triển hiện nay. Hơn nửa, đây củng chính là nhiệm vụ để thực hiện nghiêm chinh công 
cuộc cải cách tư pháp mà Đảng và Nhà nước đã đề ra trong các Nghị quyê't sô' 08/NQ-TYV của Bộ 
Chính trị “Vẽ một sô' nhiệm vụ trọng tâm của công tác tư pháp trong thời gian tới" ngày 2/1/2002 và 
Nghị quyê't sô' 49/NQ-TVV "Vềchiến lược cải cách tư pháp đến năm 2020" ngày 2/6/2005.

Do đó, trước yêu cẩu cấp bách và cần thiết trên phương diện lý luận, thực tiễn và lập pháp 
nhằm thực hiện nhiệm vụ trên, Nhà xuâ't bản Tư pháp cho xuâ't bản cuôn sách chuyên khảo "Bảo 
vệ an ninh quốc gia, an ninh quốc t ế  và cấc quyền con người bằng pháp luật hình sự trong giai 
đoạn xây dựng Nhà nước pháp quyền" là bắt nhịp được hơi thở của thòi cuộc và thòi đại, cũng 
như tiếp bưóc nhanh chóng và kịp thòi trong việc thực hiện các Nghị quyê't, văn bản của Đảng và 
Nhà nước. Nội dung cuôh sách bao gổm bôn chương đề cập đến năm nhóm vấn đề cơ bản và 
quan trọng sau đây:

1) Nhóm vân đề thứ nhăì - nghiên cứu một số vâh đề chung về an ninh quôc gia, an ninh quôc 
tê'và quyến con người dưới góc độ Luật hình sự.

2) Nhóm vấn đề thứ hai - nghiên cứu việc bảo vệ an ninh quốc gia bằng pháp luật hình sự.
3) Nhóm vân đề thứ ba - nghiên cứu việc bảo vệ an ninh quốc tếbằng pháp luật hình sự.
4) Nhóm vâh để thứ tư - nghiên cứu việc bảo vệ các quyền con người bằng pháp luật hình sự và;
5) Nhóm vân đề thứ năm - đưa ra các luận điểm có tính chât tống kết về việc bảo vộ an ninh 

quôc gia, an ninh quốc tế  và bảo vệ các quyền con ngươi đã được nghiên cứu dưới khía cạnh 
Luật hình sự, đổng thời ở các mức độ khác nhau đề xuất các kiên giải khoa học hoặc các kiên giải 
lập pháp nhằm hoàn thiện một số  quy phạm pháp luật hình sự có liên quan đêh việc bào vệ ba 
nhóm khách thế loại đã nêu.

Cuốn sách dành cho các nhà khoa học-luật gia, ngoại giao, các nghiên cứu sinh, học viên cao 
học và sinh viên thuộc chuyên ngành Tư pháp hình sự tại các cơ sở đào tạo Đại học và Sau đại 
học L uật các Viện nghiên cứu khoa học pháp lý, đổng thời cho các cán bộ nghiên cứu và cán bộ 
thực tiễn đang công tác tại các ca quan Điều tra, Viện kiếm sát và Tòa án, củng như cho tất cả ai 
quan tâm đến những vân đề lý luận và thực tiễn về báo vệ an ninh quôc gia, an ninh quốc tê'và 
các quyển con người bằng pháp luật hình sự trong giai đoạn xây dựng Nhà nước pháp quyền 
hiện nay ở Việt Nam.

Xin trân trọng giới thiệu cuôh sách với bạn đọc.

Trịnh Tiến Việt



254 Thông tin khoa học /  Tạp chí Khoa học, Kinh t ế - Luật 23 (2007) 252-255

GIỚI THIỆU SÁCH MỚI

Về cơ sớ pháp lý, trách nhiệm hình sự là một dạng của trách nhiệm pháp lý và được thê’ hiện 
bằng việc người phạm tội bị áp dụng một hoặc nhiều các biện pháp cưỡng chê'hình sự khác nhau 
của Nhà nước do luật hình sự quy định. Là hậu quả pháp lý của việc thực hiện tội phạm, trách 
nhiệm hình sự chi phát sinh (xuất hiện) khi có sự việc phạm tội và chính vì thê', nó là dạng trách 
nhiệm pháp lý nghiêm khắc nhât so với bâ't kỳ dạng trách nhiệm pháp lý nào khác. Trách nhiệm 
hình sự chi được thực hiện trong phạm vi của quan hệ pháp luật hình sự giữa hai bên với tính 
chất là hai chủ thể có các quyền và nghĩa vụ nhâ't định - một bên là Nhà nước, còn bên kia là 
người phạm tội. Theo quy định cùa pháp luật, một người chi có thế phải chịu trách nhiộm hình 
sự (hay phải chịu trách nhiệm hình sự) khi người đó có đầy đú cơ sờ và những điều kiện cùa 
trách nhiệm hình sự vể một tội phạm. Tuy nhiên, trên thực tế  có một sô' trường hợp mặc dù có 
đầy đủ cơ sở và những điều kiện cùa trách nhiệm hình sự nhưng khi có đủ những điều kiện nhất 
định (hoặc xét thây không cần thiê't phái truy cứu trách nhiệm hình sự), thì m ột người đã phạm 
tội có thê’ không phải chịu trách nhiệm hình sự, chịu trách nhiệm hình sự hạn chê' hoặc cũng có 
thê’ được miễn trách nhiệm hình sự.

Chê'định trách nhiệm hình sự và chê'định miễn trách nhiộm hình sự là hai chế định quan 
trọng trong luật hình sự Việt Nam và có ý nghĩa râ't to lớn trong việc giải quyê't trách nhiệm hình 
sự và hình phạt của người phạm tội, trong công tác đâu tranh phòng và chống tội phạm, bảo vệ 
trật tự pháp luật và pháp chế, đổng thời bảo vệ lợi ích của Nhà nuớc, cùa xã hội và cùa công dân. 
Tuy nhiên, hiện nay trong khoa học luật hình sự xung quanh chê' định trách nhiệm hình sự và 
chê'định miễn trách nhiệm hình sự còn nhiều vâh đề đòi hòi phải tiếp tục nghiên cứu và có quan 
điếm thống nhâ't (như: khái niệm, bản châ't pháp lý, các đặc điểm co bản, cơ sờ và nhũng điều 
kiện của trách nhiệm hình sự, vấn đẽ trách nhiệm hình sự của pháp nhân, trách nhiệm hình sự 
trong một sô' trường hợp đặc biệt, khái niệm, bản châ't pháp lý, các đặc điếm co bản cúa miễn 
trách nhiệm hình sự, những hậu quả pháp lý khi người phạm tội được miễn trách nhiệm hình 
sự...). Mặt khác, cho đến nay trong khoa học luật hình sự Việt Nam củng chưa có một công trình 
khoa học nào đề cập một cách đổng bộ, toàn diện và có hệ thông cùng một lúc đến hai chê'định 
trách nhiệm hình sự và miễn trách nhiệm sự (mặc dù giữa chúng có môì liên hệ chặt chẽ và mật 
thiết với nhau). Khái niệm, cơ sở và nội dung của chê'định miễn trách nhiệm hình sự cũng xuất 
phát từ khái niệm, cơ sở và nội dung của chếđịnh trách nhiệm hình sự. Ngoài ra, nhiều vân để lý 
luận-thực tiễn xung quanh hai chếđịnh này cũng đòi hòi cẩn phải được tiếp tục nghiên cứu một cách 
sâu sắc hơn.

Do đó, việc tiếp tục nghiên cứu có hệ thông và toàn diện hơn nữa để làm sáng tỏ về mặt 
khoa học các quy định của pháp luật hình sự Việt Nam hiện hành về chê'định trách nhiệm hình 
sự và chếđịnh miễn trách nhiệm hình sự, vân đề áp dụng chúng trong thực tiễn, đổng thòi đưa 
ra mô hình lý luận của các quy phạm về các chế định này đê’ hoàn thiện chúng dưới góc độ kỹ 
thuật lập pháp và góc độ nhận thức - khoa học không chi có ý nghĩa lý luận - thực tiễn và pháp 
lý quan trọng, mà còn có tính thời sự câp thiê't. Đây chính là lý do luận chứng cho việc Nhà 
xuất bản Tư pháp cho xuất bản cuôh sách tham khảo "Trách nhiệm hình sự và miễn trách nhiệm hình 
sự: Một sô'vãn đề lý luận và thực tiễn" cúa tập thê’ tác già do Chù nhiệm Khoa kiêm Trường Bộ môn
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Tư pháp hình sự - Khoa Luật trực thuộc Đại học Quổc gia Hà Nội - PGS.TSKH Lê Văn Cảm (Lê 
Cảm) làm chủ biên.

Cuốn sách dành cho các nhà khoa học - luật gia, các nghiên cứu sinh, học viên cao học và sinh 
viên thuộc chuyên ngành Tư pháp hình sự tại các cơ sở đào tạo Đại học và Sau đại học Luật, 
đổng thời cho các cán bộ nghiên cứu và cán bộ thực tiễn đang công tác tại các cơ quan Điểu tra( 
Viện kiếm sát và Tòa án, cũng như cho tất cả ai quan tâm đến những vân đê' lý luận-thực tiễn vê' 
hai chê'định trách nhiệm hình sự và miễn trách nhiệm hình sự.

Xin giói thiệu cuốn sách với bạn đọc.

Trịnh Tiến Việt


