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ội phạm có tổ chức và tổ chức tội phạm 

là những khái niệm được hình thành 

gắn kết với nhau trong lịch sử đấu tranh 

chống tội phạm có tổ chức và tổ chức tội 

phạm cũng như trong lịch sử phát triển của 

khoa học luật hình sự và tội phạm học trên 

phạm vi quốc gia, khu vực cũng như toàn cầu. 

Nhận thức về các khái niệm này cũng có sự 

thay đổi theo sự phát triển của các tổ chức tội 

phạm, tội phạm có tổ chức và hoạt động đấu 

tranh chống tội phạm này trên thế giới. Trong 

chính sách hình sự của nhiều quốc gia trong 

thời gian gần đây, các khái niệm này đang trở 

thành những khái niệm quan trọng, được đặc 

biệt quan tâm. Việc nhận thức đúng khái 

niệm tội phạm có tổ chức và khái niệm tổ 

chức tội phạm là một trong những cơ sở để 

có thể xác định đúng chính sách hình sự nói 

chung cũng như biện pháp đấu tranh bằng 

pháp luật hình sự nói riêng đối với tổ chức 

tội phạm và tội phạm có tổ chức.  

Do vậy, việc nghiên cứu vấn đề này trong 

xu thế hội nhập quốc tế để có cơ sở lí giải 

việc bổ sung chế định tổ chức tội phạm trong 

Bộ luật hình sự (BLHS) Việt Nam là cần thiết.  

1. Về khái niệm tội phạm có tổ chức  

Trên thế giới, tội phạm có tổ chức được 

nhiều học giả, các cơ quan, tổ chức quốc gia 

và quốc tế nghiên cứu, định nghĩa theo nhiều 

góc độ khoa học khác nhau (khoa học luật 

hình sự, khoa học điều tra tội phạm, tội phạm 

học, xã hội học, tâm lí học…).(1) Những định 

nghĩa về khái niệm này đa dạng và gây nhiều 

tranh luận. Trong đó có sự tranh luận giữa hai 

cách hiểu về tội phạm có tổ chức: Thứ nhất, 

tội phạm có tổ chức là tập hợp các hoạt động 

tội phạm; thứ hai, tội phạm có tổ chức là tập 

hợp người đã liên kết thực hiện tội phạm.(2) 

Trong một số ít định nghĩa được đưa ra về tội 

phạm có tổ chức đã có sự đồng nhất khái 

niệm tội phạm có tổ chức với khái niệm tổ 

chức tội phạm khi cho rằng khái niệm tội 

phạm có tổ chức là để chỉ các tổ chức tội 

phạm. Theo đó, “tội phạm có tổ chức dùng 

để chỉ những nhóm người theo đuổi có tính 

hệ thống các mục đích tội phạm”.(3) Tuy 

nhiên, đa số các định nghĩa về tội phạm có tổ 

chức được đưa ra đều thể hiện nhận thức 

chung có tính phổ biến khi cho rằng tội 

phạm có tổ chức là khái niệm chỉ hoạt động 

(tội phạm) của tổ chức tội phạm hoặc nói 

cách khác là chỉ hoạt động (tội phạm) do tổ 

chức tội phạm thực hiện. Những định nghĩa 

này đã thể hiện sự tách bạch rõ ràng cũng 

như sự gắn kết giữa tội phạm có tổ chức và 

tổ chức tội phạm. Cũng có định nghĩa thể 

hiện tội phạm có tổ chức là bộ phận trong cơ 

T 
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cấu chung của các tội phạm đã xảy ra như 

cho rằng hiện tượng tội phạm có tổ chức là 

tổng tất cả tội phạm đã được thực hiện có kế 

hoạch bởi những nhóm người được liên kết 

với nhau thành hệ thống có nhiều cấp của 

trật tự trên-dưới.(4) Có định nghĩa lại thiên về 

việc mô tả hình thức thực hiện tội phạm của 

nhiều người là thành viên của tổ chức tội 

phạm hoặc của nhiều tổ chức tội phạm như 

cho rằng: “Tội phạm có tổ chức là hoạt động 

tội phạm của những nhóm người thực hiện 

những tội phạm nghiêm trọng với kế hoạch 

đã được tính trước, có sự phân công cho thời 

gian dài nhằm thu được lợi nhuận”.(5)  

Như vậy, tội phạm có tổ chức không 

phải là khái niệm để chỉ tội phạm được thực 

hiện bằng hình thức có nhiều người tham gia 

(như người đồng phạm, bao gồm người thực 

hành, người xúi giục, người giúp sức và cả 

người tổ chức theo luật hình sự Việt Nam 

hoặc là người đồng thực hiện và người tòng 

phạm theo luật hình sự CHLB Đức…) mà để 

chỉ tội phạm được thực hiện bởi các thành 

viên của tổ chức tội phạm hoặc bởi tổ chức 

tội phạm. Theo nghĩa này cũng có thể nói tội 

phạm có tổ chức là tội phạm được thực hiện 

liên quan đến tổ chức tội phạm. Không thể 

định nghĩa đúng tội phạm có tổ chức khi 

không đề cập tổ chức tội phạm hay không 

gắn nó với tổ chức tội phạm.  

Định nghĩa tội phạm có tổ chức theo 

nghĩa này đã được thừa nhận không chỉ 

trong phạm vi nhiều quốc gia mà còn được 

ghi nhận trong các văn kiện của tổ chức quốc 

tế khu vực hoặc thế giới. 

Định nghĩa chính thức về tội phạm có tổ 

chức của CHLB Đức được công bố từ năm 

1990 có nội dung cơ bản như sau: Tội phạm 

có tổ chức là việc thực hiện có kế hoạch 

những tội phạm vì lợi nhuận và quyền lực 

bởi nhiều hơn hai người tham gia đã liên kết 

với nhau nhưng có sự phân công trong thời 

gian dài hoặc trong thời gian không xác định.(6) 

Trong pháp luật của Hoa Kỳ, “tội phạm 

có tổ chức được hiểu là những hoạt động trái 

pháp luật của thành viên thuộc hội có tổ chức 

cao và kỉ luật đã liên kết với nhau trong việc 

cung cấp những lợi ích và dịch vụ không hợp 

pháp, bao gồm nhưng không giới hạn ở cờ 

bạc, mại dâm, cho vay nặng lãi, ma tuý, tống 

tiền và các hoạt động trái pháp luật khác”.(7) 

Cộng đồng châu Âu đã nhiều lần đưa ra 

định nghĩa về tội phạm có tổ chức trong các 

văn kiện của mình, trong đó có định nghĩa 

được đưa ra vào năm 2002. Trong định nghĩa 

này, tội phạm có tổ chức được xác định là: 

“Những hoạt động bất hợp pháp được thực 

hiện bởi nhóm có cơ cấu từ ba người hoặc 

nhiều hơn có mục đích thực hiện những tội 

nghiêm trọng trong thời gian dài qua việc sử 

dụng thủ đoạn đe dọa, bạo lực, hối lộ hoặc 

các phương tiện khác để trực tiếp hay gián 

tiếp đạt được lợi ích tài chính hoặc lợi ích 

vật chất khác”.(8) 

Liên hợp quốc cũng đã đưa ra định nghĩa 

về tội phạm có tổ chức từ năm 1975. Theo 

định nghĩa năm 1990, tội phạm có tổ chức 

được hiểu là hoạt động phạm tội có quy mô 

lớn và có hệ thống được thực hiện bởi những 

hội được tổ chức chặt chẽ, có mục đích hình 

thành, cung cấp và khai thác thị trường phi 

pháp bằng sự trả giá của xã hội.(9) 

Các định nghĩa được nêu trên tuy có sự 

khác nhau nhất định nhưng đều khẳng định 
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đặc điểm chung của tội phạm có tổ chức là 

việc thực hiện các tội phạm này phải gắn với 

tổ chức tội phạm. Sự khác nhau giữa các định 

nghĩa về tội phạm có tổ chức chủ yếu là ở sự 

khác nhau trong cách hiểu về tổ chức tội phạm. 

Tuy nhiên, tội phạm có tổ chức còn có 

thể được hiểu ở nghĩa rộng hơn. Cụ thể, tội 

phạm có tổ chức còn bao gồm cả hành vi 

liên quan đến sự hình thành, tồn tại của tổ 

chức tội phạm và những hành vi này được 

pháp luật hình sự quy định là tội phạm.(10) 

Đây là cách hiểu về tội phạm có tổ chức 

trong Công ước của Liên hợp quốc về chống 

tội phạm có tổ chức xuyên quốc gia. Cụ thể, 

Điều 2 và Điều 3 Công ước quy định tội 

phạm có tổ chức là tội phạm được thực hiện 

bởi tổ chức tội phạm; còn việc yêu cầu các 

quốc gia phải hình sự hoá việc tham gia vào 

nhóm tổ chức tội phạm thể hiện tội phạm có 

tổ chức là tội phạm liên quan đến sự hình 

thành và tồn tại của tổ chức tội phạm.  

Ở Việt Nam, nhiều học giả khi đưa ra 

định nghĩa về tội phạm có tổ chức đã có sự 

thống nhất với nhận thức chung của thế giới 

về tội phạm có tổ chức. Ví dụ như định 

nghĩa: “Tội phạm có tổ chức là tội phạm 

được thực hiện có tính hệ thống bởi tổ chức 

tội phạm nhằm mục đích lợi ích vật chất bất 

hợp pháp”.(11) Tuy nhiên, cũng có quan niệm 

trái với nhận thức này khi đã đồng nhất khái 

niệm tội phạm có tổ chức với khái niệm 

đồng phạm có tổ chức (hay còn gọi là phạm 

tội có tổ chức) trong BLHS Việt Nam.  

2. Về khái niệm tổ chức tội phạm  

Khái niệm tổ chức tội phạm xuất hiện 

cùng với sự hình thành những tổ chức tội 

phạm đầu tiên trong khu vực châu Á và châu 

Âu, cách đây khoảng 300 năm là tổ chức tội 

phạm “Yakuza” ở Nhật Bản, “Triaden” ở 

Trung Quốc và vào đầu thế kỉ XIX là tổ chức 

tội phạm “Mafia” ở đảo Sizilia (Italia).(12) 

Ngày nay, những tổ chức tội phạm có 

nguồn gốc từ những tổ chức tội phạm này vẫn 

hoạt động mạnh mẽ. Ban đầu, các tổ chức tội 

phạm chỉ hoạt động trong phạm vi quốc gia 

và việc đấu tranh chống tội phạm của các tổ 

chức tội phạm này chỉ đơn thuần mang tính 

quốc gia. Nhưng qua thời gian, với việc lợi 

dụng các điều kiện của quá trình giao lưu 

quốc tế, quá trình toàn cầu hoá, các tổ chức 

tội phạm đã được hình thành ở nhiều quốc gia 

trên thế giới. Đồng thời nhiều tổ chức tội 

phạm được hình thành và phát triển có phạm 

vi hoạt động không chỉ trong một quốc gia 

mà có tính chất xuyên quốc gia, đe dọa an 

ninh khu vực và thế giới. Vì vậy, có học giả 

đã cho rằng tội phạm có tổ chức và tổ chức 

tội phạm mang tính xuyên quốc gia là mặt trái 

của toàn cầu hoá.(13) Tuy nhiên, ở các quốc 

gia và khu vực trên thế giới, sự hình thành và 

phát triển của các tổ chức tội phạm không 

giống nhau. Do vậy, sự nhận thức, đánh giá 

và thừa nhận như thế nào là tổ chức tội phạm 

cũng có sự khác biệt. Từ đó dẫn đến có nhiều 

định nghĩa khác nhau về tổ chức tội phạm. 

Qua nghiên cứu định nghĩa về tổ chức tội 

phạm trong các văn kiện quốc tế hay pháp 

luật hình sự quốc gia có thể thấy có những 

quan niệm sau về tổ chức tội phạm: 

- Thứ nhất, quan niệm tổ chức tội phạm 

là loại tổ chức kiểu “Mafia” có mức độ tổ 

chức cao nhất.(14)  

- Thứ hai, quan niệm tổ chức tội phạm 

bao gồm cả tổ chức tội phạm kiểu “Mafia” 

và hội tội phạm có mức độ tổ chức thấp hơn.(15)  
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- Thứ ba, quan niệm tổ chức tội phạm là 

băng nhóm tội phạm và hội tội phạm.(16) 

- Thứ tư, quan niệm tổ chức tội phạm là 

các tổ chức có đặc điểm chung nhất định.  

Căn cứ vào mức độ tổ chức thể hiện trong 

các quan niệm về tổ chức tội phạm, có thể 

chia tổ chức tội phạm thành hai loại tổ chức 

tội phạm: Tổ chức tội phạm kiểu “Mafia” và 

tổ chức tội phạm khác với tên gọi là băng 

nhóm tội phạm hoặc hội tội phạm.  

Loại tổ chức tội phạm thứ nhất được đặc 

trưng bởi sự liên kết của số lượng người lớn, 

bao gồm cả những tổ chức giống doanh nghiệp 

và có cơ cấu tổ chức giống như công ti hay 

doanh nghiệp hợp pháp. Loại tổ chức tội phạm 

thứ hai là các nhóm tội phạm nhỏ hoặc nhóm 

được hình thành bởi mạng lưới những nhóm 

hoặc người thực hiện tội phạm.(17)  

Nếu thừa nhận tổ chức tội phạm là tổ 

chức kiểu “Mafia” thì tổ chức tội phạm trước 

tiên phải là “tổ chức” theo đúng nghĩa, tức là 

phải có ba đặc điểm của tổ chức nói chung 

(“tổ chức xã hội” trong xã hội học). Đó là 

đặc điểm về thành viên của tổ chức, mục 

đích và trật tự-kỉ luật của tổ chức. Trong đó, 

trật tự-kỉ luật của tổ chức thể hiện quan hệ 

quyền lực (lãnh đạo-phục tùng hay trên-

dưới) là đặc điểm trung tâm của cơ cấu bên 

trong của tổ chức.(18) 

Mafia (tên gọi khác là Cosa Nostra) là 

nguồn gốc của tổ chức tội phạm kiểu Mafia, có 

đầy đủ các đặc điểm giống tổ chức hợp pháp 

như quân đội hay doanh nghiệp. Đây là liên 

minh của hàng trăm nhóm Mafia được gọi là 

nhánh hay gia đình; mỗi nhánh kiểm soát vùng 

lãnh thổ riêng, hoạt động bất hợp pháp trong 

nhiều lĩnh vực theo luật riêng, tự tạo ra và trở 

thành thế lực đa năng của vùng hay khu vực 

nhất định.(19) Khái niệm hội tội phạm kiểu 

Mafia đã được quy định tại Điều 416 BLHS 

Italia năm 1982. Quy định này phù hợp với 

những đặc điểm thực tế của Mafia.  

Tổ chức tội phạm kiểu Mafia là loại tổ 

chức tội phạm nguy hiểm nhất, thể hiện ở 

quy mô lớn các thành viên được liên kết với 

nhau, sự tồn tại và hoạt động lâu dài của tổ 

chức, mục đích của tổ chức không chỉ là 

những tội phạm nghiêm trọng mà còn là 

quyền lực, lợi nhuận, trật tự chặt chẽ và kỉ 

luật khắt khe của tổ chức. Các hình thức cụ 

thể của loại tổ chức này là tổ chức Mafia ở 

Italia, tổ chức Cosa Nostra ở Hoa Kỳ và tổ 

chức Triaden ở Trung Quốc… nhưng hoạt 

động ở phạm vi quốc tế. 

Quan niệm khác về tổ chức tội phạm 

được thể hiện trong BLHS của Áo. Tổ chức 

tội phạm (Điều 278a) được phân biệt với hội 

tội phạm (Điều 278); theo đó, tổ chức tội phạm 

là: “… sự liên kết giống như doanh nghiệp của 

số lượng lớn người trong thời gian dài… hướng 

vào việc thực hiện lặp lại và có kế hoạch 

những hành vi bị xử phạt nghiêm trọng đe 

dọa tính mạng, sự toàn vẹn thân thể, tự do 

hay tài sản hoặc những hành vi bị xử phạt 

nghiêm trọng trong lĩnh vực bóc lột tình dục 

của con người, vận chuyển hoặc mua bán 

trái phép phương tiện chiến đấu, nguyên liệu 

hạt nhân và chất phóng xạ, phế thải nguy 

hiểm, tiền giả hoặc chất gây nghiện, qua đó 

nhằm đạt được sự làm giàu ở phạm vi lớn 

hoặc ảnh hưởng lớn đối với chính trị và kinh 

tế”.(20) Khác với tổ chức tội phạm, hội tội 

phạm được xác định chỉ là sự liên kết của 

nhiều hơn hai người cho thời gian dài hướng 

vào việc thực hiện tội phạm bởi một hoặc 

nhiều thành viên…(21)  
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Trong BLHS của Cộng hoà Liên bang 

Đức (CHLB Đức) có cách quy định khác về 

tổ chức tội phạm. Trong BLHS này, băng 

nhóm cũng được coi là một loại nhóm hay tổ 

chức tội phạm bao gồm ít nhất ba thành viên 

đã liên kết để thực hiện liên tiếp một hoặc 

nhiều loại tội phạm nhất định đã được quy 

định trong BLHS.(22) Theo đó, tội phạm của 

băng nhóm cũng được coi là tội phạm có tổ 

chức.(23) Ngoài ra, loại tổ chức tội phạm khác 

cũng được quy định trong BLHS là hội tội 

phạm. Ở đây, hội tội phạm được xác định là 

sự liên kết của nhiều người trong thời gian 

nhất định nhằm mục đích hoặc hướng vào 

việc thực hiện tội phạm.(24) Điều 129 BLHS 

CHLB Đức đã quy định hành vi thành lập 

hoặc tham gia hoặc hỗ trợ hội tội phạm là tội 

phạm với tội danh “thành lập hội tội phạm”.  

BLHS của nhiều quốc gia khác trên thế 

giới cũng đã ghi nhận khái niệm tổ chức tội 

phạm nói chung với những đặc điểm nhất 

định bằng cách quy định ngay trong phần 

chung hoặc tại điều luật về tội thành lập 

hoặc tham gia tổ chức tội phạm trong phần 

các tội phạm.  

Trong Phần chung BLHS của Liên bang 

Nga, khi quy định về tội phạm do tổ chức tội 

phạm thực hiện đã xác định tổ chức tội 

phạm: “… là một nhóm có bộ máy tổ chức rõ 

ràng hoặc là sự hợp nhất của các nhóm có 

tổ chức lại, hoạt động dưới sự chỉ huy của 

một người duy nhất, các thành viên liên 

minh lại với nhau nhằm mục đích cùng nhau 

thực hiện một hoặc nhiều tội phạm rất 

nghiêm trọng hoặc đặc biệt nghiêm trọng để 

trực tiếp hoặc gián tiếp nhận được khoản lợi 

tài chính hoặc khoản lợi vật chất khác”.(25)  

BLHS Canada đã định nghĩa tổ chức tội 

phạm: “... là một nhóm, bất kể là được tổ 

chức theo cách nào, (a) bao gồm ba hay 

nhiều người ở tại hay ngoài Canada; và (b) 

có một trong các mục đích chính của mình 

hay các hoạt động chính của mình là tạo 

thuận lợi hay thực hiện một hay nhiều tội 

nghiêm trọng mà nếu chúng được thực hiện 

sẽ có nhiều khả năng đem lại việc nhận được 

trực tiếp hay gián tiếp lợi ích vật chất, kể cả 

lợi ích tài chính cho nhóm này hay bất kì 

người nào là thành viên của nhóm”.(26)  

Tiếp theo có thể kể một số quốc gia thuộc 

EU mà BLHS của các quốc gia này đều có điều 

luật quy định về tổ chức tội phạm như Cộng 

hoà Pháp, Hungary, Thuỵ Sỹ. Các quy định 

về tổ chức tội phạm này nhìn chung đều phù 

hợp với định nghĩa về tổ chức tội phạm do 

EU đưa ra năm 1998.(27) Trong đó, tổ chức 

tội phạm được định nghĩa là sự liên kết có tổ 

chức trong thời gian dài từ nhiều hơn hai 

người hành động trong sự thoả thuận nhằm 

thực hiện những tội phạm mà bị đe dọa với 

hình phạt tự do ở mức cao nhất là từ bốn 

năm trở lên hoặc với hình phạt nặng hơn.  

Tóm lại, các định nghĩa về tổ chức tội 

phạm đã nêu đều thể hiện được những đặc 

điểm chung và cũng là đòi hỏi tối thiểu của 

một tổ chức tội phạm. Đó là: tổ chức tội 

phạm là một nhóm được hình thành từ ít 

nhất ba người, được tổ chức cho một thời 

gian, hoạt động có sự phối hợp và mục đích 

là thực hiện các tội phạm nhất định.  

Các đặc điểm chung này đã được xác 

định trong Công ước của Liên hợp quốc về 

chống tội phạm có tổ chức xuyên quốc gia 

năm 2000 mà đến nay đã được trên 160 quốc 

gia và tổ chức quốc tế phê chuẩn, trong đó có 

Việt Nam.(28) Tại Mục a Điều 2 Công ước 
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này, khái niệm “nhóm tổ chức tội phạm” đã 

được sử dụng để gọi chung cho các loại tổ 

chức tội phạm và được định nghĩa là một 

nhóm có cơ cấu gồm từ ba người trở lên, hình 

thành trong một thời gian nhất định và hoạt 

động có sự phối hợp với mục đích thực hiện 

một hay nhiều tội phạm nghiêm trọng hoặc 

các hành vi phạm tội được quy định trong 

Công ước này. Tội phạm nghiêm trọng trong 

định nghĩa được hiểu là tội phạm có thể bị xử 

phạt với hình phạt tự do có mức cao nhất từ 

bốn năm trở lên hoặc với hình phạt nặng hơn.  

Định nghĩa này phải được coi là định 

nghĩa chung về tổ chức tội phạm có giá trị 

trên phạm vi toàn cầu, có ý nghĩa tạo cơ sở 

cho sự nhận thức và hành động thống nhất 

trong đấu tranh chống tổ chức tội phạm đang 

đe dọa an ninh toàn cầu. 

3. Về xu hướng tăng cường đấu tranh 

chống tội phạm có tổ chức bằng pháp luật 

hình sự 

Tuy tổ chức tội phạm được hình thành 

sớm trong lịch sử song ban đầu đấu tranh 

chống tổ chức tội phạm chỉ đơn thuần là đấu 

tranh chống tội phạm đã được thực hiện như 

những trường hợp thông thường. Xu hướng 

tăng cường đấu tranh chống tội phạm có tổ 

chức bằng pháp luật hình sự được bắt đầu ở 

Italia từ năm 1930, phát triển ở châu Âu và 

thế giới từ năm 1980 trở lại đây.(29)  

Tăng cường đấu tranh chống tội phạm có 

tổ chức bằng pháp luật hình sự thể hiện trước 

hết ở việc các quốc gia thực hiện hình sự hoá 

hành vi thành lập hoặc tham gia tổ chức tội 

phạm theo yêu cầu được thể hiện trong Điều 

5 Công ước của Liên hợp quốc về chống tội 

phạm có tổ chức xuyên quốc gia.  

Theo đó, cơ sở để xác định trách nhiệm 

hình sự liên quan đến tổ chức tội phạm 

không phải chỉ là tội phạm cụ thể đã được 

thực hiện bởi tổ chức tội phạm mà còn là 

hoạt động thành lập, tham gia và duy trì sự 

tồn tại của tổ chức đó. Với lí do này, có học 

giả đã cho rằng: “Sự đặc biệt của trách 

nhiệm hình sự liên quan đến tổ chức tội 

phạm thể hiện ở chỗ, người thực hiện tội 

phạm không phải là những người ẩn trong 

lợi ích của tổ chức mà chính là tổ chức tội 

phạm”.(30) Sự nguy hiểm của tổ chức tội 

phạm không chỉ thể hiện khi tội phạm đã 

được thực hiện bởi tổ chức tội phạm (thông 

qua các thành viên của nó) mà đã thể hiện 

ngay khi tổ chức tội phạm được thành lập và 

tồn tại. Chỉ riêng việc hình thành tổ chức tội 

phạm đã đe dọa sự an ninh, an toàn của xã 

hội vì nguy cơ thực hiện tội phạm nằm ngay 

trong mục đích của tổ chức tội phạm. Tổ 

chức tội phạm có mức độ tổ chức càng cao, 

có thời gian tồn tại càng dài thì nguy cơ thực 

hiện tội phạm của tổ chức tội phạm đó càng 

lớn.(31) Ngoài ra, tội phạm cụ thể do tổ chức 

tội phạm với các thành viên của nó thực hiện 

là nguy hiểm hơn nhiều so với tội phạm do 

cá nhân không thuộc tổ chức tội phạm thực 

hiện. Sự nguy hiểm này một mặt xuất phát từ 

việc tổ chức tội phạm tạo các điều kiện nhiều 

hơn trong việc thực hiện tội phạm qua việc 

tổ chức, phân công và kết hợp các khả năng 

của các thành viên thuộc tổ chức tội phạm 

với nhau. Mặt khác, khả năng chủ động thực 

hiện tội phạm và khắc phục những cản trở 

cho việc thực hiện tội phạm ở các tội phạm 

do tổ chức tội phạm thực hiện đều cao hơn 

so với trường hợp thông thường. Việc khẳng 

định cơ sở trách nhiệm hình sự đối với tổ 
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chức tội phạm là các tội phạm do tổ chức tội 

phạm thực hiện và hoạt động của tổ chức tội 

phạm đã phá vỡ khuôn khổ thông thường 

của trách nhiệm hình sự được xác định chỉ 

trên cơ sở các hình thức tham gia thực hiện 

tội phạm và giai đoạn thực hiện tội phạm.(32) 

BLHS của các quốc gia theo xu hướng 

tăng cường đấu tranh chống tội phạm có tổ 

chức đều quy định hành vi thành lập hoặc 

tham gia tổ chức tội phạm là tội phạm với 

các tên tội khác nhau, ví dụ, tội “Thành lập 

các hội tội phạm” (Điều 129) được đưa vào 

BLHS (năm 1951) của CHLB Đức; tội “Tổ 

chức tội phạm” (Điều 260) được đưa vào 

BLHS (năm 1994) của Thuỵ Sỹ; tội “Hội tội 

phạm” (Điều 278) và tội “Tổ chức tội phạm” 

(Điều 278a) được đưa vào BLHS (năm 

2002) của Áo; tội “Thành lập một tổ chức tội 

phạm” (Điều 263) được đưa vào BLHS (năm 

1997) của Hungary nhưng đến năm 2003 

được thay thế bằng tội danh “Tham gia vào 

một tổ chức tội phạm”; tội “Tổ chức tội 

phạm” (Điều 207) được đưa vào BLHS (năm 

1996) của Liên bang Nga nhưng đến năm 

2009 được đổi thành “Tội gây dựng hoặc 

tham gia tổ chức tội phạm” (Điều 210)…  

Khi quy định loại tội phạm này, một số 

quốc gia còn khẳng định rõ việc xử phạt các 

hành vi thành lập hay tham gia, hoàn toàn 

tách khỏi tội phạm cụ thể (bao gồm cả sự 

tham gia, giai đoạn chưa đạt và chuẩn bị 

phạm tội bị xử phạt), cơ sở để xử phạt ở đây 

chỉ là sự tham gia vào tổ chức tội phạm.(33)  

Các quy định như vậy đã tạo cơ sở pháp 

lí cho việc đấu tranh và ngăn ngừa tội phạm 

có tổ chức ngay từ khi mới có hành vi thành 

lập hoặc tham gia tổ chức thoả mãn các đặc 

điểm của tổ chức tội phạm.  

Tăng cường đấu tranh chống tội phạm có 

tổ chức bằng pháp luật hình sự còn được thể 

hiện qua việc một số quốc gia đã xác định 

“tội phạm có tổ chức” - tội phạm được thực 

hiện bởi tổ chức tội phạm là tình tiết tăng 

nặng hình phạt đặc biệt, tạo cơ sở pháp lí cho 

việc xử lí nghiêm khắc hơn thành viên của tổ 

chức tội phạm đã thực hiện tội phạm thuộc 

mục đích của tổ chức tội phạm. Ví dụ: Điều 

98 khoản 1 BLHS (năm 2001) của Hungary 

quy định: “Mức cao nhất của hình phạt tự do 

tăng hai lần, nếu tội phạm cố ý mà bị đe dọa 

hình phạt tự do thấp nhất là 5 năm được thực 

hiện bởi thành viên của tổ chức tội phạt 

nhưng không cao hơn hai mươi năm”.(34) 

Tóm lại, người phạm tội của các tổ chức 

tội phạm dù là chỉ huy hay chỉ là thành viên 

không những phải chịu trách nhiệm hình sự 

về tội thành lập hoặc tham gia tổ chức tội 

phạm mà còn phải chịu trách nhiệm hình sự 

tăng nặng về tội phạm cụ thể mà họ đã tham 

gia thực hiện với tư cách là thành viên của tổ 

chức tội phạm.  

4. Về đề xuất bổ sung chế định tổ chức 

tội phạm trong BLHS Việt Nam 

Ở Việt Nam, thực tiễn đấu tranh chống 

tội phạm nói chung và đặc biệt là tội phạm 

do các băng nhóm tội phạm gây ra cho thấy 

số lượng các băng nhóm tội phạm bị phát 

hiện ngày một tăng. Ví dụ: Trong 6 năm 

(1992 - 1997), số băng nhóm bị phát hiện là 

13.160 và trong 4 năm sau đó (1998 - 2001), 

số băng nhóm bị phát hiện cũng tương đương 

là 13.038.(35) Trong 3 năm trở lại đây đã phát 

hiện gần 18.000 băng nhóm tội phạm.(36)  

Nghiên cứu cơ cấu tổ của các băng nhóm 

tội phạm cho thấy các băng nhóm tội phạm 

này có thể được phân thành băng, nhóm tội 
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phạm có cơ cấu tổ chức đơn giản và băng 

nhóm tội phạm có cơ cấu tổ chức phức tạp 

hay còn gọi là kiểu “xã hội đen”.(37) Nhiều 

vụ án xét xử những tên cầm đầu những băng 

nhóm tội phạm nguy hiểm trong quá khứ vẫn 

còn dư âm trong xã hội, điển hình là vụ 

Khánh Trắng, Phúc Bồ ở Hà Nội và Năm 

Cam ở Thành phố Hồ Chí Minh. Tội phạm 

do các băng nhóm tội phạm thực hiện thường 

tập trung nhiều hơn vào một số tội danh như 

trộm cắp tài sản, cướp tài sản, cưỡng đoạt tài 

sản, lừa đảo chiếm đoạt tài sản…(38)  

Ngoài ra, Việt Nam cũng không thể tránh 

khỏi sự xâm nhập và tác động tiêu cực của 

tội phạm có tổ chức xuyên quốc gia. Hiện 

tượng băng nhóm tội phạm trong nước móc 

nối với tổ chức tội phạm nước ngoài cũng 

như tổ chức tội phạm nước ngoài xâm nhập 

vào Việt Nam để thực hiện một số loại tội 

phạm ngày càng gia tăng như tội mua bán 

người, tội mua bán trái phép chất ma tuý, tội 

làm, lưu hành tiền giả, tội rửa tiền…(39) 

Tuy nhiên, theo pháp luật hình sự Việt 

Nam, chỉ có thể xử lí về hình sự các hành vi 

phạm tội cụ thể do các băng nhóm tội phạm 

này gây ra. Biện pháp xử lí đối với những 

người tham gia băng nhóm mà chưa “kịp” thực 

hiện tội phạm hoặc không có minh chứng là 

họ đã tham gia thực hiện tội phạm chỉ có thể 

là biện pháp xử lí hành chính. Pháp luật hình 

sự Việt Nam chưa tạo cơ sở pháp lí cho việc 

xử lí về hình sự hành vi thành lập hay tham 

gia các băng nhóm tội phạm như vậy. 

Để bảo vệ an ninh, trật tự của quốc gia 

và chống các tội phạm có tổ chức của các 

băng nhóm tội phạm trong nước cũng như 

của tổ chức tội phạm có tính chất xuyên 

quốc gia, với trách nhiệm của quốc gia đã 

phê chuẩn Công ước của Liên hợp quốc về 

chống tội phạm có tổ chức xuyên quốc 

gia,(40) Việt Nam không thể không theo xu 

hướng chung của thế giới là tăng cường đấu 

tranh chống tội phạm có tổ chức bằng pháp 

luật hình sự qua việc đưa vào BLHS chế 

định tổ chức tội phạm, bổ sung tội danh 

“Thành lập hoặc tham gia tổ chức tội phạm” 

và quy định xử phạt tăng nặng đối với những 

tội phạm do tổ chức tội phạm thực hiện.(41) 

Trước tiên, cần có trong Phần chung 

BLHS điều luật quy định về tổ chức tội 

phạm và nguyên tắc xử lí trách nhiệm hình 

sự liên quan đến tổ chức tội phạm. Để phù 

hợp với yêu cầu đấu tranh chống các băng 

nhóm tội phạm ở Việt Nam và tổ chức tội 

phạm xuyên quốc gia, luật hình sự Việt Nam 

nên xác định khái niệm tổ chức tội phạm có 

các đặc điểm của nhóm tổ chức tội phạm 

được định nghĩa trong Công ước của Liên 

hợp quốc về chống tội phạm có tổ chức 

xuyên quốc gia. Cụ thể, có thể quy định như 

sau: Tổ chức tội phạm là một nhóm từ ba 

người trở lên có sự liên kết chặt chẽ trong 

thời gian nhất định, nhằm mục đích thực 

hiện các tội phạm rất nghiêm trọng hoặc tội 

phạm đặc biệt nghiêm trọng. Tiếp theo nên 

quy định nguyên tắc xử lí trách nhiệm hình 

sự liên quan đến tổ chức tội phạm: Người 

thành lập, người tham gia tổ chức tội phạm 

phải chịu trách nhiệm hình sự về hành vi 

thành lập hoặc tham gia tổ chức tội phạm 

được quy định trong Phần các tội phạm của 

BLHS. Người thành lập tổ chức tội phạm 

còn phải chịu trách nhiệm hình sự về mọi tội 

phạm cụ thể do tổ chức tội phạm thực hiện. 

Người tham gia tổ chức tội phạm còn phải 
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chịu trách nhiệm hình sự về tội phạm cụ thể 

mà họ thực hiện hoặc tham gia thực hiện.  

Điều luật với các nội dung như trên sẽ 

tạo cơ sở cho việc quy định tội danh thành lập 

hoặc tham gia tổ chức tội phạm và xác định 

tội phạm do tổ chức tội phạm thực hiện. Trên 

cơ sở đó sẽ bổ sung vào Chương XIX - Các 

tội xâm phạm an toàn công cộng, trật tự công 

cộng của BLHS tội danh “Tội thành lập hoặc 

tham gia tổ chức tội phạm”, trong đó cần 

quy định ở khoản 1: Người nào thành lập tổ 

chức tội phạm thì bị… và ở khoản 2: Người 

nào tham gia tổ chức tội phạm thì bị… 

Ngoài ra, nếu so sánh tình tiết phạm tội 

có tổ chức hay đồng phạm có tổ chức đã 

được quy định là tình tiết định khung hình 

phạt tăng nặng ở nhiều tội phạm với tình tiết 

người phạm tội là thành viên của tổ chức tội 

phạm thì rõ ràng tình tiết sau có mức độ 

nguy hiểm cao hơn. Vì vậy, theo chúng tôi 

nên quy định tình tiết “người phạm tội là 

thành viên của tổ chức tội phạm” là tình tiết 

định khung hình phạt tăng nặng đối với một 

số tội phạm (thường do tổ chức tội phạm 

thực hiện) và mức tăng nặng của khung hình 

phạt này phải nặng hơn so với khung hình 

phạt có tình tiết phạm tội có tổ chức. Quy 

định theo hướng này vừa đảm bảo được tính 

thống nhất với những quy định hiện hành 

của BLHS lại vừa thể hiện được đường lối 

xử lí nghiêm khắc và phân hoá đối với tội 

phạm do tổ chức tội phạm thực hiện. 

Tóm lại, việc bổ sung quy định về tổ 

chức tội phạm để hình sự hoá hành vi thành 

lập cũng như hành vi tham gia tổ chức tội 

phạm là yêu cầu cần thiết đối với Việt Nam 

hiện nay. Chỉ như vậy chúng ta mới có đầy 

đủ cơ sở pháp lí để đấu tranh có hiệu quả 

chống tội phạm nói chung cũng như tội 

phạm có tổ chức nói riêng. 
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