 Dẫn các văn bản pháp luật liên quan đến việc phòng, chống tra tấn
Hiến pháp năm 2013 đã có một số quy định phù hợp với Công ước
chống tra tấn, như: “Người bị buộc tội được coi là không có tội cho đến khi
được chứng minh theo trình tự luật định và có bản án kết tội của Tòa án đã có
hiệu lực pháp luật” (khoản 1 Điều 31); “Người bị bắt, tạm giữ, tạm giam, khởi
tố, điều tra, truy tố, xét xử có quyền tự bào chữa, nhờ luật sư hoặc người khác
bào chữa.” (khoản 4 Điều 31); “Người bị bắt, tạm giữ, tạm giam, khởi tố, điều
tra, truy tố, xét xử, thi hành án trái pháp luật có quyền được bồi thường thiệt hại
về vật chất, tinh thần và phục hồi danh dự. Người vi phạm pháp luật trong việc
bắt, giam, giữ, khởi tố, điều tra, truy tố, xét xử, thi hành án gây thiệt hại cho
người khác phải bị xử lý theo pháp luật” (khoản 5 Điều 31); “Quyền bào chữa
của bị can, bị cáo, quyền bảo vệ lợi ích hợp pháp của đương sự được bảo đảm”
(khoản 7 Điều 103);…
Điều 31
1. Người bị buộc tội được coi là không có tội cho đến khi được chứng
minh theo trình tự luật định và có bản án kết tội của Tòa án đã có
hiệu lực pháp luật.
2. Người bị buộc tội phải được Tòa án xét xử kịp thời trong thời hạn
luật định, công bằng, công khai. Trường hợp xét xử kín theo quy định
của luật thì việc tuyên án phải được công khai.
3. Không ai bị kết án hai lần vì một tội phạm.
4. Người bị bắt, tạm giữ, tạm giam, khởi tố, điều tra, truy tố, xét xử có
quyền tự bào chữa, nhờ luật sư hoặc người khác bào chữa.
5. Người bị bắt, tạm giữ, tạm giam, khởi tố, điều tra, truy tố, xét xử,
thi hành án trái pháp luật có quyền được bồi thường thiệt hại về vật
chất, tinh thần và phục hồi danh dự. Người vi phạm pháp luật trong

việc bắt, giam, giữ, khởi tố, điều tra, truy tố, xét xử, thi hành án gây
thiệt hại cho người khác phải bị xử lý theo pháp luật.
Điều 103
1. Việc xét xử sơ thẩm của Tòa án nhân dân có Hội thẩm tham gia,
trừ trường hợp xét xử theo thủ tục rút gọn.
2. Thẩm phán, Hội thẩm xét xử độc lập và chỉ tuân theo pháp luật;
nghiêm cấm cơ quan, tổ chức, cá nhân can thiệp vào việc xét xử của
Thẩm phán, Hội thẩm.
3. Tòa án nhân dân xét xử công khai. Trong trường hợp đặc biệt cần
giữ bí mật nhà nước, thuần phong, mỹ tục của dân tộc, bảo vệ người
chưa thành niên hoặc giữ bí mật đời tư theo yêu cầu chính đáng của
đương sự, Tòa án nhân dân có thể xét xử kín.
4. Tòa án nhân dân xét xử tập thể và quyết định theo đa số, trừ trường
hợp xét xử theo thủ tục rút gọn.
5. Nguyên tắc tranh tụng trong xét xử được bảo đảm.
6. Chế độ xét xử sơ thẩm, phúc thẩm được bảo đảm.
7. Quyền bào chữa của bị can, bị cáo, quyền bảo vệ lợi ích hợp pháp
của đương sự được bảo đảm.
Bộ luật Tố tụng hình sự năm 2015 được Quốc hội khóa XIII, kỳ họp
thứ 10 thông qua ngày 27-11-2015, hiệu lực thi hành từ ngày 1-7-2016 (viết tắt
BLTTHS). Mà theo đó, rất nhiều những nội dung quy định có tính nguyên tắc
được đưa vào Bộ luật này là sự cụ thể hóa các quy định của Hiến pháp năm
2013, như: cụ thể hóa quy định tại khoản 1 Điều 20 Hiến pháp năm 2013 vào
Điều 8 BLTTHS thành Quy định về tôn trọng và bảo vệ quyền con người,
quyền và lợi ích hợp pháp của cá nhân; Quy định về bảo đảm quyền bất khả
xâm phạm về thân thể: Mọi người có quyền bất khả xâm phạm về thân thể.

Không ai bị bắt nếu không có quyết định của Tòa án, quyết định hoặc phê chuẩn
của Viện kiểm sát, trừ trường hợp phạm tội quả tang… (khoản 2 Điều 20); Cụ
thể hóa khoản 5 Điều 31 Hiến pháp 2013 thành quy định tại Điều 11 BLTTHS
về bảo hộ tính mạng, sức khỏe, danh dự, nhân phẩm, tài sản của cá nhân; Ghi
nhận nguyên tắc suy đoán vô tội theo đúng tinh thần quy định tại khoản 1 Điều
31 Hiến pháp năm 2013 vào Điều 13 BLTTHS phù hợp với nội dung quy định
của Công ước chống tra tấn và Công ước quốc tế về các quyền dân sự, chính trị
năm 1966 của Liên hợp quốc; Cụ thể hóa quy định tại khoản 4 Điều 31 Hiến
pháp năm 2013 vào Điều 16 BLTTHS, bảo đảm quyền bào chữa của người bị
buộc tội, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của bị hại, đương sự. Do đó, trong
khoảng thời gian từ khi bị bắt, bị tạm giữ, tạm giam đến khi truy tố có nhiều khả
năng, cũng như nguy cơ xảy ra các hành vi tra tấn, bức cung, dùng nhục hình sẽ
được thực hiện. Vì vậy, để hạn chế việc thực hiện các hành vi nêu trên thì người
bào chữa cần phải có mặt, tham gia ngay từ giai đoạn tố tụng ban đầu, cụ thể
trong giai đoạn khởi tố vụ án thì người bào chữa tham gia từ khi một người bị
bắt (trong trường hợp khẩn cấp, phạm tội quả tang), bị tạm giữ, tạm giam. Đồng
thời, phải quy định quyền của người bào chữa là có mặt khi lấy lời khai của
người bị bắt, bị tạm giữ, khi hỏi cung bị can và nếu điều tra viên hoặc kiểm sát
viên đồng ý thì được hỏi người bị bắt, bị tạm giữ, bị can.
Điều 20 (Hiến Pháp 2013)
1. Mọi người có quyền bất khả xâm phạm về thân thể, được pháp luật
bảo hộ về sức khoẻ, danh dự và nhân phẩm; không bị tra tấn, bạo lực,
truy bức, nhục hình hay bất kỳ hình thức đối xử nào khác xâm phạm
thân thể, sức khỏe, xúc phạm danh dự, nhân phẩm.
2. Không ai bị bắt nếu không có quyết định của Toà án nhân dân,
quyết định hoặc phê chuẩn của Viện kiểm sát nhân dân, trừ trường
hợp phạm tội quả tang. Việc bắt, giam, giữ người do luật định.

3. Mọi người có quyền hiến mô, bộ phận cơ thể người và hiến xác
theo quy định của luật. Việc thử nghiệm y học, dược học, khoa học
hay bất kỳ hình thức thử nghiệm nàokhác trên cơ thể người phải có sự
đồng ý của người được thử nghiệm
Điều 8 Tôn trọng và bảo vệ quyền con người, quyền và lợi ích hợp
pháp của cá nhân (BLTTHS)
Khi tiến hành tố tụng, trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn của mình,
cơ quan, người có thẩm quyền tiến hành tố tụng phải tôn trọng và bảo
vệ quyền con người, quyền và lợi ích hợp pháp của cá nhân; thường
xuyên kiểm tra tính hợp pháp và sự cần thiết của những biện pháp đã
áp dụng, kịp thời hủy bỏ hoặc thay đổi những biện pháp đó nếu xét
thấy có vi phạm pháp luật hoặc không còn cần thiết.
Điều 11. Bảo hộ tính mạng, sức khoẻ, danh dự, nhân phẩm, tài sản
của cá nhân; danh dự, uy tín, tài sản của pháp nhân (BLTTHS)
Mọi người có quyền được pháp luật bảo hộ về tính mạng, sức khoẻ,
danh dự, nhân phẩm, tài sản.
Mọi hành vi xâm phạm trái pháp luật tính mạng, sức khoẻ, danh dự,
nhân phẩm, tài sản của cá nhân; xâm phạm danh dự, uy tín, tài sản
của pháp nhân đều bị xử lý theo pháp luật.
Công dân Việt Nam không thể bị trục xuất, giao nộp cho nhà nước
khác.
Điều 13. Suy đoán vô tội (BLTTHS)
Người bị buộc tội được coi là không có tội cho đến khi được chứng
minh theo trình tự, thủ tục do Bộ luật này quy định và có bản án kết
tội của Tòa án đã có hiệu lực pháp luật.

Khi không đủ và không thể làm sáng tỏ căn cứ để buộc tội, kết tội
theo trình tự, thủ tục do Bộ luật này quy định thì cơ quan, người có
thẩm quyền tiến hành tố tụng phải kết luận người bị buộc tội không
có tội.
Điều 16. Bảo đảm quyền bào chữa của người bị buộc tội, bảo vệ
quyền và lợi ích hợp pháp của bị hại, đương sự (BLTTHS)

Người bị buộc tội có quyền tự bào chữa, nhờ luật sư hoặc người khác
bào chữa.
Cơ quan, người có thẩm quyền tiến hành tố tụng có trách nhiệm
thông báo, giải thích và bảo đảm cho người bị buộc tội, bị hại, đương
sự thực hiện đầy đủ quyền bào chữa, quyền và lợi ích hợp pháp của
họ theo quy định của Bộ luật này.
 Dẫn các văn bản pháp luật liên quan đến quyền dân sự. chính trị của
công dân
Về quyền bầu cử, ứng cử và quyền tham gia công việc quản lý nhà nước
và xã hội: Các quyền này được quy định tại Điều 27, 28, 29 Hiến pháp năm
2013. Theo đó, công dân đủ mười tám tuổi trở lên có quyền bầu cử và đủ hai
mươi mốt tuổi trở lên có quyền ứng cử vào Quốc hội, Hội đồng nhân dân các
cấp. Công dân có quyền tham gia quản lý nhà nước và xã hội. Công dân có
quyền biểu quyết khi Nhà nước tổ chức trưng cầu ý dân. Theo Điều 6, Nhân dân
thực hiện quyền lực nhà nước bằng dân chủ trực tiếp, bằng dân chủ đại diện.
Về quyền tự do ngôn luận, báo chí; quyền tiếp cận thông tin: Theo Điều
25 Hiến pháp năm 2013, công dân có quyền tự do ngôn luận, tự do báo chí, tiếp
cận thông tin. Nếu như Hiến pháp 1992 chỉ quy định “Công dân có quyền được
thông tin” (Điều 69), thì Hiến pháp năm 2013 tại Điều 25 đã thay chữ “được
thông tin” bằng cụm từ “tiếp cận thông tin”. Nhờ quyền tiếp cận thông tin, mọi

công dân có thể tiếp cận thông tin, cả về các quyền thực định cũng như về hoạt
động tư pháp, để thụ hưởng đầy đủ và bảo vệ các quyền của mình theo Hiến
pháp và pháp luật.
Về quyền tự do hội họp, lập hội, biểu tình: Quyền này được quy định tại
Điều 25, Hiến pháp năm 2013.
Về quyền tự do tín ngưỡng và tôn giáo: Điều 24, Hiến pháp năm 2013
quy định: “Mọi người có quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo, theo hoặc không
theo một tôn giáo nào. Các tôn giáo bình đẳng trước pháp luật. Nhà nước tôn
trọng và bảo hộ quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo. Không ai được xâm phạm tự
do tín ngưỡng, tôn giáo hoặc lợi dụng tín ngưỡng, tôn giáo để vi phạm pháp
luật”.
Về quyền bình đẳng của các dân tộc: Theo Điều 5, Hiến pháp năm 2013
“các dân tộc bình đẳng, đoàn kết, tôn trọng và giúp đỡ nhau cùng phát triển;
nghiêm cấm mọi hành vi kỳ thị, chia rẽ dân tộc. Các dân tộc có quyền dùng
tiếng nói, chữ viết, giữ gìn bản sắc dân tộc và phát huy những phong tục, tập
quán, truyền thống và văn hóa tốt đẹp của mình. Nhà nước thực hiện chính sách
phát triển toàn diện và tạo điều kiện để tất cả các dân tộc thiểu số phát huy nội
lực, cùng phát triển với đất nước”. Điều 42 Hiến pháp năm 2013 đã quy định
một quyền mới là: Công dân có quyền xác định dân tộc của mình, sử dụng ngôn
ngữ mẹ đẻ, lựa chọn ngôn ngữ giao tiếp.
Điều 5 (Hiến Pháp 2013)
1. Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là quốc gia thống nhất
của các dân tộc cùng sinh sống trên đất nước Việt Nam.
2. Các dân tộc bình đẳng, đoàn kết, tôn trọng và giúp nhau cùng
phát triển; nghiêm cấm mọi hành vi kỳ thị, chia rẽ dân tộc.

3. Ngôn ngữ quốc gia là tiếng Việt. Các dân tộc có quyền dùng tiếng
nói, chữ viết, giữ gìn bản sắc dân tộc, phát huy phong tục, tập quán,
truyền thống và văn hóa tốt đẹp của mình.
4. Nhà nước thực hiện chính sách phát triển toàn diện và tạo điều
kiện để các dân tộc thiểu số phát huy nội lực, cùng phát triển với đất
nước.
Điều 24 (Hiến Pháp 2013)
1. Mọi người có quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo, theo hoặc không
theo một tôn giáo nào. Các tôn giáo bình đẳng trước pháp luật.
2. Nhà nước tôn trọng và bảo hộquyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo.
3. Không ai được xâm phạm tự do tín ngưỡng, tôn giáo hoặc lợi dụng
tín ngưỡng, tôn giáo để vi phạm pháp luật.
Điều 25 (Hiến Pháp 2013)
Công dân có quyền tự do ngôn luận, tự do báo chí, tiếp cận thông tin,
hội họp, lập hội, biểu tình. Việc thực hiện các quyền này do pháp luật
quy định.
Điều 27 (Hiến Pháp 2013)
Công dân đủ mười tám tuổi trở lên có quyền bầu cử và đủ hai mươi
mốt tuổi trở lên có quyền ứng cử vào Quốc hội, Hội đồng nhân dân.
Việc thực hiện các quyền này do luật định.
Điều 2 (Hiến Pháp 2013)
1. Công dân có quyền tham gia quản lý nhà nước và xã hội, tham gia
thảo luận và kiến nghị với cơ quan nhà nước về các vấn đề của cơ
sở,địa phương và cả nước.

2. Nhà nước tạo điều kiện để công dân tham gia quản lý nhà nước và xã
hội; công khai, minh bạch trong việc tiếp nhận, phản hồi ý kiến, kiến
nghị của công dân.
Điều 29 (Hiến Pháp 2013)
Công dân đủ mười tám tuổi trở lên có quyền biểu quyết khi Nhà nước
tổ chức trưng cầu ý dân.
Điều 45 (Hiến Pháp 2013)
1. Bảo vệ Tổ quốc là nghĩa vụ thiêng liêng và quyền cao quý của công
dân.
2. Công dân phải thực hiện nghĩa vụ quân sự và tham gia xây dựng
nền quốc phòng toàn dân.

