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Ngày 23 và 24/9/2021, Khoa Luật và Tổ chức bảo tồn
động vật hoang dã Việt Nam (WCS) đã phối hợp tổ
chức Hội thảo quốc tế trực tuyến “Hợp tác quốc tế giữa
Việt Nam với một số quốc gia Châu Phi trong phòng,
chống tội phạm xuyên quốc gia về buôn bán động vật
hoang dã”. Mục tiêu của hội thảo là trao đổi các vấn đề
lý thuyết và thực tiễn áp dụng pháp luật về hợp tác
quốc tế nói chung và tương trợ tư pháp về hình sự nói
riêng trong giải quyết, xử lý các loại tội phạm xuyên
quốc gia, đặc biệt là tội phạm buôn bán động vật hoang
dã từ các nước Châu Phi về Việt Nam. Tham dự Hội
thảo có đại diện của Chương trình WCS Việt Nam, Cơ
quan Tổng chưởng lý Mozambique, Vụ Hợp tác quốc tế
và Tương trợ tư pháp về hình sự, Viện Kiểm sát nhân
dân tối cao, Trường Đại học Kiểm sát Hà Nội và các
chuyên gia, nhà nghiên cứu, giảng viên, nghiên cứu
sinh, học viên, sinh viên từ các cơ sở đào tạo luật tại
Việt Nam, Đại sứ quán Mozambique và Nam Phi tại
Việt Nam. Hôi thảo có 4 phiên làm việc dưới sự chủ trì
của Ông Phạm Trung, TS. Lê Lan Chi, TS. Bùi Tiến
Đạt, PGS.TS. Nguyễn Đức Hạnh, PGS.TS. Vũ Công
Giao. Liên quan đến một số vấn đề thực tiễn trong xử
lý các vụ việc buôn bán trái phép động vật hoang dã
liên quan đến người Việt Nam tại Mozambique, Ông
Albino Macamo cho biết buôn bán trái pháp luật động
vật hoang dã có tổ chức xuyên quốc gia là một trong
những nguyên nhân chính gây ra nạn tham nhũng, đe
dọa đến sự đa dạng sinh học và có thể gây ra những
ảnh hưởng lớn đến sức khỏe cộng đồng. Đặc biệt, trong
những năm gần đây, sự lây lan của các loại bệnh có bắt
nguồn từ động vật sang người đã cho thấy tầm quan
trọng của việc đảm bảo tính hợp pháp, sự an toàn và
bền vững trong hoạt động buôn bán động vật hoang dã
và các quốc gia cần phải xóa bỏ việc thu lợi nhuận từ
thị trường chợ đen.

Gợi ý một số khuyến nghị cho Việt Nam và
Nam Phi trong hoạt động tương trợ tư pháp, Bà
Shamini Jayanathan cho biết những quyết nghị
chính EAAP tháng 9/2021 đề cập đến việc thúc
đẩy mạng lưới các kiểm sát viên EAAP thông
qua các sự kiện trực tuyến và trực tiếp nhằm
thắt chặt mối quan hệ giữa các cơ quan kiểm
sát và khuyến khích việc xét xử tội phạm có tổ
chức xuyên quốc gia, ví dụ như tội phạm buôn
bán động vật hoang dã, và xác định những loại
tội phạm mới xuất hiện có liên quan đến tội
phạm có tổ chức xuyên quốc gia; Hỗ trợ các
quốc gia thành viên chấp nhận thư yêu cầu
dưới dạng kỹ thuật số và đồng thời xác lập một
danh sách các biên dịch viên có công chứng để
giúp cho việc trao đổi các yêu cầu hợp tác quốc
tế được kịp thời và chính xác; Thúc đẩy việc đề
xuất về phạm vi, chi phí và vận động hành lang
để thành lập một cơ quan khu vực có thể hỗ trợ
hoạt động trong suốt các giai đoạn khác nhau
của hợp tác xuyên biên giới, phối hợp điều tra
song song, hỗ trợ trong việc thực hiện các yêu
cầu, thu hồi tài sản và bảo đảm và bất kỳ quy
trình nào khác để thúc đẩy sự hợp tác lẫn nhau
giữa các thành viên.
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