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Lời cảm ơn 

Nghiên cứu này là sản phẩm thuộc chương trình: “Tăng cường pháp luật và tư pháp 
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UNDP và UNICEF. Chương trình do hai cơ quan này của Liên hợp quốc thực hiện với 

sự phối hợp của Bộ Tư pháp Việt Nam.  

Nghiên cứu này được thực hiện bởi Virginia A. Nelder và Phạm Thị Thanh Nga (Chuyên 

gia Tư vấn).  

Virginia A. Neilder là chuyên gia và tư vấn quốc tế về quyền con người, phát triển chính 

sách và soạn thảo luật, hiện đang sinh sống và làm việc tại Nairobi, Kenya. Virginia có 

bằng Cử nhân kinh tế, Cử nhân luật, Thạc sĩ Luật với chuyên ngành về quyền con người 

quốc tế, và là luật sư tranh tụng và tư vấn được cấp phép hành nghề bởi Law Society 

của Ontario, Canada.  

Phạm Thị Thanh Nga (Tiến sĩ Luật, Đại Học Wollongong, Australia) là chuyên gia pháp 

lý chuyên ngành luật hình sự của Tòa án Nhân dân Tối cao Việt Nam. Với vai trò là 

chuyên gia tư vấn, bà đã thực hiện nghiên cứu cho UNDP và UNODC, tập trung vào 

lĩnh vực hình sự học và cải cách pháp luật và tư pháp của Việt Nam.  

Gợi ý và ý kiến đóng góp được cung cấp bởi UNDP Việt Nam, Tòa án Nhân dân Tối cao, 

và các chuyên gia, đại biểu tham dự hội thảo tham vấn báo cáo này do UNDP Việt Nam 

phối hợp với Tòa Án Nhân dân Tối cao tổ chức vào tháng 12/2022 tại Hà Nội, trong 

khuôn khổ dự án: “Quyền xét xử công bằng trong những vụ án đặc biệt nghiêm trọng”, 

do Liên minh Châu Âu tài trợ. Tác giả đặc biệt cảm ơn ý kiến đóng góp của TS. Đặng 

Quang Phương (Nguyên Phó chánh án, Tòa án Nhân dân Tối cao), Bùi Thị Nhàn (Tòa 

án Nhân dân Tối cao), PGS.TS. Nguyễn Ngọc Chí (Đại học Quốc gia Hà Nội), Ngô Thu Hà 

(Trung tâm Thúc đẩy, Giáo dục, Nâng cao Năng lực cho Phụ nữ - CEPEW), Luật sư Chu 

Mạnh Cường (Văn phòng luật Danh Chính), Nguyễn Trung Kiên (Viện Kiểm sát Nhân 

dân Tối cao), Audrey Rochelemagne và Marina Mella (Liên minh Châu Âu), Diana 

Torres, Bùi Thu Hiền, Camilla Pedersen, và Atty-Roos Ijsendijk (UNDP Việt Nam).  

Để biết thêm chi tiết, vui lòng liên hệ:  

UNDP Viet Nam at registry.vn@undp.org 

Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm  

Quan điểm trong nghiên cứu này là của các tác giả và không đại diện cho Tòa án Nhân 

dân Tối cao, cũng như bất kỳ cơ quan nào thuộc Chính phủ Việt Nam, Liên minh Châu 

Âu và Chương trình phát triển Liên Hợp Quốc. 

Hà Nội, tháng 1 năm 2023 
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Tóm lược nghiên cứu 

 

Đảng và Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam đã nhận thấy sự cần thiết phải 

cải cách hệ thống pháp luật và tư pháp để đạt được một hệ thống pháp luật minh bạch 

và hiệu quả, một nền tư pháp hiệu quả và đảm bảo trách nhiệm giải trình, phù hợp với 

các tiêu chuẩn quốc tế về quyền con người, trong đó có các biện pháp thay thế hình 

phạt tử hình (án tử hình) và quyền tự bào chữa, một khía cạnh cơ bản của quyền được 

xét xử công bằng theo Công ước Quốc tế về các Quyền Dân sự và Chính trị. 

 

Nghiên cứu này xem xét mức độ tương thích của luật pháp và thực tiễn tại Việt Nam 

trong việc tuân thủ các tiêu chuẩn pháp luật quốc tế và kinh nghiệm thực tiễn tốt mang 

tính so sánh từ nhiều quốc gia khác nhau liên quan đến từng vấn đề. Trong thập kỷ 

vừa qua, Việt Nam đã đạt được bước tiến đáng kể trong việc giảm số lượng tội phạm 

áp dụng hình phạt tử hình. Số bị cáo bị kết án tử hình chiếm chưa đến 1% tổng số bị 

cáo đưa ra xét xử, tuy nhiên gần đây số lượng án tử hình đang gia tăng.  

 

Hiến pháp Việt Nam quy định rõ quyền bào chữa, bao gồm quyền tự đại diện và quyền 

được người khác đại diện bào chữa, không chỉ trước Toà án mà cả trong giai đoạn điều 

tra; sau khởi tố và trước khi truy tố. Mặc dù đã có quy định pháp luật nhằm bảo vệ 

quyền bào chữa, kết quả nghiên cứu cho thấy chỉ có một số rất ít bị cáo được luật sư 

bào chữa tại tòa và hầu hết những bị cáo tự bào chữa đều không có kiến thức hoặc kỹ 

năng để tự bào chữa có hiệu quả.  

 

Nghiên cứu đưa ra những khuyến nghị và các biện pháp cụ thể nhằm hạn chế hơn nữa 

việc áp dụng hình phạt tử hình, tiến tới bãi bỏ hình phạt này và đảm bảo rằng quyền 

bào chữa được bảo vệ, thúc đẩy và thực thi thông qua các biện pháp như tăng cường 

tiếp cận trợ giúp pháp lý. 
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TÓM TẮT NGHIÊN CỨU 

 

Từ đầu những năm 2000, Đảng và Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam đã 

nhận thấy sự cần thiết phải cải cách hệ thống pháp luật và tư pháp để đạt được một 

hệ thống pháp luật minh bạch và hiệu quả, một nền tư pháp hiệu quả và đảm bảo 

trách nhiệm giải trình, phù hợp với các tiêu chuẩn quốc tế về quyền con người và pháp 

quyền, trong đó có Công ước Quốc tế về các Quyền Dân sự và Chính trị (ICCPR). Để đạt 

được mục tiêu này, với sự hỗ trợ của UNDP, Tòa án Nhân dân Tối cao Việt Nam đã tiến 

hành thu thập thông tin về các tiêu chuẩn và kinh nghiệm quốc tế liên quan đến các 

biện pháp thay thế hình phạt tử hình (án tử hình) và quyền tự bào chữa, một khía cạnh 

cơ bản của quyền được xét xử công bằng.  

 

Phạm vi của nghiên cứu bao gồm các nghĩa vụ và tiêu chuẩn quốc tế liên quan đến 

hình phạt tử hình và quyền bào chữa, việc thực hiện các nghĩa vụ theo các tiêu chuẩn 

quốc tế này tại cơ một số quốc gia tiêu biểu trên thế giới (có sự so sánh, đối chiếu); 

quy định của pháp luật và thực trạng áp dụng tại Việt Nam về hình phạt tử hình và 

thực thi quyền bào chữa. Các câu hỏi cần giải quyết liên quan đến cả hai vấn đề này là 

mức độ tương thích của luật pháp và thực tiễn tại Việt Nam trong việc tuân thủ các 

tiêu chuẩn pháp luật quốc tế và kinh nghiệm thực tiễn tốt mang tính so sánh từ nhiều 

quốc gia khác nhau liên quan đến từng vấn đề.  

 

Ủy ban Nhân quyền Liên Hợp Quốc đã khẳng định quyền được sống được quy định 

trong ICCPR là quyền 1) không thể bị tạm đình chỉ thực hiện  trường hợp khẩn cấp, và 

2) cần được hiểu theo nghĩa rộng để bảo vệ tất cả mọi người, ngay cả những người bị 

kết án vì những tội ác nghiêm trọng nhất. Nghị định thư tùy chọn thứ hai của ICCPR 

cũng quy định rõ việc bãi bỏ hình phạt tử hình, tuy nhiên Nghị định thư này vẫn chưa 

được Việt Nam phê chuẩn. Trong số 193 quốc gia thành viên của Liên hợp quốc, 170 

quốc gia đã bãi bỏ án tử hình trong các quy định pháp luật hoặc không áp dụng hình 

phạt này trên thực tế, là minh chứng cho phong trào bãi bỏ án tử hình đang diễn ra 

trên toàn cầu. 

 

Các khu vực tài phán đã bãi bỏ hình phạt tử hình thường quy định án phạt tù chung 

thân, có hoặc không có khả năng được trả tự do sau một khoảng thời gian nhất định 

trên cơ sở xem xét mức độ cải tạo và khả năng tái hòa nhập xã hội của người phạm 

tội. Kết quả nghiên cứu cho thấy, từ góc độ toàn cầu không có sự gia tăng rõ rệt nào 

về tỷ lệ tội phạm sau khi bỏ hình phạt tử hình so với áp dụng hình phạt tù chung thân, 

bao gồm cả tội giết người và tội phạm ma túy.  
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Số loại hình tội phạm và hình phạt ở Việt Nam, bao gồm cả hình phạt tử hình, thay đổi 

theo các lần sửa đổi luật hình sự. Bộ luật Hình sự hiện hành, được sửa đổi bổ sung gần 

đây nhất vào năm 2017 quy định áp dụng hình phạt tử hình với 18 tội phạm cụ thể 

thuộc 7 nhóm: Theo luật pháp quốc tế, án tử hình không áp dụng đối với tội phạm trẻ 

em, phụ nữ đang mang thai, có con nhỏ hoặc người già. Đối với các tội danh như quy 

định ở trên, tử hình không phải là hình phạt bắt buộc hay duy nhất, mà là một trong 

những hình phạt để Tòa án xem xét căn cứ vào tính chất, mức độ nguy hiểm và yêu 

cầu của công tác phòng, chống tội phạm. Khung hình phạt thấp kế tiếp cho các tội danh 

này là tù chung thân. Năm 2018, số liệu thống kê cho thấy số bị cáo bị kết án tử hình 

chiếm chưa đến 1% tổng số bị cáo đưa ra xét xử,  chủ yếu áp dụng đối với tội giết 

người và tội phạm ma túy.  

 

Năm 2019, Việt Nam tham gia chu kỳ thứ ba của cơ chế Rà soát định kỳ phổ 

quát(“UPR”) do Hội đồng Nhân quyền của Liên hợp quốc thực hiện. Một số quốc gia 

đã khuyến nghị Việt Nam áp dụng các biện pháp hướng tới bãi bỏ hoặc hạn chế hình 

phạt tử hình. Cũng năm 2019, Ủy ban Nhân quyền qua Nhận xét kết luận đối với tính 

tương thích với ICCPR của Việt Nam đã khuyến nghị Việt Nam cần ưu tiên xem xét tạm 

dừng áp dụng hình phạt tử hình và gia nhập Nghị định thư tùy chọn thứ hai của ICCPR 

nhằm mục đích bãi bỏ hình phạt này.  

 

Quyền tự bào chữa khi bị cáo buộc phạm tội hình sự là nội dung cơ bản của quyền 

được xét xử công bằng đã được ghi nhận trong ICCPR và gắn liền với các quyền cơ bản 

khác như quyền được sống, quyền không bị đối xử tàn ác, vô nhân đạo hoặc bị đối xử, 

trừng phạt làm hạ thấp phẩm giá. ICCPR quy định rằng mọi người đều có quyền tự bào 

chữa, được thông báo về quyền này và được trợ giúp pháp lý miễn phí trong mọi 

trường hợp có lợi ích về công lý. Quyền bào chữa có thể được thực hiện thông qua 

người đại diện hợp pháp như luật sư hoặc tự đại diện. Dù bằng cách nào, quyền bào 

chữa cũng được đảm bảo theo luật nội dung và hình thức, bao gồm quyền giữ im lặng, 

quyền tiết lộ bằng chứng và suy đoán vô tội. Mọi bị cáo đều có quyền lựa chọn tự đại 

diện bào chữa, tuy nhiên, điều quan trọng là lựa chọn đó phải trên cơ sở tự nguyện vì 

đã có minh chứng rõ ràng về những bất lợi khi tự đại diện trong tố tụng hình sự.  

 

'Trợ giúp pháp lý' bao gồm tư vấn, hỗ trợ và đại diện pháp lý cho tất cả những người 

tham gia vào quá trình tư pháp hình sự ở tất cả các giai đoạn từ tạm giữ, tạm giam, 

bắt giữ và khởi tố, đưa ra xét xử. Các Nguyên tắc và Hướng dẫn của Liên Hợp Quốc về 

Tiếp cận Trợ giúp Pháp lý trong Hệ thống Tư pháp Hình sự quy định cần có trợ giúp 
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pháp lý theo các hình thức khác nhau đối với tất cả những người bị buộc tội, bao gồm 

cả tự đại diện. Lợi ích của công lý đòi hỏi cần có trợ giúp pháp lý trong những vụ việc 

phức tạp hoặc khi khung tội danh có thể bao gồm hình phạt tử hình. Cảnh sát, công tố 

viên và thẩm phán có trách nhiệm đảm bảo rằng những người bị buộc tội thuộc nhóm 

đối tượng dễ bị tổn thương hoặc tự đại diện bào chữa nắm rõ nguyên tắc này.  

 

Hiến pháp Việt Nam quy định rõ quyền bào chữa, bao gồm quyền tự đại diện và quyền 

được người khác đại diện bào chữa, không chỉ trước Toà án mà cả trong giai đoạn điều 

tra; sau khởi tố và trước khi truy tố. Luật pháp không hạn chế người bị buộc tội hoặc 

người đại diện của họ yêu cầu luật sư bào chữa hay các hình thức trợ giúp pháp lý 

khác, tuy nhiên, quy định rõ trách nhiệm của toà án trong việc đảm bảo quyền này 

được thực thi khi bị cáo có mong muốn. Trong trường hợp bị cáo không nhờ luật sư 

bào chữa, Tòa án bắt buộc phải chỉ định luật sư bào chữa nếu khung hình phạt có thể 

áp dụng là tù chung thân hoặc tử hình. Ngoài ra, Luật Trợ giúp pháp lý cũng quy định 

các trường hợp mà công dân có thể được trợ giúp pháp lý miễn phí, bao gồm trẻ em 

và một số đối tượng như người già, người khuyết tật thuộc diện hộ nghèo, hay người 

có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn. 

 

Mặc dù đã có quy định pháp luật nhằm bảo vệ quyền bào chữa, kết quả nghiên cứu 

cho thấy chỉ một nửa số người bị tạm giữ ở Việt Nam nhận thức được quyền của họ 

khi bị bắt và tạm giam, cũng như quyền tự bào chữa hoặc được luật sư bào chữa. 

Ngoài ra, chỉ có một số rất ít bị cáo được luật sư bào chữa tại phiên tòa. Bên cạnh đó, 

kinh nghiệm của các thẩm phán cho thấy hầu hết những bị cáo tự bào chữa không có 

kiến thức hoặc kỹ năng để tự bào chữa hiệu quả trước tòa. 

 

Nhóm tác giả kết luận bằng việc đưa ra các khuyến nghị về những biện pháp cụ thể 

Việt Nam cần thực hiện nhằm hạn chế hơn nữa việc áp dụng hình phạt tử hình và đảm 

bảo rằng quyền bào chữa được bảo vệ, thúc đẩy và thực thi. Trong thập kỷ vừa qua, 

Việt Nam đã đạt được những bước tiến đáng kể trong việc giảm số lượng tội danh bị 

áp dụng hình phạt tử hình. Dựa trên các quan điểm của quốc tế và khu vực cho rằng 

hình phạt tử hình là vi phạm quyền được sống và quy định cấm áp dụng các hình phạt 

tàn ác và vô nhân đạo, các xu hướng toàn cầu hướng tới việc bãi bỏ hình phạt tử hình, 

các  khuyến nghị cho Việt Nam theo cơ chế UPR và ICCPR, cũng như các cam kết của 

Việt Nam thông qua cơ chế UPR, nhóm tác giả khuyến nghị rằng Việt Nam cần tiếp tục 

lộ trình tiến tới bãi bỏ hoàn toàn hình phạt tử hình, và xem xét ngay lập tức thay thế 

án tử hình bằng tù chung thân, có hoặc không có khả năng ân xá, đối với những tội 

phạm nghiêm trọng nhất. Trong thời gian trước mắt, Việt Nam nên áp dụng lệnh tạm 
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hoãn thi hành án tử hình và xây dựng các hướng dẫn về hình phạt đối với tội phạm tử 

hình và tù chung thân. 

 

Liên quan đến quyền bào chữa, khuyến nghị chính đối với Việt Nam là cần mở rộng cơ 

hội cho người bị buộc tội tiếp cận trợ giúp pháp lý trong tất cả các giai đoạn tố tụng 

hình sự nếu họ có nhu cầu. Ngoài ra, cần mở rộng các hình thức cung cấp trợ giúp 

pháp lý và bảo đảm hỗ trợ chi phí xứng đáng cho việc trợ giúp pháp lý.  

 

Cuối cùng, cần thu thập dữ liệu về tất cả các tội phạm tử hình, phân tách theo giới 

tính, tuổi, quốc tịch, dân tộc, các đặc điểm xã hội và nhân khẩu học liên quan khác để 

có thể loại bỏ hoặc kiểm soát các yếu tố kinh tế xã hội có thể góp phần tạo ra sự phân 

biệt đối với các bị cáo phải chịu án tử hình. Bên cạnh đó, cần thu thập dữ liệu về những 

người bị buộc tội tự đại diện trong tố tụng hình sự và những người được trợ giúp pháp 

lý nhằm đánh giá tính hiệu quả của việc thực thi quyền bào chữa. Tất cả dữ liệu được 

thu thập theo các khuyến nghị này cần đảm bảo được tiếp cận công khai và cập nhật 

định kỳ ít nhất mỗi năm một lần.  
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A. GIỚI THIỆU 

Từ những năm 2000, Đảng và Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam 

(sau đây gọi tắt là “Việt Nam”) đã khẳng định sự cần thiết phải cải cách hệ thống pháp 

luật và tư pháp để đạt được một hệ thống pháp luật minh bạch và hiệu quả, một nền 

tư pháp công bằng và có trách nhiệm, phù hợp các tiêu chuẩn quốc tế, về quyền con 

người và pháp quyền. Các chiến lược, kế hoạch và mục tiêu của cuộc cải cách đã được 

chỉ rõ trong các Nghị quyết của Bộ Chính trị: Nghị quyết số 08-NQ/TW năm 2002 về 

một số nhiệm vụ trọng tâm của công tác tư pháp trong thời gian tới; Nghị quyết 48-

NQ/TW năm 2005 về Chiến lược phát triển và hoàn thiện hệ thống pháp luật Việt Nam 

đến năm 2010 và định hướng đến năm 2020; Nghị quyết số 49-NQ/TW năm 2005 về 

Chiến lược cải cách tư pháp đến năm 2020. Khi tổng kết việc thực hiện các nghị quyết 

này, Đảng và Nhà nước Việt Nam đều khẳng định cần tiếp tục thực hiện cải cách tư 

pháp và pháp luật. Một trong những nội dung quan trọng của Nghị quyết Đại hội Đảng 

toàn quốc lần thứ XIII là xây dựng nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa, yêu cầu hoàn 

thiện hệ thống pháp luật, cơ chế, chính sách. 

Chiến lược quốc gia (tại Nghị quyết số 27-NQ/TW ngày 09/11/2022 Ban Chấp 

hành Trung ương về tiếp tục xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ 

nghĩa Việt Nam trong giai đoạn mới) đã chỉ rõ yêu cầu phải tôn trọng và bảo đảm thực 

hiện các điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên, tôn trọng và bảo đảm các quyền 

con người, quyền công dân. Nói cách khác, cần có sự nghiên cứu, cải thiện hệ thống 

pháp luật, tư pháp để giúp Việt Nam thực hiện các cam kết trong lĩnh vực tư pháp hình 

sự, theo các điều ước quốc tế và cơ chế nhân quyền liên quan của Liên hợp quốc (LHQ), 

bao gồm cơ chế Rà soát định kỳ phổ quát, Công ước Chống tra tấn và Công ước quốc 

tế về các quyền dân sự và chính trị.  

Tòa án nhân dân tối cao Việt Nam với vai trò quan trọng trong việc thực hiện 

các cam kết, các khuyến nghị trong lĩnh vực tư pháp, tiếp tục nghiên cứu các tiêu chuẩn 

pháp lý quốc tế và kinh nghiệm thực tiễn tại các quốc gia ở những khu vực khác nhau 

liên quan đến các hình phạt thay thế hình phạt nghiêm khắc nhất (hình phạt tử hình) 

và quyền tự bào chữa/tự đại diện là một trong số hai biện pháp để thực hiện quyền 

bào chữa trong vụ án hình sự, một khía cạnh cơ bản của quyền được xét xử công bằng. 

Trong mối liên quan đến hình phạt tử hình, nghiên cứu này là sự tiếp nối Nghiên cứu 

về khả năng Việt Nam gia nhập Nghị định thư tùy chọn thứ hai của Công ước quốc tế 

về các quyền dân sự và chính trị nhằm xóa bỏ hình phạt tử hình, đã được Chương trình 

Tăng cường pháp luật và tư pháp tại Việt Nam (EU JULE)công bố vào tháng 10 năm 

2019. 
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i. Các vấn đề, Phạm vi và Phương pháp nghiên cứu 

Báo cáo nghiên cứu này trình bày kết quả phân tích, đánh giá đồng thời về hai 

vấn đề lớn, gồm: i) Vấn đề thứ nhất, các hình phạt thay thế cho hình phạt tử hình; ii) 

Vấn đề thứ hai, tự bào chữa hay tự đại diện là quyền của mỗi người  được tự trình bày 

bào chữa trước cáo buộc về một hành vi phạm tội, và tự trình bày để bảo vệ bản thân 

trong quá trình tố tụng hình sự. Hai nội dung trong báo cáo nghiên này có sự khác 

nhau về phương pháp tiếp cận khi phân tích, đánh giá các quy định pháp luật và thực 

tiễn nhưng cũng có nhiều điểm liên quan, cần lưu ý rằng quyền tự bào chữa chống lại 

sự buộc tội  là rất thiết yếu và cần được bảo vệ tốt hơn trong trường hợp có khả năng 

bị áp dụng hình phạt tử hình. 

Phạm vi của nghiên cứu này bao gồm các nghĩa vụ và tiêu chuẩn pháp lý quốc 

tế liên quan đến hình phạt tử hình và quyền bào chữa, việc thực hiện các nghĩa vụ theo 

các tiêu chuẩn này tại một số quốc gia tiêu biểu trên thế giới; quy định của pháp luật 

và thực tiễn áp dụng tại Việt Nam về hình phạt tử hình và quyền tự bào chữa. Các câu 

hỏi cần giải quyết liên quan đến cả hai vấn đề này là mức độ tương thích của luật pháp 

và thực tiễn tại Việt Nam trong việc tuân thủ các tiêu chuẩn pháp luật quốc tế; có 

những kinh nghiệm, thực tiễn nào từ các quốc gia khác mà Việt Nam có thể vận dụng. 

Do đó, nghiên cứu này bắt đầu bằng việc xem xét các các tiêu chuẩn pháp luật quốc tế 

về hình phạt tử hình và quyền tự đại diện/tự bào chữa; nghiên cứu so sánh, phân tích 

luật pháp, chính sách và thực tiễn tại một số quốc gia trong khu vực và toàn cầu có thể 

dùng làm tài liệu tham khảo cho Việt Nam trong quá trình cải cách luật pháp, cải cách 

tư pháp. Tiếp theo, nghiên cứu phân tích luật pháp, chính sách và thực tiễn hiện hành 

của Việt Nam, bao gồm những loại tội phạm pháp luật hiện hành có quy định hình phạt 

tử hình, và những rào cản mà người bị buộc tội gặp phải trong việc thực hiện quyền 

bào chữa, đặc biệt là quyền tự bào chữa. Cuối cùng, báo cáo đề xuất các khuyến nghị 

về các biện pháp khả thi mà Việt Nam có thể thực hiện nhằm hạn chế hơn nữa việc áp 

dụng hình phạt tử hình, bao gồm giảm thiểu các tội phạm có quy định hình phạt tử 

hình, áp dụng việc tạm hoãn thi hành hình phạt tử hình, dần tiến tới việc bãi bỏ hoàn 

toàn hình phạt tử hình, và đảm bảo quyền tự bào chữa được bảo vệ, thúc đẩy và thực 

hiện hiệu quả. 

B. LUẬT PHÁP VÀ CÁC TIÊU CHUẨN QUỐC TẾ VÀ KHU VỰC VỀ QUYỀN CON 

NGƯỜI 

Luật Điều ước quốc tế năm 2016 của Việt Nam quy định “nếu một văn bản quy 

phạm pháp luật, trừ Hiến pháp và điều ước quốc tế mà Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt 

Nam là thành viên có quy định khác nhau về cùng một vấn đề thì điều ước quốc tế đó 
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sẽ được ưu tiên áp dụng” (Điều 6). Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 

2015 cũng quy định rằng “[] việc áp dụng các văn bản quy phạm pháp luật của Việt 

Nam không được cản trở việc thực hiện các điều ước quốc tế mà Cộng hòa xã hội chủ 

nghĩa Việt Nam là thành viên” (Điều 156). 

Việt Nam là thành viên Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (‘ASEAN’) từ ngày 

28/7/19951.Hiến chương ASEAN quy định rằng các mục đích của Hiệp hội bao gồm bảo 

vệ các quyền con người, các quyền tự do cơ bản và tiếp cận công lý một cách bình 

đẳng, phù hợp với nguyên tắc tôn trọng Hiến chương LHQ và luật pháp quốc tế.2 Tuyên 

bố Nhân quyền của ASEAN khẳng định những mục đích và nguyên tắc này; đồng thời 

xác nhận “mọi người đều có quyền sống”, “không ai bị tra tấn hoặc đối xử hoặc trừng 

phạt tàn bạo, vô nhân đạo hoặc hạ nhục” và “người bị cáo buộc về một tội phạm hình 

sự phải được coi là vô tội cho đến khi được chứng minh là có tội theo luật, tại một 

phiên tòa xét xử công bằng và công khai, bởi một tòa án có đủ năng lực, độc lập và vô 

tư, tại đó người bị buộc tội được đảm bảo quyền bào chữa.”3 

Sau đây là các nguyên tắc và định nghĩa trong các văn kiện khung về nhân quyền 

quốc tế và khu vực đã được Việt Nam phê chuẩn, các hiệp ước và bình luận khác có 

tính ràng buộc hoặc khuyến nghị đối với Việt Nam và do đó phù hợp với nghĩa vụ của 

quốc gia về bảo đảm quyền được bào chữa thông qua việc tự bào chữa, tự đại diện; 

quyền được sống và không bị trừng phạt tàn bạo, vô nhân đạo trong mối liên hệ với 

hình phạt tử hình. 

I. Hình phạt tử hình trong bối cảnh toàn cầu 

Việt Nam trở thành thành viên của LHQ (‘LHQ’) vào ngày 20/9/1977.4 Mặc dù 

các nghị quyết của Đại hội đồng LHQ không có giá trị ràng buộc đối với bất kỳ quốc gia 

thành viên nào, nhưng các nghị quyết này tạo nên những tuyên bố chính thức và 

thuyết phục về luật pháp quốc tế được công nhận. Các điều ước quốc tế đã được quốc 

gia thành viên ký kết và phê chuẩn có giá trị ràng buộc đối với bên, ngoại trừ điều 

khoản bảo lưu được phép đã được tuyên bố chính thức. Về mặt này, Điều 3 của Tuyên 

ngôn Thế giới về Nhân quyền5 và Điều 6 của Công ước quốc tế về các quyền dân sự và 

 
1 Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á, về ASEAN online: <https://asean.org/about-us> [truy cập ngày 
16/2/2022]. 
2 Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á, Hiến Chương ASEAN (được thông qua ngày 20/11/2007), trực tuyến: 
<https://asean.org/wp-content/uploads/2021/08/November-2020-The-ASEAN-Charter-28th-Reprint.pdf> 
[truy cập ngày 16/2/2022] tại Chương 1, Điều 1 (đoạn 7 và 11) và chương 2 (đoạn 2(j)). 
3 Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á, Tuyên ngôn về Nhân quyền ASEAN (được thông qua ngày 18/11/2012), 
trực tuyến: <https://asean.org/wp-content/uploads/2021/01/6_AHRD_Booklet.pdf> [truy cập ngày 
16/2/2022] tại các đoạn 6, 10, 11, 14 và 20 (1). 
4 LHQ, Các quốc gia thành viên (chưa cập nhật), trực tuyến: <https://www.un.org/en/about-us/member-
states#gotoV> [truy cập ngày 16/2/2022] 
5 G.A. Res. 217 A (III), UN GAOR, 3d Sess., Bổ sung số 13, UN Doc. A/810 (1948) 71. 
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chính trị (ICCPR)6 đều thống nhất chống lại việc tước đoạt quyền sống một cách tùy 

tiện. Điều 6(2) của ICCPR quy định rằng bản án tử hình có thể được áp dụng “đối với 

những tội phạm nghiêm trọng nhất” theo phán quyết sau cùng của "tòa án có thẩm 

quyền". Hình phạt tử hình không được áp dụng đối với người dưới mười tám tuổi hoặc 

phụ nữ có thai.7 

Nghị định thư tùy chọn thứ hai kèm theo Công ước quốc tế về các quyền dân sự 

và chính trị8 được Đại hội đồng LHQ thông qua năm 1989 và quy định rõ ràng việc bãi 

bỏ hình phạt tử hình, tuy nhiên Nghị định thư này chưa được Việt Nam phê chuẩn. Kể 

từ năm 1980, ba điều ước quốc tế về quyền con người bổ sung đã được thông qua 

cam kết xóa bỏ hình phạt tử hình.9 Mục tiêu hạn chế các tội có quy định hình phạt tử 

hình đã được Đại hội đồng LHQ và Ủy ban Nhân quyền nhắc lại trong nhiều văn kiện 

khác nhau, như Nghị quyết 62/149 của Đại hội đồng năm 2007 với quan điểm bãi bỏ 

án tử hình đã kêu gọi tất cả các quốc gia theo chủ nghĩa ôn hòa thiết lập lệnh cấm thi 

hành án tử hình. Hai nghị quyết tiếp theo tái khẳng định lời kêu gọi tạm hoãn thi hành 

hình phạt tử hình trên toàn cầu đã được thông qua vào năm 2008 và 2010,10 và vào 

ngày 15/11/2012, Ủy ban thứ ba của Đại hội đồng LHQ đã bỏ phiếu một lần nữa ủng 

hộ việc hoãn thi hành hình phạt tử hình.11 

Trong bản bổ sung năm 2017, báo cáo về án tử hình, dưới tiêu đề Hình phạt tử 

hình và việc thực hiện các biện pháp bảo vệ nhằm bảo vệ quyền của những người phải 

đối mặt với án tử hình,12 Tổng thư ký LHQ khuyến nghị rằng các quốc gia còn giữ lại án 

tử hình cần đảm bảo rằng luật phải có các điều khoản cụ thể để bảo vệ người khuyết 

tật trong các vụ án có mức hình phạt tử hình và đảm bảo những người khuyết tật về 

 
6 G.A. Res. 2200A (XXI) ngày 16 tháng 12 năm 1966 (có hiệu lực ngày 23/3/1976) [ICCPR]. Điều quan trọng cần 
lưu ý là tuyên bố chính thức duy nhất mà Việt Nam đưa ra với ICCPR liên quan đến Điều 48, theo đó một số 
quốc gia bị tước cơ hội trở thành các bên, mà Việt Nam đã tuyên bố là phân biệt đối xử. 
7 Đã dẫn tại Điều 6(5). 
8 Nghị định thư tùy chọn thứ hai đối với ICCPR, nhằm mục đích xóa bỏ hình phạt tử hình, G.A. Res. 44/128, Doc. 
A / RES / 44/128 (ngày 15/12/1989). 
9 Nghị định thư số 6 của Công ước Châu Âu về Bảo vệ Nhân quyền và Các quyền Tự do Cơ bản liên quan đến 
Bãi bỏ Hình phạt Tử hình, ngày 28/4/1983, E.T.S. 114; Nghị định thư của Công ước Hoa Kỳ về Quyền con người 
về Bãi bỏ Hình phạt Tử hình, ngày 8/6/1990, O.A.S.T.S. 73, 29 I.L.M. Năm 1447; Nghị định thư 13 của Công ước 
Châu Âu về Bảo vệ Nhân quyền và Quyền tự do Cơ bản về Xóa bỏ Hình phạt Tử hình trong mọi trường hợp, 
ngày 3/5/2002, E.T.S. 
10 UN GA Res. 65/206, Lệnh cấm sử dụng án tử hình, UN Doc. A / RES / 65/206 (28 tháng 3 năm 2011), trực 
tuyến: <https://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/RES/65/206> [truy cập ngày 16/2/2022]. 
11 Ủy ban thứ ba của UN GA, Lệnh cấm sử dụng hình phạt tử hình, UN Doc. A / C.3/67 / L.44 / Rev.1 (ngày 15 
tháng 11 năm 2012), trực tuyến: <https://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/C.3/ 67 / L.44 / 
Rev.1> [truy cập ngày 16/2/2022]. 
12 Ủy ban nhân quyền LHQ, Hình phạt tử hình và việc thực thi các biện pháp bảo vệ bảo đảm sự bảo vệ quyền 
của những người có nguy cơ bị áp dụng hình phạt tử hình, UN Doc. A/HRC/36/26 (ngày 22/8/2017), trực tuyến 
tại: 
<https://www.ohchr.org/EN/HRBodies/HRC/RegularSessions/Session36/Documents/A_HRC_36_26_EN.docx> 
(truy cập ngày 16/2/2022]. 
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tâm thần hoặc trí tuệ không bị kết án tử hình,13 rằng các quốc gia nên điều tra các yếu 

tố kinh tế - xã hội góp phần vào sự chênh lệch về những người phải chịu án tử hình và 

thực hiện các biện pháp để loại bỏ hoặc kiểm soát các yếu tố này14; các quốc gia nên 

thu thập,công bố một cách có hệ thống dữ liệu về án phí, kết án và việc thi hành án tử 

hình, được phân tách theo giới tính, tuổi tác, quốc tịch, nguồn gốc dân tộc, nguồn gốc 

xã hội và các yếu tố nhân khẩu học có liên quan khác.15 Do đó, kết luận và khuyến nghị 

tổng thể của báo cáo liên quan đến các quốc gia còn bảo lưu việc áp dụng hình phạt 

tử hình như sau: 

Việc áp đặt hình phạt tử hình ngày càng bị coi là không phù hợp với các nguyên 

tắc cơ bản của quyền con người, đặc biệt là nhân phẩm, quyền được sống và 

cấm tra tấn, đối xử, trừng phạt tàn bạo, vô nhân đạo hoặc hạ nhục con người. 

Các quốc gia còn quy định và xử phạt án tử hình nên thiết lập một lệnh cấm thi 

hành nhằm xóa bỏ án tử hình.16 

Cuối cùng, Bình luận chung số 36 của Ủy ban Nhân quyền LHQ về Điều 6: Quyền 

được sống17 được thông qua vào ngày 30/10/2018, khẳng định rằng quyền được sống 

trong Điều 6 của ICCPR là không thể bị đình chỉ thực hiện bởi bất cừ lý do nào , ngay 

cả trong các tình huống như khủng bố, các cuộc tấn công và các trường hợp khẩn cấp 

khác đe dọa an ninh của một quốc gia.18 Ủy ban khẳng định rằng quyền sống phải được 

hiểu một cách rộng rãi để bảo vệ tất cả mọi người không có sự phân biệt, ngay cả 

những người bị nghi ngờ hoặc bị kết án về những tội phạm nghiêm trọng nhất, khỏi bị 

tước đoạt mạng sống một cách có chủ ý,19 bởi vì “việc cố ý lấy đi mạng sống bằng bất 

kỳ phương tiện nào chỉ được phép nếu nó thực sự cần thiết để bảo vệ cuộc sống khỏi 

một mối đe dọa sắp xảy ra”.20 Do dữ liệu chỉ ra rằng thành viên từ các dân tộc thiểu số, 

và người nghèo thường bị kết án tử hình nhiều hơn (so với các cộng đồng khác),21 nên 

điều cực kỳ quan trọng là phải thực hiện phân tích cá nhân hóa hoàn cảnh của từng 

người phạm tội và hoàn cảnh cụ thể của hành vi phạm tội trong mọi trường hợp có 

thể bị áp dụng hình phạt tử hình.22  

Như đã lưu ý ở trên, điều quan trọng tương tự là các biện pháp bảo vệ việc xét 

xử công bằng, bao gồm cả quyền cơ bản là được bào chữa phải được tuân thủ nghiêm 

 
13 Đã dẫn tại đoạn 56. 
14 Đã dẫn tại đoạn 57. 
15 Đã dẫn, tại đoạn 55. 
16 Đã dẫn, tại đoạn 53. 
17 UN HRC, Bình luận chung số 36 về điều 6: Quyền được sống, UN Doc. CCPR / C / GC / 36 (ngày 3/9/2019), 
trực tuyến: <https://undocs.org/CCPR/C/GC/36> [truy cập ngày 16/2/2022]. 
18 Đã dẫn, tại đoạn 2. 
19 Đã dẫn, tại đoạn 3. 
20 Đã dẫn, tại đoạn 12. 
21 Đã dẫn, tại đoạn 44. 
22 Đã dẫn, tại đoạn 37. 
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ngặt. Các hành vi vi phạm đảm bảo xét xử công bằng như: không có khả năng tiếp cận 

các tài liệu pháp lý cần thiết để tiến hành bào chữa hợp pháp, hoặc xác định tội danh 

vượt quá mức nghi ngờ hợp lý, chẳng hạn như bản án của tòa án hoặc hồ sơ vụ án, 

đưa ra việc áp dụng hình phạt tử hình một cách tùy tiện và vi phạm quyền sống; đặc 

biệt, dựa trên các nghiên cứu gần đây cho thấy sự phổ biến của những lời nhận tội 

không đúng, chứng cứ, nhân chứng không đáng tin cậy,23 và sự thiếu tính răn đe của 

các hình phạt nghiêm khắc đối với người phạm tội.24 

Ủy ban thừa nhận rằng mặc dù cách diễn đạt của Điều 6 ICCPR cho thấy các 

Quốc gia không coi hình phạt tử hình là một sự vi phạm không thể chấp nhận được đối 

với quyền được sống hoặc là hình phạt tàn ác, vô nhân đạo, hạ thấp nhân phẩm trong 

mọi trường hợp; tuy nhiên, tại một số các Quốc gia, đặc biệt là những Quốc gia không 

theo chủ nghĩa bãi bỏ tử hình, đã đưa ra lệnh cấm áp dụng trên thực tế, hình phạt tử 

hình được coi là vi phạm lệnh cấm áp dụng hình phạt tàn bạo và vô nhân đạo trong 

mọi trường hợp.25 Theo đó, Ủy ban kết luận như sau:  

Điều 6, đoạn 6, tái khẳng định lập trường rằng các Quốc gia thành viên chưa bãi 

bỏ hoàn toàn hình phạt tử hình nên đi theo hướng tiến tới việc xóa bỏ hoàn 

toàn hình phạt tử hình, trên thực tế và quy định pháp luật, trong tương lai gần. 

Không thể dung hòa án tử hình với sự tôn trọng đầy đủ quyền sống; việc bãi bỏ 

án tử hình vừa là mong muốn vừa là cần thiết để nâng cao phẩm giá con người 

và thúc đẩy tiến bộ đối với quyền con người.26 

Tính đến thời điểm thực hiện nghiên cứu này, trong số 193 quốc gia thành viên 

LHQ, khoảng 170 quốc gia đã bãi bỏ hình phạt tử hình trong luật hoặc không áp dụng 

hình phạt trên thực tế.27 Điều này minh họa cho phong trào toàn cầu đang diễn ra 

trong 50 năm qua hướng tới việc bãi bỏ và hạn chế áp dụng hình phạt tử hình.28 Trong 

số những quốc gia duy trì hình phạt tử hình trong luật, bảy quốc gia chỉ áp dụng trong 

 
23 Đã dẫn, tại đoạn 41 và 43. 
24 UN OHCHR, Di chuyển khỏi án tử hình: Lập luận, Xu hướng và Quan điểm (2015), trực tuyến: 
<https://www.ohchr.org/EN/newyork/Documents/Moving-Away-from-the-Death-Penalty- 2015-web.pdf> 
[truy cập ngày 16/2/2022] tại Chương 2; Trung tâm thông tin về án tử hình, Nghiên cứu: Dữ liệu quốc tế cho 
thấy tỷ lệ giết người giảm sau khi bỏ án tử hình (ngày 3/1/2019), trực tuyến: 
<https://deathpenaltyinfo.org/news/study-international-data-shows-decline-murder-rates -sau-bãi-bỏ-tử-
hình> [truy cập ngày 16/2/2022]. 
25 Ghi chú 12 tại đoạn 51. 
26 Đã dẫn tại đoạn 50 [trích dẫn đã bị bỏ]. 
27 UN OHCHR, Bình luận của Cao ủy Nhân quyền Liên hợp quốc Michelle Bachelet về Papua New Guinea bãi bỏ 
án tử hình  (21/1/2022), trực tuyến: <https://www.ohchr.org/en/2022/01/comment-un-high-commissioner-
human-rights-michelle-bachelet-papua-new-guineas-repeal-death> [truy cập ngày 17/10/2022].  
28 Cải cách pháp luật hình sự quốc tế, Gói thông tin về các hình phạt thay thế hình phạt tử hình (Second 
Edition) (London: 2015), trực tuyến: <https://cdn.penalreform.org/wp-
content/uploads/2015/03/PRI_Alternatives_to_death_penalty_info_pack_WEB.pdf> [truy cập ngày 
15/2/2022] trang 5. 

https://www.ohchr.org/en/2022/01/comment-un-high-commissioner-human-rights-michelle-bachelet-papua-new-guineas-repeal-death
https://www.ohchr.org/en/2022/01/comment-un-high-commissioner-human-rights-michelle-bachelet-papua-new-guineas-repeal-death
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những trường hợp đặc biệt nghiêm trọng như tội phạm chiến tranh. Các quốc gia gần 

đây nhất bãi hình phạt án tử hình trong luật là Sierra Leone (tháng 10/2021), 

Kazakhstan (tháng 12/2021), Papua New Guinea (tháng 1/2022), và Zambia (tháng 

12/2022),  và Malaysia dự kiến sẽ thực hiện điều này trong tương lai gần.29  

Cần lưu ý rằng các Quốc gia đã đưa ra quyết định bãi bỏ hình phạt tử hình là 

kết quả của các phong trào vận động ở cơ sở, thường dựa trên nghiên cứu cho thấy 

hình phạt tử hình thiếu tác dụng răn đe và những tác động tích cực đối với xã hội của 

việc phục hồi, tái hòa nhập cộng đồng của những người bị kết án tử hình, người phạm 

tội, hoặc để đáp lại các quyết định của tòa án cho rằng án tử hình là vi phạm quyền 

không bị trừng phạt vô nhân đạo, quy định trong các văn kiện nhân quyền quốc tế và 

trong nhiều hiến pháp hiện đại trên thế giới. Dù bằng cách nào, việc bãi bỏ hình phạt 

tử hình luôn đòi hỏi ý chí chính trị để công nhận, tôn trọng, bảo vệ và thực hiện quyền 

con người của tất cả mọi người mà không có sự phân biệt, và chuyển mục đích của 

hình phạt từ tập trung vào trừng phạt sang phục hồi, bằng cách cải cách tất cả các luật 

và chính sách liên quan từ lăng kính nhân quyền và trở thành các quốc gia thành viên 

của Nghị định thư tùy chọn thứ hai của ICCPR mà không cần bảo lưu.30 

i. Các hình phạt thay thế hình phạt tử hình 

Mặc dù Việt Nam không phải là thành viên của Quy chế Rome của Tòa án Hình 

sự Quốc tế, nghĩa là Việt Nam không có nghĩa vụ bắt buộc phải tuân thủ tuyên bố của 

Tòa hình sự quốc tế, Quy chế Rome có thể được coi là luật tục quốc tế, là luật chung 

và thông lệ thống nhất của phần lớn các quốc gia công nhận tập quán là nghĩa vụ pháp 

lý quốc tế, và các quy định của quốc gia đó do đó thể hiện một tiêu chuẩn mà Việt Nam 

nên coi là xu hướng phù hợp trong việc xây dựng luật hình sự của mình.31 Quy chế 

Rome áp dụng cho tội ác diệt chủng quốc tế, tội ác chống lại loài người hoặc tội phạm 

chiến tranh, nhưng không quy định hình phạt tử hình như lại một lựa chọn kết án. Thay 

vào đó,tù chung thân là hình phạt nghiêm khắc nhất và áp dụng “khi chứng minh được 

mức độ nghiêm trọng của tội ác và cá thể hóa hoàn cảnh của người bị kết án”.32 Tương 

tự như vậy, các quy chế của Tòa án Hình sự Quốc tế cho Rwanda và Tòa án Hình sự 

Quốc tế cho Nam Tư cũ, cũng như Tòa án Đặc biệt dành cho Sierra Leone và các Hội 

 
29 Tạp chí Dân số Thế giới, Các quốc gia có hình phạt tử hình 2022, trực tuyến: 
<https://worldpopulationreview.com/country-ranks/countries-with-death-penalty> [truy cập ngày 
11/9/2022]; UN News, Zambia: Bỏ án tử hình là ‘cột mốc lịch sử’, trực tuyến: 
,https://news.un.org/en/story/2023/01/1132212> [truy cập ngày 18/1/2023]. 
30 Ủy ban quốc tế chống lại hình phạt tử hình, cách các quốc gia bãi bỏ hình phạt tử hình – 29 nghiên cứu điển 
hình, trực tuyến: <https://icomdp.org/wp-content/uploads/2020/10/ICDP-2018-MAYO-PENA-DE-MUERTE -
V3.pdf> [truy cập ngày 28/10/2022] trang 11. 
31 Điều 38 của Quy chế Tòa án Công lý Quốc tế bao gồm “tập quán quốc tế, như bằng chứng của một thông lệ 
chung được chấp nhận là luật” như một trong nhiều nguồn luật ở cấp độ quốc tế. 
32 Ngày 17/7/1998, UN Doc. A/CONF.183/9 (có hiệu lực từ ngày 1/7/2002) tại Điều 77. 

https://news.un.org/en/story/2023/01/1132212
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đồng xét xử đặc biệt trong Tòa án Campuchia, nơi truy tố những tội ác nghiêm trọng 

nhất chống lại loài người, đã loại trừ án tử hình như một loại hình phạt được áp dụng 

đối với những tội phạm thuộc quyền tài phán của họ.33 

Văn phòng LHQ về Phòng chống Ma túy và Tội phạm ('UNODC') Chi nhánh Tư 

pháp Hình sự năm 1994 nhận định rằng “tù chung thân, giống như án tử hình, thường 

được công chúng ủng hộ, vì nó được coi là thể hiện các mệnh lệnh pháp lý cứng rắn, 

nghiêm khắc. Là biện pháp hình sự trừng phạt cuối cùng, tính hợp pháp cho cả bản án 

chung thân và hình phạt tử hình có xu hướng đi theo những con đường tương tự.”34 

Tù chung thân được sử dụng như một bản án bắt buộc đối với các tội phạm ở nhiều 

quốc gia đã bãi bỏ hình phạt tử hình, và cũng được sử dụng như bản án áp dụng ở các 

quốc gia áp dụng hình phạt tử hình như một biện pháp khoan hồng.35 UNODC lưu ý 

rằng hình phạt tù chung thân cho toàn bộ cuộc đời người phạm tội hiếm khi tồn tại, vì 

thông lệ ở hầu hết các khu vực pháp lý là áp dụng hình phạt tù chung thân với khả 

năng được trả tự do sớm, thường là dưới hình thức ân xá.36 Về mặt này, các Quy tắc 

Tiêu chuẩn Tối thiểu Đối xử với Tù nhân37 chỉ rõ rằng, vì mục đích của việc giam giữ là 

để bảo vệ xã hội chống lại tội phạm, nên thời gian bị giam giữ phải nhằm đảm bảo rằng 

phạm nhân được phục hồi và có thể chấp hành pháp luật, tiếp tục cuộc sống.38 Quan 

sát sơ bộ hai trong số các Quy tắc Nelson Mandela này lưu ý rằng chúng đại diện cho 

“các điều kiện tối thiểu được LHQ chấp nhận là phù hợp.” 

Nhận định này được đưa ra vào năm 1990 khi Đại hội đồng LHQ thông qua Bộ 

Quy tắc tiêu chuẩn tối thiểu về các biện pháp không giam giữ (Quy tắc Tokyo) quy định 

rằng các quốc gia phải xây dựng các biện pháp không giam giữ với mục đích giảm thiểu 

việc sử dụng hình phạt tù, tính đến quyền con người, công bằng xã hội và cải tạo người 

phạm tội.39 Các chế tài không giam giữ nên có sẵn ở tất cả các giai đoạn của quá trình 

 
33 Xem Quy chế cập nhật của Tòa án Hình sự Quốc tế về Nam Tư cũ (tháng 9/2009), trực tuyến: 
<https://www.icty.org/x/file/Legal%20Library/Statute/statute_sept09_en.pdf> [truy cập ngày 16/2/2022] tại 
Điều 24; Quy chế của Tòa án Quốc tế về Rwanda (2007), trực tuyến: 
<https://legal.un.org/avl/pdf/ha/ictr_EF.pdf> [truy cập ngày 16/2/2022] tại Điều 23; Quy chế của Tòa án Đặc 
biệt dành cho Sierra Leone (2000), trực tuyến: <http://www.rscsl.org/Documents/scsl-statute.pdf> [truy cập 
ngày 16/2/2022] tại Điều 19; Luật thành lập Hội đồng xét xử bất thường tại Tòa án Campuchia để truy tố các 
tội phạm đã xảy ra trong thời kỳ Kampuchia Dân chủ (đã được sửa đổi vào tháng 10/2004), trực tuyến: 
<http://www.eccc.gov.kh/en/documents/ KR_Law_as_amended_27_Oct_2004_Eng.pdf> [truy cập ngày 
16/2/2022] tại Điều 38. 
34 Văn phòng LHQ về Ma túy và Tội phạm, Chi nhánh Phòng chống Tội phạm và Tư pháp Hình sự, Án mạng 
(1994), trực tuyến: <https://cdn.penalreform.org/wp-content/uploads/2013/06/UNODC-1994-Lifers.pdf > 
[truy cập ngày 16/2/2022] tại đoạn 13 và 14. 
35 Đã dẫn tại đoạn 7. 
36 Đã dẫn tại đoạn 16. 
37 UN ESC Res. 2076 (LXII), (13/5/1977) [Quy tắc Nelson Mandela]. 
38 Đã dẫn tại Quy tắc 4 đoạn 1. 
39 GA Res. 45/110, UN Doc. A / RES / 45/110 (ngày 14/1/1990), trực tuyến: 
<http://www.ohchr.org/Documents/ProfessionalInterest/tokyorules.pdf> [truy cập ngày 16/2/2022] tại đoạn 
1.5. 
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tố tụng hình sự, từ trước khi xét xử đến sau khi kết án, “để cung cấp sự linh hoạt hơn 

phù hợp với bản chất và mức độ nghiêm trọng của hành vi phạm tội, với nhân thân và 

lý lịch của người phạm tội và sự bảo vệ xã hội”.40 Khi quyết định hình phạt, cơ quan tư 

pháp cần xem xét yêu cầu cải tạo đối với người phạm tội, sự bảo vệ của xã hội và lợi 

ích của người bị hại.41 Để hỗ trợ việc tái hòa nhập xã hội của người phạm tội, Bộ quy 

tắc đã chỉ ra rằng việc phóng thích từ bị giam giữ sang chương trình không giam giữ 

như theo dõi tại nhà, tạm tha hoặc ân xá, phải được xem xét “ở giai đoạn sớm nhất có 

thể.”42 Về mặt này, các tòa án ở các khu vực tài phán khác nhau đều cho rằng việc xem 

xét lại bản án để có khả năng ân giảm giúp cho bản án chung thân không bị tùy tiện, 

tàn ác, vô nhân đạo hoặc xâm phạm nhân phẩm.43 

Đặc biệt đối với phạm nhân nữ, Bộ Quy tắc của LHQ về đối xử với tù nhân nữ và 

các biện pháp không giam giữ đối với phạm nhân nữ44 (Quy tắc Bangkok) đã được 

thông qua vào năm 2010, có cân nhắc đến các hoàn cảnh và vị trí đặc biệt mà các nữ 

phạm nhân phải đối mặt trong hệ thống tư pháp hình sự và kêu gọi các cơ chế đặc biệt 

để giải quyết vấn đề tương tự. Nghị quyết của Đại hội đồng LHQ thông qua Bộ Quy tắc 

Bangkok thừa nhận rằng “một số phạm nhân nữ không gây nguy hiểm cho xã hội và 

như với tất cả những người phạm tội, việc họ bị bỏ tù có thể khiến việc tái hòa nhập 

xã hội của họ trở nên khó khăn hơn” và bản thân Bộ Quy tắc kêu gọi các chính phủ và 

các tổ chức phi chính phủ để đảm bảo rằng những người phạm tội là phụ nữ được đối 

xử công bằng và bình đẳng trong quá trình bắt giữ, xét xử, kết án và bỏ tù, đặc biệt 

chú ý đến những vấn đề cá nhân mà người phạm tội là nữ giới gặp phải, chẳng hạn 

như mang thai và chăm sóc trẻ em. Quy tắc 58 quy định rằng “các hình phạt thay thế 

để quản lý phụ nữ phạm tội, chẳng hạn như… các biện pháp kết án thay thế, sẽ được 

thực hiện ở bất cứ nơi nào thích hợp và có thể”. Quy tắc 63 giải quyết các vấn đề sau 

khi kết án và quy định rằng quyết định trả tự do sớm có điều kiện (phóng thích) sẽ có 

lợi hơn khi tính đến trách nhiệm chăm sóc các tù nhân nữ, cũng như nhu cầu tái hòa 

nhập xã hội cụ thể của họ. 

Do đó, và như có thể thấy trong báo cáo này về các thực tiễn so sánh trên toàn 

cầu, các khu vực pháp lý đã bãi bỏ hình phạt tử hình thường quy định án phạt tù chung 

 
40 Đã dẫn tại đoạn 2.3. Xem thêm đoạn 3.2. 
41 Đã dẫn tại đoạn 8.1. 
42 Đã dẫn tại đoạn 9.1-9.4 [đã bổ sung nhấn mạnh]. 
43 Xem ví dụ, Entscheidungen des Bundesverfassungsgerichts (BVerfGE), vol. 86, tr.288 (Tòa án Hiến pháp Liên 
bang Đức, ngày 3 tháng 6 năm 1992) như được mô tả trong UNODC phụ chú 28 tại đoạn. 18; State v Tcoeib 
(1996) 7 BCLR 996 (Tòa án tối cao Namibia); State v Bull & Another 2002 (1) SA 535 (Tòa phúc thẩm tối cao 
Nam Phi); CCZ 48/15, Phán quyết số CCZ 8/16, ngày 13/7/2016 (Tòa án Hiến pháp Zimbabwe); Vinter v Vương 
quốc Anh [2012] ECHR 61. 
44 UN GA, Quy tắc của LHQ về đối xử với tù nhân nữ và các biện pháp không giam giữ đối với phụ nữ vi phạm 
(Quy tắc ở Bangkok), Tài liệu của LHQ. A / C.3 / 65 / L.5 (ngày 6/10/2010), trực tuyến: 
<https://www.refworld.org/docid/4dcbb0ae2.html>. 



14 
 

thân cho đến khi phạm nhân chết như một biện pháp thay thế cho hình phạt tử hình, 

không có tùy chọn phóng thích ngoại trừ trong trường hợp ân xá /khoan hồng, thường 

được gọi là “cả đời không phóng thích” (LWOP). Ngoài ra, theo phương thức thay thế, 

tùy thuộc vào thẩm quyền, án phạt tù chung thân được áp dụng với khả năng được ân 

xá sau một khoảng thời gian được xác định dựa trên những cân nhắc như đạo đức của 

người phạm tội khi bị giam giữ (phục hồi) và khả năng tái hòa nhập xã hội thành công.45 

II. Quyền bào chữa trong bối cảnh toàn cầu  

Quyền tự bảo vệ mình trước một cáo buộc, truy tố hình sự là một khía cạnh cơ 

bản của quyền được xét xử công bằng được công nhận trong luật nhân quyền quốc tế, 

trước hết trong Tuyên ngôn Nhân quyền Quốc tế tại Điều 11, trong tất cả các khu vực, 

các văn kiện và tuyên bố nhân quyền bao gồm Tuyên bố Nhân quyền ASEAN,46 và toàn 

diện nhất trong ICCPR tại Điều 14, cụ thể là khoản 3 (d) quy định mọi người đều có 

quyền “được có mặt trong khi xét xử và được tự bào chữa hoặc thông qua sự trợ giúp 

pháp lý theo sự lựa chọn của mình; được thông báo về quyền này nếu chưa có sự trợ 

giúp pháp lý; và được nhận sự trợ giúp pháp lý theo chỉ định trong trường hợp lợi ích 

của công lý đòi hỏi và không phải trả tiền cho sự trợ giúp đó nếu không có đủ điều kiện 

trả”. Quyền được xét xử công bằng trong ICCPR được liên kết với các quyền cơ bản 

khác như quyền được sống và quyền không bị đối xử hoặc trừng phạt tàn bạo, vô nhân 

đạo hoặc hạ nhục con người.47 

Như được quy định trong Điều 14(3)(d) của ICCPR, quyền tự bảo vệ mình khỏi 

cáo buộc vi phạm pháp luật hình sự - còn được gọi là 'quyền bào chữa' - có thể được 

thực hiện theo một trong hai cách, hoặc thông qua việc sử dụng một đại diện pháp lý 

như luật sư hoặc thông qua việc tự bào chữa/tự đại diện.48 Dù bằng cách nào, quyền 

bào chữa bao gồm cả quyền tố tụng và quyền nội dung, như đã được Ủy ban Nhân 

quyền LHQ công nhận trong Bình luận chung số 32, bao gồm quyền được thông báo 

 
45 Cải cách hình sự quốc tế, gói thông tin các hình phạt thay thế hình phạt tử hình (bản thứ 2 London: 2015), 
online: <https://cdn.penalreform.org/wp-
content/uploads/2015/03/PRI_Alternatives_to_death_penalty_info_pack_WEB.pdf> [truy cập 15/2/2022] 
trang 10. 
46 Xem thêm Công ước Châu Âu về Nhân quyền (Điều 6); Công ước Hoa Kỳ về Quyền con người (Điều 8); Hiến 
chương Châu Phi về Quyền con người và Nhân dân (Điều 7); Hiến chương Ả Rập sửa đổi về Nhân quyền (Điều 
13); và Tuyên bố Nhân quyền ASEAN (Điều 20). 
47 UNOHCHR, Lực lượng Đặc nhiệm Thực thi Chống Khủng bố của LHQ, Nhóm Công tác CTITF về Bảo vệ Quyền 
Con người trong khi Chống Khủng bố, Hướng dẫn Tham khảo Cơ bản về Quyền Con người: Quyền được Xét xử 
Công bằng và Quy trình Tố tụng trong Bối cảnh Chống Khủng bố (tháng 10 năm 2014), trực tuyến: < 
https://www.ohchr.org/en/newyork/documents/fairtrial.pdf> [truy cập ngày 14/2/2022], trang 7. 
48 Tự đại diện - hành động một mình để tự bảo vệ mình trước cáo buộc hành vi phạm tội, thay vì nhờ đến sự 
hỗ trợ của người đại diện hợp pháp như luật sư - không nên nhầm lẫn với khái niệm pháp lý về “tự vệ” hay là 
việc sử dụng dùng vũ lực của một người để tự bảo vệ mình trước hành vi xâm lược thể chất thực sự hoặc bị đe 
dọa bởi người khác. Với mục đích của nghiên cứu này, thuật ngữ 'tự đại diện'/ “tự bào chữa” sẽ được sử dụng 
để chỉ một trong hai phương tiện mà người bị buộc tội tự bảo vệ mình khỏi bị cáo buộc về hành vi sai trái hình 
sự. Lưu ý rằng "chính mình" được sử dụng thay thế cho "tự mình" và bao gồm cả "chính mình". 
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về tội phạm ngay lập tức, quyền có đủ thời gian để chuẩn bị bào chữa, quyền được xét 

xử không chậm trễ quá mức, được thẩm vấn nhân chứng, quyền được giữ im lặng và 

không bị buộc phải đưa ra lời khai chống lại chính mình hoặc buộc phải nhận là mình 

có tội; quyền tiết lộ bằng chứng có lợi cho việc bào chữa và quyền có người phiên dịch 

để hiểu được quá trình tố tụng nếu được yêu cầu.49 Các khía cạnh khác của quyền 

được xét xử công bằng, là điều kiện tiên quyết cơ bản và là tiêu chí tạo điều kiện cho 

việc thực hiện đầy đủ và hiệu quả quyền bào chữa, bao gồm giả định vô tội, đặt ra 

nghĩa vụ chứng minh đối với cơ quan truy tố và tiêu chuẩn chứng minh vượt quá một 

nghi ngờ hợp lý,50 quyền được khắc phục nếu bất kỳ quyền xét xử công bằng nào bị vi 

phạm, bao gồm cả việc bồi thường cho những người bị kết án do xử oan,51 quyền 

kháng cáo bản án, nhất thiết bao gồm quyền được tiếp cận không chậm trễ với một 

bản án hợp tình hợp ý và bằng văn bản.52 Quyền kháng cáo vô cùng quan trọng do tính 

chất nghiêm trọng và phức tạp của phiên tòa xét xử liên quan đến án tử hình. Ủy ban 

Nhân quyền đã xác nhận rằng vi phạm quyền được xét xử công bằng trong trường hợp 

tử hình cũng cấu thành vi phạm quyền được sống trong Điều 6 của ICCPR.53 

Bộ Nguyên tắc Bảo vệ Tất cả mọi người dưới mọi Hình thức Bắt giữ hoặc Bỏ tù 

được Đại hội đồng LHQ thông qua năm 198854quy định rõ ràng tất cả các quyền này 

như sau: quyền được thông báo về lý do bắt giữ và buộc tội (Nguyên tắc 10);55 quyền 

được xem xét lại việc giam giữ ngay lập tức, và quyền tự đại diện hoặc được đại diện 

bởi luật sư (Nguyên tắc 11 và 37); quyền được giải thích và việc ủy quyền cho người 

khác thực hiện kể từ thời điểm bị bắt và giam giữ, kể cả việc phiên dịch miễn phí sang 

ngôn ngữ mà người đó hiểu nếu cần (Nguyên tắc 13 và 14); quyền được tưtrợ giúp 

pháp lý, bao gồm cả quyền được Nhà nước chỉ định và trả tiền nếu người đó không có 

khả năng chi trả và vì lợi ích của công lý(Nguyên tắc 17);56 quyền liên lạc và tham khảo 

ý kiến với người tư  vấn pháp lý ngay lập tức và được bảo mật hoàn toàn, bao gồm 

thời gian và phương tiện thích hợp để làm như vậy, trước mắt nhưng không phải trong 

tầm nghe của công chức thực thi pháp luật (Nguyên tắc 18);57 quyền được xét xử trong 

 
49 UN HRC, Nhận xét chung số. 32, Điều 14, Quyền bình đẳng trước toà án và toà án và được xét xử công bằng, 
Tài liệu LHQ. CCPR/C/GC/32 (ngày 23/8/2007), trực tuyến: https://www.refworld.org/docid/478b2b2f2.html 
[truy cập ngày 14/2/2022] [Bình luận chung số 32] tại các đoạn 31, 32, 35, 39, 40 và 41. Xem thêm chú thích 47 
ở 21 và 33; Tòa án Hình sự Quốc tế, Quốc phòng, trực tuyến: <https://www.icc-cpi.int/about/defence> [truy 
cập ngày 14/2/2022]. 
50 Ghi chú 47 trang 20. Xem thêm Bình luận chung số 32, đã dẫn, đoạn 30. 
51 Đã dẫn đoạn 37. 
52 Đã dẫn đoạn 36. Xem thêm Bình luận chung số 32, ghi chú 49 tại đoạn 45, 48, 49 và 51. 
53 Bình luận chung số 32, ghi chú 49, đoạn 59. 
54 UN GA Res. 43/173 (ngày 9/2/1988) [Bộ nguyên tắc]. 
55 Xem thêm Quy tắc Nelson Mandela, chú thích 37 tại Quy tắc 119. 
56 Đã dẫn. 
57 Đã dẫn tại Quy tắc 61. Lưu ý rằng Quy tắc này cũng bao gồm quyền “tiếp cận hỗ trợ pháp lý hiệu quả”. Xem 
Quy tắc 120 làm rõ rằng quyền bao gồm việc cung cấp “tài liệu viết để chuẩn bị các tài liệu liên quan đến việc 
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một thời gian hợp lý hoặc được tại ngoại trong thời gian chờ xét xử (Nguyên tắc 38 và 

39); và quyền được cho là vô tội “cho đến khi được chứng minh là có tội theo luật 

pháp trong một phiên tòa công khai mà tại đó người bị buộc tội có tất cả các bảo đảm 

cần thiết cho việc bào chữa của mình” (Nguyên tắc 36).58 Cần lưu ý rằng các Nguyên 

tắc của LHQ về bảo vệ người bị bệnh tâm thần và cải thiện việc chăm sóc sức khỏe tâm 

thần xác nhận rõ ràng rằng toàn bộ Nguyên tắc như đã nêu ở trên áp dụng cho các 

phạm nhân mắc bệnh tâm thần.59 

i. Tự đại diện so với đại diện của Cố vấn pháp lý/Tự bào chữa so với bào 

chữa của Cố vấn pháp lý 

Như đã lưu ý ở trên, quyền được xét xử công bằng bao gồm sự đảm bảo về điều 

kiện cần thiết để chuẩn bị và trình bày lời bào chữa, bao gồm việc phản bác bằng chứng 

và lập luận của bên truy tố, thông qua tự bào chữa hoặc được đại diện, bào chữa bởi 

cố vấn pháp lý/ luật sư. Mặc dù mỗi người bị buộc tội đều có quyền lựa chọn bào chữa 

cho mình, nhưng điều quan trọng nhất là sự lựa chọn đó phải tự nguyện, thay vì thiếu 

lựa chọn thay thế hoặc không biết về quyền của mình được hỗ trợ pháp lý, vì nhiều 

bằng chứng đã chỉ ra những bất lợi của việc tự bào chữa trong tố tụng hình sự. Kinh 

nghiệm của các thẩm phán và luật sư ở nhiều khu vực tài phán khác nhau, bao gồm cả 

ở Việt Nam như được trình bày trong Phần III dưới đây, cho thấy rằng hầu hết các bị 

cáo tự bào chữa thường không hiểu cáo buộc chống lại họ, bao gồm cả bản chất của 

cáo buộc và các tác động tiềm ẩn của nó nếu bị kết án, nhận tội trong các trường hợp 

cố vấn pháp luật khuyên không nhận tội hoặc ngược lại, không nhận tội trong trường 

hợp được khuyên nên nhận tội, hoặc không phản bác bằng chứng kết tội thông qua 

thẩm tra chéo hoặc kiểm tra chéo nhân chứng không hiệu quả, gây tổn hại cho người 

bị buộc tội và phải chịu hình phạt nghiêm khắc hơn vì họ không hiểu cách trình bày 

bằng chứng có lợi cho hình phạt nhẹ hơn.60 Nghiên cứu đã chỉ ra rằng cũng có một bất 

lợi lớn hơn đối với quy trình pháp lý và quyền được xét xử công bằng, vì cả thẩm phán 

và công tố viên đều có thời gian, kỹ năng và sự sẵn sàng để đối phó hiệu quả với những 

người bị buộc tội tự bào chữa cho mình, điều này đòi hỏi sự hỗ trợ pháp lý cho người 

bị buộc tội để đảm bảo tiếp cận công lý và duy trì tính trung lập của quá trình tố tụng 

tại tòa án.61 Như đã nêu trong một báo cáo nghiên cứu, “bản thân các luật sư và thẩm 

phán cảm thấy khó theo kịp luật hình sự và thủ tục tố tụng và luôn chịu áp lực phải 

 
bào chữa của họ, bao gồm các hướng dẫn bí mật cho cố vấn pháp lý hoặc nhà cung cấp trợ giúp pháp lý của 
họ.” Xem thêm chú thích 48 ở trang 29-31; Bình luận chung số 32, chú thích 50 ở đoạn 32-34. 
58 Xem đã dẫn tại phụ chú 37 Quy tắc 111. 
59 UN GA Res. 46/119 (ngày 17/12/1991) tại đoạn 5 và Nguyên tắc 20. 
60 Chuyển đổi Công lý, Công lý bị từ chối? Kinh nghiệm của các bị cáo không được đại diện tại các tòa án hình 
sự (tháng 4/2016), trực tuyến: https://www.transformjustice.org.uk/wp-content/uploads/2016/04/TJ-
APRIL_Singles.pdf [truy cập ngày 9/9/2022] tại trang 2. 
61 Đã dẫn. 



17 
 

đẩy nhanh các vụ án. Nếu chúng ta thực thi công lý, về cơ bản chúng ta có hai lựa chọn 

- tài trợ người bào chữa cho tất cả những ai [bị buộc tội]muốn hoặc cần người bào 

chữa, hoặc thay đổi toàn bộ hệ thống để nhu cầu của [những người bị buộc tội tự bào 

chữa] được đảm bảo.”62 

Đối với quyền được hỗ trợ bởi luật sư, Các Nguyên tắc Cơ bản của LHQ về Vai 

trò của Luật sư63 được thừa nhận tại Điều 14 của Công ước ICCPR, Quy tắc Nelson 

Mandela, Bộ Nguyên tắc Bảo vệ tất cả Mọi người dưới mọi Hình thức giam giữ hoặc 

Bỏ tù, và Các Biện pháp Bảo vệ đảm bảo quyền lợi của những người phải đối mặt với 

án tử hình,64 và khẳng định rằng “tất cả mọi người đều có quyền nhờ luật sư mà họ 

lựa chọn để bảo vệ các quyền của họ và bào chữa cho họ trong tất cả các giai đoạn tố 

tụng hình sự”.65 Nguyên tắc yêu cầu các chính phủ đảm bảo mọi người bị buộc tội 

được thông báo ngay lập tức khi bị bắt hoặc bị giam giữ quyền được tư vấn với luật sư 

“có kinh nghiệm và năng lực tương xứng với tính chất nghiêm trọng của hành vi phạm 

tội”, được cung cấp quyền tiếp cận nhanh chóng với luật sư đó trong vòng 48 giờ kể 

từ khi bị tạm giữ hoặc tạm giam, và có một luật sư như vậy được Nhà nước chỉ định 

và trả tiền nếu người bị buộc tội không thể trả tiền cho luật sư đó. Ngoài ra, về vấn đề 

này, các Quốc gia cũng phải đảm bảo rằng “tất cả những người bị bắt, bị giam giữ hoặc 

bị bỏ tù phải được tạo cơ hội, thời gian và phương tiện thích hợp để được thăm và 

giao tiếp cũng như tham khảo ý kiến với luật sư, không chậm trễ, ngăn chặn hoặc kiểm 

duyệt và đầy đủ bảo mật.”66 Điều này được khẳng định lại trong Nguyên tắc 16 và 21 

yêu cầu các chính phủ đảm bảo rằng luật sư có thể thực hiện nhiệm vụ chuyên môn 

của họ “mà không bị đe dọa, cản trở, quấy rối hoặc can thiệp không đúng cách” và có 

“quyền truy cập vào thông tin, hồ sơ và tài liệu thích hợp” mà Nhà nước nắm giữ “vào 

thời điểm thích hợp sớm nhất”. 

ii. Tiếp cận trợ giúp pháp lý  

Tất cả các nguyên tắc trên được nhắc lại và làm rõ thêm trong Nguyên tắc và 

Hướng dẫn của LHQ về Tiếp cận Trợ giúp Pháp lý trong Hệ thống Tư pháp Hình sự, 

trong đó nêu rõ “trợ giúp pháp lý là nền tảng để thụ hưởng các quyền khác, bao gồm 

 
62 Đã dẫn. 
63 Được thông qua bởi Đại hội lần thứ tám của LHQ về phòng chống tội phạm và đối xử với người phạm tội, 
Havana, Cuba (27/8 đến 7/9/1990), trực tuyến: OHCHR 
<https://www.ohchr.org/en/professionalinterest/pages/ roleofl awyers.aspx> [truy cập ngày 14/2/2022]. 
64 UN ECOSOC Res. 1984/50 (ngày 25/5/1984), trực tuyến: UNODC 
<https://www.unodc.org/pdf/criminal_justice/Safeguards_Guaranteeing_Protection_of_the_Rights_of_those
_Facing_the_Death_Penalty.pdf> [truy cập ngày 16/2/2022]. 
65 Ghi chú 63 tại đoạn 1. 
66 Ghi chú 63 tại đoạn 5-8. Xem thêm Bình luận chung 42 ở 28-29; Bình luận chung 32; Bình luận chung 43. 
đoạn. 31-34 và 38. 
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cả quyền được xét xử công bằng.”67 ‘Trợ giúp pháp lý theo các mục đích của Nguyên 

tắc và Hướng dẫn bao gồm tư vấn pháp lý, hỗ trợ và đại diện cho tất cả những người 

tham gia vào quá trình tư pháp hình sự ở tất cả các giai đoạn từ tạm giữ, tạm giam 

đến đến xét xử, bao gồm cả nạn nhân và nhân chứng bên cạnh những người bị tình 

nghi, bị can hoặc bị cáo, đặc biệt là những người có khả năng bị xử phạt tử hình.68 Để 

rõ ràng, định nghĩa về "trợ giúp pháp lý" trong Nguyên tắc và Hướng dẫn bao gồm 

nhưng không giới hạn sự đại diện của cố vấn pháp lý (tức là luật sư/ người bào chữa). 

Có thể thấy theo các nguyên tắc và hướng dẫn sau đây, trợ giúp pháp lý được yêu cầu 

dưới một số hình thức - tức là tư vấn, hỗ trợ hoặc đại diện - cho tất cả những người bị 

buộc tội, bao gồm cả bị cáo tự đại diện/bào chữa. Nguyên tắc 3 giải thích rằng “lợi ích 

của công lý đòi hỏi” việc cung cấp trợ giúp pháp lý trong những trường hợp vụ việc 

phức tạp hoặc khả năng bị xử phạt nghiêm khắc, chẳng hạn như hình phạt tiềm ẩn 

hoặc bao gồm hình phạt tử hình và đó là trách nhiệm của cảnh sát, các công tố viên và 

thẩm phán để đảm bảo rằng nguyên tắc này được thực hiện một cách hiệu quả bởi 

những người bị buộc tội yếu thế hoặc tự đại diện. Hướng dẫn 2 quy định rằng thông 

tin về quyền được trợ giúp pháp lý phải được cung cấp trong các đồn cảnh sát, trung 

tâm giam giữ, tòa án và nhà tù, và điều đó có nghĩa là cần phải thực hiện việc xác minh 

việc cung cấp thông tin này. Khi một người không được thông báo đầy đủ về quyền, 

phải có một biện pháp khắc phục hiệu quả như trả tự do, loại trừ chứng cứ hoặc bồi 

thường. Hướng dẫn 4 nêu rõ rằng thông tin về quyền được trợ giúp pháp lý cần được 

cung cấp theo cách phù hợp với nhu cầu của người mù chữ, người dân tộc thiểu số, 

người khuyết tật và trẻ em và bằng ngôn ngữ mà người cần trợ giúp pháp lý hiểu được. 

Tài liệu thông tin cần được hỗ trợ bởi các giáo cụ trực quan được đặt nổi bật tại nơi 

giam giữ. 

Ngoài ra, Nguyên tắc 3 quy định rằng các Quốc gia nên cấm cảnh sát thẩm vấn 

bất kỳ người nào khi không có luật sư tham dự trừ khi người đó tự nguyện từ bỏ quyền 

này sau khi được thông báo về ý nghĩ của việc từ bỏ đó “một cách rõ ràng và đơn giản” 

hoặc tiềm ẩn các tình huống liên quan khác. Nói cách khác, quyết định tự bào chữa/ 

đại diện của bản thân người bị buộc tội phải được thực hiện một cách tự nguyện, với 

sự hiểu biết về ý nghĩa của việc tự đại diện/bào chữa đối với việc thực hiện đầy đủ và 

hiệu quả quyền bào chữa. Liên quan đến trợ giúp pháp lý trong quá trình tố tụng tại 

tòa án, Hướng dẫn 5 nhắc lại nhiều Nguyên tắc bao gồm thời gian, phương tiện và hỗ 

trợ kỹ thuật và tài chính thích hợp để trình bày sự bào chữa, đại diện bởi một luật sư 

được lựa chọn hoặc một luật sư được chỉ định vì lợi ích của công lý, đảm bảo rằng một 

người bị buộc tội - và đặc biệt là người bị buộc tội tự bào chữa/đại diện - hiểu những 

 
67 UN GA Res. Res.67/187 (ngày 20/12/2012) [Các nguyên tắc và Hướng dẫn] tại đoạn 1 và Nguyên tắc 1. 
68 Đã dẫn tại đoạn 9 và Nguyên tắc 3. Xem thêm Bình luận chung 32, chú thích 49 ở đoạn sau. 10. 
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quyền này và những điểm bất lợi cho họ bao gồm cả những hậu quả có thể xảy ra của 

một phiên tòa và sự sẵn có của luật sư để tư vấn “ở tất cả các giai đoạn quan trọng 

của quá trình tố tụng… tại đó lời khuyên của luật sư là cần thiết để đảm bảo quyền của 

bị cáo được xét xử công bằng hoặc tại đó sự vắng mặt của luật sư có thể ảnh hưởng 

đến việc chuẩn bị hoặc trình bày bào chữa.”69 Nói cách khác, các Nguyên tắc và Hướng 

dẫn giải quyết thực tế là hầu hết các bị cáo tự đại diện/bào chữa gặp bất lợi so với 

những người được tư vấn pháp lý, đại diện bởi luật sư, và do đó cần được cung cấp 

các phương tiện trợ giúp pháp lý thay thế để hỗ trợ chuẩn bị và bào chữa hiệu quả. 

Hướng dẫn 6 xác nhận rằng quyền được trợ giúp pháp lý mở rộng đến giai đoạn sau 

xét xử, cụ thể bao gồm quyền được tư vấn và hỗ trợ pháp lý bí mật về khiếu nại, kháng 

cáo, trả tự do sớm, ân xá và các hình thức khoan hồng khác. Cuối cùng, Hướng dẫn 9 

yêu cầu các Quốc gia thực hiện quyền tiếp cận trợ giúp pháp lý của phụ nữ bằng cách 

đưa quan điểm giới vào tất cả các chính sách, luật, thủ tục, chương trình và thực tiễn. 

Về khía cạnh này, Ủy ban Nhân quyền LHQ đã tuyên bố rằng quyền tiếp cận công lý 

bình đẳng trước các tòa án và cơ quan tài phán mà không có sự phân biệt đối xử là 

chìa khóa để bảo vệ quyền con người và pháp quyền.70 

Tại thời điểm này, cần phải nhắc lại và nhấn mạnh rằng tất cả các quyền về xét 

xử công bằng là cơ bản để thực hiện hiệu quả quyền bào chữa của người bị buộc tội, 

cho dù người đó được luật sư đại diện/bào chữa hay tự đại diện/tự bào chữa. Yêu cầu 

công nhận và bảo vệ các quyền được xét xử công bằng - đặc biệt bao gồm quyền bào 

chữa - trong quá trình giải quyết các vụ án hình sự của các thẩm phán và công tố viên 

cần được nâng cao, đặc biệt trong trường hợp bị cáo tự đại diện/tự bào chữa và những 

người có khả năng bị xử phạt tử hình. 

C. KINH NGHIỆM SO SÁNH QUỐC TẾ  

I. Các hình phạt thay thế hình phạt tử hình 

Trên thế giới hiện có 195 quốc gia, bao gồm 193 quốc gia là thành viên của LHQ 

và hai quốc gia không phải thành viên - Palestine và Tòa thánh Va-ti-căng- có tư cách 

quan sát viên.71 Như đã đề cập ở trên, khoảng 170 quốc gia đã bãi bỏ án tử hình trong 

luật hoặc không áp dụng trên thực tế. Điều này bao gồm tất cả 27 quốc gia thành viên 

EU, những nước đã bãi bỏ án tử hình trong luật pháp và trên thực tiễn, là một yêu cầu 

 
69 Xem thêm ghi chú số 78 đoạn 26-27; Bình luận chung 32, ghi chú 49 đoạn 31-34 và 37. 
70 Ghi chú 47 đoạn 11. Xem thêm Bình luận chung 32, ghi chú 49 đoạn 42. 
71 Đánh giá Dân số Thế giới, Có bao nhiêu quốc gia, trực tuyến: https://worldpopulationreview.com/country-
rankings/how-many-countries-are-there [truy cập ngày 12/9/2022]. 
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pháp lý để gia nhập EU.72 Ở Đông Nam Á, ba quốc gia (Campuchia, Philippines và Đông 

Timor) đã bãi bỏ hình phạt tử hình và ba quốc gia (Brunei Darussalam, CHDCND Lào, 

Malaysia) đã đình chỉ áp dụng án tử hình (lưu ý rằng Malaysia tuyên bố dự kiến bãi bỏ 

vào năm 2022).73  

Như đã nêu, cần lưu ý rằng các kết quả nghiên cứu trên toàn cầu cho thấy không 

có sự gia tăng rõ rệt nào về tỷ lệ tội phạm sau khi bãi bỏ hình phạt tử hình so với việc 

sử dụng hình phạt thay thế là tù chung thân, kể cả đối với các tội phạm giết người và 

tội phạm về ma túy.74 

CHÂU ÂU 

i. Thổ Nhĩ Kỳ  

Thổ Nhĩ Kỳ đã nộp đơn xin gia nhập Liên minh châu Âu vào năm 1987. Một nội 

dung quan trọng trong số các vấn đề cần cải cách là việc đình chỉ thì hành án tử hình. 

Thổ Nhĩ Kỳ đã đình chỉ thi hành án tử hình vào năm 1984, và theo Luật 4771 ngày 

9/8/2002, Gói thứ 3 để hài hòa hóa với Liên minh châu Âu, hình phạt tử hình đã được 

bãi bỏ đối với những tội ác gây ra trong thời kỳ chiến tranh. Thay vào đó, người phạm 

tội bị kết án tù chung thân.75 Luật số 5170 ngày 7/5/2004 đã bãi bỏ hình phạt tử hình 

cho mọi thời kỳ.76 Thổ Nhĩ Kỳ đã phê chuẩn Nghị định thư số 13 của Công ước Châu Âu 

về Nhân quyền vào tháng 2/200677 đã bãi bỏ mọi bản án án tử hình. Các hình phạt hiện 

nay bao gồm: tù chung thân không ân xá (không có khả năng được phóng thích), tù 

chung thân có khả năng được phóng thích, phạt tù có thời hạn và tiền phạt.78 Tù chung 

thân không ân xá, được gọi là 'tù chung thân tăng nặng' áp dụng cho những người bị 

kết án về các tội: chống lại loài người, giết người, sản xuất và buôn bán ma túy, tội 

chống lại an ninh quốc gia và tội chống lại trật tự hiến pháp.79 Có thể sẽ xem xét ân xá 

 
72 Nghị viện Châu Âu, “Án tử hình và cuộc chiến của EU chống lại nó”, trực tuyến: 
https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/ATAG/2019/635516/EPRS_ATA(2019)635516_EN.pdf [truy 
cập ngày 13/6/2022] 
73 Xem ghi chú 28. 
74  Từ bỏ hình phạt tử hình, xem ghi chú 25 trang 84-94. 
75 Cộng hòa Thổ Nhĩ Kỳ, Bộ Ngoại giao, Cải cách chính trị ở Thổ Nhĩ Kỳ (2007), trực tuyến: 
<https://www.ab.gov.tr/files/pub/prt.pdf> [truy cập ngày 23/2/2022] tại 3 và 8; Marsilda Xhaferi, Nhà tù nặng 
nề trong cuộc sống ở Thổ Nhĩ Kỳ (2017), trực tuyến: <https://cisst.org.tr/wp-
content/uploads/2020/07/Aggravated_Life_Imprisonment_In_Turkey.pdf> [truy cập ngày 23/2/2022] trang 
41-42. 
76 Liên đoàn quốc tế về quyền con người, hình phạt tử hình không thể được khôi phục ở Thổ Nhĩ Kỳ (ngày 13 
tháng 10 năm 2020), trực tuyến: <https://www.fidh.org/en/region/europe-central-asia/turkey/death-penalty-
cannot- được phục hồi-in-gà tây> [truy cập ngày 23/2/2022]. 
77 Hội đồng Châu Âu, Biểu đồ chữ ký và phê chuẩn Hiệp ước 187, trực tuyến: 
<https://www.coe.int/en/web/conventions/full-list?module=signatures-by-treaty&treatynum=187> [truy cập 
ngày 23/2/2022]. 
78 Marsilda Xhaferi ghi chú 75 trang 42-43. 
79 Đã dẫn trang 44. 
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cho những người phạm tội không có hoặc có ít hồ sơ kỷ luật sau 24 năm hoặc 30 năm 

chấp hành hình phạt tù (không ân xá nếu người đó có ba lần vi phạm kỷ luật trở lên).80  

Công ước Châu Âu về Nhân quyền không quy định quyền được ân xá, tuy nhiên 

vào ngày 24/9/2003, Ủy ban Bộ trưởng của Hội đồng Châu Âu đã thông qua một 

khuyến nghị về “Phóng thích có điều kiện (ân xá)”.81 Một trong những mục tiêu chính 

của việc phóng thích có điều kiện là giảm thiểu tác hại của việc ngồi tù. Mục đích này 

đã được Tòa án Nhân quyền Châu Âu củng cố thêm trong vụ án Öcalan kiện Thổ Nhĩ 

Kỳ.82Tòa án này tuyên rằng một người phạm tội, bất kể bản án mà anh ta đang chấp 

hành, có hai quyền: quyền có khả năng được trả tự do và quyền được yêu cầu xem xét 

lại bản án của mình. Tòa án tuyên bố rằng bản án tù chung thân không có khả năng 

được ân xá là vi phạm Điều 3 của Công ước Châu Âu về Nhân quyền về quy định cấm 

các hình phạt và đối xửvô nhân đạo và hạ thấp phẩm giá con người.83 

BẮC MỸ  

ii. Canada 

Canada đã bãi bỏ án tử hình vào năm 1976 và vẫn giữ nguyên việc bãi bỏ mặc dù đã 

có nỗ lực khôi phục vào năm 1987.84 Bản án nghiêm khắc nhất, tù chung thân, được 

áp dụng theo Điều 745 Bộ luật Hình sự85 quy định khoảng thời gian tối thiểu mà người 

phạm tội phải bị giam giữ trước khi đủ điều kiện được tha: 

• đối với 'tội phản quốc,  tội giết người cấp độ một (tức là giết người có kế hoạch 

và cố ý/ có chủ đích) và giết người cấp độ hai (tức là không có kế hoạch, nhưng 

cố ý/có chủ ý) bị kết án lần thứ hai (ở một trong hai mức độ): 25 năm; 

• đối với tội giết người cấp độ hai - 10 năm, mặc dù Bộ luật quy định cụ thể cho 

thẩm phán kết án để tăng con số này lên đến 25 năm khi thẩm phán kết án xác 

định là phù hợp với “nhân thân của người phạm tội, bản chất tội phạm và các 

hoàn cảnh liên quan đến tội phạm”; 

• đối với một số tội theo quy định86 có mức án tù chung thân không phải là mức 

án tối thiểu bắt buộc ( mà là một lựa chọn trong khung hình phạt) nhưng đã bị 

 
80 Đã dẫn trang 43. 
81 Hội đồng Châu Âu, Ủy ban Bộ trưởng, Khuyến nghị (2003) 22 của Ủy ban Bộ trưởng cho các quốc gia thành 
viên về việc trả tự do có điều kiện (tạm tha) (24/9/2003), trực tuyến: <https://rm.coe.int/16800ccb5d> [đã 
truy cập 23/2/2022]. 
82 ECtHR (Số 2) (18/3/2014). 
83 Đoạn 197-198 và 206-207. 
84 Kent Roach và M.L. Friedland, Quyền được xét xử công bằng ở Canada (không ghi ngày tháng), trực tuyến: 
<hrlibrary.umn.edu/fairtrial/wrft-kr.htm> [truy cập ngày 22/2/2022] tại điều 4 Trừng phạt. 
85 R.S.C., 1985, c. C-46 [Bộ Luật]. 
86 Bao gồm, trong đó có, tội phản quốc, không tặc, cướp biển, tội khủng bố, sử dụng chất nổ, sử dụng súng để 
thực hiện hành vi phạm tội, loạn luân, tấn công tình dục (có hoặc không có vũ khí, có hoặc không gây tổn hại 
cho cơ thể), bóc lột tình dục, nội dung khiêu dâm trẻ em, vô ý phạm tội gây ra cái chết hoặc tổn hại cơ thể, cố 
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truy tố theo cáo trạng87 – một nửa mức án hoặc mười năm, tùy theo mức nào 

thấp hơn”; 

Điều quan trọng cần lưu ý đối với điều kiện được ân xá là khoảng thời gian phạt 

tù tối thiểu này bao gồm cả các khoảng thời gian mà người phạm tội đã bị giam giữ kể 

từ khi bị bắt đến ngày bị kết án.88 

Điều 100 của Đạo luật cải tạo và ân xá có điều kiện89 giải thích rằng mục đích 

của việc 'trả tự do có điều kiện' (tức là ân xá, được định nghĩa là 'quyền của những 

người bị kết án') "là để góp phần duy trì một xã hội công bằng, hòa bình và an toàn 

bằng các phương thức quyết định về thời điểm và điều kiện trả tự do nhằm tạo điều 

kiện tốt nhất cho người phạm tội cải tạo, tái hòa nhập cộng đồng với tư cách là công 

dân tuân thủ pháp luật.” Việc xem xét tối quan trọng trong việc ân xá là sự bảo vệ của 

xã hội (Điều100.1), và quyết định ân xá phải được đưa ra dựa trên tất cả các thông tin 

liên quan, bao gồm tất cả thông tin từ quá trình xét xử và tuyên án (Điều 101). Một 

Hội đồng Ân xá được thành lập với mục đích tổ chức các phiên điều trần và cho phép 

tha tù được trao quyền để làm như vậy nếu cho rằng người vi phạm sẽ không “gây ra 

rủi ro không đáng có cho xã hội”, không tái phạm trong thời gian được tha và việc trả 

tự do cho người phạm tội sẽ góp phần bảo vệ xã hội bằng cách tạo điều kiện cho người 

phạm tội phục hồi và tái hòa nhập với tư cách là một công dân tuân thủ pháp luật 

(Điều 102). Người phạm tội có quyền nhận tất cả các thông tin liên quan, được cung 

cấp lý do cho quyết định của hội đồng ân xá và tiếp cận quy trình xem xét. 

CHÂU Á 

iii. Nhật Bản  

Bộ luật Hình sự Nhật Bản90 quy định hình phạt tử hình đối với các tội sau: giết 

người, bạo loạn, xúi giục ngoại xâm, tiếp tay cho giặc, đốt phá nhà ở, làm hư hỏng nhà 

ở do lũ lụt, lật tàu, cướp tài sản làm chết người, làm ô nhiễm nguồn nước có chất độc, 

cướp gây chết người hoặc bị thương, hiếp dâm gây chết người hoặc tại hiện trường 

 
gắng giết người, ngộ sát (vô ý làm chết người), âm mưu giết người, quấy rối tội phạm, đe dọa, hành hung, tra 
tấn, bắt cóc, cưỡng bức giam giữ, buôn bán người, bắt con tin, cướp, đốt phá, và buôn bán, nhập khẩu hoặc 
xuất khẩu ma túy bị kiểm soát hoặc hạn chế. 
87 Các hành vi vi phạm trong Bộ luật có thể là cáo trạng, kết tội tóm tắt hoặc kết hợp (có nghĩa là cơ quan công 
tố quyết định xem nó sẽ tiến hành bằng bản cáo trạng hay kết tội tóm tắt trong các tình huống). Cáo trạng và 
kết án tóm tắt thu hút các hình phạt khác nhau, cáo trạng là kết án nghiêm khắc hơn và kết tội tóm tắt ít 
nghiêm trọng hơn. Theo cách này, tù chung thân rơi vào cuối phạm vi kết án cho một hành vi phạm tội. 
88 Đây được gọi là "tín nhiệm trong thời gian giam giữ". Mục 719 (3) và (3.1) của Bộ luật quy định rằng sự tín 
nhiệm thường được cấp trên cơ sở một đối một, tuy nhiên, một thẩm phán kết án có quyền quyết định cấp sự 
tín nhiệm trên cơ sở 1,5 đối 1 (tức là một và một nửa ngày tín nhiệm cho mỗi ngày giam giữ trước khi kết án) 
“nếu hoàn cảnh phù hợp”. 
89 S.C. 1992, c. 20 [CCRA]. 
90 Luật số 45 năm 1907. 
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vụ cướp, làm hư hại các tòa nhà.91 Năm 1983, việc áp dụng hình phạt tử hình đã bị Tòa 

án tối cao Nhật Bản hạn chế trong vụ án Norio Nagayama, theo đó, tòa án phán quyết 

rằng: 

Tử hình là một hình phạt cực đoan và vô cảm, vĩnh viễn lấy đi sự sống là gốc rễ 

tồn tại của con người. Do đó, đây là hình phạt cuối cùng để sử dụng trong những 

trường hợp không thể tránh khỏi và vì lý do này ... nó chỉ được sử dụng với sự 

thận trọng tối đa. 

… việc lựa chọn hình phạt tử hình của tòa án chỉ nên trong những trường hợp 

cực kỳ nghiêm trọng khi không có hình phạt nào khác...92 

Quyết định Nagayama đưa ra các yếu tố cần xem xét để xác định tử hình có 

phải là hình phạt thích hợp hay không, bao gồm số lượng nạn nhân, động cơ và độ tuổi 

của người phạm tội, tiền án và mức độ hối cải, mức độ tàn bạo của tội phạm và tác 

động xã hội của nó. 

Những tội phạm mà hình phạt là tử hình93 cũng đủ điều kiện để bị tù chung 

thân. Ngoài những tội danh đó, Bộ luật Hình sự còn quy định tội làm giả tiền tệ và bắt 

cóc đòi tiền chuộc có thể bị phạt tù chung thân.94 Điều 28 của Bộ luật Hình sự quy định 

việc ân xá cho bất kỳ phạm nhân nào 'có dấu hiệu cải tạo tốt, với điều kiện là phạm 

nhân đó đã chấp hành án tù chung thân mười năm. Luật nội dung về ân xá ở Nhật Bản 

là Đạo luật Phục hồi Người phạm tội.95 Nhật Bản thành lập các Hội đồng Ân xá khu vực 

có số lượng nhiều hơn ba người, do Bộ trưởng Bộ Tư pháp bổ nhiệm.96 Hội đồng Ân 

xá khi xét đơn xin ân xá sẽ xem xét liệu người phạm tội có hối cải vì đã phạm tội và cải 

tạo tốt hay không, liệu người phạm tội có khả năng vi phạm pháp luật nữa không và 

họ đã cư xử như thế nào kể từ khi bị phạt tù. Hội đồng Ân xá này cũng cho nạn nhân 

biết về việc trả tự do cho người phạm tội. Sau khi được trả tự do, những người phạm 

tội phải báo cáo với văn phòng quản chế, những người theo dõi sự tiến bộ của phạm 

nhân. 

 
91 Các điều 199, 77, 81, 82, 108, 119, 126, 146, 240, 241 và 260.  
92 Phán quyết về các tiêu chuẩn lựa chọn hình phạt tử hình, Vụ án 1981 (A) số 1505, Keishu Reporter vol. 37, 
không. 6 tại 609, Tòa án Tối cao Nhật Bản (1983), trực tuyến: <court.go.jp/app/hanrei_en/detail?id=74> [truy 
cập ngày 23/2/2022]. 
93 Giết người, cầm đầu bạo loạn, xúi giục ngoại xâm, tiếp tay cho kẻ thù, đốt phá nhà ở, làm hư hại tòa nhà có 
người ở do lũ lụt, lật tàu, cướp của gây chết người, ô nhiễm nguồn nước có chất độc, cướp của làm chết người 
hoặc bị thương, hiếp dâm gây chết người hoặc tại hiện trường của một vụ cướp, thiệt hại cho các tòa nhà. 
94 Bộ luật hình sự: các Điều 82, 108, 119, 126, 146, 148, 154, 199, 225, 240 và 241. 
95 Luật số 88 ngày 15/6/2007. 
96  Điều 16 – 28.  
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iv. Cộng hòa nhân dân Trung Hoa  

Bộ luật Hình sự của Cộng hòa nhân dân Trung Hoa (‘Bộ luật Hình sự CHND TH’) 

quy định các ‘hình phạt chính’ gồm: kiểm soát, giam giữ hình sự, tù có thời hạn, tù 

chung thân và tử hình. Bản sửa đổi lần thứ 9 của Luật Hình sự CHNDTH,được thông 

qua ngày 29/8/2015, đã giảm số tội danh có quy định hình phạt tử hình xuống còn 46 

tội phạm.97 Điều 48 của Bộ luật này quy định rằng “hình phạt tử hình chỉ được áp dụng 

đối với những phần tử phạm những tội ác ghê tởm nhất. Trong trường hợp bị kết án 

tử hình, nếu không cần thiết phải thi hành ngay thì có thể tuyên bố tạm đình chỉ thi 

hành hai năm với bản án tử hình.” Hình phạt tử hình không được áp dụng đối với 

những người chưa đủ mười tám tuổi vào thời điểm phạm tội hoặc đối với phụ nữ đang 

mang thai tại thời điểm xét xử. Bản án tử hình phải được Tòa án nhân dân tối cao phê 

chuẩn. Luật Hình sự quy định thêm, nếu người bị kết án tử hình không cố ý phạm tội 

trong thời gian hai năm tạm đình chỉ thi hành thì bản án đương nhiên được giảm xuống 

tù chung thân. Ngoài ra, “nếu người bị kết án lập công thì được giảm án xuống không 

dưới 15 năm và không quá 20 năm tù có thời hạn” kể từ ngày hết thời hạn tạm đình 

chỉ thi hành. Một người bị kết án tử hình hoặc tù chung thân cũng bị tước bỏ 'quyền 

chính trị' suốt đời, và nếu một trong hai bản án này được giảm xuống tù có thời hạn, 

thì việc tước đoạt các quyền chính trị cũng được giảm xuống từ 3 năm (tối thiểu) đến 

10 năm (tối đa).98 

Bản án tù chung thân có thể được giảm xuống không dưới 10 năm nữa, tức là 

kể từ ngày được Tòa án nhân dân phê chuẩn, dựa trên đánh giá rằng người bị kết án 

thái độ tốt, ăn năn, cải tạo hoặc có công trong thời gian bị giam giữ.99 Ngoài ra, một 

phạm nhân đã chấp hành bản án tù chung thân ít nhất 10 năm, ngoại trừ những người 

bị kết án chung thân về tội giết người, đánh bom, cướp, hiếp dâm, bắt cóc hoặc các 

tội bạo lực khác, “có thể được ân xá nếu người này nghiêm túc chấp hành án tù, được 

cải tạo thông qua giáo dục, thể hiện sự ăn năn, hối cải thực sự và sẽ không gây tổn hại 

thêm cho xã hội sau khi được ân xá.”100 

 
97 Sửa đổi lần thứ 8 vào năm 2011 đã bãi bỏ hình phạt tử hình đối với 13 tội phạm và Sửa đổi lần thứ 9 đã bãi 
bỏ hình phạt tử hình đối với 9 tội phạm khác, để lại 46 tội danh cơ bản vẫn còn cho đến nay. Xem Thư viện 
Quốc hội, Trung Quốc: Các hình phạt tử hình cần được giảm nhẹ hơn nữa (ngày 22/9/2015), trực tuyến: 
<https://www.loc.gov/item/global-legal-monitor/2015-09-22/china-death -penalty-Crime-to-be-more-giảm /> 
[truy cập ngày 12/9/2022]. 
98 Điều 48-51 và 57. 
99 Điều 78-80. 
100 Điều 7 Ân xá. 
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v. Cộng hòa Hàn Quốc  

Điều 41 Luật hình sự của Cộng hòa Hàn Quốc101 quy định hình phạt tử hình và 

tù chung thân nhưng hình phạt tử hình đã không được thi hành kể từ năm 1997 và do 

đó Hàn Quốc là quốc gia theo chủ nghĩa bãi bỏ tử hình trên thực tế.102 Gần đây đã có 

cuộc tranh luận về việc có nên phục hồi các vụ hành quyết hay bãi bỏ hoàn toàn hình 

phạt tử hình trong luật, Bộ Tư pháp ủng hộ hình phạt tử hình nhưng Ủy ban Nhân 

quyền Quốc gia cho rằng hình phạt tử hình là một hình phạt tàn nhẫn và vô nhân đạo 

làm suy giảm nhân phẩm.103 Ủy ban Nhân quyền đã thực hiện một cuộc khảo sát ý kiến 

công chúng vào năm 2018, kết quả cho thấy gần 80% trong số một nghìn người được 

hỏi ủng hộ án tử hình; tuy nhiên 70% trong số những người được hỏi cũng ủng hộ các 

hình phạt thay thế.104 

Phần lớn các tội danh có quy định tử hình cũng quy định tù chung thân là một 

phương án để lựa chọn khi quyết định hình phạt;105 Điều 55 và 42 Luật hình sự quy 

định về giảm nhẹ bản án tử hình xuống tù chung thân, hoặc phạt tù từ 20 năm đến 50 

năm trong trường hợp có các tình tiết tăng nặng. Những người bị kết án tử hình hoặc 

tù chung thân bị cấm giữ chức vụ tại cơ quan công quyền, biểu quyết, làm chủ doanh 

nghiệp, kiểm toán viên hoặc người quản lý của một doanh nghiệp (Điều 43). Điều 72 

và 73-2 quy định việc ân xá 10 năm sau khi người bị kết án tù chung thân đã chấp hành 

được 20 năm tù, nếu phạm nhân “cải tạo tốt và ăn năn hối cải”, sẽ được ‘cơ quan hành 

chính’ tha tù. Người được tạm tha có thể bị quản chế (giám sát). 

ĐÔNG NAM Á  

vi. Cam-pu-chia 

Campuchia đã bãi bỏ hình phạt tử hình đối với tất cả các tội phạm vào năm 

1989, trở thành quốc gia có thời gian bãi bỏ liên tục dài nhất ở châu Á và là một trong 

 
101 Mở rộng luật số 11731, ngày 5/4/2013. 
102 L. Yoon, Tù nhân của tử tù Hàn Quốc 2011-2020 (ngày 24/9/2021), trực tuyến: Statista 
<https://www.statista.com/stosystem/1222368/south-korea-prisoners-under-sentence-of-death /> [truy cập 
ngày 21/2/2022]; Kang Seung-woo, Những tội ác kinh hoàng khơi lại cuộc tranh luận về án tử hình (ngày 
2/9/2021), trực tuyến: The Korea Times 
<https://www.koreatimes.co.kr/www/nation/2021/09/251_314858.html> [truy cập ngày 21/2/2022]. 
103 Kang Seung-woo, đã dẫn. 
104 Molli Mitchell, Does South Korea Have the Death Penalty? Why 'The Raincoat Killer' Case Sparked Debate 
(22 October 2021), online: Newsweek <https://www.newsweek.com/raincoat-killer-yoo-young-chul-death-
penalty-south-korea-dead-alive-netflix-
1641573#:~:text=Today%20in%20South%20Korea%2C%20capital,death%2C%20according%20to%20Amnesty
%20International.> [truy cập ngày 21/2/2022]. 
105 Ví dụ, nổi dậy và các hành vi phản quốc hoặc phản bội khác của quân đội (Điều 87, 88, 92, 94, 95, 96 và 98), 
Tổ chức các nhóm tội phạm (Điều 14), sử dụng chất nổ (Điều 119), đốt phá (Điều 164), giết người (Điều 250), 
giết người bị bắt cóc hoặc buôn người (Điều 2191 và 324-4), giết người trong khi cướp (Điều 388), và cướp 
biển dẫn đến cưỡng hiếp hoặc tử vong (Điều 340) 
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hai nước ASEAN cấm tử hình.106 Hiến pháp Vương quốc Campuchia (1993) tại Điều 32 

quy định “mọi người có quyền sống, quyền tự do và an ninh cá nhân. Không có hình 

phạt tử hình." Bộ luật Hình sự quy định thời hạn tối đa và tối thiểu đối với hình phạt 

chính là phạt tù, và có thể tăng nặng hoặc giảm nhẹ trong những trường hợp quy 

định.107 Điều 46 quy định mức án phạt tối đa cho một trọng tội là chung thân, nhưng 

có thể giảm xuống từ 15 năm đến 30 năm tù dựa trên các tình tiết giảm nhẹ (Điều 95) 

và không được áp dụng đối với vị thành niên, thay vào đó hình phạt tối đa là 20 năm 

tù (Điều 160). Tù chung thân là hình phạt được quy định đối với tội diệt chủng, tội ác 

chống lại loài người, tội ác chiến tranh, cố ý giết người, giết nhà vua, phản quốc, giết 

người trước hoặc sau khi tra tấn hoặc hãm hiếp.108 Hình phạt này cũng có thể được áp 

dụng nếu hành vi phạm tội trở nên trầm trọng hơn do được thực hiện bởi một người 

có chức vụ công quyền.109 Bộ luật Hình sự không quy định việc ân xá, tuy nhiên những 

người phạm tội đã chấp hành xong 2/3 thời hạn hoặc 15 năm đối với bản án chung 

thân có thể xin ân xá một phần hoặc toàn bộ.110 

vii. Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào  

Bộ luật Hình sự nước Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào111 quy định các hình phạt 

bao gồm tù chung thân và tử hình. Điều 51 quy định rằng “tử hình là hình phạt đặc 

biệt chỉ áp dụng đối với người phạm tội trong trường hợp đặc biệt nghiêm trọng” và 

Điều 50 quy định tù chung thân “không có thời hạn, áp dụng đối với người phạm tội 

rất nghiêm trọng, nhưng không thích hợp để xử phạt tử hình.” Không được áp dụng 

hình phạt tử hình hoặc tù chung thân đối với người dưới 18 tuổi hoặc đối với phụ nữ 

đang mang thai tại thời điểm phạm tội; trong trường hợp đó, hình phạt là 20 năm tù; 

và hình phạt tử hình cũng không áp dụng đối với người từ 60 tuổi trở lên và người bị 

thiểu năng trí tuệ khi phạm tội, thay vào đó là xử phạt tù chung thân (Điều 50 và 51). 

Tất cả các tội trong Bộ luật Hình sự có quy định tử hình cũng quy định hình phạt 

tù chung thân trong một phương án để lựa chọn khi quyết định hình phạt,112 nhưng 

 
106 UN OHCHR, Cambodia online: <https://cambodia.ohchr.org/en/news/cambodia-forefront-abolishing-
death-penalty-asia> [truy cập ngày 18/2022]. 
107 Vương quốc Campuchia, Bộ luật Hình sự 
<https://www.ajne.org/sites/default/files/resource/laws/7195/criminal-code-cambodia-en-kh.pdf> [truy cập 
ngày 18/2/2022] tại Điều 43 và 45. 
108 Các điều 184, 189, 195, 200, 433, 440 and 441, và 205. 
109 Điều 452. 
110 Keo, C., R. Broadhurst và T. Bouhours, 2011, ‘Bên trong Hệ thống Cải huấn Campuchia’ trên Tạp chí Công lý 
Cộng đồng Anh, Tập 8 (Số 3): trang 7-22 trang 6. 
111 Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào, Bộ luật Hình sự (được Quốc hội thông qua ngày 17/ /5/2017), trực tuyến: 
<https://bic.moe.go.th/images/stories/pdf/Law_of_Laos_1-11-2562.pdf> [truy cập ngày 21/2/2022]. 
112 Tội Phản quốc (Điều 110), Nổi loạn (Điều 111), Gián điệp (Điều 112), tổn hại thân thể chống lại lợi ích của an 
ninh quốc gia (Điều 114), bạo loạn dân sự (Điều 119), khủng bố bằng tài chính (Điều 120), giết người nghiêm 
trọng (Điều 88) và giết người sau khi cưỡng hiếp (Điều 49). Điều thú vị là, tội diệt chủng không bị áp dụng án tử 
hình (Điều 210). 
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Ủy ban Nhân quyền LHQ đã bày tỏ lo ngại rằng án tử hình vẫn là một lựa chọn đối với 

các tội phạm, bao gồm cả tội phạm liên quan đến ma túy, không được coi là "tội phạm 

nghiêm trọng nhất".113 Toà án vẫn xử phạt tử hình, bao gồm 8 người bị phát hiện phạm 

tội vận chuyển ma tuý vào tháng Giêng năm 2020.114 Tuy nhiên, vụ xử tử cuối cùng 

được thực hiện vào năm 1989 và Lào được coi là theo chủ nghĩa bãi bỏ tử hình trên 

thực tế, mặc dù không có lệnh cấm chính thức nào.115 

Bộ luật Hình sự có quy định giảm hình phạt thông qua khoan hồng/ân xá , nhưng 

cũng quy định “trả tự do trước thời hạn có điều kiện … trong trường hợp phạm nhân 

tiến bộ, hối cải, làm việc gương mẫu…, có thái độ tốt và tỏ ra hối hận về hành vi đã qua 

của mình” đối với phạm nhân chấp hành hình phạt tù chung thân đã chấp hành được 

15 năm tù, nhưng cấm trả tự do có điều kiện cho phạm nhân bị kết án tử hình đã được 

giảm án xuống chung thân (Điều 104). 

viii. Philippines 

Philippines là quốc gia châu Á đầu tiên bãi bỏ án tử hình vào năm 1987. Hình 

phạt này được áp dụng lại vào năm 1993 và sau đó lại bị bãi bỏ vào năm 2006.116 Bảy 

người phạm tội đã bị xử tử từ năm 1999 đến năm 2000, và ước tính có khoảng 1200 

người phạm tội tử hình vào năm 2006.117 Bất chấp việc bãi bỏ sau đó, Hạ viện đã thông 

qua Dự luật khôi phục hình phạt tử hình đối với các tội ác ghê tởm và các tội liên quan 

đến ma túy vào tháng 3/2017, mặc dù dự luật này không được Thượng viện thông 

qua118 và Dự luật số 7814 được thông qua tháng 3/2021 đã bổ sung tội mới có quy 

định hình phạt tử hình vào Luật các tội phạm ma túy nguy hiểm năm 2002.119 Kể từ 

 
113 UN HRC, Nhận xét kết luận về báo cáo ban đầu của Tài liệu LHQ về Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào. CCPR / 
C / LAO / CO / 1 (23/11/2018), trực tuyến: 
<https://tbinternet.ohchr.org/_layouts/15/treatybodyexternal/Download.aspx?symbolno=CCPR/C/LAO/CO/1
&Lang= En> [truy cập ngày 21 tháng 2 năm 2022] tại đoạn 17. 
114 Eugene Whong, Lào kết án tử hình 8 thành viên của đường dây ma túy Mr. X (27/1/2020), trực tuyến: Đài Á 
Châu Tự Do <https://www.rfa.org/english/news/laos/laos-mr-x-drug -ring-8-die-phạt-01272020154027.html> 
[truy cập ngày 21/2/2022]. 
115 Tổ chức Giảm tác hại Quốc tế và Liên minh Thế giới Chống Án Tử hình, Đệ trình lên Ủy ban Nhân quyền – Kỳ 
họp thứ 123 (2 – 27/7/2018): Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào (11/6/2018), trực 
tuyến:<https://tbinternet.ohchr. 
org/Treaties/CCPR/Shared%20Documents/LAO/INT_CCPR_CSS_LAO_31395_E.pdf> [truy cập ngày 21/2/2022]. 
116 Nghị sĩ hành động toàn cầu, Philippines và án tử hình (2022), trực tuyến: 
<https://www.pgaction.org/ilhr/adp/phl.html> [truy cập ngày 21/2/2022]. 
117 DJ Yap, Giải quyết việc hồi sinh án tử hình trong số các ưu tiên của Thượng viện năm 2021 (ngày 2/1/2021), 
trực tuyến: Philippine Daily Inquirer <https://newsinfo.inquirer.net/1378460/tackling-death-penalty-revival-
among-senate-2021-priorities > [truy cập ngày 21/2/2022]. 
118 Đã dẫn. 
119 Grace Keane O'Connor, Thông qua dự luật cho phép áp dụng hình phạt tử hình đối với tội phạm mới (ngày 
30 tháng 4 năm 2021), trực tuyến: Liên minh thế giới chống lại hình phạt tử hình 
<https://worldcoalition.org/2021/04/30/adoption -of-bill-allowing-the-impposition-of-the-de-penalty-for-a-
new-crime/> [truy cập ngày 21/2/2022]. 



28 
 

tháng 11/2021, Dự luật này vẫn đang được Thượng viện xem xét.120 Dự luật số 27 của 

Thượng viện, có tiêu đề “Đạo luật tái lập án tử hình ở Philippines” được đưa ra vào 

tháng 7/2019 nhưng chính thức bị rút lại vào tháng 11/2021 bởi Thượng nghị sĩ Panfilo 

Lacson, người đã cho rằng người vô tội có thể bị xử tử “vì phán quyết sai” và khuyến 

khích áp dụng tù chung thân sẽ là một “giải pháp thay thế tốt hơn”.121 

Hiến pháp năm 1987 của Philippines quy định: nghiêm cấm việc áp dụng “phạt 

quá mức”, hình phạt tàn ác, hạ nhục hoặc vô nhân đạo và tử hình “trừ khi vì những lý 

do thuyết phục liên quan đến những tội ác tày trời, Quốc hội sẽ quy định cụ thể.” Quy 

định này (Điều 19) cũng giảm tử hình xuống thành “phạt tù dài hạn” đối với người đã 

bị kết án tử hình vào thời điểm đó. “Phạt tù dài hạn” được quy định trong Bộ luật Hình 

sự sửa đổi là phạt tù từ 20 đến 40 năm đối với các tội danh như giết người, cướp của 

giết người, hiếp dâm và giết người (nói cách khác, tội phạm dẫn nạn nhân chết), và 

được áp dụng cùng với “hình phạt phụ”.122 Một phạm nhân bị kết án phạt tù dài hạn 

có đủ điều kiện để được ân xá sau 30 năm.123 Ngoài ra, những người phạm tội bị kết 

án theo “luật hình sự đặc biệt”, chẳng hạn như Đạo luật về ma túy nguy hiểm sẽ phải 

chịu án tù chung thân, tù có thời hạn không xác định và không kèm theo bất kỳ hình 

phạt phụ nào, không được ân xá.124 

Mục 19 Điều VII của Hiến pháp Cộng hòa Philippines quy định rằng “ngoại trừ 

các trường hợp bị luận tội hoặc theo quy định khác trong Hiến pháp này, Tổng thống 

có thể ban giảm nhẹ và ân xá, đồng thời nộp tiền phạt và tịch thu, sau khi bị kết án bởi 

phán quyết cuối cùng. Tổng thống cũng sẽ có quyền ban ân xá với sự đồng tình của đa 

số các Thành viên của Quốc hội. "Việc khoan hồng dưới hình thức ân xá tuyệt đối, ân 

xá có điều kiện và giảm án có thể chấp nhận theo đề nghị của Hội đồng ân xá và Phóng 

thích.125 Tổng thống quyết định việc giảm thời hạn của bản án, có thể áp dụng sau khi 

người phạm tội chấp hành xong 1/2 mức hình phạt của bản án, sau khi đã chấp hành 

 
120 Jose M. Jose và Maria Corazon A. De Ungria, “Cái chết ở thời Covid-19: Nỗ lực khôi phục án tử hình ở 
Philippines” trong Pháp y Khoa học Quốc tế: Tâm trí và Luật pháp (Tập 2, tháng 11 năm 2021, 100054) < 
https://www.sciasedirect.com/science/article/pii/S2666353821000114> [truy cập ngày 21/2/2022]. 
121 Currie Cator, Lacson rút lại dự luật tử hình (ngày 9 tháng 11 năm 2021), trực tuyến: CNN Philippines 
<https://www.cnnphilippines.com/news/2021/11/9/Ping-Lacson-withdraws-death-penalty-bill-Senate .html> 
[truy cập ngày 21/2/2022]. 
122 Bị truất quyền tuyệt đối vĩnh viễn hoặc tạm thời, truất quyền đặc biệt vĩnh viễn hoặc tạm thời, đình chỉ 
công tác, quyền bầu cử và được bầu chọn, nghề nghiệp hoặc kêu gọi, can thiệp dân sự, bồi thường, tịch thu 
hoặc tịch thu các công cụ và tiền thu được từ hành vi phạm tội, và thanh toán chi phí. 
123 Alyosha J. Robillos, Tù chung thân, vĩnh viễn biệt giam và các điều khoản pháp lý khác mà bạn nên biết 
(ngày 18/4/2016), trực tuyến: CNN Philippines <https://www.cnnphilippines.com/news/2015/04/17/life-
imprisonment -reclusion -erenua-legalese-napoles.html> [truy cập 21/2/2022]. 
124 Đã dẫn. 
125 Chính phủ Philippines, Cơ quan Quản lý Tạm tha và Quản chế, Câu hỏi thường gặp về Tạm tha / Chấp hành 
sự rõ ràng (không ghi ngày tháng), trực tuyến: <https://probation.gov.ph/wp-
content/uploads/2017/02/FAQ_Parole.pdf> [truy cập 23/2/2022]. 
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được ít nhất 10 năm đối với bị xử phạt tù chung thân và 25 năm đối với người bị xử 

phạt tử hình đã được giảm xuống tù chung thân.126 

PHÂN TÍCH SO SÁNH 

 

Quốc gia Xóa bỏ/Duy trì  Tội phạm áp dụng hình 

phạt tử hình  

Hình phạt thay thế án tử hình cho các tội 

phạm nghiêm trọng nhất  

Thổ Nhĩ Kỳ  Xóa bỏ từ năm 

2004 

Không có Tù chung thân với khả năng/không có khả 

năng được trả tự do  

Tù có thời hạn 

Canada Xóa bỏ từ năm 

1976 

Không có Tù chung thân với khả năng được đặc xá  

Nhật Bản Duy trì Giới hạn cho “tội phạm ghê 

tởm nghiêm trọng nhất khi 

không có hình phạt nào 

khác” 

Tù chung thân hoặc có thời hạn với khả 

năng được đặc xá  

Trung Quốc Duy trì Giới hạn đối với “các phần 

tử tội phạm phạm những 

tội ác ghê tởm nhất” 

Tù chung thân với khả năng được giảm án 

hoặc đặc xá  

Tù có thời hạn với khả năng được giảm án 

hoặc đặc xá 

Hàn Quốc Xóa bỏ trên thực 

tế từ năm 1997  

Không có Tù chung thân hoặc có thời hạn với khả 

năng được giảm án hoặc đặc xá  

Cam-pu-chia Xóa bỏ từ năm 

1989 

Không có Tù chung thân với khả năng được đặc xá mộ 

phần hay toàn bộ  

Lào 

 

Xóa bỏ trên thực 

tế từ năm 1997  

Không có Tù chung thân với khả năng được giảm án, 

ân xá hoặc đực xá.  

Philippines Xóa bỏ từ năm 

2006 

Không có Tù chung thân có hoặc không có khả năng 

tạm tha hoặc ân xá 

Reclusion perpetua (20 đến 40 năm tù) 

 

Việc xem xét các thực tiễn trên ở các khu vực pháp lý khác nhau nêu bật một 

số điểm mà Việt Nam có thể xem xét trên con đường hướng tới việc giảm thiểu và (lý 

tưởng nhất là) cuối cùng sẽ bãi bỏ hình phạt tử hình và thay thế hình phạt này bằng 

một hình phạt thay thế. Đối với những quốc gia duy trì hình phạt tử hình, có thể xem 

xét ba thực tiễn: thứ nhất, theo sự công nhận của Tòa án Tối cao rằng bản án tử hình 

chỉ nên được sử dụng trong những trường hợp tàn ác, trong thực tế, Nhật Bản hạn 

chế việc áp dụng hình phạt tử hình đối với nhiều hoặc nhiều người. những vụ giết 

người nghiêm trọng.127 Thứ hai, trong trường hợp ‘việc thi hành án ngay lập tức là 

 
126 Đã dẫn. 
127 Hanako Montgomery, Người phạm tội giết người bị kết án tử hình chết sau khi bị nghẹn bữa tối (16/1/2023), 
online: Vice World News <https://www.vice.com/en/article/z34dya/japan-death-row-inmate-choking> 
(accessed 17 January 2023). 
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không cần thiết’, Trung Quốc cho phép tạm hoãn thi hành án cùng lúc với việc tuyên 

án tử hình, điều này cho phép người phạm tội có thời gian thể hiện hành vi phục hồi 

có thể được xem xét trong quyết định giảm án. Tương tự, ở Hàn Quốc, án tử hình có 

thể được giảm xuống tù chung thân. Cuối cùng, ở CHDCND Lào, một quốc gia rất giống 

với Việt Nam về mặt pháp luật và việc kết án các tội tử hình, có một lệnh hoãn thi hành 

án tử hình, do đó, mặc dù án tử hình vẫn là một lựa chọn tuyên án, nhưng nó không 

được thực hiện trên thực tế.  

Đối với những quốc gia đã bãi bỏ hình phạt tử hình, hình phạt thay thế là tù 

chung thân được sử dụng theo nhiều cách khác nhau như hình phạt đối với những tội 

phạm nghiêm trọng nhất. Ví dụ, ở Campuchia tù chung thân là hình phạt đối với hầu 

hết các tội hiện đang bị áp dụng hình phạt tử hình ở Việt Nam: tội diệt chủng, tội ác 

chống lại loài người, tội ác chiến tranh, tội giết người có chủ đích, tội phản quốc, và 

giết người trước hoặc sau khi tra tấn hoặc hiếp dâm. Tương tự, ở Philippines, hình 

phạt đối với tội phạm dẫn đến tử vong là cấm túc vĩnh viễn, có hiệu lực là tù chung 

thân với khả năng được ân xá sau 30 năm, và hình phạt đối với tội phạm ma túy là tù 

chung thân mà không có khả năng được ân xá hoặc trả tự do. Những người phạm tội 

tử hình (trước đây bị kết án về các tội phạm tử hình) sẽ tự động được chuyển thành 

tù chung thân và có thể được trả tự do (được giảm nhẹ thêm) sau 25 năm. Tại Hàn 

Quốc, những tội phạm tử hình có bản án được giảm nhẹ xuống tù chung thân có đủ 

điều kiện để được tạm tha sau 20 năm. 

Hai khu vực pháp lý đã chứng minh các thông lệ tốt nhất tuân thủ các tiêu chuẩn 

nhân quyền quốc tế và định hướng chính sách đối xử với tội phạm hình sự là Liên minh 

Châu Âu, đã xác nhận rằng án tù chung thân mà không có khả năng được tạm tha là 

hình phạt tàn ác và vô nhân đạo, và do đó phải được ân xá được xem xét trong thời 

gian sớm nhất có thể cho tất cả những người phạm tội, phù hợp với Quy tắc Tokyo. 

Mô hình Hội đồng Tha tù trước thời hạn độc lập của Canada là một ví dụ tuyệt vời về 

thể chế pháp quyền có chức năng theo luật định là thực hiện chuyển đổi chính sách 

hình phạt từ trừng phạt sang phục hồi, theo yêu cầu của Quy tắc Tokyo, với các biện 

pháp minh bạch và trách nhiệm giải trình – đối với công chúng , cho nạn nhân và cho 

người phạm tội – được đưa vào quy trình.  

II. Quyền bào chữa thông qua tự đại diện/tự bào chữa 

Như đã giải thích, quyền trình bày bào chữa trước cáo buộc về hành vi trái pháp 

luật hình sự có thể được thực hiện bằng cách lựa chọn được đại diện bởi luật sư bào 

chữa hoặc thông qua sự tự đại diện/tự bào chữa. Do việc tự đại diện/bào chữa khiến 

người bị buộc tội gặp bất lợi trong quá trình tố tụng hình sự, một số cơ quan tài phán 

yêu cầu luật sư đại diện là bắt buộc, đặc biệt trong những trường hợp 'lợi ích công lý 
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yêu cầu', chẳng hạn như đối với trẻ vị thành niên, người bị buộc tội không hiểu biết về 

thủ tục tố tụng, mất năng lực hành vi và trong các trường hợp có thể bị kết án tử hình. 

CHÂU ÂU 

i. Liên minh Châu Âu (EU) 

Điều 6(3)(c) của Công ước Châu Âu về Nhân quyền quy định rằng bị cáo trong 

tố tụng hình sự có quyền đại diện bởi cố vấn pháp lý và quyền tự đại diện trừ khi lợi 

ích của công lý yêu cầu khác. "Lợi ích của công lý" bao gồm việc bảo vệ các quyền của 

nghi phạm hoặc bị cáo, hoặc nếu "cần có sự đại diện để thực thi công lý một cách hiệu 

quả", chẳng hạn như khi kháng cáo.128 Các tòa án trong nước được trao quyền quyết 

định việc chỉ định luật sư có bắt buộc hay không trong các trường hợp riêng lẻ. Các 

cân nhắc bao gồm sự cần thiết phải bảo vệ những nhân chứng dễ bị tổn thương và 

ngăn chặn những hành vi lạm dụng các thủ tục tố tụng tại tòa án, chẳng hạn như những 

người bị buộc tội liên tục cản trở quá trình tố tụng.129 Nếu một người bị buộc tội tự 

nguyện và cố ý từ bỏ quyền có luật sư đại diện, thì người đó có nghĩa vụ thể hiện sự 

chuyên cần trong việc tiến hành bào chữa của chính mình.  

Hiến chương Các quyền cơ bản của Châu Âu quy định quyền bào chữa tại Điều 

48(2), rằng “quyền được bào chữa của mọi người bị buộc tội được đảm bảo”, điều này 

có ý nghĩa và phạm vi tương tự như Điều 6(3) của Công ước Châu Âu về Nhân quyền. 

Điều khoản này - và cụ thể là quyền bào chữa thông qua tự đại diện/tự bào chữa hoặc 

có luật sư bào chữa - đã được đưa vào pháp luật quốc gia của Cộng hòa Séc, Vương 

quốc Tây Ban Nha (Điều 24 của Hiến pháp), Cộng hòa Slovenia (Điều 29 của Hiến pháp), 

và Cộng hòa Slovakia (Điều 50(3) của Hiến pháp)…. Các quốc gia Liên minh Châu Âu 

khác không quy định quyền tự đại diện/bào chữa như một yêu cầu của quyền bào 

chữa, mà yêu cầu tòa án chỉ định luật sư cho bị cáo nếu bị cáo không chọn luật sư riêng 

của mình (xem Điều 42(2) của Hiến pháp Cộng hòa Ba Lan) hoặc quy định sự hỗ trợ 

của luật sư là bắt buộc trong các trường hợp luật định (xem Điều 32(3) của Hiến pháp 

Cộng hòa Bồ Đào Nha). 

Liên minh Châu Âu kết hợp với UNESCO và một số nước Châu Âu đã xuất bản 

cuốn Hướng dẫn Nhân quyền: Nền tảng Châu Âu về giáo dục nhân quyền, có sẵn trực 

tuyến bằng một số ngôn ngữ, trong đó có một chương riêng về ‘Tòa án và xét xử công 

bằng’.130 Hướng dẫn Nhân quyền chỉ rõ rằng trong tố tụng hình sự, bị cáo có một số 

quyền nhằm đảm bảo một phiên tòa công bằng, bao gồm cơ hội thích hợp để chuẩn 

 
128 Cơ quan Châu Âu về Quyền cơ bản và Hội đồng Châu Âu, Sổ tay về luật Châu Âu liên quan đến tiếp cận công 
lý (2016), trực tuyến: https://www.echr.coe.int/documents/handbook_access_justice_eng.pdf [truy cập ngày 
10/9/2022] trang 89. 
129 Đã dẫn trang 90. 
130 Có tại: https://www.cilvektiesibugids.lv/en/themes/ [truy cập ngày 10/9/2022]. 

https://www.cilvektiesibugids.lv/en/themes/
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bị và trình bày bào chữa,  chống lại các lập luận và bằng chứng của công tố viên.131 

Hướng dẫn Nhân quyền tuyên bố rằng “là bị cáo trong một phiên tòa hình sự, bạn có 

quyền bào chữa. Nghĩa là bạn không bao giờ bị xét xử hoặc kết tội mà không có cơ hội 

tự vệ/bào chữa. Quyền bào chữa trong tố tụng hình sự bao gồm một số khía cạnh 

quan trọng. Nếu các yêu cầu này không được đáp ứng có thể dẫn đến việc vi phạm 

quyền được xét xử công bằng.”132 Bị cáo cũng có các trách nhiệm phải đáp ứng để đảm 

bảo xét xử công bằng, bao gồm: thông báo cho tòa án về thông tin liên lạc của bị cáo; 

tham dự đầy đủ các phiên tòa hoặc thông báo kịp thời cho Tòa án nếu không có mặt 

được; tuân thủ các giới hạn về thời gian; tuân thủ mọi mệnh lệnh hợp pháp của tòa 

án; và không cản trở việc điều tra hoặc xét xử.133 Về việc tự đại diện/tự bào chữa, 

Hướng dẫn Nhân quyền chỉ ra rằng hầu hết người bị buộc tội có quyền từ chối sự hỗ 

trợ của luật sư và tự trình bày bào chữa, nhưng cũng cảnh báo “việc tự bào chữa không 

có nghĩa là rằng bạn sẽ được đối xử có lợi hơn tại tòa án. Nó có nghĩa là bạn sẽ có 

nghĩa vụ tuân thủ tất cả các thời hạn và nộp tất cả các tài liệu theo yêu cầu của tòa án 

như thể bạn đang được bào chữa bởi một luật sư có chuyên môn.” Quyền tự đại 

diện/tự bào chữa không dành cho trẻ vị thành niên, những người bị suy giảm sức khỏe 

tâm thần hoặc thể chất ngăn cản việc thực hiện đầy đủ các quyền tố tụng, hoặc trong 

trường hợp các vấn đề bao gồm điều trị y tế bắt buộc hoặc ân xá cho một người đã 

qua đời.134 Hướng dẫn Nhân quyền bao gồm nhiều trang khác giải thích chi tiết hơn về 

ý nghĩa và bản chất của quyền được xét xử công bằng, bao gồm quyền đại diện của 

luật sư bào chữa cũng như các tiêu chuẩn và quy tắc thủ tục như quyền đưa ra bằng 

chứng. 

BẮC MỸ  

ii. Canada 

Mặc dù bị cáo trong các thủ tục tố tụng hình sự ở Canada có thể được tự đại 

diện/ tự bào chữa, nhưng Chính phủ Canada đã tiến hành một Nghiên cứu tại tòa án 

về người trưởng thành bị buộc tội không có đại diện/người bào chữa tại các tòa hình 

sự cấp tỉnh, gồm một phần có tiêu đề Tác động của việc tự đại diện/tự bào chữa đối 

với người bị buộc tội, nhìn chung, “dữ liệu chắc chắn cho thấy những người bị buộc tội 

không được đại diện/bào chữa rất có thể phải chịu tác động tiêu cực nghiêm trọng do 

 
131 Xem ‘Bị cáo’, trực tuyến: <https://www.cilvektiesibugids.lv/en/themes/court-fair-trial/criminal-
proceedings/accused> [truy cập ngày 10/9/2022]. 
132 Xem ‘Biện hộ’, trực tuyến: <https://www.cilvektiesibugids.lv/en/themes/court-fair-trial/criminal-
proceedings/accused> [truy cập ngày 10/9/2022]. 
133 Xem ‘Nghĩa vụ’, trực tuyến: <https://www.cilvektiesibugids.lv/en/themes/court-fair-trial/criminal-
proceedings/accused> [truy cập ngày 10/9/2022]. 
134 Xem 'Quyền tự bảo vệ mình', trực tuyến: <https://www.cilvektiesibugids.lv/en/themes/court-fair-
trial/criminal-proceedings/accused/defence/right-to-defend-yourself> [truy cập 10/9/2022]. 
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quá trình xét xử tại tòa án.”135 Những người được phỏng vấn nói rằng bị cáo tự đại 

diện/tự bào chữa không hiểu quá trình tố tụng nói chung, các thủ tục cụ thể mà họ 

được tham gia, bao gồm các quyết định được đưa ra như các chi tiết của bản án, hoặc 

toàn bộ hậu quả của việc kết án. “Sự thiếu hiểu biết về quy trình và ý nghĩa của việc 

kết tội đã đặt ra câu hỏi về khả năng của bị cáo để đưa ra quyết định phù hợp trong 

vụ án của họ.” Nghiên cứu cho thấy 91% bị cáo tự đại diện/tự bào chữa đã nhận tội so 

với 81% được bào chữa bởi trợ giúp pháp lý viên và 74% được bào chữa bởi luật sư 

riêng.136 Báo cáo lưu ý rằng mỗi tỉnh được tự lựa chọn chính sách liên quan đến việc 

cung cấp trợ giúp pháp lý do chính phủ tài trợ. 

Cách thức trợ giúp pháp lý khác nhau tùy theo tỉnh của Canada, nhưng bao gồm 

‘luật sư thường trực' luôn có mặt tại các tòa án để hỗ trợ bị cáo lần đầu tiên đến tòa 

án mà lại không có đại diện/bào chữa, ví dụ tư vấn về cách đưa ra lời biện hộ; các luật 

sư được chấp thuận bởi hệ thống trợ giúp pháp lý để đại diện cho người bị buộc tội ở 

tất cả các giai đoạn của vụ án hình sự do không có khả năng chi trả; và các cơ sở trợ 

giúp pháp lý cung cấp tư vấn pháp lý - một lần hoặc theo từng trường hợp cụ thể 

(thường nếu được xác định là vấn đề vì lợi ích công cộng) - cho các vấn đề cụ thể hoặc 

cho các nhóm người bị thiệt thòi hoặc dễ bị tổn thương như người bản địa hoặc người 

khuyết tật. 

iii. Hoa Kỳ 

Trong quyết định năm 1975 trong vụ án Faretta kiện California137 Tòa án tối cao 

Hoa Kỳ cho rằng bị cáo có quyền đại diện/bào chữa cho mình tại phiên tòa nhưng 

không phải trong phiên phúc thẩm, nếu họ có đủ khả năng để hiểu và tham gia.138 Một 

người chọn từ bào chữa/đại diện cho mình tại phiên tòa không thể kháng cáo sau đó 

với lý doì bào chữa tại phiên tòa kémdo không có sự hỗ trợ của luật sư. Các yếu tố mà 

thẩm phán phải cân nhắc khi đưa ra quyết định cho phép bị cáo đại diện/bào chữa cho 

mình tại phiên tòa là độ tuổi, trình độ học vấn, khả năng sử dụng ngôn ngữ của tòa án 

(tiếng Anh) và mức độ nghiêm trọng của tội phạm, người bị buộc tội. Bị cáo không bắt 

buộc phải chứng tỏ rằng họ có kỹ năng hoặc khả năng của một luật sư được đào tạo, 

nhưng phải tự nguyện và cố ý từ bỏ quyền có luật sư bào chữa và phải chứng minh 

 
135 Tư pháp Canada, Tác động của việc tự đại diện đối với bị cáo: Chương 7: Nghiên cứu địa điểm tòa án về 
người lớn không có đại diện bị buộc tội tại các tòa án hình sự cấp tỉnh, trực tuyến: 
<https://www.justice.gc.ca/eng/rp-pr/csj -sjc / ccs-ajc / rr03_la3-rr03_aj3 / p7_5.html> [truy cập ngày 
10/9/2022] lúc 7.5.4. 
136 Đã dẫn tại Figure St.J-7. 
137 422 U.S. 806. 
138 Godinez v. Moran (1993) 509 U.S. 389 trang 398. 
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được sự hiểu biết về các thủ tục của tòa án.139 Trong vụ McKaskle kiện Wiggins140 tòa 

án chỉ rõ rằng một bị cáo tự đại diện/bào chữa, ngay cả khi được hỗ trợ pháp lý nhưng 

không được luật sư đại diện chính thức thì không ảnh hưởng đến việc người này được 

nhìn nhận là đang tự đại diện cho chính mình. (ví dụ như khi người này là đã nhận 

được một số tư vấn, trợ giúp pháp lý thì họ vẫn có quyền kiểm soát vụ việc trước tòa 

và quyền có luật sư đóng vai trò cố vấn).141 

ĐÔNG NAM Á 

iv. Singapore 

Điều 9(3) của Hiến pháp Singapore quy định một người bị bắt phải được thông 

báo về lý do bị bắt và được phép tham khảo ý kiến và giữ cố vấn pháp lý. Bộ Pháp luật 

có Văn phòng trợ giúp pháp lý cung cấp hỗ trợ pháp lý do nhà nước tài trợ cho những 

người bị buộc tội vi phạm pháp luật, và cũng có một chương trình hỗ trợ pháp lý 

chuyên nghiệp, mặc dù với một khoản phí nếu khách hàng không phản đối, do Hiệp 

hội Luật sư của Singapore cung cấp. 

Tại website ‘Tòa án Singapore’. Tòa án xác nhận rằng “bạn có thể chọn thuê luật 

sư hoặc tự đại diện trong vụ án tại tòa. … Đây là lựa chọn cá nhân nhưng là quyết định 

quan trọng mà bạn nên đưa ra sau khi đã cân nhắc những ưu và nhược điểm của từng 

loại”. Các cá nhân cân nhắc việc tự đại diện chỉ khi tin tưởng rằng người đó có thể xử 

lý các thủ tục pháp lý, sẽ dành thời gian và nỗ lực để chuẩn bị vụ án của chính mình, 

và sẵn sàng trình bày vụ việc trước tòa án bao gồm cả thẩm phán và công tố viên. Một 

người đang cân nhắc tự đại diện được cảnh báo rằng bị cáo tự đại diện phải tuân theo 

tiêu chuẩn như luật sư, “tòa án không được phép nới lỏng các quy định về tố tụng và 

tiêu chuẩn cho bạn”. Do đó, trang chủ này làm rõ vai trò của thẩm phán: “… để đảm 

bảo rằng bạn có phiên xét xử công bằng. Mặc dù thẩm phán có thể đưa ra một số 

hướng dẫn về các thủ tục pháp lý trong các phiên tòa của bạn, nhưng thẩm phán không 

thể tư vấn cho bạn về những gì bạn nên làm để đại diện thành công cho mình.”142 

Tòa án Nhà nước Singapore cũng đã xuất bản Sách Hướng dẫn Đối với Bị cáo 

Trực tiếp: Hướng dẫn Tự Đại diện trước Tòa, dù “không nhằm thay thế lời khuyên pháp 

lý,… nhưng hy vọng tăng khả năng cho bị cáo tự đại diện,giúp người đó hiểu các thủ 

 
139 Nolo, Quyền tự đại diện theo hiến pháp, trực tuyến: <https://www.nolo.com/legal-encyclopedia/right-
represent-yourself-criminal-case.html?pathUI=button> [truy cập ngày 10/9/2022]. 
140 465 U.S. 168 (1984). 
141 Justia, Tự đại diện, trực tuyến: <https://law.justia.com/constitution/us/amendment-06/16-self-
representation.html> [truy cập ngày 10/9/2022]. 
142 Cơ quan tư pháp Singapore, Tự đại diện trước tòa: quyền và trách nhiệm, trực tuyến: 
<https://www.judiciary.gov.sg/ataking-court/represent-yourself-court-rights-responsibility> [truy cập ngày 
10/9/2022] trang 2. 
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tục tố tụng hình sự mà người ấy phải trải qua.”143 Sách Hướng dẫn bao gồm tổng quan 

về quá trình tố tụng, thông tin cần thiết cho bị cáo tự đại diện, như "tôi có nên thuê 

luật sư không?" "nhận tội" và các nội dung về trước khi xét xử, xét xử, tuyên án và 

kháng cáo. 

v. Philippines 

Điều III của Hiến pháp Cộng hòa Philippines 1987 là Tuyên ngôn Nhân quyền, 

trong đó có nhiều bảo đảm xét xử công bằng, bao gồm: không ai bị tước quyền tự do 

nếu không thông qua thủ tục hợp pháp (Điều 1); “Hỗ trợ pháp lý thích hợp” sẽ không 

bị từ chối (Điều 11); người bị buộc tội phải được thông báo về quyền giữ im lặng và có 

“người bào chữa có năng lực và độc lập” do họ lựa chọn, quyền được cung cấp người 

bào chữa nếu bị cáo không đủ khả năng chi trả (Điều 12); biệt giam hoặc tách khỏi 

cộng đồng bị cấm (Điều 12); quyền được suy đoán vô tội và “được quyền được lắng 

nghe phần bào chữa trước tòa bởi chính mình và cố vấn pháp lý, được thông báo về 

bản chất và nguyên nhân của sự buộc tội; được xét xử nhanh chóng, công bằng và 

công khai; gặp trực tiếp các nhân chứng, và có quy trình bắt buộc để bảo đảm sự có 

mặt của các nhân chứng và việc cung cấp bằng chứng thay mặt họ ”(Điều 14); bị cáo 

có quyền “định đoạt nhanh chóng” (Điều 16) và quyền chống lại việc tự buộc tội (Điều 

17). 

Quy tắc tố tụng hình sự sửa đổi (2000) củng cố các quyền hiến định này trong 

Quy tắc 115, mục 1 (c), trong đó quy định rằng “khi bị kiến nghị, người bị buộc tội có 

thể được cho phép tự bào chữa nếu tòa rằng anh ta có thể bảo vệ quyền lợi của mình 

một cách hợp lý mà không cần sự hỗ trợ của luật sư.” Tuy nhiên, Đạo luật của quốc gia 

số 9372 (2007) trong mục 21 yêu cầu rằng, ngay sau khi bắt hoặc giam giữ, người bị 

nghi ngờ hoặc bị buộc tội khủng bố phải được thông báo về quyền lựa chọn người bào 

chữa, và nếu người đó không có khả năng chi trả cho việc bào chữa, cảnh sát phải liên 

hệ với đơn vị hỗ trợ pháp lý miễn phí của Văn phòng Luật sư Công để trợ giúp pháp lý 

miễn phí cho họ. Hơn nữa, “những quyền này không được từ bỏ ngoại trừ được thể 

hiện bằng văn bản và có sự hiện diện của luật sư.” 

Suy đoán vô tội, quyền được bào chữa 'có hiệu quả', quyền được kiểm tra chéo 

các nhân chứng và yêu cầu bằng chứng vượt quá nghi ngờ hợp lý đã được Tòa án tối 

cao của Philippines xác nhận thêm trong một số trường hợp.144  

 
143 (2018), online: <https://www.judiciary.gov.sg/docs/default-source/criminal-
docs/guidebook_for_accused_in_person_english.pdf> [truy cập ngày 10/9/2022]. 
144 Xem ví dụ Valencia (bản án ngày 26/4/1991), Lucero (bản án năm 1991), Hernandez (bản án năm 1996), 
Binamira (bản án năm 1997), Cosep (bản án năm 1998), Liwanag (bản án ngày 15/8/2001), Monje (bản án năm 
2002). 
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Trong vụ án Liwanag, bản án ngày 15/8/2001, Tòa án tối cao Philippines giải 

thích quy định của hiến pháp rằng những người bị buộc tội có quyền “được tự mình 

điều trần và tư vấnvà người bào chữa” bằng cách trích dẫn một quyết định trong 

People kiện Holgado: 

Một trong những nguyên tắc công lý tuyệt vời được Hiến pháp của chúng ta 

đảm bảo là “không ai bị bắt giữ để chịu trách nhiệm về một tội phạm hình sự 

nếu thiếu thủ tục hợp pháp” và tất cả những người bị buộc tội “sẽ được hưởng 

quyền được lắng nghe và tư vấn bởi người này và người bào chữa của họ.” 

Trong các vụ án hình sự không thể có phiên xét xử công bằng trừ khi bị cáo có 

cơ hội được lắng nghe bởi người bào chữa. Quyền được lắng nghe sẽ chẳng có 

ích gì nếu nó không bao gồm quyền được lắng nghe bởi người bào chữa. 

Ngay cả những người thông minh nhất hoặc có học thức nhất cũng có thể không 

có kỹ năng về khoa học pháp lý, đặc biệt là về các quy tắc tố tụng, và nếu không 

có luật sư tư vấn, anh ta có thể bị kết án không phải vì anh ta có tội mà vì anh 

ta không biết cách xác lập sự vô tội của mình. Và điều này có thể xảy ra dễ dàng 

hơn đối với những người thiếu hiểu biết hoặc ít học. 

Chính vì lý do này mà quyền được luật sư trợ giúp được coi là quan trọng đến 

mức quyền này đã trở thành một quyền hiến định và nó được thực hiện đến 

mức theo các quy tắc tố tụng của chúng tôi, việc tòa án tuyên bị cáo về quyền 

có người bào chữa hay hỏi liệu anh ta có mong muốn có người bào chữa là chưa 

đầy đủ, điều cần thiết là tòa án nên chỉ định một luật sư cho anh ta nếu anh ta 

mong muốn và anh ta nghèo hoặc không có đủ thời gian hợp lý để thuê người 

bào chữa cho mình. 

Gần đây hơn, trong vụ án Callangan, bản án ngày 27/6/2006, Tòa án tối cao 

Philippines tái khẳng định tầm quan trọng của sự đại diện/bào chữa của luật sư, theo 

đó: “Trong các vụ án hình sự, quyền của bị cáo được luật sư trợ giúp là bất biến. Nếu 

không, vụ án bị từ chối vì không đủ về thủ tục hợp pháp. Quyền được tư vấn xuất phát 

nguyên tắc cơ bản của thủ tục tố tụng, về cơ bản, một người phải được lắng nghe 

trước khi bị kết án.” 

CHÂU ĐẠI DƯƠNG 

vi. Australia 

Ủy ban Thượng viện về các vấn đề Pháp luật và Hiến pháp nước Úc đã ban hành 

một báo cáo vào năm 2004 bao gồm một chương về 'Các đương sự tự đại diện' trong 

toàn bộ hệ thống tư pháp, bao gồm cả tòa án gia đình và dân sự, bên cạnh các bị cáo 

trong những vụ án hình sự. Chương này bắt đầu bằng việc ghi nhận bằng chứng thống 
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kê và giai thoại về số lượng ngày càng tăng của những người tự đại diện trong hệ thống 

pháp luật.145 Báo cáo trích dẫn một báo cáo trước đó của Ủy ban Cải cách Luật pháp 

Úc, trong đó nêu rõ rằng “một số đương sự chọn tự đại diện. Nhiều người không có 

khả năng đại diện, không đủ điều kiện được trợ giúp pháp lý hoặc không biết mình có 

đủ điều kiện được trợ giúp pháp lý,... Họ có thể cho rằng mình có khả năng tự giải 

quyết vụ việc mà không cần luật sư, có thể không tin tưởng luật sư hoặc quyết định 

tiếp tục không có người đại diện tư vấn pháp lý rằng họ không thể giành chiến 

thắng.”146 Báo cáo tiếp tục lưu ý rằng “tuy nhiên, … hơn một nửa (54%) số người được 

hỏi trong cuộc khảo sát năm 1999 của ALRC cho biết lý do chính khiến họ không có 

luật sư là do họ không có khả năng chi trả hoặc không có trợ giúp pháp lý.”147 Một số 

người khác nêu lý do tự đại diện bao gồm quan điểm rằng việc xuất hiện mà không có 

luật sư trong các vụ án hình sự là một lợi thế mang tính chiến thuật, với hy vọng sẽ 

nhận được một phiên toà không công bằng.148 Để hiểu rõ hơn lý do tại sao việc các 

đương sự tự đại diện và liệu điều này có liên quan nhân quả đến việc tiếp cận trợ giúp 

pháp lý hay không, Ủy ban Thượng viện khuyến nghị rằng các tòa án và trọng tài nên 

thu thập và báo cáo công khai dữ liệu về số lượng đương sự tự đại diện và các loại vấn 

đề trong đó họ đang liên quan.149 

Báo cáo của Thượng viện lưu ý rằng họ đã nhận được nhiều đệ trình lập luận 

rằng các đương sự tự đại diện “ảnh hưởng xấu đến việc tiếp cận công lý bằng cách 

tăng chi phí kiện tụng và làm suy yếu việc quản lý tư pháp công bằng và hiệu quả… 

bằng cách tăng thời gian dành cho các quan chức tư pháp, nhân viên đăng ký và đối 

lập tư vấn về các trường hợp của họ, và khả năng kiện tụng kéo dài.”150 Tuy nhiên, báo 

cáo lưu ý rằng chi phí tài chính của việc tự đại diện chưa được định lượng, mặc dù một 

nghiên cứu đã xác nhận rằng các đương sự tự đại diện đòi hỏi nhiều hơn về thời gian 

của tòa án.151 Ủy ban Thượng viện khuyến nghị nên tiến hành nghiên cứu để định 

lượng các tác động kinh tế mà các đương sự tự đại diện gây ra đối với hệ thống tư 

pháp. Tuy nhiên, đối với việc thực thi công lý hiệu quả, báo cáo của Thượng viện lưu ý 

rằng có một số bản án của tòa án và báo cáo của hệ thống tư pháp ghi lại những khó 

khăn mà các thẩm phán gặp phải trong việc duy trì nhận thức về sự công bằng khi đối 

mặt với các đương sự tự đại diện. Một nghiên cứu đã kết luận rằng “có sự căng thẳng 

 
145 Nghị viện Australia, Ủy ban Thường vụ Thượng viện về các vấn đề Pháp luật và Hiến pháp, Báo cáo Tư pháp 
về Trợ giúp Pháp lý (2004), trực tuyến: 
<https://www.aph.gov.au/Parliamentary_Business/Committees/Senate/Legal_and_Constitutional_Affairs/Co
mpleted_inquiries/2002-04/legalaidjustice/report/ ch10> [truy cập ngày 12/9/ 2022] tại 10.1 và 10.2. 
146 Đã dẫn, trang 10.14. 
147 Đã dẫn, trang 10.15. 
148 Đã dẫn, trang 10.21. 
149 Đã dẫn, trang 10.30. 
150 Đã dẫn, trang 10.31 và 10.35. 
151 Đã dẫn, trang 10.34 và 10.38. 
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giữa tính công bằng trong tư pháp và nhu cầu giúp đỡ đương sự tự đại diện,  một số 

thẩm phán và Cán bộ tòa án (Thư ký tòa) nghĩ rằng vai trò chủ tọa của họ bị ảnh hưởng 

bởi các đương sự tự đại diện.”152 Hơn nữa, Tòa án tối cao đã tuyên bố rằng “một bị 

cáo không được đại diện luôn ở thế bất lợi không chỉ vì họ có thể thiếu kiến thức hoặc 

kỹ năng đầy đủ mà còn vì họ không thể đánh giá vụ án của mình với sự khách quan vô 

tư như các cơ quan công quyền.”153 Đệ trình của Hiệp hội luật sư bang Tasmania cũng 

lưu ý rằng bị cáo tự đại diện trình bày kém hoặc nhận tội chỉ để kết thúc vấn đề, cho 

dù họ có tin rằng mình vô tội hay không, với những hậu quả bất lợi như gia tăng hình 

sự hóa đối với những người yếu thế, sự kỳ thị liên quan đến tiền án và mất tự trọng 

do không hiểu về pháp luật và tư pháp.154 

Báo cáo của Thượng viện cũng đưa ra các giải pháp nhằm giảm thiểu tác động 

tiêu cực của việc tự đại diện đối với hệ thống tư pháp, bao gồm: tái ưu tiên và nhắm 

mục tiêu tài trợ trợ giúp pháp lý; tăng cường khuyến khích luật sư cung cấp hỗ trợ 

pháp lý chuyên nghiệp; cải thiện thông tin cộng đồng như bộ tờ rơi hướng dẫn và trang 

web; mở rộng chương trình luật sư nghĩa vụ, theo đó luật sư được chỉ định có mặt tại 

một số tòa án để tư vấn cho các đương sự tự đại diện; tăng cường các dịch vụ pháp lý 

bằng cách cung cấp hỗ trợ pháp lý trong các giai đoạn tố tụng nhất định mà không có 

đại diện pháp lý đầy đủ; cho phép đại diện trước một số tòa án hoặc đối với một số 

vấn đề; và các biện pháp mà tòa án thực hiện để hỗ trợ và quản lý các đương sự tự đại 

diện/ bào chữa như xem xét các quy tắc, biểu mẫu, tài liệu quảng cáo và hướng dẫn 

để đảm bảo chúng được viết rõ ràng và dễ sử dụng, đồng thời cung cấp đào tạo thêm 

cho nhân viên về cách xử lý các đương sự tự đại diện.  

Báo cáo của Ủy ban đã đưa ra một số phát hiện như sau: “việc phụ thuộc quá 

mức vào các dịch vụ thông tin pháp lý là không thể hiểu được nếu không có sự đánh 

giá liên tục về mức độ mà các dịch vụ này thực sự hỗ trợ các đương sự tự đại diện giải 

quyết các vấn đề của họ” và do đó, việc đánh giá các dịch vụ thông tin pháp lý do chính 

phủ tài trợ nên được thực hiện;155 một kế hoạch luật sư trực mở rộng hỗ trợ các đương 

sự tự đại diện với các vấn đề đã được thu hẹp, chuẩn bị bằng chứng và đăng ký bào 

chữa cho các cáo buộc hình sự sẽ có lợi, nhưng các cuộc tham vấn 'ngay lập tức' chỉ 

vài phút trước phiên tòa không giải quyết thỏa đáng các vấn đề đặt ra bởi tự đại 

diện;156 việc tách nhóm các dịch vụ pháp lý để hỗ trợ chuẩn bị các mẫu đơn đơn giản 

hoặc các lĩnh vực luật riêng biệt có thể hữu ích, nhưng việc tách nhóm có thể ảnh 

hưởng xấu đến việc tiếp cận công lý, vì “trong hệ thống tranh tụng đối kháng, dịch vụ 

 
152 Đã dẫn, trang 10.46 và 10.48. 
153 Đã dẫn trang 10.50. 
154 Đã dẫn trang 10.57. 
155 Đã dẫn trang 10.70 và 10.71. 
156 Đã dẫn trang 10.81 và 10.83. 
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đại diện đầy đủ vẫn cần thiết để các bên đương sự giải thích và quản lý dữ liệu pháp 

lý và để bổ sung bằng chứng đúng cách”.157 

Trong phần kết luận về các đương sự tự đại diện, báo cáo của Thượng viện nói 

rằng:Ủy ban coi việc thiếu bằng chứng thực nghiệm về số lượng đương sự tự 

đại diện, loại vấn đề của họ, nhu cầu của họ và chi phí họ phải trả cho việc quản 

lý tư pháp là không thể chấp nhận được. Việc xây dựng chính sách hiệu quả sẽ 

bị suy giảm nếu không có sự hiểu biết khách quan rõ ràng về các lĩnh vực cần 

thiết. Ủy ban kêu gọi các chính phủ xem xét lại cam kết của họ đối với nguồn tài 

trợ trợ giúp pháp lý dựa trên các hiệu quả kinh tế thực sự và tác động tiêu cực 

đến việc thực thi công lý do các trường hợp các đương sự tự đại diện thực 

hiện.158 

PHÂN TÍCH SO SÁNH 

Mặc dù ICCPR coi quyền tự bào chữa là một trong hai cách mà người bị buộc 

tội có thể thực hiện quyền bào chữa, nhưng tất cả định hướng chính sách quốc tế về 

quyền bào chữa đều nhằm mục đích đảm bảo rằng người bị buộc tội phải được hưởng 

sự xét xử công bằng, bất kể người đó có được luật sư đại diện hay không. Bị cáo tự đại 

diện phải được tạo mọi cơ hội để tự do lựa chọn hành động bảo vệ mình và các quốc 

gia phải cung cấp trợ giúp pháp lý dưới một số hình thức cho bị cáo tự đại diện. Nghĩa 

vụ này – được đặt trực tiếp lên các cơ quan tư pháp hình sự nhà nước bao gồm cảnh 

sát, công tố và cơ quan tư pháp – và nghĩa vụ này càng được tăng cường khi bị cáo 

phải chịu án tử hình. 

Các thông lệ tốt nhất được xác định trong các khu vực tài phán trên bao gồm 

việc cung cấp thông tin và hướng dẫn, dưới các hình thức có thể truy cập rộng rãi, cho 

bị cáo tự đại diện về tác động của quyết định hành động để bảo vệ chính mình (ưu 

điểm và nhược điểm), về các tiêu chuẩn và quy tắc thủ tục cơ bản trong tố tụng hình 

sự, và về nghĩa vụ của bị cáo nếu tự đại diện, như đã được thực hiện bởi Tư pháp 

Singapore và EU. Cả EU và Hoa Kỳ đều yêu cầu bị cáo thể hiện sự hiểu biết về thủ tục 

tố tụng tại tòa án nếu họ đã tự nguyện và cố ý từ bỏ quyền có luật sư bào chữa, đồng 

thời giữ quyền ra lệnh cho bị cáo có luật sư đại diện ngay cả khi họ không muốn như 

vậy, đặc biệt là khi các cáo buộc nghiêm trọng và có thể dẫn đến án tù dài hạn hoặc, 

trong trường hợp của Hoa Kỳ, án tử hình. Tương tự, Philippines đặt ra nghĩa vụ theo 

luật định đối với Tòa án (thẩm phán hoặc viên chức tư pháp chủ tọa khác) là ngoài việc 

tư vấn cho bị cáo về quyền có luật sư thì cần hỏi xem bị cáo có muốn thực hiện quyền 

đó hay không, bằng cách yêu cầu bị cáo phải được luật sư tư vấn về việc đưa ra quyết 

 
157 Đã dẫn trang 10.88. 
158 Đã dẫn trang 10.96 và 10.97. 
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định tự đại diện, và nếu bị cáo lựa chọn như vậy, lựa chọn đó phải được lập thành văn 

bản trước Tòa án. Nếu không, Tòa án phải chỉ định luật sư cho bị cáo không có đại 

diện. 

Cuối cùng, hai quốc gia được xem xét ở trên – Canada và Úc – đã triển khai các 

hệ thống trợ giúp pháp lý chi tiết với nhiều lựa chọn để hỗ trợ bị cáo, từ cung cấp 

thông tin đến cung cấp luật sư bào chữa, phù hợp với các tiêu chuẩn quốc tế và định 

hướng chính sách bao gồm Nguyên tắc và Nguyên tắc của Liên Hợp Quốc về Tiếp cận 

Trợ giúp Pháp lý trong Hệ thống Tư pháp Hình sự. Các biện pháp này bao gồm các biện 

pháp khuyến khích luật sư cung cấp hỗ trợ pháp lý chuyên nghiệp, cải thiện thông tin 

cộng đồng như bộ dụng cụ tự trợ giúp và các trung tâm trợ giúp, và các chương trình 

luật sư thường trực, theo đó luật sư có mặt tại tòa án để cung cấp lời khuyên miễn phí 

cho các đương sự tự đại diện. Có lẽ cách thực hành tốt nhất của hai khu vực tài phán 

này là việc thu thập, đánh giá và xuất bản dữ liệu một cách có hệ thống để đo lường 

kết quả mà bị cáo tự đại diện đã trải qua và tác động kinh tế của hoạt động tự đại diện 

đối với hệ thống tư pháp, nhằm cung cấp thông tin cho việc xây dựng và cung cấp 

chính sách của các biện pháp trợ giúp pháp lý. 

D. CÁC QUY ĐỊNH CỦA PHÁP LUẬT VÀ THỰC TIỄN THI HÀNH HÌNH PHẠT TỬ 

HÌNH VÀ QUYỀN BÀO CHỮA TẠI VIỆT NAM 

I. Một số vấn đề lịch sử và quy định của Hiến pháp về quyền tự bào chữa 
và hình phạt tử hình  

Trong lịch sử của nhà nước Việt Nam đương đại, pháp luật luôn có quy định về 

các loại hình phạt để áp dụng đối với các tội phạm hình sự, trong đó bao gồm hình 

phạt tử hình có thể áp dụng đối với một số loại tội phạm đặc biệt nguy hiểm. Đồng 

thời quy định rõ về quyền bào chữa của những người bị buộc tội (gồm quyền tự bào 

chữa và nhờ người khác bào chữa). Các loại hình phạt khá phong phú, khá đa dạng; 

được quy định trong các văn bản pháp luật về tội phạm hình sự. Đối với mỗi loại tội 

phạm cụ thể có quy định hình phạt tử hình, thì đây không phải là hình phạt duy nhất 

và bắt buộc mà là một trong các phương án được quy định để thẩm phán, tòa án cân 

nhắc, lựa chọn và đưa ra quyết định cuối cùng dựa trên các căn cứ về tính chất, mức 

độ nghiêm trọng của tội phạm và yêu cầu phòng, chống tội phạm. Số lượng các loại tội 

phạm và hình phạt (bao gồm hình phạt tử hình) có biến động qua thời gian cùng với 

sự thay đổi và phát triển của pháp luật hình sự Việt Nam. 

Quyền bào chữa (bao gồm quyền tự bào chữa và quyền nhờ người khác bào 

chữa) là một trong các quyền cơ bản và quan trọng nhất của người bị buộc tội, được 

tuyên bố rõ ràng trong các bản hiến pháp và các văn bản pháp luật về thủ tục tố tụng 
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hình sự. Đối với những người có nguy cơ bị kết án tử hình, quyền bào chữa được quy 

định chặt chẽ và có cơ chế bảo đảm quyền có người bào chữa cho họ.  

Trong hệ thống pháp luật của Việt Nam, hình phạt tử hình và quyền tự bào chữa 

của tất cả những người bị buộc tội được ghi nhận rất sớm sau khi Việt Nam tuyên bố 

độc lập vào ngày 02/9/1945. Trong Sắc lệnh số 33c ngày 13/9/1045 về thành lập  án 

quân sự đã quy định: i) các loại hình phạt trong đó có hình phạt tử hình để tòa án áp 

dụng; ii) về quyền bào chữa của bị cáo; iii) về thủ tục thi hành và quyền xin ân giảm 

hình phạt tử hình. Những quy định nêu trên tiếp tục được khẳng định, nhấn mạnh 

trong nhiều Sắc lệnh bổ sung tổ chức và hoạt động của tòa án quân sự được ban hành 

vào các ngày 13/9/1945, 26/9/1945, 29/9/1945, 28/12/1945, 15/01/1946 và 

14/02/1946. 

Tiếp nối văn bản đầu tiên về hoạt động của tòa án quân sự, các sắc lệnh về việc 

truy tố, xét xử đối với các tội thuộc các lĩnh vực (gồm trộm cắp tài sản; phá hủy công 

sản; bắt cóc, tống tiền, ám sát và các tội phản quốc, chống chính quyền) đều có quy 

định nhiều loại hình phạt (tịch thu tài sản, tù có thời hạn, tù chung thân và xử tử / tử 

hình) để tòa án có thể lựa chọn và áp dụng khi xét xử mỗi vụ án cụ thể.159 

Từ đầu những năm 2000, yêu cầu cần cải cách tư pháp theo hướng hoàn thiện 

chính sách hình sự đã được đưa ra ở nhiều nghị quyết của Bộ chính trị, bao gồm: Nghị 

quyết số 08/NQ-TW (ngày 02/01/2002). Định hướng này trở thành chiến lược quốc gia 

trong các Nghị quyết số 48/NQ-TW và số 49/NQ-TW (ngày 2/6/2005) của Bộ Chính trị 

về Chiến lược xây dựng pháp luật và cải cách tư pháp đến năm 2020 đã khẳng định 

chủ trương của Đảng là hoàn thiện chính sách hình sự, đề cao hiệu quả phòng ngừa,  

“[h]ạn chế áp dụng hình phạt tử hình theo hướng chỉ áp dụng đối với một số ít loại tội 

phạm đặc biệt nghiêm trọng”; hoàn thiện các thủ tục tố tụng, bảo đảm tính đồng bộ, 

dân chủ, công khai, tôn trọng và bảo vệ quyền con người. Nội dung này được nhắc lại 

tại Kết luận số 92-KL/TW ngày 12/3/2014 và 01-KL/TW ngày 04/04/2016 của Bộ Chính 

trị.160 Gần đây hơn, năm 2018, những người tham gia hội thảo tham vấn về khả năng 

bãi bỏ hình phạt tử hình, bao gồm đại diện của chính phủ và cơ quan tư pháp Việt Nam 

đã đồng ý rằng hình phạt tử hình là sự vi phạm quyền sống và không thể thay đổi trong 

trường hợp kết án oan, nó tước đi cơ hội khôi phục quyền lợi của những người bị kết 

 
159 Sắc lệnh số 06 ngày 15/01/1946 về việc truy tố những người can tội ăn trộm, ăn cắp, tự ý phá huỷ cắt dây 
điện thoại và dây điện tín; Sắc lệnh số 26 ngày 25/02/1946 về trừng trị các tội phá hủy công sản, tội trộm cắp; 
Sắc lệnh số 27 ngày 26/02/1946 về trừng trị các tội bắt cóc, tống tiền, ám sát; Sắc lệnh số 133 ngày 
20/01/1953 về trừng trị các loại Việt gian, phản động đều có quy định về hình phạt tử hình.  
160 Kết luận số 92-KL/TW ngày 12/3/2014 của Bộ Chính trị về việc tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 49-NQ/TW, 
ngày 2/6/2005 của Bộ Chính trị khóa IX về Chiến lược cải cách tư pháp đến năm 2020; Kết luận 01-KL/TW, ngày 
04/04/2016 của Bộ Chính trị về việc tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 48-NQ/TW của Bộ Chính trị khóa IX về 
Chiến lược xây dựng và hoàn thiện hệ thống pháp luật Việt Nam đến năm 2010, định hướng đến năm 2020. 
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án tử hình, và việc áp dụng hình phạt tử hình nên bị hạn chế dần dần nhằm bãi bỏ và 

thay thế bằng các biện pháp khác.161 

i. Quy định về hình phạt tử hình trong Bộ luật Hình sự 

Từ năm 1985, các quy định về tội phạm và hình phạt được pháp điển hóa chung 

trong một văn bản là Bộ luật Hình sự. Bộ luật Hình sự năm 1985 gồm 280 điều luật với 

195 điều luật quy định về các tội phạm cụ thể; trong đó 29 điều về tội phạm cụ thể 

quy định hình phạt tử hình. Trong quá trình thi hành, Bộ luật Hình sự năm 1985 được 

sửa đổi 04 lần vào các năm 1989, 1991, 1992 và 1997. Kết quả sửa đổi đến năm 1997, 

Bộ luật có 301 điều, trong đó có 216 điều quy định các tội phạm cụ thể, bao gồm 44 

điều luật có quy định hình phạt tử hình ở khung hình phạt nặng nhất. Sự gia tăng đáng 

kể của số các điều luật có quy định hình phạt tử hình là kết quả của việc hình sự hóa 

các hành vi liên quan đến các chất ma túy, phân chia một số tội phạm thành các tội 

riêng và quy định hình phạt tử hình đối với một số tội phạm cụ thể.  

Đến năm 2000, Bộ luật Hình năm 1985 hết hiệu lực và được thay thế bởi Bộ 

luật Hình năm 1999. Bộ luật Hình năm 1999 có 344 điều luật, trong đó có 29 điều về 

các tội phạm cụ thể có quy định hình phạt tử hình, nghĩa là hình phạt tử hình đã được 

loại bỏ, không áp dụng đối với một số tội phạm162. Tiếp tục xu hướng giảm số các tội 

phạm có quy định hình phạt tử hình, trong lần sửa đổi vào năm 2009, có 07 điều luật 

của Bộ luật Hình năm 1999 đã xóa bỏ hình phạt tử hình.  

Bộ luật Hình sự năm 2015, được sửa đổi năm 2017 (gọi chung là Bộ luật Hình 

sự năm 2015), tiếp tục giảm số hình phạt tử hình đối với một số tội163, còn lại 18 tội 

danh trong tổng số 314 tội danh cụ thể có quy định hình phạt tử hình. Bộ luật Hình sự 

năm 2015 cũng đồng thời mở rộng hơn số các đối tượng có thể không bị xử phạt, 

không bị thi hành hình phạt tử hình và có thể được giảm hình phạt tử hình xuống tù 

chung thân.  

 
161 EU JULE, Nghiên cứu về khả năng Việt Nam phê chuẩn Nghị định thư tùy chọn thứ hai của Công ước quốc tế 
về các quyền dân sự và chính trị nhằm hướng tới xóa bỏ hình phạt tử hình (Hà Nội, tháng 10/2019) trang 35-
36. 
162 Và có sự quy định gộp các tội xâm phạm sở hữu nói chung, mà không còn sự phân chia các tội xâm phạm sở 
hữu xã hội chủ nghĩa và xâm phạm sở hữu của công dân. Ví dụ, có sự gộp tội “Cướp tài sản xã hội chủ nghĩa” 
với tội “Cướp tài sản công dân” thành tội “Cướp tài sản”.  
163 Đã loại bỏ hình phạt tử hình đối với các tội, gồm: Tội cướp tài sản (Điều 168); Tội sản xuất, buôn bán hàng 
giả là lương thực, thực phẩm, phụ gia thực phẩm (Điều 193); Tội tàng trữ trái phép chất ma túy (Điều 249); Tội 
chiếm đoạt trái phép chất ma túy (Điều 252); Tội phá huỷ công trình, cơ sở, phương tiện quan trọng về an ninh 
quốc gia (Điều 303); Tội chống mệnh lệnh (Điều 394) và Tội đầu hàng địch (Điều 399). 
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ii. Quyền tự bào chữa được ghi nhận trong Hiến pháp và pháp luật tố 

tụng hình sự. 

Trong các vụ án hình sự, bất kỳ người nào bị buộc tội đều có quyền bào chữa 

(gồm tự bào chữa và nhờ người khác bào chữa), không phụ thuộc vào tính chất, mức 

độ nghiêm trọng của loại tội phạm.164   

Điều 64 của Bản hiến pháp đầu tiên của Việt Nam, Hiến pháp năm 1946 có quy 

định: “Người bị cáo được quyền tự bào chữa lấy hoặc mượn luật sư”. Hiến pháp năm 

1959, 1980 cùng quy định: “Quyền bào chữa của người bị cáo được bảo đảm” (các 

Điều 102, 133). Hiến pháp năm 1992 quy định: “Quyền bào chữa của bị cáo được bảo 

đảm. Bị cáo có thể tự bào chữa hoặc nhờ người khác bào chữa cho mình” (Điều 132).  

Các văn bản pháp luật về trình tự, thủ tục tố tụng hình sự không chỉ quy định 

về quyền bào chữa của bị cáo trong giai đoạn xét xử tại tòa án mà còn mở rộng hơn, 

quy định rõ quyền bào chữa của người bị buộc tội trong các giai đoạn tố tụng trước 

khi xét xử; xác định rõ trách nhiệm của các cơ quan tiến hành tố tụng (Cơ quan điều 

tra, Viện kiểm sát và Toà án) trong bảo đảm quyền bào chữa của bị can, bị cáo. 

Ghi nhận những tiến bộ trong các văn bản pháp luật tố tụng hình sự về quyền 

tự bào chữa hoặc nhờ người khác bào chữa của người bị buộc tội, Hiến pháp năm 

2013 (hiện hành) của Việt Nam quy định rõ hơn về quyền bào chữa của những người 

bị buộc tội trong tất cả các giai đoạn tố tụng trước khi xét xử, không chỉ quy định quyền 

bào chữa của bị cáo trước tòa án mà còn ghi nhận quyền bào chữa của bị can trong 

các giai đoạn điều tra, truy tố và cả trong giai đoạn trước khi khởi tố một vụ án hình 

sự. Điều 31 Hiến pháp năm 2013 quy định như sau: “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”165.   

Tinh thần đổi mới và mở rộng về quyền bào chữa và bảo đảm quyền bào chữa 

của người bị buộc tội đã được triển khai cụ thể trong Bộ luật Tố tụng Hình sự năm 

2015 và các văn bản pháp luật có liên quan, trong đó bao gồm: Luật Thi hành tạm giữ, 

tạm giam năm 2015; Luật trợ giúp pháp lý năm 2017. Các văn bản này chứa đựng các 

quy định về quyền của người bị tạm giữ, tạm giam và những trường hợp người bị buộc 

tội có thể được trợ giúp pháp lý (miễn phí). 

 
164 Trong quá trình phát triển của pháp luât, tội phạm được phân loại thành những nhóm khác nhau: trọng tội 
và khinh tội; tội phạm ít nghiêm trọng và tội phạm nghiêm trọng; tôi phạm ít nghiêm trọng, tội phạm nghiêm 
trọng, tội phạm rất nghiêm trọng và tội phạm đặc biệt nghiêm trọng nghiêm trọng, phân 
165 Hiến pháp năm 2013: khoản 4 Điều 31. 
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II. Quy định của pháp luật hiện hành và thực tiễn áp dụng hình phạt tử 
hình tại Việt Nam 

i. Quy định về hình phạt tử hình 

Những quy định cơ bản và quan trọng nhất về việc áp dụng và thi hành hình 

phạt tử hình ở Việt Nam hiện nay được thể hiện trong Bộ luật Hình sự số 

100/2015/QH13 được sửa đổi, bổ sung bởi Luật số 12/2017/QH14 (gọi chung là Bộ 

luật Hình sự năm 2015 hay Bộ luật Hình sự như đã đề cập ở trên)166; Bộ luật Tố tụng 

Hình sự số 101/2015/QH13167 được sửa đổi, bổ sung bởi Luật số 02/2021/QH14168 (sau 

đây gọi chung là Bộ luật Tố tụng Hình sự năm 2015 hay Bộ luật Tố tụng Hình sự); và 

Luật thi hành án hình sự số 41/2019/QH14169 (sau đây gọi là Luật thi hành án hình sự 

năm 2019 hay Luật thi hành án hình sự). 

Bộ luật Hình sự quy định chung về phạm vi giới hạn loại tội phạm, nhóm tội 

phạm và điều kiện áp dụng hình phạt tử hình; những trường hợp không thi hành hình 

phạt tử hình tại Điều 40: 

 

Hộp 1: BỘ LUẬT HÌNH SỰ năm 2015 

Điều 40. Tử hình 

1. Tử hình là hình phạt đặc biệt chỉ áp dụng đối với người phạm tội đặc biệt nghiêm 
trọng thuộc một trong nhóm các tội xâm phạm an ninh quốc gia, xâm phạm tính mạng con 
người, các tội phạm về ma túy, tham nhũng và một số tội phạm đặc biệt nghiêm trọng khác 
do Bộ luật này quy định. 

2. Không áp dụng hình phạt tử hình đối với người dưới 18 tuổi khi phạm tội, phụ nữ 
có thai, phụ nữ đang nuôi con dưới 36 tháng tuổi hoặc người đủ 75 tuổi trở lên khi phạm tội 
hoặc khi xét xử. 

3. Không thi hành án tử hình đối với người bị kết án nếu thuộc một trong các trường 
hợp sau đây: 

a) Phụ nữ có thai hoặc phụ nữ đang nuôi con dưới 36 tháng tuổi; 

b) Người đủ 75 tuổi trở lên; 

c) Người bị kết án tử hình về tội tham ô tài sản, tội nhận hối lộ mà sau khi bị kết án đã 
chủ động nộp lại ít nhất ba phần tư tài sản tham ô, nhận hối lộ và hợp tác tích cực với cơ quan 
chức năng trong việc phát hiện, điều tra, xử lý tội phạm hoặc lập công lớn. 

4. Trong trường hợp quy định tại khoản 3 Điều này hoặc trường hợp người bị kết án 
tử hình được ân giảm, thì hình phạt tử hình được chuyển thành tù chung thân. 

 
166 Bộ luật này có hiệu lực kể từ ngày 01/01/2018. 
167 Bộ luật này có hiệu lực kể từ ngày 01/01/2018. 
168 Luật này có hiệu lực từ ngày 01/12/2021. 
169 Luật này có hiệu lực từ ngày 01/01/2020. 
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Bộ luật Hình sự gồm 426 điều luật, kết cấu 03 phần: i) Phần thứ nhất, những 

quy định chung, các Điều 1-107; ii) Phần thứ hai, các tội phạm, các Điều 108 - 425; iii) 

Phần thứ ba, điều khoản thi hành, Điều 426. Phần các tội phạm được chia thành 14 

chương theo nhóm tội phạm có cùng khách thể bảo vệ của luật hình sự, có tổng số có 

314 điều luật, quy định 313 tội phạm cụ thể170. Mỗi điều luật quy định tội phạm cụ thể 

đều phân chia thành các khung hình phạt, thông thường từ 02-05 khung hình phạt có 

mức độ nghiêm khắc khác nhau, tương ứng với tính chất nghiêm trọng của hành vi 

phạm tội hoặc hậu quả của tội phạm. Trong cả 313 điều luật về các tội phạm cụ thể có 

tổng số trên 1000 khung hình phạt. 

Về hình phạt tử hình, trong Bộ luật Hình sự có 18 điều luật/tội phạm cụ thể 

(thuộc 07 nhóm hay 07 chương về các tội phạm cụ thể) có quy định hình phạt tử hình 

ở khung hình phạt nặng nhất, gồm: chương các tội xâm phạm an ninh quốc gia (06 

điều); các tội phạm liên quan đến ma túy (03 điều); các tội phá hoại hòa bình, chống 

loài người và tội ác chiến tranh (03 điều); các tội xâm phạm đến tính mạng, sức khỏe, 

nhân phẩm, danh dự của con người (02 điều); các tội phạm về tham nhũng (02 điều); 

các tội xâm phạm trật tự quản lý kinh tế (01 điều) và các tội xâm phạm an toàn công 

cộng, trật tự công cộng (01 điều).  

Tại 18 điều luật, 18 tội tội phạm cụ thể có quy định hình phạt tử hình, đều chứa 

đựng các khung hình phạt khác nhau về tính nghiêm khắc, từ xử phạt tù 1-5 năm đến 

xử phạt tử hình. Trong số 18 khung hình phạt có quy định hình phạt tử hình, mức thấp 

nhất của khung hình phạt là: phạt tù 10 năm, phạt tù 12 năm và phạt tù 20 năm. Có 02 

tội171, khung hình phạt nặng nhất quy định phạt tù từ 10 năm đến 20 năm, tù chung 

thân hoặc tử hình; có 09 tội, khung hình phạt nặng nhất quy định phạt tù từ 12 năm 

đến 20 năm, tù chung thân hoặc tử hình; và có 07 tội, khung hình phạt nặng nhất quy 

định phạt tù 20 năm, tù chung thân hoặc tử hình. Mười tám tội tội phạm cụ thể có 

quy định hình phạt tử hình được liệt kê ở Bảng số 2 của Phụ lục.  

Đối với mỗi người phạm tội bị truy tố về một hành vi phạm tội cụ thể thuộc 

khung hình phạt tử hình thì người đó vẫn có nhiều khả năng không bị tòa án xử phạt 

tử hình bởi lẽ hình phạt tử hình chỉ là hình phạt nặng nhất, được quy định dưới dạng 

lựa chọn. Hội đồng xét xử có thể lựa chọn phạt tù có thời hạn (không quá 20 năm tù) 

hoặc tù chung thân để áp dụng đối với họ. Như đã đề cập, hình phạt tử hình sẽ không 

áp dụng, không thi hành đối với người phạm tội nếu thuộc những trường hợp: i) Người 

 
170 Một điều quy định về hình phạt bổ sung (Điều 122) và một điều quy định tội đảm nhiệm chức vụ (Điều 
352). 
171 Tội khủng bố (Điều 299) và Tội Tội phá hoại hòa bình, gây chiến tranh xâm lược (Điều 421). 
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dưới 18 tuổi khi phạm tội; ii) Phụ nữ có thai, phụ nữ đang nuôi con dưới 36 tháng tuổi 

khi phạm tội hoặc khi xét xử, thi hành; iii) Người đủ 75 tuổi trở lên khi phạm tội hoặc 

khi xét xử hoặc khi thi hành. Hơn nữa, Điều 40 (khoản 3) Bộ luật Hình sự quy định 

không thi hành hình phạt tử hình đối với những người bị kết án tử hình về tội tham ô 

tài sản, tội nhận hối lộ mà sau khi bị kết án đã chủ động nộp lại ít nhất ba phần tư tài 

sản tham ô, nhận hối lộ và hợp tác tích cực với cơ quan chức năng trong việc phát hiện, 

điều tra, xử lý tội phạm hoặc lập công lớn. Ngoài những trường hợp pháp luật quy định 

không xử phạt hoặc không thi hành, thì hình phạt tử hình cũng sẽ không được thực 

hiện đối với những trường hợp được Chủ tịch nước ân giảm.  

Theo quy định của pháp luật, sau khi bản án có hiệu lực, các bản án sẽ được thi 

hành. Đối với các bản án tử hình, thủ tục được quy định chặt chẽ hơn. Điều 367 Bộ 

luật Tố tụng Hình sự năm 2015 quy định, các bản án tử hình được xem xét trước khi 

thi hành. Theo đó, Chánh án Tòa án nhân dân tối cao và Viện trưởng Viện kiểm sát 

nhân dân tối cao sẽ xem xét lại bản án để bảo đảm các bản án tử hình đã được xét xử 

có căn cứ và đúng pháp luật, không có sai sót làm ảnh hưởng đến quyền và lợi ích hợp 

pháp của người bị kết án. Tiếp đó, nếu trong thời hạn 7 ngày kể từ khi bản án có hiệu 

lực pháp luật mà người bị kết án tử hình có gửi đơn xin ân giảm án tử hình lên Chủ 

tịch nước thì Chủ tịch nước sẽ xem xét, quyết định việc có ân giảm hay không. Nếu 

được ân giảm thì hình phạt tử hình được giảm xuống tù chung thân. Nếu đơn xin ân 

giảm bị bác thì bản án tử hình được thi hành.  

 

HỘP 2: BỘ LUẬT TỐ TỤNG HÌNH SỰ năm 2015 

Điều 367. Thủ tục xem xét bản án tử hình trước khi thi hành 

1. Thủ tục xem xét bản án tử hình trước khi thi hành được thực hiện: 

a) Sau khi bản án tử hình có hiệu lực pháp luật, hồ sơ vụ án phải được gửi ngay cho 
Chánh án Tòa án nhân dân tối cao và bản án phải được gửi ngay cho Viện trưởng Viện kiểm 
sát nhân dân tối cao; 

b) Sau khi đã xem xét hồ sơ vụ án để quyết định kháng nghị hoặc quyết định không 
kháng nghị giám đốc thẩm hoặc tái thẩm, Tòa án nhân dân tối cao phải chuyển hồ sơ vụ án 
cho Viện kiểm sát nhân dân tối cao. Trong thời hạn 01 tháng kể từ ngày nhận được hồ sơ vụ 
án, Viện kiểm sát nhân dân tối cao phải trả lại hồ sơ vụ án cho Tòa án nhân dân tối cao; 

c) Trong thời hạn 02 tháng kể từ ngày nhận được hồ sơ vụ án, Chánh án Tòa án nhân 
dân tối cao, Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao phải quyết định kháng nghị hoặc 
quyết định không kháng nghị giám đốc thẩm hoặc tái thẩm; 

d) Trong thời hạn 07 ngày kể từ ngày bản án có hiệu lực pháp luật, người bị kết án 
được gửi đơn xin ân giảm lên Chủ tịch nước; 

đ) Bản án tử hình được thi hành nếu Chánh án Tòa án nhân dân tối cao và Viện trưởng 
Viện kiểm sát nhân dân tối cao không kháng nghị theo thủ tục giám đốc thẩm hoặc tái thẩm 
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và người bị kết án không có đơn xin ân giảm lên Chủ tịch nước. 

Trường hợp bản án tử hình bị kháng nghị theo thủ tục giám đốc thẩm hoặc tái thẩm 
mà Hội đồng giám đốc thẩm, Hội đồng tái thẩm Tòa án nhân dân tối cao quyết định không 
chấp nhận kháng nghị và giữ nguyên bản án tử hình thì Tòa án nhân dân tối cao phải thông 
báo ngay cho người bị kết án biết để họ làm đơn xin ân giảm hình phạt tử hình; 

e) Trường hợp người bị kết án có đơn xin ân giảm hình phạt tử hình thì bản án tử hình 
được thi hành sau khi Chủ tịch nước bác đơn xin ân giảm. 

2. Khi có căn cứ quy định tại khoản 3 Điều 40 của Bộ luật Hình sự thì Chánh án Tòa án 
đã xét xử sơ thẩm không ra quyết định thi hành án tử hình và báo cáo Chánh án Tòa án nhân 
dân tối cao để xem xét chuyển hình phạt tử hình thành tù chung thân cho người bị kết án. 

 

Đối với những người bị kết án tử hình mà không thi hành172, hình phạt tử hình 

được ân giảm xuống tù chung thân173. Khi chấp hành, hình phạt có tù chung thân có 

thể được giảm xuống thành tù có thời hạn. Cụ thể, khi người phạm tội bị kết án đã 

chấp hành được ít nhất 25 năm tù, có nhiều tiến bộ và đã bồi thường được một phần 

nghĩa vụ dân sự, thì giảm xuống 30 năm tù và phải bảo đảm thời hạn thực tế chấp 

hành hình phạt là 30 năm tù174 trừ trường hợp được đặc xá.  

Trong một số trường hợp đặc biệt, để đáp ứng yêu cầu về đối nội hoặc đối 

ngoại, Nhà nước Việt Nam có thể phóng thích sớm hơn đối với những người đã bị kết 

án tử hình và được ân giảm xuống tù chung thân hoặc tù có thời hạn bởi quyết định 

đặc xá của Chủ tịch nước theo quy định của Luật Đặc xá.175 

ii. Thực tiễn áp dụng hành hình phạt tử hình 

Trên cơ sở các quy định của Bộ luật Hình sự về tội danh và khung hình phạt, để 

lựa chọn và quyết định hình phạt đối với mỗi bị cáo trong từng vụ án cụ thể, Hội đồng 

xét xử phải cân nhắc theo các tiêu chí: tính chất và mức độ nguy hiểm cho xã hội của 

hành vi phạm tội, nhân thân người phạm tội, các tình tiết giảm nhẹ và tăng nặng trách 

nhiệm hình sự. Việc áp dụng hình phạt tử hình phải được cân nhắc thận trọng và kỹ 

càng, bao gồm cả những vấn đề về yếu tố chính trị - xã hội như quan hệ quốc tế và dư 

luận xã hội; yêu cầu phòng ngừa tội phạm nói chung. Những trường hợp tòa án quyết 

định xử phạt tử hình thường là đối với người chủ mưu, cầm đầu (những vụ án có đồng 

phạm); các bị cáo tái phạm nguy nghiểm, côn đồ, thực hiện tội phạm một cách man 

rợ, tàn bạo (đối với những tội xâm phạm tính mạng); những trường hợp phạm tội có 

 
172 Bao gồm những trường hợp quy định tại khoản 3 Điều 40 Bộ luật hình sự và những người được ân giảm 
hình phạt tử hình. 
173 Bộ luật hình sự: Khoản 4 Điều 40 
174 Bộ luật hình sự: khoản 6 Điều 60.  
175 Luật Đặc xá: Điều 22.  
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tổ chức, ngoan cố đến cùng, gây thiệt hại đặc biệt lớn (các tội phạm về ma túy, tham 

nhũng). 

Thực tiễn kết quả xét xử các tội phạm những năm gần đây cho thấy, không có 

trường hợp nào bị kết án tử hình về các tội xâm phạm an ninh quốc gia; tội khủng bố; 

các tội phá hoại hòa bình, chống loài người và tội ác chiến tranh. Theo số liệu thống 

kê, số bị cáo bị kết án tử hình chiếm khoảng 0,2% tổng số bị cáo bị tòa án đưa ra xét 

xử; trong đó tội giết người chiếm 32,64%; các tội phạm về ma túy chiếm 66,42%.176 

Những trường hợp còn lại là bị cáo phạm các tội về tội phạm tham nhũng hoặc tội 

phạm hiếp dâm người dưới 16 tuổi, chiếm tỷ lệ rất nhỏ. Trong những năm gần đây, số 

lượng án tử tình có xu hướng tăng nhanh,177 điều này có thể giải thích bởi số các vụ án 

về ma túy mà các cơ quan thực thi pháp luật bắt giữ có khối lượng đặc biệt lớn, gấp 

hàng hàng lần so với khối lượng khởi điểm mà pháp luật quy định có thể áp dụng hình 

phạt tử hình. Thực tiễn áp dụng hình phạt tử hình đối với tội phạm về tham nhũng đã 

thay đổi đáng kể từ những năm 2013 đến nay, khi Đảng và Nhà nước Việt Nam đẩy 

mạnh quyết tâm chống tham nhũng một cách quyết liệt và thực chất, không có vùng 

cấm, không có ngoại lệ. Kể từ đó đến nay, số người bị kết án về tội tham ô tài sản đã 

tăng lên. Trong số này, có những bị cáo bị kết án tử hình trong hai vụ án khác nhau, 

như trường hợp Vũ Quốc Hảo khi phạm tội là Tổng giám đốc Công ty cho thuê tài chính 

thuộc Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam  (ALCII)178. Những 

trường hợp bị kết án tử thình về tội tham nhũng luôn được sự quan tâm đặc biệt của 

dư luận xã hội và truyền thông đưa tin rộng rãi: 

Những vụ án có quyết định hình phạt tử hình trong thời gian vừa qua là trường 

hợp của Dương Chí Dũng và Mai Văn Phúc trong vụ án Tham ô tài sản và Cố ý làm trái 

quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiệm trọng xảy ra tại Tổng 

Công ty Hàng hải Việt Nam (Vinalines), được xét xử sơ thẩm trong năm 2013 và xét xử 

phúc thẩm trong năm 2014.179 Tiếp theo là trường hợp của Vũ Quốc Hảo và Phạm 

Minh Tuấn trong vụ án xảy ra tại Công ty cho thuê tài chính ALCII và Công ty cổ phần 

Cát Long Hải được xét xử sơ thẩm năm 2014 và xét xử phúc thẩm năm 2015;180 Vũ 

 
176 Dương Việt Dũng (2018) Hình phạt tử hình theo quy định của Bộ luật Hình sự năm 2015; Luận văn thạc sỹ, 
Đai học Luật Hà Nội, trang 49. 
177 Lê Duy Tường (2021) Quyền của Chủ tịch nước trong ân giảm án tử hình và đặc xá, Nghiên cứu Lâp pháp, 
truy cập 7 March 2022. < http://lapphap.vn/Pages/tintuc/tinchitiet.aspx?tintucid=210798>. 
178 Xem tại: Hai lần lãnh án tử, ông Vũ Quốc Hảo tiếp tục bị đề nghị bồi thường 75 tỉ < https://tuoitre.vn/hai-
lan-lanh-an-tu-ong-vu-quoc-hao-tiep-tuc-bi-de-nghi-boi-thuong-75-ti-20201123133324875.htm> 
179 Xem: Nhóm PV, Y án tử hình Dương Chí Dũng, Mai Văn Phúc truy cập: 6 March 2022 
https://www.24h.com.vn/tin-tuc-trong-ngay/y-an-tu-hinh-duong-chi-dung-mai-van-phuc-c46a628425.html. 
180 Trong vụ án này, Tòa án cấp sơ thẩm đã tuyên tử hình 03 bị cáo, sau đó Tòa án cấp phúc thẩm giảm hình 
phạt đối với bị cáo Hoàng Lộc từ tử hình xuống tù chung thân; xem tại Y án tử hình nguyên Tổng giám đốc Cty 
ALC II Vũ Quốc Hảo < https://baotainguyenmoitruong.vn/y-an-tu-hinh-nguyen-tong-giam-doc-cty-alc-ii-vu-
quoc-hao-263235.html> 

https://www.24h.com.vn/tin-tuc-trong-ngay/y-an-tu-hinh-duong-chi-dung-mai-van-phuc-c46a628425.html
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Quốc Hảo và Đặng Văn Hai trong vụ án xảy ra tại Công ty cho thuê tài chính ALCII được 

xét xử sơ thẩm trong năm 2015 và xét xử phúc thẩm năm 2016;181 Trần Văn Liêm và 

Giang Kim Đạt trong vụ án xảy ra tại Tập đoàn Vinashinlines được xét xử sơ thẩm và 

phúc thẩm cùng trong năm 2017. Mới nhất là trường hợp Nguyễn Xuân Sơn trong vụ 

án xảy ra tại Ngân hàng Đại dương Oceanbank xét xử trong năm 2018.  

Trong vụ án Nguyễn Xuân Sơn, bên cạnh việc tuyên y án sơ thẩm, giữ nguyên 

hình phạt tử hình mà tòa án cấp sơ thẩm đã tuyên đối với bị cáo Nguyễn Xuân Sơn, 

Hội đồng xét xử phúc thẩm còn có nhận định: bị cáo đã thành khẩn khai báo, nhất là 

trong giai đoạn xét xử phúc thẩm; gia đình bị cáo Sơn có công với cách mạng, bản thân 

bị cáo có nhiều thành tích trong công tác. Bị cáo Sơn đã thể hiện ý chí muốn khắc phục 

hậu quả, gia đình bị cáo cũng thể hiện mong muốn được khắc phục hậu quả cho bị cáo 

nên Hội đồng xét xử phúc thẩm sẽ kiến nghị Chánh án Tòa án nhân dân tối cao xem 

xét giảm hình phạt cho bị cáo Sơn từ tử hình xuống chung thân sau khi ít nhất 3/4 hậu 

quả về số tiền đã chiếm đoạt đã được khắc phục, trả lại cho Nhà nước.182 Tuy nhiên, 

cơ quan có thẩm quyền đã xác định số tiền, tài sản mà Nguyễn Xuân Sơn và gia đình 

đã nộp lại ít hơn ba phần tư số tài sản mà bị cáo Sơn phải bồi thường nên Nguyễn Xuân 

Sơn không được giảm tử hình xuống tù chung thân theo quy định tại khoản 3 Điều 40 

Bộ luật Hình sự. Sau đó, Nguyễn Xuân Sơn được Chủ tịch nước ân giảm xuống tù chung 

thân theo quy trình xem xét lại bản án trước khi thi hành. 

Từ khi được quy định trong Bộ luật Hình sự đến nay, chưa có trường hợp nào 

được giảm hình phạt từ tử hình xuống tù chung thân với lý do đã khắc phục, nộp lại 

được ít nhất ba phần tư hậu quả về số tiền đã chiếm đoạt. 

Theo báo cáo tổng kết công tác nhiệm kỳ của Chủ tịch nước, trong giai đoạn 

2016 – 2021, Chủ tịch nước đã quyết định ân giảm án tử hình xuống tù chung thân cho 

94 bị án, bác đơn xin ân giảm của 295 bị án và gửi trả 23 hồ sơ về Tòa án nhân dân tối 

cao để xem xét, giải quyết theo thẩm quyền vì người phạm tội không viết đơn xin ân 

giảm án tử hình mà chỉ viết đơn kêu oan, đơn xin thi hành án sớm.183  

Thực tiễn thi hành án đối với những người bị kết án tử hình được giảm xuống 

tù chung thân theo quy định của Bộ luật Hình sự năm 2015 thì chưa có ai được trả tự 

do vì thời hạn chấp hành hình phạt của họ còn ngắn. Tuy nhiên, đối với những người 

 
181 Xem tại: Hai lần lãnh án tử, ông Vũ Quốc Hảo tiếp tục bị đề nghị bồi thường 75 tỉ < https://tuoitre.vn/hai-
lan-lanh-an-tu-ong-vu-quoc-hao-tiep-tuc-bi-de-nghi-boi-thuong-75-ti-20201123133324875.htm> 
182 Xem tại: Nguyễn Hưng, Y án tử hình đối với Nguyễn Xuân Sơn và chung thân đối với Hà Văn Thắm 
https://cand.com.vn/Ban-tin-113/Y-an-tu-hinh-doi-voi-Nguyen-Xuan-Son-va-chung-than-doi-voi-Ha-Van-
Tham-i474401/. 
183 Báo cáo số 01/BC-CTN, ngày 12/3/2021 của Chủ tịch nước về tổng kết công tác nhiệm kỳ 2016 - 2021 của 
Chủ tịch nước, tr.7. (trích dẫn từ Lê Duy Tường (2021) Quyền của Chủ tịch nước trong ân giảm án tử hình và 
đặc xá, Nghiên cứu Lâp pháp, truy cập 7 March 2022. 
<http://lapphap.vn/Pages/tintuc/tinchitiet.aspx?tintucid=210798>. 

https://cand.com.vn/Ban-tin-113/Y-an-tu-hinh-doi-voi-Nguyen-Xuan-Son-va-chung-than-doi-voi-Ha-Van-Tham-i474401/
https://cand.com.vn/Ban-tin-113/Y-an-tu-hinh-doi-voi-Nguyen-Xuan-Son-va-chung-than-doi-voi-Ha-Van-Tham-i474401/


50 
 

đã bị kết án tử hình theo quy định của Bộ luật Hình sự năm 2009 hoặc Bộ luật Hình sự 

năm 1985 mà không phải thi hành và được giảm xuống tù chung thân và tù có thời hạn 

thì có nhiều trường hợp đã chấp hành xong hình phạt hoặc được đặc xá tha tù trước 

thời hạn. Trong số đó, có những trường hợp được truyền thông xã hội nhắc đến nhiều 

bởi những vụ án liên quan đến họ đều đặc biệt nghiêm trọng, xảy ra trong các doanh 

nghiệp có ảnh hưởng lớn đến nên kinh tế và sau khi được đặc xá tha tù, họ có những 

đóng góp ý nghĩa cho cộng đồng: 

i) Nguyễn Văn Mười Hai bị xử phạt tử hình về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” 

trong vụ án nước hoa Thanh Hương, bị bắt giam năm 1990, được Chủ tịch nước 

ân giảm xuống tù chung thân và được đặc xá tha tù trước thời hạn vào năm 

2006;184  

ii) Lê Minh Hải bị kết án tử hình về tội “Tham ô tài sản” trong vụ án Tamexco, bị 

bắt giam năm 1995, được Chủ tịch nước ân giảm xuống tù chung thân và được 

đặc xá tha tù trước thời hạn vào năm 2005;185  

iii) Liên Khui Thìn bị kết án tử hình về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” trong vụ 

án Epco-Minh Phụng, bị bắt giam vào năm 1997, được Chủ tịch nước ân giảm 

xuống tù chung thân năm 2003 và được đặc xá tha tù trước thời hạn vào năm 

2009.186 

iii Khuyến nghị về hình phạt tử hình đối với Việt Nam trong khuôn khổ 

Rà soát định kỳ phổ quát (UPR) và ICCPR 

Năm 2019, Việt Nam tham gia chu kỳ thứ ba của quy trình Rà soát định kỳ phổ 

quát (UPR) do Hội đồng Nhân quyền LHQ (HRC) thực hiện. Báo cáo của Nhóm công tác 

về Rà soát định kỳ phổ quát: Việt Nam ghi nhận “Việt Nam rất coi trọng quá trình rà 

soát định kỳ phổ quát.”187 Việt Nam đã nhận được một số khuyến nghị liên quan đến 

hình phạt tử hình từ các Quốc gia Thành viên khác. Trong cuộc đối thoại tương tác với 

các quốc gia thành viên của LHQ, 120 tuyên bố đã được đưa ra, bao gồm một số 

khuyến nghị về các vấn đề khác nhau trong phạm vi hoạt động của HRC và liên quan 

đến các nghĩa vụ theo ICCPR, bao gồm cả hình phạt tử hình. Về khía cạnh này, Báo cáo 

lưu ý rằng Việt Nam cho rằng hình phạt tử hình là một biện pháp cần thiết để ngăn 

 
184 Xem tại: https://dantri.com.vn/kinh-doanh/dai-gia-so-mot-nguyen-van-muoi-hai-va-cau-chuyen-tai-khoi-
nghiep-tai-dat-sai-gon-20150903115249505.htm.  
185 Xem:   <https://vnexpress.net/tu-tu-tro-thanh-tong-giam-doc-2119596.html> 
186 Xem:   <https://diendandoanhnghiep.vn/chuyen-ve-vu-an-minh-phung-epco-phan-4-nguoi-tu-tu-dac-biet-
178561.html> 
187 UN HRC, UN Doc. A/HRC/41/7, Báo cáo của Nhóm Công tác về Rà soát Định kỳ Phổ quát - Việt Nam 
(28/3/2019), trực tuyến: <https://documents-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/ 
G19/083/45/PDF/G1908345.pdf?OpenElement> [truy cập ngày 12 tháng 9 năm 2022] tại đoạn. 5. 

https://dantri.com.vn/kinh-doanh/dai-gia-so-mot-nguyen-van-muoi-hai-va-cau-chuyen-tai-khoi-nghiep-tai-dat-sai-gon-20150903115249505.htm
https://dantri.com.vn/kinh-doanh/dai-gia-so-mot-nguyen-van-muoi-hai-va-cau-chuyen-tai-khoi-nghiep-tai-dat-sai-gon-20150903115249505.htm
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ngừa các tội phạm nghiêm trọng nhất.188 Một số quốc gia đã khuyến nghị Việt Nam áp 

dụng các biện pháp thay thế hướng tới bãi bỏ hoặc hạn chế hình phạt tử hình. Đó là 

khuyến nghị 38.146 của Bỉ để “hạn chế việc sử dụng hình phạt tử hình đối với các tội 

phạm đáp ứng ngưỡng “tội phạm nghiêm trọng nhất” theo luật quốc tế và khuyến 

nghị 38.291 của Thụy Điển để “giới thiệu lệnh cấm quốc gia về hình phạt tử hình, nhằm 

mục đích hoàn thành bãi bỏ. Cho đến lúc đó, giảm số lượng các tội phạm phải chịu 

hình phạt tử hình, đảm bảo rằng hình phạt tử hình không áp dụng cho các tội phạm 

khác ngoài các tội phạm “nghiêm trọng nhất”, phù hợp với Công ước Quốc tế về các 

Quyền Dân sự và Chính trị ICCPR.”189 

Phúc đáp lại các khuyến nghị này, Việt Nam “cam kết chắc chắn rằng việc áp 

dụng hình phạt này trên thực tế sẽ tuân thủ nghiêm ngặt ICCPR, và do đó, Việt Nam 

chỉ chấp nhận các khuyến nghị hoặc các yếu tố có liên quan phù hợp theo ranh giới 

đó”.190 Kết quả là Việt Nam cũng chấp nhận nhiều khuyến nghị khác nhau, tập trung 

vào việc hạn chế sử dụng hình phạt tử hình đối với các tội phạm có ngưỡng “tội phạm 

nghiêm trọng nhất” theo luật pháp quốc tế, bao gồm cả việc chấp nhận toàn bộ khuyên 

nghị 38.146 của Bỉ. 

Ngoài ra, nhấn mạnh lại các khuyến nghị của Ủy ban Chống Tra tấn vào năm 2018, Ủy 

ban Nhân quyền LHQ đã ban hành Nhận xét kết luận về việc thực thi ICCPR của Việt 

Nam vào năm 2019, trong đó đã xác định yêu cầu Việt Nam xem xét đưa ra tạm hoãn 

áp dụng hình phạt tử hình và gia nhập đối với Nghị định thư tùy chọn thứ hai của ICCPR 

nhằm mục tiêu xóa bỏ hình phạt tử hình là các khuyến nghị ưu tiên. Ngoài ra, Ủy ban 

cũng khuyến nghị rằng, trong khi chờ có lệnh tạm hoãn, số lượng tội phạm bị áp dụng 

hình phạt tử hình nên giảm xuống và chỉ giữ lại hình phạt tử hình đối với những tội 

phạm nghiêm trọng nhất có liên quan đến giết người.191 

III. Pháp luật hiện hành và thực tiễn thực hiện quyền tự bào chữa 

i. Các quy định của pháp luật về quyền tự bào chữa 

Như đã dề cập, quyền bào chữa ghi nhận trong các bản Hiến pháp của Việt Nam. 

Bảo đảm quyền bào chữa của người bị buộc tội là nguyên tắc cơ bản của tố tụng hình 

sự Việt Nam hiện hành, được quy định tại Điều 16 Bộ luật tố tụng Hình sự năm 2015. 

Hộp 3: Bộ luật tố tụng Hình sự năm 2015 

 
188 Đã dẫn tại đoạn 22. 
189 Đã dẫn tại đoạn 38. 
190 UN HRC, UN Doc. A/HRC/41/7/Add.1, Báo cáo của Nhóm Công tác về Rà soát Định kỳ Phổ quát - Việt Nam: 
Phụ lục - Quan điểm về kết luận và/hoặc khuyến nghị, cam kết tự nguyện và trả lời của Quốc gia được rà soát 
(26 tháng 6 năm 2019), trực tuyến: 
<https://www.ecoi.net/en/file/local/2012456/A_HRC_41_7_Add.1_VietNam_E.docx> [truy cập ngày 12 tháng 
9 năm 2022] tại đoạn 15. 
191 UN HRC, UN Doc CCPR /C/ VNM /CO/3 Nhận xét kết luận báo cáo định kỳ lần thứ ba của Việt Nam. 
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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 

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. 

Trong nguyên tắc cơ bản này, quyền tự bào chữa được quy định rõ rằng người 

bị buộc tội có quyền tự bào chữa và nhờ người khác bào chữa; đồng thời yêu cầu các 

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 có thể thực hiện đầy đủ quyền được xét xử công 

bằng, bao gồm các nguyên tắc cơ bản khác của tố tụng hình sự, như: nguyên tắc xác 

định sự thật vụ án, nguyên tắc suy đoán vô tội, bảo đảm tranh tụng và tòa án độc lập 

trong xét xử. 

Trong một vụ án hình sự, tùy theo giai đoạn tố tụng hình sự mà người bị buộc 

tội được xác định theo những tên gọi là: người bị bắt, người bị tạm giữ, bị can và bị 

cáo. Những người này có các quyền và nghĩa vụ quy định tại các Điều 58-61 Bộ luật Tố 

tụng Hình sự năm 2015. Tùy theo giai đoạn tố tụng, người buộc tội có các quyền tương 

ứng với từng giai đoạn. Trong mọi giai đoạn tố tụng, họ đều có các quyền để bảo đảm 

cho việc được xét xử công bằng, quyền tự bào chữa và một số các quyền có liên quan 

để bảo đảm việc tự bào chữa có hiệu quả như quyền được lý do bị bắt, bị khởi tố, 

được nhận các quyết định tố tụng. Tổng hợp chung, qua các giai đoạn tố tụng, từ khi 

bị bắt, tạm giữ rồi trở thành bị can và bị cáo, người bị buộc tội có các quyền và nghĩa 

vụ sau: 

 

Hộp 4: BỘ LUẬT TỐ TỤNG HÌNH SỰ năm 2015  

Quyền và nghĩa vụ của người bị buộc tội (các Điều 58 -61) 

Các quyền 

1) Được thông báo, được nghe, nhận nhận lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp, 
lệnh bắt người bị giữ trong trường hợp khẩn cấp, quyết định tạm giữ, lệnh bắt người, quyết 
định tạm giữ, tạm giam; được nhận quyết định phê chuẩn lệnh bắt người bị giữ trong trường 
hợp khẩn cấp, quyết định truy nã;  

 2) Được thông báo về lí do bị tạm giữ, bị bắt, bị khởi tố 

3) Được thông báo và giải thích về các quyền và nghĩa vụ tương ứng theo các quy định 
tại Điều 58 hoặc Điều 59, 60 và 61 Bộ luật tố tụng Hình sự; 

4) Trình bày lời khai, trình bày ý kiến, không buộc phải đưa ra lời khai chống lại chính 
mình hoặc buộc phải nhận mình có tội; ,  

5) Đưa ra chứng cứ, tài liệu, đồ vật, yêu cầu; 
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6) Trình bày ý kiến về chứng cứ, tài liệu, đồ vật liên quan và yêu cầu người có thẩm 
quyền tố tụng kiểm tra, đánh giá; 

7) Tự bào chữa, nhờ người bào chữa; 

8) Được nhận các quyết định tố tụng có liên quan, gồm: quyết khởi tố bị can; quyết 
định thay đổi, bổ sung quyết định khởi tố bị can, quyết định phê chuẩn quyết định khởi tố bị 
can, quyết định phê chuẩn quyết định thay đổi, bổ sung quyết định khởi tố bị can; quyết định 
áp dụng, thay đổi, hủy bỏ biện pháp ngăn chặn, biện pháp cưỡng chế; bản kết luận điều tra; 
quyết định đình chỉ, tạm đình chỉ điều tra; quyết định đình chỉ, tạm đình chỉ vụ án; bản cáo 
trạng, quyết định truy tố; quyết định đưa vụ án ra xét xử; bản án, quyết định của Tòa án và 
các quyết định tố tụng khác theo quy định của Bộ luật tố tụng Hình sự; 

9) Đề nghị giám định, định giá tài sản; đề nghị thay đổi người có thẩm quyền tiến hành 
tố tụng, người giám định, người định giá tài sản, người phiên dịch, người dịch thuật;  

10) Đọc, ghi chép bản sao tài liệu hoặc tài liệu được số hóa liên quan đến việc buộc 
tội, gỡ tội hoặc bản sao tài liệu khác liên quan đến việc bào chữa kể từ khi kết thúc điều tra 
khi có yêu cầu;  

11) Tham gia phiên tòa; 

12) Đề nghị triệu tập người làm chứng, bị hại, người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan 
đến vụ án, người giám định, người định giá tài sản, người tham gia tố tụng khác và người có 
thẩm quyền tiến hành tố tụng tham gia phiên tòa; 

13) Đề nghị chủ tọa phiên tòa hỏi hoặc tự mình hỏi người tham gia phiên tòa nếu được 
chủ tọa đồng ý; tranh luận tại phiên tòa; 

14) Nói lời sau cùng trước khi nghị án; 

15) Xem biên bản phiên tòa, yêu cầu ghi những sửa đổi, bổ sung vào biên bản phiên 
tòa; 

16) Kháng cáo bản án, quyết định của Tòa án; 

17) Khiếu nại quyết định, hành vi tố tụng của cơ quan, người có thẩm quyền tiến hành 
tố tụng;  

18) Các quyền khác theo quy định của pháp luật.  

Các nghĩa vụ 

19) Có mặt theo giấy triệu tập của người tiến hành tố tụng, của Tòa án. Trường hợp 
vắng mặt không vì lý do bất khả kháng hoặc không do trở ngại khách quan thì có thể bị áp 
giải; nếu bỏ trốn thì bị truy nã; 

20) Chấp hành quyết định, yêu cầu cơ quan và người có thẩm quyền tiến hành tố tụng; 
chấp hành quyết định, yêu cầu của Tòa án; 

21) Người bị giữ trong trường hợp khẩn cấp, người bị bắt có nghĩa vụ chấp hành lệnh 
giữ người, lệnh bắt người và yêu cầu của cơ quan, người có thẩm quyền giữ người, bắt người 
theo quy định của Bộ luật tố tụng Hình sự. 

22) Người bị tạm giữ, tạm giam có nghĩa vụ chấp hành các quy định của Bộ luật tố tụng 
Hình sự và Luật thi hành tạm giữ, tạm giam. 
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Bên cạnh những quyền và nghĩa vụ nêu trên, người bị buộc tội bị tạm giữ hoặc 

tạm giam còn có các quyền và nghĩa vụ được quy định trong Luật thi hành tạm giữ, 

tạm giam năm 2015, được liệt kê dưới đây: 

Hộp 5: LUẬT THI HÀNH TẠM GIỮ, TẠM GIAM năm 2015 (Điều 9) 

Người bị tạm giữ, người bị tạm giam có các quyền và nghĩa vụ sau đây: 

Các quyền: 

1) Được bảo vệ an toàn tính mạng, thân thể, tài sản, tôn trọng danh dự, nhân phẩm; 
được phổ biến các quyền và nghĩa vụ của mình, nội quy của cơ sở giam giữ; 

 

2) Được thực hiện quyền bầu cử theo quy định của Luật bầu cử đại biểu Quốc hội và 
đại biểu Hội đồng nhân dân, quyền bỏ phiếu trưng cầu ý dân theo quy định của Luật trưng 
cầu ý dân; 

3) Được bảo đảm chế độ ăn, ở, mặc, đồ dùng sinh hoạt cá nhân, chăm sóc y tế, sinh 
hoạt tinh thần, gửi, nhận thư, nhận quà, nhận sách, báo, tài liệu; 

4) Được gặp thân nhân, người bào chữa, tiếp xúc lãnh sự; 

5) Được hướng dẫn, giải thích và bảo đảm thực hiện quyền tự bào chữa, nhờ người 
bào chữa, trợ giúp pháp lý; 

6) Được gặp người đại diện hợp pháp để thực hiện giao dịch dân sự; 

7) Được yêu cầu trả tự do khi hết thời hạn tạm giữ, thời hạn tạm giam; 

8) Được khiếu nại, tố cáo hành vi vi phạm pháp luật; 

9) Được bồi thường thiệt hại theo quy định của Luật trách nhiệm bồi thường của Nhà 
nước nếu bị giam, giữ trái pháp luật; 

10) Được hưởng các quyền khác của công dân nếu không bị hạn chế bởi Luật này [Luật 
thi hành tạm giữ, tạm giam năm 2015] và luật khác có liên quan, trừ trường hợp các quyền 
đó không thể thực hiện được do họ đang bị tạm giữ, tạm giam. 

Các nghĩa vụ: 

11) Chấp hành quyết định, yêu cầu, hướng dẫn của cơ quan, người có thẩm quyền 
quản lý, thi hành tạm giữ, tạm giam; 

12) Chấp hành nội quy của cơ sở giam giữ, quy định của Luật này và pháp luật có liên 
quan. 

 

Tất cả các quyền của người bị buộc tội nêu trên là những khía cạnh khác nhau, 

gắn liền với quyền bào chữa, nền tảng cơ bản cho quyền được xét xử công bằng, trong 

đó bao gồm các quyền của bất kỳ người nào bị buộc tội, người đó có tự bào chữa hay 

không, đó là: được biết các thông tin, lý do về việc bị khởi tố, điều tra, truy tố về tội gì; 

được nhận các quyết định tố tụng quan trọng, gồm: kết luận điều tra, cáo trạng, bản 

án sơ thẩm; được đọc, ghi chép bản sao tài liệu hoặc tài liệu được số hóa liên quan 

đến việc buộc tội, gỡ tội; có mặt trước tòa, trình bày ý kiến về chứng cứ, tài liệu, đồ 
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vật liên quan; được có mặt tại phiên tòa; hỏi các bị cáo khác, bị hại, đương sự, người 

làm chứng khi được chủ tọa phiên tòa cho phép; và được tranh luận tại phiên tòa. 

Tuy nhiên, Bộ luật Tố tụng Hình sự năm 2015 chưa quy định cụ thể về một số 

quyền có liên quan đến quyền tự bào chữa của bị cáo, bao gồm: i) Quyền im lặng; ii) 

Quyền thu thập các chứng cứ, tài liệu; iii) Quyền đối chất với những người có lời khai 

mâu thuẫn nhau.  

Như đã đề cập, Hiến pháp và các luật có quy định về quyền bào chữa của người 

bị buộc tội, trong đó bao gồm quyền tự bào chữa và quyền nhờ người khác bào chữa. 

Quyền có người bào chữa tồn tại song song tồn tại với quyền tự bào chữa. Người bào 

chữa cung cấp sự hỗ trợ pháp lý để người bị buộc tội có thể bào chữa tốt hơn trước 

những cáo buộc về tội phạm hình sự. Người bào chữa có thể là i) Luật sư; ii) Người đại 

diện của người bị buộc tội; iii) Bào chữa viên nhân dân; iv) Trợ giúp viên pháp lý trong 

trường hợp người bị buộc tội thuộc đối tượng được trợ giúp pháp lý.192 Người bào 

chữa có thể tham gia vào quá trình tố tụng từ khi khởi tố bị can hoặc từ khi người bị 

bắt có mặt tại trụ sở của Cơ quan điều tra, cơ quan được giao nhiệm vụ tiến hành một 

số hoạt động điều tra hoặc từ khi có quyết định tạm giữ đối với những trường hợp 

người bị buộc tội bị bắt, tạm giữ.193 Người bào chữa tham gia vào quá trình tố tụng 

hình sự thông qua một trong hai cách: i) được mời bởi người bị buộc tội, người đại 

diện hoặc người thân thích của họ; ii) được chỉ định bởi cơ quan tiến hành tố tụng.194 

Pháp luật không có quy định giới hạn bắt buộc về việc người bị buộc tội và người thân 

thích của họ nhờ luật sư hoặc người khác trợ giúp pháp lý nhưng có quy định trách 

nhiệm pháp lý đối với cơ quan tiến hành tố tụng để bảo đảm quyền bào chữa của 

người bị buộc tội. Điều 75 Bộ luật Tố tụng Hình sự  năm 2015 quy định như sau: 

i) khi nhận được đơn yêu cầu người bào chữa của người bị bắt, người bị tạm 

giữ/hoặc người bị tạm gia thì cơ quan có thẩm quyền đang quản lý người bị bắt, người 

bị tạm giữ/hoặc người bị tạm giam có trách nhiệm chuyển đơn này cho người bào 

chữa, người đại diện hoặc người thân thích của họ tương ứng trong vòng 12 giờ/hoặc 

24 giờ; 

ii) trường hợp người đại diện hoặc người thân thích của người bị bắt, người bị 

tạm giữ, người bị tạm giam có đơn yêu cầu nhờ người bào chữa thì cơ quan có thẩm 

quyền có trách nhiệm thông báo ngay cho người bị bắt, người bị tạm giữ, người bị tạm 

giam để có ý kiến về việc nhờ người bào chữa.  

 
192 Bộ luật tố tụng Hình sự năm 2015: khoản 2 Điều 72. 
193 Trường hợp cần giữ bí mật điều tra đối với các tội xâm phạm an ninh quốc gia thì Viện trưởng Viện kiểm sát 
có thẩm quyền quyết định để người bào chữa tham gia tố tụng từ khi kết thúc điều tra (Bộ luật tố tụng Hình sự 
năm 2015: Điều 74) 
194 Bộ luật tố tụng Hình sự năm 2015: khoản 1 Điều 76. 
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 Nếu người bị buộc tội, người đại diện hoặc người thân thích của họ không mời 

người bào chữa thì các cơ quan tiến hành tố tụng phải chỉ định người bào chữa cho 

các bị can, bị cáo trong các trường hợp sau: 

i) bị can, bị cáo về tội mà Bộ luật Hình sự quy định mức cao nhất của khung hình 

phạt là 20 năm tù, tù chung thân, tử hình;  

ii) người bị buộc tội có nhược điểm về thể chất mà không thể tự bào chữa; 

người có nhược điểm về tâm thần hoặc là người dưới 18 tuổi.195  

Những người bào chữa chỉ định được trả công bởi cơ quan tiến hành tố tụng 

có thẩm quyền theo quy định của pháp luật. Nói cách khác, người bị buộc tội không 

phải trả chi phí cho việc được bào chữa chỉ định; chi phí cho việc bào chữa được chi 

trả bởi nhà nước.   

Bên cạnh Bộ luật Tố tụng Hình sự, Luật trợ giúp pháp lý năm 2017 cũng quy 

định về những trường hợp công dân được cung cấp trợ giúp pháp lý miễn phí. Điều 7 

quy định người được trợ giúp pháp lý nếu thuộc các đối tượng sau: i) người có công 

với cách mạng; ii) thành viên hộ nghèo; iii) trẻ em; iv) người dân tộc thiểu số cư trú tại 

vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn; v) bị can, bị cáo từ đủ 16 tuổi đến 

dưới 18 tuổi; vi) bị can, bị cáo thuộc hộ cận nghèo; và vii) người có hoàn cảnh khó khăn 

về tài chính là cha, mẹ đẻ, vợ, chồng, con của liệt sĩ, người nuôi dưỡng liệt sĩ từ nhỏ, 

người bị nhiễm chất độc dioxin, người cao tuổi, người khuyết tật, nạn nhân trong các 

vụ án hình sự từ đủ 16 tuổi đến dưới 18 tuổi tuổi, nạn nhân trong các vụ bạo lực gia 

đình, nạn nhân của tội phạm buôn bán người và người nhiễm HIV.   

ii. Đánh giá thực trạng thực hiện quyền tự bào chữa 

Quyền bào chữa trong tố tụng hình sự là một phần quan trọng của quyền được 

xét xử công bằng và do đó, việc đánh giá tình hình thực tế của việc thực hiện quyền 

thông qua tự đại diện hoặc thông qua người bào chữa cần được xem xét trong bối 

cảnh này. Các nghiên cứu, báo cáo đánh giá về việc thực hiện quyền bào chữa nói 

chung (trong đó có quyền tự bào chữa) và tranh tụng tại phiên tòa cho thấy hiệu quả 

của việc bào chữa và tranh tụng tại phiên tòa chưa cao; tỷ lệ số các vụ án có người bào 

chữa không cao; số bị cáo chủ động, tích cực thực hiện quyền tự bào chữa không 

nhiều. 

Theo báo cáo thống kê trung bình trên cả nước, tỷ lệ các vụ án hình sự có người 

bào chữa trong tổng số các vụ án mà tòa án đưa ra xét xử tương ứng trong giai đoạn 

xét xử sơ thẩm và xét xử phúc thẩm lần lượt là 7,5% và 8,6% ; nghĩa là phần lớn những 

người bị buộc tội tự đại diện và thực hiện quyền bào chữa tại tòa án mặc dù điều này 

 
195 Bộ luật tố tụng Hình sự năm 2015: khoản 1 Điều 76. 
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là do lựa chọn hay do cần thiết vẫn chưa được làm sáng tỏ. Trong đó, những vụ án mà 

tòa án nhân dân cấp huyện xét xử sơ thẩm có sự tham gia của người bào chữa chiếm 

tỷ lệ là 5% tổng số các vụ án hình sự tòa án nhân dân cấp huyện đã giải quyết; các vụ 

án có sự tham gia của người bào chữa khi tòa án nhân dân cấp tỉnh xét xử phúc thẩm 

hình sự chiếm tỷ lệ 5,9% tổng số vụ án mà tòa án nhân dân cấp tỉnh đã xét xử phúc 

thẩm.196 Kết quả khảo sát cho thấy: 59,6% bị cáo biết về quyền tự bào chữa hoặc nhờ 

người bào chữa, 48,9% bị cáo biết về quyền và nghĩa vụ của người bị bắt, bị tạm giữa, 

bị can, bị cáo; 32% biết về quyền về pháp lý này được bảo đảm bởi các cơ quan tố tụng 

có thẩm quyền.197 

Qua khảo sát, phỏng vấn các Chánh án, thẩm phán đang công tác, trực tiếp xét 

xử các vụ án hình sự tại 35 tòa án nhân dân các cấp, cho tình hình tự bào chữa của 

người bị buộc tội như sau:  

i) Phần lớn các bị can, bị cáo không có sự chủ động tham gia vào việc bào chữa. 

Thông thường, họ chỉ trả lời các câu hỏi của những người tiến hành tố tụng, rất ít khi 

họ tranh luận lại cho dù những người này không nhận tội. Các tài liệu, chứng cứ họ 

đưa ra để gỡ tội thường không nhiều, hầu hết chỉ là đưa ra các lời khai và trả lời các 

câu hỏi của Hội đồng xét xử, Kiểm sát viên, người bào chữa; người bảo vệ quyền lợi 

cho bị hại hoặc người bảo vệ quyền của những người liên quan trong vụ án. 

ii) Rất ít trường hợp có sự chuẩn bị tốt để tự bào chữa một cách hiệu quả. Điều 

này thể hiện ở việc có rất ít người bị buộc tội có người trợ giúp pháp lý và chủ động 

thực hiện quyền đọc, xem xét các tài liệu liên quan đến việc buộc tội, gỡ tội. Khi không 

có sự hiểu biết rõ ràng về vụ án và pháp luật, mỗi người bị buộc tội thường không có 

khả năng để trình bày sự bào chữa một cách hiệu quả, không thể đối đáp với bên buộc 

tội là Viện kiểm sát. 

iii) Tại các phiên tòa, các bị cáo hầu như không có sự tham gia đối đáp, tranh 

luận lại với bên buộc tội. Họ thường chỉ trả lời khi được hỏi; sau đó nói lời sau cùng 

với nội dung thường là xin giảm nhẹ hình phạt. Đối với những trường hợp kêu oan, 

cho rằng mình không phạm tội thì họ cũng chỉ thường chỉ trả lời các câu hỏi của Hội 

đồng xét xử và Kiểm sát viên bằng câu đơn giản “tôi không phạm tội” hay “tôi không 

thực hiện hành vi phạm tội”. 

Các thẩm phán được phỏng vấn cho rằng hầu hết các bị can, bị cáo không có đủ 

kỹ năng và kiến thức để tự đại diện, tự bào chữa trước tòa. Ngay cả khi luật pháp được 

 
196 Viện khoa học pháp lý Bộ Tư pháp (2017) Thực trạng bảo đảm quyền bào chữa của người bị buộc tội ở Việt 
Nam, Thông tin khoa học pháp lý, số 2/2017, Đặc san, trang 13. 
197 Viện khoa học pháp lý Bộ Tư pháp (2017) Thực trạng bảo đảm quyền bào chữa của người bị buộc tội ở Việt 
Nam, Thông tin khoa học pháp lý, số 2/2017, Đặc san, trang 15. 
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giải thích cho họ, họ không hiểu rằng họ có quyền và, ngay cả khi họ hiểu, họ không 

biết làm thế nào để thực hiện các quyền đó một cách hiệu quả. Người bị buộc tội tự 

đại diện cũng ngại đối mặt với điều tra viên, kiểm sát viên, thẩm phán nên không dám 

khẳng định quyền được đọc tài liệu, ghi chép của mình, không hiểu sâu về trình tự, thủ 

tục tố tụng và các quy định của luật có liên quan nên không có khả năng tự bào chữa 

một cách hiệu quả tại tòa án. Những người bị buộc tội nhận thức được và thực hiện 

quyền nhờ luật sư bào chữa sẽ có thể thực hiện quyền bào chữa một cách hiệu quả 

hơn. 

Kết quả điều tra cho thấy trong số 35 tòa án được khảo sát, chỉ có 4 tòa án từng 

nhận được yêu cầu của bị cáo đọc và ghi chép các tài liệu, chứng cứ liên quan đến việc 

buộc tội và gỡ tội đối với họ. Hầu hết các yêu cầu này đều được các tòa án giải quyết 

theo quy định của pháp luật. Trên cơ sở yêu cầu của bị can, tòa án lập biên bản yêu 

cầu, lập danh mục tài liệu, sau đó cung cấp bản sao tài liệu có trong hồ sơ vụ án. Tuy 

nhiên, trong một trường hợp, yêu cầu đã không được đáp ứng vì bằng chứng chống 

lại bị cáo được chứa trong các tài liệu tuyệt mật. 

Kết quả phỏng vấn và khảo sát đánh giá của thẩm phán về việc thực hiện quyền 

bào chữa, phù hợp với báo cáo nghiên cứu và bằng chứng của các luật sư về vấn đề 

này, tất cả có thể được tóm tắt như sau: 

i) Trình độ nhận thức và kinh nghiệm của bị can trong hoạt động tố tụng hình 

sự nhìn chung còn thấp. Nhiều trường hợp bị cáo chưa học hết cấp 2, có tâm lý sợ hãi, 

không dám thực hiện yêu cầu của Kiểm sát viên, Hội đồng xét xử; và 

ii) Bị can bị đe dọa hoặc bị cưỡng bức bằng cách sử dụng vũ lực, đã tồn tại một 

số trường hợp Điều tra viên bị kết án và xử lý kỷ luật về hành vi ép nhận tội, hành hung, 

tra tấn người bị tạm giữ và làm sai lệch hồ sơ vụ án.198 

E. KẾT LUẬN VÀ KHUYẾN NGHỊ ĐỐI VỚI VIỆT NAM VỀ CÁC HÌNH PHẠT THAY 

THẾ HÌNH PHẠT TỬ HÌNH VÀ QUYỀN BÀO CHỮA  

I. Khuyến nghị về các hình phạt thay thế tử hình  

Trong thập kỷ qua, Việt Nam đã đạt được những bước tiến đáng kể trong việc 

giảm số lượng tội phạm có quy định và áp dụng hình phạt tử hình - là hình phạt tàn 

 
198 An Khương (2021) Ai giúp dân chứng minh đã bị công an đánh, ép cung? < https://luatsubaochua.vn/ai-
giup-dan-chung-minh-da-bi-cong-an-danh-ep-cung>; Lê Minh Trường công an đán (2021) Bảo vệ quyền lợi của 
cá nhân khi bị công an đánh phải làm gì?  < https://luatminhkhue.vn/bao-ve-quyen-loi-khi-bi-cong-an-danh-
.aspx>; Tran Hồng PHong (2020) Chuyện công an bức cung, nhục hình & quyền bào chữa của công dân < 
https://luatsuphamtuananh.com/bao-chua--bao-ve-quyen-loi-trong-vu-an-hinh-su/chuyen-cong-an-buc-cung--
nhuc-hinh---quyen-bao-chua-cua-cong-dan/ > 

https://luatsubaochua.vn/ai-giup-dan-chung-minh-da-bi-cong-an-danh-ep-cung
https://luatsubaochua.vn/ai-giup-dan-chung-minh-da-bi-cong-an-danh-ep-cung
https://luatminhkhue.vn/bao-ve-quyen-loi-khi-bi-cong-an-danh-.aspx
https://luatminhkhue.vn/bao-ve-quyen-loi-khi-bi-cong-an-danh-.aspx
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bạo và vô nhân đạo. Tuy nhiên, Việt Nam được khuyến nghị tiếp tục từng bước trên 

con dường xóa bỏ hoàn toàn loại hình phạt này phù hợp với các bình luận quốc tế và 

khu vực cho rằng hình phạt tử hình là sự vi phạm quyền được sống và việc cấm áp 

dụng các hình phạt tàn ác và vô nhân đạo, cũng như các xu hướng hiện nay trên toàn 

cầu hướng tới việc bãi bỏ và các cam kết của Việt Nam trong quá trình UPR. Như đã 

nói ở trên, thời gian gần đây, vào năm 2021, chính phủ Sierra Leone và Kazakhstan đã 

bãi bỏ án tử hình cho tất cả các tội phạm.Vào năm 2022, Zambia cũng đã bãi bỏ án tử 

hình và Papua New Guinea và Malaysia dự kiến sẽ làm theo, với kết quả là hơn 2/3 số 

các quốc gia trên thế giới sẽ bãi bỏ hình phạt tử hình trong quy định pháp luật hoặc 

trong thực tế.  

Như đã thảo luận ở trên, Bộ luật Hình sự Việt Nam hiện đang quy định hình 

phạt tử hình là hình phạt nghiêm khắc nhất đối với mười tám tội danh. Điều 40 quy 

định hình phạt tử hình chỉ áp dụng đối với “người phạm tội đặc biệt nghiêm trọng về 

an ninh quốc gia, tính mạng của con người, tội liên quan đến ma túy, tham nhũng, và 

các tội đặc biệt nghiêm trọng khác theo quy định của Bộ luật này”. Điều 21 và Điều 51 

(các điểm p, q khoản 1) quy định việc loại trừ và giảm nhẹ trách nhiệm hình sự đối với 

người phạm tội bị tàn tật, người bị bệnh tâm thần làm mất hoặc hạn chế khả năng 

nhận thức hoặc khả năng điều khiển hành vi. Về nguyên tắc quyết định hình phạt, Điều 

50 quy định rằng Hội đồng xét xử phải xem xét các yếu tố sau để xác định hình phạt 

trong từng trường hợp: tính chất và mức độ nguy hiểm cho xã hội của tội phạm, nhân 

thân người phạm tội, các tình tiết giảm nhẹ và tăng nặng trách nhiệm hình sự. Tại Điều 

3 Bộ luật Hình sự cũng quy định rằng cần khoan hồng cho những người phạm tội tự 

thú, đầu thú (nhận tội), ăn năn hối cải hoặc bồi thường thiệt hại đã gây ra…. Ngoài các 

quy định này của Bộ luật Hình sự, pháp luật Việt Nam hiện nay chưa có hướng dẫn 

chung cho các thẩm phán, cán bộ tòa án về việc quyết định hình phạt tử hình thay vì 

tù chung thân hoặc quyết định một hình phạt khác.  

Điều 63, Bộ luật Hình sự quy định người bị kết án tử hình đã được ân giảm 

xuống tù chung thân thì sau đó có thể được giảm hình phạt từ tù chung thân xuống tù 

có thời hạn 30 năm đối với người phạm tội đã chấp hành hình phạt tù từ 12 năm trở 

lên, có nhiều tiến bộ và đã bồi thường một phần nghĩa vụ bồi thường của họ. Tòa án 

quyết định việc giảm thời hạn chấp hành hình phát theo đề nghị của cơ quan thi hành 

án hình sự có thẩm quyền. Không có hướng dẫn nào thêm về cách các tiêu chí này 

được áp dụng để xác định khi nào người phạm tội có thể đủ điều kiện để được giảm 

án tù chung thân. Hình phạt 30 năm tù có thể được tiếp tục giảm nhưng vẫn phải bảo 

đảm thời hạn thực tế chấp hành hình phạt là 20 năm. Hình phạt tử hình đã được giảm 

xuống chung thân có thể được tiếp tục giảm sau 25 năm, nhưng cần đảm bảo thời hạn 

thực tế chấp nhành hình phạt của người bị kết án từ hình là ít nhất 20 năm.  
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  Liên quan đến khả năng trả tự do trước thời hạn, Điều 66 quy định việc trả tự 

do cho những người phạm tội lần đầu bị kết án tù chung thân nhưng đã được chuyển 

thành hình phạt có thời hạn, kể cả đối với một số (nhưng không phải tất cả) các tội mà 

hình phạt tử hình là một lựa chọn tuyên án. Quyết định tha tù do tòa án ra khi có yêu 

cầu của 'cơ quan thi hành án hình sự có thẩm quyền', và có thể được cấp cho phạm 

nhân bị kết án chung thân đã được giảm án thành tù có thời hạn sau khi đã chấp hành 

án ít nhất 15 năm. Tuy nhiên, khoản 2 điều này không cho giảm cho tất cả những người 

phạm tội đã bị kết án tử hình, ngay cả khi bản án của họ đã được giảm.  

Trước thực trạng trên và số liệu thống kê cho thấy hình phạt tử hình chỉ được 

áp dụng đối với 0,2% số bị cáo bị đưa ra xét xử, trong đó 66% số bị cáo bị kết án về các 

tội liên quan đến ma túy, nhóm tác giả khuyến nghị Việt Nam nên thực hiện các bước 

sau đây để tiếp tục hạn chế áp dụng hình phạt tử hình đối với những tội phạm đặc biệt 

nghiêm trọng theo khuyến nghị của UPR nhằm từng bước xóa bỏ hình phạt tử hình. 

Chúng tôi cũng khuyến nghị thêm rằng, trong thời gian xem xét và thực hiện các 

khuyến nghị sau đây, Việt Nam nên áp dụng tạm hoãn thi hành án tử hình. 

i. Các tội xâm phạm an ninh quốc gia 

Điều 108. Tội phản bội tổ quốc; Điều 109. Tội hoạt động chống chính quyền 
nhân dân; Điều 110. Tội gián điệp; Điều 112. Tội bạo loạn; Điều 113. Tội 
khủng bố; Điều 114. Tội phá hoại cơ sở vật chất - kỹ thuật của nước Cộng 
hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam 

Khung hình phạt nghiêm khắc nhất đối với các tội xâm phạm an ninh quốc gia 

là phạt từ 12 - 20 năm tù, tù chung thân hoặc tử hình, tuy nhiên thực tiễn xét xử trong 

những năm gần đây không áp dụng hình phạt tử hình đối với các tội này. Ủy ban Nhân 

quyền của LHQ đã tuyên bố rằng án tử hình không được áp dụng ngay cả trong các 

tình huống như tấn công khủng bố và các trường hợp khẩn cấp khác đe dọa cuộc sống 

của một quốc gia. Do đó, nên loại bỏ hoàn toàn việc quy định hình phạt tử hình như 

một phương án để lựa chọn khi quyết định hình phạt đối với những tội phạm này. Đối 

với những người phạm tội đã bị kết án tử hình về những tội danh này thì được giảm 

án xuống hình phạt tù chung thân. 

Việt Nam có thể học hỏi Thổ Nhĩ Kỳ khi quy định rằng hình phạt đối với các tội 

chống lại an ninh quốc gia và chống lại trật tự hiến pháp là 'tù chung thân tăng nặng', 

là tù chung thân không có khả năng được trả tự do sớm (không ân xá). Tuy nhiên, một 

số bình luận quốc tế gần đây đã phát hiện ra hình phạt 'chung thân không ân xá 

(LWOP)' là vi phạm điều cấm đối với hình phạt tàn bạo và vô nhân đạo, hướng dẫn kết 

án nên hạn chế hình phạt chung thân không ân xá (LWOP) đối với các tội xâm phạm 
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an ninh quốc gia, đối với những người phạm tội nghiêm trọng nhất là người cầm đầu 

hoặc trong những trường hợp nghiêm trọng nhất mà hậu quả của tội phạm là cố ý giết 

một số nhóm người cụ thể, chẳng hạn như công chức đang thực thi nhiệm vụ của họ 

(bao gồm quân đội hoặc cảnh sát), hoặc thành viên của các nhóm dễ bị tổn thương 

như trẻ em hoặc người khuyết tật. 

ii. Các tội xâm phạm đến tính mạng, sức khỏe, nhân phẩm và phẩm giá 

của con người  

Điều 123. Tội giết người; Điều 142. Tội hiếp dâm người dưới 16 tuổi 

Khung hình phạt nghiêm khắc nhất hiện nay đối với tội giết người là phạt tù từ 

12 đến 20 năm, tù chung thân hoặc tử hình và các trường hợp có khả năng tòa án sẽ 

áp dụng hình phạt tử hình được quy định trong Bộ luật Hình sự bao gồm: giết nhiều 

người, giết trẻ em dưới 16 tuổi, giết người có tổ chức, giết cán bộ thi hành công vụ và 

phạm tội một cách man rợ. Đối với các tội phạm khác dẫn đến cái chết của một hoặc 

nhiều người người, chẳng hạn như các Điều 124 -129 (tội giết hoặc vứt bỏ con mới đẻ, 

giết người trong trạng thái tinh thần bị kích động mạnh, giết người do vượt quá giới 

hạn phòng vệ chính đáng, làm chết người trong khi thi hành công vụ, vô ý làm chết 

người), các Điều 134 (cố ý gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của người 

khác gây ra cái chết cho một người, hai người trở lên) không quy định hình phạt tử 

hình như một lựa chọn để quyết định hình phạt. Tham khảo quy định luật pháp và 

bình luận quốc tế và khu vực là bãi bỏ hình phạt tử cả đối với tội cố ý giết người, Việt 

Nam nên hạn chế dần việc áp dụng hình phạt tử hình đối với tội giết người với lộ trình 

sẽ bãi bỏ hình phạt này trong vòng 5 - 7 năm tới. Trong khi đó, Việt Nam có thể tiếp 

tục đi theo hướng của các quốc gia như Nhật Bản quy định hình phạt tử hình chỉ như 

một phương án để lựa chọn khi quyết định hình phạt đối với tội 'giết người trong 

những trường hợp đặc biệt nghiêm trọng'. Về mặt này, khi định định hình phạt cho tội 

giết người, Nhật Bản xem xét số lượng nạn nhân, động cơ, tuổi tác, tiền án và mức độ 

hối hận của người phạm tội, mức độ tàn bạo của hành động phạm tội và tác động xã 

hội của nó. Philippines áp dụng mức hình phạt án từ 20 đến 40 năm tù về tội giết 

người. Vì vậy, nhóm tác giả khuyến nghị rằng Việt Nam nên coi hình phạt tù chung 

thân là hình phạt nghiêm khắc nhất đối với tội giết người trong mọi trường hợp trừ 

những trường hợp đặc biệt nghiêm trọng quy định tại Điều 123 Bộ luật Hình sự như 

trường hợp có nhiều người bị hại hoặc người yếu thế. 

Khung hình phạt nghiêm khắc nhất hiện nay quy định đối với tội hiếp dâm người 

dưới 16 tuổi là phạt tù 20 năm, tù chung thân hoặc tử hình, chỉ áp dụng hình phạt tử 

hình đối với tội phạm có tình tiết tăng nặng. Thông lệ quốc tế, kể cả ở các nước như 
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Philippines, coi phạt tù là hình phạt nghiêm khắc nhất đối với tội hiếp dâm, kể cả trong 

những trường hợp có nhiều tình tiết tăng nặng. Do đó, đề nghị nên bãi bỏ việc áp dụng 

hình phạt tử hình đối với tội phạm này ở Việt Nam và thay thế bằng hình phạt tối đa 

là tù chung thân đối với những trường hợp có nhiều các tình tiết tăng nặng quy định 

tại Điều 142 Bộ luật Hình sự. 

iii. Các tội xâm phạm trật tự quản lý kinh tế 

Điều 194. Tội sản xuất, buôn bán hàng giả là thuốc chữa bệnh, thốc phòng 
bệnh 

Khung hình phạt nghiêm khắc nhất của pháp luật hiện hành quy định đối với tội 

phạm này trong trường hợp thu lợi bất chính từ 2.000.000.000 đồng trở lên hoặc làm 

chết người, thương tật vĩnh viễn hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của 02 người trở lên 

hoặc thiệt hại về tài sản 1.500.000.000 đồng trở lên, thì bị phạt tù 20 năm, tù chung 

thân hoặc tử hình. Từ thực tiễn xét xử hiện nay hầu như không áp dụng hình phạt là 

tử hình đối với tội phạm này, do đó, nhóm tác giả khuyến nghị Việt Nam nên bỏ quy 

định hình phạt tử hình đối với loại tội phạm này tại Điều 194 Bộ luật Hình sự. 

iv. Tội phạm liên quan đến ma túy 

Điều 248. Tội sản xuất trái phép chất ma tuý; Điều 250. Tội vận chuyển trái 
phép chất ma tuý; Điều 251. Tội mua bán trái phép chất ma tuý 

Khung hình phạt của các tội nghiêm trọng nhất về ma túy là phạt 20 năm tù, tù 

chung thân hoặc tử hình đối với những trường hợp có khối lượng chất ma túy là 

heroin, cocain, methamphetamine, amphetamine hoặc MDMA trên 100 gam hoặc 

vượt quá 75 kilôgam cần sa hoặc lá côca, quả cây thuốc phiện…. Như đã đề cập ở trên, 

tội phạm liên quan đến ma túy chiếm phần lớn (trên thực tế là 2/3) trong tổng số các 

bản án tử hình được áp dụng ở Việt Nam. Về nhóm tội này, Tòa án nhân dân tối cao 

ban hành Nghị quyết số 01/2001/NQ-HĐTP ngày 15/3/2021 hướng dẫn thi hành một 

số điều của Bộ luật Hình sự, bao gồm các điều luật quy định tội phạm về ma túy. Trong 

đó quy định trường hợp không có tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ, có tình tiết hoặc có 

các tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ như nhau thì áp dụng hình phạt tử hình đối với những 

trường hợp có khối lượng hêrôin, côcain từ 600 gam trở lên, những trường hợp dưới 

600 gam nhưng trên 300 gam thì bị phạt tù chung thân. 

Luật pháp quốc tế quy định rõ ràng rằng hình phạt tử hình không nên áp dụng 

đối với các tội phạm liên quan đến ma túy; thực tiễn quốc tế và khu vực áp, dụng hình 

phạt tù chung thân là hình phạt nghiêm khắc nhất đối với các tội phạm liên quan đến 
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ma túy, bao gồm cả mua bán và vận chuyển trái phép chất ma túy. Thêm vào đó, Ủy 

ban Nhân quyền LHQ đã tuyên bố rằng án tử hình không được áp dụng cho bất cứ tội 

phạm nào trừ tội phạm giết người cực kỳ nghiêm trọng. Hơn thế nữa, như đã đề cập 

ở trên, các nghiên cứu đã chỉ ra rằng hình phạt tử hình không phải là biện pháp ngăn 

chặn hiệu quả đối với các tội phạm ma túy, kể cả ở Việt Nam.199 Do đó, nhóm tác giả 

khuyến nghị Việt Nam xóa bỏ quy định hình phạt tử hình đối với tất cả các tội phạm 

liên quan đến ma túy và giảm hình phạt xuống tù chung thân đối với những người đã 

bị kết án tử hình về các tội phạm này. 

v. Các tội xâm phạm an toàn công cộng và trật tự công cộng 

Điều 299. Tội khủng bố 

Khung hình phạt nghiêm khác nhất hiện hành của tội khủng bố là phạt tù từ 10 

năm đến 20 năm, tù chung thân hoặc tử hình. Các yếu tố cấu thành tội phạm không 

đòi hỏi phải có hậu quả chết người, và thực tiễn xét xử hiện tại ở Việt Nam thời gian 

qua không áp dụng án tử hình đối với tội phạm này. Thêm nữa, Ủy ban Nhân quyền 

LHQ đã tuyên bố rằng án tử hình không được áp dụng không được áp dụng ngay cả 

trong các tình huống như tấn công khủng bố. Do đó, nhóm tác giả khuyến nghị Việt 

Nam nên bãi bỏ quy định hình phạt tử hình đối với tội phạm này, và tuân theo thông 

lệ quốc tế trong việc kết án những kẻ khủng bố mức án cao nhất là đến phạt tù chung 

thân. 

vi. Tội tham nhũng 

Điều 353. Tội tham ô; Điều 354. Tội nhận hối lộ 

Khung hình phạt nặng nhất hiện nay đối với tội tham ô và tội nhận hối lộ là phạt 

20 năm tù, tù chung thân hoặc tử hình. Vì những tội phạm này không gây tổn hại về 

thể chất cho bất kỳ người nào và thực tiễn xét xử gần đây là không áp dụng hình phạt 

tử hình đối với những người nhận hối lội, nên nhóm tác giả khuyến nghị bãi bỏ quy 

định hình phạt tử hình đối với những tội này và thay thế bằng hình phạt nghiêm khắc 

nhất là tù chung thân. Cũng nhận thấy rằng Điều 40(3) Bộ luật Hình sự quy định không 

thi hành án tử hình đối với người phạm tội tham ô tài sản hoặc nhận hối lộ tự nguyện 

nộp lại ít nhất 3/4 tài sản tham ô hoặc của hối lộ và tích cực hợp tác với các cơ quan 

có thẩm quyền trong việc phát hiện, điều tra hoặc xử lý tội phạm, đề nghị tiếp tục xem 

xét mức hình phạt cao nhất đối với những trường hợp này là 20 năm tù. 

 
199 Rời  khỏi Hình phạt Tử hình, chú thích 24 tại 93-94. 
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vii. Tội phá hoại hòa bình, tội ác chống lại loài người và tội phạm chiến 

tranh 

Điều 421. Tội phá hoại hòa bình, gây chiến tranh xâm lược; Điều 422. 
Tội chống loài người; Điều 423. Tội phạm chiến tranh 

Khung hình phạt nặng nhất hiện nay đối với nhóm tội này là phạt tù từ 10 năm 

đến 12 năm đến 20 năm, tù chung thân hoặc tử hình. Do thực tiễn xét xử gần đây ở 

Việt Nam là không áp dụng án tử hình đối với những tội phạm này, và thông lệ kết án 

liên quan đến những tội phạm này tại Tòa án Hình sự Quốc tế là áp dụng hình phạt tù 

chung thân là hình phạt nghiêm khắc nhất, nên nhóm tác giả khuyến nghị Việt Nam 

bãi bỏ quy định hình phạt tử hình đối với nhóm tội phạm này. 

viii. Đề xuất sửa đổi Điều 40 của Bộ luật Hình sự 

1. Nếu các kiến nghị trên được chấp nhận và thực hiện, nhóm tác giả đề xuất 

sửa đổi Điều 40 (1) Bộ luật Hình sự theo hướng quy định như sau: 

a) Hạn chế án tử hình theo Điều 40(1) cho tội giết người đặc biệt nghiêm 

trọng. 

Tử hình là hình phạt đặc biệt chỉ áp dụng đối với người phạm tội đặc biệt 

nghiêm trọng thuộc một trong nhóm các tội xâm phạm an ninh quốc gia, 

xâm phạm tính mạng con người, các tội phạm về ma túy, tham nhũng và 

một số tội phạm đặc biệt nghiêm trọng khác do Bộ luật này quy định. 

người phạm tội giết người đặc biệt nghiêm trọng với các tình tiết tăng 

nặng đặc biệt 

b) Điều 40(2) và (3) của Bộ luật Hình sự đã quy định không áp dụng hình 

phạt tử hình đối với người dưới 18 tuổi khi phạm tội, phụ nữ có thai, phụ 

nữ đang nuôi con dưới 36 tháng tuổi và người từ độ tuổi 75 tuổi trở lên 

khi phạm tội hoặc bị xét xử. Những trường hợp phạm tội đặc biệt nghiêm 

trọng sẽ bị kết án tù chung thân mà không có khả năng được trả tự do 

sớm hơn. Vì những người phạm tội này được coi là nhóm người dễ bị 

tổn thương trong xã hội, và luật pháp và chính sách quốc tế là xem xét 

những người phạm tội như vậy để được ra tù càng sớm càng tốt, nên 

thay vào đó, bản án mặc định dành cho những người này nên là tù có 

thời hạn với khả năng được trả tự do sớm, trừ trường hợp tội phạm đặc 

biệt nghiêm trọng (ví dụ, đối với tội phạm giết người có nhiều tình tiết 

tăng nặng, hình phạt tử hình sẽ được áp dụng nếu không phải vì tình 

trạng dễ bị tổn thương của tội phạm). 
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c) Ngoài ra, đề nghị bổ sung thêm quy định về trường hợp không quyết 

định hay thi hành hình phạt tử hình, tại Điều 40(3), là công dân của các 

quốc gia không quy định hình phạt tử hình và đã ký hiệp định song 

phương, hiệp định tương trợ tư pháp với Việt Nam hoặc đã áp dụng 

nguyên tắc có đi có lại. 

d) Cuối cùng, nhóm tác giả đề xuất bổ sung thêm một tiểu mục vào Điều 40 

như sau: 

Có thể hoãn thi hành hình phạt tử hình đối với người phạm tội đã trên 

18 tuổi nhưng chưa đủ 30 tuổi vào thời điểm phạm tội. Nếu trong thời 

hạn 03 năm, kể từ ngày bản án có hiệu lực pháp luật, người phạm tội có 

nhiều tiến bộ, thì có thể giảm xuống tù chung thân, với khả năng có thể 

được tha tù trước thời hạn sau khi đã chấp hành hình phạt tù ít nhất 30 

năm.  

2. Mặt khác, đối với tất cả các tội bị kết án tử hình nêu trên và xét theo các 

tiêu chuẩn và định hướng chính sách quốc tế và khu vực, rằng thậm chí tù 

chung thân mà không có khả năng được ân xá cũng là hình phạt tàn ác và vô 

nhân đạo, và các khuyến nghị đối với Việt Nam được đưa ra trong quá trình 

UPR để từng bước hạn chế hình phạt tử hình nhằm tiến tới bãi bỏ hoàn toàn 

hình phạt tử hình, Việt Nam có thể xem xét ngay lập tức bãi bỏ hoàn toàn 

hình phạt tử hình và thay thế bằng hình phạt tù chung thân không có khả 

năng tha trước thời hạn (LWOP) đối với tội giết người có tính chất nghiêm 

trọng, và giữ nguyên hình phạt tù chung thân hoặc bản án xác định có khả 

năng được ân xá (theo quy định tại Điều 66 của Bộ luật Hình sự) đối với tất 

cả các hành vi phạm tội khác trước đây. Về mặt này, tù chung thân được sử 

dụng như một bản án bắt buộc đối với các tội phạm vốn trước đây ở nhiều 

quốc gia đã bãi bỏ hình phạt tử hình, và cũng được sử dụng như một bản án 

áp dụng ở các quốc gia giảm án tử hình như một biện pháp khoan hồng.  

Dựa trên các thông lệ so sánh tốt nhất được xem xét ở trên, đặc biệt là mô 

hình của Canada, nhóm tác giả khuyến nghị Việt Nam nên xem xét một hệ 

thống khách quan và sắc thái hơn để trả tự do trước thời hạn tù bằng cách 

cho phép các thẩm phán tuyên án toàn quyền áp dụng thời hạn không đủ 

điều kiện để được tạm tha đối với mọi tội phạm căn cứ vào hoàn cảnh cụ 

thể của người phạm tội và hành vi phạm tội. Các quyết định của thẩm phán 

có thể sử dụng các khoảng thời gian tối thiểu được quy định trong Điều 66 

làm điểm khởi đầu và cho phép tăng hoặc giảm thời gian tối thiểu được chấp 

hành dựa trên các tình tiết tăng nặng hoặc giảm nhẹ. Sau khi thời hạn tối 

thiểu đã được chấp hành, cơ quan ra quyết định độc lập (từ cả tòa án và 
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nhà tù) được thành lập cho mục đích này sẽ tự động xem xét việc thả tự do, 

dựa trên đơn của phạm nhân (thay vì của 'cơ quan thi hành án hình sự' '). 

Việc cho phép tạm tha phải được thực hiện theo các hướng dẫn về việc thực 

hiện quyền tự quyết bao gồm việc xem xét các nhu cầu phục hồi của người 

phạm tội, bảo vệ xã hội và lợi ích của nạn nhân, những người luôn cần được 

tư vấn 

ix. Xây dựng Hướng dẫn kết án đối với các tội bị kết án tử hình và các 

tội có thể bị xử phạt tù chung thân 

Như đã trình bày ở trên, tại Điều 50 Bộ luật Hình sự quy định về nguyên tắc 

quyết định hình phạt, Tòa án nhân dân tối cao đã có một số hướng dẫn về quyết định 

mức hình phạt trong các vụ án về ma túy, Bộ luật Tố tụng Hình sự quy định trình tự, 

thủ tục xét xử tất cả các vụ án hình sự. Tuy nhiên, không có văn bản nào hướng dẫn 

đầy đủ và chi tiết về quyết định hình phạt, hướng dẫn xác định các trường hợp nên áp 

dụng hình phạt tử hình so với hình phạt tù chung thân hay xử phạt tù có thời hạn khi 

mà khung hình phạt của tội phạm trong Bộ luật Hình sự có quy định lựa chọn bao gồm 

cả ba phương án này. Do đó, nhóm tác giả khuyến nghị Tòa án nhân dân tối cao nên 

xây dựng và ban hành 'Hướng dẫn kết án/Hướng dẫn quyết định hình phạt' toàn diện 

trong đó đưa ra các tiêu chí rõ ràng để áp dụng hình phạt tử hình, như được khuyến 

nghị ở trên đối tội giết người đặc biệt nghiêm trọng và tù chung thân cho các tội phạm 

mà án tử hình đã được xóa bỏ. Để làm như vậy, Tòa án nhân dân tối cao cần thu hút 

sự tham gia của các bên liên quan chính bao gồm đại biểu quốc hội, quan chức chính 

phủ, cảnh sát, kiểm sát viên, thẩm phán, luật sư, quản lý nhà tù và quản chế, học giả, 

xã hội dân sự, nạn nhân và gia đình của họ và công chúng về cách giới thiệu một giải 

pháp thay thế hình phạt tử hình một cách công bằng, tương xứng và tương thích với 

các tiêu chuẩn nhân quyền quốc tế. Nói chung, đối với những tội phạm mà hình phạt 

tử hình được quy định như một phương án kết án thì đề nghị những người phạm tội 

nghiêm trọng mà không dẫn đến chết người thì nên xử phạt ở khung hình phạt thấp 

hơn, tức là tù chung thân hoặc tù có thời hạn. 

x. Thu thập dữ liệu về các tội phạm nghiêm trọng và án tử hình 

Theo thông lệ tốt nhất và để hỗ trợ xây dựng chính sách, Tòa án Nhân dân Tối 

cao nên thu thập và công bố công khai dữ liệu về tất cả các tội phạm tử hình, bao gồm 

các cáo buộc, bản án, bản án và các vụ hành quyết, được phân tách theo giới tính, độ 

tuổi, quốc tịch, nguồn gốc dân tộc, nguồn gốc xã hội và các nhân khẩu học có liên quan 

khác để đảm bảo rằng các yếu tố kinh tế xã hội góp phần tạo ra sự chênh lệch ở những 

người phải chịu án tử hình, hoặc LWOP, có thể được loại bỏ hoặc kiểm soát thông qua 

'Hướng dẫn kết án' được đề xuất. 
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II. Quyền bào chữa  

Kết quả nghiên cứu cho thấy chỉ một nửa số người bị tạm giam ở Việt Nam nhận 

thức được quyền của họ khi bị bắt và giam giữ, và quyền tự bào chữa hoặc được luật 

sư bào chữa. Ngoài ra, chỉ có một số rất ít bị cáo được người bào chữa hỗ trợ tại phiên 

tòa (7,5%), và kinh nghiệm của các thẩm phán cho thấy hầu hết những người tự bào 

chữa đều không có kiến thức hoặc kỹ năng để tự bào chữa hiệu quả trước tòa. Những 

phát hiện này cho thấy nhu cầu cấp thiết phải cải cách hệ thống để đảm bảo rằng tất 

cả những người bị buộc tội đều nhận thức được quyền được bào chữa của họ và có 

thể viện dẫn quyền này, để đảm bảo rằng quyền được bào chữa của những người bị 

buộc tội ở Việt Nam được công nhận, thúc đẩy và thực hiện đầy đủ. 

Trong khi các từ Điều 58 đến Điều 61 Bộ luật tố tụng hình sự có chứa các quy 

định bảo vệ theo luật định đối với nhiều quyền xét xử công bằng phù hợp với các quy 

định củ pháp luật quốc tế, khu vực và Hiến pháp của Việt Nam, bao gồm quyền đưa ra 

chứng cứ, tuyên bố và ý kiến về tài liệu chứng cứ, và quyền yêu cầu triệu tập nhân 

chứng và yêu cầu chủ tọa phiên tòa cho phép đặt các câu hỏi đối với họ, một số bằng 

chứng nghiên cứu dường như cho thấy có sự không tương xứng giữa việc thừa nhận 

các quyền này và việc thực hiện chúng trên thực tế. Khi các quyền xét xử công bằng 

khác này không được thực hiện, sự tồn tại của Quyền tự đại diện, tự bào chữa hoặc 

được đại diện, bào chữa bởi luật sư sẽ trở nên vô nghĩa. Hơn nữa, quyền tự đại diện/tự 

bào chữa rất quan trọng nếu người bị buộc tội tự do lựa chọn làm như vậy, với đầy đủ 

kiến thức và hiểu biết về các tác động, trong trường hợp đó bị cáo phải được sử dụng 

tất cả các quyền xét xử công bằng khác hiệu quả. Tuy nhiên, điều quan trọng không 

kém là phải đảm bảo rằng quyền tố tụng nhờ người bào chữa, quy định tại Điều 75 và 

Điều 76 của Bộ luật Tố tụng Hình sự, có khả năng được thực hiện một cách thực chất, 

đặc biệt là trong điều kiện đại đa số người bị buộc tội có rất ít hoặc không có kiến thức 

hoặc hiểu biết về pháp luật hình sự và tố tụng, bằng chứng là hầu hết các bị can tự đại 

diện/tự bào chữa không tích cực tham gia bào chữa cho mình. Nói cách khác, đây có 

thể là một dấu hiệu cho thấy trong hầu hết các trường hợp, nếu người bị buộc tội có 

cơ hội thực tế để được luật sư – người được đào tạo, chuyên nghiệp bảo vệ nếu người 

đó chọn, thì đại đa số người bị buộc tội sẽ thực hiện quyền này. 

Do đó, khuyến nghị chính và bao trùm được đưa ra trong bối cảnh này là mở 

rộng cơ hội cho người bị buộc tội được tiếp cận với trợ giúp pháp lý trong tất cả các 

giai đoạn tố tụng hình sự nếu người đó lựa chọn. Về bản chất, điều này có nghĩa là việc 

cung cấp trợ giúp pháp lý ở Việt Nam cần được mở rộng, bao gồm cả việc đảm bảo 

rằng trợ giúp pháp lý được tài trợ đầy đủ. Thông lệ thực hành tốt nhất có thể dẫn chiếu 

bao gồm Liên minh Châu Âu, Singapore, Australia và Canada, cũng như những tiêu 

chuẩn và định hướng chính sách quốc tế, bao gồm, các Nguyên tắc và hướng dẫn về 
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tiếp cận trợ giúp pháp lý trong hệ thống tư pháp hình sự, các Nguyên tắc cơ bản của 

Liên hợp quốc về vai trò của luật sư, Bộ Nguyên tắc bảo vệ tất cả mọi người dưới mọi 

hình thức giam giữ hoặc bỏ tù, và các Biện pháp bảo vệ đảm bảo bảo vệ các quyền của 

những người phải đối mặt với án tử hình. 

Ở đây cần lưu ý rõ ràng rằng các Điều từ 31 đến 33 của Luật Trợ giúp pháp lý 

hiện hành quy định ba hình thức trợ giúp pháp lý, bao gồm ‘tham gia tố tụng’, ‘tư vấn 

pháp luật’ và ‘đại diện ngoài tố tụng’. Về mặt này, 'tham gia tố tụng' được hiểu là đại 

diện hợp pháp nhằm mục đích tiếp xúc với các cơ quan tiến hành tố tụng, bao gồm cơ 

quan điều tra, viện kiểm sát và tòa án, từ khi bị cơ quan công an tạm giữ đến khi có 

kết luận của cơ quan tiến hành tố tụng, bao gồm cả thủ tục kháng nghị, giám đốc thẩm 

và tái thẩm. 

Để hoàn toàn rõ ràng, tất cả các khuyến nghị trong phần này về 'quyền được 

bào chữa' đều áp dụng mà không có ngoại lệ đối với những người bị buộc tội phạm tội 

đặc biệt nghiêm trọng và tội phạm có khả năng bị xử phạt tử hình. 

i. Tiếp cận trợ giúp pháp lý 

Việc mở rộng tiếp cận trợ giúp pháp lý cho mục đích tham gia tố tụng có thể 

được thực hiện theo một số cách bổ sung cho nhau và vẫn cho phép bị can được tự 

đại diện nếu đương sự lựa chọn: 

1. Mở rộng điều kiện được trợ giúp pháp lý theo quy định của Luật Trợ giúp pháp 

lý dựa trên khía cạnh quyền con người, với mục tiêu giải quyết nhu cầu của các 

nhóm đặc biệt dễ tổn thương và bị gạt ra ngoài lề. Cụ thể, khả năng tiếp cận trợ 

giúp pháp lý có thể được mở rộng bằng cách: 

a. Bỏ nghĩa vụ chứng minh có khó khăn về tài chính đối với  

i. nạn nhân trong trong các vụ án hình sự từ 16 đến 18 tuổi; 

ii. nạn nhân của vụ, việc bạo lực gia đình; 

iii. nạn nhân của tội phạmbuôn bán người; 

iv. người khuyết tật; 

v. người già; và 

vi. người nhiễm HIV/AIDS và người nhiễm chất độc dioxin; 

b. sửa đổi (ii) trong danh sách trên như sau: “tất cả nạn nhân của bạo lực 

tình dục và giới, bao gồm hiếp dâm, cưỡng ép quan hệ tình dục và bạo 

lực gia đình (cố ý gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của 

người khác trong quan hệ gia đình). 

c. bao gồm những người sau đây trong danh sách những người được trợ 

giúp pháp lý theo Điều 7(7) Luật Trợ giúp pháp lý, là những người gặp 

khó khăn về tài chính:  
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i. cha mẹ đơn thân hoặc người chăm sóc của ít nhất một đứa trẻ 

phụ thuộc, hoặc người lớn phụ thuộc là người cao tuổi hoặc người 

khuyết tật; 

ii. những người sống ở vùng nông thôn hoặc vùng sâu vùng xa hoặc 

ở một khoảng cách cụ thể từ nơi tiến hành tố tụng; 

iii. người nước ngoài, bao gồm cả người di cư và lao động nhập cư, 

đang đến thăm hoặc tạm trú tại khu vực tài phán (nghĩa là không 

phải là thường trú nhân hoặc công dân); 

iv. người bản địa; 

v. người không quốc tịch, người tản cư trong nước, người tị nạn và 

người xin tị nạn; và 

vi. tất cả các nạn nhân khác của tội phạm không có trong các khoản 

khác của Điều 7 Luật Trợ giúp pháp lý. 

(2) Mở rộng tiêu chí người có đủ điều kiện để được tự động nhận trợ giúp pháp 

lý theo Điều 76 Bộ luật Tố tụng Hình sự bằng cách giảm ngưỡng hình phạt đối với hành 

vi được trợ giúp pháp lý do nhà nước tài trợ đối với những người bị buộc tội về các tội 

bị phạt 20 năm tù, tù chung thân hoặc tử hình xuống các tội bị phạt tù từ 10 năm (hoặc 

15) năm tù, chung thân hoặc tử hình; 

(3) Cung cấp luật sư trực tại đồn cảnh sát, trại tạm giam/tạm giam và tại các tòa 

án, những người được đào tạo và được cấp phép hành nghề và người luôn sẵn sàng 

24/7 (hoặc trong giờ làm việc, nếu có trong trường hợp áp dụng) để cung cấp lời 

khuyên pháp lý hoặc đại diện một lần hoặc cho mục đích của một hành động riêng rẽ, 

ví dụ như có mặt trong cuộc thẩm vấn hoặc khi nhận tội đối với một cáo buộc hình sự. 

Những cố vấn nghĩa vụ đó có thể được Nhà nước trả lương, như một phần của chương 

trình trợ giúp pháp lý công, hoặc có thể cung cấp dịch vụ của họ trên cơ sở chuyên 

nghiệp, để thực hiện các nghĩa vụ như yêu cầu cấp phép hoặc đổi lấy các ưu đãi như 

thu nhập hoặc các khoản giảm thuế khác, với sự phối hợp được thực hiện bởi chương 

trình trợ giúp pháp lý cộng đồng; và 

(4) Mở rộng việc giới thiệu, khả năng tiếp cận và phổ biến thông tin pháp lý công 

cộng, chẳng hạn như các ấn phẩm hoặc thông điệp “Biết các quyền của bạn”, bao gồm 

thông tin cụ thể về tính đủ điều kiện nhận trợ giúp pháp lý và các quy trình tiếp cận 

trợ giúp pháp lý. Việc mở rộng khả năng tiếp cận có thể bao gồm các biện pháp như 

giới thiệu bằng ngôn ngữ đơn giản và tài liệu thông tin thân thiện với trẻ em/thanh 

thiếu niên bằng ngôn ngữ địa phương và chữ nổi Braille, phát triển các trang web và 

ứng dụng dành cho thiết bị di động chứa thông tin về quyền hợp pháp và cách tiếp cận 

sự hỗ trợ của luật sư bào chữa và/hoặc cung cấp số điện thoại hoặc SMS miễn phí để 

lấy thông tin về các quyền hợp pháp và cách tiếp cận sự hỗ trợ của luật sư bào chữa. 

Điều quan trọng cần lưu ý là không nên dựa vào các biện pháp đó như là phương pháp 
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duy nhất để cung cấp trợ giúp pháp lý, vì chúng không đủ sắc thái để thay thế đầy đủ 

việc đại diện pháp lý trực tiếp ở những thời điểm quan trọng trong quá trình tố tụng 

hình sự, chẳng hạn như khi thẩm vấn hoặc thẩm tra nhân chứng, tuy nhiên, họ có thể 

cung cấp một công cụ quan trọng cho bất kỳ người nào tự do lựa chọn tự đại diện/tự 

bào chữa để thực hiện hiệu quả quyền bào chữa của mình.  

ii. Tính minh bạch và trách nhiệm giải trình để thực hiện các quyền xét 

xử công bằng 

Ngoài việc mở rộng việc cung cấp và tiếp cận trợ giúp pháp lý, các khuyến nghị 

sau đây nhằm đảm bảo rằng các nghĩa vụ quốc tế/khu vực và các quy định pháp luật 

hiện hành quy định quyền xét xử công bằng trên thực tế được các cơ quan tiến hành 

tố tụng liên quan tôn trọng, thúc đẩy và thực hiện tốt trong hệ thống tư pháp hình sự. 

Những khuyến nghị này có thể do Tòa án nhân dân tối cao đưa ra và giám sát, ngay cả 

khi việc thực hiện là trách nhiệm của các cơ quan liên quan khác, dưới hình thức pháp 

luật (ví dụ: quy định), hướng dẫn thủ tục tố tụng/chỉ dẫn hoặc quy tắc của tòa án. 

(5) Đối với quyền được thông báo về các quyền quy định tại Điều 16 Bộ luật Tố 

tụng Hình sự; quyền được thông báo về lý do bắt hoặc giam giữ theo quy định tại Điều 

59 và 60 của Bộ luật Tố tụng Hình sự, và không hạn chế khuyến nghị (iv) ở trên, áp 

phích và tờ rơi cần được xây dựng mô tả chi tiết các quyền của bị can khi bị bắt và tạm 

giam. Những tài liệu này phải được trưng bày nổi bật và có sẵn miễn phí tại các các địa 

điểm: đồn cảnh sát, trại tạm giam, nhà tù và tòa án, theo cách phù hợp với nhu cầu 

của những người mù chữ, thiểu số, người khuyết tật và trẻ em, và bằng ngôn ngữ mà 

người đó hiểu được, và nên bao gồm thông tin về quyền đối với: 

a. giữ im lặng (tức là không phải khai báo, không tự buộc tội bản thân); 

b. thông báo cho một người thân hoặc một người khác về sự lựa chọn của 
họ về việc giam giữ hoặc bắt giữ họ; 

c. sự hỗ trợ của luật sư bào chữa có kinh nghiệm và năng lực tương xứng 
với tính chất của hành vi phạm tội, bao gồm cả việc tiếp cận nhanh chóng với luật sư 
đó trong vòng bốn mươi tám giờ bị giam giữ hoặc bắt giữ, theo cách thức hoặc bối 
cảnh đảm bảo quyền riêng tư/ bí mật thông tin liên lạc của luật sư/khách hàng; và 

d. đủ điều kiện để được trợ giúp pháp lý do nhà nước bảo trợ; 

(6) Cơ quan tiến hành tố tụng và cơ quan giam giữ phải thực hiện đầy đủ theo 

yêu cầu pháp lý từ điều 109 đến 125, điều 183 và 184, và các điều luật liên quan trong 

Bộ luật Tố tụng Hình đối với việc hoàn thành hồ sơ tạm giam nhằm đảm bảo quyền 

của người bị buộc tội. Đặc biệt, cần thực hiện yêu cầu ghi âm hoặc ghi hình có ghi âm 

việc hỏi cung bị can tại cơ sở giam giữ, hoặc tại cơ sở giam giữ hoặc tại trụ sở cơ quan 

điều tra, cơ quan được giao nhiệm vụ tiến hành một số hoạt động điều tra (Điều 
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183(6)). Thêm vào đó, cần tăng cường tính minh bạch và giám sát đối với việc bắt, tạm 

giữ, tạm giam và bảo đảm quyền bào chữa của người bị buộc tội. Đặc biệt, trước khi 

bắt đầu mỗi phiên tòa, chủ tọa phiên tòa cần xác minh tính chính xácvà xác nhận với 

bị cáo rằng thông tin thể hiện trong hồ sơ vụ án là đầy đủ và chính xác về: thời gian và 

địa điểm bị bắt, tên và thông tin liên lạc của (các) cảnh sát thực hiện bắt giữ, nơi giam 

giữ, ngày được tại ngoại, lý do bị cáo bị tạm giam; bị cáo đã được thông báo về các 

quyền của mình, đặc biệt là quyền có luật sư trong quá trình thẩm vấn; 

(7) Điều 60(2)(i) của Bộ luật Tố tụng Hình sự về quyền được đọc và ghi chép bản 

sao tài liệu hoặc tài liệu số hóa liên quan đến việc buộc tội hoặc bào chữa, cần được 

sửa đổi khi cần thiết để đảm bảo việc cung cấp hồ sơ vụ án cho bị can hoặc tư vấn của 

họ được coi là ưu tiên để tránh sự chậm trễ quá mức và không nên phụ thuộc vào một 

yêu cầu mà phải là một quyền và tự động, tức là trong một khoảng thời gian nhất định 

trước khi bắt đầu phiên tòa. Các phiên điều trần sơ bộ nên đặt ra thời hạn rõ ràng cho 

việc tiết lộ bằng chứng của các điều tra viên và kiểm sát viên hoặc các nhân viên pháp 

luật khác. Thẩm phán, thư ký và nhân viên pháp luật phải cung cấp tất cả các tài liệu 

liên quan của tòa án cho bị cáo vào thời gian thích hợp sớm nhất và trong mọi trường 

hợp không quá hai mươi bốn giờ sau khi mỗi tài liệu được xuất trình hoặc được xác 

định là có liên quan đến việc bào chữa của bị cáo. Thẩm phán nên: 

a. hỏi mọi bị cáo ngay từ đầu phiên xử xem họ đã nhận được hồ sơ vụ án 
và các tài liệu của tòa án chưa; 

b. nên hoãn phiên tòa khi bị cáo chưa nhận được hồ sơ vụ án, hoặc khi có 
yêu cầu trong trường hợp đã tiết lộ hoặc cung cấp tài liệu vào phút chót; và 

c. đảm bảo việc thực thi quyền nhận được tất cả các bằng chứng liên quan 
đến việc bào chữa, bao gồm cả việc thực hiện bất kỳ hành động nào được đề xuất 
trong khuyến nghị (8) dưới đây; 

(8) Trước khi bắt đầu mỗi phiên tòa, tòa án cần thông báo và giải thích cho bị 

cáo về quyền đại diện theo pháp luật của họ nếu họ không có mặt, cảnh báo bị cáo về 

khả năng gây ảnh hưởng đến quyền bào chữa của họ nếu họ tự bào chữa và xác nhận 

vào hồ sơ quyết định tự nguyện tự bào chữa của họ. Nếu bị cáo được bào chữa bởi 

người bào chữa, tòa án cần xác nhận rằng bị cáo đã có cơ hội tham khảo ý kiến tư vấn 

riêng và nên hoãn phiên xét xử để cho phép cơ hội đó nếu nó không được cung cấp 

hoặc tiếp cận đầy đủ trước phiên xét xử. Điều này có thể yêu cầu tạo ra hoặc chỉ định 

các phòng dành riêng tại tòa án nơi bị cáo có thể tham khảo ý kiến tư vấn pháp lý riêng, 

phòng lý tưởng nhất nên chứa các bản sao của văn bản pháp lý và báo cáo vụ án dưới 

dạng bản cứng hoặc thông qua truy cập trực tuyến miễn phí. Nếu bị cáo tự nguyện lựa 

chọn tiến hành tự bào chữa mà không có luật sư bào chữa thì cần quy định cho bị can 

thực hiện quyền tham khảo ý kiến của người bào chữa (xem khuyến nghị (3) ở trên) 
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vào bất kỳ thời điểm nào trong quá trình tố tụng, bị cáo phải được thông báo về quyền 

này tại thời điểm bắt đầu của phiên xét xử và một lần nữa vào bất kỳ thời điểm nào 

trong phiên xét xử mà tòa án cho là thích hợp hoặc cần thiết, và tòa án nên hoãn phiên 

xét xử để cho phép tham vấn theo yêu cầu của bị cáo tự bào chữa; 

(9) Tòa án nên phát triển và cung cấp cho bị cáo tự bào chữa hướng dẫn bằng 

ngôn ngữ đơn giản về tiêu chuẩn chứng minh (ví dụ, nghĩa của cụm từ "nghi ngờ hợp 

lý") và trách nhiệm chứng minh trong các vụ án hình sự (đặc biệt là bất kỳ nghĩa vụ nào 

đối với người bào chữa) để bảo vệ giả định vô tội và giúp đảm bảo rằng các quyết định 

dựa trên bằng chứng đáng tin cậy và có thể chấp nhận được, bao gồm quyền của bị 

can được gọi và kiểm tra nhân chứng trong điều kiện tương tự như bằng chứng được 

đưa ra chống lại họ (tức là các vụ án chỉ có thể được quyết định trên cơ sở lời khai của 

nhân chứng có thể được kiểm tra chéo bởi cả hai bên). Việc thực thi quyền này không 

cần phải có sự đồng ý của chủ tọa phiên tòa, miễn là nhân chứng hoặc vật chứng có 

thể được chứng minh là liên quan đến một vấn đề tại phiên tòa và trong trường hợp 

là nhân chứng chuyên môn, có chuyên môn liên quan (người giám định, hội đồng định 

giá tài sản). Để rõ ràng, trong phạm vi Bộ luật Tố tụng Hình sự yêu cầu chủ tọa phiên 

tòa cho phép người bị buộc tội hoặc luật sư của họ được gọi và kiểm tra hoặc đối chất 

nhân chứng, thì yêu cầu này nên được loại bỏ hoàn toàn hoặc hạn chế thẩm quyền và 

trách nhiệm của chủ tọa phiên tòa để xác định khả năng chấp nhận và độ tin cậy của 

bất kỳ nhân chứng/bằng chứng nào được đề xuất; 

(10) Không giới hạn bởi khuyến nghị 9 nêu trên, tòa án cần xây dựng mẫu chuẩn 

hướng dẫn thực hiện cho tất cả các tòa án, trong đó quy định các thông tin sau để chủ 

tọa phiên tòa đọc khi bắt đầu phiên tòa: 

a. quyền xét xử công bằng mà bị cáo được hưởng, đặc biệt là quyền được 
cho là vô tội của bị cáo cho đến khi tòa án đưa ra phán quyết cuối cùng và không thể 
kháng cáo; 

b. quy định nghĩa vụ chứng minh thuộc về Kiểm sát viên; và 

c. bị cáo có quyền giữ im lặng mà sự im lặng đó không được sử dụng để 
chống lại họ. 

(11) Tòa án nên xây dựng các hướng dẫn rõ ràng và tổ chức các lớp tập huấn 

thường niên cho thẩm phán và kiểm sát viên về luật nhân quyền quốc tế, bao gồm 

quyền xét xử công bằng, đạo đức nghề nghiệp và nghĩa vụ của luật sư đối với khách 

hàng của họ và của tòa án trong việc tiết lộ, trình bày và đánh giá chứng cứ. Về mặt 

này, các thẩm phán phải được đào tạo để theo dõi và đánh giá đầy đủ bằng chứng về 

độ tin cậy và tính xác thực, đồng thời đánh giá thận trọng xem liệu bằng chứng được 

đưa ra có xác định lỗi của bị cáo ngoài bất kỳ nghi ngờ hợp lý nào hay không. Nếu có 
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sự giải thích bằng chứng phù hợp với sự vô tội của bị cáo thì tòa án phải tuyên bị cáo 

không phạm tội. 

(12) Nếu có vẻ như bất kỳ quyền xét xử công bằng nào có thể đã bị vi phạm, thì 

tòa án phải có thẩm quyền theo luật định để thực thi các quyền xét xử công bằng, bao 

gồm cả việc tuân thủ các biện pháp bảo vệ pháp lý cơ bản của các quan chức nhà nước, 

bằng cách: 

a. ra lệnh điều tra vấn đề bởi một cơ quan độc lập, bao gồm một cuộc điều 

tra rộng hơn nếu có lý do để tin rằng một trường hợp riêng lẻ phản ánh 

một vấn đề hệ thống; 

b. đưa ra các lệnh loại trừ bằng chứng thu được có vi phạm quyền xét xử 
công bằng để đảm bảo tính toàn vẹn của thủ tục tố tụng và niềm tin của 
công chúng vào việc bảo vệ công lý; 

c. bồi thường do vi phạm quyền xét xử công bằng cho những người bị kết 
án oan sai; và 

d. ra lệnh truy tố hoặc hình phạt khác đối với bất kỳ hành vi không tôn 
trọng, thúc đẩy và thực hiện quyền được xét xử công bằng của một 
người bị buộc tội. 

iii. Thu thập số liệu  

Số liệu thống kê về thực hiện trợ giúp pháp lý cho mục đích tham gia tố tụng 

cho thấy, số vụ việc trợ giúp pháp lý tăng dần qua các năm từ 10.937 vụ năm 2016 lên 

27.496 vụ năm 2020, chiếm 29,7% tổng số vụ việc trợ giúp pháp lý trong thời gian này, 

tuy nhiên không thống kê được tổng số vụ việc trong thời gian này nên khó xác định 

tỷ lệ người tham gia được trợ giúp pháp lý. Hơn nữa, số liệu này không được phân 

tách thành số người được đại diện thông qua trợ giúp pháp lý trong từng giai đoạn tố 

tụng (điều tra, truy tố và xét xử, kháng nghị, giám đốc thẩm và tái thẩm). 

Nếu cơ quan tư pháp chưa làm như vậy, thì dữ liệu cần được thu thập về mặt 

này, theo ví dụ cảu Úc, để đánh giá hiệu quả của bất kỳ biện pháp nào được thực hiện 

để tăng cường đại diện trợ giúp pháp lý trong các thủ tục pháp lý, như sau:.  

1. Các cơ quan quản lý nhà nước thu thập dữ liệu này (Bộ Tư pháp, Sở Tư pháp 

và các đơn vị trực tiếp thực hiện trợ giúp pháp lý) nên đảm bảo tối thiểu 

phải tách biệt dữ liệu này tối thiểu theo số người nhận được hỗ trợ pháp lý 

ở từng giai đoạn tố tụng, để hỗ trợ việc xây dựng các chính sách và biện 

pháp cụ thể nhằm cung cấp và/hoặc tăng cường đại diện trợ giúp pháp lý ở 

tất cả các giai đoạn của thủ tục tố tụng.  

2. Tốt nhất, nếu chưa được thực hiện, dữ liệu cũng nên được phân tách thêm 

theo các tiêu chí kinh tế xã hội khác nhau biểu thị tính dễ bị tổn thương, 

thiệt thòi hoặc bị gạt ra bên lề, chẳng hạn như tuổi, giới tính, khuyết tật, 
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trình độ học vấn, số lượng người phụ thuộc, tình trạng hôn nhân, dân tộc, 

v.v., hỗ trợ xây dựng các chính sách và biện pháp nhằm mục đích cụ thể để 

cung cấp và/hoặc tăng cường đại diện trợ giúp pháp lý cho các thành viên 

của các nhóm yếu thế hoặc dễ bị tổn thương.  

3. Hơn nữa, nếu vẫn chưa được thực hiện, dữ liệu cũng cần được thu thập về 

loại hành vi phạm tội và hình phạt tiềm ẩn đối với tất cả những người được 

trợ giúp pháp lý và dữ liệu này phải được tham chiếu chéo với các tiêu chí 

tách biệt ở trên để đánh giá xem liệu quyền được tự động nhận trợ giúp 

pháp lý theo Điều 76 Bộ luật Tố tụng Hình sự đang được thực hiện có hiệu 

quả, và  

4. Cuối cùng, dữ liệu nên được thu thập về tất cả những người bị buộc tội tự 

đại diện/tự bào chữa trong tố tụng hình sự, bất kể họ có nhận được một số 

hình thức trợ giúp pháp lý hay không (ngoài đại diện/bào chữa của luật sư), 

dữ liệu này nên được phân tách theo loại hành vi phạm tội, hình phạt có thể 

xảy ra, tuổi, giới tính, tình trạng khuyết tật, trình độ học vấn, số người phụ 

thuộc, tình trạng hôn nhân, dân tộc, quốc tịch và mức thu nhập. Tất cả dữ 

liệu được thu thập theo khuyến nghị này phải được công khai truy cập và 

được cập nhật ít nhất là hàng năm. 
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