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Abstract 
The death penalty is a legal concept mentioned in legal science in general and the 

science of criminal law, in particular. This is the harshest punishment for extremely serious 
crimes. Historically, the death penalty has been applied since the initial formation of the 
state and legal system. Today, the death penalty is still applied in many countries around the 
world notwithstanding the level of socio-economic development. 

However, in recent years, the death penalty has been an internationally controversial 
issue. There are two opposing opinions on this issue: maintaining or abolishing this penalty. 
These controversies focus on two main topics: the morality and legality of the death penalty. 
Despite the lack of consensus, the general trend of the world today is minimizing the death 
penalty and moving towards the complete abolishment. Even in the case of countries that do 
not have a specific roadmap to abolish this penalty in the short term, they tend to reform the 
execution measures to improve the humanity of such sentence. 

To achieve the progress, the United Nations (UN) has played an important role as a 
driving force in the trend of decreasing and moving towards the elimination of such penalty. 
On 15 December 1989, the Second Optional Protocol of the International Covenant on Civil 
and Political Rights (hereinafter referred to as the OP2) to abolish the death penalty was 
adopted by the UN General Assembly in New York (entered into force on 11 July 1991). 
Currently, the number of members of this Protocol is 88 countries. The adoption of this 
Protocol by the General Assembly (UN) demonstrates its determination to mobilize 
countries to reduce, postpone, and eliminate the death penalty. In a broader scale, based on 
the 2nd Optional Protocol ICCPR and the International Covenant on Civil and Political 
Rights (ICCPR), the UN also shows the goal of ensuring fair trials and humane treatment 
for death row inmates. 

Vietnam is not out of this trend. Vietnam in recent years has been reforming 
gradually its criminal law towards reducing the application scope of the death penalty for 
crimes. This is evident through amendments and supplements of the Penal Code over the 
years.3 

With the above-mentioned trend of judicial reform, Vietnam may ratify the 2nd 
Optional Protocol ICCPR in the future. However, at present, there are still many obstacles 
preventing Vietnam from joining the Protocol under practical and legal perspectives. 
Practically, the first thing that Vietnam needs to do to join the Protocol is abolishing the 
death penalty. However, this faces difficulty - controversial public opinions. From the legal 
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working at or any other institutions or organizations. 
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3 The Penal Code 1985 provides 44 legal provisions with the death penalty while the Penal Code 2015 
provides only 18 legal provisions with such penalty. 
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perspective, due to the influence of the above-mentioned social life practices, Vietnam still 
faces the greatest difficulty that the domestic law is incompatible with the provisions of the 
2nd Optional Protocol ICCPR. 

Therefore, this topic was selected for research to clarify the issues of the death 
penalty, the roles of the 2nd Optional Protocol ICCPR in promoting the elimination of the 
death penalty, obstacles to Vietnam's future accession, when Viet Nam joins this Protocol. 

1. Abolition of the death penalty and the role of the 2nd Optional Protocol ICCPR 
1.1. Arguments of abolishing the death penalty 
The matter that whether the death penalty should be abolished or not is still an endless 

debate. There are two main streams of opinion: supporting or opposing this penalty. There 
may be some general arguments that both sides used to support their arguments. 

First, the deterrence of punishment: The question that may be raised related to the 
application of the death penalty is whether this punishment can lead to the decrease and 
backsliding of crime? The deterrence of that punishment is one of the main reasons that 
countries use to uphold the death penalty.4 There have even been many studies carried out 
to assess the effectiveness of this punishment, but the results are not unified. Some studies 
show that applying the death penalty has the effect of reducing crime rates such as research 
by Issac Ehrlich5 or Dezhbakhsh, Rubin, and Shepherd6. By contrast, some results show that 
the death penalty does not reduce the crime rates according to studies of Bailey and Peterson7 
or Hood and Bowers8. Besides, these studies are criticized due to their insufficient grounds 
and subjectivity.9 These are also the arguments of the two sides – opposing and advocating 
the application of the death penalty. However, it is difficult to conclude that the death penalty 
is more deterrent than others or it has no effect in preventing crimes.10 

Secondly, the cost of implementing the penalty:  Arguments that are in favor of the 
death penalty argue that incarceration is more expensive than death execution. In order to 
enforce incarceration, it is necessary to prepare a large amount of expenses for facilities and 
personnel, not to mention the risks of prision escaping. In practice, incarceration requires a 
much greater cost than the execution and burial of prisoners.11 However, some figures show 
that the cost of execution of the death penalty is, in essence, more expensive than the cost of 
incarceration. It is possible to take the United States - a country with an economic burden of 
incarceration - as an example, when it is the country with the largest number of prisoners, 

 
4 Vietnam Lawyers' Association, ‘Death Penalty in International Law’, Hong Duc Publishing Company, 
2008, p. 22 
5 Ehrlich & Isaac, 'The Deterrent Effect of Capital Punishment: A Question of Life and Death', (1975) The 
American Economic Review 65, no. 3, page: 397-417 
6 Dezhbakhsh, Hashem, Paul H. Rubin, & Joanna M. Shepherd, ‘Does Capital Punishment Have a Deterrent 
Effect? New Evidence from Post moratorium Panel Data’, (2003) American Law and Economics Review 5, 
no. 2, page: 344-376. 
7 Bailey, W.C. and Peterson, R.D, Murder, ‘Capital Punishment, and Deterrence: A Review of the Evidence 
and an Examination of Police Killings’, (1994) Journal of Social Issues, 50, page: 53-74. 
8 Hood, R. (2002), ‘The Death Penalty: A Worldwide Perspective’, Fourth Edition, Oxford University Press, 
p.344 
9 Fagan, J (2005), ‘Deterrence and the death penalty: a critical review of new evidence’, Columbia Law 
School, p.11 
10 Vietnam Lawyers' Association, ‘Death Penalty in International Law’, Hong Duc Publishing Company, 
2008, p. 28 
11 Faculty of Law, Vietnam National University, Hanoi, ‘Những điều cần biết về hình phạt tử hình’, Labour 
and Social Publisher Company Limited, p. 38 
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accounting for about 25% of the total number of prisoners worldwide.12 Specifically, Luke 
university's research shows that the cost of carrying out the death penalty is higher than the 
life imprisonment in the state of  Texas, USA, in 1991. The study took the maximum average 
time for each life sentence is 40 years and found the maximum cost of execution from 
sentencing to execution was USD2,3136 million, while the maximum cost of incarceration 
of a prisoner within 40 years was a maximum of USD750,000.13 Or in the state of Florida, 
the average cost of each death penalty  is USD3.18 million, while the cost of life sentences 
is about USD680,000.14 Also, there is a study by Torin McFarland - University of 
Susquehanna, held in 2016, compare the cost of implementing the death penalty and life 
imprisonment. After evaluating both actual and theoretical costs, the study concludes that 
the death penalty is more expensive in almost every aspect than simply incarcerating a 
prisoner for the entirety of his or her life.15 Therefore, the cost of carrying out the death 
penalty is not a solid argument for upholding this penalty. 

Third, the humanity of the punishment: With regards to serious crimes under the laws 
of most countries around the world, if the death penalty is not executed, life imprisonment 
without parole is often used as an alternative to the death penalty. However, death penalty 
advocates argue that such detention inflicts more suffering on criminals, rather than 
execution. Also, the impact of non-parole life imprisonment should be scrutinized, as 
otherwise, it would mean "encouraging a law that forces 25 people to work for a lifetime in 
prison to ensure one person is not executed."16. It is not to mention that there are criticisms 
that life imprisonment without parole  violates national and international laws because they 
argue that this punishment has insulted the dignity of the offender.17 However, the opinions 
in favor of the abolition of the death penalty say that the application of the death penalty 
makes prisoners even more suffering, especially while waiting for their execution.18 Yet the 
execution of the death penalty, which not only affects inmates – causes them to lose the hope 
of reining in the community, but also strongly affects those who witness the execution 
sentence.19 

 
12 Catherine Appleton, Bent Grøver, ‘The Pros and Cons of Life Without Parole’, (2010) The British Journal 
of Criminology, Volume 47, Issue 4, July 2007, <https://academic.oup.com/bjc/article-
abstract/47/4/597/366540?redirectedFrom=fulltext> p.611 
13 Robbert M.Baird & Stuart (editted by E.Rosenbaum), ‘Punishment and the Death Penalty’, (Prometheus 
Books 1995), p.109 
14 Keith Harries & Derral Cheatwood, ‘The Geography of Execution: The Capital Punishment Quagmire in 
America’, (Rowman & Littlefield 1997), p.6 
15 Torin McFarland, ‘The Death Penalty vs. Life Incarceration: A Financial Analysis’, (2016) Susquehanna 
University Political Review 46 – 87, p.70 
16 The Harvard Law Review Association, ‘A Matter of Life and Death: The Effect of Life-without-Parole 
Statutes on Capital Punishment’. (2006) Harvard Law Review 119, no. 6, p.1838-1854 
17 Catherine Appleton, Bent Grøver, ‘The Pros and Cons of Life Without Parole’, (2010) The British Journal 
of Criminology, Volume 47, Issue 4, July 2007, < https://academic.oup.com/bjc/article-
abstract/47/4/597/366540?redirectedFrom=fulltext > p.609. Specifically: its indeterminacy and the 
differences in the regimes to which life-sentence prisoners are subject —that make it ‘particularly destructive 
to human dignity’ 
18 Vietnam Lawyers' Association, ‘Death Penalty in International Law’, Hong Duc Publishing Book, 2008, 
p.33 
19 Freinkel, A., Koopman, C., & Spiegel, D., ‘Dissociative symptoms in media eyewitnesses of an execution’ 
(1995) The American Journal of Psychiatry, 151(9), 1335–1339 và C. Pickett and C. Stowers, ‘Within These 
Walls: Memoirs of a Death House Chaplain’, (St Martin Publisher 2003) 
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It can be seen that controversial opinions raised around the death penalty have their 
conviction. However, arguments against the application of the death penalty seem to prevail 
in this inconclusive debate. 

1.2. The 2nd Optional Protocol ICCPR– An international legal tool to abolish the 
death penalty 

The 2nd Optional Protocol ICCPR aiming at the abolition of the death penalty is the 
only international treaty with worldwide scale of prohibiting executions and  providing 
provisions for a total abolition of the death penalty. 20  

This protocol requires the ratifying States to renounce the use of the death penalty 
definitively. The Preamble of the Protocol underscores the significance of abolition of the 
death penalty as a measure enhancing human rights and assumes the commitment of member 
States to this goal. Article 1 provides for a ban on executions and the abolition of the death 
penalty within the jurisdiction of member States. Article 2 allows States to reserve the right 
to apply the death penalty during wartime for serious military crimes committed during 
wartime. Article 6 further specifies the non-derogatory nature of the ban on executions, even  
under emergency circumstances. Articles 3, 4, and 5 concern the reporting obligations of 
member States and the complaints procedure, and, finally, Articles 7 to 11 cover the 
procedural issues.21 

With regards to reservation, Article 2 allows States to reserve the right to apply the death 
penalty in time of war pursuant to a conviction for a most serious crime of a military nature 
committed during wartime. This reservation can only be made at the time of ratification. 
Since no other reservations may be made at any time, member States to the Protocol are 
committed to abolish death penalty  even in the event of future changes in  their domestic 
laws.  

Currently, besides the Article 6 of the ICCPR, there are four international treaties 
provide for the abolition of the death penalty. The 2nd Optional Protocol is the only one of 
worldwide scale. The other three which have regional scope are: 

First, Protocol No. 6 to the Convention for the Protection of Human Rights and 
Fundamental Freedoms of European Convention on Human Rights,22 concerning the 
abolition of the death penalty, adopted by the European Council in 1982, provides for the 
abolition of the death penalty in peacetime. Member States may retain the death penalty for 
crimes "in time of war or of imminent threat of war". 

Secondly, Protocol No. 13 to the Convention for the Protection of Human Rights and 
Fundamental Freedoms of European Convention on Human Rights, 23 concerning the 
abolition of the death penalty in all circumstances, adopted by the European Council in 2002, 
provides for the abolition of the death penalty under all circumstances, including the time of 
war or imminent threat of war. 

 
20 Pierre Desert, ‘Second Optional Protocol: Frequently Asked Questions’, (World Coalition Against the 
Death Penalty, June 27th, 2008) < http://www.worldcoalition.org/Second-Optional-Protocol-Frequently-
Asked-Questions.html >, accessed 1st February 2021 
21 Ibid 
22 Council of Europe, Protocol 6 to the European Convention for the Protection of Human Rights and 
Fundamental Freedoms concerning the Abolition of Death Penalty, 28 April 1983, ETS 114, available at: 
<https://www.refworld.org/docid/3ae6b3661c.html >, accessed 2nd February 2021 
23 Council of Europe, Protocol 13 to the European Convention on Human Rights and Fundamental 
Freedoms on the Abolition of the Death Penalty in All Circumstances, 3 May 2002, ETS 187, available at: 
https://www.refworld.org/docid/3ddd0e4c4.html, accessed 2nd February 2021 
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Thirdly, the Protocol to the American Convention on Human Rights to Abolish the 
Death Penalty, 24 adopted by the General Assembly of the Organization of American States 
in 1990, provides for the total abolition of the death penalty but allows countries parties to 
retain the death penalty in wartime if they make a declaration to that effect at the time of 
ratifying or acceding to the Protocol. 

2. Obstacles of Vietnam’s accession to the 2nd Optional Protocol ICCPR  
2.1. Public opinions related to the death penalty 
Most countries that maintain the death penalty argue that their public opinion supports 

the application of this punishment.25 Public opinion remains a diverse and transforming 
factor over time. Each social class, and at different periods of time, public opinion has a 
different attitude towards whether to continue implementing or eliminating the death 
penalty. 

There is no denying that abolishing the death penalty is becoming a global trend, 
however not all public opinions at any time and at anywhere always support such trend. The 
United States can be considered as an example. Even within a country, some places 
abolished the death penalty early as Michigan (in 1843) but some states still maintain this 
punishment to this day like Texas.26 The Genlapa Institute and several other organizations, 
since 1936, had begun to study and regularly conduct referendums of this matter. It is noted 
that after 20 years from 1936 to 1957, the number of people advocating for the application 
of the death penalty in the United States decreased from 61% to 47%. For the next five years, 
until the annul of the death penalty in 1972, the index hovered within 50%. Since 1976 (when 
the Federal Supreme Court admitted the death penalty is not contrary to the U.S. 
Constitution) and in the next 20 years, the number of people advocating this penalty has 
increased, by 1995, 77% population of federal state supported the application of this penalty. 
The ample range of fluctuations would be enormous if the study period was divided into two 
different phases within 30 years. It is clear that between 1936 and 1966 the number of people 
who supported the death penalty dropped from 61% to 42%, and from 1966 to 1995, 
increased from 42% to 77%.27 In the last recent 20 years, Gallup28 research related to public 
opinion about the application of the death penalty in the U.S has shown thatthe number of 
people who support the death penalty  was likelyto decrease from 70% in 2000 to more than 
50% in the last three years (from 2017).29  2019 was also the first year that the majority of 
the American people agreed with the use of life imprisonment instead of the death penalty.30  

In Asia, China and Singapore are two countries with quite complicated public opinion 
about the death penalty. Both countries have in common when public opinion suggests that 

 
24 Organization of American States (OAS), Protocol to the American Convention on Human Rights to 
Abolish the Death Penalty ("Pact of San Jose"), 8 June 1990, OAS Treaty Series, N°.73, available at: 
<https://www.refworld.org/docid/3de4b4884.html>, accessed 2nd February 2021 
25 Vietnam Lawyers' Association, ‘Death Penalty in International Law’, Hong Duc Publishing Company, 
2008, p.34 
26 United Nations, Capital punishment and implementation of the safeguards guaranteeing protection of the 
rights of those facing the death penalty Report of the Secretary-General, 2005, para 48 
27 Truongquang, Vinh, ‘Public opinion of some countries on the application of the death penalty’, Journal of 
Law, No. 61. 
28 Gallup is a global data provider and analytics company. The company is based in the United States 
29 Gallup, Death Penalty, < https://news.gallup.com/poll/1606/Death-Penalty.aspx > accessed 26th January 
2021 
30 Death Penalty Information Center, Gallup Poll — For First Time, Majority of Americans Prefer Life 
Sentence To Capital Punishment, < https://deathpenaltyinfo.org/news/gallup-poll-for-first-time-majority-of-
americans-prefer-life-sentence-to-capital-punishment > accessed 3rd February 2021 
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life imprisonment can be an alternative tothe death penalty.31 That means people can agree 
to eliminate the death penalty and replace it with other punishments. However, in Singapore, 
the question of whether Singapore should join the world trend and abolish the death penalty, 
the majority of the answer is to continue enforcing this punishment,32 although public 
opinion suggests that three main criminal groups which have existed for a long time in 
Singapore should be applied such penalty: intentional murder, drug trafficking, and firearms 
offences.33 Similarly in China, public opinion also advocates the application of the death 
penalty for particularly serious crimes such as intentional murder, drug trafficking, child 
rape, but does not support the death penalty for non-violent crimes such as counterfeiting, 
producing fake medicine, theft, corruption, embezzlement, organizing prostitution, or 
espionage.34 Even the attitudes of the general population towards the death penalty in China 
reflect a good deal of indifference and ignorance.35 Thus, it can be seen that whether the 
death penalty should be eliminated still remains a controversial issue andeven does not 
receive any attention from public opinion. 

In Vietnam, there is currently a public opinion survey on the death penalty conducted 
by the Faculty of Law, Vietnam National University, Hanoi, which also shows that 
Vietnamese public opinion is still controversial, contradictory, and difficult to determine.36 
Apart from opinions related to total removal or retention of the death penalty, Vietnam also 
has opinions on reducing  the death penalty for a number of crimes when amending and 
supplementing the Penal Code 2017 (Penal Code). Specifically, at the Conference on the 
Completion of the Penal Code for the United Nations Development Programme (UNDP) 
and the Ministry of Justice held in November 2014, the Drafting Committee of the Penal 
Code revised that the proportion of crimes with the death penalty accounting for 8% of 
crimes in the Penal Code is quite high. It is necessary to narrow the scope as well as have 
more strict conditions when applying this penalty.37 After amendment and supplementation 
of the Penal Code, public opinions are also divided into four main groups, namely: (i) 

 
31 Chan, Wing Cheong and TAN, Ern Ser and Lee, Jack Tsen-Ta and MATHI, Braema, ‘Public Opinion on 
The Death Penalty in Singapore: Survey Findings’, NUS Law Working Paper 2018/002, February 2018, 
<https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=3122150> accessed 3rd February 2021, p.19 and 
Dietrich Oberwittler & Shenghui Qi, ‘Public Opinion on the Death Penalty in China’, Max Planck Institute 
for Foreign and International Criminal law, p.25 
32 Chan, Wing Cheong and TAN, Ern Ser and Lee, Jack Tsen-Ta and MATHI, Braema, ‘Public Opinion on 
The Death Penalty in Singapore: Survey Findings’, NUS Law Working Paper 2018/002, February 2018, 
<https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=3122150> accessed 3rd February 2021, p.18, Table 4.5. 
33 Chan, Wing Cheong, ‘The Death Penalty in Singapore: in Decline but Still Too Soon for Optimism’ (2016) 
11(3) Asian Journal of Criminology 179. 
34 Dietrich Oberwittler and Shenghui Qi, ‘Public Opinion on the Death Penalty in China’, Max Planck 
Institute for Foreign and International Criminal law , p. 25. “Only for murder, intentional injuring resulting 
in death, drug dealing, and rape of a female child, the support level for death penalty reaches a majority. 
The majority of respondents does not support the death penalty for most of non-violent crimes such as 
counterfeiting, producing fake medicine, theft, corruption, embezzlement, organizing prostitution, or 
espionage.” 
35 Ibid. “Only 25% of all respondents are interested in the issue of death penalty, and only slightly more 
claim some or much knowledge. In many of the general questions on the death penalty, a large proportion of 
respondents answer that they are undecided.” 
36 Tran, Kien and Vu, Cong G. 2019. ‘The Changing Nature of Death Penalty in Vietnam: A Historical and 
Legal Inquiry’ Societies 9, no. 3: 56. <https://doi.org/10.3390/soc9030056> accessed 2nd February 2021, p.21 
37 Truongho, Hai, ‘Hình phạt tử hình trong dự thảo trong bộ luật hình sự sửa đổi: từ góc nhìn của công 
chúng và chuyên gia’, the article’s cited in Trinhquoc Toan & Vucong, Giao, ‘Thực hiện các quyền hiến định 
trong Hiến pháp năm 2013’, Hong Duc Publishing Company, 2015, p.133 
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Agreeing with the elimination of seven types of crimes with the death penalty according to 
the draft of Penal Code; (ii) Abolishing several additional crimes with the death penalty; (iii) 
Disagreeing with the elimination of the death penalty for some crimes under the draft Penal 
Code and (iv) Commenting on the applicable conditions of the death penalty. 

However, it is said that policy-makers, lawmakers should stand out of and not be the 
followers of public opinion.38 Strong political and/or judicial leadership play influential part 
in reforming the death penalty in Asia39 and can influence public opinion.40 Death penalty 
reforms in China since 2006 have been mainly driven by reformers within the Supreme 
People’s Court, rather than public demands for abolition.41  

2.2. The legal obstacles 
One of the biggest obstacles preventing Vietnam from joining the 2nd Optional 

Protocol is the lack of compatibility between Vietnamese laws and international law on the 
death penalty. 

Currently, two international treaties dealing with the abolition of the death penalty are:42 
(i) International Covenant on Civil and Political Rights, 1966 (Article 6); and (ii) The  
Second Optional Protocol to the International Covenant on Civil and Political Rights 1989, 
aiming at the abolition of the death penalty. 

More specifically, Article 6 of the ICCPR Convention refers to the right to life in clause 
1. Accordingly, this is "the supreme right from which no derogation is permitted".43 In 
addition, clauses 2, 3, 4, 5, 6 of Article 6 refer directly to limiting and proceeding to abolish 
the death penalty44 as follows: (i) sentence of death may be imposed only for the most serious 
crimes; (ii) not contrary to the provisions of the present Covenant and the Convention on the 
Prevention and Punishment of the Crime of Genocide; (iii) Death penalty can only be carried 
out pursuant to a final judgment rendered by a competent court; (iv) Anyone sentenced to 
death shall have the right to seek pardon or commutation of the sentence; (v) Sentence of 
death shall not be imposed for crimes committed by persons below eighteen years old and 
shall not be carried out on pregnant women; (vi) Nothing in this article shall be invoked to 
delay or to prevent the abolition of death punishment by any State Party to the present 
Covenant.45 

 
38 Leila Toiviainen, ‘Review The Death Penalty: A Worldwide Perspective, Fifth Edition’, 
<https://yaleglobal.yale.edu/death-penalty-worldwide-perspective-fifth-edition> accessed 30th January 2021 
39 David T. Johnson and Franklin E. Zimring, ‘The Next Frontier: National Development, Political Change, 
and the Death Penalty in Asia’, (Oxford University Press, 2009), p.301 - 303 
40 Office of the High Commissioner for Human Rights (OHCHR), Regional Office for South-East 
Asia, ‘Moving Away from the Death Penalty: Lessons in South-East Asia’ (2013) 18–19; Mai Sato and Paul 
Bacon, The Public Opinion Myth: Why Japan Retains the Death Penalty (Death Penalty Project, 2015), 12; 
Sangmin Bae, ‘Death Penalty Moratorium in South Korea: Norms, Institutions and Leadership’ in Scherdin, 
172 
41Susan Trevaskes, ‘Lenient Death Sentencing and the ‘Cash for Clemency’ Debate’ (2015) 73 China Journal 
38, 40, 43–4 
42 UNDP, ‘Study: On the possibility of Viet Nam ratifying the Second Optional Protocol to the ICCPR aiming 
at the Abolition of the Death Penalty’, 2019, p.9 
43 Human Rights Committee, CCPR General Comment No. 6: Article 6 (Right to Life). 
<https://www.refworld.org/docid/45388400a.html>, accessed 2nd February 2021, para 1  
44 Daotri, Uc and Vucong, Giao, ‘Quyền sống trong Luật Quốc tế và đảm bảo quyền này theo hiến pháp Việt 
Nam năm 2013’, article is cited in ‘Thực hiện các quyền hiến định trong Hiến pháp Việt Nam 2013’, Hong 
Duc Publishing Company, 2015, p.84 
45 Article 6, ICCPR 
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Notably, the ICCPR does not require states to immediately abolish the death penalty. 
However, the ICCPR stipulates that the death penalty is only allowed for "the most serious 
crimes". To date, there is no specific definition of "the most serious crimes". But through 
general recommendations and comments on Article 6 of the ICCPR, it can be seen that the 
scope of crimes considered the most serious is very narrow. The UN Commission on Human 
Rights (UNCHR) (now replaced by The United Nations Human Rights Council - UNHRC) 
argues that the concept of "the most serious crimes" does not include nonviolent acts such 
as financial crimes, political beliefs, religion, or consensual sex among adults.46 

In some judgments for specific circumstances, UNCHR and Human Right Committee 
(HRC) also stated that some of the following crimes are not in the category of "the most 
serious crimes",47 namely: robbery; illegally transporting hazardous waste;48 crimes related 
to homosexuality, theft, corruption, economic crimes; 49 kidnapping criminals but not 
causing fatal consequences;50drug-related crimes and property-related crimes;51 crimes 
related to treason and piracy.52 

To clarify the applicable scope of the death penalty, Resolution 2005/59 dated 
20/4/2015, UNHRC stated that the death penalty is not allowed to apply to non-violent 
crimes. Some crimes which are typical to mention are the crimes related to financial 
activities, religion, freedom of speech, freedom of thought, consensual sex between adults.53 

In addition to abovementioned points, the report of the UN special rapporteur also 
excludes the application of the death penalty for victimless crimes, or to religious and 
political activities, (including high treason, espionage). In particular, crimes whose 
constituents are heavily qualitative such as treason are not allowed to apply the death penalty. 
More specifically, in general comment No. 36 on Article 6 (dated 3 September, 2019),  
paragraph 36, UNHRC said that: “Under no circumstances can the death penalty ever be 
applied as a sanction against conduct the very criminalization of which violates the 
Covenant, including adultery, homosexuality, apostasy, establishing political opposition 
groups or offending a head of State. States parties that retain the death penalty for such 

 
46 Daotri, Uc and Vucong, Giao, ‘Quyền sống trong Luật Quốc tế và đảm bảo quyền này theo hiến pháp Việt 
Nam năm 2013’, article is cited in ‘Thực hiện các quyền hiến định trong Hiến pháp Việt Nam 2013’, Hong 
Duc Publishing Company, 2015, p.90 
47 Faculty of Law, Vietnam National University, Hanoi, ‘Giới thiệu Công ước Quốc tế về các quyền dân sự 
chính trị (ICCPR, 1966)’, Hong Duc Publishing Company, 2012. 
48 Human Rights Committee, Comments on Cameroon, U.N. Doc. CCPR/C/79/Add.33 (1994), 
<http://hrlibrary.umn.edu/hrcommittee/G9416205.htm> accessed 2nd February 2021, para 9. 
49 UNCHR, Question of the violation of human rights and fundamental freedoms in any part of the 
world,with particular reference to colonial and other dependent countries and territories (1995), 
<http://hrlibrary.umn.edu/commission/country52/59-iran.htm> accessed 2nd February 2021, para 8 and 
Human Rights Committee, Concluding Observations of the Human Rights Committee, Libyan Arab 
Jamahiriya, U.N. Doc. CCPR/C/79/Add.101 (1998)< http://hrlibrary.umn.edu/hrcommittee/libya1998.html> 
accessed 2nd February 2021, para 8. 
50 UNCHR, Organization of the work of the session, assistance to Guatemala in the field of human rights, 
1997, <http://hrlibrary.umn.edu/commission/country51/15.htm> accessed 2nd February 2021, para 8. 
51 Human Rights Committee, Comments on Sri Lanka, U.N. Doc. CCPR/C/79/Add.56 (1995).1996), 
<http://hrlibrary.umn.edu/hrcommittee/SRILANKA.htm> accessed 3rd February 2021, para14. 
52 Human Rights Committee, Concluding Observations of the Human Rights Committee, United Kingdom of 
Great Britain and Northern Ireland, U.N. Doc. CCPR/CO/73/UK (2001) 
<http://hrlibrary.umn.edu/hrcommittee/uk2001.html> accessed 3rd February 2021, para 37. 
53 UNCHR, Human Rights Resolution 2005/59: The Question of the Death Penalty, 20 April 2005, 
E/CN.4/RES/2005/59 <https://www.refworld.org/docid/45377c730.html> accessed 3rd February 2021 
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offences commit a violation of their obligations under article 6, read alone and in 
conjunction with article 2 (2) of the Covenant, as well as of other provisions of the 
Covenant.”54 

In addition, the member states of the convention are also not allowed to apply the death 
penalty to those crimes that generally affect general customs, moral values, and social norms 
( for example, crimes related to adultery, prostitution, or sexual acts, ...). 55 

In reality, HRC has expressed its opinion on this issue in the case Lubuto v. Zambia 
government (No. 390/1990, UN Doc. CCPR/C/55/D/390/1990/Rev.1 (No. 390/1990, UN 
Doc. 1995)). In particular, in paragraph 7.2, the Committee noted that Mr. Lubuto had been 
sentenced to death under the aggravating penalty of armed robbery. The question is whether 
the sentence is considered "the most serious crime" under Article 6 (2) ICCPR or not. In 
response to that question, the Committee argued that Lubuto's behavior, although dangerous 
to society, did not cause casualties to any person. The Committee concluded the application 
of the death penalty in these cases violates article 6.2 of the ICCPR. 56 

Not only is it limited to making a point of view about the most serious crimes, HRC also 
addresses who must receive this sentence. HRC believes that people who participate in the 
case as accomplices will not be subject to the death penalty.57 

Comparison between international law with the practice of applying the death 
penalty in Vietnam 

In Vietnam, in the process of building the Penal Code 2015, the drafting agency gave a 
clear view on amending and supplementing the provisions on the death penalty (Article 39) 
in the direction of institutionalize the policy to limit the death penalty pursuant to the 
Politburo's Resolutions No. 49/NQ-TW on judicial reform until 2020.58 Accordingly, in the 
current Penal Code, Vietnam stipulates 18 crimes with the highest penalty frame as death 
penalty59 as follows: 

 

No CRIMES WITH THE HIGHEST PENALTY IS DEATH PENALTY 

INFRINGEMENT OF NATIONAL SECURITY 

1 Article 108. High treason 

 
54 UNHRC, General comment no. 36, Article 6 (Right to Life), 3 September 2019, CCPR/C/GC/35, 
<https://www.refworld.org/docid/5e5e75e04.html> accessed 7th February 2021 
55 UNCHR, Report of the Special Rapporteur, Ms. Asma Jahangir, submitted pursuant to Commission on 
Human Rights resolution 1998/68. <https://documents-dds-
ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/G99/100/19/PDF/G9910019.pdf?OpenElement> accessed 3rd February 2021, 
para 63 
56 Lubuto v. Zambia, Communication No. 390/1990, U.N. Doc. CCPR/C/55/D/390/1990/Rev.1 (1995). 
<http://hrlibrary.umn.edu/undocs/session55/vws390r1.htm> accessed 3rd February 2021, 
57 UNHRC, General comment no. 36, Article 6 (Right to Life), 3 September 2019, CCPR/C/GC/35, 
<https://www.refworld.org/docid/5e5e75e04.html> accessed 3rd February 2021, para 35. 
58 Vietnamese Government, Tờ trình số 186/TTr-CP ngày 27/4/2015 của Chính phủ trình Quốc hội về dự án 
Bộ luật hình sự (sửa đổi), 
<http://duthaoonline.quochoi.vn/Pages/dsduthao/chitietduthao.aspx?id=526#hosoduan> accessed 4thFebruary 
2021, p.16 
59 Vietnamese Penal Code 2015, editted 2017 < http://congbao.chinhphu.vn/cong-bao-so-779-780-nam-2017-
24869> accessed 7th February 2021 
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2 Article 109. Activities against the people's government 

3 Article 110. Espionage 

4 Article 112. Rebellion 

5 Article 113. Terrorism to oppose the people's government 

6 Article 114. Sabotaging facilities of the Socialist Republic of Vietnam 

OFFENCES AGAINST HUMAN LIFE, HEALTH, DIGNITY AND HONOR 

7 Article 123. Murder 

8 Article 142. Rape of person under 16 years old 

ECONOMIC OFFENCES 

9 Article 194. Manufacturing and trading of counterfeit medicines for treatment or 
prevention of diseases 

DRUG-RELATED OFFENCES 

10 Article 248. Illegal manufacturing of narcotic substances 

11 Article 249. Illegal possession of narcotic substances 

12 Article 251. Illegal deal in narcotic substances 

OFFENCES AGAINST PUBLIC SAFETY AND ORDER 

13 Article 299. Terrorism 

OFFENCES RELATED TO ABUSE OF POWER 

14 Article 353. Embezzlement 

15 Article 354. Taking bribes 

DISTURBING THE PEACE, CRIMES AGAINST HUMANITY AND WAR CRIME 

16 Article 421. Disruption of peace, provocation of war of aggression 

17 Article 422. Crimes against humanity 

18 Article 423. War crimes 
 
Based on the above statistics, it can be seen that there are seven criminal groups with 

the death penalty framework under the criminal law of Vietnam, which are: (i) infringement 
of national security; (ii) offences against human life, health, dignity and honor; (iii) 
economic offences; (iv) drug-related offences; (v) offences against public safety and order; 
(vi) offences related to abuse of power; and (vii) disturbing the peace, crimes against 
humanity and war crime. 
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Among the above criminal groups, only the offences against human life, health, dignity 
and honor (specifically Article 123 Crime of murder) is consistent with HRC's description 
of the concept "the most serious crimes”. The other groups emphasized by HRC not 
considered the most crimes: “The term “the most serious crimes” must be read restrictively 
and appertain only to crimes of extreme gravity involving intentional killing (with direct 
victims). Crimes not resulting directly and intentionally in death, such as attempted murder, 
corruption and other economic and political crimes, armed robbery, piracy, abduction, drug 
and sexual offences, although serious in nature, can never serve as the basis, within the 
framework of article 6, for the imposition of the death penalty.”60 

It can be seen that there are many big disparities between Vietnamese law and 
international law regarding the scope of crimes where the death penalty is applicable. The 
scope of crimes subject to the death penalty is much broader than ICCPR 1966's general 
perception of the "most serious crimes". This is one of the biggest barriers preventing 
Vietnam from joining the 2nd Optional Protocol ICCPR when this legal document requires 
the removal of all death penalty in Article 1 as follows 61 

“1. No one within the jurisdiction of a State Party to the present Protocol shall be 
executed. 

2. Each State Party shall take all necessary measures to abolish the death penalty within 
its jurisdiction.” 

3. Evaluation on the accession of Vietnam to the 2nd Optional Protocol ICCPR 
The policy of limiting and gradually eliminating the death penalty has appeared in 

Vietnam since the early years of the twenty-first century. Three years since the 1999 Penal 
Code was born, the Politburo issued Resolution No. 08/NQ-TW dated 2 January, 2002 on a 
number of key judicial tasks in the upcoming time, including: "To develop a proposal to 
change the execution of the death penalty and study to limit the death penalty in the Penal 
Code."62 Then, on 2 June, 2005, the Politburo and the Central Committee of the Communist 
Party of Vietnam issued Resolution No. 49-NQ/TW on the judicial reform strategy to 2020. 
One of the  most notable judicial reform tasks is: "Limiting the application of the death 
penalty towards only a few particularly serious crimes."63 This policy has been applied 
directly in the process of amending and supplementing a number of articles of the 1999 Penal 
Code. As a result, the amended and supplemented 1999 Penal Code has reduced 8 out of 29 
crimes with the death penalty (accounting for 27.6%). Next, on 12 March, 2014, the 
Politburo issued the Conclusion No. 92-KL/TW on the continuation to implement  
Resolution No. 49-NQ/TW, which strongly acknowledged: “continue to implement the 
targets, views and directions for judicial reform stated in the Politburo's Resolution No. 49-
NQ/TW”.64 To realize that policy, the 2015 Penal Code, amended and supplemented in 2017, 

 
60 UNHRC, General comment no. 36, Article 6 (Right to Life), 3 September 2019, CCPR/C/GC/35, 
<https://www.refworld.org/docid/5e5e75e04.html> accessed 3rd February 2021, para 35. 
61 UN, Second Optional Protocol to the International Covenant on Civil and Political Rights, aiming at the 
abolition of the death penalty <https://www.ohchr.org/en/professionalinterest/pages/2ndopccpr.aspx>  
62 Vietnamese Government, B(1(đ)), part II, Resolution No 08/NQ-TW 02/01/2002 about on the key tasks of 
judicial work in the near future (Nghị quyết số 08/NQ-TW ngày 02/01/2002 về một số nhiệm vụ trọng tâm 
công tác tư pháp trong thời gian tới) 
63 Political Bureau, Central Executive Committee of the Communist Party of Vietnam, Resolution No 49-
NQ/TW about  Strategy for judicial reform to 2020 (Nghị quyết số 49-NQ/TW về chiến lược cải cách tư pháp 
đến năm 2020.) 
64 Political Bureau, Mục 2, 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 
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has reduced the number of crimes with the death penalty provisions from 22 crimes (1999 
Penal Code which was amended and supplemented in 2009) to 18 crimes (a reduction of 4 
crimes, equivalent to 18.2%). Moreover, in the process of amending the 2015 Penal Code, 
the drafting committee also provides strict criteria when applying the death penalty,65 
specifically:  

- Only the death penalty applies to certain subjects committing a number of 
particularly serious crimes. 

- Regarding the subject: The offender belongs to one of the subjects being the 
organizer, the offender is hooligan character, the dangerous recidivist, the person 
who commits the crime in a barbaric, cruel, brutal manner or has many aggravations. 

- Type of crime: Derived from the nature and seriousness of the crime as well as the 
personal characteristics of the offender; requests to protect the infringed object and 
request to crime prevention as well as the ability to suppress crime by means other 
than the death punishment. Based on consideration of the practical application of 
the death penalty, the Penal Code 2015 stipulates 18 crimes with the death penalty 
as listed above. 

It can be seen that, despite the policy of restricting the application of the death penalty, 
as well as in the process of legalizing the Penal Code 2015, the drafting committee has taken 
into account many factors on the subject and type of crime to apply a severe penalty. 
However, the number of crimes with the death penalty is very high (18 crimes) and the scope 
of application is much broader than HRC's judgment on the concept of "the most serious 
crimes". However, in the practice of criminal justice in Vietnam, only the following crimes 
are subject to the death penalty: 

- Murder (the offender is the organizer, commits a crime of hooligan nature, 
dangerous recidivism, the person commits the crime in a barbaric, cruel, brutal 
manner or has many aggravation); 

- Rape of people under 16 years old, especially rape of children; 
- and Drug-related crimes (mainly those who buy, sell, store drugs in large quantities, 

organized activities). 66 
For other crimes, although there are provisions on the death penalty, they have not used 

in practice for a long time, in particular: Crimes of infringing upon national security (Crime 
of treason, Crime of operating to overthrow the people's government, Crime of destroying 
material and technical foundations of the Socialist Republic of Vietnam, ...); international 
crimes (Destroying peace, causing wars of aggression, Crime against humanity, War 

 
năm 2020 <https://tulieuvankien.dangcongsan.vn/he-thong-van-ban/van-ban-cua-dang/ket-luan-so-92-kltw-
ngay-1232014-cua-bo-chinh-tri-ve-viec-tiep-tuc-thuc-hien-nghi-quyet-so-49-nqtw-ngay-262005-cua-bo-
chinh-223> accessed 5th February 2021 
65 Vietnamese Government, Tờ trình số 186/TTr-CP ngày 27/4/2015 của Chính phủ trình Quốc hội về dự án 
Bộ luật hình sự (sửa đổi), p.16-17. 
<http://duthaoonline.quochoi.vn/Pages/dsduthao/chitietduthao.aspx?id=526#hosoduan> accessed 4th 
February 2021 
66 UNDP, ‘Study: On the possibility of Viet Nam ratifying the Second Optional Protocol to the ICCPR aiming 
at the Abolition of the Death Penalty’, 2019, p.32 and The Supreme People's Procuracy of VN, Report No 
144/BC-VKSTC-V8 05/12/2012 (Báo cáo của Viện Kiểm sát nhân dân tối cao về Tổng kết việc thi hành Bộ 
luật hình sự năm 1999) 
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crimes).67 As can be seen, Vietnam did not actually enforce the death penalty for the 
aforementioned crimes. From the above points, it can be affirmed that the limitation and 
gradual elimination of the death penalty has been the policy of Vietnam which has been 
implemented throughout the years. 

Looking at an overview, Vietnam's abolition of the death penalty and its accession to 
the 2nd Optional Protocol ICCPR faces some of the following obstacles: 

- Public opinion on the death penalty; 
- and Incompatibility between Vietnamese law and ICCPR as well as the 2nd Optional 

Protocol (particularly regarding the definition of " the most serious crimes" and the 
immediate abolition of the death penalty without reservation).  

These obstacles make it impossible for Vietnam to join the 2nd Optional Protocol in the near 
future. However, as mentioned above, the reduction and gradual elimination of the death 
penalty has been a consistent policy of Vietnam for many years. This policy has been 
demonstrated through the gradual reduction of the death penalty via each legalization. This 
may lead to the prospect that Vietnam will join the 2nd Optional Protocol in a further future, 
when the public opinion becomes more open, official information on the death penalty in 
Vietnam is public and the laws of Vietnam become compatible with Article 6 ICCPR as well 
as the 2nd Optional Protocol ICCPR. 

In the view of the prediction, the authors think that the roadmap for Vietnam joining the 
2nd Optional Protocol will take place as follows: First, Vietnam needs to continue to limit 
the scope as well as the subject of the death penalty application. Then, Vietnam should 
proceed to abolish the death penalty in practice (the Law still stipulates that some criminals 
are subject to the death penalty but do not condemn or not execute such sentence in practice). 
This step is considered as a test for the justice system and the whole society of Vietnam 
when the death penalty is abolished. Next, if the above de facto test succeeds, Vietnam will 
move to officially abolish the death penalty in the entire legal system. Finally, when the legal 
system is fully compatible, Vietnam will join the 2nd Optional Protocol./. 
 

 
67 Trinhquoc, Toan, ‘Death penalty in Vietnamese Penal code: Some Recommendation’ (Hình phạt tử hình 
trong Luật hình sự Việt Nam: Một số kiến nghị hoàn thiện), article is cited in ‘Thực hiện các quyền hiến định 
trong Hiến pháp Việt Nam 2013’, Hong Duc Publishing Company, p121 
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Rào cản đối với Việt Nam trong việc gia nhập nghị định thư tùy chọn thứ 2 của Công 
ước quốc tế về các quyền dân sự và chính trị với mục tiêu xóa bỏ hình phạt tử hình 

ThS. Phạm Thanh Tùng1 
Email: tungphamk57a@gmail.com 

CN. Nguyễn Thuỷ Nguyên2 
Email: nguyenthuynguyen3012@gmail.com 

Mở đầu 

Hình phạt tử hình là một khái niệm pháp lý được đề cập trong khoa học pháp lý nói 
chung và khoa học luật hình sự nói riêng. Đây là hình phạt nghiêm khắc nhất nhằm trừng trị 
những tội phạm đặc biệt nguy hiểm cho xã hội. Trong lịch sử, hình phạt tử hình đã được áp 
dụng ngay từ buổi sơ khai hình thành hệ thống nhà nước và pháp luật. Ngày nay, hình phạt 
tử hình vẫn được áp dụng tại nhiều quốc gia trên thế giới không phân biệt về trình độ phát 
triển kinh tế - xã hội. 

Mặc dù vậy, trong những năm gần đây, hình phạt tử hình đang gây nhiều tranh cãi 
trên phạm vi quốc tế. Hiện có hai luồng ý kiến về vấn đề này: duy trì hay bãi bỏ hình phạt 
này. Những tranh cãi này xoay quanh hai chủ đề chính: tính đạo đức và tính pháp lý của hình 
phạt tử hình. Dù còn thiếu sự đồng thuận, nhưng xu thế chung của thế giới hiện nay là giảm 
dần, tiến tới xóa bỏ hình phạt tử hình. Đối với những quốc gia chưa có lộ trình cụ thể xóa bỏ 
hình phạt này trong tương lai gần thì cũng có xu hướng cải cách phương thức thi hành án 
sao cho hình phạt này trở nên nhân đạo hơn. 

Để đạt được những tiến bộ kể trên, Liên Hợp quốc (LHQ) đã đóng vai trò quan trọng 
với tư cách là tác nhân thúc đẩy xu thế giảm dần, tiến tới xóa bỏ hình phạt tử hình. Ngày 15 
tháng 12 năm 1989, Nghị định thư tùy chọn thứ hai của Công ước quốc tế về các quyền dân 
sự và chính trị (sau đây gọi là Nghị định thư tùy chọn thứ 2 ICCPR) với mục tiêu xóa bỏ 
hình phạt tử hình được Đại hội đồng LHQ thông qua tại New York (Có hiệu lực từ ngày 11 
tháng 7 năm 1991). Hiện nay, số lượng thành vIbidcủa Nghị định thư này là 88 quốc gia. 
Việc Đại Hội đồng (LHQ) thông qua nghị định thư này đã chứng tỏ quyết tâm vận động các 
quốc gia giảm, hoãn áp dụng và tiến tới xóa bỏ hình phạt tử hình. Rộng hơn nữa, thông qua 
Nghị định thư tùy chọn thứ hai ICCPR và Công ước quốc tế về các quyền dân sự và chính 
trị (ICCPR), LHQ còn cho thấy mục tiêu bảo đảm tiến trình tố tụng công bằng và đối xử 
nhân đạo với tử tù. 

Không nằm ngoài xu thế trên, Việt Nam trong những năm gần đây đang cải cách luật 
hình sự theo hướng giảm dần phạm vi áp dụng hình phạt tử hình đối với các loại tội phạm. 
Điều này có thể thấy rõ thông qua những lần sửa đổi bổ sung Bộ Luật Hình sự (BLHS) qua 
các năm.3  

Với xu thế cải cách tư pháp kể trên, Việt nam có thể có khả năng gia nhập Nghị định 
thư tuỳ chọn thứ hai. Tuy vâỵ, tại thời điểm hiện tại, vẫn còn nhiều rào cản cản trở việc Việt 
Nam gia nhập Nghị định thư trên trên thực tế và pháp luật. Trên thực tế, việc đầu tiên Việt 
Nam cần làm để gia nhập Nghị định thư là xoá bỏ hình phạt tử hình. Tuy nhiên, việc này 
còn gặp phải các khó khăn về việc dư luận xã hội có nhiều tranh cãi. Bên cạnh đó, về phía 
pháp luật, do ảnh hưởng của thực tiễn đời sống xã hội nói trên, Việt Nam vẫn gặp phải khó 

 
1 Giảng viên khoa Luật Quốc tế, Học viện Ngoại giao. Bài viết này thể hiện quan điểm cá nhân của tác 
giả, không phản ánh quan điểm chính thức của cơ quan nơi tác giả làm việc hay bất kỳ cơ quan, tổ chức nào. 
2 Trợ giảng khoa Luật Quốc tế, Học viện Ngoại giao. 
3 BLHS 1985 quy định 44 điều luật có hình phạt tử hình, đến BLHS 2015 giảm xuống chỉ còn 18 điều luật có 
hình phạt này 
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khăn lớn nhất là pháp luật chưa tương thích với các quy định của Nghị định thư tùy chọn thứ 
2 ICCPR. 

Vì những điều nêu trên, đề tài này được lựa chọn nghiên cứu nhằm mục đích làm rõ 
vấn đề về hình phạt tử hình, vai trò của Nghị định thư tùy chọn thứ hai ICCPR trong việc 
thúc đẩy bãi bỏ hình phạt tử hình, những rào cản trong quá trình gia nhập của Việt Nam 
trong tương lai khi Việt Nam gia nhập Nghị định thư này. 

1. Xóa bỏ hình phạt tử hình và vai trò của Nghị định thư tùy chọn thứ 2 ICCPR 

1.1. Tranh luận về việc xóa bỏ hình phạt tử hình 

Vấn đề có nên xoá bỏ hình phạt tử hình hay không, hiện nay vẫn là một cuộc tranh 
luận không có hồi kết. Có hai luồng ý kiến chính về vấn đề này là: ủng hộ hoặc phản đối 
việc xoá bỏ hình phạt tử hình. Có thể thấy có những luận điểm chung mà cả hai bên đưa ra 
nhằm bảo vệ luận điểm của mình. 

Thứ nhất, về tính răn đe của hình phạt. Câu hỏi đầu tiên có thể đặt ra đối với việc áp 
dụng án tử hình rằng liệu hình phạt này có khiến tội phạm giảm đi và ngăn chặn việc tái 
phạm hay không? Tính răn đe của hình phạt chính là một trong những lý do chính của các 
quốc gia sử dụng nhằm duy trì án tử hình.4 Thậm chí, đã có nhiều nghiên cứu được thực hiện 
nhằm đánh giá hiệu quả của hình phạt này, nhưng kết quả cuối cùng lại không có sự thống 
nhất. Có những nghiên cứu cho thấy áp dụng hình phạt tử hình có tác dụng làm giảm tỉ lệ tội 
phạm như nghiên cứu của Issac Ehrlich5 hay Dezhbakhsh, Rubin và Shepherd6. Ngược lại, 
cũng có những kết quả cho thấy hình phạt tử hình không hề làm giảm tỉ lệ phạm tội như các 
nghiên cứu của Bailey và Peterson7 hay Hood và Bowers8. Bên cạnh đó cũng có những chỉ 
trích cho rằng những cuộc nghiên cứu trên là chưa đủ căn cứ, mang nhiều tính chủ quan.9 
Đây cũng chính là những lập luận của hai bên – phản đối và ủng hộ áp dụng hình phạt tử 
hình. Tuy nhiên, khó có thể kết luận rằng hình phạt tử hình mang tính răn đe cao hơn so với 
các hình phạt khác hay hình phạt ấy hoàn toàn không có tác dụng gì trong việc ngăn ngừa 
tội phạm.10  

Thứ hai, về chi phí thực hiện hình phạt. Các lập luận ủng hộ án tử hình cho rằng giam 
giữ tù nhân là tốn kém hơn so với việc thi hành án tử hình. Để thi hành giam giữ phạm nhân, 
cần phải chuẩn bị một khoản lớn các chi phí cho cơ sở vật chất, nhân sự, chưa kể tới các rủi 
ro khi phạm nhân trốn trại. Thực tế cho thấy, việc giam giữ tù nhân cần một khoản chi phí 
lớn hơn rất nhiều so với việc hành quyết và mai táng tử tù.11 Tuy nhiên, có những số liệu 
cho thấy chi phí thi hành án tử hình, thực chất, còn tốn kém hơn chi phí giam giữ tù nhân. 
Có thể lấy Hoa Kỳ - một đất nước có gánh nặng kinh tế khi giam giữ tù nhân, là một ví dụ, 

 
4 Hội Luật gia Việt Nam, ‘Hình phạt tử hình trong Luật Quốc tế’, (NXB Hồng Đức 2008) trang 22 
5 Ehrlich & Isaac, ‘The Deterrent Effect of Capital Punishment: A Question of Life and Death’, (1975) The 
American Economic Review 65, no. 3, trang 397-417  
6 Dezhbakhsh, Hashem, Paul H. Rubin, & Joanna M. Shepherd, ‘Does Capital Punishment Have a Deterrent 
Effect? New Evidence from Postmoratorium Panel Data’, (2003) American Law and Economics Review 5, 
no. 2, trang 344-376. 
7 Bailey, W.C. and Peterson, R.D, Murder, ‘Capital Punishment, and Deterrence: A Review of the Evidence 
and an Examination of Police Killings’, (1994) Journal of Social Issues, 50, trang 53-74.  
8 Hood, R, ‘The Death Penalty: A Worldwide Perspective, Third Eddition’, (Oxford University Press, 2002) 
trang 344 
9 Fagan, J, ‘Deterrence and the death penalty: a critical review of new evidence’, (Columbia Law School 
2005) trang 11 
10 Hội Luật gia Việt Nam, ‘Hình phạt tử hình trong Luật Quốc tế’, (NXB Hồng Đức 2008) trang 28 
11 Khoa Luật, Đại học Quốc gia Hà Nội, ‘Những điều cần biết về hình phạt tử hình’, (NXB Lao động – Xã 
hội 2010) trang 38 
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khi đây là đất nước có số lượng tù nhân lớn nhất, chiếm khoảng 25% số tù nhân trên toàn 
thế giới.12 Cụ thể là nghiên cứu của đại học Luke cho thấy chi phí thực hiện hình phạt tử 
hình cao hơn so với xử tù chung thân tại bang Texas, Mỹ, vào năm 1991. Nghiên cứu lấy 
thời gian trung bình tối đa cho mỗi hình phạt chung thân là 40 năm và nhận thấy chi phí thi 
hành án tử hình kể từ khi tuyên án cho đến khi thi hành là 2,3136 triệu đô la, trong khi đó 
chi phí tối đa cho việc giam giữ một tù nhân trong vòng 40 năm tối đa là 750 ngàn đô la.13 
Hay ở bang Florida, chi phí cho hình phạt tử hình trung bình khoảng 3,18 triệu đô la cho mỗi 
án tử hình, còn chi phí thi hành án chung thân là khoảng 680 ngàn đô la.14 Bên cạnh đó, có 
nghiên cứu của Torin McFarland – Đại học Susquehanna, nghiên cứu về chi phí thực hiện 
hình phạt tử hình và tù chung thân, đánh giá các chi phí thực tế và trên lý thuyết, có thể thấy 
rõ ràng hình phạt tử hình cần chi phí thực hiện cao hơn rất nhiều so với phạt tù chung thân 
phạm nhân.15 Như vậy có thể thấy, chi phí thực hiện hình phạt tử hình chưa phải là một lập 
luận vững chắc để tiếp tục giữ hình phạt này. 

Thứ ba, về tính nhân đạo của hình phạt. Thông thường, những tội ác nghiêm trọng 
theo pháp luật của hầu hết quốc gia trên thế giới, nếu không thi hành án tử hình, thì hình 
phạt tù chung thân không ân xá thường là hình phạt được đề xuất thay thế cho án tử hình. 
Tuy nhiên, những người ủng hộ hình phạt tử hình cho rằng việc giam giữ như vậy, thực chất 
còn gây ra sự đau khổ nhiều hơn cho kẻ phạm tội, thay vì hành hình.. Bên cạnh đó, tác động 
của hình phạt tù chung thân không ân xá cần phải được xem xét kỹ lưỡng, bởi nếu không sẽ 
đồng nghĩa với việc “khuyến khích một đạo luật mà buộc 25 người phải làm việc suốt đời ở 
nhà tù để đảm bảo một người không bị hành quyết”.16 Chưa kể đến, có những chỉ trích cho 
rằng hình phạt tù chung thân không ân xá, thậm chí còn vi phạm các điều luật quốc gia và 
quốc tế, bởi nhiều ý kiến cho rằng, hình phạt này đã xúc phạm nhân phẩm của người phạm 
tội.17 Tuy nhiên, các ý kiến ủng hộ việc xoá bỏ hình phạt tử hình lại cho rằng, việc áp dụng 
án tử hình còn khiến tù nhân đau khổ hơn, đặc biệt là trong thời gian chờ đợi thi hành án.18 
Thậm chí, việc thi hành án tử hình, không chỉ ảnh hưởng tới phạm nhân – khiến họ mất đi 
hy vọng tái hoà nhập cộng đồng mà còn ảnh hưởng mạnh mẽ tới những người chứng kiến 
bản án thi hành.19 

Có thể thấy, các ý kiến tranh luận đưa ra xung quanh hình phạt tử hình đều có sự 
thuyết phục riêng. Tuy nhiên, các lập luận phản đối áp dụng hình phạt tử hình dường như 
chiếm ưu thế hơn trong cuộc tranh luận không hồi kết này. 

 
12 Catherine Appleton, Bent Grøver, ‘The Pros and Cons of Life Without Parole’, (2007) The British Journal 
of Criminology, Volume 47, Issue 4, 7/2007, < https://academic.oup.com/bjc/article-
abstract/47/4/597/366540?redirectedFrom=fulltext >  trang 611, truy cập ngày 29/1/2021 
13 Robbert M.Baird & Stuart (editted by E.Rosenbaum), ‘Punishment and the Death Penalty’, (NXB 
Prometheus 1995), trang 109 
14 Keith Harries & Derral Cheatwood, ‘The Geography of Execution: The Capital Punishment Quagmire in 
America’, (Rowman & Littlefield 1997), trang 6 
15 Torin McFarland, ‘The Death Penalty vs. Life Incarceration: A Financial Analysis’, (2016) Susquehanna 
University Political Review 46 – 87, trang 70 
16 The Harvard Law Review Association, ‘A Matter of Life and Death: The Effect of Life-without-Parole 
Statutes on Capital Punishment’. (2006) Harvard Law Review 119, no. 6, trang 1838-1854.  
17 Catherine Appleton, Bent Grøver, ‘The Pros and Cons of Life Without Parole’, (2010) The British Journal 
of Criminology, Volume 47, Issue 4, July 2007, < https://academic.oup.com/bjc/article-
abstract/47/4/597/366540?redirectedFrom=fulltext > trang 609, truy cập ngày 29/1/2021. Cụ thể: Van Zyl 
Smit argues that there are two aspects of life imprisonment —its indeterminacy and the differences in the 
regimes to which life-sentence prisoners are subject —that make it ‘particularly destructive to human 
dignity’ 
18 Hội Luật gia Việt Nam, ‘Hình phạt tử hình trong Luật Quốc tế’, (NXB Hồng Đức 2008) trang 33 
19 Freinkel, A., Koopman, C., & Spiegel, D., ‘Dissociative symptoms in media eyewitnesses of an execution’. 
(1995) The American Journal of Psychiatry, 151(9), trang 1335–1339 và C. Pickett and C. Stowers, ‘Within 
These Walls: Memoirs of a Death House Chaplain’, (St Martin Publisher 2003)  
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1.2. Nghị định thư tùy chọn thứ hai của Công ước quốc tế về các quyền dân sự và 
chính trị – Công cụ pháp lý quốc tế nhằm xóa bỏ án tử hình 

Nghị định thư tùy chọn thứ hai (OP2) thuộc Công ước quốc tế về các quyền dân sự 
và chính trị (ICCPR), nhằm mục tiêu bãi bỏ hình phạt tử hình là điều ước quốc tế duy nhất 
có phạm vi toàn thế giới cấm hành quyết và quy định việc bãi bỏ hoàn toàn hình phạt tử 
hình.20 

Nội dung nghị định thư này yêu cầu các quốc gia phê chuẩn phải từ bỏ dứt điểm việc 
sử dụng hình phạt tử hình. Cụ thể: Lời mở đầu của OP2 nhấn mạnh tầm quan trọng của việc 
bãi bỏ án tử hình như một biện pháp nâng cao nhân quyền và thể hiện cam kết của các quốc 
gia thành viên đối với mục tiêu này. Điều 1 quy định lệnh cấm hành quyết và bãi bỏ án tử 
hình trong phạm vi quyền hạn của các Quốc gia thành viên. Điều 2 cho phép các quốc gia 
bảo lưu quyền áp dụng hình phạt tử hình trong thời chiến đối với các tội phạm quân sự 
nghiêm trọng gây ra trong thời chiến. Điều 6 chỉ rõ thêm tính không hạn chế của việc không 
thi hành hình phạt tử hình, kể cả trong trường hợp khẩn cấp. Điều 3, 4 và 5 liên quan đến 
nghĩa vụ báo cáo của các quốc gia thành viên và thủ tục khiếu nại và cuối cùng, Điều 7 đến 
Điều 11 đề cập đến các vấn đề thủ tục.21 

Về vấn đề bảo lưu, Điều 2, OP2 cho phép các quốc gia bảo lưu quyền áp dụng hình 
phạt tử hình trong thời chiến căn cứ vào việc kết án một tội ác nghiêm trọng nhất có tính 
chất quân sự được thực hiện trong thời chiến. Việc bảo lưu này chỉ có thể được thực hiện tại 
thời điểm phê chuẩn. Vì không có bảo lưu nào khác có thể được thực hiện vào bất kỳ lúc 
nào, các quốc gia thành viên của Nghị định thư cam kết bãi bỏ ngay cả trong trường hợp có 
những thay đổi trong tương lai về luật pháp quốc gia. 

Hiện nay, ngoài ICCPR có quy định tại điều 6, có 4 điều ước quốc tế quy định việc 
bãi bỏ án tử hình, trong đó OP2 là điều ước quốc tế duy nhất có phạm vi trên toàn thế giới. 
Ba văn bản còn lại có phạm vi khu vực, là: 

Thứ nhất, Nghị định thư số 6 của Công ước bảo vệ quyền con người và các quyền tự 
do cơ bản thuộc Công ước châu Âu về quyền con người22, liên quan đến việc bãi bỏ hình 
phạt tử hình, được Hội đồng châu Âu thông qua năm 1982, quy định việc bãi bỏ hình phạt 
tử hình trong thời bình. Trong đó, quy định các quốc gia thành viên có thể giữ lại hình phạt 
tử hình cho các tội phạm "trong thời gian chiến tranh hoặc đe dọa chiến tranh sắp xảy ra". 

Thứ hai, Nghị định thư số 13 của Công ước bảo vệ quyền con người và các quyền tự 
do cơ bản thuộc Công ước châu Âu về quyền con người23, liên quan đến việc bãi bỏ hình 
phạt tử hình trong mọi trường hợp, được Hội đồng châu Âu thông qua năm 2002, quy định 
việc bãi bỏ hình phạt tử hình hình phạt trong mọi trường hợp, kể cả thời gian chiến tranh 
hoặc nguy cơ chiến tranh sắp xảy ra. 

 
20 Pierre Desert, ‘Second Optional Protocol: Frequently Asked Questions’, (World Coalition Against the 
Death Penalty, June 27th, 2008) < http://www.worldcoalition.org/Second-Optional-Protocol-Frequently-
Asked-Questions.html >, truy cập ngày 1/2/2021 
21 Tlđd 
22 Council of Europe, Protocol 6 to the European Convention for the Protection of Human Rights and 
Fundamental Freedoms concerning the Abolition of Death Penalty, 28 April 1983, ETS 114, Truy cập tại: 
<https://www.refworld.org/docid/3ae6b3661c.html>, truy cập ngày 2/2/2021 
23 Council of Europe, Protocol 13 to the European Convention on Human Rights and Fundamental 
Freedoms on the Abolition of the Death Penalty in All Circumstances, 3 May 2002, ETS 187, Truy cập tại: 
<https://www.refworld.org/docid/3ddd0e4c4.html>, truy cập ngày 2/2/2021 
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Cuối cùng là Nghị định thư của Công ước Châu Mỹ về Quyền con người về Bãi bỏ 
Hình phạt Tử hình24, được Đại hội đồng tổ chức các quốc gia Châu Mỹ thông qua năm 1990, 
quy định việc bãi bỏ hoàn toàn hình phạt tử hình nhưng cho phép các quốc gia thành viên 
giữ lại hình phạt tử hình trong thời chiến nếu họ đưa ra tuyên bố có hiệu lực tại thời điểm 
phê chuẩn hoặc gia nhập Nghị định thư. 

2. Rào cản trong việc gia nhập Nghị định thư tùy chọn thứ 2 ICCPR của VN 
trên thực tiễn - vấn đề xoá bỏ hình phạt tử hình 

2.1. Dư luận xã hội đối với hình phạt tử hình 

Hầu hết các quốc gia còn duy trì hình phạt tử hình đều lập luận rằng đó là do dư luận 
xã hội ủng hộ việc áp dụng hình phạt này.25 Hiện nay, dư luận xã hội vẫn là một yếu tố đa 
dạng và có tính biến đổi theo thời gian. Mỗi tầng lớp xã hội khác nhau, mỗi thời điểm khác 
nhau, dư luận xã hội lại có thái độ khác biệt về việc nên tiếp tục thực hiện hay loại bỏ hình 
phạt tử hình. 

 Không thể phủ nhận xu hướng thế giới về hình phạt tử hình là xoá bỏ, tuy nhiên 
không phải dư luận lúc nào và bất cứ nơi nào cũng theo xu hướng như vậy. Có thể coi Hoa 
Kỳ là một ví dụ. Ngay chính trong một đất nước, có những nơi đã xoá bỏ hình phạt tử hình 
từ rất sớm như bang Michigan (năm 1843) nhưng lại có bang vẫn duy trì hình phạt này đến 
tận ngày nay như bang Texas.26 Tại viện Genlapa và một số các tổ chức khác, từ năm 1936 
đã bắt đầu nghiên cứu và thường xuyên tiến hành các cuộc trưng cầu ý kiến thuộc vấn đề 
này. Cần lưu ý rằng, sau 20 năm từ năm 1936 đến năm 1957 số người ủng hộ việc áp dụng 
hình phạt tử hình ở Hoa Kỳ giảm từ 61% xuống còn 47%. Trong 5 năm kế tiếp cho đến khi 
hủy bỏ hình phạt tử hình vào năm 1972, chỉ số này dao động trong phạm vi 50%. Từ năm 
1976 (khi Tòa án tối cao Liên bang thừa nhận hình phạt tử hình không trái với Hiến pháp 
Hoa Kỳ) và trong 20 năm tiếp theo, số người ủng hộ hình phạt này ngày càng tăng, đến năm 
1995, 77% số dân của Liên bang ủng hộ việc áp dụng hình phạt này. Biên độ dao động sẽ 
rất lớn nếu như thời gian nghiên cứu chia thành hai giai đoạn khác nhau trong vòng 30 năm. 
Rõ ràng là từ năm 1936 đến năm 1966 số người ủng hộ hình phạt tử hình giảm từ 61% xuống 
42%, từ năm, 1966 đến năm 1995 thì tăng từ 42% đến 77%.27 Thời gian 20 năm gần đây, 
theo nghiên cứu của Gallup28 cũng thấy được dư luận về áp dụng hình phạt tử hình ở Mỹ số 
người ủng hộ hình phạt tử hình lại có xu hướng giảm xuống từ 70% trong những năm 2000 
xuống hơn 50% vào 3 năm gần đây (từ năm 2017).29 Năm 2019 cũng là năm đầu tiên ghi 
nhận đa số người dân Mỹ đồng tình với việc sử dụng hình phạt tù chung thân thay vì hình 
phạt tử hình.30 

 
24 Organization of American States (OAS), Protocol to the American Convention on Human Rights to 
Abolish the Death Penalty ("Pact of San Jose"), 8/6/1990, OAS Treaty Series, N°.73, truy cập tại: 
<https://www.refworld.org/docid/3de4b4884.html>, truy cập ngày: 2/2/2021 
25 Hội Luật gia Việt Nam, ‘Hình phạt tử hình trong Luật Quốc tế’, (NXB Hồng Đức 2008) trang 34 
26 Liên hợp quốc, Báo cáo của Tổng thư ký Liên hợp quốc về tình hình áp dụng hình phạt tử hình và việc 
thực hiện các bảo đảm về bảo vệ quyền của những người đối mặt với hình phạt tử hình trên thế giới, 2005, 
đoạn 48 
27 Trương Quang Vinh, ‘Dư luận xã hội một số nước về việc áp dụng hình phạt tử hình’, (1998) Tạp chí Luật 
học, số 61. Trang 62 
28 Gallup là công ty chuyên cung cấp và phân tích dữ liệu toàn cầu. Công ty này có trụ sở tại Hoa Kỳ 
29 Gallup, ‘Death Penalty’, <https://news.gallup.com/poll/1606/Death-Penalty.aspx> truy cập ngày: 
26/1/2021 
30 Death Penalty Information Center, ‘Gallup Poll — For First Time, Majority of Americans Prefer Life 
Sentence To Capital Punishment’, <https://deathpenaltyinfo.org/news/gallup-poll-for-first-time-majority-of-
americans-prefer-life-sentence-to-capital-punishment>, truy cập ngày: 3/2/2021 
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Trong khu vực Châu Á, Trung Quốc và Singapore là hai quốc gia có dư luận xã hội 
về hình phạt tử hình khá phức tạp. Cả hai quốc gia này đều có điểm chung khi dư luận xã 
hội cho rằng tù chung thân là hình phạt có thể thay thế tử hình.31 Điều đó đồng nghĩa với 
việc người dân có thể đồng ý loại bỏ hình phạt tử hình và thay vào đó bằng biện pháp xử lý 
khác. Tuy nhiên, ở Singapore, khi được hỏi liệu Singapore có nên tham gia vào xu hướng 
thế giới và xoá bỏ hình phạt tử hình, thì phần lớn câu trả lời là tiếp tục thi hành hình phạt 
này,32 mặc dù dư luận cho rằng nên nên áp dụng mới ba nhóm tội phạm chính: cố ý giết 
người, buôn bán ma tuý và tấn công vũ trang – những tội phạm đang tồn tại trong thời gian 
dài tại Singapore.33 Tương tự ở Trung Quốc dư luận cũng ủng hộ việc áp dụng hình phạt tử 
hình đối với các tội phạm đặc biệt nghiêm trọng như cố ý giết người, buôn bán ma tuý, hiếp 
dâm trẻ em, nhưng lại không ủng hộ áp dụng tử hình đối với các tội danh không có tính bạo 
lực như buôn bán hàng giả, sản xuất thuốc giả, trộm cắp, tham nhũng, biển thủ, tổ chức mại 
dâm, gián điệp.34 Thậm chí dư luận xã hội Trung Quốc còn thể hiện phần nào sự thờ ơ đối 
với vấn đề hình phạt tử hình.35 Như vậy, có thể thấy vấn đề hình phạt tử hình có nên được 
loại bỏ hay không, vẫn là một vấn đề còn nhiều tranh cãi, thậm chí còn không nhận được sự 
quan tâm từ dư luận xã hội. 

Tại Việt Nam, hiện mới có khảo sát dư luận về hình phạt tử hình do Khoa Luật, Đại 
học Quốc gia Hà Nội thực hiện, cũng thể hiện dư luận Việt Nam vẫn còn nhiều tranh cãi, 
mâu thuẫn và khó xác định.36 Ngoài ra, bên cạnh các ý kiến về xoá bỏ hay giữ nguyên hình 
phạt tử hình nói chung, Việt Nam còn có các ý kiến về việc giảm số lượng tội danh có mức 
án tử hình khi sửa đổi bổ sung Bộ luật Hình sự năm 2017 (BLHS). Cụ thể tại Hội thảo nghiên 
cứu hoàn thiện BLHS cho chương trình phát triển Liên hợp quốc (UNDP) và Bộ Tư pháp tổ 
chức vào 11/2014, Ban soạn thảo BLHS sửa đổi cho rằng tỉ lệ các tội danh có mức án tử 
hình chiếm 8% các tội danh trong BLHS là con số khá cao, cần phải thu hẹp phạm vi cũng 
như có thêm các điều kiện chặt chẽ khi áp dụng hình phạt này.37 Sau khi trình BLHS sửa 
đổi, bổ sung, ý kiến dư luận cũng được chia thành bốn nhóm chính, đó là: (i) quan điểm 
đồng tình với việc xoá bỏ 7 loại tội có mức án tử hình theo dự thảo BLHS; (ii) quan điểm 
cho rằng cần xoá bỏ thêm một số tội có án tử hình; (iii) Quan điểm không đồng tình với việc 

 
31 Chan Wing Cheong, Tan Ern Ser, Jack Lee, Braema Mathi, ‘Public Opinion on The Death Penalty in 
Singapore: Survey Findings’, NUS Law Working Paper 2018/002, truy cập tại: 
<https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=3122150>, trang 19 và Dietrich Oberwittler & 
Shenghui Qi, ‘Public Opinion on the Death Penalty in China’, (Max Planck Institute for Foreign and 
International Criminal law), trang 25 
32 Chan Wing Cheong, Tan Ern Ser, Jack Lee, Braema Mathi, ‘Public Opinion on The Death Penalty in 
Singapore: Survey Findings’, NUS Law Working Paper 2018/002, truy cập tại: 
<https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=3122150>, trang 18, Table 4.5. 
33 Wing-Cheong Chan, ‘The Death Penalty in Singapore: in Decline but Still Too Soon for Optimism’ (2016) 
11(3) Asian Journal of Criminology 179. 
34 Dietrich Oberwittler and Shenghui Qi, ‘Public Opinion on the Death Penalty in China’, Max Planck 
Institute for Foreign and International Criminal law, trang 25. Nguyên văn tiếng Anh: Only for murder, 
intentional injur- ing resulting in death, drug dealing, and rape of a female child, the support level for death 
penalty reaches a majority. The majority of respondents does not support the death penalty for most of non-
violent crimes such as counterfeiting, producing fake medicine, theft, corruption, embezzlement, organizing 
prostitution, or espionage.  
35 Tlđd. Nguyên văn tiếng Anh: Only 25% of all respondents are interested in the issue of death penalty, and 
only slightly more claim some or much knowledge. In many of the general questions on the death penalty, a 
large proportion of respondents answer that they are undecided. 
36 Trần Kiên, Vũ Công Giao, ‘The Changing Nature of Death Penalty in Vietnam: A Historical and Legal 
Inquiry’ (2019) Societies 9, no. 3: 56. <https://doi.org/10.3390/soc9030056> trang: 21, ngày truy cập: 
2/2/2021 
37 Trương Hồ Hải, ‘Hình phạt tử hình trong dự thảo trong bộ luật hình sự sửa đổi: từ góc nhìn của công 
chúng và chuyên gia’. Bài viết thuộc Trịnh Quốc Toản & Vũ Công Giao, ‘Thực hiện các quyền hiến định 
trong Hiến pháp năm 2013’, (NXB Hồng Đức 2015) trang 133  
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xoá bỏ một số án tử hình theo dự thảo BLHS và (iv) Những góp ý về điều kiện áp dụng hình 
phạt tử hình. 

Tuy nhiên, về vấn đề dư luận xã hội, nhiều ý kiến cho rằng những nhà làm luật, nhà 
hoạch định chính sách nên định hướng dư luận, chứ không đi theo đám đông.38 Bởi lẽ, sự 
lãnh đạo mạnh mẽ về phương diện chính trị và/hoặc tư pháp có vai trò ảnh hưởng trong cải 
cách hình phạt tử hình ở Châu Á,39 và có thể tác động đến ý kiến của công chúng.40 Có thể 
thấy, các cải cách đối với hình phạt tử hình ở Trung Quốc kể từ năm 2006 đã được dẫn dắt 
chủ yếu bởi những người có tư tưởng đổi mới trong Tòa án Nhân dân Tối cao hơn là các yêu 
cầu của công chúng về việc bãi bỏ án tử hình.41 

2.2. Rào cản pháp lý 

Một trong những rào cản lớn nhất ngăn Việt Nam gia nhập Nghị định thư tùy chọn 
thứ 2 ICCPR là sự thiếu tương thích giữa pháp luật Việt Nam và pháp luật quốc tế về hình 
phạt tử hình. 

Hiện nay, có 02 văn kiện pháp lý mang tính chất toàn cầu đề cập đến việc xóa bỏ 
hình phạt tử hình là42: (i) Công ước quốc tế về các quyền dân sự và chính trị, 1966 (Điều 6); 
và (ii) Nghị định thư tùy chọn thứ hai về bãi bỏ hình phạt tử hình theo Công ước quốc tế về 
các quyền dân sự và chính trị năm 1989.  

Cụ thể hơn, Điều 6 công ước ICCPR đề cập đến quyền sống tại khoản 1. Theo đó, 
đây là “quyền tối cao (Supreme right) của con người mà trong bất kể hoàn cảnh nào cũng 
không được đình chỉ việc thực hiện”.43 Bên cạnh đó, các khoản 2, 3, 4, 5, 6 của Điều 6 đề 
cập trực tiếp đến việc hạn chế, tiến tới xóa bỏ hình phạt tử hình44. Cụ thể như sau: (i) Chỉ 
được phép áp dụng hình phạt tử hình với những tội ác nghiêm trọng nhất; (ii) Việc áp dụng 
hình phạt tử hình không được trái với luật pháp quốc tế về chống tội phạm diệt chủng; (iii) 
Hình phạt tử hình chỉ được thi hành trên cơ sở bản án đã có hiệu lực pháp luật và do một tòa 
án có thẩm quyền tuyên; (iv) Bất kỳ người nào bị kết án tử hình đều có quyền được xin ân 
xá và giảm án; (v) không áp dụng hình phạt tử hình với người dưới 18 tuổi và không được 
thi hành án đối với phụ nữ đang mang thai; (vi) Không được viện dẫn điều 6 ICCPR để trì 
hoãn việc xóa bỏ hình phạt tử hình.45 

 
38 Leila Toiviainen, ‘Review The Death Penalty: A Worldwide Perspective, Fifth Edition’, truy cập tại: 
<https://yaleglobal.yale.edu/death-penalty-worldwide-perspective-fifth-edition>, truy cập ngày 30/1/2021 
39 David T. Johnson and Franklin E. Zimring, ‘The Next Frontier: National Development, Political Change, 
and the Death Penalty in Asia’, (Oxford University Press, 2009), 301 - 303 
40 Office of the High Commissioner for Human Rights (OHCHR), Regional Office for South-East 
Asia, ‘Moving Away from the Death Penalty: Lessons in South-East Asia’ (2013) 18–19; Mai Sato and Paul 
Bacon, The Public Opinion Myth: Why Japan Retains the Death Penalty (Death Penalty Project, 2015), 12; 
Sangmin Bae, ‘Death Penalty Moratorium in South Korea: Norms, Institutions and Leadership’in Scherdin, 
trang 172 
41 Susan Trevaskes, ‘Lenient Death Sentencing and the ‘Cash for Clemency’ Debate’ (2015) 73 China Journal 
38, 40, 43–4 
42 UNDP, Báo cáo nghiên cứu Khả năng của Việt Nam gia nhập Nghị định thư tùy chọn thứ hai về Bãi bỏ 
hình phạt tử hình theo Công ước quốc tế về các quyền dân sự và chính trị (ICCPR), trang 9, 2019 
43 Human Rights Committee, Bình luận chung số 6 Điều 6 (Quyền sống) (General Comment No. 6: Article 6 
(Right to Life) đoạn 1. Xem thêm: <https://www.refworld.org/docid/45388400a.html>, ngày truy cập: 
2/2/2021 
44 Đào Trí Úc, Vũ Công Giao, Quyền sống trong Luật Quốc tế và đảm bảo quyền này theo hiến pháp Việt 
Nam năm 2013, bài viết thuộc Trịnh Quốc Toản & Vũ Công Giao, ‘Thực hiện các quyền hiến định trong 
Hiến pháp Việt Nam 2013’, (NXB Hồng Đức 2015). Trang 84 
45 Xem thêm: Điều 6 ICCPR 
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Đáng chú ý, ICCPR không bắt buộc các quốc gia phải xóa bỏ ngay lập tức hình phạt 
tử hình. Tuy nhiên, ICCPR đưa ra quy định chỉ được phép áp dụng hình phạt tử hình đối 
“những tội ác nghiêm trọng nhất”. Cho đến nay, không có một định nghĩa cụ thể về “Những 
tội ác nghiêm trọng nhất”. Nhưng thông qua các khuyến nghị và bình luận chung về điều 6 
ICCPR, có thể thấy, phạm vi tội ác được coi là nghiêm trọng nhất là rất hẹp. Ủy ban Nhân 
quyền Liên Hợp quốc (The UN Commission on Human Rights – UNCHR (đã được thay thế 
bởi Hội đồng Quyền con người LHQ – The United Nations Human Rights Council 
UNHRC)) cho rằng khái niệm “những tội ác nghiêm trọng nhất” không bao gồm các hành 
vi phi bạo lực như các tội phạm tài chính, quan điểm chính trị, tôn giáo hoặc quan hệ tình 
dục đồng thuận giữa những người trưởng thành.46 

Đối với các trường hợp cụ thể, UNCHR và Ủy ban Nhân quyền (Human Right 
Committee - HRC) cũng đưa ra nhận định một số tội phạm sau không phải thuộc diện “những 
tội ác nghiêm trọng nhất”,47 cụ thể: tội cướp; vận chuyển trái phép chất thải độc hại;48 các 
tội liên quan đến tình dục đồng giới, trộm cắp, tham nhũng, các tội phạm về kinh tế;49 tội 
phạm bắt cóc nhưng không gây ra hậu quả làm chết người;50 các tội phạm liên quan đến ma 
túy và các tội liên quan đến sở hữu;51 các tội phạm liên quan đến phản quốc và cướp biển.52 

Để làm rõ hơn giới hạn áp dụng hình phạt tử hình, Nghị quyết 2005/59 ngày 
20/4/2015, HRC đưa ra quan điểm hình phạt tử hình không được phép áp dụng đối vói những 
tội phạm phi bạo lực. Tiêu biểu phải kể đến là những tội phạm liên quan đến hoạt động tài 
chính, tôn giáo, tự do ngôn luận, tự do tư tưởng, quan hệ tình dục có thỏa thuận giữa những 
người trưởng thành.53 

Bổ sung cho những luận điểm trên, báo cáo của Báo cáo viên đặc biệt của LHQ cũng 
loại trừ phạm vi áp dụng hình phạt tử hình với những tội danh mà không có nạn nhân trực 
tiếp, hoặc với những hoạt động tôn giáo, chính trị (kể cả những tội danh phản quốc, làm gián 
điệp). Đặc biệt những tội danh mà cấu thành của nó mang nặng sự định tính như tội phản 
bội hoặc chống lại Tổ quốc thì không được phép áp dụng hình phạt tử hình. Cụ thể hơn, 
trong bình luận chung số 36 về Điều 6 (ngày 3/9/2019), tại đoạn 36, HRC cho rằng: “Trong 
mọi trường hợp, hình phạt tử hình không bao giờ có thể được áp dụng đối với những hành 
vi ngoại tình, đồng tính luyến ái, bội giáo, thành lập các nhóm đối lập chính trị hoặc xúc 
phạm nguyên thủ Quốc gia. Các quốc gia thành viên giữ lại hình phạt tử hình cho những tội 

 
46 Đào Trí Úc, Vũ Công Giao, Quyền sống trong Luật Quốc tế và đảm bảo quyền này theo hiến pháp Việt 
Nam năm 2013, bài viết thuộc Trịnh Quốc Toản & Vũ Công Giao “Thực hiện các quyền hiến định trong 
Hiến pháp Việt Nam 2013”, (NXB Hồng Đức 2015) Trang 90 
47 Khoa Luật (Đại học Quốc gia Hà Nội), Giới thiệu Công ước Quốc tế về các quyền dân sự chính trị 
(ICCPR, 1966), NXB Hồng Đức, 2012. 
48 HRC, Nhận xét kết luận về hình phạt tử hình tại Cameroon (1994), đoạn 9. 
<http://hrlibrary.umn.edu/hrcommittee/G9416205.htm>, ngày truy cập: 2/2/2021 
49 UNCHR, Nhận xét kết luận về hình phạt tử hình tại Iran (1995), đoạn 8 
<http://hrlibrary.umn.edu/commission/country52/59-iran.htm> ngày truy cập: 2/2/2021 và HRC, Nhận xét 
kết luận về hình phạt tử hình tại libya (1998), đoạn 8. 
<http://hrlibrary.umn.edu/hrcommittee/libya1998.html> ngày truy cập: 2/2/2021 
50 UNCHR, Nhận xét kết luận về hình phạt tử hình tại Guatemala (1994), đoạn 8. 
<http://hrlibrary.umn.edu/commission/country51/15.htm> ngày truy cập: 2/2/2021 
51 HRC, Nhận xét kết luận về hình phạt tử hình tại Sri Lanka (1995), đoạn 14. 
<http://hrlibrary.umn.edu/hrcommittee/SRILANKA.htm> ngày truy cập: 2/2/2021 
52 HRC, Nhận xét kết luận về hình phạt tử hình tại lãnh thổ hải ngoại thuộc Anh (2001), đoạn 37. 
<http://hrlibrary.umn.edu/hrcommittee/uk2001.html> ngày truy cập: 2/2/2021 
53 Xem thêm: UNCHR, Nghị quyết số 2005/59 về án tử hình, Truy cập đường link: 
<refworld.org/docid/45377c730.html>, ngày truy cập: 2/2/2021 
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danh đó sẽ bị xem là vi phạm nghĩa vụ của họ theo Điều 6 và Điều 2(2) cũng như các điều 
khoản khác của ICCPR”54  

 Ngoài ra, các quốc gia thành viên công ước cũng không được phép áp dụng hình 
phạt tử hình đối với những tội danh bị coi là ảnh hưởng một cách chung chung tới phong tục 
tập quán, giá trị đạo đức, chuẩn mực xã hội (ví dụ: những tội phạm liên quan đến ngoại tình, 
mại dâm hoặc các hành vi tình dục,…).55 

Trên thực tiễn áp dụng, HRC đã đưa ra ý kiến của mình về vấn đề này trong vụ 
Lubuto kiện chính phủ Zambia (số 390/1990, U.N. Doc. CCPR/C/55/D/390/1990/Rev.1 
(1995)). cụ thể, tại đoạn 7.2, Ủy ban lưu ý rằng ông Lubuto đã bị kết án tử hình theo khung 
hình phạt tăng nặng của tội cướp có vũ trang. Vấn đề đặt ra là liệu bản án đó có được xem 
là “tội ác nghiêm trọng nhất” theo điều 6(2) ICCPR hay không. Trả lời cho câu hỏi đó, Ủy 
ban cho rằng hành vi của Lubuto mặc dù gây nguy hiểm cho xã hội nhưng không gây ra 
thương vong cho bất kỳ người nào. Ủy ban kết luận, việc áp dụng bản án tử hình trong những 
trường hợp này vi phạm điều 6.2 của ICCPR.56 

Không chỉ giới hạn trong việc đưa ra quan điểm về các tội phạm bị coi là nghiêm 
trọng nhất, HRC còn đề cập đến đối tượng phải nhận mức án này. Ủy ban cho rằng những 
người tham gia vào vụ án với vai trò đồng phạm giúp sức sẽ không là đối tượng của hình 
phạt tử hình.57 

* So sánh giữa luật quốc tế với thực tiễn áp dụng hình phạt tử hình tại Việt Nam 

Tại Việt Nam, trong quá trình xây dựng BLHS 2015, cơ quan soạn thảo đã đưa ra 
quan điểm rõ ràng về việc sửa đổi, bổ sung quy định về hình phạt tử hình (Điều 39) theo 
hướng tiếp tục thể chế hóa chủ trương hạn chế hình phạt tử hình được xác định tại các Nghị 
quyết số 49/NQ-TW của Bộ chính trị về cải cách tư pháp đến năm 2020.58 Theo đó, trong 
BLHS hiện hành, Việt Nam quy định 18 tội phạm có khung hình phạt cao nhất là tử hình.59 
Cụ thể như sau: 

STT CÁC TỘI CÓ MỨC HÌNH PHẠT CAO NHẤT LÀ TỬ HÌNH 

XÂM PHẠM AN NINH QUỐC GIA 

1 Điều 108. Tội phản bội Tổ quốc 

2 Điều 109. Tội hoạt động nhằm lật đổ chính quyền nhân dân 

3 Điều 110. Tội gián điệp 

 
54 Xem thêm: HRC, Bình luận chung số 36 về điều 6 ICCPR, đoạn 36, ngày truy cập: 2/2/2021 
55 Asma Jahangỉr, Báo cáo của Báo cáo viên đặc biệt đệ trình theo nghị quyết 1998/68 của UNCHR. Đoạn 
63. Xem thêm: <https://documents-dds-
ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/G99/100/19/PDF/G9910019.pdf?OpenElement>. Ngày truy cập: 3/2/2021 
56 Lubuto v. Zambia, Communication No. 390/1990, U.N. Doc. CCPR/C/55/D/390/1990/Rev.1 (1995). Truy 
cập đường link: <http://hrlibrary.umn.edu/undocs/session55/vws390r1.htm>. Ngày truy cập: 3/2/202 
57 Xem thêm: HRC, Bình luận chung số 36 về điều 6 ICCPR, đoạn 35. 
58 Chính phủ nước CHXHCN Việt Nam, Tờ trình số 186/TTr-CP ngày 27/4/2015 của Chính phủ trình Quốc 
hội về dự án Bộ luật hình sự (sửa đổi), trang 16. Xem thêm: 
<http://duthaoonline.quochoi.vn/Pages/dsduthao/chitietduthao.aspx?id=526#hosoduan>, ngày truy cập: 
4/2/2021 
59 Xem thêm: Bộ luật hình sự Việt Nam năm 2015, sửa đổi bổ sung năm 2017. Truy cập đường link: 
<http://congbao.chinhphu.vn/cong-bao-so-779-780-nam-2017-24869>, ngày truy cập: 2/2/2021 
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4 Điều 112. Tội bạo loạn 

5 Điều 113. Tội khủng bố nhằm chống chính quyền nhân dân 

6 Điều 114. Tội phá hoại cơ sở vật chất - kỹ thuật của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa 
Việt Nam  

XÂM PHẠM TÍNH MẠNG, SỨC KHỎE, 
NHÂN PHẨM, DANH DỰ CỦA CON NGƯỜI 

7 Điều 123. Tội giết người 

8 Điều 142. Tội hiếp dâm người dưới 16 tuổi 

XÂM PHẠM TRẬT TỰ QUẢN LÝ KINH TẾ 

9 Điều 194. Tội sản xuất, buôn bán hàng giả là thuốc chữa bệnh, thuốc phòng bệnh 

TỘI PHẠM VỀ MA TÚY 

10 Điều 248. Tội sản xuất trái phép chất ma túy 

11 Điều 249. Tội tàng trữ trái phép chất ma túy 

12 Điều 251. Tội mua bán trái phép chất ma túy 

XÂM PHẠM AN TOÀN CÔNG CỘNG, TRẬT TỰ CÔNG CỘNG 

13 Điều 299. Tội khủng bố 

TỘI PHẠM VỀ CHỨC VỤ 

14 Điều 353. Tội tham ô tài sản 

15 Điều 354. Tội nhận hối lộ 

PHÁ HOẠI HÒA BÌNH, CHỐNG LOÀI NGƯỜI 
VÀ TỘI PHẠM CHIẾN TRANH 

16 Điều 421. Tội phá hoại hòa bình, gây chiến tranh xâm lược 

17 Điều 422. Tội chống loài người 

18 Điều 423. Tội phạm chiến tranh 
 

Thông qua thống kê trên có thể thấy, có 07 nhóm tội có khung hình phạt tử hình theo 
pháp luật hình sự Việt Nam, đó là: (i) Nhóm tội xâm phạm an ninh quốc gia; (ii) Nhóm tội 
xâm phạm tính mạng, sức khỏe, Nhân phẩm, danh dự của con người; (iii) Nhóm tội xâm 
phạm trật tự quản lý kinh tế; (iv) Nhóm tội phạm về ma túy; (v) Nhóm tội xâm phạm an toàn 
công cộng, trật tự công cộng; (vi) Nhóm tội phạm về chức vụ; (vii) và Nhóm tội phạm phá 
hoại hòa bình, chống loài người và tội phạm chiến tranh. 

Trong các nhóm tội trên, chỉ có nhóm tội xâm phạm tính mạng, sức khỏe, nhân phẩm, 
danh dự của con người (cụ thể Điều 123 Tội giết người) là đáp ứng mô tả của HRC về khái 
niệm “Những tội ác nghiêm trọng nhất”. Những nhóm tội khác đều được HRC nhấn mạnh 
không được xem là tội ác nghiêm trọng nhất: “Thuật ngữ “các tội phạm nghiêm trọng nhất” 
phải được hiểu theo nghĩa hẹp và chỉ được hiểu là các tội phạm cực kỳ nghiêm trọng liên 
quan đến cố ý giết người (có nạn nhân trực tiếp). Các tội không trực tiếp và cố ý dẫn đến 
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chết người, chẳng hạn như tội phạm giết người chưa đạt, tham nhũng và các tội phạm kinh 
tế và chính trị khác, cướp có vũ trang, cướp biển, bắt cóc, tội phạm ma túy và tình dục, mặc 
dù có tính chất nghiêm trọng, không bao giờ có thể là cơ sở, trong khuôn khổ của Điều 6, 
về việc áp dụng hình phạt tử hình”.60 

Như vậy có thể thấy, có nhiều điểm chênh lớn giữa pháp luật Việt Nam và luật quốc 
tế về phạm vi tội phạm có thể áp dụng hình phạt tử hình. Phạm vi tội phạm bị áp dụng hình 
phạt tử hình rộng hơn rất nhiều so với nhận thức chung về “Những tội ác nghiêm trọng nhất” 
của ICCPR 1966. Điều này là một trong những rào cản lớn nhất ngăn Việt Nam gia nhập 
Nghị định thư không bắt buộc thứ 2 ICCPR khi văn bản pháp lý này yêu cầu xóa mọi hình 
phạt tử hình ngay tại Điều 1: “1. Không một người nào thuộc phạm vi quyền tài phán của 
một Quốc gia thành viên Nghị định thư này bị hành quyết./2. Mỗi Quốc gia thành viên Nghị 
định thư sẽ tiến hành tất cả những biện pháp cần thiết để bãi bỏ hình phạt tử hình trong 
phạm vi quyền tài phán của mình.”61 

3. Đánh giá khả năng gia nhập Nghị định thư tùy chọn thứ 2 ICCPR của Việt Nam 

Chủ trương hạn chế, dần tiến tới xóa bỏ hình phạt tử hình bắt đầu xuất hiện tại Việt 
Nam từ những năm đầu thế kỷ XXI. Ba năm sau khi BLHS 1999 ra đời, Bộ Chính trị đã ban 
hành Nghị quyết số 08/NQ-TW ngày 02/01/2002 về một số nhiệm vụ trọng tâm công tác tư 
pháp trong thời gian tới, trong đó có đoạn: “Xây dựng đề án thay đổi việc tổ chức thi hành 
hình phạt tử hình và nghiên cứu hạn chế án tử hình trong Bộ luật hình sự.”62 Tiếp đó, ngày 
2/6/2005, Bộ chính trị, Ban chấp hành trung ương Đảng cộng sản Việt Nam ban hành Nghị 
quyết số 49-NQ/TW về chiến lược cải cách tư pháp đến năm 2020. Một trong những nhiệm 
vụ cải cách tư pháp đáng chú ý là:“Hạn chế áp dụng hình phạt tử hình theo hướng chỉ áp 
dụng một số ít loại tội phạm đặc biệt nghiêm trọng”63. Chủ trương này đã được áp dụng trực 
tiếp trong quá trình sửa đổi bổ sung một số điều BLHS 1999. Kết quả đạt được là, BLHS 
1999 sửa đổi bổ sung năm 2009 đã giảm 8 trên tổng số 29 tội phạm có hình phạt tử hình 
(chiếm 27,6%). Tiếp đến, ngày 12/3/2014, Bộ Chính trị ra Kết luận số 92-KL/TW về việc 
tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 49-NQ/TW, trong đó nhận mạnh: “tiếp tục thực hiện mục 
tiêu, quan điểm, phương hướng cải cách tư pháp nêu trong Nghị quyết số 49-NQ/TW của 
Bộ Chính trị”64. Hiện thực hóa chủ trương đó, BLHS 2015 sửa đổi bổ sung 2017 đã giảm số 
tội có quy định mức hình phạt tử hình từ 22 tội phạm (BLHS 1999 sửa đổi bổ sung 2009) 
xuống còn 18 tội phạm (giảm 4 tội phạm, tương đương 18,2%). Hơn nữa, trong quá trình 
sửa đổi BLHS 2015, ban soạn thảo cũng đưa ra những tiêu chí chặt chẽ khi áp dụng hình 
phạt tử hình65, cụ thể: 

 
60 Xem thêm: HRC, Bình luận chung số 36 về điều 6 ICCPR, đoạn 35. 
61 Xem thêm: Nghị định thư không bắt buộc thứ hai của Công ước quốc tế về các quyền dân sự, chính trị về 
việc bãi bỏ hình phạt tử hình, 1989. Truy cập đường link: 
<https://www.ohchr.org/en/professionalinterest/pages/2ndopccpr.aspx> 
62 Xem thêm: điểm đ, khoản 1, mục B, phần II Nghị quyết số 08/NQ-TW ngày 02/01/2002 về một số nhiệm 
vụ trọng tâm công tác tư pháp trong thời gian tới 
63 Xem thêm: Bộ chính trị, Ban chấp hành trung ương Đảng cộng sản Việt Nam, Nghị quyết số 49-NQ/TW 
về chiến lược cải cách tư pháp đến năm 2020. 
64 Xem thêm: Mục 2, 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. 
Truy cập đường link: <https://tulieuvankien.dangcongsan.vn/he-thong-van-ban/van-ban-cua-dang/ket-luan-
so-92-kltw-ngay-1232014-cua-bo-chinh-tri-ve-viec-tiep-tuc-thuc-hien-nghi-quyet-so-49-nqtw-ngay-262005-
cua-bo-chinh-223>. Ngày truy cập: 5/2/2021. 
65 Chính phủ nước CHXHCN Việt Nam, Tờ trình số 186/TTr-CP ngày 27/4/2015 của Chính phủ trình Quốc 
hội về dự án Bộ luật hình sự (sửa đổi), trang 16-17. Xem thêm: 
<http://duthaoonline.quochoi.vn/Pages/dsduthao/chitietduthao.aspx?id=526#hosoduan>. Ngày truy cập: 
4/2/2021. 
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- Chỉ áp dụng hình phạt tử hình đối với một số đối tượng phạm một số tội phạm đặc 
biệt nghiêm trọng 

- Về đối tượng: Người phạm tội thuộc một trong các đối tượng là người tổ chức, 
người phạm tội có tính chất côn đồ, tái phạm nguy hiểm, người thực hiện tội phạm một cách 
man rợ, dã man, tàn bạo hoặc có nhiều tình tiết tăng nặng 

- Về loại tội: Xuất phát từ tính chất, mức độ nghiêm trọng của tội phạm cũng như 
đặc điểm nhân thân của người phạm tội; yêu cầu bảo vệ khách thể bị xâm hại và yêu cầu đấu 
tranh phòng, chống tội phạm cũng như khả năng trấn áp tội phạm bằng các biện pháp ngoài 
tử hình, trên cơ sở cân nhắc thực tiễn áp dụng hình phạt tử hình, BLHS 2015 quy định 18 tội 
phạm có hình phạt tử hình như đã thống kê ở trên. 

Có thể thấy, mặc dù có chủ trương hạn chế áp dụng hình phạt tử hình, cũng như trong 
quá trình pháp điển hóa BLHS 2015, ban soạn thảo đã tính đến nhiều yếu tố về đối tượng, 
loại tội áp dụng hình phạt nghiêm khắc này nhưng số lượng tội phạm có hình phạt tử hình là 
rất cao (18 tội) và phạm vi áp dụng rộng hơn nhiều so với nhận định của HRC về khái niệm 
“những tội ác nghiêm trọng nhất”. Tuy nhiên, trong thực tiễn xét xử hình sự tại Việt Nam, 
chỉ có một số tội phạm sau đây bị áp dụng hình phạt tử hình: 

- Tội giết người (người phạm tội là người tổ chức, phạm tội có tính chất côn đồ, tái 
phạm nguy hiểm, người thực hiện tội phạm một cách man rợ, dã man, tàn bạo hoặc có nhiều 
tình tiết tăng nặng khác); 

- Tội hiếp dâm người dưới 16 tuổi, đặc biệt là hiếp dâm trẻ em; 

- và Tội phạm về ma túy (chủ yếu là các đối tượng mua bán, tàng trữ ma túy với số 
lượng lớn, hoạt động có tổ chức).66 

Đối với những tội phạm khác mặc dù có quy định về hình phạt tử hình nhưng đã lâu 
không tuyên án tử hình trên thực tế, cụ thể: Các tội xâm phạm an ninh quốc gia (Tội phản 
bội Tổ quốc, Tội hoạt động nhằm lật đổ chính quyền nhân dân, Tội phá hoại cơ sở vật chất 
- kỹ thuật của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam,…); các tội phạm quốc tế (Tội phá 
hoại hòa bình, gây chiến tranh xâm lược, Tội chống loài người, Tội phạm chiến tranh).67 Có 
thể thấy, Việt Nam đã không thi hành hình phạt tử hình trên thực tế đối với những tội phạm 
kể trên. Từ những luận điểm kể trên, có thể khẳng định việc hạn chế và dần dần tiến tới xóa 
bỏ hình phạt tử hình đang làm chủ trương của Việt Nam được thực hiện xuyên suốt trong 
nhiều năm qua. 

Nhìn nhận một cách tổng quan, việc Việt Nam xóa bỏ án tử hình và gia nhập Nghị 
định thư tùy chọn thứ 2 ICCPR gặp một số cản trở sau: 

- Dư luận xã hội về hình phạt tử hình; 

- Sự thiếu tương thích giữa pháp luật Việt Nam và ICCPR cũng như OP2 (Đặc biệt 
liên quan đến định nghĩa về “Những tội ác nghiêm trọng nhất” và việc xóa bỏ hình phạt tử 
hình ngay lập tức, không bảo lưu). 

 
66 Xem thêm: UNDP, Khả năng của Việt Nam gia nhập Nghị định thư tùy chọn thứ hai về Bãi bỏ hình phạt 
tử hình theo Công ước quốc tế về các quyền dân sự và chính trị (ICCPR), trang 32. Và Viện kiểm sát Nhân 
dân tối cao, Báo cáo số 144/BC-VKSTC-V8 ngày 05/12/2012 của Viện Kiểm sát nhân dân tối cao về Tổng 
kết việc thi hành Bộ luật hình sự năm 1999. 
67 Trịnh Quốc Toản, ‘Hình phạt tử hình trong Luật hình sự Việt Nam: Một số kiến nghị hoàn thiện, bài viết 
thuộc Trịnh Quốc Toản & Vũ Công Giao “Thực hiện các quyền hiến định trong Hiến pháp Việt Nam 2013”, 
(NXB Hồng Đức 2015) trang 121. 
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Những cản trở này khiến khả năng Việt Nam gia nhập OP2 là bất khả thi trong tương 
lai gần. Tuy nhiên, như đã trình bày ở trên, việc hạn chế, dần tiến tới xóa bỏ hình phạt tử 
hình là một chủ trương xuyên suốt của Việt Nam trong nhiều năm qua. Chủ trương này đã 
được thể hiện thông qua việc hình phạt tử hình giảm dần qua mỗi lần pháp điển hóa. Điều 
này dẫn tới viễn cảnh Việt Nam sẽ gia nhập OP2 trong một tương lai xa hơn, khi mà dư luận 
xã hội trở nên cởi mở hơn, thông tin chính thống về hình phạt tử hình tại Việt Nam được 
công khai và Pháp luật Việt Nam trở nên tương thích với Điều 6 ICCPR cũng như Nghị định 
thư tùy chọn thứ 2 ICCPR. 

Dưới góc nhìn dự đoán, nhóm tác giả cho rằng lộ trình Việt Nam gia nhập OP2 sẽ 
diễn ra như sau: Đầu tiên, Việt Nam cần tiếp tục hạn chế phạm vi cũng như đối tượng áp 
dụng hình phạt tử hình. Sau đó, Việt Nam sẽ tiến tới bãi bỏ hình phạt tử hình trên thực tế 
(Luật vẫn quy định một số tội phạm bị áp dụng hình phạt tử hình nhưng không tuyên án hoặc 
không thi hành án trên thực tế). Bước này được xem như một phép thử đối với hệ thống tư 
pháp và cả xã hội Việt Nam khi bãi bỏ hình phạt tử hình. Tiếp theo, nếu như phép thử de 
facto nêu trên diễn ra thành thông, Việt Nam sẽ tiến tới bãi bỏ hình phạt tử hình trong toàn 
bộ hệ thống pháp luật một cách chính thức. Cuối cùng, khi hệ thống pháp luật đã thực sự 
tương thích, Việt Nam sẽ Gia nhập Nghị định thư tùy chọn thứ 2 của ICCPR./. 

 


