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DEATH PENALTY AND THE WAY OF EXECUTION IN THE FEDAUL 

SOCIETY OF VIETNAM 

Do Duc Minh ** 

Summary: The harsh and brutal penalty system, typically the death penalty 死 is 

one of the basic features of Vietnamese feudal law, strongly reflecting the political-

political ideology and identity of the Chinese legal system that Vietnam has influenced. 

Therefore, the study to understand the death penalty and its execution in feudal history of 

Vietnam is not only meaningful in terms of scientific awareness but also contributes to 

providing more legal basis and historical practice. to consider the death penalty issue in 

modern social life. 
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I. PENALTIES IN CHINESE FEUDAL LAW 

1. Chinese feudal law (China legal system) 

1.1. China and "Legal China" 

Ancient China 中 國 is a major cultural center with many unique lines of thought. 

It is one of the brightest stoves of the world and of the East, the emitting center of the 

aurore de la civilization humaine. As the cradle of Eastern philosophy “Political 

philosophy in ancient China has a great influence on the political life of many countries 

in the East such as Vietnam, Japan, and Korea, especially the influence of Confucianism 

儒 家 and Legalism 法 家”1, thereby forming the arc of Chinese influential culture known 

as Oriental Despotism. 

Ancient China is a relatively long period from the appearance of the first state 

(21st century BC) to the reunification of the Qin Dynasty (221 BC), marking the 
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continuous development and improvement of states from Xia 夏 - Shang 商- Zhou 周. 

The historical period of Chinese feudalism was determined from 221 BC to 1840, starting 

with the historic milestone of Qin Shihuang unification and ending with the Sino-English 

Opium War event 英 鴉片 戰 爭, China became a half feudal colonial country. The law 

of the Zhou dynasty (1122-249 BC) includes two components: Ceremonial Code 禮2 and 

Criminal Code 刑, in which the former is superior, the later inferior; Ceremonial Code 

should not be applicable on the laypeople, Criminal should not be forcible to the royal 

officers 禮 不 下 庶 人, 刑 不 上 大 夫; the criminal code specializes in suppressing the 

people, focusing on suppressing the crime and riots, and protecting the kingdom. In the 

legal field, inheriting the initial ideas of rule by virtue and rule by punishment appeared 

very early in ancient Chinese society, throughout more than 2000 years of feudalism, the 

process of combining the rule by virtue 德 治 (with ceremonial code dominated) and rule 

by punishment 法 治 (with criminal code dominated) was constantly maintained, 

developed with adjustments, inheritance; From the Book of Law 法 经 in the Warring 

States period (403 - 221 BC) to Law of Qing dynasty 大 清 律 例 (enacted in 1740) form 

a legal system with specific characteristics, called "Chinese legal system" 中 華 法 系3 by 

the modern the jurists. “This legal system not only occupies a dominant position in 

China, but also has a great influence on East Asian countries (Korea, Japan, Vietnam). In 

the history of feudal China, the standards of rule by punishment and rule by virtue have 

penetrated each other to create a close combination between the ceremony and the 

criminal according to the motto: Ceremony leading to law 以 禮 入 律, Virtue first, then 

the Punishment 德主刑 附, Virtue expressed, law comes 出 禮 入刑 and the law comes 

from the ceremony, the cereony is the complement to the national law. Ceremony above, 

law below 陽 儒 陰 法 as a very unique, clever and sophisticated solution drawn from the 
 

2 Ceremony: In the narrow (original) sense, the ceremony is just rituals of sacrifice and offering, and then includes 
the customs and practices such as mandarins, marriage, funerals ... In the broad sense, the ceremony indicates 
chapters and regulations. as the meaning of law), covers ethical norms in human-to-human relationships and also in 
the forms and activities of the Ceremony. 
3 Dam Gia Kiem (1993), Chinese Cultural History, Social Science Publishing House, Hanoi, pg. 44. 
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Chinese feudal political practice and became the basic feature of the models with cultural 

influence Chinese. The product from the combination of the ceremony - the punishment 

is the harmony of morality and law, without clear boundaries. The ceremony works to 

prevent things that have not happened, the law is to treat what has happened; The 

ceremony is for prevention from the inside, the law the outside. The ceremony-law 

combination created the optimal mechanism in social management and human 

management under feudalism. "The laws of the Chinese feudalism, whether the Tang 

Dynasty, Song Dynasty, Yuan Dynasty, Ming Dynasty or Qing dynasty are in the name 

of being according to the" destiny "of the Confucian Dynasty, but in essence they express 

themselves from of the school of ruling by law”.4 

In ancient Chinese, punishment, penalty, and law all meant kinds of punishment or 

regulation. Punishment 刑 is a method of brutal slaughter that existed in primitive 

society. Punishment includes the meaning of killing and punishing. According to Theory 

of Literature: 1 / Punishment is to punish a crime, including the letters Tinh 井 (a well) 

and Dao 刀 (a blade); 2/ Penalty 法 includes the letter Thuy (water) and Khu 去 

(elimination): It means the penalty application must maintain the balance and fair like 

water, avoiding the application of improper punishment or unfair judgment. The meaning 

of Penalty is changed from time to time: In ancient times, the Penalty is synonymous 

with "punishment", so "punishment", "penalty", and code 辟 can be used as alternatively; 

"Punishment" and "penalty" merge into one, it is difficult to distinguish. In the legal 

reform of the Qin country (900-221 BC), Thuong Uong revised the rule of "punishment", 

"penalty" is called collectively law 律. Since then the "law" was considered by the 

dynasties to be the legal form of the principal criminal laws. But the Chinese feudal law 

took the main form of criminal law, civil law was only written in addition to the criminal 

law, and independent civil law was difficult to be born in ancient China. The most 

 
4 Dao Duy Anh (Translation), Chinese history from ancient times to the present day, Publisher. Customs Mail, Hue, 
1992, p.161. 
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fundamental and important part of ancient Chinese law is the criminal law 刑 律  - an 

important legal tool for the ruling class to oppress class and manage society. 

1.2. Characteristics of the legal model of "China legal system" 

- Law is characterized by caste, privilege, influenced by religious ideas (Heaven 

will 天 命 of Confucianism), brutal and barbarian punishment (law of punches), 

incompletely develops (heavy in criminal, light in civil; heavy in the law, light in 

judicial), showing gender inequality. Since the rulers of the dynasties emphasized 

“agriculture being more important than industry”, “collectiveness being more important 

than privateness”, so the history of Chinese law has hardly any significant commercial or 

civil law, even without the concept of public law or judiciary, even procedural law seems 

to be just zero. Laws and ceremony are the ruler's secret weapons, and symbols of the 

prerogatives of the ruling power. 

- This legal system is established / identified by 3 basic institutions, namely: (i) 

Eight Considerations 八 議: the legal reform of the Wei Dynasty 魏 has taken the Eight 

Royal Considerations 八 籍 of the Ceremony of Zhou, officially regulating the regime of 

eight royal considerations, including: friends of king 議 親, supporters of king 議 故, 

men with great virtues 議 賢, men with great talents 議 能, men with great services 議, 

men in high positions 議 貴, men with hardship in their government work 議 勤, 

offspring of previous dynasties 議 賓. “Those eight classes of people when committing 

crimes are not allowed to let the government directly condemn the crime as an ordinary 

person, but must submit to the Emperor for judgment; except for the felony without 

pardon, there is mercy 5". (ii) Ten evils 十 惡: in Northern Qi period 北 齊 (550 - 577) 

stipulates ten serious crimes 十 條 重 罪 cannot be forgiven, namely: treason, king 

murder planning, king treason, surrender, evil, immorality, disrespect, unfiliality, 

 
5 Chinese cultural history, ibid, p.57. 



5 
 

unrighteousness, rebellion6. Until Sui dynasty 隋 (581-619), "ten serious crimes " was 

renamed to "ten evils", including: treason 謀 反, great adversity strategy 謀 大 逆, 

treason plan 謀 叛, great disrespect 大 不 敬, evil crime 恶 逆, immorality 不 道, 

unfiliality 不 孝, disrespectfulness 不 睦, unmoral deeds 不 義, coup d'état 内 亂 - acts 

that are considered disloyal, immoral, disrespectful, direct violation of the order of 

domination and kingship, or violation of morality  (unforgivable ten evils 十 惡 不 赦). 

(iii) Five punishments 五 刑: Tang dynasty 唐 (618 - 907) stipulates 5 types of 

punishment from low to high defined in the code: xuy 笞, truong 杖, do 徒, luu 流, tu 死 

(including two kinds of beheading  and body cutting). Khai Hoang Law 開 皇 律 

officially defines 5 types of punishment (five forms) of feudalism and divides the 

Punishment penalty: death, exile, prison, beat with staff, beat with whip into 20 levels. 

- Due to the influence of the rule of law, Eastern feudal law is basically a criminal 

law, has popular criminal nature and wide scope of criminal punishment based on broad 

concept of crime. From the Book of Law 法 to the typical laws of feudal China are 

comprehensive laws consisting of many types of laws (criminal, civil, marriage and 

family, proceedings ...). The rules in the law regardless of the field are built in the form of 

criminal law. Criminal punishment is not only applied to criminals subject to criminal 

law but also to violations in administrative activities, rituals, families, civil ... but also in 

Modern society often applies only non-punitive sanctions. Not only that, but the strict 

criminal law is also applied to punish issues of consciousness and ideology. “Thanks to 

the amalgamation of the many main and secondary factors of personal contempt, a 

society has been formed in so many ways unlike Europe. In Europe it is all about 

individualism, and even the Christian ideal can become a reason to blame it for 

individualism. In China, personal dissolution has reached a maximum, so much so that 

there is nothing of its own for one to hide from the family or tribe. In Europe, 
 

6 These ten crimes from Qin Han onwards were gradually formed, Bac Qi officially introduced into law, called 
"Crime of the Cross". Those who commit the 10 of these evils are not allowed to apply the mercy according to the 
eight royal considerations (十 惡 不 赦 the unforgivable ten evils). 
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VGBeslinski declared: "The fate of the subject, of the individual, of the individual is 

more important than the whole world, more than the health of the Emperor of China", and 

in China, the touch the graves of a member of the royal family will be removed from the 

whole family until the 4th generation. In more severe cases the offender will be removed 

from the three families: father, mother and wife, from the elderly to the new baby. Thus, 

the person who directly committed the crime in the eyes of the law and the public opinion 

has been agreed with hundreds, thousands of people with blood, blood, and relatives. And 

speaking in today's language is to eradicate the "genes" of that person. For the Chinese, it 

is logical, because the family has a "common virtue, so there must be collective 

responsibility"7. So brutality is justified by the point of view of traditional thinking. 

1.2. The death penalty system 

- In the Qin Dynasty (221 - 206 BC), the punishment was gathered from the 

Spring and Autumn Period of the Warring States period, countless numbers, very 

complicated and brutally brutal, such as:8 (i) Nhuc hinh 辱 刑: humiliating the criminal in 

public, then beheading. (ii) Trach hinh 磔 刑: the punishment of tearing, in fact, the 

punishment "tearing the body by five horses". Qin Er Shi Ho Hoi, when executing 10 

princesses, used this punishment. (iii) Khi thi 弃 巿: executes the inmate in a crowded 

market (dried in the middle of the market). (iv) Dinh sat 定 殺: force the inmate to drown 

in water to die. (v). Sinh mai 活 埋: i.e buried alive. (Because). Tu tu 四 死: is a kind of 

death penalty for the officials in the dominant corporation, expressing the Emperor's 

favor toward them. Before death, prisoners must face the North to thank the Emperor, 

then commit suicide. After the death of Qin Shihuang, the eldest son of Tan Thuy Hoang, 

Phu To and general Mong Diem, were all executed by this punishment. (vii). Kieu thu枭 

首: beheaded inmates and hung them from the pole to denote them. Tan Thuy Hoang 

 
7 I.S. LISEVICH, The Thought of Ancient Chinese Literature (trans. By Prof.Dr. Tran Dinh Su), Publisher. Ho Chi Minh 
City University of Education, 1993, pp.220 - 221. 
8 Vietnamese Encyclopedia, Hanoi, 1995, p.275. 
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once executed 12 people of Lao Ai clan 嫪 毐 (? -238 TCN) with this penalty. (viii) Yeu 

tram 腰 斬: cut off the back of the criminal in two slices. Ly Tu was later executed by 

this penalty. (ix) Tac dien 鑿 顛: chisel the top of the head, truu lac 肋 肋 remove ribs, 

hoach hoanh 鑊 亨 put in cauldron to cook, giao 絞 hang, nang phoc 囔 撲 and put in 

bags and beat. (x) Cu ngu hinh 具 五 刑: First, use corporal punishment, then execute. 

(xi) Toc hinh 族 刑: a person commits the crime, the whole family must be guilty; a 

sinner died, killing them all. Di tam toc 夷 三 族: kill all three of generations. 

- From the Han 漢 - Tang 唐 (202 BC - 907 AD): depending on the political 

situation at the time of postponement, the ruling class will add or decrease, adjust some 

harsh penalties, such as: Han Van De and Han Canh De ordered the exclusion of corporal 

punishment, using the punishment of whiping, sending exile to replace face tattoo, nose 

cut, right and left leg amputation; Five penalties before that, only remaining Cung hinh 

宮 刑. In the Cao Wei period 曹 魏 (220 - 266), Three Kingdoms 三 國 (220-280), the 

form was excluded from the law. In the Sui Dynasty (581 - 618) the death penalty had 

two types of hanging and slashing and each had to ransom 120 pounds of copper. Tang 

Dynasty abolished all cruel penalties such as lang tri 陵 遲 (slicing the body), liet 磔 

(tearing body off) and somewhat lighter charges. The penalty regime of later dynasties 

had changed, but basically still followed the Tang law. Detail: 

* The death penalty 死: the Five Great Period 五 代 十 國 (907 - 979) China was 

rebellious, with a cruel punishment outside the law of mausoleum (mutilation); to the 

Lieu 遼 period (907 / 916-1125), it officially established the name and recorded it in the 

law. The Second Song 宋 (960 - 1279) often had this kind of punishment. In the Yuan 

Dynasty 元 the mausoleum was classified as one of the death penalty. According to the 

Ming rule 明, the death penalty has no mausoleum, but for those with particularly serious 

offenses still use the mausoleum of death, there are 13 additional things. According to Du 
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Chinh Tiep's book Quy ty loai cao: the lang tri takes place in three days, with about 4700 

or 3600 slice of body. The Qing law 清 stipulated that the death penalty included 

slashing, hanging immediately and slashing, hanging awaiting surveillance, but there was 

also a mausoleum penalty. In addition, the punishment for criminal bodies (luc thi 僇 尸: 

stabbing, cutting off the criminal's body), all generations have. 

* Khoc hinh 酷 刑 (cruel punishment) and Tu hinh 私 刑 (punishment outside the 

law, not regulated by the state). In Tang dynasty,  said: "The Law must take the exact 

penalty to punish the crime". That is, whatever crime is committed, according to the law, 

that penalty is strictly imposed, but there are still many penalties in addition to the law. 

During the reign of Vo Tac Thien, "using very strict punishment", because tyrannical 

mandarins appeared everywhere, many talented and talented servants rushed to the 

prison, "people in the country were terrified, looking at the streets. together". When 

interrogating prisoners, without heavy consideration, "most of them pour vinegar into the 

nose, confine it in a prison or put it in a big room, set fire around". There are very large 

types of shackles such as: the order of the circuit, the reluctance of the sudden, the sudden 

the earth, the loss of courage, the death of sadness, the request of death, the request of the 

family. 

During the Ming dynasty, Chu Yuan Chuong wrote the Dai cao (Great 

Prospectus) 大 誥 "the urgent orders are beyond the law", stipulating that the death 

penalty has thousands of things, with cruel penalties such as: mausoleum, stigmatization, 

and killing them. skin peeling; the rule from "discarding the body in the middle of the 

market" has more than one thousand things; corpse with stamp on face, tattoo on body, 

tendon, finger tightening, disassemble of patella, draw intestine to cleanse, cut hands, cut 

leg, cut off real life, be a servant; The rest are: slapping the heels of orders, often sending 

orders, shackles going far, arresting elephants ... are rare ways of criminal justice in 

feudal times. In particular, with the autocracy of the eunuchs, the deadly punishments of 

Guangdong, Guangxi and the brocade guards, "suffered dozens of times the punishment 

of the state". The case of Duong Lien Ta Quang Dau, because "transporting gold on time" 
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is subject to all penalties, such as: handcuffs, iron shackles, beat with sticks, finger 

clamps, body clamps "full of five tools. cruel, loud breathing, slimy blood and flesh, 

struggling to die. At the beginning of the Qing Dynasty (1644-1912), it allowed mandarin 

families to set up their own private streets to use separate punishment for servants and 

peasants, for their minor mistakes, even beating them to death. By the year of Ung Chinh, 

it was only brought down: if the owner condemns, it may be customary not to discuss 

their responsibility. The legal reform of the late Qing dynasty (4/1910) issued Applicable 

law of Qing 大 清 現 行 刑 律, setting alternative punishments to the feudal five 

formations while drastically removing the mausoleum. the corpse of the inmate (luc thi). 

Next, New law of Qing 大 清 新 刑 律 reformed the penalty regime again, specifying that 

the hanging was the master of the penalty (main penalty). 

* Some typical (brutal punishment) penalties 

(i) Tru di tam toc (誅 夷 三 族)9: tru 誅 and di 夷 mean to massacre, tam toc 

means three families. "Tru di tam toc" is a catastrophic feudal punishment in Asian 

countries (China, Vietnam) for those who rebel against the king (committing crimes 

against the army, treason), killing both. his three surname. Under this penalty, the three 

families of the offender: the father side, the mother side, and the wife side (or the 

husband side) will be executed all. When a person is sentenced to tru di tam toc, all of his 

or her three families, all members of them, from young to old, are eliminated. The 

mother's family side and the wife's side in this case including the stepmother's relatives 

and concubines were also killed. In cases where the person's own mothers, stepmothers 

and concubines have passed away before the sentence is sentenced, their relatives still 

have to bear the sentence. Therefore, in history, when the sentence of a trinity exclusion 

occurs, there are often hundreds, even thousands of people with many families killed at 

once. Many people who had quite a long kinship with the offender were also killed. The 

people of the inmate's family, fortunately escaped far away, hiding anonymity, changed 

 
9 http://vi.wikipedia.org/wiki/Tru_di_tam_tộc 
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to another family. The feudal court's wanted for these people lasted for many years and 

stopped only when there was an official order to reform by the court. So some people are 

still caught and killed after years of hiding. 

 (ii) Elephant treading10: This is one of the cruelest punishments from thousands 

of years in Southeast Asian and South Asian countries (especially in India). Elephants 

used for execution are usually well-trained Asian elephants. The victims who were 

executed were often stomped on the body by elephants, used their trunks to roll up high 

and slammed to the ground. One can manipulate the elephant to cause the victim to die 

quickly or slowly die to torture. This penalty applies to death row inmates, often for a 

serious crime with the court or used as a means of revenge by the king against those who 

support the faction against the king. 

(iii) Lang Tri 陵 遲11 (also known as tung xeo, ba dao): It is one of the barbaric 

punishments widely used in China during feudal times (officially abandoned in 1905). 

This death penalty is also known as "torture beyond the torture", is "the obsession of both 

death row inmates and executioners". This is also one of the most cruel, cruel, gruesome 

forms of punishment in the Middle Ages and in human history. Although it has been 

removed from a civilized society for hundreds of years, its horror is still imprinted in 

literature and human memory. The mausoleum was known from the Five kingdoms 五 代 

十 國 (907 - 960) and spread during the Song Dynasty (960 - 1279). It first appeared in 

the criminal code of the Lieu 遼 dynasty (907-1125), a non-Chinese state at that time) 

and continued to exist under the Manchu until it was abolished in 1905. In Chinese, 

mausoleum means "encroach slowly". This is also the most frightening form of death 

penalty, the inmate will be extremely painful because they cannot die quickly. There 

were cases where half of the body was peeled off, but the criminal was still screaming. Its 

level of brutality is unmatched: in addition to taking every single piece of flesh on the 

deceased, the executioner also has the duty to keep the deceased from dying quickly, that 
 

10 http://vi.wikipedia.org/wiki/Voi_giay.. 
11 http://vi.wikipedia.org/wiki/Lăng_tri 
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is, after how many puffs. unfortunately, the victim can die. The mausoleum is sometimes 

used as a corporal punishment to execute a living person or as a form of insulting a 

prisoner after death. Those who commit crimes such as: treason, rebellion against the 

king, murder or murder of their parents ... are all subject to a dissertation and trial. 

The practice of lang tri: at present there is no exact document to describe how the 

mausoleum method works, but based on the old paintings and books rewritten, the 

offender will often be tied to the column, after They were cut off all hands and feet by the  

executioner and then used a knife to sharpen each piece of meat to death. It is also 

documented that, sometimes when the execution lasts up to three days, inmates will have 

small parts (eyes, nose, ears, tongue, fingers, and toes removed) before their parts are cut. 

large (eg, limbs, shoulders, thighs ..). The chopped meat will be displayed in a public 

place for the purpose of commanding them. In more humane places, inmates will be able 

to use opium prior to execution to alleviate pain. This penalty applies to both the living 

and the dead, for humiliating purposes. In Chinese history, there were many people who 

were sentenced to mausoleum, famous people like the famous general Yu Sung Hoan 

during the Ming dynasty were killed by more than 3,000 knife strokes, and eunuch Liu 

Can suffered up to 3,357 strokes. the new knife broke the breath ... In chapter 5 of the 

novel Dan huong hinh 檀 香 刑 12next to the most cruel punishment is to use the 

sandalwood sword to stab the criminal's anus all the way to the back of the neck and let 

the victim live in chaos. For many days, it was the punishment of the mausoleum that the 

author described meticulously with three levels: level 1 xeo to 3,357 slices, level 2 x x 

2.896 slices, level 3 unlisted 1585 slices. More specifically, the work also shows that no 

matter how many slices are cut, the last one must be just finished, immediately killed. 

Therefore, where to start cutting, what slice cut first, and how long is a slice, each must 

be designed precisely based on the gender and physical condition of the criminal. If you 

have not broken enough slices and you have died or you have broken enough and still 

have not died, then it must be considered as the executioner's fault ... The minimum 
 

12 Dan huong hinh 檀 香 刑, meaning: penalty of sandalwood stakes, is a famous novel by Mac Ngon 莫 言. The 
book also tells the reader the history of all forms of death torture in China and the history of the Miao Xoang theater. 
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standard of the mausoleum is that the floors must be the same, put on the scale is not 

much less than too much. This requires when executing judgments, executioners must be 

calm and calm, mind must be as detailed as hair, must be decisive when making hands; 

both like a girl embroidered flowers and like a butcher 屠 宰 kill donkeys. 

 (iv) Xa liet 車 裂 (tearing the body by four or five horses)13 

It is a punishment that the offender's limbs are tied to four ropes connected to four 

horses. Horse can be jockeyed or not. When executed, the jockeys will push the horses to 

run in all four directions. If they don't have the jibs, people will yell or hit the horses to 

panic and run away. From there, the four ropes will pull the offender's limbs until his 

body is torn into five slices including the head, body, and limbs. Offenders will be left to 

death with blood. The slow death when the flesh was torn to slices one after another was 

a hundred times more painful than being beheaded or drinking poison. Another variation 

of this penalty is the pentagram, with the fifth horse tied to the offender's neck. 

2. DEATH SENTENCE IN FEUDAL LAW OF VIETNAM 

2.1. Vietnam 越 南 is a country in the contact geographic location of the 

Indochinese peninsula and Southeast Asia, located in the junction of the traffic flows 

connecting the mainland to the ocean. Thousands of years ago BC appeared the first 

primitive state form in history, called Van Lang state 文 郎 - Âu Lạc 歐 貉 (Hung King 

period 雄 王 - An Duong Vuong 安 陽 王). Over a thousand years (111 BC- 938 AD), 

the period of independence and autonomy 自 主 时 代 (feudalism) for nearly a 

millennium (905 - 1858) - is the longest historical period in the development of caste 

social regimes. Its main ideology is Confucianism imported from China, in which Han 

Confucianism 漢 儒 and Tang Confucianism 宋 儒 are two movements that have the most 

profound influence on Vietnamese society. The history of Vietnamese feudalism is 

characterized by not going through a period of long-term decentralization like some other 

 
13 http://vi.wikipedia.org/wiki/Tư_mã phân thây 
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countries in the world, but soon becoming a centralized system. Like most feudal 

countries in the East, through dynasties, the form of feudal state in Vietnam was an 

absolute monarchy. 

2.2. Vietnamese feudal law 

The Vietnamese feudal monarchies recognized the role of the law as the primary 

means of social governance and made progress in law-making. Although promoting 

Confucianism, in fact, the Ly - Tran - Le - Nguyen dynasties all emphasized and cared 

for the construction of the law to govern the country and left great achievements in the 

legal heritage. traditional. Criminal Code 刑 書 (Ly Dynasty), Royal Criminal Law 朝 刑 

律 (Tran), Royal Criminal Law 朝 刑 律 (Hong Duc Code - Le Dynasty) and Hoang Viet 

Law 皇 越 律 例 Gia Long Law - Nguyen Dynasty) are typical legal achievements; In 

which, Hong Duc Law is an achievement of particularly important value in the history of 

Vietnamese law, which is highly appreciated by the world today, on a par with classical 

laws in the East. The legal achievements in the history of Vietnamese feudal rule are the 

sharp law codes - the authoritarian tools of the class, allowing to affirm that: Vietnamese 

feudal legal thinking has recognized the role of the law is an instrument of political 

power. 

In the history of feudalism, China's government system is still considered the most 

complete (though not necessarily the most advanced) and this is also one of the country's 

great contributions to the main civilization. treat humanity. Vietnam and China are two 

countries with mountains next mountains, river next rivers 山 川 連 通 interrelated and 

culturally compatible. As a neighboring country and influenced by the Chinese political-

legal civilization in history, basically, the Vietnamese feudal dynasties organized similar 

state apparatus and bureaucracy. form of feudal China. "As a Chinese colony until the 

tenth century, after regaining its independence, Vietnam created a military ruling regime 
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based on the model of the Chinese government"14. In the imagination of many 

researchers, from the perspective of political institutions (with the basic elements of 

authority, law and ideology), Dai Viet 大 越 is often considered a country in the East. 

Asia follows a Chinese model. The Chinese political model was Vietnameseized and 

developed to affirm that the throne in Thăng Long was the throne of "Emperor of the 

South who ruled" kingdom of the South "according to heaven. The Chinese "factor" 

influences the policies of Vietnamese kings on both the national and international level. 

Although the court remained cautious in defending the independence and sovereignty of 

the country, but also considered the social regime of China as a model for reference. 

Because the feudalism of Vietnam and China had many similarities, many articles of the 

Chinese feudal law were conducive to the construction of the Vietnamese feudal law. 

Therefore, in the process of building the law, the Vietnamese feudal states all gave 

themselves the task of consulting Chinese feudal laws to apply in Vietnam. The legal 

system is built on the basis of Chinese law references, but has been modified and 

innovative to suit Vietnamese society. The Vietnamese feudal class has absorbed many 

achievements and legislative techniques of feudal China. Basically, the laws of Hong Duc 

and Gia Long are modeled after Chinese law. Researchers all believe that the legal 

system in monarchy Vietnam was built on the basis of Chinese law references, but has 

been modified and creative to suit Vietnamese society. 

Legislative activities to maintain social order and water discipline are always 

important issues for the ruling class. During the Dinh 丁 - Le 前 黎 period (968-1009), 

due to the war situation and weak centralized power bases, the results of law construction 

were limited. From the Dinh - Le dynasties, the form of law was highly repressive. In the 

early days of the feudal monarchy, in order to defend the fledgling new rulership and 

forcefully suppress rival forces, the ruling class actively used powerful, violent 

authoritarian methods and cruel punishment for the human body. By the Ly dynasty 

 
14 Yoshiharu Tsuboi, Dai Nam facing France and China, Social Science Department of Ho Chi Minh City Party 
Committee, 1990, p.43. 
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(1009-1225), due to the development of the centralized central state, the development of 

legislative activities and the imprint of the Chinese legal system were reflected in this 

process. “The Penal Code Code was enacted to affirm the rights and status of the feudal 

state and bureaucratic aristocracy, as well as a tool to stabilize society, preserve 

discipline, and protect agricultural production"15 ; protect the rule and economic interests 

of rulers and nobles, maintain and consolidate the power of the centralized central state, 

especially that of the king; protecting the domination of the central feudal state, the 

interests of the king, the royal family, the mandarins and the landowning class; suppress 

all actions against the state or violate the interests of the ruling feudal class. the safety of 

the king and the palace; violating order, discipline, social ethics according to Confucian 

viewpoints or infringing on human life, health, dignity and property. defend the absolute 

authority of the king, uphold the status of bureaucrats and patriarchs, and brutally punish 

those who oppose. In order to prevent the king's murder and treason, the Ly also issued 

orders to protect the palace, everyone who violated was severely punished to be executed 

(arbitrarily entering the forbidden palace, meeting and talking there, coming near the 

arsenal, take the weapon near where the king is ...). 

In order to correct the discipline that was too loose at the end of the Ly dynasty, to 

bring the society back from turmoil back to stability, Tran Thai Tong (1218-1277) 

established a strict law: those who commit theft 盜 賊 (thieves) are must cut limbs, 

sometimes be executed by elephant treading elephants16. The execution is carried out in 

both ways such as giving elephants and shoes, and being mounted on wooden boards for 

walking in the market before execution. Persistent penalties (cutting the flesh to death), 

burying it alive, and stigmatizing it after slashing, are imposed on treason charges. 

According to Phan Huy Chu, "the criminal justice of the Tran dynasty was very cruel, 

thieves and fugitives were cut off their toes, handed over to their owners for treatment or 

death of elephants. Perhaps outside the law. More often than not, can these severe 

 
15 Tran Quoc Vuong- Ha Van Tan, History of the Vietnamese feudal regime, volume 1, Publisher. Education, Hanoi, 
1963, p.272 - 273. 
16 History of the Vietnamese feudal regime, Sdd, pp.278-279. 
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penalties be used to ban all crimes?17" The Toan thu has copied the 1309 case as follows: 

"In November, dealing with Han sins who committed great crimes. All were beheaded, 

Han's name was slashed at Giang's bridge, and the name Tru was at the gate of Van Xuan 

citadel. Name Han used to have great merit, so he did not confiscate his estate. Six of 

Le's men had to save to the continent of Evil (Evil Water in An Bang, no one survived), 

Le was the last branch of The royal family should forgive the word in the face, the 

islanders of four people left the continent. Na sent his wife to confess first, so he was 

exempt from the crime. Old thing was forgiven, just the name was recorded”18. On 

private property, the crime of stealing was punished very seriously: "Anyone who 

deceives illegally will get eczema in the face, and then beaten and exiled away. The 

powerful must commit guillotine. Stealing, beating 80 staff for the first time, like indigo. 

In the face of the word "transgression." The stolen items will be partially repaid, and 

killed in the third time. "In general, the Ly - Tran period (1009-1400) was very 

punishing. harsh, cruel, and heavily barbaric in the Middle Ages. 

 In the Late Le dynasty 後 黎 period (1428 -1789), under the influence of 

Confucianism, Luat Hong Duc was more or less humane, but still highly punished with 

harsh punishment. The five-punishment system is not only continued to be applied but 

also more specifically divided: each hierarchy is divided into an internal hierarchy of 

light weight. The exiled person may be sent to a place near or far (sub-continent, sub-

continent or far-away). The death penalty can be executed by necking (giraffe) 絞, 

beheading 斬首 (slashing), public beheading 斬 撬 (tribute), mausoleum ... There are also 

extremely cruel penalties to destroy the offender's body such as chopping off his hands 

and fingers (Le Thai To instructs a traveler to be a traveler who is guilty of gambling to 

have his hand cut off by 5 inches, hit the palm with 2 inches) or deprived of his freedom 

Exile such as: confiscating human wives and children who commit a number of serious 

crimes to become slaves ... The use of corporal punishment such as tying, shackling, 

 
17  Nguyen Hien Le - Gian Chi, General Chinese philosophy, volume 2, Publisher. Ho Chi Minh City, 1992, p.290. 
18 History of Vietnamese feudalism, Sdd, p.278. 
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gong to detainees as well as torturing detainees legalization and regulation. In Hong Duc 

law, there is a section of the law for Luat Cam ve 禁 軍 律 (47 articles) to protect the 

safety of the palace and the body of the king. The guards who guarded the royal palace 

were not careful, people entering and leaving the palace were not strictly punished. Acts 

such as: climbing the wall of the palace, being punished from items to death, the security 

guard at the place where the king was staying, he took out his sword, then punished; 

Going in and out of the palace was against the rules, staying in the palace without 

permission, sending someone else to serve in the palace, aiming at the palace and 

shooting arrows ... were severely punished. There was no reason to break into the king's 

forbidden palace. "Along with the point of view of rule of person, the Hong Duc law is 

significantly influenced by Chinese rule of law and is reflected in the harsh punishment 

policy through the provisions of this law such as: , the classic five-sentence system with 

five barbaric penalties (...), collective criminal liability for some crimes in the crusades, 

corporal punishment even just violations of morality ”.19 

Under the Nguyen Dynasty (1802-1945), the punishment policy was brought into 

full play, reflected in the particularly cruel regime of punishing the human body in a cruel 

and sophisticated way. The Gia Long Law in particular and the Nguyen law in general 

clearly demonstrated the intention of protecting the absolute authority of the king and 

upholding the status of mandarins and patriarchs, brutally punishing opposers. Gia Long 

Code includes 398 laws, there are 166 articles about criminal law. “With the meaning of 

punishment and suppression, the Gia Long law made and corrected almost copied the 

Manchu's law ... This law clearly states that it can be forgiven for those who commit the 

ten evils 十 惡 為 常 赦 所 不 原. Cruel penalties such as mausoleum, damning, and 

braking were maintained. Gia Long Law has brought the harsh feudal punishment regime 

into meticulous regulations attached to the application instructions. The five-punishment 

system is concretized one more step, including: (i) Xuy: hitting with a rattan whip from 

 
19 Nguyen Luong Bich, Nguyen Trai fought the enemy to save the country, People's Army Publishing House, 1975, 
pp.13-14. 



18 
 

10 to 50; (ii) Truong: hitting with sticks from 60 to 100 sticks; (iii) Do: exiled for hard 

labor and imprisonment of 1 to 3 years and accompanied by a beat of 60 to 100 staff; (iv) 

Luu: sentenced to an exile of between 2,000 and 3,000 reason and beaten 100 staff; (v) Tu 

死 is to be killed in two ways; many forms of execution of the death penalty with the 

nature of cruelty or cruel revenge (as stipulated in some laws) such as Tru di tam toc, 

Tram quyet 斬 決 (immediately beheaded), tram khieu (public beheading) , Tram giam 

hau 斬 監 後 (postpone the execution of the death penalty / imprisonment to wait for the 

court to revise), lang tri 戮 市 (mutilating, slaughtering, blinding the inmate), dao ma ... 

according to the motto of duc phat bat nhi bach 欲 罰 不 而 百 (punish one person to 

deter hundreds) or dung hinh ky vu vo hinh 刑 其 誣 無 刑 (apply penalty to not need to 

use punishment). The crimes of treason, the wife and the lover kill the husband, the slave 

beat the master, the wife intentionally kills the husband .... all are punished. The 

punishments like words are specified the number of words like for some specific crimes. 

The punishment with the whip and the stick is common in all laws ... The essence of Gia 

Long law is to maintain the protection of the majesty of the emperor, the emperor's 

palace is an arbitrary place. “Anyone who arbitrarily enters the Ngo Mon, Tu Cam 

Thanh, Dong Ba, Tay Ba, the Gate of Than Vu and the forbidden garden without 

appropriate authority will be fined 10 staffs. Arbitrarily entering the palace, a fine of 60 

staffs, imprisoned for 1 year. If you enter the place where the king eats, and where the 

king resides, you will be sentenced to hang to death” (volume 10, chapter on Military 

Law, Article of Royal Guard). The main ideology of the Gia Long law is to protect the 

absolute authority of the king, restore and consolidate the outdated feudal order, 

straightforwardly suppress every action and protest of the people. 20Because it is a copy 

of the Qing dynasty - a reactionary monarchy that implemented a harsh rule of law, it 

clearly reflects the tyrannical nature of punishment. "Because of the sense of secession 

with the historical tradition of the nation, so Gia Long and the officials around the king 

 
20 Nguyen Trai fought the enemy to save the country, Sdd, pp. 13-14. 
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copied the Qing dynasty's reactionary law as the law of their dynasty. Historical roles and 

nature are similar, so the two families Thanh and Nguyen have a close legal sense".21 

Due to the influence of the law of the Tang Dynasty, the feudal dynasties of 

Vietnam divided crimes among and outside the ten evils. The provisions of the 10 evils 

that must be punished very seriously in the classic cruel regime are those that infringe on 

the king's kingship, to the social order, reflecting the absolute monarchic nature of the 

law. feudatory. The Ten Evils includeS: (i) Muu phan: usurp the throne / overthrow the 

king's rule, collapse / harm the commune. (ii) Muu dai nghich: destroying temples, 

mausoleums, palaces (mountain tombs, royal palace) (iii) Muu ban: betraying the 

Fatherland under the enemy. (iv) Ac nghich: trying to kill or fight grandparents, parents, 

respect. (v) Bat dao: killing people without cause, cutting hands and feet of living people, 

making poison, enchantment, cruelty, brutal ... (vi) Dai bat kinh: conduct theft of things, 

sacrifices in mausoleums, articles of the king, forging seals and some other acts that 

endanger his life, or offend the king ... (vii) Bat hieu: good accusation cursing 

grandparents, parents or grandparents, parents-in-law, not taking care of parents, leaving 

home voluntarily, distributing property voluntarily, getting married in mourning, playing 

during mourning, to be trusted parents, grandparents died, refused to mourn or make false 

funerals. (viii) Bat muc: plotting to kill or sell relatives (up to the five elements), beat or 

denounce husband or religious followers (up to the three elements) (ix) Bat nghia: killing 

mandarins, soldiers kills generals / commanders, students kill teachers, wives do not 

mourn their husbands, play games and re-price. (x) Noi loan: that is incest (adultery with 

relatives or with the concubines of his or her father). In the decade of crimes, there are 5 

types of crimes, which are acts against the feudal court: infringement of the safety of the 

dynasty, the political and economic interests of the king, life and the safety of his body. 

The king, general of the court, is: treason, great adversity, conspiracy, great disrespect, 

meaningless. From the feudal lawmaker's point of view, the crucifixion is the 10 most 

serious crimes, so always comes with the most severe and cruel penalties. The only sign 

 
21 Institute of Law (1968), Draft history of Vietnam's rule of law, Publisher. Social Science, Hanoi p.290. 
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considered by the lawmaker to be the cross - the dangerous nature of the act where both 

the intent to commit a crime and the manifestation of criminal intent is the first stage of 

punishment. Those convicted of a cross crime would be executed and would not receive 

any class relief. Specifically, there is no parole, no monetary atonement, no exemptions 

from pardon, and from a friend's scheme upwards, no criminal liability waiver is applied 

to loved ones. hide from each other. Tran's law stipulates that treason is the most serious 

crime among the ten crimes, that: (crime) treason 謀 反 must kill all your family”22. In 

the Le dynasty, the Ten Evils regime continued to be exalted by expanding the 

regulations on treason, great treachery, conspiracy to commit friends in the most 

dangerous crimes and the cruelest punishment; criminal law of the Lê Dynasty gives 

criminal responsibility to his wife, children and other relatives for the crimes of great 

treason, treason; to parents for the crime of stealing children. Article 411 of the National 

Dynasty is punished by law: "Those who conspire to trespass and do great evils against 

shall be charged with beheading, the perpetrators and the pro-party members know that 

this must be the crime of guillotine, the wife and the estate are confiscated... Those who 

know well, but deliberately tolerate hiding, harboring and slashing; those who know 

(though not intentionally tolerating but not giving up charges) punish 100 sticks, exiled 

3,000 miles away." Showing the extreme tyranny towards the people. The Gia Long and 

the Nguyen law abolished some of the positive and progressive provisions of the Hong 

Duc Code and continued to uphold the punishment of extreme cruelty. The reactionary 

and harsh nature of the law is concentrated in the expansion of the scope of punishment 

with a very cruel regime, Article 223 of the Gia Long Code states: “Those who conduct 

treason, conspiracy, regardless of whether the perpetrator or the perpetrator (practiced or 

not) are committing death (killing, braking, mutilating). the same house offenses, those of 

whom are not mourning (relatives, maternal grandfather, father-in-law, son-in-law), 

irrespective of surname and uncle, or brother-in-law (for committing mourning for a 

year), not counting whether living separately or not, the same or different nationality 

 
22 History of the Vietnamese feudalism, Sdd, p.278. 
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(majority of the perpetrators' other male relatives) aged 16 or older, regardless of 

disability, disability, slash; (son) who is 15 years of age or younger, together with his 

mother, daughter, first wife, concubine, sister, as well as the first wife and concubine of 

the son (of the righteous) will grant the house of the princess as slaves. Property (main) 

confiscated. Anyone who knows the matter without denouncing will also be guessed ”. 

The law has been regulated since Gia Long dynasty, but the level of enforcement depends 

on the serious crime, the misdemeanor that increases. “During the Phien An uprising, Le 

Van Khoi, although dead, was also demolished to the mausoleum of the first 

mausoleums, generals Nguyen Van Nheo and his son Le Van Khoi and six assistant 

generals were returned to the court of the Ngo Mon Gate. As for the generals and people 

in the city (except for 545 people who were killed during the attack), 1,137 people, 

including men, women, the elderly, and children, took them to the four provinces outside 

Phien An, each of which has two the leader to bring the mausoleum to tear the meat 

before the people, and then put his head there. In Session An, also mausoleum to execute 

two people. And 1,123 people then cut off for a while outside the city and then buried in 

a place called "ma nguy". Meat fragments of those who have been tortured are brought 

into the river to feed fish, or to feed dogs, and the bones and heads (to be heard for a 

while) are small and poured into the toilet. In the case of Nong Van Van, although Nong 

Van Van was already burned to death, he also had to behead and bring back the 

experience of crimes. Nong Van Van's eldest wife, mother, and daughter were all 

persecuted. Cao Ba Quat, in the My Duc uprising, was brought back to the mausoleum 

and beheaded in a coconut tree on the bank of Hoan Kiem lake (Hanoi). As for those who 

were involved in small riots, when caught, they were all exiled far away ”.23 

Together with defending the absolute power of the king and the court, Vietnamese 

feudal laws clearly reflect their nature as tools to protect the interests of the ruling class, 

to exploit and suppress the rival classes. ; manifested in many unequal and unfair 

regulations. In order to suppress the people's opposition to aristocratic bureaucracy, the 
 

23 Phan Huy Le, Chu Thien, Vuong Hoang Tuyen, Dinh Xuan Lam, History of the Vietnamese feudal regime, volume 
3, Education Publishing House, Hanoi, 1960, pp.502-503. 
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law stipulates that killing people with officials should be considered high or low to pay 

for the ransom, but they were beaten 80 staff .. The "Eight Royal Considerations" law 

allows the great nobles and high-ranking officials to be granted relief or forgiveness of 

crimes, except for crimes. The law states that those who are condemned when 

committing crimes with a retention penalty or less will receive a penalty reduction of one 

frame. If the criminal is sentenced to death, the judge must clearly testify the charges 

raised. The imperial court of law in the Le dynasty stipulated that the Eight Priesthoods 

included: (i) Nghi than: the king's relatives; (ii) Nghi co: those who have helped the king 

for a long time. (iii) Nghi hien: people with great virtue. (iv) Nghi nang: people with great 

talent. (v) Nghi cong: those with great merit. (vi) Nghi quy: people with great titles. (vii) 

Nghi can: people who undertake hardship in the position. (viii) Nghi ton: descendants of 

the previous dynasties. These people enjoy many favors, such as: a / The king allows trial 

to be tried and the king decides the condemnation. b / When interrogating, they are not 

interrogated like civilians. c / If they are convicted of exile or less, they are reduced by 

one level. If these eight types of people commit a serious crime, the king's permission 

must be obtained before the trial and when he is convicted, he must raise it for the king to 

decide. 

Outstanding features of Vietnamese feudal law: (i) Uphold the ideology of 

absolute monarchy; protect the feudal privilege, national sovereignty, protect and develop 

agricultural productivity. The laws of the dynasties all have strict regulations that strictly 

protect the life of the king and punish those who have infringed upon territorial 

sovereignty and national security. Promote the role of a tool to protect the interests of the 

king-headed ruling class, absolutely protect the political and economic power of the state. 

The absolute power of the king was asserted to be immutable, becoming the basic spirit, 

covering the entire feudal Vietnamese legislative process, derived from the goal of 

building a monarchy. Trung specializes in high regime according to the Chinese legal 

system model. (ii) Consistent application of the principle of collective criminal liability in 

some cases. In order to promote effective combat and prevent law violations, the 
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Vietnamese feudal dynasties all adopted the idea of solidarity from the rule of law and 

developed into the principle of collective criminal responsibility. According to this 

principle, for some crimes, not only the offenders are punished, but also those who have a 

family relationship, a kinship or in the same business or organization living with that 

person. . For crimes against the king, the collective punishment was even more cruel. The 

idea of joint responsibility of Chinese law has been used and promoted by the 

Vietnamese feudal dynasties during the process of law building and social management 

practice. (iii) Consistent expression of the ideology of promoting punishment with the 

heavy and cruel regime of punishment is the legal nature of feudalism in Vietnam. The 

Vietnamese dynasties generally applied the classical five-pattern regime of feudal China 

with 5 penalties: xuy, scepter, map, save, death and become one of the Chinese elements 

in the legal system. feudal Vietnam. The death penalty is the heaviest one, usually 

slashing (slashing) or hanging (hanging). In order to promote deterrence, the five 

criminals were specified in Article 1 of both the Imperial Court law and the Hoang Viet 

law. The common feature of the above punishments is hitting the human body and being 

fiercely repressive; identified as the main group of penalties in the feudal legal system, 

applied to criminal groups and to punish both ideological, ethical - moral violations. In 

addition, the feudal state also supplemented with a number of other punishments that 

were destructive, depraved of the body and humiliated such as: cutting limbs, cutting 

toes, liking words to the face, in hands, making slaves of other people's homes. With a 

system of regulations and sanctions for brutal, brutal, openly defending the interests of 

feudal landlords, feudal law is truly true with the name "punch" law. . 

2.3. Some typical executions 

* Tru di tam toc: The most famous case in Vietnamese history is the Le Chi Vien 

case 荔 枝 園 where Nguyen Trai, the mandarin of the Hau Le dynasty was sentenced to 

kill King Le Thai Tong. On July 27 - 1442 (the year of Nham Tuat), King Le Thai Tong 

patrolled in the East, inspecting the mandarins of Chi Linh city, Hai Duong. Nguyen Trai 

welcomes the king to live at Con Son Pagoda 崑 山 寺, the residence of Nguyen Trai. On 
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4-8, the king returned to Le Chi Vien in Gia Dinh district (now Gia Luong district, Bac 

Ninh). Accompanying the king was Nguyen Thi Lo 阮 氏 路, a concubine of Nguyen 

Trai who was in his 40s, loved by Le Thai Tong for his beauty, good writing, and always 

joined the king's side. When he reached Le Chi Vien, the king stayed up all night with 

Nguyen Thi Lo and died (just 20 years old). The officials secretly brought back, August 6 

to the Buddhist scriptures, in the middle of the night to the new palace to mourning. The 

court charged Nguyen Thi Lo with the murder of the king, Nguyen Trai and his family 

were sentenced to three tributaries. Later, although the Tay Son family died in 1802 and 

was sentenced to Tru di trinity, father and son Nguyen Van Duc and Nguyen Van Dau 

(children and grandchildren of King Thai Duc Nguyen Nhac) in hiding after many years 

were still under the Nguyen dynasty. Arrested and executed in 1831. 

(ii) Treading by elephant Typically, the case of female general Bui Thi Xuan of 

Quang Trung was applied by Nguyen Anh. In the history of Vietnam, Bui Thi Xuan was 

a heroic female general who lived a heroic life and died a glorious death. The book tells 

that: After the last fierce battle, the heroic general Bui Thi Xuan was tied up in front of 

Nguyen Anh. Lord Nguyen proudly asked her: Who better to me and Nguyen Hue? She 

replied: "Our God, the sword hand sword hand that makes a career. While the family 

went to foreign hospital, from Siam to China, the whole mountain was crushed, and all of 

them were beaten to no armor by our princess. Compared to my princess, your house is 

nothing but a pool of water and water ”. Nguyen Anh was directly defeated by her, now 

she is insulted so much hatred. When she was executed, wrapped around her body in a 

crimson cloth, she stood sideways, shouting loudly, making the elephants jump back in 

fear. Soldiers were ordered to set fire to firecrackers and stab spears and spears at the 

elephant, causing them to panic and crush her to death.24 

(iii) Lang Tri: This penalty was also widely applied under the feudalism of 

Vietnam, which was called tung xeo (after a drum sound, cut a slice of body). Due to the 

 
24 The truth of the death of female general Bui Thi Xuan (Ky 2): heaven pool and earth water 
  https://danviet.vn/su-that-cai-chet-cua-nu-tuong-bui-thi-xuan-ky-2-ao-troi-nuoc-vung-7777964367.htm 
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influence of classical Chinese law, the feudal period of Vietnam also used the punishment 

of mausoleum. The ancient capital Hoa Lu still has the place Tung Xeo - the place where 

the criminals of the Dinh and Tien Le dynasties were executed. Mausoleum is a 

formidable punishment of "taking the legal punishment". The criminal will be tied to the 

pole, when hearing the command signal emanating steadily like a drum sound, the 

executioner will take a piece of meat off the offender's body and then stop to wait for the 

next signal. Inmates are extremely painful because they have every single piece of flesh 

on their body, the executioner has to keep the death from dying quickly, in order to know 

the pain according to each and sufficient number of paths before the sinner can die. This 

method of death was also practiced by the kings of Gia Long, Minh Mang, and Tu Duc 

dynasties against rebels, missionaries as well as Christians ... The trial of the tomb, The 

most shocking of the elephant shoes is the case of King Gia Long "taking the legal 

punishment" of Tay Son ruler at the ceremony of hien phu 献 扶 (the ceremony of 

offering prisoners) in November of Nham Tuat year (1802). In the Collection of Dai Nam 

Official History 大 南 寔 錄 正 編 said: Quang Toan and other children of Nguyen Nhac, 

Nguyen Hue, Quang Duy, Quang Thieu and Quang Ban, were torn apart by 5 elephants, 

their heads were tortured and imprisoned. Quang Tu, Quang Dien, Nguyen Van Tri, and 

Nguyen Nhac's children (including: Thanh, Han, Dung) were killed immediately after 

being arrested; not to mention 31 people related by blood to Nguyen Hue were all 

sentenced to mausoleum. The tombs of Tay Son Dynasty like the tombs of King Thai 

Duc 泰 泰 and King Quang Trung 光 中 were thrown up, the remains were crushed and 

thrown away, the heads of the three kings of Tay Son (Thai Duc, Quang Trung and Canh 

Thinh) and the post Nguyen Hue and his wife were detained in a dungeon. General Bui 

Thi Xuan and her daughter suffered from an elephant's shoe ... The letter from cleric 

Bissachèrre gives quite a detailed description of the steps Gia Long King executed and 

humiliated Tay Son ruler during the Sacrifice as follows: "I would like to start with the 

story about the young king Tay Son. First of all, the king was arrested for a traumatic 

scene. The remains of the king's parents have been dead for ten or twelve years, and the 
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remains of the king's immediate relatives are scrapped. The bones of Quang Trung, that 

king's father, and the bones of the king's mother were arranged ... and then they cut their 

necks outwardly to humiliate, and especially so that those bones would no longer be 

blessed for children and grandchildren. superstition of people in the land. All bones were 

then put in a large basket for soldiers to urinate in. After that, the bones were crushed into 

powder, placed in another basket in front of the young king of Tay Son to make him 

suffer ... At that time, they served him a solemn party, according to the custom of the 

country. who is about to be executed. The king's brother (ie Quang Thieu) was more 

courageous than the king, and when he saw the king's food, he blamed it, and because the 

tray where the food was delivered there had characteristics that were meant to respect the 

position of the king, so he said: tray, we need to eat a tray. ”… After eating, people put 

rags in the king's mouth and many others to keep them from cursing the new king, and 

then tying hands and feet to four elephants for the elephant to tear. An elephant had 

pulled the king's thighs and tendons out, but the king also returned to the basket 

containing the king's parents bones. Li Xing uses a knife to brake the remaining parts 

together into four parts, plus the thigh that has been torn apart for five. The parts were 

brought up, at the top of a tall pole, in the five more crowded markets in the city. Those 

stakes were guarded day and night, and heavy fines were threatened with those who lost 

them; but let it rot or feed the crows… ”. According to the National History 國史 館 

Nguyen Dynasty, King Gia Long, after having manipulated "take the punishment" on the 

remains of Nguyen Nhac, Nguyen Hue and the body of Nguyen Quang Toan ... left three 

skulls of 3 usurp Nguyen Nhac, Nguyen Hue, Nguyen Quang Toan, put in 3 jars, cover 

carefully, seal, wrap iron chains, amulets to permanently imprison criminals in the 

Foreign House (later changed to Vu Kho) in May 11 years Nham Tuat (1802). There was 

another famous mausoleum during the Ming Dynasty period: in 1835, the leaders of the 

rebel party of Phien An 藩 安 consisted of six people being executed. 
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HÌNH PHẠT TỬ HÌNH VÀ VIỆC THI HÀNH 
 TRONG CHẾ ĐỘ PHONG KIẾN VIỆT NAM 

                                                                                                                                 Đỗ Đức Minh* 
Tóm tắt: Hệ thống hình phạt khắc nghiệt, tàn bạo mà điển hình là hình phạt tử 死 là một trong 

những đặc trưng cơ bản của pháp luật phong kiến Việt Nam, phản ánh đậm nét ý thức hệ và bản sắc 
chính trị-pháp lý của hệ thống pháp luật Trung Hoa mà Việt Nam từng ảnh hưởng. Vì vậy, việc nghiên 
cứu tìm hiểu hình phạt tử hình và việc thi hành trong lịch sử phong kiến Việt Nam không chỉ có ý nghĩa 
về mặt nhận thức khoa học mà còn góp phần cung cấp thêm cơ sở pháp luật và thực tiễn lịch sử để xem 
xét vấn đề hình phạt tử hình trong đời sống xã hội hiện đại. 

Từ khóa: Hình phạt tử hình, Thi hành, Phong kiến, Việt Nam. 
 
I. HÌNH PHẠT TỬ HÌNH TRONG PHÁP LUẬT PHONG KIẾN TRUNG HOA  
1. Pháp luật phong kiến Trung Hoa (Trung Hoa pháp hệ) 
1.1. Trung Quốc và “Trung Hoa pháp hệ” 
Trung Quốc 中 國 cổ đại là một trung tâm văn hóa lớn với nhiều dòng tư tưởng độc đáo. Đây là 

một trong những bếp lửa sáng nhất của thế giới và phương Đông, là trung tâm phát ra những tia sáng 
ban mai rực rỡ của bình minh nhân loại (aurore de la civilisation humaine). Là cái nôi của triết học 
phương Đông “Triết lý chính trị ở Trung Hoa cổ đại có ảnh hưởng lớn đến đời sống chính trị của nhiều 
quốc gia ở phương Đông như Việt Nam, Nhật Bản, Triều Tiên, đặc biệt là sự ảnh hưởng của triết lý Nho 
gia 儒 家 và triết lý Pháp gia 法 家”1, từ đó hình thành vành cung văn hóa ảnh hưởng Trung Hoa được 
mệnh danh là Chủ nghĩa chuyên chế ở phương Đông (Oriental Despotism).  

Trung Quốc cổ đại là thời kỳ tương đối lâu dài từ khi xuất hiện nhà nước đầu tiên (thế kỷ XXI 
trước công nguyên -tr.CN) đến khi nhà Tần thống nhất đất nước (221 tr.CN), đánh dấu quá trình phát 
triển và hoàn thiện không ngừng của các nhà nước từ  Hạ 夏-Thương 商-Chu 周. Thời kỳ lịch sử phong 
kiến Trung Quốc được xác định từ năm 221 tr.CN đến năm 1840, mở đầu là mốc lịch sử Tần Thủy 
Hoàng thống nhất đất nước và kết thúc bằng sự kiện Chiến tranh thuốc phiện Trung - Anh 中 英 鴉 片 
戰 爭, Trung Quốc trở thành một nước nửa phong kiến thuộc địa. Luật pháp của nhà Chu (1122 -249 
tr.CN) bao gồm lễ 禮2 và hình 刑 hợp thành, trong đó lễ là chính, hình là phụ; lễ không xuống đến thứ 
dân, hình không lên tới đại phu 禮 不 下 庶 刑 不 上 大 夫 人; hình luật chuyên đàn áp bách tính thứ 
dân, chú trọng trấn áp tội gây loạn, bảo vệ vương quyền. Trên lĩnh vực pháp luật, kế thừa những tư 
tưởng ban đầu về đức trị và pháp trị đã xuất hiện rất sớm trong xã hội Trung Quốc cổ đại, xuyên suốt 
hơn 2000 năm chế độ phong kiến tiến trình kết hợp giữa đức trị (lễ trị) 德 治 và pháp trị 法 治 (hình) 
không ngừng được duy trì, phát triển với những điều chỉnh, kế thừa nhau; từ Pháp kinh 法 经 thời Chiến 
Quốc (403 - 221 tr.CN) cho đến Đại Thanh luật lệ 大 清 律 例 (ban hành năm 1740) tạo thành hệ thống 
pháp luật với những đặc điểm riêng biệt, các nhà luật học cận đại gọi là “Trung Hoa pháp hệ” 中 華 法 
系3. “Hệ thống pháp luật này chẳng những chiếm địa vị thống trị trên đất Trung Quốc, mà còn có ảnh 
hưởng to lớn đến các nước Đông Á (Triều Tiên, Nhật Bản, Việt Nam). Trong lịch sử phong kiến Trung 
Hoa, lễ trị và pháp trị đã thâm nhập vào nhau tạo ra sự kết hợp chặt chẽ giữa lễ  禮 và hình theo các 
phương châm: dĩ lễ nhập luật 以 禮 入 律, đức chủ hình phụ 德 主 刑 附, xuất lễ nhập hình 出  禮 入 
刑 và luật từ lễ mà ra, gia pháp là sự bổ sung cho quốc pháp. dương nho âm pháp 陽 儒 陰 法 như một 
lời giải vô cùng độc đáo, khôn khéo và tinh vi được rút ra từ thực tiễn chính trị phong kiến Trung Quốc 
và trở thành đặc trưng cơ bản của các mô hình có ảnh hưởng văn hoá Trung Hoa. Sản phẩm của lễ - hình 
kết hợp là đạo đức luân lý và pháp luật hòa lẫn vào nhau, không có ranh giới rõ rệt. Lễ có tác dụng ngăn 

 
* PGS.TS Chính trị học, Khoa Luật - ĐHQGHN, 144 Xuân Thủy, Cầu Giấy, Hà Nội. Email: ducminhtuhp@gmail.com.    
1 Bùi Ngọc Sơn, Triết lý chính trị Trung Hoa cổ đại và vấn đề Nhà  nước pháp quyền, Nxb. Tư pháp, Hà Nội, 2004, tr.8. 
2 Lễ: Theo nghĩa hẹp (ban đầu), lễ chỉ việc cúng tế, sau gồm cả những phong tục, tập quán như quan, hôn, tang tế...Theo 
nghĩa rộng, lễ chỉ cả những điển chương, quy chế (gần như có nghĩa là pháp luật), bao quát các chuẩn mực đạo đức trong 
quan hệ giữa con người với con người và cả các hình thức và hoạt động của Lễ.  
3 Đàm Gia Kiệm (1993), Lịch sử văn hoá Trung Quốc, Nxb Khoa học xã hội, Hà Nội, tr. 44. 

mailto:ducminhtuhp@gmail.com


2 
 

ngừa những việc chưa xảy ra, còn pháp thì để trị những cái đã xảy ra; lễ là để phòng ngừa từ bên trong, 
pháp là để trừng trị ở bên ngoài. Sự kết hợp lễ - hình đã tạo được cơ chế tối ưu trong quản lý xã hội và 
quản lý con người dưới chế độ phong kiến. “Các bộ luật của phong kiến Trung Quốc, dù là triều Đường, 
triều Tống, triều Nguyên, triều Minh hay triều Thanh đều với danh nghĩa là thể theo “mệnh trời” của nhà 
Nho, nhưng thực chất bên trong lại thể hiện tư tưởng của phái Pháp gia”4. 

Trong Hán ngữ cổ đại, hình, pháp và luật đều có nghĩa là quy định hoặc điều lệ trừng phạt. Hình 
刑 là thủ đoạn trừng phạt tàn sát tàn bạo, đã tồn tại trong xã hội nguyên thủy. Hình bao gồm ý nghĩa giết 
chết và phạt tội. Theo sách Thuyết văn: 1/ Hình là phạt tội, gồm chữ tỉnh 井 (giếng) và đao刀; 2/ Pháp 
法 gồm bộ thủy (nước) và chữ khứ 去 (bỏ đi): tượng trưng pháp phải công bằng như nước, tránh việc áp 
dụng hình phạt không thích đáng hoặc phán quyết không công bằng. Ý nghĩa của chữ “pháp” có sự khác 
nhau theo thời gian: Thời kỳ cổ đại, chữ “pháp”, đồng nghĩa với “hình”, nên “pháp”, “hình”, tịch 辟 có 
thể được dùng với nghĩa như nhau; “hình” và “pháp” hòa trộn làm một, rất khó phân biệt. Trong cải 
cách pháp chế của nước Tần 秦 (900-221 tr.CN), Thương Uởng đã sửa đổi lại quy định “hình”, “pháp” 
đều gọi chung là luật 律. Từ đó “luật” được các hoàng triều coi là hình thức pháp luật của các bộ luật 
hình chủ yếu. Nhưng pháp luật phong kiến Trung Quốc lại lấy luật hình làm chính, quy phạm pháp luật 
dân sự chỉ được soạn kèm thêm vào luật hình sự, luật dân sự độc lập hết sức khó ra đời ở Trung Quốc cổ 
đại. Bộ phận cơ bản và quan trọng nhất của pháp luật cổ đại Trung Quốc chính là luật hình 刑 律 (luật 
hình sự)- công cụ pháp luật quan trọng để giai cấp thống trị tiến hành áp bức giai cấp và quản lý xã hội. 

1.2. Đặc trưng của mô hình pháp luật “Trung Hoa pháp hệ”  
- Pháp luật mang tính đẳng cấp, đặc quyền, chịu ảnh hưởng của các tư tưởng tôn giáo (Mệnh 

Trời 天 命 của Nho giáo), các hình phạt dã man, tàn bạo (pháp luật quả đấm), phát triển không toàn diện 
(nặng về hình sự, nhẹ về dân sự; nặng về công pháp, nhẹ về tư pháp), thể hiện sự bất bình đẳng về giới 
tính. Vì kẻ cai trị của các triều đại nhấn mạnh “trọng nông khinh thương”, “trọng tập thể khinh cá nhân”, 
vì thế lịch sử luật pháp Trung Quốc hầu như không có bất cứ luật thương mại hay luật dân sự nào đáng 
kể, thậm chí không có khái niệm công pháp hay tư pháp, ngay cả đến luật thủ tục (procedural law) cũng 
dường như chỉ là con số không. Luật pháp và lễ giáo là vũ khí bí mật của kẻ cai trị, cũng là biểu tượng 
cho đặc quyền của thế lực cầm quyền. 

- Hệ thống pháp luật này được xác lập/nhận diện bởi 3 chế định cơ bản, là: (i) Bát nghị 八 議: 
cải cách pháp luật của nhà Ngụy 魏 đã lấy bát tịch 八 籍 của Chu lễ làm căn cứ, chính thức qui định chế 
độ bát nghị, gồm: nghị thân 議 親, nghị cố 議 故, nghị hiền 議 賢, nghị năng 議 能, nghị công 議 功, 
nghị quý 議 貴, nghị cần 議 勤, nghị tân 議 賓. “Tám hạng người đó phạm tội, thì không được để quan 
phủ trực tiếp định tội xử hình như người thường mà phải tấu trình Hoàng đế phán xử; trừ trọng tội không 
được ân xá, đều có khoan hồng"5. (ii) Thập ác (tội) 十 惡: thời kỳ Bắc Tề 北 齊 (550 - 577) quy định 
mười điều trọng tội 十 條 重 罪  không thể tha miễn là: mưu phản, mưu đại nghịch, bạn (làm phản), 
hàng, ác nghịch, bất đạo, bất kính, bất hiếu, bất nghĩa, nội loạn6. Sang đời Tùy 隋 (581-619), “mười điều 
trọng tội” được đổi tên thành “thập ác”, gồm: mưu phản 謀 反, mưu đại nghịch 謀 大 逆, mưu bạn 謀 叛
, đại bất kính 大 不 敬, ác nghịch 恶 逆, bất đạo 不 道, bất hiếu不 孝, bất mục 不 睦, bất nghĩa 不 義, 
nội loạn 内 亂 - những hành vi được coi là bất trung, trái đức nghịch lễ, trực tiếp xâm phạm trật tự thống 
trị và vương quyền, hoặc xâm phạm đến luân thường và chế độ gia tộc phong kiến  (thập ác bất xá 十 惡 
不 赦). (iii) Ngũ hình 五 刑: nhà Đường 唐 (618 - 907) quy định 5 loại hình phạt từ thấp đến cao quy 
định trong bộ luật là: xuy 笞, trượng 杖, đồ 徒, lưu 流, tử 死 (gồm hai bậc trảm 斬 và giảo 絞). Luật 
Khai hoàng 開 皇 律 chính thức xác định 5 loại hình phạt (ngũ hình) của chế độ phong kiến và chia các 
hình phạt: tử hình, lưu đày, tù giam, đánh bằng trượng, đánh bằng roi thành 20 bậc.  

 
4 Đào Duy Anh (Biên dịch), Trung Hoa sử cương từ thượng cổ đến ngày nay, Nxb. Quan hải thư, Huế, 1992, tr.161. 
5 Lịch sử văn hóa Trung Quốc, Sđd, tr.57. 
6 Mười tội danh này từ Tần Hán về sau đã dần dần hình thành, Bắc Tề chính thức đưa vào luật, gọi là “Trọng tội thập điều”. 
Kẻ nào phạm vào số 10 điều ấy thì không được áp dụng chiếu cố khoan hồng theo bát nghị (十 惡 不 赦 thập ác bất xá). 

https://vi.wikipedia.org/wiki/550
https://vi.wikipedia.org/wiki/577
https://vi.wikipedia.org/wiki/618
https://vi.wikipedia.org/wiki/907
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- Do ảnh hưởng của pháp trị nên pháp luật phong kiến phương Đông về cơ bản là luật hình, có 
tính hình sự phổ biến và phạm vi trừng trị hình sự rất rộng dựa trên quan niệm rộng về tội phạm. Từ 
Pháp kinh 法 经 cho tới các bộ luật tiêu biểu của Trung Hoa thời phong kiến đều là bộ luật tổng hợp 
gồm nhiều loại luật (hình sự, dân sự, hôn nhân và gia đình, tố tụng...). Các quy phạm trong bộ luật dù 
thuộc lĩnh vực nào cũng được xây dựng dưới dạng quy phạm pháp luật hình sự. Biện pháp trừng trị hình 
sự không chỉ được áp dụng cho các tội phạm thuộc đối tượng xử lý của hình luật mà còn đối với cả 
những vi phạm trong sinh hoạt hành chính, lễ nghi, gia đình, dân sự ... mà trong xã hội hiện đại thường 
chỉ áp dụng những chế tài không có tính hình phạt. Không những thế, hình pháp nghiêm ngặt còn được 
mở rộng phạm vi áp dụng để trừng trị đối với vấn đề thuộc về ý thức, tư tưởng. “Nhờ sự hòa hợp của 
nhiều nhân tố chính và phụ của sự khinh thường cá nhân mà đã hình thành một xã hội với biết bao thể 
thức không giống với châu Âu…Ở châu Âu thì V.G.Beslinski tuyên bố: “Số phận của chủ thể, của cá 
thể, cá nhân quan trọng hơn tất cả thế giới, hơn cả sức khỏe của Hoàng đế Trung Hoa”, còn ở Trung 
Quốc thì sự động chạm tới mồ mả của một thành viên trong dòng họ vua sẽ bị tru di cả gia đình cho đến 
thế hệ thứ 4. Trong các trường hợp nghiêm trọng hơn người phạm tội bị tru di tam tộc: tộc cha, tộc mẹ 
và tộc vợ, từ người già cả cho đến đứa bé mới sinh. Như vậy là người trực tiếp phạm tội trong con mắt 
pháp luật và dư luận xã hội đã được thống nhất với hàng trăm, ngàn người cùng máu mủ, thân thích. Và 
nói theo ngôn ngữ hiện nay là phải trốc tận gốc cái “gien” của người đó. Đối với người Trung Quốc thì 
đó là điều hợp logic, vì gia tộc có một cái “đức chung, do đó mà phải chịu trách nhiệm tập thể”7. Vậy là 
sự bạo tàn được bào chữa bằng quan điểm của tư duy truyền thống.  

1.2. Hệ thống hình phạt tử hình 
- Thời nhà Tần 秦 (221 - 206 tr.CN) hình phạt được tập hợp từ các hình phạt từ thời Xuân Thu 

Chiến Quốc, nhiều vô số kể, rất phức tạp và tàn bạo dã man, như8: (i) Nhục hình 辱 刑: đem phạm nhân 
ra làm nhục trước công chúng, sau đó chặt đầu. (ii) Trách hình 磔 刑: hình phạt xé xác, trên thực tế 
chính là hình phạt “xa liệt” ngũ mã phân thây. Tần Nhị thế Hồ Hợi khi xử tử 10 công chúa đã dùng hình 
phạt này. (iii) Khí thị  弃 巿: xử tử phạm nhân ở nơi chợ đông người (phơi thây giữa chợ). (iv) Định sát 
定 殺 (đâm trán): bắt phạm nhân dìm xuống nước cho chết. (v). Sinh mai 活 埋: tức chôn sống. (vi). Tứ 
tử 四 死: là một loại tử hình dành cho những quan lại ở trong tập đoàn thống trị, bày tỏ sự ưu đãi của 
Hoàng đế đối với họ. Phạm nhân trước khi chết phải hướng mặt về Bắc tạ ân Hoàng đế, sau đó tự vẫn. 
Sau khi Tần Thủy Hoàng mất, con trai trưởng của Tần Thủy Hoàng là Phù Tô và danh tướng Mông 
Điềm đều bị Tần Nhị thế Hồ Hợi xử tử bằng hình phạt này. (vii). Kiêu thủ 枭 首: chém đầu phạm nhân 
đem treo trên cây sào để bêu thị chúng. Tần Thủy Hoàng từng xử tử 12 người thuộc tập đoàn Lao Ái 嫪 
毐 (?-238 tr.CN) bằng hình phạt này. (viii) Yêu trảm 腰 斬: chặt ngang lưng phạm nhân làm hai khúc. 
Lý Tư về sau bị xử tử bằng hình phạt này. (ix) Tạc điên 鑿 顛: đục đỉnh đầu, trừu lặc 抽 肋 rút xương 
sườn, hoạch hanh  鑊 亨 cho vào vạc nấu, giảo 絞 treo cổ, nang phốc 囔 撲  bỏ vào bao rồi đánh. (x) Cụ 
ngũ hình 具 五 刑: Dùng các loại nhục hình trước, sau đó xử tử. (xi) Tộc hình 族 刑: một người phạm 
pháp, cả nhà phải chịu tội; một người phạm tội chết, giết sạch cả họ. Di tam tộc 夷 三 族: giết cả ba họ.  

- Từ kỳ Hán 漢 - Đường 唐 (202 tr.CN -  907 s.CN): tùy tình hình chính trị lúc hoãn lúc cấp, 
giai cấp thống trị có thêm bớt, điều chỉnh một số hình phạt hà khắc, như:  Hán Văn đế và Hán Cảnh đế 
ra lệnh trừ bỏ nhục hình, dùng các hình phạt đánh roi, cho đi đày để thay thế xăm mặt, cắt mũi, chặt 
chân phải và trái; năm hình phạt trước đó, chỉ còn Cung hình 宮 刑. Thời Tào Ngụy 曹 魏 (220 - 266), 
Tam Quốc 三 國 (220-280), cung hình bị loại khỏi luật. Thời nhà Tùy 隋 (581 - 618) tử hình có hai loại 
treo cổ và chém và đều phải chuộc 120 cân đồng. Nhà Đường đã bãi bỏ tất cả các hình phạt tàn khốc 
như lăng trì 陵 遲 (xẻo từng miếng thịt), liệt 磔 (xé xác) và định tội có phần nhẹ hơn. Chế độ hình phạt 
các triều đại sau tuy có thay đổi, nhưng về cơ bản vẫn theo luật Đường. Cụ thể là: 

 
7 I.S. LISEVICH, Tư tưởng văn học Trung Quốc cổ xưa (GS.PTS. Trần Đình Sử dịch), Nxb. Đại học Sư phạm Thành phố Hồ 
Chí Minh, 1993, tr.220 - 221. 
8 Từ điển Bách khoa Việt Nam, Hà Nội, 1995, tr.275. 
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* Hình phạt tử hình 死: thời kỳ Ngũ Đại 五 代 十 國 (907 -  979) Trung Quốc bạo loạn, có hình 
phạt tàn khốc ngoài luật là lăng trì (cắt xẻo từng mảnh thịt); sang thời Liêu 遼 (907/916-1125) thì chính 
thức định thành hình danh và ghi vào luật. Thời Lưỡng Tống 二 宋 (960 - 1279) thường có loại hình 
phạt này. Thời nhà Nguyên 元 xếp lăng trì vào một trong những án tử hình. Theo luật nhà Minh 明, tội 
tử hình không có lăng trì, song đối với những kẻ có tội đặc biệt nặng vẫn dùng lăng trì xử tử, có định 
thêm 13 điều. Theo sách Quý tỵ loại cảo của Du Chính Tiếp: lăng trì tiến hành trong ba ngày, với 
khoảng 4700 hoặc 3600 nhát đao chém. Luật nhà Thanh 清 quy định tử hình gồm có chém, treo cổ xử 
ngay lập tức và chém, treo cổ chờ giám sát, nhưng cũng có hình phạt lăng trì. Ngoài ra, loại hình phạt 
đối với thi thể tội phạm (lục thi 僇 尸: đâm, chặt thi thể tội phạm) thì các đời đều có. 

* Khốc hình 酷 刑 (hình phạt tàn khốc) và Tư hình 私 刑 (hình phạt ngoài pháp luật, không do 
nhà nước quy định). Thời Đường cho rằng: “Luật phải lấy hình phạt chính xác để trị tội”, tức phạm tội 
gì thì chiếu theo pháp luật, xử đúng hình phạt đó song vẫn có nhiều hình phạt ngoài quy định của pháp 
luật. Thời kỳ Võ Tắc Thiên thống trị “dùng hình phạt rất nghiêm ngặt”, do quan lại bạo ngược xuất hiện 
khắp nơi nên nhiều bề tôi tài giỏi phải lũ lượt vào ngục tù, “người trong nước khiếp sợ, ngoài đường lấm 
lét nhìn nhau”. Mỗi lần tra hỏi tù nhân, không xem xét nặng nhẹ “phần lớn đều đổ dấm vào mũi, giam 
cầm trong nhà tù hoặc bỏ vào ang lớn, đốt lửa thiêu xung quanh”. Có các loại gông cùm cực lớn như: 
định bách mạch, xuyễn bất đắc, đột địa thống, thất hồn đảm, tử trư sầu, cầu tức tử, cầu phá gia.  

Thời Minh, Chu Nguyên Chương soạn Đại cáo 大 誥 “các lệnh khẩn cấp đều vượt ra ngoài pháp 
luật”, quy định tử hình có hàng nghìn điều, với những hình phạt tàn khốc như: lăng trì, bêu đầu, giết cả 
họ, lột da; quy định từ “vứt xác giữa chợ” trở xuống có hơn một vạn điều; nhục hình có đóng dấu lên 
mặt, xăm lên mình, rút gân, chặt ngón tay, tháo bánh chè, rút ruột để tẩy rửa, chặt tay, chặt chân, cắt 
hoạn sinh thực khí, làm nô tì; lại còn: trảm gót chân gông lệnh, thường gông hiệu lệnh, gông cùm đi xa, 
bắt đến Quảng Tây bắt voi…đều là những cách xử tội hiếm thấy thời phong kiến. Đặc biệt, với sự 
chuyên quyền của bọn hoạn quan, khốc hình của Quảng Đông, Quảng Tây và vệ quân áo gấm thì “thống 
khổ gấp hàng chục lần hình phạt của nhà nước”. Vụ án Dương Liên Tạ Quang Đẩu, vì “vận chuyển vàng 
không đúng kỳ hạn” phải chịu mọi hình phạt, như: cùm chân tay, cùm sắt, đánh bằng gậy, kẹp ngón tay, 
kẹp người “đầy đủ cả năm dụng cụ ác độc, tiếng thở phì phì, máu thịt nhầy nhụa, quằn quại muốn chết 
không được”. Đầu đời Thanh 清 (1644-1912), lại cho phép các gia đình quan lại thiết lập công đường 
riêng dùng hình phạt riêng đối với gia nô và nông phu, vì sai sót nhỏ của họ, thậm chí đánh cho đến 
chết. Đến năm Ung Chính, lại hạ chiếu chỉ: nếu gia chủ buộc tội, có thể theo lệ không phải bàn luận đến 
trách nhiệm của họ. Cuộc cải cách pháp chế cuối triều Thanh (4/1910) đã ban bố Đại Thanh hiện hành 
hình luật 大 清 現 行 刑 律, định các hình phạt thay thế cho ngũ hình phong kiến đòng thời loại bỏ khốc 
hình lăng trì, hành hạ tử thi phạm nhân (lục thi). Tiếp theo, Đại Thanh tân hình luật 大 清 新 刑 律 lại 
cải cách chế độ hình phạt, quy định hình phạt treo cổ là chủ hình (hình phạt chính). 

* Một số hình phạt (khốc hình) tiêu biểu 
(i) Tru di tam tộc  (誅  夷 三  族)9: tru 誅  và di 夷 đều mang nghĩa giết sạch, tam tộc là ba họ. 

“Tru di tam tộc” là một hình phạt tàn bạo thảm khốc thời phong kiến ở các nước châu Á (Trung Hoa, 
Việt Nam) đối với những người phản loạn triều đình (phạm tội khi quân, phản quốc), giết chết cả ba họ 
của người ấy. Theo hình phạt này, ba họ của người phạm tội là: họ cha, họ mẹ và họ vợ (hoặc họ chồng) 
sẽ bị xử tử. Khi một người phạm tội bị kết án tru di tam tộc, những người trong cả ba họ của người đó từ 
trẻ đến già đều bị diệt. Họ nhà mẹ và họ nhà vợ trong trường hợp này bao gồm cả họ hàng của mẹ kế và 
vợ lẽ cũng bị tru di. Trong trường hợp chính những người mẹ, mẹ kế và những người vợ lẽ của người đó 
đã qua đời trước khi kết án, thì họ hàng của họ vẫn phải thụ án. Do đó trong lịch sử, khi xảy ra án tru di 
tam tộc, thường có hàng trăm, thậm chí hàng ngàn người mang nhiều họ bị giết một lúc. Nhiều người có 
quan hệ họ hàng khá xa với người phạm tội cũng bị giết cùng. Những người cùng họ của phạm nhân, 
may mắn trốn thoát nơi xa, mai danh ẩn tích, đổi sang họ khác. Sự truy nã của triều đình phong kiến đối 
với những người này kéo dài nhiều năm và chỉ dừng lại khi có lệnh cải chính chính thức của triều đình. 
Vì thế có người  sau nhiều năm trốn tránh vẫn bị bắt giết.  

 
9 Xem: http://vi.wikipedia.org/wiki/Tru_di_tam_tộc 

http://vi.wikipedia.org/wiki/Phong_ki%E1%BA%BFn
http://vi.wikipedia.org/wiki/Ch%C3%A2u_%C3%81
http://vi.wikipedia.org/wiki/Trung_Hoa
http://vi.wikipedia.org/wiki/Vi%E1%BB%87t_Nam
http://vi.wikipedia.org/w/index.php?title=M%E1%BA%B9_k%E1%BA%BF&action=edit&redlink=1
http://vi.wikipedia.org/w/index.php?title=V%E1%BB%A3_l%E1%BA%BD&action=edit&redlink=1
http://vi.wikipedia.org/wiki/H%E1%BB%8D
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 (ii) Voi giày10: Là hình phạt tàn khốc thuộc “tận pháp trừng trị” có từ hàng ngàn năm ở các quốc 
gia  Đông Nam Á và Nam Á (đặc biệt tại Ấn Độ). Voi  sử dụng để hành quyết thường là voi châu Á 
được huấn luyện thuần thục. Nạn nhân bị hành quyết thường bị voi dùng chân dẫm lên cơ thể, dùng vòi 
cuốn đưa lên cao và quật xuống đất. Người ta có thể điều khiển voi làm cho nạn nhân chết nhanh hoặc 
chết từ từ để hành hạ. Hình phạt này áp dụng cho các tử tội, thường là phạm tội nặng với triều đình hoặc 
được sử dụng như một cách thức trả thù của vua đối với những người ủng hộ phe chống lại vua.  

(iii) Lăng trì 陵 遲11 (còn gọi là tùng xẻo, xử bá đao): Là một trong những hình phạt dã man 
được dùng rộng rãi ở Trung Quốc trong thời phong kiến (chính thức bỏ từ năm 1905). Án tử này còn gọi 
là “cực hình ngoài cực hình”, là “nỗi ám ảnh của cả tử tù lẫn đao phủ”. Đây cũng là một trong những 
hình thức xử tử phạt tàn khốc, tàn độc, dã man ghê rợn vào bậc nhất thời trung cổ và trong lịch sử nhân 
loại. Tuy đã bị loại bỏ khỏi xã hội văn minh hàng trăm năm nay nhưng sự khủng khiếp của nó vẫn in 
bóng trong văn học và trí nhớ của loài người. Lăng trì được biết đến từ thời Ngũ đại Thập quốc 五 代 十 
國 (907 - 960) và lan rộng dưới triều đại nhà Tống (960 - 1279). Nó lần đầu xuất hiện trong bộ luật hình 
đời nhà Liêu 遼 (907 - 1125), một quốc gia không thuộc Trung Quốc thời đó) và tiếp tục tồn tại dưới 
thời Mãn Thanh cho đến khi được bãi bỏ năm 1905. Trong tiếng Hán, lăng trì có nghĩa “lấn lên một 
cách chậm chạp”. Đây cũng là hình thức ghê rợn vào bậc nhất trong các án tử hình, phạm nhân sẽ vô 
cùng đau đớn vì không được chết nhanh chóng. Có trường hợp xẻo tróc nửa phần thịt trên cơ thể, mà 
phạm nhân vẫn còn giãy dụa gào thét. Mức độ tàn bạo của nó thì không có gì có thể sánh nổi: ngoài việc 
xẻo từng miếng thịt trên người tử tội, đao phủ còn có nhiệm vụ giữ cho tử tội không được chết một cách 
nhanh chóng, tức là sau bao nhiêu nhát xẻo thì nạn nhân mới được chết. Lăng trì đôi khi được dùng như 
một nhục hình để hành quyết người còn sống hoặc như một hình thức lăng mạ phạm nhân sau khi bị xử 
chết. Những kẻ phạm những tội như: phản quốc, nổi loạn chống vua, sát nhân hay giết cha mẹ... đều bị 
luận án và xử lăng trì.  

Cách thức lăng trì: hiện nay không có tài liệu chính xác để miêu tả phương pháp lăng trì diễn ra 
như thế nào, nhưng dựa theo những bức tranh vẽ và sách vở xưa viết lại thì thường phạm nhân sẽ bị trói 
vào cột, sau đó bị bọn khoái tử thủ (đao phủ) chặt hết tay chân rồi dùng dao bén xẻo từng miếng thịt cho 
đến chết. Cũng có tài liệu viết rằng, đôi khi hình thức hành hình kéo dài đến ba ngày, phạm nhân sẽ bị 
xẻo những phần nhỏ (như: mắt, mũi, tai, lưỡi, ngón tay, ngón chân) trước khi bị cắt những phần lớn 
(như: tứ chi, vai, đùi ..). Thịt bị lóc ra sẽ được trưng bày nơi công cộng với mục đích răn chúng. Có 
những nơi nhân đạo hơn, phạm nhân sẽ được sử dụng nha phiến trước khi hành hình để làm nhẹ bớt cơn 
đau đớn. Hình phạt này áp dụng cho người sống và cả người đã chết, nhằm mục đích lăng nhục. Trong 
lịch sử Trung Quốc có nhiều người bị xử lăng trì, những người nổi tiếng như danh tướng Viên Sùng 
Hoan thời nhà Minh bị tùng xẻo tới hơn 3.000 nhát dao mới chết, còn tên thái giám Lưu Cẩn thì phải 
chịu đựng tới 3.357 nhát dao mới đứt hơi...Trong chương 5 tiểu thuyết Đàn hương hình 檀 香 刑12 bên 
cạnh hình phạt tàn khốc nhất là dùng thanh kiếm gỗ đàn hương đâm vào hậu môn tội phạm xuyên suốt 
đến gáy và để nạn nhân sống ngắc ngoải trong nhiều ngày, là hình phạt lăng trì được tác giả mô tả tỉ mỉ 
với ba cấp độ: cấp 1 xẻo đến 3.357 miếng, cấp 2 xẻo 2.896 miếng, cấp 3 xẻo 1.585 miếng. Cụ thể hơn, 
tác phẩm cũng cho biết bất kể xẻo bao nhiêu miếng, nhưng miếng cuối cùng phải là vừa xẻo xong, phạm 
chết liền. Do vậy, phải bắt đầu xẻo từ chỗ nào, miếng trước miếng sau cách nhau bao lâu, đều phải thiết 
kế chính xác căn cứ vào giới tính và thể trạng của phạm. Nếu chưa xẻo đủ số miếng mà phạm đã chết 
hoặc xẻo đủ số miếng rồi mà phạm vẫn chưa chết, thì phải coi đó là lỗi của đao phủ ...Tiêu chuẩn tối 
thiểu của lăng trì là các miếng phải sàn sàn như nhau, đưa lên bàn cân không được hơn kém nhiều quá. 
Điều này đòi hỏi khi thi hành án, đao phủ phải bình tâm tĩnh khí, tâm phải chi li như sợi tóc, phải quyết 
đoán khi ra tay; vừa như thiếu nữ thêu hoa vừa như đồ tể 屠 宰 giết lừa. 

 
10 http://vi.wikipedia.org/wiki/Voi_giay.. 
11 http://vi.wikipedia.org/wiki/Lăng_tri 
12 Đàn hương hình 檀 香 刑, nghĩa là: hình phạt bằng cọc gỗ đàn hương, là một tiểu thuyết nổi tiếng của nhà văn Mạc Ngôn  
莫 言. Cuốn sách cũng cho người đọc biết lịch sử của các hình thức tra tấn tử hình ở Trung Quốc và lịch sử của hý kịch Miêu 
Xoang. 

http://vi.wikipedia.org/wiki/%C4%90%C3%B4ng_Nam_%C3%81
http://vi.wikipedia.org/wiki/Nam_%C3%81
http://vi.wikipedia.org/wiki/%E1%BA%A4n_%C4%90%E1%BB%99
http://vi.wikipedia.org/wiki/Ng%C5%A9_%C4%91%E1%BA%A1i_Th%E1%BA%ADp_qu%E1%BB%91c
http://vi.wikipedia.org/wiki/Nh%C3%A0_T%E1%BB%91ng
http://vi.wikipedia.org/wiki/Nh%C3%A0_Li%C3%AAu
http://vi.wikipedia.org/wiki/Trung_Qu%E1%BB%91c
http://vi.wikipedia.org/wiki/M%C3%A3n_Thanh
http://vi.wikipedia.org/wiki/T%E1%BB%AD_h%C3%ACnh
http://vi.wikipedia.org/w/index.php?title=H%C3%A0nh_quy%E1%BA%BFt&action=edit&redlink=1
http://vi.wikipedia.org/w/index.php?title=Ph%E1%BA%A3n_qu%E1%BB%91c&action=edit&redlink=1
http://vi.wikipedia.org/w/index.php?title=%C4%90ao_ph%E1%BB%A7&action=edit&redlink=1
http://vi.wikipedia.org/wiki/Nha_phi%E1%BA%BFn
http://vi.wikipedia.org/wiki/%C4%90%C3%A0n_h%C6%B0%C6%A1ng_h%C3%ACnh
http://vi.wiktionary.org/wiki/%E6%AA%80%E9%A6%99
http://vi.wiktionary.org/wiki/%E5%88%91
http://vi.wikipedia.org/w/index.php?title=G%E1%BB%97_%C4%91%C3%A0n_h%C6%B0%C6%A1ng&action=edit&redlink=1
http://vi.wikipedia.org/wiki/M%E1%BA%A1c_Ng%C3%B4n
http://vi.wikipedia.org/wiki/Voi_giay
http://vi.wiktionary.org/wiki/%E6%AA%80%E9%A6%99
http://vi.wiktionary.org/wiki/%E5%88%91
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 (iv) Xa liệt 車 裂  (tứ mã phân thây, tứ mã phanh thây)13  
Là hình phạt mà tứ chi của phạm nhân bị cột vào bốn sợi dây nối vào bốn con ngựa. Trên ngựa 

có thể có nài ngựa hoặc không. Khi hành hình, các nài ngựa sẽ thúc ngựa phi ra bốn hướng còn không 
có nài ngựa thì người ta sẽ hét lớn hoặc đánh ngựa để chúng hoảng sợ bỏ chạy. Từ đó bốn sợi dây sẽ kéo 
tứ chi phạm nhân đến khi thân thể của phạm nhân bị xé thành năm mảnh gồm đầu, thân và tứ chi. Phạm 
nhân sẽ bị bỏ mặc cho máu chảy đến chết. Cái chết từ từ khi xác thịt lần lượt bị xé thành từng mảnh còn 
đau đớn hơn gấp trăm lần so với việc bị chém đầu hay uống thuốc độc. Hình phạt này còn có biến thể 
khác là ngũ mã phân thây với con ngựa thứ năm cột vào cổ phạm nhân.  

2. HÌNH PHẠT TỬ HÌNH TRONG PHÁP LUẬT PHONG KIẾN VIỆT NAM 
2.1. Việt Nam 越 南 là đất nước ở vào vị trí địa lý mang tính chất tiếp xúc của bán đảo Đông 

Dương và Đông Nam Á, nằm trong đầu mối của những luồng giao thông nối liền giữa đại lục với đại 
dương. Cách đây hàng ngàn năm tr.CN đã xuất hiện hình thức nhà nước sơ khai đầu tiên trong lịch sử, 
gọi là nhà nước Văn Lang文 郎 - Âu Lạc 歐 貉 (thời kỳ Hùng vương 雄 王- An Dương vương 安 陽 王). 
Trải qua thời kỳ bắc thuộc hơn một ngàn năm (111 tr.CN-938 s.CN), chuyển sang thời kỳ độc lập tự chủ 
自 主 时 代 (chế độ phong kiến) gần một thiên niên kỷ (905 - 1858) - là giai đoạn lịch sử dài nhất trong 
quá trình phát triển của các chế độ xã hội có giai cấp. Hệ tư tưởng chính thống của nó là Nho giáo du 
nhập từ Trung Quốc, trong đó Hán Nho 漢 儒 và Tống Nho 宋 儒 là hai tư trào có ảnh hưởng sâu đậm 
nhất đến xã hội Việt Nam. Lịch sử của chế độ phong kiến Việt Nam có đặc điểm là không trải qua thời 
kỳ cát cứ phân quyền lâu dài như một số nước khác trên thế giới, mà sớm trở nên chế độ trung ương tập 
quyền. Cũng như hầu hết các nước phong kiến ở phương Đông, trải qua các triều đại, hình thức nhà 
nước phong kiến Việt Nam đều là quân chủ tuyệt đối.  

2.2. Pháp luật phong kiến Việt Nam 
Các nhà nước quân chủ phong kiến Việt Nam đã nhận thức được vai trò của luật pháp với tư 

cách là phương tiện hàng đầu để quản lý xã hội và đã đạt được những tiến bộ trong xây dựng pháp luật. 
Mặc dù đề cao Nho giáo, song trên thực tế, các triều đại Lý - Trần - Lê - Nguyễn đều đề cao, chăm lo 
xây dựng pháp luật để quản lý đất nước và để lại những thành tựu to lớn trong di sản pháp luật truyền 
thống. Hình thư 刑 書 (nhà Lý), Quốc triều hình luật 國 朝 刑 律 (nhà Trần), Quốc triều hình luật 國 朝 
刑 律 (bộ luật Hồng Đức - nhà Lê) và Hoàng Việt luật lệ 皇 越 律 例 (bộ luật Gia Long - nhà Nguyễn) 
là những thành tựu pháp luật tiêu biểu; trong đó Luật Hồng Đức là thành tựu có giá trị đặc biệt quan 
trọng trong lịch sử pháp luật Việt Nam, được thế giới ngày nay đánh giá cao, ngang tầm các bộ luật cổ 
điển ở phương Đông. Những thành tựu về pháp điển trong lịch sử pháp quyền phong kiến Việt Nam là 
các bộ luật hình - công cụ chuyên chính giai cấp sắc bén, cho phép khẳng định: tư duy pháp lý phong 
kiến Việt Nam đã nhận thức được vai trò của pháp luật là công cụ của quyền lực chính trị. 

Trong lịch sử chế độ phong kiến, hệ thống chính quyền của Trung Hoa vẫn được coi là hoàn bị 
nhất (dù không hẳn là tiến bộ nhất) và đây cũng là một trong những cống hiến lớn của quốc gia này đối 
với văn minh chính trị nhân loại. Việt Nam và Trung Quốc là hai quốc gia núi liền núi, sông liền sông 
山 川 連 通 thủy bộ tương liên, văn hóa tương thông. Là quốc gia láng giềng và chịu ảnh hưởng của văn 
minh chính trị- pháp lý Trung Hoa trong lịch sử, về cơ bản, các triều đại phong kiến Việt Nam đều tổ 
chức bộ máy nhà nước và chế độ quan chức tương tự theo mô hình chính thể phong kiến Trung Hoa. 
“Là thuộc địa của Trung Hoa tới thế kỷ thứ X, nước Việt Nam sau khi lấy lại được độc lập đã tự tạo cho 
mình một chế độ cai trị quân quyền dựa theo mẫu mực chính quyền Trung Hoa”14. Trong hình dung của 
nhiều nhà nghiên cứu, dưới góc độ thể chế chính trị (với các thành tố cơ bản là quan chế, luật pháp và hệ 
tư tưởng), Đại Việt 大 越 thường được coi là một quốc gia thuộc khu vực Đông Á theo mô hình Trung 
Hoa. Mô hình chính trị Trung Hoa đã được Việt hóa và phát triển để khẳng định ngai vua ở Thăng Long 
là ngai vàng của “Hoàng đế nước Nam trị vì "vương quốc phía Nam" theo mệnh trời. “Nhân tố” Trung 
Hoa có ảnh hưởng đến chính sách của các vua Việt Nam trên cả bình diện quốc gia và quốc tế. Mặc dù 

 
13 http://vi.wikipedia.org/wiki/Tư_mã phân thây 
14 Yoshiharu Tsuboi, Nước Đại Nam đối diện với Pháp và Trung Hoa, Ban Khoa học xã hội Thành ủy Tp. Hồ Chí Minh, 
1990, tr.43. 

https://hvdic.thivien.net/whv/%E8%BB%8A
https://hvdic.thivien.net/whv/%E8%A3%82
http://vi.wiktionary.org/wiki/%E5%88%91
https://hvdic.thivien.net/whv/%E6%9B%B8
http://vi.wikipedia.org/wiki/T%C6%B0_m%C3%A3
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triều đình vẫn cảnh giác trong việc bảo vệ độc lập và chủ quyền đất nước, nhưng cũng coi chính thể xã 
hội Trung Hoa là mẫu mực cần tham khảo đối chiếu. Do chế độ phong kiến Việt Nam và Trung Quốc có 
nhiều điểm tương đồng, nhiều điều của luật phong kiến Trung Hoa có lợi cho việc xây dựng luật phong 
kiến Việt Nam. Vì vậy, trong quá trình xây dựng pháp luật, các nhà nước phong kiến Việt Nam đều đặt 
cho mình nhiệm vụ tham khảo các điều luật của phong kiến Trung Quốc để vận dụng vào Việt Nam. Hệ 
thống pháp luật được xây dựng trên cơ sở tham khảo pháp luật Trung Quốc, nhưng có chỉnh sửa và sáng 
tạo để phù hợp với xã hội Việt Nam. Giai cấp phong kiến Việt Nam đã tiếp thu nhiều thành tựu và kỹ 
thuật lập pháp của phong kiến Trung Hoa. Về cơ bản, các bộ luật Hồng Đức, Gia Long đều mô phỏng 
theo luật Trung Hoa. Các nhà nghiên cứu đều cho rằng, hệ thống pháp luật ở Việt Nam thời quân chủ đã 
được xây dựng trên cơ sở tham khảo pháp luật Trung Quốc nhưng có chỉnh sửa và sáng tạo để phù hợp 
với xã hội Việt Nam.  

Hoạt động lập pháp để duy trì trật tự xã hội, kỷ cương phép nước luôn là vấn đề hệ trọng đối với 
giai cấp thống trị. Thời kỳ Đinh 丁- Lê 前 黎 (968-1009), do tình hình chiến tranh và cơ sở của quyền 
lực tập trung non yếu nên kết quả xây dựng pháp luật còn hạn chế. Từ các triều đại Đinh - Lê, hình pháp 
đã mang tính chất đàn áp khắc nghiệt cao độ. Trong buổi đầu của nền quân chủ phong kiến, để bảo vệ 
nền thống trị mới còn non yếu và trấn áp mạnh mẽ những lực lượng đối địch, giai cấp thống trị đã tích 
cực sử dụng các biện pháp chuyên chính bạo lực mạnh mẽ và các hình phạt độc ác đối với thân thể con 
người. Đến thời nhà Lý 李 (1009-1225), do sự phát triển của nhà nước trung ương tập quyền, hoạt động 
lập pháp phát triển và dấu ấn của hệ thống pháp luật Trung Hoa được phản ánh trong tiến trình này. “Bộ 
luật Hình thư được ban hành để khẳng định quyền lợi, địa vị của nhà nước phong kiến và giai cấp quý 
tộc quan liêu, đồng thời là công cụ để ổn định xã hội, giữ gìn kỷ cương, bảo vệ sản xuất nông nghiệp”15; 
bảo vệ nền thống trị và quyền lợi kinh tế của vua quan, quý tộc, duy trì và củng cố quyền lực của nhà 
nước trung ương tập quyền, đặc biệt là của nhà vua; bảo vệ quyền thống trị của nhà nước phong kiến tập 
quyền, quyền lợi của nhà vua, hoàng tộc, quan lại và giai cấp địa chủ; trấn áp mọi hành động chống đối 
nhà nước hoặc xâm phạm lợi ích của giai cấp phong kiến thống trị. sự an toàn của nhà vua và hoàng 
cung; xâm phạm trật tự kỷ cương, đạo đức xã hội theo quan điểm Nho giáo hoặc xâm phạm tính mạng, 
sức khỏe, nhân phẩm và tài sản con người. bảo vệ quyền hành tuyệt đối của nhà vua, đề cao địa vị của 
quan lại và gia trưởng, trừng trị tàn bạo những người chống đối. Để đề phòng việc giết vua, mưu phản, 
nhà Lý còn ban hành những lệnh bảo vệ cung phủ, ai vi phạm đều bị trừng trị nặng đến bị xử tử (tự tiện 
vào cung cấm, hội họp và bàn chuyện ở đó, tới gần các kho vũ khí, cầm khí giới đi gần nơi vua ở...).  

Để sửa lại kỷ cương đã quá lỏng lẻo cuối triều Lý, đưa xã hội từ tình trạng bị rối loạn trở lại ổn 
định, Trần Thái Tông (1218-1277) định ra pháp luật nghiêm khắc: những người phạm tội trộm cắp 盜 
賊 (đạo tặc) đều phải chặt chân tay, có khi bị đem cho voi giày16. Tử hình được thi hành bằng cả những 
cách như cho voi giày, đóng lên ván gỗ cho đi bêu ở chợ trước khi hành hình. Các hình phạt lăng trì (cắt 
từng miếng thịt cho đến chết), chôn sống, bêu đầu sau khi chém, được áp dụng đối với những tội phản 
nghịch. Theo nhận xét của Phan Huy Chú thì "hình pháp nhà Trần rất tàn khốc, kẻ ăn trộm và kẻ trốn 
tránh thì bị chặt ngón chân, giao cho người sự chủ được thỏa ý xử trị hoặc cho voi giày chết. Có lẽ ngoài 
luật thường ra, còn dùng những hình phạt nghiêm khắc này để cấm cho hết tội chăng ?”17. Toàn thư có 
chép vụ án năm 1309 như sau: “Tháng 11, xử trị bọn tên Hân phạm tội đại nghịch. Tất cả đều bị chém 
đầu, tên Hân bị chém ở cầu Giang khẩu, tên Trù ở cửa thành Vạn Xuân. Tên Hân trước đây có công lớn 
nên tha không tịch thu gia sản. Bọn tên Lệ sáu người phải lưu ra châu Ác thuỷ (đất Ác thủy ở An bang, 
lưu ra đó thì không ai sống sót), tên Lệ là ngành cuối của hoàng tộc nên tha thích chữ vào mặt, bọn tên 
Đảo bốn người lưu viễn châu. Tên Na sai vợ thú tội trước nên miễn tội. Việc cũ phàm kẻ có tội tước bỏ 
họ đi chỉ gọi tên thôi”18. Để bảo vệ kinh tế tư hữu, tội trộm cắp bị xử rất nặng: “Ai giả dối trái phép thì 
bị thích chàm vào mặt, bị đánh trượng rồi đày đi xa. Kẻ cường đạo phải tội chém. Trộm cắp thì lần đầu 
đánh 80 trượng, thích chàm vào mặt hai chữ “phạm đạo”. Những đồ vật lấy trộm thì một phần đền chín 

 
15 Trần Quốc Vượng- Hà Văn Tấn, Lịch sử chế độ Phong kiến Việt Nam, tập 1, Nxb. Giáo dục, Hà Nội, 1963, tr.272 – 273. 
16 Lịch sử chế độ Phong kiến Việt Nam, Sdd, tr.278-279. 
17 Nguyễn Hiến Lê - Giản Chi, Đại cương triết học Trung Quốc, quyển 2, Nxb. Tp Hồ Chí Minh, 1992, tr.290. 
18 Lịch sử chế độ phong kiến Việt Nam, Sdd, tr.278. 
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phần, nếu đến lần thứ ba thì bị giết”. Nhìn chung, thời kỳ Lý - Trần 陳 (1009-1400) chính sách trừng trị 
rất khắc nghiệt, tàn ác và mang nặng tính chất man rợ thời Trung cổ. 

 Thời kỳ Hậu Lê 後 黎 (1428 -1789), dưới ảnh hưởng thống trị của Nho giáo, Luật Hồng Đức 
tuy ít nhiều có tính nhân đạo nhưng vẫn đề cao trừng trị với rất nhiều hình phạt hà khắc. Hệ thống ngũ 
hình không những được tiếp tục vận dụng mà còn được phân hóa cụ thể hơn: mỗi bậc hình lại được phân 
chia ra thành thứ bậc nội bộ nặng nhẹ. Người bị đi đày có thể bị đưa đi nơi gần hoặc xa (lưu cận châu, 
lưu ngoại châu, lưu viễn châu). Tử hình có thể thi hành bằng thắt cổ (giảo) 絞, chém đầu 斬首(trảm), 
chém bêu đầu 斬 撬 (trảm khiêu), lăng trì... Ngoài ra còn có những hình phạt vô cùng tàn bạo nhằm hủy 
hoại thân thể của người phạm tội như chặt bàn tay, ngón tay (Lê Thái Tổ ra chỉ dụ phạt kẻ du thủ du 
thực can tội đánh bạc phải bị chặt bàn tay 5 phân, đánh cờ chặt bàn tay 2 phân) hoặc tước tự do, đày đọa 
như: sung công vợ con người phạm một số tội nặng để biến làm nô tì ...Việc dùng nhục hình như: trói, 
cùm, gông đối với người bị giam giữ cũng như tra tấn phạm nhân bị giam giữ được hợp pháp hóa và quy 
chế hóa. Trong luật Hồng Đức, có một phần bộ luật dành cho luật cấm vệ 禁 軍 律 (47 điều) để bảo vệ 
an toàn của cung phủ và an toàn thân thể của nhà vua. Quân túc vệ canh phòng hoàng thành không cẩn 
mật, người ra vào nơi cung điện không đúng quy tắc đều bị trừng phạt rất nặng. Những hành vi như: trèo 
tường cung điện bị phạt từ đồ đến tử hình, quân túc vệ tại nơi vua ở lỡ rút gươm đao ra thì bị xử chém; 
ra vào cung phủ trái thể lệ, ở lại ngủ trong cung mà không được phép, cử người khác thay mình phục 
dịch trong cung, nhằm về phía cung điện mà bắn tên...đều bị trừng trị rất nặng. Vô cớ đột nhập vào lâu 
đài cung cấm của nhà vua đều bị tội chém. "Cùng với quan điểm nhân trị, bộ luật Hồng Đức chịu ảnh 
hưởng đáng kể của quan điểm pháp trị Trung Hoa và được phản ánh trong chính sách trừng trị khắc 
nghiệt qua các qui định của bộ luật này như: danh mục các hình cụ, hệ thống ngũ hình cổ điển với năm 
hình phạt dã man (...), trách nhiệm hình sự tập thể đối với một số tội phạm trong thập ác, các hình phạt 
đánh vào thân thể thậm chí chỉ là các vi phạm về đạo đức”19. 

Dưới thời nhà Nguyễn 阮 (1802-1945), chính sách trừng trị được phát huy cao độ, thể hiện ở chế 
độ hình phạt có tính chất đặc biệt tàn ác nhằm đày đọa thân thể con người một cách độc ác và tinh vi. Bộ 
luật Gia Long nói riêng và luật pháp nhà Nguyễn nói chung thể hiện rất rõ ý đồ bảo vệ quyền hành tuyệt 
đối của nhà vua và đề cao địa vị của quan lại và gia trưởng, trừng trị tàn bạo những người chống đối. Bộ 
luật Gia Long gồm 398 điều luật thì có tới 166 điều về hình luật. “Với ý nghĩa trừng trị và đàn áp, nên 
bộ luật Gia Long được làm ra và sửa chữa gần như chép lại luật nhà Mãn Thanh…Luật này quy định rõ 
rằng phạm tội thập ác thì cho dù có đặc xá cũng không thể tha thứ 十 惡 為 常 赦 所 不 原 (thập ác vị 
thường xá sở bất nguyên). Các hình phạt dã man như lăng trì, trảm khiêu, phanh thây...được duy trì. Bộ 
luật Gia Long đã đưa chế độ hình phạt hà khắc phong kiến lên thành quy chế tỉ mỉ có kèm theo bảng 
hướng dẫn áp dụng. Hệ thống ngũ hình được cụ thể hóa thêm một bước, gồm: (i) Xuy: đánh bằng roi 
mây từ 10 đến 50 cái; (ii) Trượng: đánh bằng gậy song từ 60 đến 100 cái; (iii) Đồ là phạt tù khổ sai từ 1 
đến 3 năm và bị đánh kèm từ 60 đến 100 trượng; (iv) Lưu: bị phạt đi đày từ 2.000 đến 3.000 lý và bị 
đánh 100 trượng; (v) Tử 死 là bị giết chết theo hai mức giảo và trảm; nhiều hình thức thi hành án tử hình 
có tính chất tàn bạo hoặc báo thù tàn khốc (được qui định trong một số điều luật) như tru di tam tộc, 
trảm quyết 斬 決 (chém ngay), trảm khiêu (chém bêu đầu), trảm giam hậu 斬 監 後 (hoãn thi hành án tử 
hình/ giam để chờ triều đình xét lại), lăng trì (xẻo, róc thịt, moi mắt phạm nhân cho chết), lục thị 戮 市 
(chém phanh thây, băm xác), đáo mã…theo các phương châm dục phạt bất nhi bách 欲 罰 不 而 百 
(phạt một người để răn đe trăm người) hoặc dùng hình kỳ vu vô hình 用 刑 其 誣 無 刑 (áp dụng hình 
phạt để không cần dùng hình phạt). Những tội phản nghịch, vợ cùng tình nhân giết chồng, nô tì đánh 
chết chủ, vợ cố ý giết chồng….đều bị phạt lăng trì. Hình phạt thích chữ được qui định cả số chữ  thích 
đối với một số tội cụ thể. Hình phạt bằng roi và gậy thì phổ biến trong mọi điều luật...Điều cốt lõi của 
luật Gia Long là duy trì bảo vệ sự uy nghiêm của hoàng đế, cung điện của hoàng đế là nơi không thể tùy 
tiện vào được. “Phàm ai tự tiện vào Ngộ Môn, Tử Cấm Thành, Đông Ba, Tây Ba, cửa Thần Vũ và vườn 
cấm, không có chức vụ gì mà vào nơi đó thì mỗi nơi như vậy phạt 10 trượng. Tự tiện vào cửa cung điện 
phạt 60 trược, đi tù 1 năm. Tự tiện vào nơi vua ăn uống, chỗ vua ở thì xử tội treo cổ” (quyển 10, chương 

 
19 Nguyễn Lương Bích, Nguyễn Trãi đánh giặc cứu nước, Nxb Quân đội nhân dân, 1975, tr.13-14. 

https://vi.wikipedia.org/wiki/1428
https://vi.wikipedia.org/wiki/1789
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Binh luật, điều Cung vệ). Tư tưởng chủ đạo của bộ luật Gia Long là bảo vệ uy quyền tuyệt đối của nhà 
vua, khôi phục và củng cố trật tự phong kiến lạc hậu, thẳng tay đàn áp mọi hành động và cả ý định phản 
kháng của nhân dân20. Vì là bản sao chép luật của nhà Thanh-một triều đại quân chủ phản động thi hành 
chính sách pháp trị hà khắc, nên nó phản ánh tính chất chuyên chế trừng trị rất rõ rệt. "Chính vì có ý 
thức ly khai với truyền thống lịch sử của dân tộc, nên Gia Long và bọn quan lại xung quanh ông vua ấy 
đã cho sao chép bộ luật phản động của nhà Thanh làm bộ luật của triều đại họ. Do có vai trò lịch sử và 
bản chất gần giống nhau, nên hai dòng họ Thanh và Nguyễn đã có ý thức pháp lý gần gũi nhau"21.  

Do ảnh hưởng luật pháp nhà Đường, các triều đại phong kiến Việt Nam đều phân chia tội phạm 
thành nhóm tội thập ác và nhóm tội ngoài thập ác. Việc quy định 10 tội lớn nhất phải trừng trị rất nặng 
trong chế định thập ác có tính kinh điển là những tội xâm hại đến vương quyền của nhà vua, đến trật tự 
xã hội đã phản ánh tính chất tôn quân tuyệt đối của pháp luật phong kiến. Thập ác gồm: (i) Mưu phản: 
cướp ngôi vua/lật đổ nền cai trị của nhà vua, làm sụp đổ/làm hại xã tắc. (ii) Mưu đại nghịch: phá tông 
miếu đền đài, lăng tẩm, cung điện (sơn lăng, cung khuyết của nhà vua (iii) Mưu bạn: phản bội Tổ quốc 
theo giặc. (iv) Ác nghịch: mưu giết hay đánh ông bà, cha mẹ, tôn thuộc. (v) Bất đạo: vô cớ giết nhiều 
người, cắt tay chân người sống, chế thuốc độc bùa mê, tàn ác, hung bạo...(vi) Đại bất kính: trộm cắp đồ 
vật, các đồ tế trong lăng tẩm, các vật dụng của vua, giả mạo ấn tín cùng một số hành vi khác gây nguy 
hiểm cho tính mạng, hoặc xúc phạm đến vua...(vii) Bất hiếu: cáo giác hay chửi rủa ông bà, bố mẹ hay 
ông bà, bố mẹ chồng. Không phụng dưỡng bố mẹ, tự ý bỏ nhà, tự ý phân chia tài sản, cưới xin khi có 
tang cha mẹ, vui chơi trong khi tang chế, được tin bố mẹ, ông bà chết không chịu tang hoặc phát tang 
giả dối. (viii) Bất mục: mưu giết hay bán các thân thuộc (cho đến ngũ đại), đánh hoặc cáo giác chồng 
hay các tôn thuộc (cho đến tam đại). (ix) Bất nghĩa: dân giết quan quan, lính giết tướng/quan chỉ huy, 
học trò giết thầy dạy, vợ không để tang chồng, ăn chơi và tái giá. (x) Nội loạn: tức là tội loạn luân (thông 
dâm với thân thuộc hay với các thiếp của bố hay của ông). Trong thập ác tội thì có 5 loại tội là những 
hành vi chống đối lại triều đình phong kiến như: xâm phạm đến an toàn của triều đại, quyền lợi chính trị 
và kinh tế của nhà vua, tính mạng và an toàn thân thể của vua quan, tướng tá của triều đình, là: mưu 
phản, mưu đại nghịch, mưu bạn, đại bất kính, bất nghĩa. Theo quan điểm của nhà làm luật phong kiến, 
thập ác là 10 tội nghiêm trọng nhất, vì vậy luôn đi kèm với những hình phạt nghiêm khắc và tàn bạo 
nhất. Dấu hiệu duy nhất bị nhà làm luật coi là thập ác - tính chất nguy hiểm cho xã hội của hành vi mà 
cả ý định phạm tội và biểu lộ ý định phạm tội là giai đoạn đầu tiên bị trừng phạt. Người bị kết tội thập 
ác sẽ bị xử tử và không được ân giảm bất cứ đối với tầng lớp nào. Cụ thể là không được hưởng chế độ 
bát nghị, không được chuộc tội bằng tiền, không được miễn hình phạt khi có ân xá, và từ mưu bạn trở 
lên thì không áp dụng việc miễn trừ trách nhiệm hình sự cho những người thân thuộc giấu tội cho nhau. 
Luật pháp nhà Trần qui định mưu phản là tội nặng nhất trong thập ác tội, rằng: (tội) mưu phản 謀 反 thì 
phải giết hết thân tộc”22. Sang thời nhà Lê, chế định thập ác được tiếp tục được đề cao bằng cách mở 
rộng thêm quy định các tội mưu phản, mưu đại nghịch, mưu bạn trong các tội nguy hiểm và hình phạt 
tàn bạo nhất; hình luật nhà Lê qui trách nhiệm hình sự cho vợ, con và thân thuộc khác đối với các tội 
mưu đại nghịch, phản quốc; cho cha mẹ đối với tội ăn trộm của con. Điều 411 Quốc triều hình luật quy 
định: "Những kẻ mưu làm phản, mưu làm việc đại nghịch thì xử tội chém bêu đầu, kẻ tòng phạm và thân 
đảng biết việc ấy đều phải tội chém, vợ con điền sản đều bị tịch thu làm của công...Kẻ biết rõ mà cố tình 
dung túng che giấu, chứa chấp, xử chém; kẻ biết (tuy không cố tình dung túng nhưng không thú cáo) xử 
100 gậy, đày xa 3000 dặm”. Thể hiện tính chất chuyên chế cực đoan đối với nhân dân, bộ luật Gia Long 
và luật pháp nhà Nguyễn đã thủ tiêu một số điều khoản tích cực và tiến bộ của Bộ luật Hồng Đức và tiếp 
tục đề cao mặt trừng trị lên đến tàn ác cao độ. Tính chất phản động và khắc nghiệt của bộ luật biểu hiện 
tập trung ở sự mở rộng phạm vi trừng trị với một chế độ hình phạt rất tàn nhẫn. Điều 223 bộ luật Gia 
Long nêu rõ: “Phàm kẻ mưu phản và đại nghịch và những kẻ cùng mưu, không phân biệt thủ phạm hay 
tòng phạm (đã thực hành hay chưa) đều lăng trì xử tử (róc thịt, phanh thây, tùng xẻo). Ông, cha, con 
cháu, anh em và những người ở cùng một nhà của chính phạm, những người trong họ không phải để 

 
20 Nguyễn Trãi đánh giặc cứu nước, Sdd, tr.13-14. 
21 Viện luật học (1968), Sơ thảo lịch sử nhà nước pháp quyền Việt Nam, Nxb. Khoa học xã hội, Hà Nội tr.290. 
22 Lịch sử chế độ Phong kiến Việt Nam, Sdd, tr.278. 
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tang (các loại thân tộc, ông ngoại, bố vợ, con rể) không phân biệt khác họ và chú bác, con anh em (đối 
với chính phạm để tang một năm), không kể là ở riêng hay chưa ở riêng, cùng hay khác tịch (số đông họ 
hàng nam giới khác của can phạm) tuổi từ 16 trở lên, bất luận đốc tật, phế tật, đều chém; (con trai) từ 15 
tuổi trở xuống cùng với mẹ, con gái, vợ cả, vợ lẽ, chị em gái, cũng như vợ cả, vợ lẽ của con trai (của 
chính phạm) đem cấp cho nhà công thần làm nô. Tài sản (chính phạm) tịch thu. Người nào biết việc mà 
không tố cáo cũng bị xử chém”. Điều luật quy định từ đời Gia Long nhưng mức độ thi hành còn tùy theo 
tội nặng, tội nhẹ mà tăng lên. “Trong cuộc khởi nghĩa Phiên an, Lê Văn Khôi tuy đã chết cũng bị đào mả 
lên lăng trì bêu đầu, các tướng Nguyễn Văn Nheo và con Lê Văn Khôi cùng sáu tướng giúp việc bị giải 
về kinh xử lăng trì ở cửa Ngọ môn. Còn các tướng và dân trong thành (trừ 545 người bị chém giết lúc 
tấn công vào) còn 1.137 người, kể cả đàn ông, đàn bà, người già, trẻ con, thì đem cho 4 tỉnh ở ngoài 
Phiên an, mỗi tỉnh hai người cầm đầu để đem lăng trì xé thịt  trước dân chúng, rồi bêu đầu ở đấy. Ở 
Phiên an, cũng lăng trì xử tử hai ngưòi. Còn 1.123 người thì đem chém cả một lúc ở ngoài thành rồi 
chôn lấp vào một chỗ gọi là “mả ngụy”. Những mảnh thịt của những người bị lăng trì đem xuống sông 
cho cá ăn, hoặc đem nuôi chó, còn xương và đầu (bêu ít lâu) đều vằm nhỏ ra đổ vào hố xí. Trong vụ án 
Nông Văn Vân, tuy Nông Văn Vân đã bị chết cháy rồi, cũng phải chặt đầu đem về kinh trị tội. Vợ cả, 
mẹ, con giá Nông Văn Vân đều bị lăng trì. Cao Bá Quát, trong vụ khởi nghĩa Mỹ Đức, tuy đã tử trận, 
cũng bị đem về lăng trì và bêu đầu ở một cây dừa trên bờ hồ Hoàn Kiếm (Hà Nội). Còn đối với những 
người có liên can trong những vụ bạo động bé nhỏ, khi bắt được, đều bị đem đày đi nơi xa”23.  

Cùng với bảo vệ quyền lực tuyệt đối của nhà vua và triều đình, các bộ luật phong kiến Việt Nam 
phản ánh rõ nét bản chất là công cụ bảo vệ lợi ích giai cấp thống trị, bóc lột và đàn áp các giai cấp đối 
địch; được thể hiện ở nhiều quy định bất bình đẳng và bất công. Để trấn áp những hành động chống đối 
của nhân dân đối với bọn quan liêu quí tộc, pháp luật qui định: giết người có quan chức thì xét xem bậc 
cao hay thấp mà đền tiền chuộc tội, nhưng đều bị đánh 80 trượng...Lệ “bát nghị” cho phép những đại 
quý tộc, quan lại cao cấp dù phạm tội đều được ân giảm hay tha bổng, trừ tội thập ác. Luật qui định: 
những người được chiếu cố khi phạm tội bị áp dụng hình phạt lưu trở xuống sẽ được giảm hình phạt một 
khung. Nếu tội phạm bị hình phạt tử hình, quan xét xử phải khai rõ tội trạng dâng lên. Quốc triều hình 
luật thời Lê quy định, Bát nghị gồm: (i) Nghị thân: những người thân thuộc của vua; (ii) Nghị cố: những 
người giúp đỡ vua lâu ngày. (iii) Nghị hiền: những người có đức hạnh lớn. (iv) Nghị năng: những người 
có tài năng lớn. (v) Nghị công: những người có công lớn. (vi) Nghị quý: những người có chức tước lớn. 
(vii) Nghị cần: những người siêng năng cần mẫn trong chức vụ. (viii) Nghị tôn: những con cháu các 
triều trước. Những người này được hưởng nhiều ưu đãi, như: a/ Vua cho phép xét xử thì quan mới được 
xét xử và vua quyết định việc kết tội. b/ Khi thẩm vấn, họ không bị tra khảo như dân thường. c/ Nếu bị 
kết tội từ tội lưu đày trở xuống, họ được giảm tội một bậc. Tám loại người này nếu phạm tội nặng, thì 
trước khi xét xử phải được phép của vua và khi kết tội phải tâu lên để vua định đoạt.   

Đặc trưng nổi bật của pháp luật phong kiến Việt Nam: (i) Đề cao tư tưởng tôn quân tuyệt đối; 
bảo vệ đặc quyền phong kiến, chủ quyền quốc gia, bảo vệ và phát triển sức sản xuất nông nghiệp. Pháp 
luật các triều đại đều có quy định bảo vệ nghiêm ngặt tuyệt đối tính mạng nhà vua và trừng trị kẻ có 
hành vi xâm hại chủ quyền lãnh thổ, an ninh quốc gia. Phát huy vai trò công cụ bảo vệ lợi ích của giai 
cấp thống trị do nhà vua đứng đầu, bảo vệ tuyệt đối quyền lực chính trị và kinh tế của nhà nước. Quyền 
lực tuyệt đối của ông vua được khẳng định có tính bất di bất dịch, trở thành tinh thần cơ bản, bao trùm 
toàn bộ quá trình lập pháp phong kiến Việt Nam, được xuất phát từ mục tiêu xây dựng chính quyền quân 
chủ tập trung chuyên chế cao độ theo mô hình Trung Hoa pháp hệ. (ii) Áp dụng nhất quán nguyên tắc 
trách nhiệm hình sự tập thể trong một số trường hợp. Để phát huy hiệu quả đấu tranh và phòng ngừa các 
vi phạm pháp luật, các triều đại phong kiến Việt Nam đều tiếp thu tư tưởng trách nhiệm liên đới từ học 
thuyết pháp trị và phát triển thành nguyên tắc trách nhiệm hình sự tập thể. Theo nguyên tắc này, đối với 
một số tội phạm, không những người phạm tội bị trừng phạt mà cả những người có quan hệ gia đình, 
thân tộc hoặc ở cùng một tổ chức làm ăn, sinh sống với người đó cũng bị trừng trị. Đối với các tội chống 
lại nhà vua thì việc trừng trị tập thể lại càng tàn khốc hơn nữa. Tư tưởng về trách nhiệm liên đới của 

 
23 Phan Huy Lê, Chu Thiên, Vương Hoàng Tuyên, Đinh Xuân Lâm, Lịch sử chế độ Phong kiến Việt Nam, tập 3, Nxb Giáo 
dục, Hà Nội, 1960, tr.502-503. 
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pháp luật Trung Hoa đã được các triều đại phong kiến Việt Nam vận dụng và phát huy trong suốt quá 
trình xây dựng pháp luật và thực tiễn quản lý xã hội. (iii) Thể hiện nhất quán tư tưởng đề cao trừng trị 
với chế độ hình phạt nặng nề, tàn ác là bản chất pháp lý của phong kiến Việt Nam. Các triều đại Việt 
Nam nói chung đều áp dụng chế độ ngũ hình cổ điển của phong kiến Trung Hoa với 5 hình phạt: xuy, 
trượng, đồ, lưu, tử và trở thành một trong những yếu tố Trung Hoa trong hệ thống pháp luật phong kiến 
Việt Nam. Tử hình là hình phạt nặng nhất, thường là chém (trảm) hoặc treo cổ (giảo). Nhằm đề cao tính 
răn đe, ngũ hình được quy định ở ngay Điều 1 của cả hai bộ luật Quốc triều hình luật và Hoàng Việt luật 
lệ. Đặc điểm chung của các hình phạt trên là đánh vào thân thể con người và mang tính đàn áp khốc liệt; 
được xác định là nhóm hình phạt chính trong hệ thống pháp luật phong kiến, được áp dụng đối với nhóm 
tội thập ác và để trừng trị cả những vi phạm có tính tư tưởng, đạo đức - luân lý. Ngoài ra, nhà nước 
phong kiến còn bổ sung thêm bằng một số hình phạt khác có tính chất hủy hoại, đày đọa thân thể và 
nhục mạ như: chặt chân tay, chặt ngón chân, thích chữ vào mặt, vào tay, bắt làm nô tì nhà người khác. 
Với hệ thống những quy định, chế tài trừng phạt dã man, tàn bạo, công khai bảo vệ lợi ích của giai cấp 
địa chủ phong kiến, pháp luật phong kiến thực sự đúng nghĩa với tên gọi là loại pháp luật “quả đấm”.  

2.3. Một số vụ tử hình tiêu biểu 
* Tru di tam tộc: Vụ án nổi tiếng nhất trong lịch sử Việt Nam là vụ án Lệ Chi Viên 荔 枝 園 mà 

Nguyễn Trãi, công thần khai quốc nhà Hậu Lê bị kết án giết vua Lê Thái Tông. Ngày 27 - 7- 1442 (năm 
Nhâm Tuất), vua Lê Thái Tông đi tuần ở miền Đông, duyệt quan ở thành Chí Linh, Hải Dương. Nguyễn 
Trãi đón vua ngự ở chùa Côn Sơn 崑 山 寺, nơi ở của Nguyễn Trãi. Ngày 4 - 8 vua về đến Lệ Chi Viên 
thuộc huyện Gia Định (nay là huyện Gia Lương, Bắc Ninh). Cùng đi với vua có Nguyễn Thị Lộ  阮 氏 
路, một người thiếp của Nguyễn Trãi khi ấy đã vào tuổi 40 được Lê Thái Tông yêu quý vì sắc đẹp, văn 
hay, luôn được vào hầu bên cạnh vua. Khi về đến Lệ Chi Viên, vua thức suốt đêm với Nguyễn Thị Lộ 
rồi băng hà (mới 20 tuổi). Các quan bí mật đưa về, ngày 6- 8 đến kinh sư, nửa đêm vào đến cung mới 
phát tang. Triều đình quy cho Nguyễn Thị Lộ tội giết vua, Nguyễn Trãi và gia đình bị án tru di tam tộc. 
Sau này, dù nhà Tây Sơn đã mất từ năm 1802 và chịu án Tru di tam tộc, hai cha con Nguyễn Văn Đức 
và Nguyễn Văn Đâu (con và cháu của vua Thái Đức Nguyễn Nhạc) trốn tránh sau nhiều năm vẫn bị nhà 
Nguyễn bắt và xử chém năm 1831. 

(ii) Voi giày: tiêu biểu là vụ nữ tướng Bùi Thị Xuân của Quang Trung bị Nguyễn Ánh áp dụng 
hình phạt này. Trong lịch sử Việt Nam, Bùi Thị Xuân là nữ danh tướng sống anh hùng, chết oanh liệt. 
Sách kể rằng: Sau trận đánh oanh liệt cuối cùng, vị nữ tướng anh hùng Bùi Thị Xuân bị trói đến trước 
mặt Nguyễn Ánh. Chúa Nguyễn tự đắc hỏi bà: Ta và Nguyễn Huệ ai hơn? Bà trả lời: “Chúa công ta, tay 
kiếm tay cờ mà làm nên sự nghiệp. Trong khi nhà người đi cầu viện ngoại bang, hết Xiêm đến Tàu làm 
tan nát cả sơn hà, cùng đều bị chúa công ta đánh cho không còn mảnh giáp. Đem so với chúa công ta, 
nhà ngươi chẳng qua là ao trời nước vũng”. Nguyễn Ánh đã từng trực tiếp bị bà đánh thua, nay lại bị bà 
sỉ nhục nên căm hận lắm. Khi bị hành hình, quấn quanh người tấm vải đỏ rực, bà đứng hiên ngang, hét 
to một tiếng làm bầy voi sợ hãi bước giật lùi. Quân lính được lệnh đốt hỏa pháo và đâm giáo nhọn thúc 
vào voi làm chúng hoảng loạn chạy xéo lên đè chết bà24. 

(iii) Lăng trì: Hình phạt này cũng từng áp dụng rộng rãi dưới chế độ phong kiến Việt Nam, được 
gọi nôm na là tùng xẻo. Do chịu ảnh hưởng điển lễ, pháp luật của Trung Hoa nên thời kỳ phong kiến 
Việt Nam cũng sử dụng hình phạt lăng trì. Cố đô Hoa Lư vẫn còn địa danh Tùng Xẻo - nơi xử tội nhân 
thời Đinh, Tiền Lê. Lăng trì là hình phạt  ghê rợn thuộc loại “ tận pháp trừng trị”. Tội nhân sẽ bị trói 
chặt vào cột, khi nghe tiếng hiệu lệnh phát ra đều đặn như tiếng trống, đao phủ sẽ xẻo một miếng thịt 
trên cơ thể phạm nhân xong lại dừng lại chờ tiếp hiệu lệnh tiếp theo. Phạm nhân vô cùng đau đớn vì bị 
xẻo từng miếng thịt trên người, đao phủ phải giữ cho tử tội không chết nhanh, để biết đớn đau theo từng 
nhát xẻo và đủ số nhát xẻo thì tội nhân mới được chết.  Phương pháp tử hình này cũng được các vua 
chúa dưới triều Gia Long, Minh Mạng, Tự Đức thi hành đối với những kẻ phản loạn, các vị thừa sai 
cũng như những người theo đạo Gia-tô...Vụ xử lăng trì, voi giày gây chấn động nhất có thể kể đến vụ 
vua Gia Long “tận pháp trừng trị” vua quan Tây Sơn trong Lễ hiến phù 献 扶 (lễ dâng tù binh) vào 

 
24 Sự thật cái chết của nữ tướng Bùi Thị Xuân (Kỳ 2): Ao trời nước vũng  
 https://danviet.vn/su-that-cai-chet-cua-nu-tuong-bui-thi-xuan-ky-2-ao-troi-nuoc-vung-7777964367.htm 

http://vi.wikipedia.org/wiki/L%E1%BB%8Bch_s%E1%BB%AD_Vi%E1%BB%87t_Nam
http://vi.wikipedia.org/wiki/V%E1%BB%A5_%C3%A1n_L%E1%BB%87_Chi_Vi%C3%AAn
http://vi.wikipedia.org/wiki/Nguy%E1%BB%85n_Tr%C3%A3i
http://vi.wikipedia.org/wiki/Nh%C3%A0_H%E1%BA%ADu_L%C3%AA
http://vi.wikipedia.org/wiki/L%C3%AA_Th%C3%A1i_T%C3%B4ng
http://vi.wikipedia.org/wiki/Nh%C3%A0_T%C3%A2y_S%C6%A1n
http://vi.wikipedia.org/wiki/Nguy%E1%BB%85n_Nh%E1%BA%A1c
http://vi.wikipedia.org/wiki/Nh%C3%A0_Nguy%E1%BB%85n
http://vi.wikipedia.org/wiki/Nh%C3%A0_Nguy%E1%BB%85n
http://vi.wikipedia.org/wiki/B%C3%B9i_Th%E1%BB%8B_Xu%C3%A2n
http://vi.wikipedia.org/wiki/Quang_Trung
http://vi.wikipedia.org/wiki/Nguy%E1%BB%85n_%C3%81nh
http://vi.wikipedia.org/wiki/Vi%E1%BB%87t_Nam
http://vi.wikipedia.org/w/index.php?title=%C4%90ao_ph%E1%BB%A7&action=edit&redlink=1
http://vi.wikipedia.org/wiki/Gia_Long
http://vi.wikipedia.org/wiki/Minh_M%E1%BA%A1ng
http://vi.wikipedia.org/wiki/T%E1%BB%B1_%C4%90%E1%BB%A9c
http://vi.wikipedia.org/wiki/Kit%C3%B4_gi%C3%A1o
https://hvdic.thivien.net/whv/%E6%89%B6
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tháng 11 năm Nhâm Tuất (1802)…Sách Đại Nam thực lục chính biên 大 南 寔 錄 正 編 chép: Quang 
Toản và những người con khác của Nguyễn Nhạc, Nguyễn Huệ là Quang Duy, Quang Thiệu và Quang 
Bàn bị 5 voi xé xác, đầu bị bỏ vào vò và giam trong ngục. Quang Tự, Quang Điện, Nguyễn Văn Trị, rồi 
các con của Nguyễn Nhạc (gồm: Thanh, Hán, Dũng) bị giết ngay sau khi bị bắt; chưa kể 31 người có 
quan hệ huyết thống với Nguyễn Huệ đều bị xử lăng trì. Lăng mộ nhà Tây Sơn như các lăng của vua 
Thái Đức 泰 德 và vua Quang Trung 光 中 bị quật lên, hài cốt bị giã nát quăng đi, đầu ba vua Tây Sơn 
(Thái Đức, Quang Trung và Cảnh Thịnh) và bài vị vợ chồng Nguyễn Huệ thì bị giam trong ngục tối. Nữ 
tướng Bùi Thị Xuân và con gái bị voi giày…Bức thư của giáo sĩ Bissachèrre cho biết khá chi tiết các 
bước vua Gia Long đã hành hình và làm nhục vua quan Tây Sơn trong lễ Hiến phù như sau:  “Tôi xin 
khởi sự với các việc về vua trẻ Tây Sơn. Trước hết người ta đã bắt vua đó mục kích một cảnh tượng đau 
lòng. Hài cốt của cha mẹ vua chết đã mười, mười hai năm nay, cùng hài cốt những người bà con gần của 
vua đều bị quật lên. Người ta sắp các xương của Quang Trung, cha vua đó, và các xương của mẹ 
vua…rồi người ta theo lệ bề ngoài chém cổ để làm sĩ nhục, và nhất là để các xương đó không còn sinh 
phúc cho con cháu, theo tục mê tín của người trong xứ. Rồi tất cả xương được dồn vào trong một cái giỏ 
lớn để binh sĩ đến tiểu tiện vào. Xong, người ta nghiền xương thành bột, bỏ vào một giỏ khác đặt trước 
vua trẻ Tây Sơn để làm cho vua đó đau khổ…Bấy giờ người ta dọn cho vua một bữa tiệc khá long trọng, 
chiếu theo tục trong xứ đối với nhửng kẻ sắp bị tử hình. Em vua (tức Quang Thiệu) can đảm hơn vua, 
thấy vua ăn thì trách, và bởi vì mâm người ta dọn đồ ăn bưng tới đó có những đặc điểm có ý tôn trọng 
chức vua, nên ông nói: “Nhà mình thiếu gì mâm, cần gì phải ăn mâm mướn”…Ăn xong, người ta nhét 
giẻ vào miệng vua và nhiều người khác để họ khỏi chửi mắng vua mới, đoạn trói chân tay vào bốn voi 
để cho voi xé. Một con voi đã kéo nát đùi và lòi gân vua ra, nhưng vua còn quay về cái giỏ chứa xương 
cha mẹ vua. Lý Hình dùng một con dao để phanh các phần còn dính lại với nhau ra làm bốn phần, cộng 
với cái đùi đã xé ra nữa là năm. Người ta đem bêu các phần đó lên, ở đầu một cái cọc cao, tại năm chợ 
đông người hơn trong đô thành. Các cọc đó được canh giữ ngày đêm và người ta dọa phạt nặng những ai 
làm mất đi; nhưng phải để vậy cho thối ra hoặc cho quạ ăn…”. Theo Quốc sử quán 國 史 館 triều 
Nguyễn, thì vua Gia Long sau khi có những thao tác “tận pháp trừng trị” lên hài cốt của Nguyễn Nhạc, 
Nguyễn Huệ và thân xác của Nguyễn Quang Toản…đã  chừa lại ba đầu lâu của 3 tiếm vương Nguyễn 
Nhạc, Nguyễn Huệ, Nguyễn Quang Toản, bỏ vào 3 cái vò, đậy nắp kỹ, niêm khằng, quấn xích sắt, chú 
bùa để giam vĩnh viễn tội phạm trong Nhà Đồ ngoại (sau đổi thành Vũ Khố) vào tháng 11 năm Nhâm 
Tuất (1802). Ngoài ra, thời kỳ Minh Mệnh cũng có một vụ lăng trì nổi tiếng khác là vào năm 1835, 
những đầu đảng phiến loạn thành Phiên An 藩 安 gồm 6 người bị xử lăng trì. 
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