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CáC ChứC NăNg Của MiễN, giảM hìNh Phạt tử hìNh Ở 
ĐôNg NaM á: KiNh NghiệM So SáNh Cho Việt NaM

tóM tắt

Tuy là rào chắn thủ tục cuối cùng giữa sự sống và cái chết trong những vụ án có áp 
dụng hình phạt tử hình, miễn, giảm hình phạt tử hình thường không nhận được sự chú 
ý thích đáng từ các nhà nghiên cứu luật học so sánh và tư pháp hình sự so sánh, trong 
đó có các nhà nghiên cứu viết về Đông Nam Á. Bài viết này được xây dựng trên cơ 
sở các nghiên cứu trước đây về miễn, giảm hình phạt tử hình ở Đông Nam Á theo hai 
hướng: (i) tập trung vào câu hỏi ‘ai’ là người đã được miễn, giảm hình phạt hơn là ‘có 
bao nhiêu’ người đã được miễn, giảm hình phạt; và (ii) cập nhật các kết quả khảo sát 
trước đây dựa trên các số liệu mới về miễn, giảm tử hình từ năm 2013. Sau khi lần lượt 
xem xét thực tiễn miễn, giảm tử hình hiện nay và triển vọng của nó trong tương lai ở 
từng quốc gia ‘chủ động duy trì án tử hình’ thuộc khu vực Đông Nam Á, bài viết sẽ đưa 
ra nhận xét về những gì Việt Nam có thể tham khảo cho chính sách miễn, giảm tử hình 
của mình trong tương lai từ thực tiễn miễn, giảm tử hình của các nước trong khu vực.

tS DaNiel PaSCoe
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a. Đặt VấN Đề

Tuy là rào chắn thủ tục cuối cùng giữa sự sống và cái chết trong những vụ án có áp 
dụng hình phạt tử hình, miễn, giảm hình phạt tử hình thường không nhận được sự chú 
ý thích đáng từ các nhà nghiên cứu luật học so sánh và tư pháp hình sự so sánh. Bài 
viết này được xây dựng trên cơ sở các nghiên cứu trước đây về miễn, giảm hình phạt 
tử hình ở Đông Nam Á theo hai hướng: (i) tập trung vào câu hỏi ‘ai’ là người đã được 
miễn, giảm hình phạt hơn là ‘có bao nhiêu’ người đã được miễn, giảm hình phạt; và 
(ii) cập nhật các kết quả khảo sát trước đây dựa trên các số liệu mới về miễn, giảm 
[tử hình] từ năm 2013.1 Phần B dưới đây sẽ giới thiệu về quyền miễn, giảm hình phạt 
và bốn chức năng hiện tại của miễn, giảm hình phạt [tử hình]. Tiếp đó, Phần C sẽ đề 
cập đến thực tiễn miễn, giảm [tử hình] hiện nay và triển vọng của nó trong tương lai ở 
những quốc gia ‘chủ động duy trì án tử hình’ thuộc khu vực Đông Nam Á.2 Cuối cùng, 
Phần D sẽ đưa ra những nhận xét ngắn gọn của tác giả về những gì Việt Nam có thể 
tham khảo cho chính sách miễn, giảm [tử hình] của mình trong tương lai từ thực tiễn 
miễn, giảm [tử hình] của các nước trong khu vực.

B. Bốn ChứC năng Của Miễn, giảM hình phạt [tử hình]

Miễn, giảm hình phạt là một thuật ngữ rộng dùng để chỉ nhiều biện pháp khác nhau 
nhằm miễn, giảm hình phạt đã tuyên. Trong những vụ án có áp dụng hình phạt tử hình, 
biện pháp quan trọng nhất là giảm hình phạt (chuyển hình phạt tử hình đã tuyên thành 
một hình phạt nhẹ hơn) và miễn hình phạt (tha bổng người đã bị kết án). Vậy mục đích 
của miễn, giảm hình phạt là gì? Nếu xem xét thực tiễn miễn, giảm hình phạt trên cả hai 
bình diện lịch sử và đương đại, kết hợp với quan điểm của các lý thuyết gia về tư pháp 

1 Pascoe D, ‘Clemency in Southeast Asian Death Penalty Cases’ [Ân xá trong Các Vụ án Liên 
quan đến Hình phạt Tử hình ở Đông Nam Á] (2014) 4 Centre for Indonesian Law, Islam and 
Society Policy Papers 4 [Bài luận Chính sách số 4 Trung tâm Nghiên cứu Pháp luật, Hồi 
giáo và Xã hội Indonesia] <http://law.unimelb.edu.au/centres/cilis/research/publications/cilis-
policy-papers> truy cập ngày 01/3/2017.

2 The định nghĩa của Ân xá Quốc tế (Amnesty International) các quốc gia ‘chủ động duy trì án 
tử hình’ là những quốc gia đã thi hành án tử hình đối với ít nhất một phạm nhân trong vòng 
10 năm qua (Hood R, and C Hoyle, The Death Penalty: A Worldwide Perspective [Hình phạt 
Tử hình: Góc nhìn Toàn cầu] (tái bản lần thứ 5, Oxford University Press [Nhà Xuất bản Đại 
học Oxford] 2015) tr. 503).
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hình sự, có thể thấy rằng việc miễn, giảm hình phạt trong các vụ án có áp dụng hình 
phạt tử hình là nhằm thực hiện bốn chức năng sau đây:3

A. Miễn, giảm hình phạt thể hiện ‘Sự Nhân từ Của Nhà Cầm Quyền’;

B. Miễn, giảm hình phạt thể hiện Sự Tương xứng Của Hình phạt;

C. Miễn, giảm hình phạt thể hiện Sự Chuộc lỗi; và

D. Miễn, giảm hình phạt nhằm đạt được Lợi ích Chính trị hoặc Lợi ích Thực 
dụng khác.

Trong chức năng thứ nhất, việc miễn, giảm hình phạt được thực hiện như là một ‘món 
quà’ nhân đạo của Nhà nước dành cho người bị kết án. Nó thể hiện sự khoan dung 
của nhà cầm quyền cũng như mong muốn của họ trong việc kiểm soát xã hội, và cũng 
nhằm thực hiện ‘quyền lực [của nhà cầm quyền] đối với sự sống và cái chết’, hơn là 
[phản ánh] những tình tiết thích đáng nào đó của vụ án. Nhìn chung, việc miễn, giảm 
hình phạt của những nhà cầm quyền quân chủ hoặc độc tài không do dân bầu ra, 
thường là dành cho toàn bộ thành viên của một nhóm người bị kết án nào đó, hay rơi 
vào diện này.  

Trong khi ‘sự nhân từ của nhà cầm quyền’ thường được thực hiện một cách tuỳ tiện 
và thậm chí là độc đoán, miễn giảm hình phạt nhằm bảo đảm sự tương xứng của hình 
phạt đòi hỏi hình phạt tử hình phải được chuyển thành tù giam trong một số trường hợp 
đã được quy định trước. Đó là những trường hợp mà việc chấp hành một cách cứng 
nhắc hình phạt được tuyên ban đầu sẽ dẫn đến việc áp dụng một hình phạt không thích 
đáng hoặc không tương xứng. Từ góc độ này, việc giảm hình phạt hoặc ân xá được 
xem là hợp lý bởi nó sẽ tăng cường, chứ không làm xói mòn, công lý trên phương diện 
bảo đảm sự tương xứng giữa hình phạt và hậu quả của hành vi phạm tội (retributive 
justice). Tuy nhiên, vì hệ thống pháp luật của các nước đã xây dựng các cơ chế riêng 
cho việc cá thể hóa hình phạt, bao gồm cả việc xem xét những gì mà tù nhân phải 
gánh chịu theo thời gian và xem xét cơ sở của các phán quyết, các trường hợp miễn, 
giảm hình phạt theo diện này đang có xu hướng giảm, dù vẫn còn xảy ra trong một số 
trường hợp đặc biệt.4

3 Về các ví dụ cụ thể, xem Pascoe D, ‘Explaining Death Penalty Clemency in the Socialist 
Republic of Vietnam’ [Lý giải Ân giảm Tử hình ở Nước Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam] 
(2016) 10(2) Vienna Journal on International Constitutional Law [Tạp chí  Luật Hiến pháp 
Quốc tế Vienna] tr. 165, tr. 180-182.

4 Strange C, ‘Introduction’ [Lời Giới thiệu] trong Qualities of Mercy: Justice, Punishment, and 
Discretion [Các Đặc tính của Sự Khoan hồng: Công lý, Hình phạt và Sự Cân nhắc] (UBC 
Press [Nhà Xuất bản UBC] 1996) tr. 14-15; Colgate-Love M, ‘The Twilight of the Pardon 
Power’ [Buổi Hoàng hôn của Quyền Tha miễn Trách nhiệm Hình sự] (2010) 100(3) Journal of 
Criminal Law and Criminology [Tạp chí Luật Hình sự và Tội phạm học] tr. 1169, tr. 1204.
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Ở chức năng thứ ba, miễn giảm hình phạt nhờ vào sự chuộc lỗi thường được thực hiện 
trên cơ sở xem xét nhân cách, xử sự hoặc những hành vi đáng khen của người phạm 
tội trước và sau khi bị bắt giữ. Mặc dù việc tha bổng hoặc các hình thức phóng thích 
khác đang thực hiện phần lớn chức năng này, miễn giảm hình phạt dựa trên sự chuộc 
lỗi vẫn có vai trò rất quan trọng với những hình phạt như tử hình, tù chung thân không 
được ân giảm và tù giam có ấn định thời hạn tối thiểu, và đây cũng là một phần trong xu 
hướng ngày càng đề cao việc cải tạo người phạm tội thông qua hoà giải với nạn nhân 
và cộng đồng (restorative justice) trong tư pháp hình sự.5

Cuối cùng, miễn, giảm hình phạt nhằm đạt được các lợi ích về chính trị hoặc các lợi ích 
thực dụng khác là hình thức thế tục (secular) của sự khoan dung của nhà cầm quyền 
(ở các Nhà nước bán thần quyền). Trong trường hợp này, việc miễn, giảm hình phạt là 
để đạt được các lợi ích chính trị cho nhà cầm quyền hoặc các lợi ích rộng lớn hơn cho 
cộng đồng và cũng là để khuyến khích người bị kết án thực hiện những hành vi có lợi 
cho cộng đồng, chứ không nhờ vào sự chuộc lỗi dựa trên đặc điểm của người bị kết 
án hoặc đặc điểm của vụ án.

Trên cơ sở xác định bốn chức năng trên của miễn, giảm hình phạt, phần tiếp theo của 
bài viết này sẽ tìm hiểu xem chức năng nào trong số các chức năng này được thực 
hiện ở các nước ‘chủ động duy trì án tử hình’ ở khu vực Đông Nam Á từ năm 1991 đến 
nay, đặc biệt là những phát triển kể từ năm 2013. Có năm quốc gia ASEAN tiếp tục duy 
trì và áp dụng hình phạt tử hình, chủ yếu là cho các tội giết người, mua bán ma túy, 
xâm phạm an ninh quốc gia và tội phạm có vũ trang, bao gồm: Thái Lan, Singapore, 
Malaysia, Indonesia và Việt Nam.

C. Miễn, giảM hình phạt Ở năM nướC Duy trì hình phạt tử hình Ở Đông naM Á

Thái Lan

Ở Thái Lan, việc miễn, giảm hình phạt được thực hiện dưới hình thức ‘Ân giảm Của 
Hoàng gia’ do Quốc vương Thái Lan quyết định, hiện là vua Maha Vajiralongkorn. Quốc 
vương có thể quyết định giảm hoặc miễn hình phạt tử hình dưới hình thức ‘Ân giảm Cá 
nhân Của Hoàng gia’ khi có đơn xin ân giảm của người bị kết án, hoặc dưới hình thức 
‘Ân giảm Tập thể Của Hoàng gia’ thông qua một sắc lệnh áp dụng cùng một lúc đối với 
nhiều phạm nhân. Đôi khi, Ân giảm Tập thể của Hoàng gia sẽ dẫn đến việc miễn giảm 
đối với tất cả các tử tù. 

5 Novak A, Comparative Executive Clemency: The Constitutional Pardon Power and the 
Prerogative of Mercy in Global Perspective [So sánh Quyền Ân xá của Nguyên thủ Quốc gia: 
Góc nhìn Toàn cầu về Quyền Tha miễn Trách nhiệm Hình sự trong Hiến pháp và Đặc quyền 
Miễn, Giảm Hình phạt của Nguyên thủ Quốc gia] (Routledge 2016) tr. 195-197.
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Nhìn chung, thực tiễn miễn, giảm hình phạt tử hình ở Thái Lan đi theo một mô hình 
khác biệt với bốn nước ASEAN còn lại. Ở Thái Lan, từ năm 1991 và kể cả trong một 
thời gian dài trước đó,6 việc giảm hình phạt tử hình được coi như là kết quả gần như 
chắc chắn đối với những tử tù đã sử dụng hết các cơ chế kháng cáo tư pháp, vì có 
rất ít người bị thi hành án tử hình so với số người được hưởng Ân giảm Cá nhân Của 
Hoàng gia hoặc Ân giảm Tập thể của Hoàng gia. Từ năm 1991 đến nay, có 50 người 
đã bị thi hành án tử hình và lần gần đây nhất đã là vào năm 2009.7 Trong số năm 
quốc gia là đối tượng nghiên cứu của bài viết này, thực tiễn miễn, giảm hình phạt [tử 
hình] của Thái lan là dễ nhận diện hơn cả: Thái Lan là ví dụ cho một nền tư pháp mà 
ở đó việc miễn, giảm [tử hình] được thực thi nhằm thể hiện ‘sự nhân từ của nhà cầm 
quyền’, ngay cả khi quốc vương thường chỉ đảm nhận vai trò có tính nghi lễ như ký 
vào [các văn kiện nhà nước].8 Mặc dù Ân giảm Cá nhân Của Hoàng gia có thể được 
lý giải trên cơ sở tính tương xứng của hình phạt, sự chuộc lỗi hay các lợi ích thực 
dụng và Ân giảm Tập thể Của Hoàng gia (trong trường hợp sự ân giảm này không áp 
dụng đối với mọi tử tù) cũng phụ thuộc vào các xử sự tốt [của người bị kết án] trong 
khi bị giam giữ,9 mục tiêu bao trùm của việc miễn, giảm [tử hình] trong suốt nhiều 
thập niên qua là để nâng cao hình ảnh của quốc vương Thái Lan trong lòng công 
chúng như là một vị vua giàu lòng trắc ẩn, khoan dung và tôn sùng Phật giáo.10  Dưới 
thời cha của vua Maha Vajiralongkorn, Bhumibol Adulyadej (người đã trị vì hơn 70 
năm kể từ năm 1946 cho đến khi băng hà vào tháng 10/2016), chế độ quân chủ đã 
thể hiện một ảnh hưởng thống nhất bên trong hệ thống chính trị đầy bất ổn với các vụ 
đảo chính quân sự thường xuyên xảy ra.

Mô hình lịch sử nêu trên vẫn tiếp tục kể từ năm 2013. Do tình trạng sức khỏe yếu 

6 Phỏng vấn Học giả về Thái Lan (Canberra 16/9/2009); Phỏng vấn Luật sư Nhân quyền 
Thái Lan (Bangkok 23/9/2012); Johnson DT và FE Zimring, The Next Frontier: National 
Development, Political Change, and the Death Penalty in Asia [Trận tuyến Tiếp theo: Sự Tiến 
bộ của Các Quốc gia, Những Thay đổi Chính trị và Hình phạt Tử hình ở Châu Á] (Oxford 
University Press [Nhà Xuất bản Đại học Oxford] 2009) 405.

7 Johnson và Zimring (chú thích 6) 403; Cornell Center on the Death Penalty Worldwide 
[Trung tâm Cornell về Hình phạt Tử hình Trên Toàn cầu], ‘Death Penalty Database’ [Dữ 
liệu về Hình phạt Tử hình] (Cornell Law School [Trường Luật Cornell] 2017) <https://www.
deathpenaltyworldwide.org/search.cfm>.

8 Phỏng vấn Học giả về Thái Lan (chú thích 6); Phỏng vấn Nhân viên Vụ Cải tạo [Bộ Tư pháp] 
Thái Lan (Bangkok 24/9/2012).

9 Pascoe D, ‘Comparing Death Penalty Clemency in Singapore and Thailand’ [So sánh Ân giảm 
Tử hình ở Singapore và Thái Lan] trong J Lu, M Travers và L Chang (chủ biên), Comparative 
Criminology in Asia [Tội phạm học So sánh ở Châu Á] (Springer 2017) tr. 170-173.

10 Chotibal P, ‘The Royal Prerogative of Pardon in Thailand’ [Đặc quyền Tha miễn Trách nhiệm 
Hình sự của Hoàng gia Thái Lan] (Luận án Thạc sỹ Luật, Khoa Luật, Đại học Chulalongkorn 
1990).
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kém của Quốc vương Bhumibol trong khoảng hơn một thập niên cuối cùng trong thời 
gian trị vì của vị vua này nên các đơn xin Ân giảm Cá nhân Của Hoàng gia [vào thời 
kỳ này] thường không được trả lời.11 Và mặc dù pháp luật Thái Lan cho phép thi hành 
án tử hình sau 60 ngày trong những trường hợp như vậy,12 Chính phủ Thái Lan trái 
lại thường ban hành các sắc lệnh Ân giảm Tập thể của Hoàng gia để có thể định kỳ 
xoá bỏ số lượng tử tù. Theo báo cáo trên phương tiện thông tin đại chúng, sắc lệnh 
Ân giảm Tập thể Của Hoàng gia cuối cùng dưới thời Quốc vương Bhumibol được ban 
hành vào tháng 8/2012, đã ân giảm cho 58 người bị kết án tử hình không còn quyền 
kháng cáo theo quy định pháp luật.13 Thêm vào đó, sau khi lên ngôi vào tháng 12/2016, 
Quốc vương mới đã ban hành một sắc lệnh ân giảm cho tất cả những người bị tuyên 
phạt tử hình xuống thành tù chung thân, cùng với việc phóng thích khỏi nhà tù những 
tội phạm ít nghiêm trọng, những người có vấn đề về sức khoẻ hoặc tâm thần trong thời 
gian giam giữ và những tù nhân có tuổi đời rất trẻ hoặc rất già.14

Kế hoạch Hành động Về Nhân quyền Lần Thứ hai (2009-2013) và Lần Thứ ba (2014-
2018) của Thái Lan đã đưa ra các kế hoạch cụ thể về việc bãi bỏ hình phạt tử hình,15 
tương tự như tuyên bố của Thái Lan về Đánh giá Định kỳ Toàn cầu năm 2016.16 Tuy 
nhiên, chưa rõ là khi nào thì chính quyền quân sự hiện thời sẽ thực hiện bước đi này. 
Trong khi chờ đợi, dưới triều đại của vị Quốc vương mới, Ân giảm Cá nhân và Ân giảm 
Tập thể Của Hoàng gia sẽ được tiếp tục thu hẹp hoặc định kỳ xoá bỏ danh sách tử tù 
chờ thi hành án để thể hiện lòng nhân từ của hoàng gia.  

Singapore

11 Breen D, ‘Thailand and the Death Penalty’ [Thái Lan và Hình phạt Tử hình] (Taiwan Alliance 
to End the Death Penalty [Liên minh Tranh đấu cho Việc Chấm dứt Hình phạt Tử hình ở Đài 
Loan], 16/5/2013) <http://www.taedp.org.tw/en/story/2541>.

12 Mục 271(1) Bộ luật Tố tụng Hình sự 1934 [Criminal Procedure Code 1934] (Thái Lan).

13 Hands off Cain, ‘Thailand – Retentionist’ [Thái Lan – Quốc gia Duy trì Hình phạt Tử hình] 
(NGO Country Profile [Hồ sơ Quốc gia của Tổ chức Phi Chính phủ] 1999-2017) <http://www.
handsoffcain.info/bancadati/schedastato.php?idstato=12000037&idcontinente=23>.

14 Như trên.

15 Cornell Center on the Death Penalty Worldwide (chú thích 7).

16 ADPAN, ‘ADPAN Welcomes Thailand’s Commitment To The Abolition Of The Death Penalty 
at the UN Human Rights Council’s Universal Periodic Review (UPR) of Thailand in Geneva 
on 11/5/2016’ [ADPAN Hoan nghênh Cam kết của Thái Lan về Bãi bỏ Hình phạt Tử hình tại 
Kiểm điểm Định kỳ Phổ quát (UPR) đối với Thái Lan của Hội đồng Nhân quyền Liên hiệp 
quốc tại Geneva vào ngày 11/5/2016] (NGO Media Statement [Thôn cáo Báo chí của Tổ 
chức Phi Chính phủ], 20/5/2016) <https://adpan.org/2016/05/21/adpan-welcomes-thailands-
commitment-to-the-abolition-of-the-death-penalty-at-the-un-human-rights-councils-
universal-periodic-review-upr-of-thailand-in-geneva-on-1152016/>.
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Điều 22P của Hiến pháp Singapore năm 1965 cho phép Tổng thống miễn, giảm hình 
phạt tử hình ‘trên cơ sở tư vấn của Nội các’. Ở đây, ‘trên cơ sở tư vấn [của Nội các]’ có 
nghĩa là, theo mô hình chính phủ Westminster, Nội các Singapore sẽ quyết định tập thể 
và Tổng thổng phải làm theo quyết định này.17

Ở một thái cực trái ngược với Thái Lan, việc miễn giảm án tử hình rất hiếm khi được 
thực hiện ở Singapore. Chỉ có sáu trường hợp được ân giảm tử hình kể từ khi Singapore 
tuyên bố độc lập vào năm 1965, ba trong số này là từ năm 1991.18 Trong cùng khoảng 
thời gian đó, hàng trăm đơn xin ân giảm tử hình đã bị từ chối.19 

Mặc dù các thảo luận bên trong Nội các và lý do chính thức của các quyết định ân giảm 
không được tiết lộ với cả người bị kết án và công chúng, từ sáu trường hợp thành công 
kể từ năm 1965, có thể thấy rằng hình phạt tử hình được ân giảm trong những trường 
hợp rất chọn lọc, cụ thể như sau: 

• bệnh hiểm nghèo; 

• phạm tội lần đầu hoặc khi tuổi đời còn trẻ; 

• giết người trong tình trạng tự phát hoặc bị kích động; hoặc  

• người bị kết án là tòng phạm chứ không phải chính phạm.20

Thực tiễn thời gian qua ở Singapore thể hiện rõ việc miễn, giảm hình phạt tử hình là để 
bảo đảm tính tương xứng của hình phạt. Lần ân giảm gần đây nhất là do Tổng thống 
Ong Teng Cheong thực hiện vào năm 1998; và do đó, không có vụ việc nào đáng được 
nói đến tính từ năm 2013.21 Tuy nhiên, với việc thông qua một đạo luật mới vào năm 
2013, cho phép các quan toà được lựa chọn về việc áp dụng hình phạt tử hình trong 
một số vụ án giết người hoặc mua bán ma túy mà trước đây bắt buộc phải áp dụng hình 
phạt tử hình,22 thì việc miễn giảm tử hình trong tương lai sẽ còn ít xảy ra hơn nữa vì các 

17 Chan W-C, ‘The Death Penalty in Singapore: in Decline but Still Too Soon for Optimism’ [Hình 
phạt Tử hình ở Singapore: Đang Giảm nhưng Còn Quá Sớm để Lạc quan] (2016) 11 Asian 
Journal of Criminology [Tạp chí Tội phạm học Châu Á] tr. 179, tr. 201.

18 Như trên tr. 200.

19 Như trên tr. 183.

20 Pascoe (chú thích 9). Một khả năng nữa là ba trong số sáu tù nhân này đã được ân giảm vì 
đã hợp tác với cảnh sát và các công tố viên để được kết án là tòng phạm. Điều 22P(1)(a) 
Hiến pháp Singapore quy định rõ về việc ân giảm trong những trường hợp như vậy.

21 Chan (chú thích 17) tr. 200.

22 Bộ luật Hình sự (Sửa đổi) 2012 [Penal Code (Amendment) Act 2012] (Singapore); Luật Sử 
dụng Ma túy Trái phép (Sửa đổi) 2012 [Misuse of Drugs (Amendment) Act 2012] (Singapore).
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viên chức tư pháp và công tố viên sẽ sử dụng quyền lựa chọn của mình để tránh áp 
dụng hình phạt tử hình trong những trường hợp không thích đáng. Thực tế, có những 
người đã bị kết án tử hình trước đây đã được ‘xem xét lại hình phạt’ theo thủ tục này, 
trong đó ít nhất 13 người đã được giảm từ hình phạt tử hình xuống các hình phạt nhẹ 
hơn vào tháng 11/2015.23

Malaysia

Không như Singapore, miễn giảm [tử hình] ở Malaysia được thực hiện ở cấp tiểu bang. 
Người chính thức có thẩm quyền quyết định việc miễn giảm [tử hình] là Tiểu vương Thế 
tập Hồi giáo (Islamic Hereditary Ruler) ở chín tiểu bang (tức là vua, Raja hoặc Yang 
di-Pertuan Besar của các tiểu bang đó) hoặc Thống đốc do Nhà nước bổ nhiệm ở bốn 
tiểu bang không có Tiểu vương Thế tập Hồi giáo hoặc Quốc vương Malaysia (Yang 
di-Pertuan Agong) trong các vụ án ở cấp liên bang hoặc liên quan đến quân đội hay an 
ninh quốc gia. Mỗi một người có thẩm quyền quyết định đều được tư vấn bởi một Ủy 
ban Ân xá được thành lập theo Điều 42(1) Hiến pháp Malaysia năm 1957. Tất cả các 
bản án tử hình đã tuyên đều tự động được xem xét miễn giảm,24 và trong số đó thì đã 
có 95 trường hợp được ân giảm trong khoảng thời gian từ 2010 đến 2016,25 một con 
số lớn hơn rất nhiều so với nước láng giềng Singapore.

Trước đây, các học giả’ và nhà báo vẫn xem các nhân tố phi pháp lý là có vai trò quan 
trọng nhất đối với quyết định của các Ủy ban Ân xá tiểu bang và liên bang.26 Các nhân 

23 Amnesty International [Ân xá Quốc tế], ‘Singapore: Imminent Hanging of Malaysian National 
Undermines Death Penalty Reforms’ [Singapore: Vụ Chuẩn bị Treo cổ Công dân Malaysia 
Làm Suy yếu Các Cải cách về Hình phạt Tử hình] AI-Index ASA 36/2818/2015 (5/11/2015). 
Có tổng cộng 34 tử tù đã được xem xét lại hình phạt theo quy định pháp luật mới (Amnesty 
International [Ân xá Quốc tế], ‘Cooperate or Die: Singapore’s Flawed Reforms to the 
Mandatory Death Penalty’ [Hợp tác Hay là Chết: Các Cải cách Khiếm khuyết của Singapore 
Đối với Hình phạt Tử hình Bắt buộc] AI-Index ACT 50/7158/2017 (2017) 5).

24 Mục 281(c) Bộ luật Tố tụng Hình sự 1999 [Criminal Procedure Code 1999] (Malaysia).

25 New J-L, ‘Anwar’s last hope is a pardon from the Agong, but do these things come easy?  
We check’ [Hy vọng cuối cùng của Anwar là được Quốc vương ân xá, nhưng điều này 
liệu có dễ dàng? Chúng ta hãy kiểm tra.] (CILISOS Current Issues [Các Vấn đề Hiện tại], 
15/12/2016) <https://cilisos.my/is-a-royal-pardon-the-last-resort-for-anwar-but-how-easy-is-
it-to-get-pardoned/>.

26 Talib NH, ‘The Powers and Functions of the Pardons Board in Malaysia – A Review’ [Nhìn 
lại Quyền hạn và Chức năng của Ủy ban Ân xá ở Malaysia] (Luận án Thạc sỹ Luật, Đại 
học Malaya 1989) 31; ‘Death or Life: Decision on Penang Pair “This Weekend”’ [Chết hay 
Sống: Phán quyết Cặp đôi ở Penang vào “Cuối Tuần Này”] The Advertiser [Người Quảng 
cáo] (19/6/1986); ‘Insults could see convicted men hang: lawyer’ [Những Lời Xúc phạm 
Có thể Khiến cho Các Bị cáo bị Kết án Treo cổ: [Ý kiến] Luật sư’ The Advertiser [Người 
Quảng cáo] (14/01/1986); Aisbett N, ‘Echoes of Barlow and Chambers’ [Dư âm của Vụ 
Barlow và Chambers] The West Australian [Người Tây Úc] (14/7/2001); Azlan S, ‘The Role 
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tố phi pháp lý liên quan đến các trường miễn, giảm hình phạt tử hình kể từ năm 1991 
bao gồm: duy trì quan hệ quốc tế tốt đẹp với chính quyền của quốc gia mà người bị 
kết án là công dân, những đóng góp trước đây của người bị kết án đối với cộng đồng 
và các mối quan hệ chính trị của người bị kết án.27 Điều này cho thấy [miễn giảm tử 
hình ở Malaysia] thường được lý giải bởi các lý do liên quan đến sự chuộc lỗi và và 
có tính thực dụng như đã phân tích ở trên—khá giống với ở Việt Nam, như tác giả sẽ 
phân tích dưới đây. Với các quyết định miễn giảm tử hình được công bố vào sinh nhật 
của các Tiểu vương Thế tập và như là một phần của lễ đăng quang,28 có thể thấy rằng 
sự nhân từ của nhà cầm quyền cũng là một yếu tố liên quan như trường hợp của Thái 
Lan. Các Tiểu vương Thế tập là người bảo vệ của đạo Hồi tại chín tiểu bang, và sự 
nhân từ là một giá trị quan trọng trong pháp luật Hồi giáo.29 Hơn nữa, công bố Ân giảm 
Của Hoàng gia chỉ là một trong những cách thức hạn chế mà các Tiểu vương Thế tập 
có thể thực thi quyền lực đối với các thần dân của mình, xét trong bối cảnh [sự hiện 
diện của] chính quyền dân cử đã khiến cho vai trò pháp lý chính thức của họ bị thu hẹp 
trong những thập niên qua.30

Tuy nhiên, việc các nhà bình luận tập trung vào các nhân tố phi pháp lý nêu trên có 
thể chỉ cho thấy là các vụ việc được ‘công chúng quan tâm’ có tính thời sự hơn nhiều 
so với các đơn xin ân giảm bình thường được chấp thuận trên cơ sở về tính tương 
xứng của hình phạt (trường hợp hình phạt đã tuyên bị coi là không tương xứng) như ở 
Singapore, hoặc dựa trên các căn cứ có tính chuộc lỗi, chẳng hạn như nhờ có thái độ 
cư xử và làm việc tốt trong thời gian giam giữ mà phạm nhân được ân xá hoặc phóng 
thích. Từ năm 1991, [các quyết định] miễn giảm án tử hình trên cơ sở tính tương xứng 

of Constitutional Rulers in Malaysia’ [Vai trò của Các Nhà Cầm quyền Hiến định ở Malaysia] 
trong FA Trinidad and HP Lee (chủ biên), The Constitution of Malaysia: Further Perspectives 
and Developments [Hiến pháp Malaysia: Những Cách Nhìn Khác và Sự Phát triển] (Oxford 
University Press [Nhà Xuất bản Đại học Oxford] 1986) tr. 86-87.

27 Về các ví dụ cụ thể, xem Pascoe D, ‘What the Rejection of Anwar Ibrahim’s Petition for 
Pardon Tells Us About Malaysia’s Royal Pardons System’ [Việc Từ chối Đơn Xin Ân xá của 
Anwar Ibrahim Cho Chúng ta Thấy Điều gì về Hệ thống Ân xá của Hoàng gia Malaysia] 
(2016) 18(1) Asian-Pacific Law and Policy Journal [Tạp chí Pháp luật và Chính sách Châu 
Á – Thái bình dương] tr. 63, tr. 72-79.

28 New (chú thích 25).

29 Abu-Nimer M, ‘A Framework for Nonviolence and Peacebuilding in Islam’ [Khuôn khổ cho 
Nguyên tắc Phi Bạo lực và Xây dựng Hoà bình trong đạo Hồi] (2001) 15 Journal of Law and 
Religion [Tạp chí Pháp luật và Tôn giáo] tr. 217, tr. 248.

30 Kershaw R, Monarchy in South-East Asia: The Faces of Tradition in Transition [Nền Quân chủ 
ở Đông Nam Châu Á: Đương đầu với Những Truyền thống đang Thay đổi] (Routledge 2001) 
tr. 160; Richardson M, ‘Malaysia Prepares to Strip Sultans of their Immunity’ [Malaysia Chuẩn 
bị Tước quyền Miễn trừ của Các Tiểu vương] International Herald Tribune [Diễn đàn Thông 
tin Quốc tế] (15/12/1992).



127ALC
BRIEFING
PAPER

12

của hình phạt đã viện dẫn các lý do như là tuổi đời còn trẻ của người bị kết án, các tình 
huống khiến cho một phần hoặc toàn bộ luận điểm bào chữa của luật sư biện hộ tại 
phiên toà không thể chứng minh được, những bất thường trong thủ tục tố tụng và các 
tình huống khác mà theo các tiêu chuẩn pháp lý việc giảm hình phạt phải được đưa ra 
xem xét tại phiên toà.31

Tuy Chính phủ hiện tại của Malaysia đã công bố kế hoạch về việc bãi bỏ quy định về 
bắt buộc áp dụng hình phạt tử hình và cho phép Toà án có quyền cân nhắc về việc 
áp dụng hình phạt tử hình trong tất cả các vụ án,32 việc thi hành án tử hình vẫn được 
tiến hành ở Malaysia, với ít nhất là chín vụ xảy ra vào năm 201633 và trung bình hai 
vụ/năm trong khoảng thời gian từ 1998 đến 2015.34 Từ năm 2013, các chính trị gia 
đối lập ở Malaysia đã liên tục gây áp lực với Chính phủ về việc công bố các thông tin 
chính xác về số lượng người bị thi hành án tử hình hàng năm và các trường hợp xin 
ân giảm thông qua việc chất vấn tại nghị trường.35 Tuy nhiên, toàn bộ quá trình này 
vẫn còn thiếu tính minh bạch. Những gì chúng ta được biết về thực tiễn miễn giảm tử 
hình những năm gần đây cho thấy các Tiểu vương Thế tập, Thống đốc Tiểu bang và 
Yang di-Pertuan Agong đang thực hiện trách nhiệm triệu tập và chủ trì các phiên họp 
của các Ủy ban Ân xá một cách nghiêm túc hơn, và ngày càng có ít người phải chờ đợi 
nhiều năm, thậm chí là hàng thập kỷ, để đơn xin ân giảm của họ được xem xét trên cơ 
sở nhân đạo. Theo tổ chức phi chính phủ Hands off Cain: ‘Thông thường, khoảng thời 
gian từ khi tuyên cho đến khi thi hành án tử hình là hai năm. Tuy nhiên, một số trường 
hợp xin miễn giảm có thể kéo dài đến hơn 10 năm.’36 Nếu thông tin này là chính xác 
thì thông lệ hai năm là một sự tiến bộ lớn so với thực tế những năm trước đây, khi mà 
thời gian chờ đợi Ủy ban Ân xá xem xét kéo dài tới 15 năm còn phổ biến,37 vì các Tiểu 

31 Về các ví dụ cụ thể, xem Pascoe (chú thích 27) 72-79.

32 Hands off Cain, ‘Malaysia – Retentionist’ (NGO Country Profile 2000-2017) <http://www.
handsoffcain.info/bancadati/schedastato.php?idcontinente=23&nome=Malaysia>.

33 Amnesty International [Ân xá Quốc tế], ‘Death Sentences and Executions 2016’ [Các Vụ 
Tuyên và Thi hành Án Tử hình năm 2016] AI-Index ACT 50/5740/2017 (NGO Report [] (NGO 
Report [Báo cáo của Tổ chức Phi Chính phủ], 4/2017) <https://www.amnesty.org/download/
Documents/ACT5057402017ENGLISH.PDF> truy cập ngày 29/6/ 2017.

34 Palansamy Y, ‘End of Malaysia’s Mandatory Death Sentence on the Horizon’ Malay Mail 
Online (17 November 2015) <http://www.themalaymailonline.com/malaysia/article/end-of-
malaysias-mandatory-death-sentence-on-horizon>.

35 Hands off Cain (chú thích 31).

36 Như trên.

37 Pascoe (chú thích 27) 90 chú thích 130. Đáng chú ý là từ 2010 đến 2016, đã có 95 tử tù đã 
được giảm hình phạt hoặc tha bổng trong giai đoạn so với tổng số 98 tù nhân đã được giảm 
hình phạt hoặc tha bổng trong giai đoạn 2001—2012. Trong số 98 người này, có những 
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vương Thế tập thường được biết đến với việc xem nhẹ việc triệu tập các phiên họp 
[của Ủy ban Ân xá].38

Nếu xu hướng gần đây tiếp tục thì có khả năng là trong trung hạn, những trường hợp 
miễn giảm [tử hình] trên cơ sở chuộc lỗi, tức là dựa trên hành vi ứng xử tốt của phạm 
nhân sau một thời gian dài bị giam giữ sẽ trở nên ít đi. Trừ khi Chính phủ Malaysia đẩy 
mạnh tốc độ thi hành án tử hình, và nếu hình phạt tử hình có tính chất bắt buộc tiếp tục 
được duy trì, số người chờ thi hành án tử hình sẽ tiếp tục gia tăng. Vào năm 2016, có 
hơn 1000 người đang kháng cáo/xin miễn giảm [hình phạt tử hình] ở những giai đoạn 
khác nhau. Trong số này, có hơn 400 người là công dân nước ngoài.39 Những người 
này sẽ khiến cho các Ủy ban Ân xá tiếp tục bận rộn bởi Chính phủ phải cân nhắc về 
việc cân bằng các lợi ích về ngoại giao với các lợi ích của việc thực thi pháp luật. Trái 
lại, 600 công dân Malaysia lại hy vọng rằng đề xuất bãi bỏ hình phạt tử hình có tính 
chất bắt buộc sẽ tạo cơ hội cho việc ‘quyết định lại hình phạt’ có tính cách hồi tố và 
theo hướng giảm nhẹ hình phạt, điều đã xảy ra đối với một số tử tù ở Singapore như 
đã trình bày ở trên.

Indonesia

Ở Indonesia, việc miễn, giảm hình phạt tử hình do Tổng thống thực hiện, theo Điều 
14(1) Hiến pháp năm 1945. Khi thực hiện quyền này, Tổng thống phải tham khảo ‘ý kiến 
tư vấn của Tòa án Tối cao’, tuy điều này cũng có nghĩa là Tổng thống có thể bỏ qua ý 
kiến của Bộ phận Hình sự bên trong các Toà án và đưa ra một quyết định hoàn toàn 
trái ngược40 hay dựa trên ý kiến tư vấn của các bên chính thức có liên quan khác khi 
quyết định việc chấp thuận hoặc bác đơn xin ân giảm [tử hình].41

Trong số năm quốc gia là đối tượng nghiên cứu của bài viết này, thực tiễn miễn, giảm 
[hình phạt tử hình]—cũng như các ưu tiên trong việc duy trì trật tự và pháp luật và sự 

người không bị tuyên phạt tử hình (New (chú thích 25) và MADPET ‘Only 98 pardons since 
2001 in Malaysia’ [Chỉ Có 98 Vụ Ân xá ở Malaysia kể từ năm 2001] (Blog Post, 29 July 2012) 
<http://madpet06.blogspot.com/2012/07/only-98-pardons-since-2001-in-malaysia.html>).

38 Phỏng vấn Thành viên Hội đồng Luật sư Malaysia (Malaysian Bar Council) (Kuala Lumpur 
26/10/2011); Phỏng vấn Nhân viên Phi Chính phủ Malaysia (Kuala Lumpur 25/10/2011).

39 ‘Kasthuri: Cabinet shifting goal post on death penalty’ [Kasthuri: Chính phủ thay đổi luật chơi 
về hình phạt tử hình] Free Malaysia Today [Malaysia Tự do Ngày nay] (11/6/ 2016) <http://
www.freemalaysiatoday.com/category/nation/2016/07/11/kasthuri-cabinet-shifting-goal-post-
on-death-penalty/>.

40 Lindsey T và P Nicholson, Drugs Law and Legal Practice in Southeast Asia [Pháp luật về Ma 
tuý và Thực tiễn Pháp lý ở Đông Nam Á] (Hart 2016) tr. 104.

41 Phỏng vấn Cựu Bộ trưởng, Thành viên Nội các Indonesia (Melbourne 21/11/2016); Phỏng 
vấn Bộ trưởng, Thành viên Nội các Indonesia (Jakarta 15/4/2013).
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thay đổi của các ưu tiên này—ở Indonesia kể từ năm 1991, từ thời độc tài (Suharto) 
cho đến thời dân chủ (Thời kỳ Cải cách Hậu Suharto), là đa dạng nhất. Các quyết định 
miễn giảm án tử hình của Tổng thống trong khoảng thời gian này cung cấp các ví dụ 
minh họa42 cho cả miễn giảm vì lý do thực dụng (thể hiện ở các trường hợp miễn giảm 
trong thời gian chuyển đổi sang chế độ dân chủ và các trường hợp miễn giảm nhằm 
bảo vệ tử tù người Indonesia ở nước ngoài) và [miễn giảm] nhằm bảo đảm sự tương 
xứng của hình phạt (như các trường hợp miễn giảm vì kết án sai, vì có luận điểm bào 
chữa [mới] hoặc vì hình phạt áp dụng cho người vận chuyển ma tuý là không tương 
xứng), cũng như [miễn giảm] vì lý do chuộc lỗi (như miễn giảm vì phạm nhân đã thể 
hiện sự hối cải và có hành vi tốt trong thời gian giam giữ). Tuy nhiên, nếu Dự thảo Bộ 
luật Hình sự mới của Indonesia được cơ quan lập pháp nước này (DPR) thông qua  
mà không có sửa đổi nào lớn thì hình phạt tử hình sẽ tự động chuyển thành tù chung 
thân hoặc tù có thời hạn 20 năm nếu phạm nhân có hành vi xử sự tốt trong 10 năm đầu 
kể từ khi bị tuyên án tử hình.43  Thủ tục này, tương tự như hình phạt ‘tử hình treo’ của 
Trung Quốc,44 có thể khiến cho miễn, giảm án tử hình vì lý do chuộc lỗi trở nên hiếm 
gặp hơn vì hành vi cải tạo tốt và sự hối cải sẽ được tưởng thưởng theo một hình thức 
ít độc đoán hơn.

Từ khi lên nắm quyền vào năm 2014, Tổng thống đương nhiệm của Indonesia, Joko 
‘Jokowi’ Widodo, đã có một số tuyên bố với công chúng rằng ông sẽ không ân giảm cho 
những người mua bán trái phép chất ma túy bị tuyên án tử hình,45 những người chiếm 
hơn 40% trong tổng số hơn 165 tử tù của Indonesia.46 Thế nhưng, so với người tiền 
nhiệm Susilo Bambang Yudhoyono, Jokowi lại tỏ ra khoan dung hơn với các tội phạm 

42 Xem Pascoe (chú thích 1) tr. 10, 14, 17; Amnesty International, Indonesia: A Briefing on 
the Death Penalty [Indonesia: Tóm tắt về Hình phạt Tử hình], AI-Index ASA 21/040/2004 
(30/9/2004) tr. 9; ‘Clemency for drug convicts part of diplomatic effort, says govt’ [Việc ân 
giảm cho những người bị kết án về ma tuý là một phần của những nỗ lực ngoại giao, theo lời 
của chính phủ] The Jakarta Post [Bưu điện Jakarta] (19/10/2012); Aritonang M và B Saragih, 
‘Drug dealer clemency “a setback”’ [Ân giảm cho Tội phạm Buôn bán Ma tuý] The Jakarta 
Post [Bưu điện Jakarta] (13/10/2012); ‘DuaTerpidana Mati DapatGrasidariPresiden Jokowi’ 
Seruu (12/5/2016) <http://utama.seruu.com/read/2016/05/12/282865/dua-terpidana-mati-
dapat-grasi-dari-presiden-jokowi>.

43 Điều 91 Dự thảo Bộ luật Hình sự [Draft Criminal Code] (Indonesia).

44 Điều 48 Luật Hình sự 1997 [Criminal Law 1997] (Trung Quốc).

45 Pascoe D, ‘Three Coming Legal Challenges to Indonesia’s Death Penalty Regime’ [Ba Thách 
thức Sắp tới về Mặt Pháp lý đối với Chế độ Hình phạt Tử hình ở Indonesia] (2015) 2(2) 
Indonesian Journal of International and Comparative Law [Tạp chí Luật Quốc tế và Luật So 
sánh Indonesia: Góc nhìn Chính trị - Xã hội] tr. 239, tr. 278.

46 Lamb K, ‘Indonesia: families told that 14 death row prisoners will be executed tonight’ 
[Indonesia: gia đình của 14 tử tù được thông báo là họ sẽ bị hành quyết vào tối nay] The 
Guardian [Người Bảo vệ] (28/7/2016).
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giết người. Vào thời điểm tác giả viết bài này, Jokowi đã ân giảm án tử hình cho bảy 
trường hợp phạm tội giết người’.47 Thiếu [thông tin về] các lý do chính thức, lý do khả dĩ 
nhất [cho các trường hợp miễn giảm này] là vụ án có nhiều tình tiết giảm nhẹ và phạm 
nhân đã cư xử tốt trong thời gian bị giam giữ (lưu ý rằng các tử tù ở Indonesia không 
được giảm án trong Ngày Độc lập hàng năm ở nước này).

Việt Nam

Hiến pháp mới nhất của Việt Nam được thông qua vào năm 2013 trao cho Chủ tịch 
nước quyền miễn, giảm [hình phạt tử hình] tại Điều 88(3). Người bị kết án tử hình 
phải xin ân giảm trong thời hạn 7 ngày kể từ ngày bản án có hiệu lực cuối cùng được 
tuyên,48 và nếu đơn xin ân giảm được chấp thuận thì hình phạt tử hình sẽ được chuyển 
thành tù chung thân.49  Những quy định tương tự trong Hiến pháp cũng đã được áp 
dụng trong suốt thập niên 1980 và 1990, nhưng cần lưu ý rằng Hội đồng Nhà nước—
‘Nguyên thủ Quốc gia Tập thể’ của Việt Nam—đã thực hiện quyền ân giảm án tử hình 
trong giai đoạn 1980—1992.50

Tuy có ít thông tin về cấu trúc của quy trình quyết định bên trong liên quan đến việc 
miễn giảm [án tử hình], ít nhất [chúng ta] cũng biết rằng Chánh án Tòa án Nhân dân Tối 
cao phải đưa ra đề nghị với Chủ tịch nước về việc có chấp thuận đơn xin ân giảm hay 
không.51 Bên cạnh đó, trong một tổ chức phức tạp như Đảng Cộng sản Việt Nam, có 
thể đoán rằng các bộ ngành và cơ quan nhà nước khác cũng đưa ra các khuyến nghị 
bổ sung cho Chủ tịch nước (trước đây là Hội đồng Nhà nước) về việc xem xét đơn xin 
ân giảm án tử hình.

47 Mulyana A, ‘KIP SidangkanSetnegSoalTransparansiPemberianGrasi,’ RMOL (15/02/2016)  
<http://hukum.rmol.co/read/2016/02/15/235813/KIP-Sidangkan-Setneg-Soal-Transparansi- 
Pemberian-Grasi->  truy cập 01/3/2017; ‘Jokowi Berikan Grasi Dua Terpidana Mati Asal 
Sumut’ Inilah Medan (12/52016) <http://www.inilahmedan.com/2016/05/jokowi-berikan-grasi-
dua-terpidana-mati.html> truy cập 30/10/2017.

48 Điều 258(1) Bộ luật Tố tụng Hình sự (Việt Nam).

49 Điều 35 Bộ luật Hình sự 1999 (Việt Nam).

50 Sidel M, The Constitution of Vietnam: A Contextual Analysis [Hiến pháp Việt Nam: Phân tích 
trong Bối cảnh] (Hart 2009) tr. 71-72.

51 Hiebert M, ‘Merchants of Death: Officials may be executed in war grave fraud case’ [Người 
Buôn Cái Chết: Một số cán bộ có thể bị tử hình vì liên quan đến một vụ lừa đảo hài cốt 
binh sĩ chết trong chiến tranh] Far Eastern Economic Review [Tập san Kinh tế Viễn Đông] 
(22/4/1993); Sidel M, ‘Law, the Press and Police Murder in Vietnam: The Vietnamese Press 
and the Trial of Nguyen Tung Duong’ [Pháp luật, Truyền thông và Kẻ Giết hại Cảnh sát ở Việt 
Nam: Truyền thông Việt Nam và Phiên toà Nguyễn Tùng Dương] trong DG Marr (chủ biên), 
Mass Media in Vietnam [Truyền thông Đại chúng ở Việt Nam] (Australian National University 
[Đại học Quốc gia Úc] 1998) tr. 115-116.
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Nhiều quyết định ân giảm được biết đến trong các vụ án có áp dụng hình phạt tử hình 
tại Việt Nam kể từ năm 1991 dường như là rơi vào trường hợp phục vụ các lợi ích 
chính trị và các lợi ích thực dụng.  Mỗi một trường hợp ân giảm này đều được Chính 
phủ Việt Nam thực hiện một cách có chủ đích, nhằm đem lại những lợi ích nhất định 
cho Nhà nước, chứ không xuất phát trước tiên từ quyền lợi của người bị kết án. Ví dụ 
minh hoạ [cho hiện tượng này] rất đa dạng, bao gồm các trường hợp miễn giảm đối 
với các phạm nhân người phương Tây, người Việt và người châu Á theo đề nghị của 
chính phủ nước ngoài và các công ty đa quốc gia [và đối với] các phạm nhân bị tuyên 
án tử hình đã cung cấp thông tin về những kẻ đồng phạm và cầm đầu của mình; nhiều 
vụ miễn giảm như vậy đã được thực hiện dưới hình thức hồi tố, sau khi [Nhà nước] đã 
định kỳ giảm đi các tội danh có thể bị áp dụng hình phạt tử hình.52

Mặt khác, có những ví dụ cho thấy phạm nhân đã được ân giảm dưới hình thức chuộc 
lỗi (trước khi bị bắt) nhờ vào việc phạm nhân đó hoặc người thân của họ đã có những 
đóng góp quý giá đối với đất nước, đặc biệt là thông qua các doanh nghiệp nhà nước. 
Từ thực tiễn những năm qua ở Việt Nam, có thể dễ dàng nhận ra sự vắng mặt của các 
trường hợp miễn giảm tử hình vì lý do hình phạt ‘không thích đáng’ vào thời điểm tuyên 
án hoặc, sau đó, thời điểm thi hành án (miễn giảm trên cơ sở sự tương xứng của hình 
phạt). Cuối cùng, trong khi chúng ta không biết chắc về các lý do đằng sau mỗi quyết 
định chấp thuận hoặc từ chối ân giảm án phạt tử hình, việc những lý do này không 
được công khai trong một số vụ việc và thông lệ miễn, giảm án tử hình xung quanh 
thời điểm kỷ niệm Ngày Quốc khánh vào tháng 9 hoặc vào thời điểm bắt đầu lễ hội Tết 
Nguyên đán dường như chứng minh cho giả thuyết là Nhà nước Việt Nam muốn củng 
cố quyền lực và tính chính danh đối với các công dân của mình thông qua việc miễn, 
giảm hình phạt dưới hình thức ‘sự nhân từ của nhà cầm quyền’, bên cạnh các lý do có 
tính thực dụng và chuộc lỗi trong các vụ việc cụ thể,53 như Quốc vương Thái Lan và 
các Tiểu vương Thế tập ở Malaysia.

Trong số năm quốc gia mà tác giả nghiên cứu, Việt Nam là nước khó cập nhật số liệu 
về thực tiễn miễn, giảm [án tử hình] nhất. Vào năm 2004, Chính phủ đã xếp thông tin 
liên quan đến hình phạt tử hình vào loại bí mật quốc gia, [và] theo nhiều ý kiến thì động 
thái này bắt nguồn từ những chỉ trích gay gắt của các các tổ chức nhân quyền phi chính 
phủ và các chính phủ ở Châu Âu.54 Từ năm 2010, cũng không còn có các bài tường 
thuật bằng tiếng Anh trên truyền thông về vấn đề ân giảm án tử hình. Một trong những 
cách giải thích khả dĩ cho hiện tượng này là Chính phủ Việt Nam đang thực hiện việc 
miễn, giảm tử hình một cách âm thầm hơn, và theo một báo cáo gần đây chưa được 
kiểm chứng của Nhà nước thì Chủ tịch nước đã giảm hình phạt tử hình cho 179 người 

52 Pascoe (chú thích 3) tr. 175-179.

53 Như trên 175-179, tr. 188.

54 Johnson và Zimring (chú thích 6) tr. 389.
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kể từ tháng 7/2011 cho đến tháng 6/2016.55 Điều đáng chú ý là tuy việc miễn giảm tử 
hình vẫn không được công khai, các phạm nhân là người nước ngoài tiếp tục được 
ân giảm mặc dù các toà án cấp cao đã y án tử hình đối với họ.56 Thế nhưng, vì Việt 
Nam tiếp tục giảm hình phạt tử hình thông qua các biện pháp như giảm loại tội phạm 
phải chịu hình phạt tử hình, không áp dụng hình phạt tử hình với phụ nữ mới sinh 
hoặc người trên 75 tuổi và tự động giảm nhẹ hình phạt đối với tội phạm tham nhũng 
đã hoàn trả số tiền tham nhũng cho Nhà nước,57 sẽ ngày càng có nhiều tình tiết giảm 
nhẹ thường được xem xét trong thực tiễn miễn, giảm hình phạt [tử hình] được đưa vào 
trong luật.

D. Kết luận: Kinh nghiệM So SÁnh Cho Việt naM

Mặc dù tác giả là người ủng hộ việc bãi bỏ hình phạt tử hình, trong ngắn hạn những 
người ủng hộ việc bãi bỏ hình phạt này chỉ có thể chờ đợi Nhà nước đơn đảng ở Việt 
Nam thực hiện chính sách tiếp tục giảm bớt hình phạt tử hình. Ở đây, việc miễn, giảm 
hình phạt có một vai trò quan trọng. Tuy nhiên, Chính phủ Việt Nam vẫn chưa vận dụng 
đầy đủ tất cả các trường hợp cần miễn, giảm hình phạt tử hình. Từ những phân tích 
trên đây về bốn quốc gia Đông Nam Á khác, [chúng ta] có thể rút ra hai bài học có thể 
hữu ích [cho Việt Nam].

Trước hết, với việc ngưng thi hành án tử hình trong hai năm (từ tháng 7/2011 đến tháng 
8/2013) do Việt Nam chuyển từ xử bắn sang tiêm thuốc độc,58 số lượng tử tù chờ thi 
hành án đã tăng lên đến trên 700 người.59 Vào giữa năm 2016, 684 người vẫn còn 
đang phải chịu hình phạt tử hình.60 Con số này đã khiến cho các nhà hoạt động nhân 
quyền quan ngại rằng [chính quyền] sẽ vội vàng thi hành các bản án tử hình để ‘làm 

55 Bộ Công an Việt Nam, ‘Tổng kết 05 năm thi hành Luật Thi hành án hình sự trong Công an 
nhân dân (2011 - 2016)’ (Hà Nội, 04/1/2017) tr. 10.

56 Pascoe (chú thích 3) tr. 178, 178 n94.

57 Quan M, ‘Corrupt officials can escape death if they are contrite, Vietnam lawmakers decide’ 
[Các nhà lập pháp Việt Nam đã quyết định, tội phạm tham nhũng có thể thoát án tử hình nếu 
tỏ ra hối lỗi] Thanh Nien News [Báo Thanh Niên] (27/11/2015); ‘Vietnam lawmakers ease 
death penalty on corruption’ [Các nhà lập pháp Việt Nam nới lỏng hình phạt tử hình đối với tội 
phạm tham nhũng] The Manila Times [Thời báo Manila] (28/11/2015); Điều 35 Bộ luật Hình 
sự 1999 (Việt Nam).

58 The Manila Times, như trên.

59 ‘Compassionate Communists’ [Những Người Cộng sản Giàu Lòng Trắc ẩn] The Economist 
[Nhà Kinh tế] (20/6/2015).

60 ‘A 73-Year-Old Australian Woman Has Been Sentenced to Death in Vietnam’ [Một Phụ nữ 
Người Australia 73 Tuổi bị Tuyên án Tử hình ở Việt Nam] Vice (30/6/2016) <https://www.vice.
com/en_us/article/73-year-old-australian-women-gets-the-death-penalty-in-vietnam>.
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sạch sổ sách’ về các tử tù.61 Thực tế, vào năm 2013, đại biểu quốc hội Nguyễn Văn 
Hiến đã nói rằng nhiều tử tù phải chờ 5—6 năm mới đến lúc thi hành án và có những 
người đã ‘xin được thi hành án’.62 Vào năm 2017, hàng trăm phạm nhân có thể sẽ phải 
chờ đợi thêm ba năm nữa trước khi bị thi hành án tử hình, cao hơn rất nhiều so với 
một ước tính được đưa ra vào năm 2003 là thời gian cho các thủ tục kháng cáo, kháng 
nghị vào khoảng từ năm tháng đến bốn năm còn thời gian chờ thi hành án tử hình sau 
đó là một năm.63

Như đã nói ở trên, ở các nước Đông Nam Á khác như Malaysia, Indonesia và Thái Lan, 
việc miễn, giảm hình phạt tử hình nhiều khi được thực hiện như là một biện pháp có 
tính chuộc lỗi không chỉ dành cho những phạm nhân có quan hệ cá nhân với đảng cầm 
quyền (như trong một số vụ án ở Việt Nam), mà còn dành cho những phạm nhân đã 
cư xử và cải tạo tốt trong thời gian bị giam giữ. [Điều nên làm ở đây] không chỉ là đẩy 
nhanh việc thi hành án tử hình nhằm làm nhẹ ‘sự đau khổ về tinh thần’ của những tử 
tù đang chờ bị tiêm thuốc độc như đề xuất của ông Nguyễn Văn Hiến,64 mà còn là áp 
dụng một cách tiếp cận nhân đạo hơn, theo đó các tử tù đã cải tạo tốt và thể hiện sự ăn 
năn đối với hành vi phạm tội của mình sẽ được ân giảm hàng loạt. Việt Nam đã có tiền 
lệ về việc ân giảm cho cả nhóm phạm nhân. Đó là những trường hợp ân giảm hàng loạt 
sau khi giảm số tội danh phải chịu hình phạt tử hình. Việc cải tạo và có hành vi xử sự 
tốt đóng vai trò quan trọng trong việc lý giải quyết định phóng thích tù nhân như là một 
phần của các chính sách đại xá và đặc xá của Việt Nam.65 Nhân tố này cũng có vai trò 

61 Quan ngại này đã được xác nhận bởi một bài viết chưa được kiểm chứng trên truyền thông 
vào tháng 2/2017. Bài báo này cho biết 429 người đã bị tử hình bằng thuốc độc từ tháng 
8/2013 đến tháng 7/2016 (The K, ‘Vietnam to build five more lethal injection venues’ [Việt Nam 
xây dựng thêm năm nhà thi hành án tử hình bằng tiêm thuốc độc] dti news (9/2/2017) <http://
www.dtinews.vn/en/news/017/49419/vietnam-to-build-five-more-lethal-injection-venues.
html> truy cập 01/3/2017; Bộ Công an Việt Nam (chú thích 55)). Trước khi việc ‘tạm ngưng’ 
thi hành án tử hình này diễn ra vào năm 2011-2013’, Lindsey và Nicholson đã ước tính rằng 
có khoảng 60 vụ thi hành án tử hình mỗi năm ở Việt Nam (Lindsey và Nicholson (chú thích 
40) tr. 9).  Hơn nữa, một báo cáo của Ân xá Quốc tế kể từ năm 2012 cũng ước đoán rằng 
mỗi năm có khoảng 100 người bị tuyên án tử hình (Amnesty International, ‘Death Sentences 
and Executions in 2011’ [Các Vụ Tuyên và Thi hành Án Tử hình năm 2011] (NGO Report 
[Báo cáo của Tổ chức Phi Chính phủ], 27/3/2012) <https://www.amnesty.org/en/documents/
ACT50/001/2012/en/> truy cập 19/3/2017.

62 Delaney B, ‘Changing Attitudes to the Death Penalty in Southeast Asia’ [Thay đổi trong Thái 
độ đối với Hình phạt Tử hình ở Đông Nam Á] SBS (Comment [Bình luận], 26/7/2013) <http://
www.sbs.com.au/news/article/2013/07/25/comment-changing-attitudes-death-penalty-
southeast-asia>.

63 Johnson và Zimring (chú thích 6) tr. 390, chú thích 11.

64 Delaney (chú thích 62).

65 Nguyen NA, ‘Getting out of jail: the law on special amnesty revisited’ [‘Chấm dứt chấp hành 
hình phạt tù: rà soát lại Luật Đặc xá] Vietnam Law and Legal Forum [Pháp luật Việt Nam 
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trong những tranh luận ban đầu về việc luật hoá hình phạt ‘tử hình treo’.66 Tuy nhiên, 
nó vẫn chưa được cân nhắc trong việc ân giảm án tử hình.67

Bài học thứ hai từ các nước Đông Nam Á (và từ các lý thuyết về miễn, giảm hình phạt) 
là việc miễn, giảm hình phạt [tử hình] không chỉ là phương tiện để đạt được các lợi ích 
thực dụng cho Nhà nước và tưởng thưởng cho sự trung thành với Đảng, mà còn là 
một thủ tục tư pháp thiết yếu nhằm ngăn chặn cơ quan tư pháp áp dụng các hình phạt 
không thích đáng hoặc không tương xứng. Hệ thống xét xử và kháng cáo của Việt Nam 
hiện chưa vận hành hiệu quả trong việc ngăn ngừa các vi phạm về tố tụng hoặc những 
nghi ngờ đối với việc kết tội.68 Mặc dù các thẩm phán Việt Nam hiện nay thường trả lại 
hồ sơ cho Viện kiểm sát để điều tra bổ sung khi không có đủ chứng cứ buộc tội,69 một 
khi phiên toà đã diễn ra thì các thẩm phán và luật sư thường tin rằng ‘[bị cáo trong] vụ 
án này đã bị kết luận từ trước là có tội’.70 Hơn nữa, có đến 99,93%  các vụ kháng cáo 

và Diễn đàn Pháp lý] (24/10/2006) <http://vietnamlawmagazine.vn/getting-out-of-jail-the-law-
on-special-amnesty-revisited-3225.html>; Nicholson P và K Truong, ‘Drugs Prosecutions in 
Vietnam: The Modern Propaganda Trial’ [Truy tố Tội phạm Ma tuý ở Việt Nam: Phiên toà 
Tuyên truyền Thời Hiện đại] (2008) 34 Monash University Law Review [Tạp chí Luật Đại học 
Monash] tr. 430, tr. 448; Nguyen TPH, ‘Drug-Related Crimes Under Vietnamese Criminal 
Law: Sentencing and Clemency in Law and Practice’ [Tội phạm về Ma tuý theo Luật Hình sự 
Việt Nam: Quyết định Hình phạt và Ân xá trong Pháp luật và Thực tiễn] (2014) 8 Centre for 
Indonesian Law Islam and Society Policy Papers 39 [Bài luận Chính sách số 39 Trung tâm 
Nghiên cứu Pháp luật, Đạo Hồi và Xã hội Indonesia] <http://law.unimelb.edu.au/centres/cilis/
research/publications/cilis-policy-papers>.

66 Nicholson and Lindsey (chú thích 40) tr. 11.

67 Việc giảm hình phạt hàng loạt cũng có thể được lý giải trên cơ sở tính tương xứng của hình 
phạt: số phận của phạm nhân càng chậm được định đoạt thì mức độ nghiêm khắc và tàn 
nhẫn của hình phạt càng tăng do ‘ảnh hưởng của việc chờ chết’ (Hood and Hoyle (chú thích 
2) tr. 204-218). Tuy nhiên, các dữ liệu có được về các quốc gia chủ động giữ lại án tử hình 
cho thấy việc miễn, giảm hình phạt tử hình dựa trên lý do này chưa xảy ra trên thực tế ở các 
nước Đông Nam Á.

68 Johnson và Zimring (chú thích 6) tr. 390; Nicholson và Truong (chú thích 65) tr. 455-456; 
Abuza Z, ‘Vietnam Today’ [Việt Nam Ngày Nay] The History Place: Points of View [Địa điểm 
Lịch sử: Các Góc nhìn] (2004) <http://www.historyplace.com/pointsofview/vietnam.htm>.

69 Lindsey và Nicholson (chú thích 40) tr.  250-251.

70 Nguyen HQ, ‘Lawyers and Prosecutors under Legal Reform in Vietnam: The Problem of 
Equality’ [Luật sư và Kiểm sát viên trong Cải cách Tư pháp ở Việt Nam: Vấn đề Bình đẳng] 
trong S Balme and M Sidel (chủ biên), Vietnam’s New Order: International Perspectives on 
the State and Reform in Vietnam [Trật tự Mới ở Việt Nam: Các Góc nhìn Quốc tế về Nhà 
nước và Cải cách ở Việt Nam] (Palgrave Macmillan 2007) tr. 169; Lindsey và Nicholson (chú 
thích 40) tr. 237. Lindsey và Nicholson viết (tại tr. 5) như sau: ‘Trong trường hợp của Việt 
Nam, nguyên tắc suy đoán vô tội chỉ được ghi nhận trong hiến pháp từ năm 2014 và hiện vẫn 
chưa biết nguyên tắc này sẽ được áp dụng như thế nào trong thực tế.’
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hình sự ở Việt Nam là không thành công.71 Và như vậy, các phạm nhân thường cho 
rằng xin miễn, giảm hình phạt đồng nghĩa với việc thừa nhận là mình phạm tội.72

Ngay cả trong các xã hội bán độc tài như Singapore và Malaysia hay trong một thể chế 
độc tài như chế độ Suharto ở Indonesia, việc miễn hoàn toàn hình phạt đều đã được 
thực hiện khi có nghi ngờ về hành vi phạm tội của phạm nhân hay có những luận điểm 
bào chữa thuyết phục (nhưng không được chấp nhận trước đó), khi người bị kết án 
chỉ có vai trò nhỏ trong hành vi phạm tội hoặc khi có những điểm bất thường trong quá 
trình tố tụng. Trước khi thực hiện các cải cách pháp luật có tính toàn diện, việc miễn, 
giảm hình phạt tử hình có thể thực hiện những vai trò này ở Việt Nam, ít nhất là như 
một giải pháp có tính chất tình thế. Mặc dù việc ân giảm tử hình hiện chỉ cho phép 
chuyển hình phạt tử hình thành tù chung thân, chính sách đặc xá và đại xá có thể giúp 
phạm nhân được miễn hoặc giảm hình phạt nhiều hơn nữa.73 Thông qua việc nghiên 
cứu thực tiễn áp dụng ở các nước lân cận, Chính phủ Việt Nam có thể thấy rằng ân 
giảm án tử hình không làm suy yếu (mà thực ra còn củng cố) quyền lực của Nhà nước 
đối với công dân,74 và rằng ân giảm án tử hình không nhất thiết dẫn đến việc bãi bỏ 
hoàn toàn hình phạt tử hình nếu sự ân giảm đó là vì mục đích [khuyến khích] sự cải tạo 
hoặc duy trì tính tương xứng của hình phạt.

71 Nicholson và Truong (chú thích 65) tr. 442.

72 Hands off Cain, ‘Vietnam – Retentionist’ [Việt Nam – Quốc gia Duy trì Án Tử hình] (NGO 
Country Profile [Hồ sơ Quốc gia của Tổ chức Phi Chính phủ] 2000-2017) <http://www.
handsoffcain.info/bancadati/schedastato.php?idstato=1136&idcontinente=23> truy cập 
01/3/2017.

73 Lindsey và Nicholson (chú thích 40) tr. 285.  Ví dụ: An Dien, ‘Jury out as Vietnam holds fast 
to white-collar noose’ [Chưa có kết luận cuối cùng, Việt Nam vẫn giữ án tử hình] Thanhnien 
News [Báo Thanh niên] (26/02/2015).

74 Sitze A, ‘Keeping the Peace’ [Duy trì Hoà bình] trong A Sarat và N Hussain (chủ biên), 
Forgiveness, Mercy and Clemency [Sự Tha thứ, Khoan hồng và Ân xá] (Stanford University 
Press [Nhà Xuất bản Đại học Stanford] 2007) 186.
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