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Abstract: The 2015 Criminal Procedure Code (CPC) aims to instill a strict, 
prudent procedure for death penalty cases to avoid conviction of innocent people, 
with particular attention being paid to the right to defense of the accused 
throughout the criminal proceedings. If the accused does not have a defender, 
then it is mandatory for the competent procedure-conducting agency to assign a 
defense counsel to ensure that the rights of the excused are exercised. Therefore, 
in practice, all death penalty cases have the participation of the defense counsel. 
However, the Vietnamese law, including the 2015 Criminal Procedure Code, the 
2015 Lawyer Law… and the 2015 Charter of the Vietnam Bar Federation2 hardly 
provide any standards, conditions as well as procedures for lawyers who 
participate in death penalty cases. As a result, any lawyers can defend in death 
penalty cases regardless of their qualification and competency, regardless of their 
level of experiences and assertiveness. This situation leads to inadequate legal 
defense, in many cases even contributes to wrongful convictions where the death 
penalty is applied, which negatively affects many aspects of social life.  

For this reason, this paper will address the following issues: (i) The 
necessity to have provisions on specific standards, conditions, procedures for 
lawyers to participate in death penalty cases in Vietnam; (ii) The main content of 
the provisions on standards, conditions, procedures for lawyers to participate in 
death penalty cases; (iii) Safeguard conditions that ensure these provisions on 
standards, conditions, procedures for lawyers to participate in death penalty cases 
are applicable in practice. 

To resolve the above-mentioned issues, the author focuses on using the 
human rights-based method and comparative law method to inform policies in 
the direction of developing provisions on standards, conditions, procedures for 
lawyers to participate in death penalty cases in Vietnam. 

Keywords: lawyer, defending in death penalty cases, bar association, 
Statute on legal defense in death penalty cases, law-practicing organizations. 

 
1 Email: nguyenngocchi57@gmail.com   
2 Promulgated following Decision No. 1573/QD – BTP of the Ministry of Justice. 
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1. Vietnamese law on criminal procedure for death penalty cases 
The 2015 Criminal Code (revised in 2017 and came into effect on 01 

January 2018) continues to acknowledge the death penalty as an eligible form of 
punishment in the system of punishments in Vietnam with a smaller scope of 
application when compared to the previous criminal codes (1985 Criminal Code, 
1999 Criminal Code). A number of recent studies in Vietnam find that: 
“Maintaining the death penalty in the current period is necessary, however, the 
scope of application of this punishment should be narrowed down”.3 Therefore, 
it is required for an appropriate legal procedure for death penalty cases which 
aims to ensure objectivity, transparency, ensure the human rights of the accused, 
and prevent wrongful convictions in criminal proceedings. On the basis of this 
approach, aside from the general procedure for criminal cases which has many 
breakthroughs for the first time in the criminal procedure law of Vietnam such as 
acknowledging principles of “Assumption of innocence” (Article 13) and 
“Assurance of adversary in adjudication” (Article 26), the 2015 CPC also 
provides specific procedure for death penalty cases. Accordingly, Article 268 of 
the 2015 CPC stipulates that the jurisdiction to adjudicate death penalty cases 
belongs to the provincial people’s courts and military courts of military zones (for 
cases under the adjudication jurisdiction of the military court system). Based on 
the jurisdiction of the courts, the jurisdiction to investigate and prosecute death 
penalty cases also belongs to investigation agencies and People’s procuracies at 
the provincial level and of military zones. Procedural-conducting agencies at the 
district and regional level (for cases under the adjudication jurisdiction of the 
military court system) do not have the jurisdiction to settle death penalty cases. 
The 2015 CPC also provides for stricter procedure regarding cases where the 
accused is prosecuted for a crime with death penalty as the highest applicable 
sanction. In particular, in criminal cases where the accused is prosecuted for a 
crime with the death penalty as the highest applicable sanction, then the 
participation of the defense counsel is compulsory, if the family of the accused 
does not request for a defense counsel, then the procedural-conducting agency 
must assign them a defense counsel (Article 76 of the 2015 CPC). The defense 
counsel must participate in all procedural stages, and the jury shall postpone the 
trial if the defense counsel is absent (Article 291 and 297); Defendants subject to 

 
3 Nguyen Ngoc Chi (2012), “Some opinions on the death penalty in the criminal law of Vietnam”, VNU Journal 
of Science – Legal Studies, Volume (28), p.39-46, p.43. 
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the death penalty have the right to appeal for re-trial of the case according to the 
appellate procedure, and have the right to request the competent procedural 
agency to protest against the effective judgments or decisions, so that the case 
would be trial according to the cassation or reopening procedures; Regarding the 
execution of the death penalty, in addition to the general condition that requires 
for a legally effective judgment and a decision to execute the judgment issued by 
the court conducting the first-instance trial, the following conditions are required: 
a) When a death penalty judgment comes into force, the case file shall be 
promptly sent to the Chief Justice of the Supreme People’s Court and the 
judgment shall be immediately delivered to the Chief Procurator of the Supreme 
People’s Procuracy; b) After having finished reviewing the case file to make 
decisions on whether to file an appeal through cassation or reopening procedures 
or not, the Supreme People’s Court shall have the case file sent to the Supreme 
People’s Procuracy. In the duration of 01 month upon receiving the case file, the 
Supreme People’s Procuracy shall return it to the Supreme People’s Court; c) In 
the duration of 02 months upon receiving the case file, the Chief Justice of the 
Supreme People’s Court and the Chief Procurator of the Supreme People’s 
Procuracy must decide whether to appeal through cassation or reopening 
procedures or not; d) In the duration of 07 days upon the coming into effect of 
the judgment, the convicted can send request for clemency to the President of 
Vietnam; đ) A death penalty judgment shall be executed if the Chief Justice of 
the Supreme People’s Court and the Chief Procurator of the Supreme People’s 
Procuracy do not appeal through cassation or reopening procedures and the 
convicted person does not send request for clemency to the President of Vietnam. 
If an appeal is filed against the death penalty judgment through cassation or 
reopening procedures but is rejected by the Council of Justices of the Supreme 
People’s Court who decide to keep the death penalty judgment, then the Supreme 
People’s Court shall promptly notify the convicted person so that they can send 
request for clemency; e) If the convicted person requests for clemency, the death 
penalty shall only be executed when the President of Vietnam rejects the request 
for clemency (paragraph 1, Article 367 of the 2015 CPC). 
  The above-mentioned provisions of the 2015 CPC have internalized 
international standards on human rights in death penalty cases in particular and 
in criminal procedure in general in international conventions related to human 
rights that Vietnam is a member state.4 

 
4 1948 United Nations Universal Declaration of Human Rights; 1966 United Nations International Covenant on 
Civil and Political Rights; 1989 United Nations Second Optional Protocol to the International Covenant on Civil 
and Political Rights on the abolition of the death penalty and other relevant international covenants. 
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2. The status quo of legal defense in death penalty cases and the 
necessity to develop and promulgate a Statute on legal defense in death 
penalty cases 

The right to defense is provided as a fundamental principle of the 2015 
CPC: “The accused person has the right to defend himself, to seek defense from 
a lawyer or another person. Competent procedural authorities and persons shall 
notify, explain and ensure that the accused, victims and litigants fully exercise 
their right to defense, their legitimate rights and interests according to 
regulations of this Code.” (Article 16). On the basis of this principle, for the first 
time, there is a whole chapter of the CPC solely dedicated to prescribing the rights 
and obligations of defense counsels and the mechanism to ensure the exercise of 
the right to defense in the proceedings to settle criminal cases, which has 
“contributed to enhancing the status of lawyers in society and in legal 
proceedings as well as protecting their legal rights and interests; broadened the 
scope of powers and duties of lawyers on the basis of specific, clear, transparent, 
easily comprehensible orders and procedures, ensuring the feasibility of these 
regulations, creating favorable conditions for lawyers to fully function and 
exercise their rights and duties when participating in legal proceedings”5. 
However, the Vietnamese law, including the 2015 Criminal Procedure Code, the 
2015 Lawyer Law… and the 2015 Charter of the Vietnam Bar Federation hardly 
provided any standards, conditions as well as procedures for lawyers who 
participate in death penalty cases. As a result, any lawyers can defend in death 
penalty cases regardless of their qualification and competency, regardless of their 
level of experiences and assertiveness. The situation in recent years shows that 
the majority of the persons who are accused of crimes and facing the death penalty 
are the poor, persons living in remote areas with difficult conditions, persons with 
low levels of education, some are even illiterate, persons with poor understanding 
of the law concerning drug-related cases. As a result, many are incapable to afford 
to hire a lawyer, and often the person defending their legal rights and interests are 
defense counsels appointed by procedural-conducting agencies, therefore the 
level of responsibility and capacity for legal defense is not exactly high. Even 
when the defense counsel is chosen, quality legal services supporting the accused 
who has to face the death penalty in legal proceedings is not guaranteed because 
there are no standards, criteria nor conditions legalized by competent agencies or 
organizations on lawyers who participate in death penalty cases. This situation 

 
5 Nguyen Hoa Binh (2016), New changes in the 2015 Criminal Procedure Code (monograph), National Politics 
– Truth Publishing House, Hanoi, p.181. 
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leads to inadequate legal defense, in many cases even contributes to wrongful 
conviction of innocent persons where the death penalty is applied, which 
negatively affects many aspects of social life, where justice and equality are not 
exercised and the human right to life is violated.  

Under this context, the Center for Legal Research and Services (LERES), 
School of Law – VNU has recently conducted a survey which asks the opinions 
and points of view of lawyers from the 05 bar associations in Hanoi, Hai Phong, 
Bac Ninh, Quang Ninh and Nghe An on whether it is necessary to have a specific 
statute on representation of persons accused of crimes facing a possible death 
penalty. The survey received the participation of 181 lawyers from the 05 bar 
associations above, and the results are as follows: 58 people answered yes, that a 
specific statute is necessary, accounting for 32.04% of respondents; 51 people 
answered that it is unnecessary, accounting for 28.17%; 72 people chose not to 
answer this question which accounts for 39.77%. Same question asked, but the 
results are vastly different when the respondents are undergraduate and 
postgraduate students from School of Law – VNU: 114 over a total of 120 
respondents from this group answered yes, that a specific statute is necessary, 
accounting for 95%; 06 people chose not to answer this question, accounting for 
5% and no one answered that it is unnecessary. Synthesizing the survey results 
from both groups – lawyers and law students, the majority think that a specific 
statute on defending in death penalty cases is necessary, with the following 
corresponding proportions: 32,04% and 95% respectively while 28.17% of 
responses from lawyers saying that it is unnecessary. All of which reflects the 
need to improve the quality of legal defense in death penalty cases under the 
context of international integration and judicial reform in Vietnam today. 

The above survey results indicate that the introduction of a statute on legal 
defense in death penalty cases is a necessity arising from the requirement of the 
2013 Constitution to recognise, respect, protect, and guarantee human rights6, 
from the practical need to settle death penalty cases, and especially from the 
requirement to improve the quality of lawyers participating in the criminal legal 
proceedings to settle death penalty cases. In addition, the establishment of a 
statute on legal defense in death penalty cases also demonstrates the commitment 
“to respect international standards that provide safeguards guaranteeing 
protection of the rights of those facing the death penalty, in particular the 
minimum standards, as set out in the annex to Economic and Social Council 

 
6 2013 Constitution, paragraph 1, Article 14 stipulated: “In the Socialist Republic of Vietnam, political, civic, 
economic, cultural and social human rights and citizen’s rights are recognized, respected, protected, and 
guaranteed in concordance with the Constitution and the law”. 
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resolution 1984/50 of 25 May 1984”7, which require Member States that still 
maintain the death penalty to provide, to create favorable conditions for persons 
facing the death penalty to have high-quality legal defense and legal aid services, 
and Vietnam is a member of these international treaties. “Judicial safeguards for 
those facing the death penalty are an issue of great concern to the international 
community. Key aspects of this issue include procedural requirements to ensure 
a fair trial, ensure the right of death row inmates to ask for clemency, the right 
of death row inmates to have adequate time to appeal and ask for clemency, 
humane treatment of death row inmates, ensure that the death penalty is not 
executed when relevant legal procedure have not been done, ensure notification 
to judgment executors of the case, and notification to the death row inmate’s 
family and lawyer”.8   

3. Main contents of the Statute on legal defense in death penalty cases 
Vietnam establishing a statute on legal defense in death penalty cases is 

indispensable in the development process of the country towards a state that 
espouses for a rule-of-law, in the process of national judicial reform towards 
“protecting justice, protecting human rights and citizen’s rights” (Article 2 of 
the 2015 CPC) in the context of international integration today. The issue is:  with 
the conditions of judicial institutions in Vietnam, what should be included in the 
content of the Statute on legal defense in death penalty cases to guarantee that 
when issued, the Statute is practical, and is applied, enforced in legal proceedings 
to settle criminal cases in practice? To resolve this issue, aside from considering 
the internal needs and requirements of the country, it is also necessary to learn 
from the experiences of other countries.  

Looking out at the world, it can be seen that in one way or another, under 
various forms of regulations on conditions, criteria for lawyers to participate in 
death penalty cases, for the defense procedure in death penalty cases or guidance 
on legal defense in death penalty cases... are often legalized in the form of a legal 
document of a competent agency or organization depending on the legal 
institutional characteristics of each country. In the United States, the “Guidelines 
for the Appointment and Performance of Defense Counsel in Death Penalty 
Cases” of the American Bar Association was issued by its House of Delegates in 
1989, revised in 2003 and is the official document when lawyers participate in 
legal defense in death penalty cases. Aside from a part to explain terms used, it 

 
7 United Nations (2007), Resolution No. 62/149 on the abolition of the death penalty, dated 18/12/2007. See: 
https://undocs.org/en/A/RES/62/149 (last accessed on: 31/01/2021). 
8 School of Law – Vietnam National University, Hanoi (2010), What you need to know about the death penalty 
(monograph), Labour and Social Publishing House, Hanoi, p.106. 



7 
 

includes 10 guidelines on: Objective and Scope of Guidelines (Guideline 1); 
Adoption and Implementation of a Plan to Provide High Quality Legal 
Representation in Death Penalty Cases (Guideline 2); Designation of a 
Responsible Agency (Guideline 3); The Defense Team and Supporting Services 
(Guideline 4); Qualifications of Defense Counsel (Guideline 5); Workload 
(Guideline 6); Monitoring and Removal (Guideline 7); Training (Guideline 8); 
Funding and Compensation (Guideline 9); Establishment of Performance 
Standards (Guideline 10).9 With these contents, not only does the "Guidelines for 
the Appointment and Performance of Defense Counsel in Death Penalty Cases" 
refer to standards for a lawyer to participate in the legal defense of death penalty 
cases, but it also focuses on the adoption and implementation of a plan to provide 
high quality legal representation in cases where defendants have to face the 
capital punishment; on the defense process and mechanism for death penalty 
cases as well as on training and the mechanism to monitor the implementation of 
the defense process in death penalty cases.  

Another notable example is China. Unlike the United States, in China there 
are no guidelines on legal defense in death penalty cases applicable nationwide, 
but the provincial bar associations can issue their own document which is to be 
applied within the scope of its county. The “Guidance on legal defense in death 
penalty cases of the Shanxi Provincial Bar Association of China” is one example. 
This guidance is intended for lawyers participating in the defense of death penalty 
cases in Shanxi province, and the Shanxi Provincial Bar Association has the 
responsibility to interpret this guidance. This guidance was adopted after 
thorough discussion at the plenary session of the Shanxi Bar Association’s 
Standing Committee. This guidance is effective from 28 May 2010 (Article 96 of 
the Guidance).10 Aside the general provisions such as principles and strategies, 
the Guidance focuses on the skills, process, and procedures for collecting, 
evaluating and using evidences of lawyers in death penalty cases in different 
stages of the proceedings, especially at the trial. 

Vietnam can take the two models above as reference points to learn from 
their experience together with taking into consideration the specific 
characteristics of the country when developing a statute on legal defense in death 
penalty cases.  

From the analysis above, the Statute on legal defense in death penalty cases 
of Vietnam should include the following main contents: 

 
9 See: http://www.americanbar.org/groups/leadership/house_delegtranges.html (last accessed on: 31/01/2021). 
10 School of Law – Vietnam National University, Hanoi (2011), Protection of vulnerable groups in criminal 
justice, VNU Publishing House, Hanoi, p.199 – p.231. 
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Firstly, on the scope of regulation of the Statute on legal defense in death 
penalty cases: Arising from the requirement to ensure consistency for the legal 
system of Vietnam, on the basis of the principle of legality, the Statute on legal 
defense in death penalty cases need to have a nationwide scope of application to 
ensure the highest quality of legal representation for all those facing the death 
penalty. At the same time, the Statute on legal defense in death penalty cases need 
to be applied at all stages of the criminal proceedings, started from the initiation 
of the case when a person is officially charged with a crime and have to face a 
possible death penalty or from when they are arrested or temporarily detained in 
the circumstance that they are arrested or detained, to the following stages: 
investigation, prosecution, adjudication and execution of the criminal judgment. 

Secondly, regarding the conditions and standards for lawyers to 
participate in the legal defense of death penalty cases: Currently in Vietnam, 
other than the general conditions and standards for lawyers specified in the 2015 
CPC11, the 2015 Lawyer Law12, there are no specific regulations on the standards 
and conditions for lawyers who participate in death penalty cases. Even the 2015 
Charter of the Vietnam Bar Federation does not regulate this matter. The lack of 
regulations on conditions and standards for lawyers who participate in death 
penalty cases has resulted in the situation that any lawyers can defend in death 
penalty cases regardless of their qualification and competency, regardless of their 
level of experiences and assertiveness. This situation leads to inadequate legal 
defense, in many cases even contributes to wrongful convictions where the death 
penalty is applied, which negatively affects many aspects of social life. 
Meanwhile, international human rights conventions require that defense counsels 
in death penalty cases must be highly qualified, with rich practical experience, 
highly responsible and assertive to represent persons facing the death penalty, to 
ensure high quality legal services are provided in death penalty cases. In the 
survey of the Center for Legal Research and Services (LERES)13, when 
answering the question: "Does legal defense in death penalty cases require for 
experienced lawyers or not?", the vast majority of respondents (166/181) said 
that having experience was necessary, even crucial, while only a few (13/181) 
disagreed and there are 02 people who did not express their opinion. This result 
affirms that setting conditions and standards for lawyers who participate in death 
penalty cases is highly needed and it is a necessary condition to ensure high 

 
11 Chapter V, Article 72 of the 2015 CPC. 
12 Chapter II, Article 10, Article 11 of the 2015 Lawyer Law. 
13 Survey “Awareness and experience of lawyers in litigation after coming into effect of the 2015 Criminal 
Procedure Code”, cited. 
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quality defense, to effectively support persons facing the death penalty 
throughout the criminal proceedings.  

However, if the majority of lawyers believe that legal defense in death 
penalty cases require for experienced lawyers (as in the cited survey)14, the results 
are contrary when they were asked the question “Does legal defense in death 
penalty cases require for a legal specialty certification?”. Only 41/181 of 
respondents agreed that a legal specialty certification is needed, and up to 140/181 
of respondents said that it is not necessary for lawyers to have a legal specialty 
certification when participating in the legal defense of death penalty cases.15 This 
result shows that lawyers in surveyed areas (05 provinces and cities) haven’t fully 
aware of   the role of lawyers in assisting persons facing the death penalty, as well 
as the requirement to ensure high quality legal services in death penalty cases 
specified in international human rights conventions. Therefore, there is a gap in 
their understanding of the concept of “experienced lawyers” which most of them 
believe were a requirement to participate in the legal defense of death penalty 
cases.  

According to the above survey results, the development and promulgation 
of specific conditions and standards for lawyers who participate in death penalty 
cases need to be carried out in order to not only specify the concept of 
“experienced lawyer” but also to serve as legal standards and legal basis for 
lawyers to participate in the legal defense of death penalty cases. 

Specific conditions and standards for lawyers who participate in death 
penalty cases that are often mentioned can be regrouped into 03 categories: (i) 
Conditions and standards required to obtain the lawyer license or a permit to serve 
as the defense counsel in death penalty cases issued by the authorized agency or 
organization such as having received training on knowledge and skills in legal 
defense in death penalty cases, commitment to provide dedicated legal counseling 
services and high quality legal representation services in death penalty cases, etc; 
(ii) Conditions and standards required demonstrate qualifications of lawyers 
participating in death penalty cases such as having extensive knowledge and 
understanding of both substantive and procedural law related to the death penalty 
as a form of punishment, having managerial skills in negotiation of complex 
dispute issues, having legal research and analysis skills as well as the skill to draft 
documents related to dispute resolution; (iii) Conditions and standards on 

 
14 Survey “Awareness and experience of lawyers in litigation after coming into effect of the 2015 Criminal 
Procedure Code”, cited. 
15 Survey “Awareness and experience of lawyers in litigation after coming into effect of the 2015 Criminal 
Procedure Code”, cited. 
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litigation skills required in the criminal proceedings of death penalty cases such 
as the skill to communicate with clients, investigation and collecting evidence 
skills, skills to prepare defense arguments, litigation skill at the trial, etc. 

The above-mentioned specific conditions and standards for lawyers who 
participate in death penalty cases are determined by training courses 
(certifications), annual reports of lawyers on legal defense activities, and annual 
or non-annual lawyer assessment by competent agencies or organizations which 
is based on the feedback from clients and society... These factors are considered 
when assessing whether a lawyer has experience in legal defense in death penalty 
cases or not, based on which a decision to issue a certificate for that lawyer to be 
able to participate as the defense counsel in death penalty cases will be made by 
the competent agency or organization. The assessment and determination of 
“experienced lawyer” are not only done only once for the issuance of a certificate 
to prove that a lawyer has satisfied the conditions and standards to participate in 
the legal defense of death penalty cases, but are also done yearly for annual 
lawyer assessment, if the lawyer does not meet such conditions and standards, 
they will be removed from the list of “experienced lawyers” and will not be 
eligible to serve as the defense counsel in death penalty cases. 

Thirdly, guidelines on evidence and procedure for lawyers who participate 
in the legal defense of death penalty cases: An important content of the Statute 
on legal defense in death penalty cases in Vietnam are guiding provisions on 
evidence and procedure for lawyers who participate in the legal defense of death 
penalty cases. These guidelines do not only serve for direction and strategy of 
legal defense, but also as a manual for lawyers to study and use regularly 
throughout the legal proceedings of death penalty cases. With this approach, the 
guidelines on evidence and procedure for lawyers who participate in the legal 
defense of death penalty cases that is provided in the Statute can be seen as a 
coach to assist lawyers anytime, anywhere when they participate in the legal 
defense of death penalty cases. 

In the survey of the Center for Legal Research and Services (LERES)16 181 
lawyers are asked the question: “What are the skills that need to be paid attention 
to when participating in the legal defense of death penalty cases?” (which 
respondents could only choose up to 03 options). The results are as follows: there 
are 139 respondents who chose litigation skills at the trial (28.72%), 126 chose 
the skill to communicate with the accused who face possible death penalty 

 
16 Survey “Awareness and experience of lawyers in litigation after coming into effect of the 2015 Criminal 
Procedure Code”, cited. 
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(26.03%); 90 chose evidence collecting skill (18.6%); 80 chose the skill to 
research the file of the case (16.53%); and 49 chose the skill to draft defense 
arguments (10,12%). Thus, the lawyers who participated in this survey put great 
importance to the skill to communicate with clients who have to face the death 
penalty. A possible explanation is that lawyers often face much difficulties in 
accessing their clients in death penalty cases due to legal barriers as well as 
complicated procedure to meet and communicate with the accused facing the 
death penalty. 

 The development of the Guidelines on Evidence and Procedure for 
Lawyers Who Participate in the Legal Defense of Death Penalty Cases shall be 
based on the provisions of the 2015 CPC, the 2015 Criminal Code, the 2015 
Lawyer Law, the 2015 Charter of the Vietnam Bar Federation and other relevant 
legal documents as well as based on the practical experience of lawyers in death 
penalty cases, and the experience of other countries in the world. Therefore, the 
Guidelines shall address the following issues: (i) Guidelines on detecting defects 
of incriminating evidence against the accused facing the death penalty such as 
unclear source of evidence, contradiction between evidences when compare 
collected evidences with those presented in the file of the Investigation Agency, 
counterfeit and forged written documents in the case file or existence of grounds 
to suspect that these documents have been forged or counterfeited, photographs 
or video tapes of physical evidence which do not accurately reflect the shape and 
nature of the original evidence, copy version of the evidence which does not 
properly reflect the content of the original document, testimony given by a minor 
who has physical or mental disability, testimony which is based on subjective 
opinions and speculations, contradiction between testimonies, testimony which is 
acquired through illegal measures, written record of testimony which is 
inconsistent with the required legal formats, inconsistence between the content of 
the crime scene report and the actual situation at the crime scene, etc.; (ii) 
Guidelines on the criminal procedure for the accused facing the death penalty in 
the process to settle the case. The criminal procedure law of Vietnam divides the 
process to settle the case into rather distinct stages, which are: initiation of the 
case, investigation, prosecution, adjudication and execution of the criminal 
judgment. Each stage corresponds with specific procedures according to the 
nature, characteristics, and mission of that stage, thus the development of the 
guidelines in the Statute on legal defense in death penalty cases of Vietnam 
should also follows these stages of criminal procedure. In particular: At the 
initiation stage, guidelines for when noticing that the grounds used to initiate 
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criminal proceedings against accused are not convincing, when there is a 
violation of the law in the activities to initiate criminal proceedings; At the 
investigation stage, guidelines for when detecting a violation in investigation 
activities, especially in the collection of evidence, interrogation of the accused, in 
the procedure to apply preventive measures; At the prosecution stage, guidelines 
for when discovering inappropriate, inconsistent evidences or  arguments of the 
Procuracy, which are not convincing considering the allegation made against othe 
accused whom the lawyer represents; At the trial, guidelines for when there are 
violations of adversarial principles, open court principle and other provisions on 
court procedures, when there is a serious violation or deprivation of the rights of 
the defendant at the trial which are protected by the law, etc.; (iii) Guidelines on 
the skills of lawyers: skills to communicate with clients, skills to collect evidence, 
skills in litigation, legal defense skills at the trial, etc. 

Fourthly, regarding the promulgation and implementation of the Statute 
on legal defense in death penalty cases:  

Experience from other countries shows that most of work to develop and 
promulgate statutes are carried out by associations, federations... of law-
practicing organizations, therefore, the Vietnam Bar Federation shall be the body 
in charge of developing and promulgating the Statute on legal defense in death 
penalty case. This Statute shall be developed with the participation of a Board 
consists of heads of bar associations in 63 provinces and cities in Vietnam and 
the lawyer population with their practical experiences in legal defense in death 
penalty cases. 

The Vietnam Bar Federation will be the unified agency to guide and 
implement the Statute on legal defense in death penalty cases nationwide, and at 
the same time inspect and monitor the implementation of the Statute of all bar 
associations and lawyers in order to detect and handle violations. The steering 
committees of bar associations shall organize for implementation, create 
necessary conditions for their lawyer to provide the highest quality legal services 
to persons facing the death penalty. Where there is evidence that a lawyer does 
not provide high quality legal representation services, the Vietnam Bar 
Association and the steering committees of bar associations must take appropriate 
action to protect the interests of the clients, while having certain measures to 
handle that lawyer.    

It is necessary to develop a training program for lawyers on litigation 
knowledge and skills in death penalty cases as well as specialized training such 
as on investigation and psychology to support lawyers participating in the legal 
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defense of a death penalty case. Only those who obtain certifications from this 
training program can participate as the defense counsel in death penalty cases. 

Today, legal defense for a person facing the death penalty can be done by 
one lawyer or a group of lawyers (numerous lawyers participate in the legal 
defense for a person accused of a crime who face the death penalty). However, 
this defense team is not a specific team provided as per the law but a group of 
random lawyers chosen by the client or their representative, or by the family of 
the client, who gather to protect the person facing the death penalty. Therefore, 
the Statute on legal defense in death penalty cases in Vietnam should stipulate 
that a defense team shall consist of at least 02 lawyers or above, where one 
member is the team leader, and there should be members from other fields of 
expertise in the team such as forensic psychology experts and investigation 
experts./. 
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Bào chữa trong các vụ án tử hình ở Việt Nam  
và những vấn đề đặt ra 

PGS.TS Nguyễn Ngọc Chí1  
Khoa Luật - Đại học Quốc gia Hà Nội 

 
Tóm tắt: Bộ luật Tố tụng Hình sự năm 2015 (BLTTHS) quy định thủ tục 

tố tụng giải quyết vụ án tử hình theo hướng chặt chẽ, cẩn trọng, tránh làm oan 
người vô tội, trong đó đặc biệt chú trọng đến quyền bào chữa của người bị buộc 
tội trong suốt quá trình tố tụng giải quyết vụ án. Người bị buộc tội nếu không 
nhờ thì cơ quan có thẩm quyền tiến hành tố tụng sẽ chỉ định người bào chữa cho 
họ là quy định bắt buộc để bảo đảm quyền của người bị cáo buộc phạm tội, do 
đó, trên thực tế tất cả các vụ án tử hình đều có sự tham gia của người bào chữa. 
Tuy nhiên, pháp luật Việt Nam, bao gồm Bộ luật Tố tụng Hình sự năm 2015, 
Luật luật sư năm 2015…và Điều lệ Liên đoàn Luật sư Việt Nam năm 20152 đều 
không quy định tiêu chuẩn, điều kiện cũng như quy trình luật sư tham gia vụ án 
tử hình nên bất kể trình độ, năng lực ở mức độ nào; nhiều hoặc ít kinh nghiệm 
và bản lĩnh ra sao luật sư vẫn có thể tham gia bào chữa trong vụ án tử hình. 
Thực trạng này dẫn đến hiệu quả bào chữa chưa cao, nhiều trường hợp còn góp 
phần làm oan người vô tội, bị áp dụng hình phạt tử hình ảnh hưởng tiêu cực tới 
nhiều mặt đời sống xã hội.  

Vì vậy, bài viết này sẽ giải quyết một số vấn đề sau: (i) Sự cần thiết phải 
có quy định về tiêu chuẩn, điều kiện, quy trình luật sư tham gia vụ án tử hình ở 
Việt Nam; (ii) Những nội dung chủ yếu của quy định về tiêu chuẩn, điều kiện, 
quy trình luật sư tham gia vụ án tử hình; (iii) Các điều kiện bảo đảm để những 
quy định về tiêu chuẩn, điều kiện, quy trình luật sư tham gia vụ án tử hình được 
thực thi trên thực tế. 

Khi giải quyết những vấn đề nêu trên, tác giả chú trọng tới việc sử dụng 
phương pháp tiếp cận quyền và phương pháp luật học so sánh nhằm tác động 
chính sách, hướng tới việc hình thành quy định về tiêu chuẩn, điều kiện, quy 
trình luật sư tham gia vụ án tử hình của luật sư ở Việt Nam. 

Từ khóa: luật sư, bào chữa trong vụ án tử hình, Quy chế bào chữa trong 
vụ án tử hình, người đối mặt với hình phạt tử hình, đoàn luật sư, tổ chức hành 
nghề luật sư. 

 
 

 
1 Email: nguyenngocchi57@gmail.com   
2 Ban hành theo quyết định 1573/ QĐ – BTP của Bộ trưởng Bộ tư pháp. 
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1. Pháp luật Việt Nam về thủ tục giải quyết vụ án tử hình 
Bộ luật hình sự (BLHS) năm 2015, sửa đổi năm 2017 và có hiệu lực pháp 

luật từ ngày 01 tháng 01 năm 2018 (sau đây gọi tắt là BLHS năm 2015) vẫn tiếp 
tục quy định tử hình là hình phạt trong hệ thống hình phạt Việt Nam với phạm 
vi áp dụng đã được quy định thu hẹp hơn so với quy định của các Bộ luật hình 
sự trước đó (BLHS năm 1985, BLHS năm 1999). Một số nghiên cứu gần đây ở 
Việt Nam cho rằng: “Việc duy trì hình phạt tử hình trong giai đoạn hiện nay là 
cần thiết, tuy nhiên cần thu gọn phạm vi áp dụng loại hình phạt này”.3 Do đó, 
đòi hỏi phải cần thủ tục tố tụng tương ứng khi giải quyết vụ án tử hình theo 
hướng khách quan, chặt chẽ, minh bạch bảo đảm quyền con người của người bị 
cáo buộc hình phạt tử hình tránh oan, sai trong quá trình giải quyết vụ án. Trên 
cơ sở tiếp cận này, BLTTHS năm 2015 bên cạnh thủ tục chung về giải quyết vụ 
án với những đột phá lần đầu tiên có trong luật tố tụng hình sự (TTHS) Việt 
Nam như quy định nguyên tắc “Suy đoán vô tội” (Điều 13); nguyên tắc “Tranh 
tụng trong xét xử được bảo đảm” (Điều 26)… còn một số quy định cho thủ tục 
giải quyết vụ án tử hình. Theo đó, Điều 268 BLTTHS năm 2015 quy định thẩm 
quyền xét xử các vụ án có mức án tử hình thuộc về tòa án nhân dân cấp tỉnh và 
tòa án quân sự cấp quân khu (với các vụ án thuộc thẩm quyền xét xử của hệ 
thống tòa án quân sự). Căn cứ vào thẩm quyền của tòa án, thẩm quyền điều tra, 
truy tố vụ án tử hình cũng thuộc về cơ quan điều tra, Viện kiểm sát nhân nhân 
cấp tỉnh và cấp quân quân khu. Các cơ quan tiến hành tố tụng cấp huyện, cấp 
khu vực (với các vụ án thuộc thẩm quyền xét xử của hệ thống tòa án quân sự) 
không có thẩm quyền giải quyết vụ án tử hình. BLTTHS năm 2015 cũng quy 
định một số thủ tục chặt chẽ hơn trong các vụ án hình sự mà bị can, bị cáo bị 
truy tố về tội theo khung hình phạt có mức cao nhất là hình phạt tử hình. Đó là: 
Trong các vụ án hình sự mà bị can, bị cáo bị truy tố về tội theo khung hình phạt 
có mức cao nhất là hình phạt tử hình thì sự tham gia của người bào chữa là bắt 
buộc, nếu người bị buộc tội, người đại diện hoặc người thân thích của họ không 
mời người bào chữa thì cơ quan có thẩm quyền tiến hành tố tụng phải chỉ định 
người bào chữa cho họ (Điều 76 BLTTHS năm 2015). Người bào chữa phải 
tham gia trong tất cả các giai đoạn tố tụng, nếu tại phiên tòa vắng mặt người bào 
chữa thì Hội đồng xét xử phải hoãn phiên tòa (Điều 291 và Điều 297); Bị cáo bị 
áp dụng hình phạt tử hình có quyền kháng cáo để xét xử lại vụ án theo trình tự 
phúc thẩm, có quyền đề nghị để các cơ quan tiến hành tố tụng có thẩm quyền 
kháng nghị lại bản án, quyết định có hiệu lực để xem xét vụ án theo thủ tục 

 
3 Nguyễn Ngọc Chí (2012), “Một số suy nghĩ về hình phạt tử hình trong luật hình sự Việt Nam”, Tạp chí Khoa 
học ĐHQGHN - Chuyên san Luật học, Tập (28), tr.39-46, tr.43. 
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giám đốc thẩm, tái thẩm; Đối với việc thi hành hình phạt tử hình, ngoài điều 
kiện chung là bản án có hiệu lực pháp luật và có quyết định thi hành án của tòa 
án nơi xét xử sơ thẩm vụ án cón phải có các điều kiện sau: a) Sau khi bản án tử 
hình có hiệu lực pháp luật, hồ sơ vụ án phải được gửi ngay cho Chánh án Tòa 
án nhân dân tối cao và bản án phải được gửi ngay cho Viện trưởng Viện kiểm 
sát nhân dân tối cao; b) Sau khi đã xem xét hồ sơ vụ án để quyết định kháng 
nghị hoặc quyết định không kháng nghị giám đốc thẩm hoặc tái thẩm, Tòa án 
nhân dân tối cao phải chuyển hồ sơ vụ án cho Viện kiểm sát nhân dân tối cao. 
Trong thời hạn 01 tháng kể từ ngày nhận được hồ sơ vụ án, Viện kiểm sát nhân 
dân tối cao phải trả lại hồ sơ vụ án cho Tòa án nhân dân tối cao; c) Trong thời 
hạn 02 tháng kể từ ngày nhận được hồ sơ vụ án, Chánh án Tòa án nhân dân tối 
cao, Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao phải quyết định kháng nghị 
hoặc quyết định không kháng nghị giám đốc thẩm hoặc tái thẩm; d) Trong thời 
hạn 07 ngày kể từ ngày bản án có hiệu lực pháp luật, người bị kết án được gửi 
đơn xin ân giảm lên Chủ tịch nước; đ) Bản án tử hình được thi hành nếu Chánh 
án Tòa án nhân dân tối cao và Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao 
không kháng nghị theo thủ tục giám đốc thẩm hoặc tái thẩm và người bị kết án 
không có đơn xin ân giảm lên Chủ tịch nước.Trường hợp bản án tử hình bị 
kháng nghị theo thủ tục giám đốc thẩm hoặc tái thẩm mà Hội đồng giám đốc 
thẩm, Hội đồng tái thẩm Tòa án nhân dân tối cao quyết định không chấp nhận 
kháng nghị và giữ nguyên bản án tử hình thì Tòa án nhân dân tối cao phải thông 
báo ngay cho người bị kết án biết để họ làm đơn xin ân giảm hình phạt tử hình; 
e) Trường hợp người bị kết án có đơn xin ân giảm hình phạt tử hình thì bản án 
tử hình được thi hành sau khi Chủ tịch nước bác đơn xin ân giảm (khoản 1, 
Điều 367 BLTTHS năm 2015). 
  Những quy định nêu trên của BLTTHS năm 2015 đã nội luật hóa các tiêu 
chí quốc tế về quyền con người trong vụ án tử hình nói riêng và đối với quá 
trình tố tụng giải quyết vụ án hình sự nói chung trong các công ước quốc tế về 
quyền con người mà Việt Nam là thành viên.4 

2. Thực trạng bào chữa trong vụ án tử hình và sự cần thiết của việc 
xây dựng, ban hành Quy chế bào chữa trong vụ án tử hình 

Quyền bào chữa được quy định là nguyên tắc cơ bản của BLTTHS năm 
2015 với nội dung: “Người bị buộc tội có quyền tự bào chữa, nhờ luật sư hoặc 
người khác bào chữa. Cơ quan, người có thẩm quyền tiến hành tố tụng có trách 

 
4 Tuyên ngôn quốc tế về nhân quyền của Liên hợp quốc năm 1948; Công ước quốc tế về các quyền dân sự, 
chính trị của Liên Hợp quốc năm 1966; Nghị định thư không bắt buộc thứ hai của Công ước quốc tế về các 
quyền dân sự, chính trị của Liên Hợp quốc về việc bãi bỏ hình phạt tử hình năm 1989 và các công ước quốc tế 
khác có liên quan. 
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nhiệm thông báo, giải thích và bảo đảm cho người bị buộc tội, bị hại, đương sự 
thực hiện đầy đủ quyền bào chữa, quyền và lợi ích hợp pháp của họ theo quy 
định của Bộ luật này.” (Điều 16). Trên cơ sở nguyên tắc này, lần đầu tiên có 
một chương riêng quy định quyền, nghĩa vụ của người bào chữa và cơ chế bảo 
đảm thực hiện quyền bào chữa trong quá trình tố tụng giải quyết vụ án hình sự 
của BLTTHS5 đã “góp phần nâng cao vị thế và bảo vệ các quyền và lợi ích hợp 
pháp của luật sư trong đời sống và trong tố tụng; gia tăng phạm vi, quyền hạn, 
trách nhiệm của luật sư trên cơ  sở quy định các trình tự, thủ tục một các cụ thể, 
rõ ràng, minh bạch, dễ hiểu, bảo đảm tính khả thi, tạo điều kiện cho việc hành 
nghề được thuận lợi, thực hiện đầy đủ các quyền và nghĩa vụ của luật sư trong 
quá trình tham gia tố tụng”6. Tuy nhiên, pháp luật Việt Nam, bao gồm 
BLTTHS năm 2015, Luật luật sư năm 2015…và Điều lệ Liên đoàn Luật sư Việt 
Nam năm 2015 đều không quy định tiêu chuẩn, điều kiện cũng như quy trình 
luật sư tham gia vụ án tử hình nên bất kể trình độ, năng lực ở mức độ nào; nhiều 
hoặc ít kinh nghiệm và bản lĩnh ra sao luật sư vẫn có thể tham gia bào chữa 
trong vụ án tử hình. Thực tiễn những năm qua cho thấy, phần nhiều các đối 
tượng bị cáo buộc phạm tội, đối mặt với án tử hình là những người nghèo, đời 
sống khó khăn ở vùng sâu, vùng xa, trình độ văn hóa thấp, thậm chí có người 
không biết chữ, kém hiểu biết pháp luật trong các vụ án liên quan đến ma túy 
nên không thể có điều kiện nhờ luật sư mà thường người bảo vệ quyền và lợi 
ích hợp pháp cho họ là người bào chữa do các cơ quan tiến hành tố tụng chỉ 
định nên trách nhiệm, năng lực bào chữa chưa thực sự cao. Ngay cả trong 
những trường hợp người bào chữa được mời thì người bị cáo buộc phạm tội đối 
mặt với án tử hình cũng không thể chắc chắn mình đã có được dịch vụ pháp 
chất lượng hỗ trợ trong họ quá trình tố tụng giải quyết vụ án do không có chuẩn 
mực, tiêu chí, điều kiện của luật sư tham gia vụ án tử hình được pháp lý hóa bởi 
cơ quan, tổ chức có thẩm quyền. Thực trạng này dẫn đến hiệu quả bào chữa 
chưa cao, nhiều trường hợp còn góp phần làm oan người vô tội, bị áp dụng hình 
phạt tử hình ảnh hưởng tiêu cực tới nhiều mặt đời sống xã hội, công lý, công 
bằng không được thực thi, quyền sống của con người bị xâm hại.  

Trước thực trạng này, gần đây Trung tâm Nghiên cứu và Hỗ trợ pháp lý 
(LERES), Khoa Luật - ĐHQGHN đã tiến hành khảo sát7 thăm dò quan điểm, ý 

 
5 Xem: Chương V, Bào chữa, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của bị hại, đương sự, BLTTHS năm 2015. 
6 Nguyễn Hòa Bình (2016), Những nội dung mới của Bộ luật tố tụng hình sự năm 2015 (sách chuyên khảo), 
NXB Chính trị Quốc gia – Sự thật, Hà Nội, tr.181. 
7 Khảo sát “Nhận thức và kinh nghiệm tranh tụng của Luật sư sau khi Bộ luật Tố tụng hình sự năm 2015 có hiệu 
lực pháp luật” được thực hiện trong khuôn khổ Dự án: “Giai đoạn 2 của Chương trình hỗ trợ các nguyên tắc 
tranh tụng trong Tư pháp hình sự tại Việt Nam: Nâng cao kiến thức nền tảng về tranh tụng hình sự cho sinh 
viên luật dựa trên đánh giá thực tiễn tranh tụng sau khi Bộ luật Tố tụng hình sự 2015 có hiệu lực pháp luật” do 
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kiến của luật sư ở 05 đoàn Luật sư: Đoàn luật sư thành phố Hà Nội, thành phố 
Hải Phòng, Đoàn luật sư tỉnh Bắc Ninh, Quảng Ninh và Nghệ An về việc có cần 
một quy chế riêng về bào chữa đối với người bị cáo buộc phạm tội có thể bị áp 
dụng hình phạt tử hình hay không? Tham gia khảo sát này có 181 luật sư ở 05 
đoàn luật sư nêu trên và nhận được kết quả như sau: 58 người trả lời có, cần 
thiết, chiếm (32,04 %); 51 người trả lời không cần thiết, chiếm (28,17 %), 72 
người không có câu trả lời chiếm (39,77 %). Cũng câu hỏi này ở đối tượng là 
sinh viên, học viên cao học của Khoa luật ĐHQGHN thì lại có kết quả khác 
biệt, với 120 người được hỏi thì có đến 114 có câu trả lời có, cần thiết chiếm 
(95 %); 06 người  không có câu trả lời, chiếm (5 %) và không có ai trả lời 
không cần thiết. Tổng hợp kết quả khảo sát ở cả 02 đối tượng luật sư và sinh 
viên, học viên cao học thì đa số cho rằng cần thiết phải có một quy chế riêng về 
bào chữa trong vụ án tử hình với tỷ lệ ứng (32, 04% và 95%), trong khi đó tỷ lệ 
câu trả lời không cần thiết là (28,17%) ở luật sư đã phản ánh nhu cầu nâng cao 
chất lượng bào chữa trrong vụ án tử hình ở Việt Nam trong xu thế hội nhập 
quốc tế và cải cách tư pháp hiện nay. 

Kết quả khảo sát trên cho thấy việc ra đời quy chế bào chữa trong vụ án 
tử hình là cần thiết, xuất phát từ yêu cầu công nhận, tôn trọng, bảo vệ, bảo đảm,  
quyền con người của Hiến pháp năm 20138, từ nhu cầu của thực tiễn giải quyết 
vụ án tử hình và đặc biệt từ đòi hỏi nâng cao chất lượng luật sư khi tham gia vụ 
án tử hình trong quá trình tố tụng hình sự giải quyết vụ án. Ngoài ra, việc hình 
thành quy chế bào chữa trong vụ án còn thể hiện cam kết “Kêu gọi các quốc gia 
còn áp dụng hình phạt tử hình: Tôn trọng tiêu chuẩn luật pháp quốc tế trong 
việc đảm bảo các quyền của  những người phải đối mặt với hình phạt tử hình, 
đặc biệt là những tiêu chuẩn tối thiểu, được nêu trong Nghị quyết của Hội đồng 
Kinh tế xã hội 1984/50 ngày 25 tháng 5 năm 1984”9, trong đó đòi hỏi quốc gia 
thành viên phải cung cấp, tạo điều kiện để người phải đối mặt với hình phạt tử 
hình có được dịch vụ bào chữa, hỗ trợ pháp lý chất lượng cao, mà Việt Nam là 
thành viên của các điều ước quốc tế này. “Những bảo đảm tư pháp cho những 
người đối mặt với hình phạt tử hình là vấn đề được cộng đồng quốc tế rất quan 
tâm. Những khía cạnh cơ bản trong vấn đề này bao gồm những yêu cầu về thủ 
tục tố tụng để bảo đảm sự xét xử công bằng, quyền được xin ân giảm của tử tù, 

 
Trung tâm Nghiên cứu và hỗ trợ pháp lý (LERES), Khoa Luật - Đại học Quốc gia Hà Nội và Chương trình Phát 
triển Liên hợp quốc (UNDP) tại Việt Nam phối hợp thực hiện tháng 12 năm 2020. 
8 Hiến pháp năm 2013, khoản 1 Điều 14 quy định: “Ở nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, các quyền 
con người, quyền công dân về chính trị, dân sự, kinh tế, văn hóa, xã hội được công nhận, tôn trọng, bảo vệ, bảo 
đảm theo Hiến pháp và pháp luật”. 
9 Liên Hợp Quốc (2007), Nghị quyết số 62/149 về việc hoãn áp dụng hình phạt tử hình, ngày 18/12/2007. Xem 
bản tiếng Anh tại: https://undocs.org/en/A/RES/62/149 (truy cập lần cuối: 31/01/2021). 
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quyền của tử tù có thời gian thích đáng để kháng cáo và xin ân giảm, đối xử 
nhân đạo với tử tù, không thi hành án tử hình khi các thủ tục tố tụng có liên 
quan chưa giải quyết xong, việc thông báo cho những người thi hành án về vụ 
việc, và việc thông báo cho gia đình và luật sư của tử tù”.10   

3. Những nội dung chủ yếu của Quy chế bào chữa trong vụ án tử 
hình 

Hình thành quy chế bào chữa trong vụ án tử hình là tất yếu của Việt Nam 
trong quá trình xây nhà nước pháp quyền, quá trình cải cách tư pháp hướng tới 
mục đích “bảo vệ công lý, bảo vệ quyền con người, quyền công dân” (Điều 2 
BLTTHS năm 2015) trong điều kiện hội nhập quốc tế hiện nay. Vấn đề đặt ra 
là, với điều kiện của thể chế tư pháp Việt Nam thì Quy chế bào chữa trong vụ 
án tử hình sẽ bao gồm những nội dung gì để khi ban hành quy chế này có tính 
thực tiễn, được áp dụng, thực thi trong quá trình tố tụng giải quyết vụ án hình 
sự. Giải đáp vấn đề này, ngoài việc căn cứ vào các nhu cầu, đòi hỏi nội tại của 
đất nước cũng cần học hỏi kinh nghiệm của các quốc gia khác.  

Nhìn ra thế giới, thấy rằng, bằng cách này hay cách khác với rất nhiều 
hình thức khác nhau những quy định về điều kiện, tiêu chí của luật sư tham gia 
vụ án tử hình, quy trình bào chữa trong vụ án tử hình hay những lưu ý về bào 
chữa trong vụ án tử hình… được các quốc gia luật hóa, dưới hình thức một văn 
bản quy phạm pháp luật của cơ quan, tổ chức có thẩm quyền tuy theo đặc điểm 
thể chế pháp lý từng quốc gia. Ở Hoa kỳ “Hướng dẫn chỉ định luật sư bào chữa 
và việc bào chữa cho những bị cáo đối mặt với án tử hình” của Hội luật gia Hoa 
Kỳ được cơ quan quản lý, điều phối của Hội (House of Delegates) ban hành 
năm 1989 và đươc tiến hành sửa đổi năm 2003 là tài liệu chính thức khi luật sư 
tham gia bào chữa trong vụ án tử hình. Hướng dẫn này, ngoài phần giải thích từ 
ngữ còn bao gồm 10 hướng dẫn về: Mục đích và phạm vi của Hướng dẫn 
(hướng dẫn 1); Việc tiếp nhận và thực hiện kế hoạch cung cấp dịch vụ đại diện 
pháp lý chất lượng cao trong các vụ án bị cáo phải đối mặt với hình phạt tử hình 
(hướng dẫn 2); Chỉ định cơ quan chịu trách nhiệm (hướng dẫn 3); Nhóm bào 
chữa và các dịch vụ hỗ trợ (hướng dẫn 4); Các tiêu chuẩn của luật sư bào chữa 
(hướng dẫn 5); Khối lượng công việc (hướng dẫn 6); Giám sát và thay đổi luật 
sư (hướng dẫn 7); Đào tạo (hướng dẫn 8); Kinh phí và tiền công (hướng dẫn 9); 
Thiết lập các tiêu chuẩn cho việc đại diện (hướng dẫn 10)11. Với những nội 
dung này “Hướng dẫn chỉ định luật sư bào chữa và việc bào chữa cho những bị 

 
10 Khoa Luật - Đại học Quốc gia Hà Nội (2010), Những điều cần biết về hình phạt tử hình (sách chuyên khảo), 
NXB Lao động Xã hội, Hà Nội, tr.106. 
11 Xem tại: http://www.americanbar.org/groups/leadership/house_delegtranges.html (truy cập lần cuối: 
31/01/2021). 
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cáo đối mặt với án tử hình” không chỉ đề cập đến tiêu chuẩn của một luật sư 
được tham gia bào chữa trong vụ án tử hình, mà còn chú trọng tới việc tiếp nhận 
và thực hiện kế hoạch cung cấp dịch vụ đại diện pháp lý chất lượng cao trong 
các vụ án bị cáo phải đối mặt với hình phạt tử hình; tới quy trình bào chữa, cơ 
chế bào chữa trong vụ án tử hình cũng như việc đào tạo và cơ chế giám sát việc 
thực hiện quy trình bào chữa trong vụ án tử hình.  

Một ví dụ khác có thể nêu ra, khác với Hoa Kỳ, ở Trung Quốc không có 
văn bản hướng dẫn bào chữa trong vụ án tử hình áp dụng chung toàn quốc, 
nhưng các đoàn luật sư (ở các tỉnh) có thể ra văn bản để áp dụng trong phạm vi 
đại hạt của mình, “Hướng dẫn bào chữa trong của vụ án tử hình của Đoàn Luật 
sư tỉnh Sơn Tây - Trung quốc” là một trong số đó. Hướng dẫn này dành cho các 
luật sư bào chữa các vụ án tử hình ở tỉnh Sơn Tây, Đoàn Luật sư tỉnh Sơn Tây 
có trách nhiệm giải thích bản hướng dẫn này. Bản hướng dẫn này được thông 
qua sau khi đã được thảo luận kỹ tại phiên họp toàn thể  của Ủy ban thường trực 
Đoàn luật sư tỉnh Sơn Tây. Bản hướng dẫn này có hiệu lực kể từ ngày 28 tháng 
5 năm 2010” (Điều 96 Hướng dẫn).12 Ngoài một số quy định chung, như 
nguyên tắc, chiến lược thì Hướng dẫn tập trung nhiều vào kỹ năng, quy trình, 
thủ tục thu thập, kiểm tra, đánh giá và sử dụng chứng cứ của luật sư trong vụ án 
tử hình ở các giai đoạn tố tụng giải quyết vụ án, đặc biệt ở giai đoạn xét xử. 

Việt Nam có thể tham khảo, tiếp thu kinh nghiệm của hai mô hình nêu 
trên kết hợp với những đặc thù của đất nước, khi xây dựng quy chế bào chữa 
trong vụ án tử hình.  

Từ những phân tích trên, Quy chế bào chữa trong vụ án tử hình của Việt 
Nam cần thể hiện những nội dung  chủ yếu sau: 

Thứ nhất, về phạm vi điều chỉnh của Quy chế bào chữa trong vụ án tử 
hình:  Xuất phát từ yêu cầu bảo đảm tính thống nhất của Hệ thống pháp luật 
Việt nam trên cơ sở nguyên tắc pháp chế nên Quy chế bào chữa trong vụ án tử 
hình cần quy định phạm vi áp dụng trên toàn quốc nhằm bảo đảm chất lượng đại 
diện pháp lý tốt nhất cho tất cả những người có nguy cơ bị áp dụng hình phạt tử 
hình. Đồng thời, Quy chế bào chữa trong vụ án tử hình cũng cần quy định được 
áp dụng ở tất cả các giai đoạn tố tụng, từ khi người bị cáo buộc phạm tội đối 
mặt với hình phạt tử hình bị khởi tố bị can hoặc từ khi bị bắt, giữ trong trường 
hợp họ bị bắt, bị tạm giữ đến các giai đoạn: điều tra, truy tố, xét xử, thi hành án. 

Thứ hai, về điều kiện, tiêu chuẩn của luật sư tham gia bào chữa trong vụ 
án tử hình: Hiện nay ở nước ta, ngoài các điều kiện, tiêu chuẩn của luật sư quy 

 
12 Dẫn theo: Khoa Luật - Đại học Quốc gia Hà Nội (2011), Bảo vệ các nhóm dễ bị tổn thương trong tố tụng hình 
sự, NXB Đại học Quốc gia Hà Nội, Hà Nội, tr 199 – tr 231. 
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định trong BLTTHS năm 201513, Luật sư năm 201514 thì không có bất kỳ quy 
định nào về tiêu chuẩn, điều kiện của luật sư khi tham gia bào chữa trong vụ án 
tử hình, ngay cả trong Điều lệ Liên đoàn Luật sư Việt Nam năm 2015 cũng 
không điều chỉnh vấn đề này. Việc thiếu vắng các quy định về điều kiện, tiêu 
chuẩn của luật sư tham gia vụ án tử hình đã dẫn đến tình trạng, bất kể luật sư 
nào có trình độ, năng lực cao hay thấp; nhiều hoặc ít kinh nghiệm và bản lĩnh ra 
sao có thể tham gia bào chữa trong vụ án tử hình. Thực trạng này dẫn đến hiệu 
quả bào chữa chưa cao, nhiều trường hợp còn góp phần làm oan người vô tội, bị 
áp dụng hình phạt tử hình ảnh hưởng tiêu cực tới nhiều mặt đời sống xã hội. 
Trong khi đó, yêu cầu của các công ước quốc tế về quyền con người đòi hỏi 
người bào chữa trong các vụ án tử hình phải có trình độ chuyên môn cao, có 
kinh nghiệm hành nghề luật sư, có trách nhiệm và bản lĩnh khi bào chữa cho 
người bị cáo buộc hình phạt tử hình…nhằm đảm bảo cung cấp dịch vụ pháp lý 
cao trong vụ án tử hình. Trong khảo sát của Trung tâm Nghiên cứu và Hỗ trợ 
pháp lý (LERES)15, khi trả lời câu hỏi: “có cần luật sư giàu kinh nghiệm khi 
tham gia bào chữa trong vụ án tử hình hay không ?” thì tuyệt đại đa số (166/ 
181) những người được hỏi cho rằng cần, thậm chí rất cần, chỉ có (13/181) 
người không đồng ý và có 02 người không thể hiện chính kiến. Kết quả sát này 
đã khẳng định, việc quy định điều kiện, tiêu chuẩn luật sư khi tham gia bào 
chữa trong vụ án tử hình là hết sức cần thiết và là điều kiện cần để có chất lượng 
bào chữa cao hỗ trợ tốt cho người đối mặt với án tử hình trong suốt quá trình tố 
tụng giải quyết vụ án.  

Tuy nhiên, nếu như đa số luật sư cho rằng cần phải có luật sư giàu kinh 
nghiệm khi tham gia bào chữa trong vụ án tử hình (trong khảo sát đã dẫn 
chiếu)16 thì kết quả trả lời câu hỏi “có cần chứng chỉ nghiệp vụ đặc biệt đối với 
luật sư  khi tham gia bào chữa trong vụ án tử hình ?” lại nhận được câu trả lời 
ngược lại. Chỉ có 41/181 người đồng ý và có đến 140/181 người lại cho rằng 
không cần thiết phải có chứng chỉ nghiệp vụ đặc biệt đối với luật sư khi tham 
gia bào chữa trong vụ án tử hình.17 Kết quả này phản ánh nhận thức của luật sư 
ở các địa bàn được khảo sát (05 tỉnh, thành) về vai trò của luật sư đối với việc 
hỗ trợ cho người bị đối mặt với hình phạt tử hình, cũng như đòi hỏi phải cung 
cấp dịch vụ pháp lý cao trong vụ án tử hình quy định trong các công ước quốc tế 

 
13 Chương V, Điều 72 BLTTHS năm 2015. 
14 Chương II, Điều 10, Điều 11 Luật luật sư năm 2015 
15 Khảo sát “Nhận thức và kinh nghiệm tranh tụng của Luật sư sau khi Bộ luật Tố tụng hình sự năm 2015 có 
hiệu lực pháp luật”, đã dẫn. 
16 Khảo sát “Nhận thức và kinh nghiệm tranh tụng của Luật sư sau khi Bộ luật Tố tụng hình sự năm 2015 có 
hiệu lực pháp luật”, đã dẫn. 
17 Khảo sát “Nhận thức và kinh nghiệm tranh tụng của Luật sư sau khi Bộ luật Tố tụng hình sự năm 2015 có 
hiệu lực pháp luật”, đã dẫn. 
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về quyền con người chưa thật đầy đủ trong việc xác định một bộ phận cụ thể 
của cấu thành khái niệm “luật sư giàu kinh nghiệm” mà đa số họ đã cho rằng rất 
cần thiết khi tham gia bào chữa  trong vụ án tử hình.  

Với kết quả khảo sát trên thì việc xây dựng, ban hành những điều kiện, 
tiêu chuẩn cụ thể của luật sư khi tham gia bào chữa trong vụ án tử hình cần phải 
được tiến hành để không những cụ thể hóa được khái niệm “luật sư giàu kinh 
nghiệm” mà còn là những chuẩn mực, căn cứ pháp lý để luật sư được tham gia 
bào chữa trong vụ án tử hình. 

Những điều kiện, tiêu chuẩn cụ thể của luật sư khi tham gia bào chữa 
trong vụ án tử hình thường được đề cập bao gồm 03 nhóm: (i) Những điều kiện, 
tiêu chuẩn cần phải có để được cơ quan/ tổ chức có thẩm quyền cấp giấp phép 
hoặc giấy hành nghề luật sư bào chữa trong vụ án tử hình, như: trải qua khóa 
đào tạo về kiến thức, kỹ năng bào chữa trong vụ án tử hình; Cam kết cung cấp 
dịch vụ tư vấn một cách tận tâm và dịch vụ đại diện pháp lý chất lượng cao 
trong các vụ án tử hình…; (ii) Những điều kiện, tiêu chuẩn cần phải có để 
chứng minh trình độ năng lực của luật sư trong vụ án tử hình, như: Có kiến thức 
sâu rộng và am hiểu pháp luật cả về luật nội dung và luật hình thức quy định về 
hình phạt tử hình; Có kỹ năng quản lý trong đàm phán, thỏa thuận về những vấn 
đề tranh chấp phức tạp; Có kỹ năng trong việc nghiên cứu, phân tích pháp luật 
và kỹ năng soạn thảo các văn bản liên quan đến giải quyết tranh chấp; (iii) 
Những điều kiện, tiêu chuẩn cần phải có về kỹ năng tranh tụng trong quá trình 
tố tụng vụ án tử hình, như: kỹ năng tiếp xúc khách hàng, kỹ năng điều tra thu 
thập chứng cứ, kỹ năng chuẩn bị luận cứ bào chữa, kỹ năng bào chữa, tranh 
tụng trước tòa… 

Những điều kiện, tiêu chuẩn cụ thể của luật sư khi tham gia bào chữa 
trong vụ án tử hình nêu trên được xác định bởi các khóa đào tạo (cấp chứng 
chỉ), bởi các báo cáo hoạt động bào chữa hàng năm của luật sư và đánh giá 
thường niên hoặc không thường niên của các cơ quan, tổ chức có thẩm quyền 
đối với luật sư, xác định thông qua đánh giá, phản ánh của khách hàng và xã hội 
đối với luật sư… Các yếu tố này được xem xét khi đánh giá luật sư có kinh 
nghiệm tham gia bào chữa trong vụ án tử hình hay không, trên cơ sở đó sẽ quyết 
định cấp chứng chỉ để luật sư được tham gia bào chữa trong vụ án tử hình của 
cơ quan, tổ chức có thẩm quyền. Việc đánh giá, xác định “luật sư có kinh 
nghiệm” không chỉ đối với lần đầu để cấp chứng chỉ đủ điều kiện, tiêu chuẩn  
tham gia bào chữa trong vụ án tử hình mà còn được sử dụng trong việc đánh giá 
thường niên và luật sư nếu không thỏa mãn các điều kiện, tiêu chuẩn sẽ bị loại 
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ra khỏi danh sách “luật sư có kinh nghiệm”, không có tư cách tham gia bào 
chữa trong vụ án tử hình. 

Thứ ba, những hướng dẫn về chứng cứ và thủ tục đối với luật sư khi tham 
gia bào chữa trong vụ án tử hình: Một nội dung quan trọng của Quy chế bào 
chữa trong vụ án tử hình ở Việt Nam là những quy định mang tính chất hướng 
dẫn về chứng và thủ tục đối với luật sư khi tham gia bào chữa trong vụ án tử 
hình. Những hướng dẫn này không chỉ là định hướng, chiến lược bào chữa mà 
còn là cẩm nang để luật sư nghiên cứu, sử dụng thường xuyên trong suốt quá 
trình tham gia bào chữa trong vụ án tử hình. Với cách tiếp cận này thì những 
hướng dẫn về chứng cứ và thủ tục đối với luật sư khi tham gia bào chữa trong 
vụ án tử hình trong Quy chế được xem như người thầy hỗ trợ luật sư mọi lúc, 
mọi nơi khi tham gia bào chữa trong vụ án tử hình. 

Khảo sát của Trung tâm Nghiên cứu và Hỗ trợ pháp lý (LERES)18 đối với 
181 luật sư ở câu hỏi “Những kỹ năng nào cần được chú ý khi bào chữa trong 
vụ án tử hình ?” và người trả lời được chọn tối đa 03 đáp án thì kết quả thu 
được lần lượt như sau: 139 câu trả lời (28,72%) cho kỹ năng tranh tụng tại phiên 
tòa; 126 câu trả lời (26,03%) cho kỹ năng tiếp xúc với người bị buộc tội có thể 
bị áp dụng hình phạt tử hình; 90 câu trả lời (18,6%) cho kỹ năng thu thập chứng 
cứ; 80 (16,53%) cho kỹ năng nghiên cứu hồ sơ; 49  câu trả lời (10,12%) cho Kỹ 
năng soạn thảo bài bào chữa. Như vậy, những luật sư tham gia khảo sát này đã 
coi trọng kỹ năng tiếp súc khách hàng là người bị đối mặt với hình phạt tử hình 
có thể do việc tiếp súc với thân chủ của mình trong vụ án tử hình khó khăn bởi 
các rào cản pháp lý cũng như quy chế gặp gỡ, tiếp súc người bị cáo buộc hình 
phạt hình phạt tử hình phức tạp. 

 Trên cơ sở quy định của BLTTHS năm 2015, BLHS năm 2015, Luật luật 
sư năm 2015, Điều lệ Liên đoàn Luật sư Việt Nam năm 2015 và những văn bản 
pháp luật khác có liên quan; đồng thời dựa vào kinh nghiệm thực tiễn bào chữa 
của luật sư trong vụ án tử hình, cũng như kinh nghiệm của một số quốc gia khác 
trên thế giới để xây dựng Hướng dẫn về chứng cứ và thủ tục đối với luật sư khi 
tham gia bào chữa trong vụ án tử hình. Do đó, Hướng dẫn này sẽ đề cập đến 
những vấn đề sau: (i) Những hướng dẫn về việc phát hiện các kiếm khuyết của 
chứng cứ buộc tội đối với người bị cáo buộc hình phạt tử hình, như: Khi nguồn 
chứng cứ không rõ ràng; Khi thu thập được các chứng cứ khác mâu thuẫn với 
các chứng cứ có trong hồ sơ buộc tội của Cơ quan điều tra; Khi các tài liệu viết 
có trong hồ sơ vụ án bị làm giả hoặc có căn cứ nghi ngờ chúng bị làm giả; Khi 

 
18 Khảo sát “Nhận thức và kinh nghiệm tranh tụng của Luật sư sau khi Bộ luật Tố tụng hình sự năm 2015 có 
hiệu lực pháp luật”, đã dẫn. 
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ảnh hoặc băng ghi hình ghi lại các chứng cứ vật chất không phản ánh đúng hình 
dạng và tính chất của chứng cứ gốc; Khi bản sao chép của chứng cứ không phản 
ánh đúng nội dung của văn bản gốc; Khi lời khai được đưa ra bới người chưa 
thành niên, người có nhược điểm về thể chất hoặc tinh thần; Khi lời khai dựa 
trên các ý kiến và suy đoán chủ quan; Khi các lời khai mâu thuẫn nhau; Khi lời 
khai được lấy thông qua các biện pháp trái quy định của pháp luật; Khi biên bản 
ghi lời khai không tuân thủ các hình thức pháp lý bắt buộc; Khi biên bản khám 
xét mô tả hiện trường không phù hợp với các tình huống thực tế tại hiện 
trường…; (ii) Những hướng dẫn về thủ tục tố tụng đối với người bị cáo buộc 
hình phạt tử hình trong quá trình giải quyết vụ án. Luật TTHS Việt Nam phân 
chia quá trình tố tụng giải quyết vụ thành các giai đoạn khá rõ ràng, đó là giai 
đoạn: Khởi tố vụ án, điều tra, truy tố, xét xử và thi hành án. Mỗi giai đoạn 
tương ứng với những thủ tục đặc trưng cho tính chất, đặc điểm, nhiệm vụ của 
giai đoạn đó nên những hướng dẫn trong Quy chế bào chữa trong vụ án tử hình 
của Việt Nam cũng cần được xây dựng theo các giai đoạn tố tụng hình sự. Cụ 
thể như sau: Ở giai đoạn khởi tố vụ án, khi thấy căn cứ khởi tố vụ án, khởi tố bị 
can không thuyết phục, khi có vi phạm pháp luật trong các hoạt động tố tụng 
khởi tố vụ án; Ở giai đoạn điều tra, khi phát hiện có vi phạm trong hoạt động 
điều tra nhất là trong việc thu thập chứng cứ, hỏi cung bị can, thù tục áp dụng 
các biện pháp ngăn chặn; Ở giai đoạn truy tố, khi phát hiện ra chứng cứ Hoặc 
lập luận của Viện kiểm sát không phù hợp, không thuyết phục với cáo buộc đối 
với bị can mà luật sư bảo vệ; Ở giai đoạn xét xử, khi phát hiện có sự vi phạm 
nguyên tắc tranh tụng, nguyên tắc phiên tòa công khai và các quy định khác về 
thủ tục phiên tòa, khi có vi phạm ghiêm trọng hoặc tước đoạt những quyền được 
pháp luật bảo đảm mà bị cáo không được hưởng tại phiên tòa…(iii) Những 
hướng dẫn về các kỹ năng của luật sư: Kỹ năng tiếp xúc khách hàng, kỹ năng 
thu thập chứng cứ, kỹ năng tranh tụng, kỹ năng bào chữa tại phiên tòa… 

Thứ tư, về việc ban hành và  tổ chức thực hiện Quy chế bào chữa trong 
vụ án tử hình:  

Kinh nghiệm các nước cho thấy đa phần việc xây dựng, ban hành quy chế 
đều do các hiệp hội, liên đoàn…của tổ chức nghề nghiệp luật sư tiến hành, cho 
nên Liên đoàn Luật sư Việt Nam sẽ là chủ thể trong việc xây dựng, ban hành 
Quy chế bào chữa trong vụ án tử hình. Quy chế này được xây dựng với sự tham 
gia của Ban chủ nhiệm các đoàn luật sư ở 63 tỉnh, thành cùng tất cả các luật sư 
cũng như kinh nghiệm thực tiễn của họ khi tham gia bào chữa trong vụ án tử 
hình. 
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Liên đoàn luật sư Việt Nam sẽ là cơ quan thống nhất hướng dẫn, triển 
khai thực hiện Quy chế bào chữa trong vụ án tử hình trên phạm vi toàn quốc, 
đồng thời thực hiện việc kiểm tra, giám sát thực hiện quy chế đối với các đoàn 
luật sư và luật sư  nhằm phát hiện, xử lý vi phạm. Ban chủ nhiệm đoàn luật sư 
tổ chức thực hiện, tạo các điều kiện cần thiết để luật sư của mình có thể cung 
cấp dịch vụ pháp lý cao nhất cho người bị đối mặt với hình phạt tử hình. Trường 
hợp có bằng chứng cho thấy một luật sư không cung cấp dịch vụ đại diện pháp 
lý cao, Liên đoàn luật sư Việt Nam, Ban chủ nhiệm các đoàn luật sư phải có 
hành động thích hợp để bảo vệ lợi ích của khách hàng, đồng thời với biện pháp 
xử lý luật sư.    

Một chương trình đào tạo, bồi dưỡng cho luật sư về kiến thức, kỹ năng 
tranh tụng trong vụ án tử hình cũng như những chuyên môn về điều tra, tâm 
lý… hỗ trợ cho luật sư khi tham gia bào chữa trong vụ án tử hình cần được thiết 
lập. Chỉ những luật sư nào có chứng chỉ về chương trình đào tạo bồi dưỡng này 
mới được tham gia bào chữa trong vụ án tử hình. 

Hiện nay việc bào chữa cho người đối mặt với hình phạt tử hình có thể do 
một hoặc một nhóm luật sư (nhiều luật sư bào chữa cho một người bị cáo buộc 
hình phạt tử hình). Tuy nhiên, nhóm luật sư này không phải là một tập thể theo 
quy định của pháp luật mà là sự ngẫu nhiên được tập hợp, do thân chủ hoặc 
người đại diện, người thân của thân chủ mời nhiều luật sư bảo vệ cho người bị 
đối mặt với hình phạt tử hình trong cùng vụ án. Vì vậy, Quy chế bào chữa trong 
vụ án tử hình ở Việt Nam cần quy định theo hướng nhóm luật sư là tập thể gồm 
ít nhất 02 luật sư trở lên và có 01 người  là nhóm trưởng; Ngoài ra, cũng cần có 
những thành viên ở các lĩnh vực chuyên môn khác, như: chuyên gia về tâm lý tư 
pháp, chuyên gia điều tra….trong nhóm bào chữa./. 
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