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Tìm Hiểu HìnH PHạT Tử HìnH Ở Ấn Độ: 
CáC THáCH THứC Và Tiềm năng Của ngHiên Cứu 

THựC ngHiệm

giáo Sư anuP SurendranaTH

Báo cáo về Hình phạt Tử hình của Ấn Độ (2016) là một nỗ lực để giải quyết việc thiếu 
thông tin thực tế về thực thi hình phạt tử hình tại Ấn Độ. Thực trạng đáng buồn này thể 
hiện rõ ở thực tế là hiện không có số liệu đáng tin cậy nào về số lượng án tử hình đã 
được thi hành ở Ấn Độ kể từ khi nước này giành độc lập vào tháng 8 năm 1947. Hơn 
nữa, vào thời điểm Dự án Nghiên cứu Hình phạt Tử hình được hình thành vào tháng 5 
năm 2013, cũng không có một số liệu chắc chắn nào về tổng số tù nhân đang chờ thi 
hành án tử hình tại Ấn Độ. Tuy đã có những nghiên cứu phân tích trên phạm vi rộng các 
bản án tử hình của Toà án Tối cao, hiện vẫn chưa có các nghiên cứu sâu sắc về các 
khía cạnh khác của thực thi hình phạt tử hình. Hai mục tiêu cụ thể của Dự án Nghiên 
cứu Hình phạt tử hình là: (i) ghi nhận các hồ sơ [về tình trạng] kinh tế - xã hội của các 
tử tù đang chờ thi hành án ở Ấn Độ; và (ii) tìm hiểu sự tương tác giữa các tử tù với các 
khía cạnh khác nhau của hệ thống tư pháp hình sự của Ấn Độ. Những mục tiêu này 
được thực hiện thông qua việc phỏng vấn tất cả các tù nhân đang chờ thi hành án tử 
hình ở Ấn Độ [và] tìm ra và phỏng vấn gia đình của họ (trong một số trường hợp, các 
tù nhân không có gia đình hoặc đã bị gia đình từ bỏ). Trong số 385 tử tù chờ thi hành 
án ở Ấn Độ trong thời gian tiến hành dự án này, chúng tôi đã tiếp cận được 373 người.

Nhiều phát hiện được nêu trong Báo cáo về Hình phạt Tử hình của Ấn Độ (2016) có 
thể chỉ đúng với hệ thống tư pháp hình sự của Ấn Độ. Tuy nhiên, theo quan điểm chính 
của báo cáo này, mà không bình luận gì về việc bãi bỏ [hình phạt tử hình], thì tử hình 
là một dạng hình phạt đặc biệt (unique). Sự đặc biệt của nó, như báo cáo đã chỉ ra, 
không chỉ bắt nguồn từ chỗ nó là một hình phạt không thể đảo ngược/thay đổi được. 
Tình trạng không chắc chắn giữa sự sống và cái chết mà các tù nhân phải trải qua hàng 
ngày trong khi chờ thi hành án mới thực sự là điểm trọng tâm trong tính đặc biệt của tử 
hình với tư cách là một hình phạt. Sự báo trước thường trực về cái chết trong tình trạng 
không có một thông tin thực sự nào về các tiến trình pháp lý đang diễn ra (do các điều 
kiện về kinh tế - xã hội của họ như sẽ trao đổi dưới đây) là một ví dụ rõ nét cho việc 
coi tử hình như một loại hình phạt đặc biệt trong hệ thống tư pháp hình sự của Ấn Độ.

Quá trình [tiến hành Dự án]

Thách thức đầu tiên trong việc thiết kế Dự án Nghiên cứu Hình phạt Tử hình là xác 
định chính xác số tử tù đang chờ thi hành án ở Ấn Độ. Như một phần của cấu trúc liên 
bang tại Ấn Độ, có 29 tiểu bang và 7 Vùng Lãnh thổ Liên kết với các nhà tù được quản 
lý bởi chính quyền tiểu bang (chứ không phải Chính phủ Ấn Độ). Dự án đã nhận được 
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sự giúp đỡ rất lớn từ phía Cơ quan Dịch vụ Pháp lý Quốc gia (‘National Legal Services 
Authority’ hay ‘NALSA’, một cơ quan trợ giúp pháp lý hàng đầu của Ấn Độ được tài 
trợ bởi nhà nước và là tổ chức trợ giúp pháp lý làm việc trực tiếp đến tận các toà án 
huyện). Với sự giúp đỡ của NALSA, chúng tôi đã có thể thuyết phục chính quyền của 
từng tiểu bang gửi cho mình danh sách các tù nhân đang chờ thi hành án tử hình trong 
phạm vi thẩm quyền của họ. Tuy nhiên, chúng tôi đã nhận ra từ rất sớm rằng các số liệu 
này cần được xác thực ở mỗi nhà tù trung tâm (tuỳ thuộc vào quy mô địa lý, mỗi bang 
có thể có khoảng từ một đến năm nhà tù trung tâm). Chúng tôi đã tiến hành việc xác 
thực này ở từng bang trước khi tổng hợp con số về tử tù trên toàn Ấn Độ.

Việc xác thực con số tù nhân, tìm ra gia đình của họ và tiến hành phỏng vấn đòi hỏi rất 
nhiều lần đi lại trên khắp đất nước và thường là phải mất nhiều lần mới tìm ra được một 
gia đình. Sở dĩ điều này đã có thể thực hiện được phần lớn là nhờ vào đội ngũ nghiên 
cứu viên sinh viên xuất sắc tham gia vào dự án trong khoảng thời gian ba năm. Dự án 
có ba điều phối viên ở cấp khoa, một đội ngũ nòng cốt gồm 12 nghiên cứu viên là sinh 
viên và trong suốt khoảng thời gian ba năm, đã có 90 sinh viên tình nguyện làm việc với 
chúng tôi vào các thời điểm khác nhau. Năng lượng, lòng nhiệt tình và lý tưởng của họ 
đã bảo đảm cho sự hoàn thành của dự án. Dự án nhận được sự hỗ trợ tài chính toàn 
phần từ các quỹ nghiên cứu của Trường Đại học (Đại học Luật Quốc gia, Delhi là một 
Đại học tự chủ được tài trợ bởi Chính quyền Delhi).

Chuẩn bị và tiến hành Phỏng vấn

Như đã đề cập ở trên, dự án được tiến hành thông qua việc phỏng vấn các tử tù chờ thi 
hành án và gia đình của họ. Trước khi phỏng vấn, các cuộc tham vấn với các chuyên 
gia về hình phạt tử hình, các công tố viên, luật sư bào chữa, các thẩm phán xét xử sơ 
thẩm và phúc thẩm đã được tổ chức để phục vụ cho việc chuẩn bị bảng câu hỏi mà các 
nghiên cứu viên sẽ sử dụng khi phỏng vấn trên thực địa. Các buổi định hướng chuyên 
sâu đã được tiến hành để giúp cho các nghiên cứu viên làm quen với các khía cạnh 
khác nhau của các cuộc phỏng vấn trong các nhà tù và với các gia đình trong các bối 
cảnh đa dạng về kinh tế - xã hội và văn hoá. Nhiều biện pháp nhằm bảo vệ sự riêng tư 
của các tù nhân và gia đình họ và để duy trì tính bảo mật đã được áp dụng trong quá 
trình phân tích dữ liệu và viết báo cáo. Trong số này, có những biện pháp như thay đổi 
tên của các tù nhân và gia đình họ, bỏ đi tên của các nhà tù và không tiết lộ địa điểm 
phỏng vấn gia đình [của các tù nhân].

Vị trí của các nghiên cứu viên về hình phạt tử hình không có ảnh hưởng gì đến sự tham 
gia của họ vào dự án. Các nghiên cứu viên cũng nhận được những hướng dẫn rõ ràng 
để không cung cấp hay hứa hẹn bất cứ sự giúp đỡ nào, bằng tiền bạc hay bất cứ thứ 
gì khác, bất kể tình trạng nào mà họ có thể gặp phải trong khi phỏng vấn các tù nhân 
hay gia đình họ. Tất cả các tù nhân và gia đình của họ được thông báo rằng các cuộc 
phỏng vấn được thực hiện chỉ nhằm mục đích nghiên cứu và không có ý nghĩa hỗ trợ 
đối với họ dưới bất cứ hình thức nào. Mặc dù điều này đã được lặp đi lặp lại [trong các 
cuộc phỏng vấn], điều rất rõ ràng là các tù nhân và gia đình họ vẫn mong đợi một sự 
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giúp đỡ nào đó trong việc giải quyết tình trạng tuyệt vọng của họ, hệ quả của việc bị 
loại trừ khỏi [đời sống] kinh tế - xã hội.

Quá trình tiến hành phỏng vấn trên thực tế đã làm nảy sinh nhiều thách thức. Trong khi 
việc kiểm soát các mong đợi của các tù nhân vẫn là một mối bận tâm rất lớn khi thực 
hiện công việc này, việc chúng tôi có thể khiến cho các tù nhân hồi tưởng các ký ức đau 
buồn của họ ngày càng trở nên một vấn đề đạo đức cần được cân nhắc. 

Việc nhắc đi nhắc lại các câu chuyện về bạo lực trong thời gian giam giữ, sự tuyệt vọng 
về kinh tế và sự tẩy chay của xã hội đã có những tác động sâu sắc đến các nghiên cứu 
viên đến mức chúng tôi đã gặp lại các tù nhân và diễn đạt một cách rõ rằng các suy 
nghĩ đó mà không thực sự cần bất cứ sự giúp đỡ nào theo chiều ngược lại. Sự hợp 
tác của các lực lượng quản lý nhà tù trên khắp đất nước cũng rất khác nhau. Ở một vài 
tiểu bang, chúng tôi nhận được sự hỗ trợ đáng kinh ngạc trong các nhà tù với thời gian 
phỏng vấn kéo dài, không gian thích hợp cho một cuộc nói chuyện riêng tư và không 
gặp phải hạn chế nào quá đáng. Ở các tiểu bang khác, chúng tôi đã phải thúc giục rất 
nhiều để đạt được những điều nhỏ nhặt, chẳng hạn như cai ngục không hiện diện trong 
khu vực có thể nghe thấy cuộc phỏng vấn, tù nhân được bảo đảm không bị buộc phải 
ngồi trên sàn nhà trong khi chúng tôi ngồi trên ghế, có được khoảng thời gian tối thiểu 
cho một cuộc phỏng vấn v.v.. Những thách thức trong các cuộc phỏng vấn gia đình thì 
lại khác và có rất nhiều ví dụ về việc các gia đình từ chối nói chuyện với chúng tôi vì 
nhiều lý do – có thể là họ đã từ bỏ các tù nhân và tiếp tục sống; hoặc vì tội phạm mà 
người thân của họ đã thực hiện đã khiến cho cộng đồng địa phương nơi họ sinh sống 
yêu cầu họ không duy trì quan hệ với người đó nếu họ muốn được tiếp tục sinh sống tại 
địa phương; hoặc tự bản thân các gia đình cho rằng tội phạm là không thể chấp nhận 
được và họ không muốn làm bất cứ điều gì cho tù nhân nữa.

Cấu trúC Của báo Cáo

Báo cáo về Hình phạt Tử hình tại Ấn Độ (2016) được trình bày thành 2 tập. [Nội dung] 
Tập I chủ yếu có tính định lượng và cung cấp các thống kê về thời hạn chờ thi hành án 
tử hình, bản chất của các tội phạm có liên quan và tình trạng kinh tế - xã hội của các tử 
tù đang chờ thi hành án. Mỗi đề mục được phân tích trong các Chương 2, 3 và 4 của 
báo cáo chứa đựng nhiều cấp độ câu hỏi. Ví dụ, trong chương về tình trạng kinh tế - xã 
hội, các dữ liệu được trình bày trên cơ sở tình trạng đẳng cấp và tôn giáo của tù nhân 
và sau đó được phân tích từ góc độ của thành phần kinh tế - xã hội ở mỗi giai đoạn của 
tiến trình pháp lý. Có thể thấy rằng khi chúng tôi đi xa hơn trong tiến trình pháp lý, tỷ lệ 
của những người nghèo và những người đứng bên lề xã hội tiếp tục tăng lên. Chúng tôi 
cũng sử dụng nhiều tiêu chí để nhận biết tình trạng bên lề [xã hội] chẳng hạn như lịch 
sử việc làm, trình độ học vấn cùng với việc cung cấp các phân tích ở cấp độ tiểu bang 
cho từng tiêu chí này. Chương nói về sự đại diện pháp lý trong Tập I và trong phần lớn 
nội dung của Tập II dành cho các phân tích định tính về những trải nghiệm đối với hệ 
thống tư pháp hình sự. Chúng tôi cảm thấy rằng với những nghiên cứu theo kiểu này, 
việc nhân cách hoá các câu chuyện như vậy, thay vì chỉ trình bày chúng dưới dạng các 
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số liệu thống kê, là cực kỳ quan trọng. Rất nhiều điều mà chúng tôi nghe được không 
thể được thể hiện chỉ bằng các con số và chúng tôi nghĩ rằng điều rất quan trọng là phải 
chuyển tải tiếng nói của các tù nhân theo cách tốt nhất có thể.

CáC Phát hiện Cụ thể

Giai đoạn Giam giữ: Chương 2 của Báo cáo ghi nhận những khoảng thời gian dài mà 
các tử tù đã phải trải qua trong quá trình xét xử và sau khi đã bị tuyên án tử hình. Nếu 
tính đến các điều kiện khắc nghiệt của việc giam giữ và sự căng thẳng tinh thần đến 
mức đau đớn do phải sống trong tình trạng mập mờ giữa sống và chết, tự thân điều 
này đã là một hình thức trừng phạt cực kỳ nghiêm khắc. Thời gian [kéo dài] của các tiến 
trình tố tụng trong các vụ án có áp dụng hình phạt tử hình cũng tạo ra gánh nặng đối với 
gia đình của các tù nhân. Trước tiên là vì sự căng thẳng về cảm xúc vì có người thân bị 
tuyên án tử hình ngày càng lớn nhưng lại không thể nói được thành lời. Bên cạnh đó, 
còn là những gánh nặng tài chính khổng lồ để bảo đảm rằng người thân của họ được 
đại diện tốt nhất về mặt pháp lý [và] có được những cơ hội tốt nhất để có thể thoát được 
án tử hình. Trong số 373 tù nhân, 127 người đã trải qua thời gian xét xử kéo dài hơn 5 
năm và đối với 54 tù nhân, thời gian xét xử thậm chí còn kéo dài đến hơn một thập kỷ.

Khả năng Tổn thương Về Xã hội Và Kinh tế: Có một niềm tin tồn tại lâu đời ở Ấn 
Độ rằng hình phạt tử hình có tác động không tương xứng lên những người đứng bên 
lề [xã hội] và những người dễ bị tổn thương. Báo cáo này đã khẳng định niềm tin đó 
và đã thể hiện một cách rõ nét là hình phạt tử hình được áp dụng nhiều hơn đối với 
những đối tượng ngoài lề xã hội, người nghèo hoặc nếu không thì, những thành phần 
dễ bị tổn thương trong xã hội. Nghiên cứu của chúng tôi chỉ ra rằng gần 75% tổng số 
tù nhân chờ thi hành án tử hình ở Ấn Độ thuộc nhóm dễ tổn thương về kinh tế và rằng 
76% tổng số tù nhân thuộc về các nhóm lạc hậu về mặt xã hội và các tôn giáo thiểu số. 
Trong số các tù nhân dễ tổn thương về kinh tế, 63,2% là người kiếm sống chính hoặc 
duy nhất trong gia đình của họ trước khi bị bắt giữ. Trong khi điều này không nói lên 
bất kỳ sự phân biệt đối xử nào có tính trực tiếp (vì cần có thêm nhiều nghiên cứu và 
bằng chứng hơn nữa), những con số này chỉ ra những gánh nặng không tương xứng 
mà hệ thống tư pháp hình sự đặt lên vai người nghèo và những người đứng bên lề xã 
hội. Tác động không tương xứng này càng rõ ràng hơn khi chúng tôi nhìn vào hồ sơ 
học vấn của các tử tù ở Ấn Độ. Có đến 32% số tử tù ở Ấn Độ hầu như chưa bao giờ 
đi học và gần 62% chưa hoàn thành chương trình giáo dục cấp hai. Trong khi đưa ra 
các số liệu ở cấp quốc gia, báo cáo này cũng thể hiện được sự khác biệt rất lớn về số 
liệu giữa các tiểu bang.

Tuổi tác là nhân tố rất quan trọng khi xem xét việc áp dụng hình phạt tử hình, như Toà 
Hiến pháp của Toà án Tối cao Ấn Độ đã khẳng định: các phạm nhân trẻ tuổi và cao 
tuổi không thể bị tuyên án tử hình1. Những người trẻ được cho là còn cả một cuộc đời 
ở phía trước, và khi họ còn trẻ việc cải tạo là hoàn toàn khả thi; vì vậy, cải tạo được 

1   Bachan Singh v. State of Punjab (1980) 2 SCC 684.



88ALC
BRIEFING
PAPER

8

xem là sự lựa chọn đáng ưu tiên hơn. Thêm vào đó, người trẻ có khuynh hướng dễ 
bị tổn thương và không thể bị quy trách nhiệm theo cùng một tiêu chuẩn với người đã 
trưởng thành. Người cao tuổi thì không còn được coi là mối nguy hiểm cho xã hội và vì 
vậy cũng không thể bị tuyên tử hình. Tuy nhiên, bất chấp quan điểm này, có 54 tù nhân 
trong nghiên cứu này là những người thuộc độ tuổi từ 18 đến 21 và có 7 tù nhân đã trên 
60 tuổi vào thời điểm họ thực hiện hành vi phạm tội đã bị kết án.

Đại diện Pháp lý: Sự sẵn có và chất lượng của đại diện pháp lý có vai trò đặc biệt quan 
trọng khi đánh giá sự công bằng trong thực thi hình phạt tử hình. Theo một quan điểm 
được thừa nhận rộng rãi thì các tù nhân chờ thi hành án tử hình được đại diện bởi các 
luật sư trợ giúp pháp lý ở tất cả các giai đoạn. Trong khi đó, nghiên cứu của chúng tôi 
lại cho thấy rằng điều này là không đúng. Trong hai giai đoạn đầu tiên của quá trình tố 
tụng, chúng tôi thấy rằng gần 65% tù nhân có luật sư tư nhân bất chấp tình trạng đặc 
biệt dễ tổn thương về kinh tế của họ. Khi tìm hiểu điều có vẻ như mâu thuẫn này, chúng 
tôi được cho biết rằng các tù nhân và gia đình của họ hoàn toàn không tin tưởng vào 
hệ thống trợ giúp pháp lý và vì sự thiếu tin tưởng này (cộng thêm sự sợ hãi), các gia 
đình đã bán hết các tài sản của mình hoặc vay mượn để có thể chi trả cho các luật sư 
tư nhân tại các phiên toà và tại Toà án Tối cao [tiểu bang]. Tuy nhiên, vì các gia đình 
thường chỉ có thể chi trả rất hạn chế cho các luật sư của họ nên [các tù nhân] thường 
không được đại diện hoàn toàn đầy đủ do sự thiếu quan tâm từ phía các luật sư. Nhiều 
tù nhân cho biết họ hoàn toàn không được tiếp xúc với luật sư của mình bên ngoài toà 
án và cũng thường xuyên ở vào tình trạng không biết gì về tiến trình của vụ án. Việc mơ 
hồ về số phận của mình khiến cho những đau khổ mà các tù nhân phải chịu trong khi 
chờ thi hành án tử hình trở nên trầm trọng hơn vì họ phải cố gắng vượt qua [sự căng 
thẳng] gây ra bởi sự mơ hồ này.

Điều 22 Hiến pháp Ấn Độ bảo đảm rằng mỗi cá nhân có quyền được đại diện bởi luật 
sư mà họ tự mình lựa chọn. Tuy nhiên, quyền được nhà nước cung cấp luật sư được 
tuyên bố là chỉ bắt đầu vào giai đoạn điều trần trước thẩm phán toà sơ thẩm sau 24 giờ 
kể từ khi bị cảnh sát bắt. [Bị can] không có quyền có luật sư trợ giúp pháp lý miễn phí 
trong thời gian bị cảnh sát tạm giam mặc dù họ vẫn có quyền tiếp cận với luật sư nếu 
có thể tự trả chi phí. Trong số 191 tù nhân đề cập đến sự tiếp cận luật sư trong thời gian 
bị giam giữ, 185 (97%) nói rằng họ đã không có luật sư. Mặc dù Toà Tối cao đã tuyên 
rằng Nhà nước có nghĩa vụ cung cấp luật sư cho bị can kể từ thời điểm điều trần trước 
thẩm phán toà sơ thẩm 24 giờ sau khi bị cảnh sát bắt giam, trong số 189 tù nhân nói về 
điều này, 168 (84,9%) không có luật sư và trong số 20 người có luật sư, chỉ có 3 người 
được đại diện bởi luật sư trợ giúp pháp lý.

Điều tra và Điều trần Trước Thẩm phán Toà Sơ thẩm: Cả Hiến pháp Ấn Độ và Bộ 
luật Tố tụng hình sự 1973 đều nỗ lực bảo vệ quyền của tù nhân và đảm bảo cơ quan 
thực thi pháp luật sẽ không vượt quá giới hạn trong khi điều tra các vụ án. Tuy nhiên, 
nghiên cứu về trải nghiệm của các tử tù chờ thi hành án ở Ấn Độ cho thấy việc sử dụng 
tràn lan biện pháp tra tấn trong thời gian họ bị cảnh sát giam giữ để phục vụ điều tra. 
80% các tù nhân đề cập đến thời gian bị cảnh sát giam giữ đều nói về việc bị cảnh sát 
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tra tấn.

Điều 22 Hiến pháp ghi nhận quyền được điều trần trước một thẩm phán toà sơ thẩm 
trong vòng 24 giờ kể từ khi bị bắt giữ như một quyền cơ bản của bị can nhằm cho phép 
thẩm phán kiểm soát quyền hạn của cảnh sát trong quá trình điều tra. Tuy nhiên, trong 
số 258 tù nhân khi nói về việc điều trần với thẩm phán toà sơ thẩm, 166 người cho biết 
họ không được phép điều trần trước thẩm phán trong vòng 24 giờ kể từ khi bị bắt. Họ 
thường bị giam giữ trong nhiều tuần và tháng, và cuối cùng khi họ được đưa ra điều 
trần trước một thẩm phán tòa sơ thẩm, thẩm phán đã không hỏi về việc họ có bị tra 
tấn hay không, và khi họ phàn nàn về việc mình bị tra tấn, thẩm phán cũng không có 
hành động gì.

Chờ Thi hành án Tử hình trong Nhà tù Ấn Độ: Cuộc sống của các tử tù trong thời 
gian bị giam giữ thay đổi mạnh mẽ ngay sau khi họ bị tuyên án tử hình, mặc dù pháp 
luật yêu cầu Toà án Tối cao [tiểu bang] xác nhận phán quyết của toà án đã xét xử. 
Quan trọng nhất trong số những điều khủng khiếp mà các tử tù đã trải qua là việc bị 
biệt giam. Toà án Tối cao đã khẳng định rằng các tử tù chỉ có thể bị tách biệt khỏi các 
tù nhân khác khi sắp sửa thi hành hình phạt, và nghiêm cấm hoàn toàn việc biệt giam 
các tù nhân chờ thi hành án tử hình2. Mặc dù vậy, các tử tù cho biết là họ đã bị biệt 
giam trong những khoảng thời gian đáng kể, và sự kết hợp giữa biệt giam với hình 
phạt tử hình là cực kỳ độc ác và vô nhân đạo. Thêm vào đó, nghiên cứu này cũng cho 
thấy điều kiện sống trong các nhà tù đang vi phạm các quy định hướng dẫn về nhà tù 
(prison manuals), bao gồm việc không bảo đảm các tiêu chuẩn về vệ sinh và hầu như 
không có các trang thiết bị về sức khoẻ tâm thần.

Điều kiện sống trong nhà tù trong thời gian chờ thi hành án tử hình cũng làm tăng thêm 
những điều khổ sở mà các tử tù chịu đựng. Sự xuất hiện thường xuyên của các giá treo 
cổ là một sự nhắc nhở thường trực về số phận của họ, và các nhà tù được thiết kế một 
cách trần trụi đến nỗi các tù nhân luôn luôn nhìn thấy các giá treo cổ. Các nhân viên 
[trại giam] thường đưa các tử tù đến xem các giá treo cổ trước khi đưa họ về buồng 
giam. Tồn tại trong tình trạng như vậy, các tù nhân giống như phải bước đi trên một lằn 
ranh mỏng manh giữa sống và chết mà không biết sẽ kết thúc ở phía nào, một trình 
trạng căng thẳng tinh thần đến mức có thể khiến người ta phải phát điên. Tình trạng 
mơ hồ này cùng với những điều kiện sống tồi tệ trong nhà tù gần như là không thể chịu 
đựng nổi, và nhiều tù nhân nói rằng họ thà chết còn hơn là sống tiếp trong tình trạng 
chờ thi hành án tử hình.

Các tù nhân bị tuyên án tử hình cũng được phép xin ân xá từ Tổng thống hoặc Thống 
đốc, những người không bị ràng buộc bởi phán quyết của bồi thẩm đoàn. Tuy nhiên, 
việc nộp đơn xin ân xá đã bị tiêu chuẩn hoá trên thực tế và vì vậy hiếm khi nào có chỗ 
cho sự tham gia của chính các tù nhân. Những người có thẩm quyền trong các trại 
giam có khuynh hướng sử dụng các đơn mẫu mà trong đó không có chỗ cho sự thể 

2  Sunil Batra v. Delhi administration & ors. (1978) 4 SCC 494
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hiện các suy nghĩ của các tù nhân và, [bởi vậy], việc của các tù nhân chỉ đơn giản lăn 
tay vào phần dưới lá đơn, biến cơ hội cuối cùng để cứu một mạng người thành một 
việc đơn thuần mang tính hình thức.

Quyết định thi hành án tử hình do toà án ban hành chính là sự công bố hình phạt tử 
hình đối với tù nhân và xác định ngày và giờ của việc thi hành án đối với họ. Tuy nhiên, 
hệ thống hiện hành lại cho phép chính quyền có được các quyết định thi hành án tử 
hình trước khi tù nhân sử dụng hết các biện pháp (remedies) hiến định của mình. Chính 
vì vậy, các tù nhân thường tin rằng mình sẽ chết cho đến khi có lệnh tạm hoãn vài giờ 
trước thời điểm thi hành án. Sự tổn thương về tinh thần gây ra bởi tình trạng chao đảo 
giữa sống và chết trong một khoảng thời gian ngắn như vậy, cùng với nhiều tháng sống 
trong sự chờ đợi thi hành án, tự bản thân nó cũng là một hình phạt nghiêm khắc đến 
mức khủng khiếp và không thể tin nổi.

hình Phạt tử hình và tầm Quan trọng Của nghiên Cứu thựC nghiệm

Dự án này luôn được xác định rõ ràng rằng nó KHÔNG phải là một nỗ lực nhằm mục 
đích chứng minh cho việc nên bãi bỏ hình phạt tử hình. Nó là một nỗ lực nhằm giúp 
mọi người thấy được những thực tế của việc thực thi hình phạt tử hình. Những thực tế 
này rất cần thiết cho những đối thoại xã hội về hình phạt tử hình, giúp cho những trao 
đổi về vấn đề này có đầy đủ thông tin và có cơ sở thực tiễn. Rõ ràng là những tranh 
cãi về triết lý và chính trị về hình phạt tử hình là rất quan trọng, nhưng ở Ấn Độ những 
tranh cãi như vậy chỉ được thực hiện trong ‘chân không’ mà không có bất cứ thông tin 
thực tiễn nào. Báo cáo về Hình phạt Tử hình tại Ấn Độ (2016) là một bước tiến hướng 
đến việc loại bỏ tình trạng chân không đó, giúp cho các đối thoại ở cấp quốc gia về 
hình phạt tử hình có thể cân nhắc những thực tế mang tính hệ thống mà chúng ta đang 
phải đương đầu. 
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