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DEATH PENALTIES AND THE RELATION WITH LIMITATION OF RIGHTS 
UNDER VIETNAMESE LAW 

       Quynh Mai LE1 , Thuy Hang TRAN2  
Abstract: Despite the controversy over abolishing the death penalty, it continues to be used in 
many Asian countries, including Vietnam. This trend raises challenges to exercising the right to 
life when the Court is empowered to decide the death penalty to take a person's life when it meets 
the conditions required by law and in case of necessity. This article will focus on clarifying the 
following contents: The first part deals with the overview of the law on the death penalty, 
illustrating that Vietnamese laws have similarities with international law; the second part 
considers the death penalty approach as a means of limiting rights when by law and in necessary 
cases, the death penalty is used to limit the right of life; The third part introduces 
recommendation to improve the Vietnamese law on the death penalty in terms of rights 
restriction measures. 
Keywords: Death penalty, Rights limitation, Vietnamese criminal code 
1. Introduction  

The death penalty is the most severe punishment in the State's punishment system, 
depriving the most important right, the right to life. In each country's criminal law, the death 
penalty exists as an objective phenomenon since it is the means for society to defend the common 
good against the violation of its existing conditions. However, in human history, there has been 
much debate about this particular punishment. Some countries believe that the death penalty is 
cruel, with no deterrent effect. Maintaining it has no effect on reducing crime, including 
particular serious crimes, or the death penalty cannot be corrected when judicial mistake would 
happen. These countries have abolished the death penalty.3 In other countries, the death penalty is 
seen as a necessary means of punishing people who commit severe offenders. 

 From a human rights perspective, the death penalty is associated with two fundamental 
issues of human rights: the right to life and the protection against cruelty and inhumanity. 
However, the right to life is a non-absolute right.4 Therefore, the determination of the right to life 
must satisfy the following conditions: required by law; applied in necessary cases; in a procedural 
due process; proportionality. Even though the death penalty is still kept as an exception or 
limitation of the right to life, it has gradually reduced its application scope in many countries' 
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laws.5 The following provisions of international law show that the abolition of the death penalty is 
the goal of international human rights standards. 
2. Law on the death penalty 
2.1. The Death Penalty under International Legal Norms 

In the 1948 United Nations Declaration of Human Rights (UDHR), "everyone has the right 
to life" and "no one should be tortured or punished or treated in a brutal, inhuman way or 
humiliating.”6 The UDHR does not address the death penalty, nor does it explicitly mention that 
the death penalty is an exception to the right to life.7 The arguments over the adoption of the 
UDHR show that it should not be understood that no declaration means implicitly there is a limit 
to the right to life.8 Although the UDHR does not establish binding obligations, it provides the 
International Covenant's normative framework on Civil and Political Rights (ICCPR) and three 
other Regional Human Rights Conventions in Europe, the Americas, and Africa. These 
documents (except the Convention of Africa) provide for the right to life and strict protections if 
the death penalty is applied. 

In Clause 1, Article 6 of the Convention on Civil and Political Rights, 1966 (ICCPR) 
concretized Article 3 UDHR, under which "everyone has an inherent right to life. This right must 
be protected by law. No one can be arbitrarily deprived of his life”. But from this regulation 
shows that, although the right to life is supreme and protected even in the state of emergency 
(Article 4 ICCPR), however, the right to life is not absolute - the request is not restricted/limited 
in all circumstances). Because when it is proved that the deprivation of life was not arbitrarily, 
the death penalty is still considered legal. And Clause 2, Article 6 of the ICCPR also stipulates 
that "In countries which have not yet abolished the death penalty, only the most serious crimes 
are allowed ..." Although the ICCPR's Second Optional Protocol on the Elimination of the Death 
Penalty in 1989, although encouraged by the United Nations members (by December 2018, 86 
countries ratified the Protocol), but did must not be required, which is optional by member states.  
There is also some debate among scholars around the world that Article 6 of the ICCPR imposes 
a Member State's obligation to abolish the death penalty, as it is under Article 7 of the ICCPR: no 
one can be cruelly punished.9 The debate among nations over the extent of the phrase "most 
serious crimes," including what kind of crime can be sentenced to death, is still ongoing. In 1966, 
the United Nations Human Rights Commission (UNCHR), now the United Nations Human 
Rights Council, explained: ... the death penalty is only applicable to the most severe crimes, and 

 
5 Article 6 of the ICCPR implies the death penalty as an exception to the right to life. Still, it lists detailed safeguards 
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9 Roger Hood (2015), The death penalty and human rights, Reference book "Right to life and the death penalty", 
National Political Publishing House, pp. 84-108. 
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it is essential to understand that the scope of these crimes do not go beyond intentional crimes but 
cause human consequences or other serious consequences. Thus, the death penalty is considered 
an exceptional measure but does not include economic crimes, corruption crimes, political 
crimes, drug crimes without causing fatal consequences. 

The European Convention on Human Rights of 1950 (ECHR) recognizes the right to life, 
similar to the right not to torture (Article 3). Still, there is a different way of providing the right to 
life when adding the content after the phrase "An individual's right to life is protected by law”, 
followed by "no one will be deprived of his life unless there is a verdict of conviction of him, 
which is required by law."10 The above content in Article 2.1 of the ECHR includes both the 
death penalty and the right to life because when the ECHR was enacted, the death penalty was 
not considered a violation of international standards. Then, through the case of Al-Saadoon and 
Mufdhi suing the U.K., the member states of the Council of Europe have, in fact, completely 
abolished the provision on the death penalty.11 The member states of the Council of Europe have, 
in practice, completely abolished the provision on the death penalty. Through this case, the 
European Court of Human Rights has decided to prohibit the death penalty in all cases.12 But 
ECHR also leaves space to provisions on the exploitation of the right to live in exceptional cases 
when it results from the use of force not exceeding the absolute points necessary to defend or 
protect another person due to the arrest of a suspect fugitive or to suppress a riot.13 In the 1995 
Mc Cann v. U.K. case, the European Court of Human Rights also stated that this exception does 
not include situations where intentional murder is allowed. But these situations allow "the use of 
force," which can lead to deprivation of life but not beyond "necessary cases."14 After the above 
incident, the countries in Western Europe stopped using the death penalty (even when it is legally 
recognized by law); by 1980, abolishing the death penalty became the standard human right in 
Western Europe. 

The UDHR approach is equally recognized in the 1948 American Declaration of the Rights 
and Obligations of the Person, but it does not explicitly mention the right not to torture.15 The 
American Convention on Human Rights (ACHR) was ratified in 1969 (in effect since 1978). It 
used Article 6 of the ICCPR as a regulatory framework to tighten the death penalty's use and 
affirm the death penalty cannot be re-applied after it has been repealed. In 1990, the Americas 
issued the Protocol on the Abolition of the Capital Penalty, closely resembling the Second 
Protocol of the ICCPR. Among American nations, the United States retains the death penalty but 
establishes restrictions when applying the death penalty. In 1977, the U.S. Supreme Court 
determined the death penalty unconstitutional when applied to the rape of an adult woman when 

 
10 Article 2.1 ECHR 
11 Al-Saadoon and Mufdhi v. the United Kingdom, pp.116 
12 Al-Saadoon and Mufdhi v. the United Kingdom, pp.120 
13 Điều 2.2. ECHR. 
14 McCann and Others v. the United Kingdom, pp 148 
15 Article 1 ACHR 
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the victim was not killed.16 In 2002, the Supreme Court determined that executing the death 
penalty on mentally disabled people was a violation of the 8th Amendment and required a process 
to assess cognitive capacity.17 In March 2005, the U.S. Supreme Court declared the death of 
juvenile offenders unconstitutional.18 

The African Charter of human rights and the rights of peoples, adopted in 1981 (entered 
into force 1986), also protects the right to life but does not refer to the death penalty as an 
exception or limitation to this right.19 There is also little research to explain the right to live under 
the African Charter. From the fact that African countries still use the death penalty, it can be 
understood that the African Charter does not prohibit its application of the death penalty. 
Recently, however, many countries in Africa have abolished the death penalty (most recently 
South Africa), which will affect the interpretation of the right to live under the African Charter 
soon. 
2.2. Debates about the death penalty in Vietnam 

The death penalty is one that, when applied, deprives a person of the right to life. In 
Vietnam's criminal law, “The death penalty is a special penalty only applies to persons 
committing severe offenses belonging to one of a group of crimes that infringe upon national 
security, human life, and drugs, corruption and several other severe crimes as stipulated by this 
Code.”20 The death penalty in Vietnamese law has also created a lot of debate about whether to 
keep or abolish criminal law because of its multidimensional impact. There are two views on the 
death penalty in Vietnam: (1) abolishing the death penalty; (2) sustaining the death penalty in 
certain crimes. 

With the group of views to abolish the death penalty, it is argued that: Human nature is 
wrong, and Judges can also be unjust (in theory).21 Human mistakes need to be overcome, but the 
death penalty cannot help offenders overcome them. The death penalty is inhuman and does not 
deter offenders, and is ineffective in reducing crime, including serious crimes. But some believe 
that the death penalty should be maintained because the most crucial factor is to consider the 
"danger to society" of crime. This is the most fundamental sign of corruption, which determines 
the other symptoms of crime. The punishment must be commensurate with the danger to society. 
The humanitarian death penalty protects the lives and interests of the majority in society when 
used to punish offenders (the minority).22 The death penalty is necessary to punish those who 
commit a severe crime and are judged to be incapable of reform. Proponents of the upholding of 

 
16 oker v. Georgia, 1977, (433 U.S. 584) 
17 Atkins v. Virginia, 2002, (536 U.S. 304) 
18 Roper v. Simmons, 
19 Article 4 African Charter on Human and Peoples' Rights 
20 Article 40 Vietnam Criminal Code 2015 
21Dinh The Hung (2018), The death penalty in the Vietnam Penal Code, https://tapchitoaan.vn/bai-viet/thoi-su/ve-
hinh-phat-tu-hinh-trong-blhs-viet-nam, last accessed at 2/2/2021. 
22 Nguyen Ngoc Chi (2012), Some thoughts on the death penalty in Vietnam Criminal Law, Journal of Science, 
Hanoi National University, Journal of Law, No. 28; 
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the death penalty have also acknowledged the need to narrow the scope of the death penalty 
charges and find a way to execute the death penalty without pain for those subjected to it. 

Researching the history of the death penalty in Vietnamese criminal law from 1945 shows 
that Vietnam tends to gradually eliminate some types of crimes where the sentence is applicable. 
Suppose the 1985 Penal Code (the first Penal Code of Vietnam) provided 44/216 articles capable 
of applying the death penalty. In the 1999 Penal Code, there were 29 articles; The 2009 criminal 
revision Code eliminated eight offenses of not using the death penalty.23 The 2015 Penal Code, 
amended and supplemented in 2017, eliminated applying the death penalty for seven crimes.24  In 
the 2015 Penal Code: there are still 18/314 crimes of even applying the death penalty: treason 
against the country (Article 108); espionage (Article 110), terrorism against the people's 
administration (Article 113); crime of damaging material and technical facilities of the Socialist 
Republic of Vietnam (Article 114); murder (Article 123); rape against people under 16 years old 
(Article 142); crime of manufacturing and counterfeit trading products as curative medicines and 
preventive medicine (Article 194); crime of illegal transportation of narcotics (Article 250); 
terrorism (Article 299); embezzlement (Article 353); accepting bribes (Article 354); crime of 
undermining peace, causing a war of aggression (Article 421); crimes against humanity (Article 
422); war crimes (Article 423). 

In the context of Vietnam's deeper international integration, it is necessary to amend the 
Penal Code towards the gradual reduction of the death penalty, which is in line with the general 
trend of the world's progressive judiciary gender. However, maintaining or abolishing the death 
penalty is an important issue, which must be expressed through direct democracy or indirect 
democracy of the people in each country. The people themselves will express their wishes about 
whether it is necessary to maintain the death penalty or abolish it.  

The authors support the maintenance of the death penalty because, from international law 
provisions on the right to life and the death penalty show, there is no statement that a country 
recognizes the death penalty synonymous with human rights violation. Besides, we cannot take a 
one-sided assessment that the death penalty is the demeaning of human dignity. When Vietnam 
joined the ICCPR, Vietnam has strictly complied with the commitments in Clause 2, Article 6 of 
the ICCPR, when stipulating that the death penalty applies only to severe crimes.25 States will 

 
23 Eight offenses with the death penalty have been eliminated: Rape; Crime of fraud to appropriate property; Crime 
of smuggling; Crime of making, storing, transporting, and circulating counterfeit money, checks, bonds; Organizing 
illegal use of narcotics; Crime of appropriating airplanes, ships; Crime of giving bribes; Crime of sabotaging military 
weapons and military-technical means. In 2009, the criminal code also contained 22 crimes with the death penalty. 
There are 13 kinds of crimes in which the defendants are sentenced to death. Murder, possession, transportation, 
illegal trading, appropriation of narcotics, rape of children are the offenses subject to the death penalty most. 
24 Including: Crime of robbery of property; Crime of production and trading in counterfeit goods is food, food, food 
additives; Illegally possessing narcotics, illegally appropriating narcotics; Crime of destroying works, facilities or 
means important to national security; Crime of fighting orders and surrendering to enemies. 
25 Article 40 Vietnam Criminal Code stipulates that “Death penalty is a special penalty only applicable to persons 
committing particularly serious offenses belonging to one of the group of crimes infringing upon national security 
and human life, drug-related crimes, corruption and a number of other particularly serious crimes prescribed by this 
Code ” 
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determine for themselves which crimes are "particularly serious" to impose adequate penalties 
and to protect higher interests. This is the internal affairs of a country. 
3. Limitation of right and the relation with the death penalty 

The content of the death penalty from the perspective of restricting the right to life refers to 
the issue of "whether the state agency has an appropriate reason to take a person's life or not"? 
After that, the judiciary needs to have an appropriate due process to show “good cause”. This 
section analyzes two contents: (1) The death penalty's application is, whether the right being 
deprived is fundamental. If this were a fundamental right, the State would have to bear the burden 
of stripping it or removing the death penalty itself. (2) If it is not a fundamental right, to consider 
the consequence of the restriction of a request, then conditions for limiting the right should be 
considered. 
3.1. Is the right deprived Fundamental? 

Fundamental rights are understood as actual values important to people, defined in the 
national Constitution (declaration of national rights) or expressed in the proceedings. Public 
institutions protect fundamental rights because the protection of basic rights is essential to our 
society. Rights are real when they are exercised, that is, protected from arbitrary punishment. If 
the Court is not impartial, its decisions may be arbitrary. 

The 2013 Vietnamese Constitution does not specify which rights are fundamental, however, 
based on Chapter 2 titled, "Human rights, fundamental rights and obligations of citizens," it can 
be understood that the rights in Chapter 2 are fundamental. But the Court itself through the 
judicial activity will affirm which right is fundamental right based on the provisions of law (the 
Vietnamese Court has no right to explain the Constitution). The Courts shall recognize which 
rights are fundamental when making a decision. Factors that help the Court in determining rights 
are fundamental include: (1) the specificity of which the right is granted; (2) the history and 
traditions of the right to be affirmed; (3) whether rights are related to dignity; and (4) the 
distinction between absolute and relative rights. 
 - Specificity 

The Court will determine the existence of a right through a regulation that specifically 
describes a right or the content implying a right in legal documents. From the contents mentioned 
in the 2013 Constitution of Vietnam, there are no laws that suggest that an entity has the right to 
deprive another person's property or life. For example, the ownership of property that has been 
taken away for legal reasons? The 2013 Constitution has affirmed in the case of "... the State 
requisition or requisition with compensation at market prices".26 When searching for regulations 
on the right to be deprived of the right to life, such as the right to euthanasia or abortion in 
Vietnamese law, it shows that euthanasia has never been recognized in Vietnamese law, yet 
considered human rights. Vietnamese law only prohibits illegal abortion.27. It is against the law 
for one person to conduct an abortion without the health authorities' permission. Still, there is no 

 
26 Article 32 Vietnam Constitution 2013. 
27 Article 316 Vietnam Criminal Code 2015. 
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prohibition against abortion for family planning (to ensure that each family should only have 1 to 
2 children). 28 Vietnam's lawmakers and judiciaries fear that the right to euthanasia can be 
exploited when allowed because when the provision of "the right to choose a humanitarian death" 
becomes a "right commits suicide with the help of others.” Therefore, the Court will find no 
fundamental right to allow one person to be deprived of another's rights. 

- Historical and traditional elements of the right  
Traditional factors (customs) and practices are flexibly applied in the Court, and it is not a 

compulsory principle. Vietnamese law stipulates explicitly that the application of customs 
(tradition) must not contravene the regulations set out in the law (usually applicable to moral 
rights and property rights in the Civil Code). Besides, the Vietnamese Constitution provides that 
judges and assessors "obey only the law" when adjudicating.29 As such, the Court cannot invoke 
historical and traditional factors to determine whether or not the right to deprivation exists. 

- Dignity 
When making a right a fundamental right, lawmakers value the intrinsic value of a right as 

a human right and protect that person's freedom from personal discrimination or humiliation. But 
the element of "dignity" is not clearly defined in the content law or the procedural law in 
Vietnam. The Court will not invoke this element in cases involving individual rights.  

Rights related to human dignity and the aspect of being deprived of as a right of euthanasia 
are not mentioned in Vietnamese law. Vietnamese law recognizes the right to marriage of 
homosexual people, the right to abort under the ways of "not admitting" or "prohibiting," for 
example, "The State does not recognize marriages between people of the same sex."30, or 
prohibiting behaviors that prevent “family planning practices”.31 Historically, Viet Nam has 
recognized that abortion is the right of women when done on-demand, without limitation, and 
uses the word "forbidden to marry" between people of the same sex.32 These provisions are the 
basis for state agencies to deny the exercise of the right of homosexuals to marry or not to allow 
euthanasia without explicitly explaining whether or not it is related to the "dignity" of people. 

- Negative and positive rights 
Distinguishing between an absolute or relative right will strongly influence whether an 

individual's rights are taken away. When defining a right is fundamentally not directed towards 
an instrument requiring the State to enjoy the values of rights, but a "shield" for requests from the 
effects of state power. When determining that the right not to be deprived, but specifically the 
right to life is the absolute right, then the defendants are not sentenced to death - killed by the 

 
28 Vietnamese Family Planning Law 2018, Article 7 of Vietnam's Population Ordinance 2003, amended and 
supplemented in 2008. 
29 Clause 2, Article 103 Vietnam Constitution 2013 
30 Clause 2 Article 8 Law on Marriage and Family in Vietnam 2014 
31 Clause 1 Article 7 Vietnam Population Ordinance năm 2003, amended and supplemented in 2008. 
32 Article 10 Vietnam Law on Marriage and Family 2000. 
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State Agency. The Vietnamese Constitution does not have a precise regulation on absolute or 
relative rights; all rights can "be limited" including the right to life. 33 
3.2.  The limitation of the right to life – the death penalty 

 As analyzed above, the right to be deprived is not a fundamental right. This result turns the 
study of deprivation into a means of rights limitation. The death penalty is an unusual 
punishment. The unique feature is to deprive offenders of their lives and eliminate their existence 
in social life for the community's common good. To ensure the constitutionality, the Court, when 
applying the death penalty, should comply with the conditions restricting the rights specified in 
Clause 2, Article 14 of the 2013 Constitution and the restrictions on the application of the death 
penalty (Article 6 ICCPR, Article 40 of the Penal Code 2015).  

The specific conditions include the followings: 
- According to the law 

Rights may not be limited unless prescribed by a law.34 Law is a document promulgated by 
the National Assembly, not sub-law documents or documents containing legal regulations 
enacted by the Government, which are executive agencies. The death penalty is specified in 
several crimes in the 2015 Penal Code, issued by the National Assembly. Accordingly, there are 
18/314 criminals defined in the Penal Code with the death penalty (accounting for 5.73%). 

- In cases of necessity 
The 2013 Constitution stipulates the rights can be limited in necessary cases for reasons of 

national defense, national security, social order and safety, social morality, and community well-
being. The listed reasons should be listed in advance in the legal document (law) and should 
serve as necessary. The necessary cases for the limitation of the right to life are to protect 
national security (for crimes that infringe national security…), social order and safety (for drug-
related crimes, corruption-related crimes…), the rights and interest of other people (crimes that 
infringe human life…)… Vietnam’s Criminal Code does not use the provisions that limit rights 
as stipulated in the Vietnam Constitution rather, a separate provision for the death penalty 
(Article 40), under which a person committing extremely serious crimes can be subject to the 
death penalty. 

The restriction of the right to life under the death penalty applies only to extremely serious 
crimes, meaning that reasons for restricting the right to life in death penalty crimes should have a 
particular impact on the survival of the regime, politics, national security, social order, and 
safety… Among the conditions that limit the death penalty, the "only apply the death penalty to 
the most serious crimes" is the most noticeable and creates the death penalty's scope in other 
countries. Family is different. The United Nations Human Rights Commission (now the United 
Nations Human Rights Council) issued Joint Comments 6, 14, and 36 to clarify the content of the 
right to life and issues related to the death penalty. General comment No. 36, released in May 
2018, introduces the concept of “the most severe crime must be understood very closely and 

 
33 Clause 2, Article 14 Vietnam Constitution 2013 
34 Clause 2, Article 14 Vietnamese Constitution 2013. 
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involves only particularly serious crimes, including intentional murder." According to this 
General Comment, indirect and unintentional offenses that cause fish death, although of a severe 
nature, cannot be justified as a death penalty under Article 6 of ICCPR.  

- In a democratic society 
Besides, Vietnam’s Criminal Law also stipulates the conditions to restrict the death 

penalty's application, including35 those who are not authorized to apply the death penalty, and 
conditions related to appeals and parole procedures. These factors ensure that the limitation of the 
right to life – the death penalty applies in a democratic society. 

The entity did not apply the death penalty 
The ICCPR has set out the conditions on who is not allowed to apply the death penalty and 

the procedure to apply for parole or change the sentence. The Vietnam Criminal Law has also 
recognized cases of failure to execute the death penalty, including (i) pregnant women, (ii) 
women nursing children under 36 months old, (iii) persons aged full 75 years or more, (iv) a 
person who after being convicted, actively returned at least 3/4 of the embezzled property, took a 
fix, and cooperated actively working with authorities in detecting, investigating, handling crimes 
or making outstanding achievements, sentenced to death for property embezzlement or accepting 
bribes, (v) people sentenced to death receive the President's relief.36  

Conditions related to proceedings and the right to appeal 37 
The current Criminal Code has removed the provision for the death sentence's execution 

immediately after the trial.38 Before executing a death sentence, there should be special 
procedures to review and re-check the judgment to avoid irreparable errors. A separate process is 
provided for in the 2015 Penal Procedure Code for the case where the accused or defendants are 
investigated, prosecuted, and tried for crimes under the penalty framework with the death penalty 
to ensure that the death penalty is declared "justifiable". Such defendants and defendants must 
have defense counsels. If not, the investigating body, procuracy, or Court must appoint their 
defense counsel. 39 Another rule is that the first instance's trial panel has to be more than in other 
cases, including two judges and three jurors.40 If the defense counsel is absent from the court 
hearing due to force majeure or objective obstacles, the trial panel must postpone the court 
hearing.41 
 If the defendant is subject to the death penalty, the law provides for the procedures for 
considering the death penalty before the execution of the judgment. 42 After the judgment takes 
legal effect, the case file must be immediately sent to the Chief Justice of the Supreme People's 
Court, and the judgment must directly be sent to the Chief Procurator of the Supreme People's 

 
35 Clause 2, Article 6 ICCPR, Article 40 Vietnam Criminal Code 2015. 
36 Article 40 Vietnam Criminal Code 2015 
37 Article 6 ICCPR 
38 Article 27 Vietnam Criminal Code 1985.  
39 Article 76 Vietnam Criminal Code 2015 
40 Article 254 Vietnam Criminal Code 2015 
41 Article 291 Vietnam Criminal Code 2015 
42 Article 367 Vietnam Criminal Code 2015 



10 

 

Procuracy for consideration and decision on the appeal whether or not according to cassation 
procedures, re-review (time limit for review is two months). The convicted person has 07 days 
from the effective date of the judgment to send his application to the State President. The death 
sentence is only enforced when the sentence is not appealed, and the application for parole is 
denied.  
4. Recommendation to Vietnam on restricting rights when applying the death penalty  

First, the regulations on the death penalty need to narrow down necessary cases. The death 
penalty should only apply to certain types of severe crimes in the three groups of (i) crimes of 
invading or threatening the regime's survival, of the State, of the State, (ii) offenses killing human 
life, (iii) breaking world security and peace. This is also the trend of gradually decreasing towards 
the abolition of the death penalty in other countries. At a seminar in Vietnam in December 2018 
on "The possibility of Vietnam joining the Second Optional Protocol on the abolition of the death 
penalty under the ICCPR", Vietnam expressed its support for maintaining the death penalty, 
which is considered the most powerful and most effective measure against some severe crimes. 
However, in the future, Vietnamese law will gradually narrow the death penalty scope and it will 
be possible to abolish the death penalty. 

Second, Vietnam should protect people's right to life in criminal justice. Although the death 
penalty is prescribed in several criminal code crimes, the criminal code is not clear and strict 
about the conditions for applying the death penalty listed. Therefore, the Court should also 
consider when declaring the death penalty and evaluating the possibility of replacing it with 
another penalty to provide opportunities for overcoming (if any) judicial mistakes. 

 Third, Vietnam should improve its criminal law in terms of regulating or relating to 
applying the death penalty. Vietnam should add a provision that does not apply the death penalty 
to people with intellectual disabilities or severely limited capacity to act in Article 40 of the 2015 
Penal Code because the possibility of this person's recidivism is very high short. This also 
demonstrates Vietnam's humanitarian policy and is suitable with the Resolution of the Human 
Rights Commission of 2005, which requires states not to declare or execute the death penalty 
against people with intellectual disabilities or mental. Vietnam needs to develop a process for 
determining intellectual competency standards to exclude from using this regulation to avoid 
judgment execution. The applied objects need to be determined in the direction that they are 
exceptional ones and in the case of "necessity". The law requires layers to evaluate and only 
apply the death penalty as a last resort after assessing the legality and rationality. 

Conclusion 
In the context of international law on the right to life and the death penalty, global or 

regional treaties allow the death penalty as a limitation or exception to the right to life. That is a 
single limitation created by political compromise rather than the respect of rights. However, we 
should not assume that the abolition of the death penalty is not an international standard. 
Abolishing the death penalty can be regarded as an international standard since the enactment of 
the UDHR in 1948, followed by provisions on the application's limitations under the ICCPR in 
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1966. In the future, the abolition of the death penalty may be a customary practice in all 
countries. Vietnam’s current criminal has narrowed the scope of crimes which has the death 
penalty, more specifically the conditions to limit the death penalty to be applied. Moreover, the 
first time, the 2013 Constitution stipulates the principle of limiting rights in Clause 2 Article 1443 
also contributes to ensuring that the application of the death penalty (if any) needs to be strictly 
followed to ensure the constitutionality (prescribed by a law), proportional (in case of necessity: 
only for extremely serious crimes) and in a democratic society. 
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HÌNH PHẠT TỬ HÌNH VÀ MỐI LIÊN HỆ VỚI HẠN CHẾ QUYỀN THEO PHÁP 
LUẬT VIỆT NAM 

       Lê Quỳnh Mai1 , Trần Thúy Hằng2  
Tóm tắt: Mặc dù có nhiều cuộc tranh cãi về việc bãi bỏ hình phạt tử hình, nhưng nó vẫn 

tiếp tục được sử dụng tại nhiều quốc gia châu Á, trong đó có Việt Nam. Điều này làm nảy sinh 
những thách thức đối với việc thực hiện quyền sống, bởi Tòa án được trao quyền quyết định hình 
phạt tử hình để tước đoạt mạng sống của một người khi thỏa mãn các điều kiện theo quy định của 
luật, trong trường hợp cần thiết và có một thủ tục tư pháp công bằng. Bài viết này sẽ tập trung 
làm rõ các nội dung sau: phần thứ nhất đề cập tổng quan pháp luật về hình phạt tử hình cho thấy 
pháp luật Việt Nam đã có những điểm tương đồng với pháp luật quốc tế; phần thứ hai xem xét 
cách tiếp cận hình phạt tử hình là biện pháp hạn chế quyền, khi theo quy định của luật và trong 
các trường hợp cần thiết với những lý do chính đáng thì hình phạt tử hình được sử dụng để hạn 
chế quyền sống; phần thứ ba đưa ra những hướng hoàn thiện pháp luật Việt Nam về hình phạt tử 
hình dưới góc độ là biện pháp hạn chế quyền.  

Từ khóa: hình phạt tử hình, hạn chế quyền, bộ luật hình sự Việt Nam 
 
1. Giới thiệu 

Tử hình là hình phạt nghiêm khắc nhất trong hệ thống hình phạt của Nhà nước, tước đi 
quyền quan trọng nhất, “quyền của các loại quyền” – đó chính là quyền sống. Tồn tại trong pháp 
luật hình sự của mỗi quốc gia, hình phạt tử hình như là hiện tượng xã hội mang tính khách quan, 
vì nó là phương tiện để bảo vệ mình của xã hội nhằm chống lại sự vi phạm các điều kiện tồn tại 
của nó. Tuy nhiên, trong lịch sử loài người, nhiều cuộc tranh luận về hình phạt đặc biệt này. Có 
những quốc gia quan điểm rằng hình phạt tử hình là một hình phạt dã man, không có tác dụng răn 
đe người phạm tội và việc duy trì hình phạt này không có tác dụng làm giảm tội phạm, kể cả các 
tội phạm đặc biệt nghiêm trọng, hoặc khi có sai lầm về tư pháp thì cũng không thể sửa chữa 
được. Vì vậy, các quốc gia này đã bãi bỏ hình phạt tử hình.3 Nhưng có những quốc gia, căn cứ 
vào đặc điểm và điều kiện cụ thể cũng như yêu cầu đấu tranh phòng chống tội phạm, hình phạt tử 
hình được cho là phương thức cần thiết nhằm trừng trị người phạm tội đặc biệt nghiêm trọng, để 
đảm bảo các quyền và lợi ích hợp pháp khác của nhà nước, đảm bảo trật tự, an toàn xã hội.  

Vấn đề hình phạt tử hình gắn liền với hai vấn đề cơ bản quyền, đó là quyền được sống và 
sự bảo vệ chống lại sự tàn ác, vô nhân đạo, nhưng cần lưu ý rằng quyền được sống không phải là 

 
1 Giảng viên Khoa Luât, Học viện An ninh. Bài viết này là một phần của luận án "Pháp luật về hạn chế quyền con 

người, quyền công dân ở Việt Nam” mà NCS. ThS Lê Quỳnh Mai đang thực hiện tại Khoa Luật, Đại học Quốc gia 
Hà Nội. 

Email: mailq.hlu@gmail.com 
2 TS. Giảng viên tại Khoa Pháp luật quốc tế, Trường Đại học Luật Hà Nội 
Email: tranthuyhang8085@gmail.com 

3 Số liệu thống kê, tính đến năm 2018, có 142 quốc gia đã bãi bỏ hình phạt tử hình (trong luật và trên thực tế), chỉ 
còn 56 quốc gia vẫn duy trì và áp dụng hình phạt tử hình trong hệ thống pháp luật của mình, 
https://www.amnesty.org/en/latest/news/2019/04/death-penalty-facts-and-figures-2018/  

mailto:tranthuyhang8085@gmail.com
https://www.amnesty.org/en/latest/news/2019/04/death-penalty-facts-and-figures-2018/
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quyền tuyệt đối.4 Việc định đoạt quyền con người, cụ thể hơn là định đoạt quyền được sống cần 
thỏa mãn các điều kiện:5 được quy định bởi luật; trong các trường hợp cần thiết; trình tự công 
bằng thủ tục (procedural due process); tính tương xứng. 

Mặc dù thực tế cho thấy rằng hình phạt tử hình vẫn được giữ như một ngoại lệ hay giới hạn 
của quyền được sống6, nhưng nó đã bị giảm dần phạm vi áp dụng. Từ các quy định của pháp luật 
quốc tế dưới đây cho thấy vấn đề bãi bỏ án tử hình là mục tiêu của chuẩn mực nhân quyền quốc tế.  
2. Pháp luật về hình phạt tử hình 
2.1. Khái quát pháp luật quốc tế về hình phạt tử hình 

Trong bản tuyên ngôn của Liên hợp quốc về quyền con người năm 1948 (UDHR) có quy 
định “mọi người đều có quyền sống” và “không ai bị tra tấn hay bị trừng phạt hoặc đối xử một 
cách tàn bạo, vô nhân đạo hoặc hạ nhục”.7 UDHR không đề cập đến hình phạt tử hình, nhưng 
cũng không đề cập rõ ràng rằng hình phạt tử hình như một ngoại lệ đối với quyền sống.8 Những 
tranh luận khi thông qua UDHR cho thấy, không nên hiểu rằng không tuyên bố nghĩa là ngầm 
định có một giới hạn đối với quyền được sống.9 Mặc dù UDHR không thiết lập nghĩa vụ ràng 
buộc, nhưng nó cung cấp khuôn khổ quy chuẩn cho Công ước quốc tế về các quyền dân sự và 
chính trị (ICCPR) và ba Công ước nhân quyền khu vực khác tại châu Âu, châu Mỹ và châu Phi. 
Các văn kiện này (ngoài trừ Công ước của châu Phi) đều quy định quyền được sống và các biện 
pháp bảo vệ nghiêm ngặt nếu áp dụng hình phạt tử hình. 

Tại Khoản 1 Điều 6 Công ước về các quyền dân sự, chính trị, 1966 (ICCPR) đã cụ thể hóa 
Điều 3 UDHR, theo đó “mọi người đều có quyền cố hữu là được sống. Quyền này phải được 
pháp luật bảo vệ. Không ai có thể bị tước đoạt mạng sống một cách tùy tiện”. Nhưng từ quy định 
này cho thấy, mặc dù quyền sống là tối cao (supreme right) và được bảo vệ cả trong trường hợp 
khi có tình trạng khẩn cấp (Điều 4 ICCPR) nhưng quyền sống không phải là quyền tuyệt đối 
(absolute right – quyền không bị hạn chế/giới hạn trong mọi hoàn cảnh). Bởi khi chứng minh 
được việc tước đoạt mạng sống không tùy tiện (arbitrarily) thì hình phạt tử hình vẫn được coi là 
hợp pháp. Và khoản 2 Điều 6 ICCPR cũng quy định rằng “Ở những quốc gia chưa xóa bỏ hình 
phạt tử hình thì chỉ được phép áp dụng đối với những tội nghiêm trọng nhất…”. Nên Nghị định 
thư tùy chọn thứ hai của ICCPR về xóa bỏ hình phạt tử hình năm 1989 tuy được các quốc thành 
viên Liên hợp quốc cổ vũ (tình đến tháng 12/2018 có 86 quốc gia phê chuẩn Nghị định thư), 
nhưng không phải là bắt buộc, mà tùy chọn bởi các quốc gia thành viên.  Mặc dù cũng có những 
tranh luận của các học giả trên thế giới khi cho rằng Điều 6 ICCPR đặt ra nghĩa vụ của quốc gia 

 
4 Khoản 1 Điều 6 ICCPR. 
5 Điều 9,10,11, 29 UDHR; Điều 6, 9,10,11,14,15 ICCPR 
6 Điều 6 ICCPR hàm ý án tử hình như một ngoại lệ của quyền được sống nhưng nó đã liệt kê các biện pháp bảo vệ 
chi tiết và những hạn chế cho việc áp dụng hay thi hành án tử hình. 
7 Điều 3, Điều 5 UDHR 
8 Cuộc tranh luận trong Ủy ban thứ ba của Đại hội đồng Liên hợp quốc khi thông qua UDHR vào năm 1948 đã làm 
rõ vấn đề này. Trong bản thảo, John p.Humphrey đưa ra vào năm 1947 đã ghi nhận về quyền được sống với nội dung 
“chỉ có thể bị từ chối đối với những người đã bị kết án theo quy định của luật về một số tội có quy định án tử hình” 
nhưng Eleanor Roosevelt đã đề xuất rằng không nên đưa vào vì phong trào loại bỏ án tử hình đang được thực hiện. 
9 Williama.Schabas (1997) The abolition of the death penalty in International law (2d ed), pp. 35-40. 
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thành viên là phải tiến hành xóa bỏ án tử hình, bởi nó phù hợp với Điều 7 ICCPR về việc không 
ai có thể bị trừng phạt một cách tàn ác10. Và tranh cãi của các quốc gia về phạm vi của cụm từ 
“các tội phạm nghiêm trọng nhất” bao gồm loại tội nào có thể bị kết án tử hình. Năm 1966, Ủy 
ban nhân quyền của Liên hợp quốc (UNCHR) nay là Hội đồng Nhân quyền Liên hợp Quốc đã 
giải thích:…án tử hình chỉ được áp dụng đối với các tội phạm nghiêm trọng nhất và cần hiểu 
rằng phạm vi của các tội này không vượt ra khỏi các tội phạm cố ý mà gây ra hậu quả chất 
người hoặc các hậu quả nghiêm trọng khác. Như vậy, hình phạt tử hình được coi là biện pháp 
ngoại lệ nhưng không bao gồm các loại tội phạm về kinh tế, tội tham nhũng, các tội phạm về 
chính trị, tội ma túy… mà không gây hậu quả chết người. 

Công ước châu Âu về quyền con người năm 1950 ghi nhận tương tự quyền không bị tra tấn 
(Điều 3) nhưng lại có cách quy định khác về quyền được sống khi bổ sung thêm nội dung sau 
cụm từ “quyền sống của các cá nhân được bảo vệ bởi pháp luật” là “không ai bị tước đoạt mạng 
sống của mình trừ khi có bản ản kết tội anh ta mà hình phạt này được quy định bởi luật…”11. Nội 
dung trên tại Điều 2.1 ECHR đã bao hàm cả hình phạt tử hình và quyền sống, bởi thời điểm 
ECHR được ban hành thì hình phạt tử hình chưa bị coi là vi phạm chuẩn mực quốc tế. Sau đó, 
qua vụ việc Al-Saadoon và Mufdhi kiện Vương quốc Anh,12 các quốc gia thành viên của Hội 
đồng châu Âu đã bãi bỏ hoàn toàn trên thực tế quy định về án tử hình. Qua vụ án này, Tòa án 
nhân quyền Châu Âu đã quyết định cấm hình phạt tử hình trong mọi trường hợp.13 Nhưng ECHR 
cũng để ngỏ cho quy định về việc tược đoạt quyền sống trong những trường hợp ngoại lệ khi đó 
là kết quả của việc sử dụng vũ lực không vượt quá các trường hợp thực sự (absolute) cần thiết để 
tự vệ hay bảo vệ người khác, do việc bắt giữ một kẻ tình nghi hoặc kẻ chạy trốn hoặc để trấn áp 
một cuộc bạo loạn.14 Trong vụ Mc Cann kiện Vương quốc Anh năm 1995, Tòa án nhân quyền 
Châu Âu cũng quy định rằng trường hợp ngoại lệ này không bao gồm các tình huống được phép 
giết người có chủ đích, nhưng các tình huống này cho phép “được sử dụng vũ lực” có thể dẫn đến 
việc tước đoạt mạng sống nhưng không đượt vượt quá các trường hợp “hoàn toàn cần thiết”.15 
Sau vụ việc trên, các quốc gia tại khu vực Tây Âu đã ngừng sử dụng hình phạt tử hình (ngay cả 
khi về mặt quy định pháp luật vẫn ghi nhận), đến năm 1980, sự bãi bỏ hình phạt tử hình trở thành 
chuẩn mực nhân quyền tại Tây Âu 

Cách quy định quyền được sống tại UDHR cũng được ghi nhận tương tự tại Tuyên bố Châu 
Mỹ về quyền và nghĩa vụ của con người năm 1948,16 nhưng lại không đề cập rõ ràng đến quyền 
không bị tra tấn. Sau đó bản Công ước châu Mỹ về Nhân quyền (ACHR) được thông qua vào 
năm 1969 (hiệu lực từ năm 1978) đã lấy Điều 6 ICCPR làm khuôn mẫu quy định nhằm thắt chặt 
việc sử dụng hình phạt tử hình và khẳng định việc không thể áp dụng lại hình phạt tử hình sau khi 

 
10 Roger Hood (2015), Hình phạt tử hình và nhân quyền, Sách tham khảo “Quyền sống và hình phạt tử hình”, Nxb 
Chính trị Quốc gia, tr 84-108 
11 Điều 2.1 ECHR 
12 Al-Saadoon and Mufdhi v. the United Kingdom, pp.116 
13 Al-Saadoon and Mufdhi v. the United Kingdom, pp.120 
14 Điều 2.2. ECHR. 
15 McCann and Others v. the United Kingdom, pp 148 
16 Điều 1, ACHR 
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đã bãi bỏ nó. Năm 1990, tại châu Mỹ đã ban hành Nghị định thư về bãi bỏ hình phạt tử hình có 
quy định gần giống với Nghị định thư thứ hai của ICCPR. Trong các quốc gia châu Mỹ, Hoa Kỳ 
vẫn giữ án tử hình, nhưng thiết lập các hạn chế khi áp dụng hình phạt tử hình, qua các vụ việc. Năm 
1977, Tòa án tối cao đã xác định hình phạt tử hình là vi hiến khi áp dụng với tội hãm hiếp một phụ 
nữ trưởng thành khi nạn nhân chưa bị giết17. Đến năm 2002, Tòa án tối cao xác định thi hành án tử 
hình với người chậm phát triển trí tuệ là vi phạm Tu chính án thứ 8 và yêu cầu cần quy trình để xác 
định năng lực nhận thức cũng như cho rằng hình phạt này là tàn bạo.18 Tháng 3/2005, Tòa án tối 
cao đã tuyên bố hành vi tử hình các bị cáo phạm tội khi chưa thành niên là vi hiến.19 

Hiến chương Châu Phi về quyền con người và quyền của các dân tộc được thông qua năm 
1981 (hiệu lực năm 1986) cũng bảo vệ quyền được sống nhưng lại không đề cập đến hình phạt tử 
hình như là một ngoại lệ hay giới hạn đối với quyền này.20 Cũng có ít tài liệu nghiên cứu để giải 
thích quyền được sống theo Hiến chương Châu Phi, và từ thực tế rằng các quốc gia châu Phi vẫn 
sử dụng án tử hình nên có thể hiểu rằng Hiến chương châu Phi không có cấm việc áp dụng hình 
phạt này. Nhưng gần đây, nhiều quốc gia tại châu Phi đã bãi bỏ án tử hình (gần đây nhất là Nam 
Phi), điều này sẽ ảnh hưởng đến việc giải thích quyền được sống theo Hiến chương Châu Phi vào 
thời gian tới. 
2.2.  Những tranh luận về hình phạt tử hình trong pháp luật hình sự Việt Nam 

Hình phạt tử hình là hình phạt mà khi áp dụng sẽ tước bỏ quyền sống của một con người. 
Trong luật hình sự Việt Nam “Tử hình là hình phạt đặc biệt chỉ áp dụng đối với người phạm tội 
đặc biệt nghiêm trọng thuộc một trong nhóm các tội xâm phạm an ninh quốc gia, xâm phạm tính 
mạng con người, các tội phạm về ma túy, tham nhũng và một số tội phạm đặc biệt nghiêm trọng 
khác do Bộ luật này quy định”.21  

Sự tồn tại của hình phạt tử hình trong pháp luật Việt Nam cũng tạo ra nhiều tranh luận xoay 
quanh câu chuyện giữ hay bỏ trong pháp luật hình sự bởi tác động đa chiều của nó. Về cơ bản là 
có hai quan điểm hiện nay về hình phạt tử hình tại Việt Nam, đó là: (1) xóa bỏ hình phạt tử hình; 
(2) duy trì hình phạt tử hình trong một số loại tội. 

Với nhóm quan điểm bỏ hình phạt tử hình đưa ra lập luận rằng: Bản chất con người là sai 
lầm và Thẩm phán cũng có thể sai lầm (về lý thuyết)22; sai lầm của con người cần được khắc 
phục, mà hình phạt tử hình thì không thể giúp người phạm tội khắc phục sai lầm; hình phạt tử 
hình là không nhân đạo và không răn đe người phạm tội cũng như không có tác dụng làm giảm 
tội phạm, kể cả tội nghiêm trọng. Nhưng có những người quan điểm rằng, cần duy trì hình phạt 
tử hình, bởi: yếu tố quan trọng nhất là cần xem xét “tính nguy hiểm cho xã hội” của tội phạm – 
đây là dấu hiệu cơ bản, quan trọng nhất, quyết định những dấu hiệu khác của tội phạm. Hình phạt 

 
17 oker v. Georgia, 1977, (433 U.S. 584) 
18 Atkins v. Virginia, 2002, (536 U.S. 304) 
19 Roper v. Simmons, 
20 Điều 4 Hiến chương Châu Phi về quyền con người và quyền của các dân tộc 
African Charter on Human and Peoples' Rights, art 4 
21 Điều 40 Bộ luật hình sự năm 2015 
22 Đinh Thế Hưng (2018), Về hình phạt tử hình trong Bộ luật hình sự Việt Nam, https://tapchitoaan.vn/bai-viet/thoi-
su/ve-hinh-phat-tu-hinh-trong-blhs-viet-nam, truy cập ngày 2/2/2021. 

https://tapchitoaan.vn/bai-viet/thoi-su/ve-hinh-phat-tu-hinh-trong-blhs-viet-nam
https://tapchitoaan.vn/bai-viet/thoi-su/ve-hinh-phat-tu-hinh-trong-blhs-viet-nam
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phải tương xứng với tính nguy hiểm cho xã hội của tội phạm; hình phạt tử hình có yếu tố nhân 
đạo là để bảo vệ tính mạng và những lợi ích của số đông trong xã hội khi sử dụng hình phạt này 
để trừng trị người phạm tội (số ít) 23; hình phạt này là cần thiết nhằm trừng trị những người phạm 
tội đặc biệt nghiêm trọng và xét thấy họ không có khả năng cải tạo.24 Những người ủng hộ quan 
điểm duy trì hình phạt tử hình cũng đã thừa nhận việc cần thu hẹp phạm vi tội danh có hình phạt 
tử hình, bởi có những tội danh xóa bỏ ở thực tiễn áp dụng và tìm ra biện pháp thi hành án tử hình 
không gây đau đớn cho người phải chịu hình phạt.  

Nhìn lại việc quy định hình phạt tử hình trong pháp luật hình sự Việt Nam từ năm 1945 đến 
nay cho thấy xu hướng của Việt Nam là hạn chế dần các điều khoản quy định hình phạt tự hình. 
Nếu như Bộ luật hình sự năm 1985 (Bộ luật hình sự đầu tiên của Việt Nam) quy định 44/216 điều 
luật có hình phạt tử hình, đến Bộ luật hình sự năm 1999 rút ngắn lại chỉ còn 29 điều luật, lần sửa 
đổi năm 2009 đã giảm 8 tội không quy định hình phạt tử hình.25 Bộ luật hình sự năm 2015, sửa 
đổi, bổ sung năm 2017 đã loại bỏ hình phạt tử hình với 07 tội danh,26 , theo đó, 18/314 tội danh 
vẫn duy trì áp dụng hình phạt tử hình là: tội phản bội tổ quốc (Điều 108); tội gián điệp (Điều 
110), tội khủng bố nhằm chống chính quyền nhân dân (Điều 113); tội phá hoại cơ sở vật chất – 
kỹ thuật của nước CHXHCN Việt Nam (Điều 114); tội giết người (Điều 123); tội hiếp dâm người 
dưới 16 tuổi (Điều 142); tội sản xuất, buôn bán hàng giả là thuốc chữa bệnh, thuốc phòng bệnh 
(Điều 194); tội vận chuyển trái phép chất ma túy (Điều 250); tội khủng bố (Điều 299); tội tham ô 
tài sản (Điều 353); tội nhận hối lộ (Điều 354); tội phá hoại hòa bình, gay chiến tranh xâm lược 
(Điều 421); tội chống loài người (Điều 422); và tội phạm chiến tranh (Điều 423).  

Từ tình hình phát triển kinh tế - đất nước và quá trình hội nhập quốc tế của Việt Nam. Việc 
sửa đổi BLHS theo xu hướng giảm dần hình phạt tử hình là cần thiết, phù hợp với xu hướng 
chung của các nền tư pháp tiến bộ trên thế giới. Nhưng duy trì hay xóa bỏ hình phạt tử hình là 
vấn đề quan trọng, cần phải được thể hiện qua hình thức dân chủ trực tiếp hoặc dân chủ gián tiếp 
của người dân tại mỗi quốc gia. Chính người dân sẽ bày tỏ nguyện vọng của mình về việc có cần 
thiết phải duy trì hình phạt tử hình hay bãi bỏ nó. 

 
23 Nguyễn Ngọc Chí (2012), Một số suy nghĩ về hình phạt tử hình trong Luật hình sự Việt Nam, Tạp chí Khoa học 
Đại học quốc gia Hà Nội, Luật học 28; tr.42-48; 
24 Trịnh Quốc Toản (2015), Bài viết “Chế định hình phạt tử hình trong Luật Hình sự Việt Nam – Một số kiến nghị 
hoàn thiện”, sách tham khảo “Quyền sống và hình phạt tử hình”, Nxb Chính trị Quốc gia, tr.150 
25 8 tội phạm loại bỏ án tử hình là Tội hiếp dâm ; Tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản; Tội buôn lậu; Tội làm, tàng trữ, vận 
chuyển, lưu hành tiền giả, ngân phiếu, công trái giả; Tội tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy ; Tội chiếm đoạt máy 
bay, tàu thủy; Tội đưa hối lộ; Tội phá hoại vũ khí quân dụng, phương tiện kỹ thuật quân sự. Tách Tội khủng bố thành 
hai tội: Tội khủng bố nhằm chống chính quyền nhân dân và Tội khủng bố (thuộc chương Các tội xâm phạm trật tự, 
an toàn công cộng), hai tội phạm này đều qui định hình phạt tử hình. Như vậy, đến năm 2009, BLHS còn 22 tội có 
hình phạt tử hình. Nhưng thực tiễn xét xử thì chỉ có 13 loại tội mà các bị cáo bị phạt tử hình. Trong đó các tội phạm 
giết người, tàng trữ, vận chuyển, mua bán trái phép, chiếm đoạt chất ma túy, Tội hiếp dâm trẻ em là những loại tội 
phạm xảy ra nhiều và cũng là loại tội phạm bị áp dụng hình phạt tử hình nhiều nhất. 
26 Bao gồm các tội: Tội cướp tài sản; Tội sản xuất, buôn bán hàng giả là lương thực, thực phẩm, phụ gia thực phẩm; 
Tội tàng trữ trái phép chất ma túy, Tội chiếm đoạt trái phép chất ma túy; Tội phá huỷ công trình, cơ sở, phương tiện 
quan trọng về an ninh quốc gia; Tội chống mệnh lệnh và Tội đầu hàng địch. Theo quy định Bộ luật hình sự hiện 
hành, 
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Tác giả ủng hộ việc duy trì hình phạt tử hình, bởi từ các quy định của pháp luật quốc tế về quyền 
sống và hình phạt tử hình cho thấy, không có lời văn nào khẳng định một quốc gia ghi nhận hình 
phạt tử hình đồng nghĩa với việc vi phạm nhân quyền. Hay cũng không thể đánh giá phiến diện 
rằng hình phạt tử hình là hạ thấp phẩm giá con người. Việt Nam tham gia ICCPR, Việt Nam đã 
thực hiện đúng cam kết tại Khoản 2 Điều 6 ICCPR khi quy định hình phạt tử hình chỉ áp dụng 
với các tội đặc biệt nghiêm trọng27. Các quốc gia sẽ tự xác định những loại tội nào là “đặc biệt 
nghiêm trọng” để áp dụng hình phạt tương xứng và nhằm bảo vệ những lợi ích cao hơn, đây là 
công việc nội bộ của một quốc gia. 
3. Hạn chế quyền và hình phạt tử hình 

Hình phạt tử hình nhìn ở góc độ hạn chế quyền được sống với nội dung đề cập đến vấn đề 
“liệu cơ quan nhà nước có lý do thích hợp để tước đoạt tính mạng của một người hay không”? 
Tiếp theo đó, cơ quan tố tụng cần có một quy trình tố tụng thích hợp để chứng mình là “có lý do 
thích hợp”. Để trả lời cho câu hỏi, nội dung trong phần này chủ yếu phân tích hai nội dung: (1) 
liệu có thể hiểu việc bị áp dụng hình phạt tử hình chính là “quyền được tước đoạt” một loại quyền 
cơ bản?  Nếu đây là quyền cơ bản thì Nhà nước sẽ phải chịu gánh nặng khi tước bỏ nó hay chính 
là loại bỏ án tử hình; (2) việc bị tước đoạt nếu không phải là quyền cơ bản thì cần xem xét đến 
khía cạnh đó là hệ quả của việc hạn chế một quyền, khi đó ta cần xem xét đến điều kiện hạn chế 
quyền. 
3.1. Quyền được tước đoạt có phải là quyền cơ bản? 

Quyền cơ bản được hiểu là những giá trị cơ bản quan trọng đối với con người, được xác 
định trong Hiến pháp quốc gia (tuyên ngôn về quyền của quốc gia) hoặc được xác định trong quy 
trình tố tụng. Ví dụ về các quyền cơ bản là mọi người đều có quyền sống, quyền tự do… Các cơ 
quan nhà nước cần phải bảo vệ, bảo đảm các quyền cơ bản. Bởi việc bảo vệ các quyền cơ bản là 
cần thiết cho xã hội. Quyền chỉ có thật khi chúng được thực thi, nghĩa là được bảo vệ khỏi sự 
trừng phạt tùy tiện. Nếu không có tòa án hợp lý và không khách quan, các quyết định của Tòa án 
có thể là tùy tiện. 

Hiến pháp Việt Nam năm 2013 không quy định rõ quyền nào là quyền cơ bản, các nhà 
nghiên cứu đều mặc định các quyền được ghi nhận tại Chương 2 “Quyền con người, quyền và 
nghĩa vụ cơ bản của công dân” là quyền cơ bản. Nhưng cần phải khẳng định rằng, chính Tòa án – 
chủ thể thông qua hoạt động xét xử khi đưa ra phán quyết sẽ công nhận quyền nào là quyền cơ 
bản. Các yếu tố giúp Tòa án xác định một quyền là cơ bản gồm:28 (1) tính cụ thể mà quyền được 
quy định; (2) lịch sử và truyền thống của quyền được khẳng định; (3) liệu quyền có liên quan đến 
nhân phẩm; và (4) sự phân biệt quyền tuyệt đối và quyền tương đối. 

- Tính cụ thể quyền được quy định (specificity) 

 
27 Điều 40 Bộ luật hình sự năm 2015 quy định “Tử hình là hình phạt đặc biệt chỉ áp dụng đối với người phạm tội đặc 
biệt nghiêm trọng thuộc một trong nhóm các tội xâm phạm an ninh quốc gia, xâm phạm tính mạng con người, các tội 
phạm về ma túy, tham nhũng và một số tội phạm đặc biệt nghiêm trọng khác do Bộ luật này quy định” 
28 Kevin M.Barry (2019), The Death Penalty and the Fundamental Right to life, 60 B.C.L. Rev. pp.1556, 
https://lawdigitalcommons.bc.edu/bclr/vol60/iss6/3  

https://lawdigitalcommons.bc.edu/bclr/vol60/iss6/3
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Tòa án sẽ dễ dàng xác định hơn về sự tồn tại của một quyền qua quy định mô tả cụ thể 
quyền hay nội dung hàm ý chỉ quyền. Đọc lời văn trong Hiến pháp năm 2013 của Việt Nam cho 
thấy không có điều luật nào có hàm ý về việc cho phép một chủ thể được quyền tước đoạt tài sản 
hay tính mạng của người khác. 

Mô tả cụ thể hơn, về quyền sở hữu tài sản có bị tước đoạt khi có lí do hợp pháp hay không? 
Hiến pháp năm 2013 đã khẳng định trường hợp “..Nhà nước trưng mua hoặc trưng dụng có bồi 
thường… theo giá thị trường”.29 Tìm kiếm quy định về quyền được tước đoạt quyền sống như 
quyền an tử hay quyền phá thai trong pháp luật Việt Nam cho thấy, quyền an tử (quyền được chết 
êm ái) chưa từng được ghi nhận trong pháp luật Việt Nam, chưa được coi là quyền nhân thân của 
con người (được ghi nhận trọng Bộ luật dân sự của Việt Nam). Pháp luật Việt Nam chỉ cấm nạo 
phá thai trái phép30, tức là việc một người tiến hành phá thai (nạo thai) cho người khác mà không 
được phép của các cơ quan y tế có thẩm quyền, nhưng để thực hiện kế hoạch hóa gia đình (nhằm 
đảm bảo mỗi gia đình chỉ nên có từ 1 đến 2 con)31 thì phá thai lại không phải quy định cấm. 

Mối đe dọa mà các nhà lập pháp, tư pháp của Việt Nam lo sợ là quyền bị lợi dụng khi được 
quy định, bởi khi quy định “quyền được lựa chọn cái chết nhân đạo” sẽ trở thành “quyền tự sát 
với sự giúp đỡ của người khác”. Vì vậy, Tòa án sẽ không tìm thấy quyền cơ bản nào cho phép 
một người được tước đoạt quyền của người khác. 

- Yếu tố lịch sử, truyền thống của quyền  
Yếu tố truyền thống (phong tục), tập quán được vận dụng linh hoạt tại Tòa án và nó không 

phải là nguyên tắc bắt buộc. Nhưng pháp luật Việt Nam có quy định đặc thù việc áp dụng tập 
quán (truyền thống) không được trái với những nguyên tắc quy định trong pháp luật (thường áp 
dụng đối với quyền nhân thân và quyền tài sản trong Bộ luật dân sự). Ngoài ra Hiến pháp Việt 
Nam có quy định thẩm phán và Hội thẩm khi xét xử “chỉ tuân theo pháp luật”32. Như vậy, Tòa án 
không thể viện dẫn yếu tố lịch sử, truyền thống để xác định có hay không tồn tại của quyền được 
tước đoạt. 

- Liên quan đến phẩm giá con người (Dignity) 
Khi quy định một quyền là quyền cơ bản, các nhà lập pháp sẽ đánh giá giá trị nội tại của 

một quyền với tư cách quyền dành cho con người và bảo vệ sự tự do của người đó khỏi sự miệt 
thị hay làm nhục cá nhân. Nhưng yếu tố “phẩm giá” không được xác định rõ ràng trong văn bản 
luật nội dung hay trong luật tố tụng tại Việt Nam. Và vì vậy, cũng sẽ không được Tòa án viện dẫn 
trong các vụ việc có đề cập đến quyền cá nhân.  

 Các quyền liên quan đến phẩm giá của con người và có yếu tố được tước đoạt như 
quyền an tử lại không được đề cập trong pháp luật Việt Nam, quyền kết hôn của những người 
đồng tính, quyền phá thai hay khi được đề cập lại ở góc độ “không thừa nhận” hay “cấm” như 
“Nhà nước không thừa nhận hôn nhân giữa những người cùng giới tính”33, hay nghiêm cấm các 

 
29 Điều 32 Hiến pháp năm 2013. 
30 ĐIều 316 Bộ luật hình sự năm 2015 
31 Luật Kế hoạch hóa gia đình năm 2018, Điều 7 Pháp lệnh Dân số năm 2003, sửa đổi, bổ sung năm 2008. 
32 Khoản 2 Điều 103 Hiến pháp năm 2013 
33 Khoản 2 Điều 8 Luật Hôn nhân và gia đình năm 2014 
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hành vi cản trở “thực hiện kế hoạch hóa gia đình”34. Trong lịch sử ghi nhận, Việt Nam đã từng 
ghi nhận việc nạo phá thai là quyền của phụ nữ khi được thực hiện theo yêu cầu, không giới hạn 
thời điểm35, và sử dùng từ “cấm kết hôn” giữa những người cùng giới tính.36 Các quy định này là 
cơ sở để các cơ quan nhà nước từ chối việc thực hiện quyền kết hôn của những người đồng tính 
hay không cho phép tiến hành việc an tử mà không giải thích rõ ràng rằng có hay không liên quan 
đến “phẩm giá” của con người. 

- Quyền tương đối và quyền tuyệt đối (negative and positive rights) 
Sự phân biệt một quyền tuyệt đối hay tương đối sẽ tác động mạnh mẽ đến liệu quyền của 

một cá nhân có bị tước đoạt. Khi xác định một quyền là cơ bản không phải hướng đến thành công 
cụ yêu cầu Nhà nước được hưởng quyền tuyệt đối mà là “lá chắn” cho quyền từ các tác động của 
quyền lực nhà nước. Khi xác định quyền không bị tước đoạt mà cụ thể là quyền được sống là 
quyền tuyệt đối, khi đó các bị cáo không bị tuyên án tử hình – bị giết bởi Cơ quan nhà nước. Hiến 
pháp Việt Nam không có quy định rõ ràng về quyền tương đối hay tuyệt đối, các quyền đều “có 
thể bị hạn chế”37 bao gồm cả quyền được sống. 
3.2.  Hạn chế quyền sống -  hình phạt tử hình 

 Như vậy, quyền được tước đoạt không phải là quyền cơ bản. Điều này chuyển sang việc 
nghiên cứu việc tước đoạt quyền là biện pháp hạn chế quyền. Hình phạt tử hình là hình phạt đặc 
biệt, điểm đặc biệt đó chính là tước đoạt mạng sống của người phạm tội, loại bỏ hoàn toàn sự tồn 
tại của họ trong đời sống xã hội vì lợi ích chung của cộng đồng. Để đảm bảo tính hợp hiến, Tòa 
án khi áp dụng hình phạt tử hình cần tuân thủ các điều kiện hạn chế quyền quy định tại Khoản 2 
Điều 14 Hiến pháp năm 2013 và những hạn chế áp dụng hình phạt tử hình (Điều 6 ICCPR, Điều 
40 BLHS 2015), cụ thể: 

- Theo quy định của luật 
Quyền chỉ có thể bị hạn chế theo quy định của luật,38 luật ở đây được hiểu là văn bản luật 

do Quốc hội ban hành mà không phải văn bản dưới luật, hay các văn bản chứa đựng các quy 
phạm pháp luật (văn bản của Chính phủ - cơ quan hành pháp). Hình phạt tử hình được quy định 
tại một số tội danh trong Bộ luật hình sự năm 2015 – văn bản được ban hành bởi Quốc hội. Theo 
đó có 18/314 tội danh quy định trong BLHS áp dụng hình phạt tử hình (chiếm 5,73%). 

- Các trường hợp cần thiết 
Hiến pháp năm 2013 quy định các trường hợp cần thiết vì lý do quốc phòng, an ninh quốc 

gia, trật tự, an toàn xã hội, đạo đức xã hội, sức khỏe của cộng đồng, Khi đó, cơ quan nhà nước 
được hạn chế quyền cụ thể. Lưu ý rằng, các lý do trên cần phải được liệt kê trước trong văn bản 
luật và phải nhằm phụ vụ cho sự cần thiết. Trường hợp cần thiết đối với việc hạn chế quyền sống 
được nhìn ở góc độ là điều kiện nhằm hạn chế áp dụng hình phạt tử hình39, bao gồm: (i) tính chất 

 
34 Khoản 1 Điều 7 Pháp lệnh Dân số năm 2003, sửa đổi, bổ sung năm 2008 
35 Điều 44 Luật bảo vệ sức khỏe nhân dân năm 1989 
36 Điều 10 Luật Hôn nhân và Gia đình năm 2000. 
37 Khoản 2 Điều 14 Hiến pháp năm 2013 
38 Khoản 2 Điều 14 Hiến pháp năm 2013 
39 Khoản 2 Điều 6 ICCPR, Điều 40 BLHS 2015. 
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nguy hiểm cho xã hội của loại tội bị áp dụng hình phạt tử hình là chỉ đối với tội phạm nghiêm 
trọng nhất; (ii) các đối tượng không được phép áp dụng hình phạt tử hình; (iii) điều kiện liên 
quan đến thủ tục va quyenf được kháng cáo, xin ân giảm. 

Tội phạm nghiêm trọng nhất 
Việc hạn chế quyền sống trong trường hợp thật cần thiết bằng hình phạt tử hình chỉ được áp 

dụng đối với những tội phạm nghiêm trọng nhất, có nghĩa là các lý do hạn chế quyền sống trong 
các tội danh có hình phạt tử hình cần phải có tác động nhất định đến sự tồn vong của chế độ, 
chính trị, an ninh quốc gia, trật tự, an toàn xã hội. 

Ủy ban nhân quyền LHQ (nay là Hội đồng Nhân quyền LHQ) đã ban hành 03 Bình luận 
chung số 6, 14 và 36 để làm rõ nội dung quyền sống và các vấn đề liên quan đến hình phạt tử 
hình. Bình luận chung số 36 vào tháng 5/2018 đã đưa ra khái niệm “tội phạm nghiêm trọng nhất 
phải được hiểu rất chặt chẽ và chỉ liên quan đến những tội phạm đặc biệt nghiêm trọng, bao gồm 
tội giết người có chủ đích”. Theo Bình luận chung thì những tội phạm không trực tiếp và không 
cố ý gây ra cá chết mặc dù có bản chất là nghiêm trọng nhưng không thể biện minh là áp dụng 
hình phạt tử hình theo Điều 6 ICCPR. Theo Điều 40 Bộ luật hình sự năm 2015 của Việt Nam 
cũng đã quy định “Tử hình là hình phạt đặc biệt chỉ áp dụng đối với người phạm tội đặc biệt 
nghiêm trọng “, các tội này tập trung vào nhóm tội âm phạm an ninh quốc gia, xâm phạm tính 
mạng con người, các tội phạm về ma túy, tội khủng bố, tội phạm về chức vụ, tội phá hoại hòa 
bình, chông loài người và tội phạm chiến tranh. 

Đối tượng không áp dụng hình phạt tử hình 
Bên cạnh điều kiện “hình phạt tử hình chỉ áp dụng đối với những tội phạm nghiêm trọng 

nhất” thì nhằm hạn chế việc áp dụng hình phạt tử hình, ICCPR còn đưa ra các điều kiện cụ thể về 
đối tượng không được phép áp dụng hình phạt tử tình và thủ tục xin ân giảm hay xin đổi mức 
hình phạt. Pháp luật Việt Nam cũng đã ghi nhận các trường hợp không thi hành án tử hình, đó 
là40: đối với phụ nữ có thai và phụ nữ đang nuôi con dưới 36 tháng tuổi; Người đủ 75 tuổi trở lên; 
Người bị kết án tử hình về tội tham ô tài sản, tội nhận hối lộ mà sau khi bị kết án đã chủ động nộp 
lại ít nhất 3/4 tài sản tham ô, nhận hối lộ và hợp tác tích cực với cơ quan chức năng trong việc 
phát hiện, điều tra, xử lý tội phạm hoặc lập công lớn41; người bị kết án tử hình được Chủ tịch 
nước ân giảm.  

Điều kiện liên quan đến thủ tục tố tụng và quyền kháng cáo42 
Bộ luật hình sự hiện hành đã bỏ quy định việc thi hành bản án tử hình ngay sau khi xét xử43 

mà việc thi hành bản án tử hình phải được thực hiện theo trình tự, thủ tục chung do BLTTHS và 
Luật Thi hành án hình sự quy định. Điều này đảm bảo cho việc khi đưa bản án tử hình ra thi hành 
cần phải có thủ tục đặc biệt để rà soát, kiểm tra kỹ lại bản án, tránh những sai sót xảy ra mà 
không thể khắc phục được. 

 
40 Điều 40 BLHS 2015 
41 Đây là điều kiện được bổ sung mới tại BLHS năm 2015 
42 Điều 6, 13 ICCPR 
43  Điều 27 của BLHS năm 1985 quy định rằng, “Chỉ trong trường hợp đặc biệt có luật quy định riêng thì tử hình mới 
được thi hành ngay sau khi xét xử”.  
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Một thủ tục riêng được quy định trong Bộ luật tố tụng hình sự năm 2015 đối với vụ án mà 
bị can, bị cáo bị điều tra, truy tố, xét xử về tội theo khung hình phạt có quy định hình phạt tử hình 
nhằm đảm bảo rằng hình phạt tử hình được tuyên là có “tính hợp lý”, đó là: buộc phải có người 
bào chữa, nếu không có thì cơ quan điều tra, Viện kiểm sát hoặc Tòa án phải chỉ định người bào 
chữa cho họ44; thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm phải nhiều hơn so với các vụ án khác, gồm 
hai Thẩm phán và ba Hội thẩm45; nếu người bào chữa vắng mặt tại phiên tòa vì lý do bất khả 
kháng hoặc do trở ngại khách quan thì Hội đồng xét xử phải hoãn phiên tòa46. Các điều kiện này 
nhằ đảm bảo một bản án công bằng do Tòa án có thẩm quyền tuyên. 

Ngay cả khi tuyên hình phạt tử hình thì pháp luật cũng quy định thủ tục xem xét bản án tử 
hình trước khi đưa ra thi hành47: sau khi bản án có hiệu lực pháp luật, hồ sơ vụ án phải gửi ngay 
cho Chánh án Tòa án nhân dân tối cao và bản án phải gửi ngay cho Viện trưởng VKSNDTC để 
xem xét, quyết định việc kháng nghị hay không theo thủ tục giám đốc thẩm, tái thẩn (thời hạn 
xem xét là 02 tháng); người bị kết án có 07 ngày kể từ ngày bản án có hiệu lực để gửi đơn xin ân 
giảm lên Chủ tịch nước (thường làm đơn sau khi bị Hội đồng thẩm phán TANDTC không chấp 
nhận kháng nghị). Bản án tử hình chỉ được thi hành khi không thực hiện hai điều này. 

Trong số các điều kiện nhằm hạn chế hình phạt tử hình thì điều kiện “chỉ áp dụng hình phạt 
tử hình đối với tội phạm nghiêm trọng nhất” là được chú ý nhiều nhất và tạo ra phạm vi áp dụng 
hình phạt tử tại các quốc gia là khác nhau. 
4. Hướng hoàn thiện pháp luật Việt Nam về hạn chế quyền khi áp dụng hình phạt tử hình  

Thứ nhất, cần thu hẹp “trường hợp cần thiết” khi quy định hình phạt tử hình. Bộ luật hình 
sự cần quy định hình phạt tử hình chỉ nên áp dụng đối với một số loại tội phạm đặc biệt nghiêm 
trọng trong ba nhóm sau: nhóm tội xâm hại hoặc đe dọa sự tồn vong của chế độ, của nhà nước, 
của quốc gia; nhóm tội xâm hại tính mạng con người, đe dọa nghiêm trọng đến sự phát triển của 
giống nòi; các tội xâm hại an ninh và hòa bình thế giới. Đây cũng là xu hướng của tiêu chuẩn 
nhân quyền quốc tế khi giảm dần tiến tới xóa bỏ hình phạt tử hình tại các quốc gia. Cuộc hội thảo 
vào tháng 12/2018 của Việt Nam về “Khả năng của Việt Nam gia nhập Nghị định thư tùy chọn 
thứ hai về bãi bỏ hình phạt tử hình theo Công ước ICCPR” cho thấy trong bối cảnh hiện nay tại 
Việt Nam, việc duy trì hình phạt tử hình là biện pháp mạnh mẽ nhất và hiệu quả nhất để phòng 
chống một số loại tội phạm đặc biệt nghiêm trọng. Sự ủng hộ của các chuyên gia tại Hội thảo là 
thu hẹp dần phạm vi hình phạt tử hình tiến tới bãi bỏ hình phạt này. 

Thứ hai, cần bảo vệ quyền được sống của con người trong tư pháp hình sự. Mặc dù hình 
phạt tử hình được quy định trong một số tội danh trong BLHS, nhưng BLHS cũng không rõ ràng, 
chặt chẽ các điều kiện nào là phải áp dụng hình phạt tử hình trong số các hình phạt được luật liệt 
kê tại điều khoản có hình phạt tử hình. Vì vậy, Tòa án cũng cần cân nhắc khi tuyên hình phạt tử 
hình và đánh giá về khả năng thay thế bằng hình phạt khác mang để tạo cơ hội khắc phục (nếu 
có) từ sai lầm tư pháp. 

 
44 Điều 76 BLTTHS năm 2015 
45 Điều 254 BLTTHS năm 2015 
46 Điều 291 BLTTHS năm 2015 
47 Điều 367 BLTTHS năm 2015 
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 Thứ ba, hoàn thiện pháp luật hình sự tại các điều khoản có quy định hoặc liên quan đến 
việc áp dụng hình phạt tử hình. Nên bổ sung quy định không áp dụng hình phạt tử hình đối với 
người bị thiểu năng trí tuệ hoặc bị hạn chế lớn về năng lực hành vi tại Điều 40 BLHS năm 2015, 
bởi khả năng tái phạm tội của người này là rất thấp và điều này cũng thể hiện chính sách nhân 
đạo của Việt Nam. Điều này cũng phù hợp với Nghị quyết của ủy ban quyền con người vào năm 
2005 về việc yêu cầu các quốc gia không được tuyên hoặc thi hành án tử hình đối với người bị 
thiểu năng trí tuệ hoặc tâm thần. Nhưng cũng cần quy trình để xác định nhằm đảm bảo loại từ 
việc lợi dụng quy định này. Pháp luật hình sự cần quy định chặt chẽ điều kiện áp dụng hình phạt 
tử hình ở những tội phạm có quy định hình phạt này nhằm thu hẹp tỷ lệ áp dụng. Các đối tượng 
bị áp dụng cần xác định theo hướng là đối tượng vô cùng đặc biệt và trong trường hợp “thật cần 
thiết”. Pháp luật cần có các tầng nấc để đánh giá và chỉ áp dụng hình phạt tử hình như là biện 
pháp cuối cùng sau khi đánh giá tính hợp pháp, tính hợp lý. 

Kết luận 
Từ các quy định của pháp luật quốc tế về quyền được sống cho thấy, các điều ước quốc tế 

toàn cầu hay tại một số khu vực cho phép hình phạt tử hình như một giới hạn hay ngoại lệ đối với 
quyền được sống. Nhưng đó là một hạn chế duy nhất, được tạo ra sự thỏa hiệp chính trị hơn là 
tôn trọng của các quyền. Nhưng cũng không nên nhận định rằng việc bãi bỏ hình phạt tử hình 
không phải là một chuẩn mực quốc tế. Hành động bãi bỏ án tử hình có thể được coi là chuẩn mực 
quốc tế từ khi ban hành UDHR vào năm 1948, và tiếp theo đó là quy định về sự hạn chế của việc 
áp dụng hình phạt tử hình theo ICCPR năm 1966. Trong tương lai, việc bãi bỏ án tử hình là một 
quy phạm tập quán tại các quốc gia.  
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