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Abstract 

The case of Le Van Luyen is a brutal murder, which took place in Ngoc Bich Jewelry (in 

Phuong Son commune, Luc Nam district, Bac Giang province, Vietnam) on 24th August 2011. 

In this case, Le Van Luyen, who committed the crime when he had not reached the age of 18, 

murdered the husband and wife owners of the jewelry and their youngest 18-month daughter. 

Their older daughter was slashed away the hand and luckily survived. This is an especially 

serious case, which stirred fierce controversy in Vietnam public opinion at the time. From legal 

perspectives, the case had huge influence on the view of the experts and law-makers in Vietnam 

about the policies to prevent crime, especially the regulation about death penalty. 

This paper analyzed the case and evaluated its influence on criminal policy in general 

and the death penalty in particular in Vietnam nowadays. The author proposed that the case of 

Le Van Luyen helped to reinforce the conservative view about the necessity and preventive effect 

of death penalty in Vietnam and therefore, influenced the law-makers in retaining this 

punishment for a big number of crimes in the current Penal Code of Vietnam. By analyzing 

public debates about the case on mass media then, the authors also proposed that, the public 

awareness about death penalty is mostly superficial, having prejudges against the criminals and 

believing in the excessive preventive effect of death penalty. In addition, the authors argued that 

the major support for death penalty shows that the society of Vietnam is still affected by the 

psychology of revenge and violence while the sense of tolerance and rationality is limited.  
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1. Case overview  

Le Van Luyen was born in 1993 into a farmer’s family in Son Dinh 2 Ward, Thanh Lam 

Commune, Luc Nam District, Bac Giang Province of Vietnam. According to his neighbors, since 

he was a child, he was not a bad boy. Some of them even said that he was a “nice and obedient” 



boy.1 When he finished 9th grade in the local secondary school, Luyen did not pass the graduate 

examination and therefore, dropped out of school2.  

The case, as confessed by Luyen, took place as follows:3 

Because he deposited the borrowed motorbike for money and spent it all, Luyen 

did not have any left to take back the motorbike. This was the motivation for Le 

Van Luyen to rob the jewelry.  

On early morning of 24th August 2011, when it was still dark, Luyen hid himself 

from the jewelry from a short distance. The instrument for his crime was a sharp 

knife and a stabbing knife. After finding nothing on the third floor with the 

flashlight, Luyen went down to second floor. Thinking that the gold and jewelry 

were kept on the second floor, he cut off electricity and camera. At about 5:30 

am, when he saw the host go to the third floor to hang the clothes, Luyen stabbed 

him with the sharp knife. The host was injured but he tried to grab back the 

weapon and shouted for help. His wife heard the shouting, running to the third 

floor and was stabbed by Luyen several times. The host then managed to take the 

sharp knife but Luyen used the stabbing knife to stab him and he felt down the 

stairs to the second floor. Luyen ran after him and continued to chopped him until 

he became unconscious.  

Ngoc Bich, the older daughter of the family, who was wakened up by her parents’ 

shouting, found the phone for help. Afraid of being caught, Le Van Luyen chopped 

off her hand and stabbed her several times. Thinking that Ngoc Bich was dead, 

he ran away. The second child of the family, who was 18 months old (Thao), cried 

out and was killed by Luyen with the stabbing knife.  

After that, Luyen grabbed the backpack, put the weapons inside and went down 

to the first floor. Luyen broke the glass cabinets to take the gold and opened the 

kitchen door to escape. At the time, the new day had begun and the street was 

filled with people. Afraid of being discovered, Luyen called his brother to pick 

him up and fled away. When he ran away, he only had some clothes, cigarettes 

and 200.000 dong.4 On 31 August 2011, 6 days after fleeing away, Luyen was 

 
1 Chân dung Lê Văn Luyện qua những mảnh ghép 17 năm tuổi thơ (Portrait of Le Van Luyen via the jigsaws of 17 
childhood years), Vietnam Education Newspaper, accessed 27/12/2020 
2 Portrait of Le Van Luyen via the jigsaws of 17 childhood years, ibid.  
3 Hoang Sang, Lê Văn Luyện kể lại quá trình gây tội ác (Le Van Luyen talked about his crime journey), VietNamNet. 
Posted 1/9/2011, accessed 27/12/2020.    
4 Nguyen Trung Thanh, Bất ngờ Lê Văn Luyện "tấn công" báo chí (Le Van Luyen’s surprise “attack” to the media), 
Justice Newspaper, (Part 2), accessed 27/12/2020. 



caught by the border forces at Thuy Hung, Van Lang, Lang Son. Luyen intended 

to run to China but he was caught and taken back to Bac Giang.5 

When he committed the crime, Le Van Luyen had not reached the age of 18 and according 

to the Penal Code of Vietnam, the juveniles cannot be sentenced to life imprisonment and death 

penalty so at the first-instance court, he was only sentenced to 18-year imprisonment.6 This 

sentence was in fact more serious than that in the cases with juvenile criminals in Vietnam. In 

the appeal court, the sentence was remained.7   

2. Debates of experts, law-makers and the public  

According to the Director General of Police Department for Crime Prevention, Ministry 

of Public Security, the murder by Le Van Luyen is the most brutal, savaging in Vietnam: “The 

case is extremely brutal. Le Van Luyen dared to kill four persons at the same time to rob the 

jewelry”.8 His crime was so serious that even his mother was “stunned” by the behavior of her 

child: “When I heard the neighbors talk about the robbery at Ngoc Bich jewelry, I was shocked 

by the brutal action of the criminal”.9 Cong Ly Newspaper (The Justice - the newspaper of the 

Supreme Court of Vietnam) gave the comment: “Le Van Luyen is like the representation of 

darkness and monster”.10 VnExpress - the most read online newspaper in Vietnam - ranked the 

case of Le Van Luyen as the most brutal among the three murders, which were tried in 2012.11  

With the aforesaid extremely serious nature, it came as no surprise that there was a lot of 

controversy among the experts, politicians and public in Vietnam about the case of Le Van 

Luyen.  

The behavior of Le Van Luyen made many law-makers reconsider their view on the 

reduction and abolition of death penalty. Some even proposed to consider whether to lower the 

age for death penalty. For example, Mr. Dinh Xuan Thao, Director of Institute for Legislation 

Studies (under  the National Assembly’s Standing Committee) argued that the age for criminal 

 
5 Ng.Quyết, Di lý sát thủ Lê Văn Luyện về Bắc Giang (Transferring murderer Le Van Luyen to Bac Giang, Laborer 
Newspaper; posted 31/8/2011, accessed 27/12/2020. 
6 This is the summative sentence according to the criminal procedure of Vietnam. In fact, in this case, Le Van Luyen 
was sentenced to 18-year imprisonment for murder, 18-year imprisonment for robbery and 9-month imprisonment 
for abusing credibility for robbing property. However, because he had not reach the age of maturity (17 years, 10 
months and 6 days old), the combined punishment is not over 18-year imprisonment. 
7 Toan Trung, Vụ Luyện: Gia đình bị hại gửi đơn lên Tòa Tối cao (The case of Luyen: Victim family submit the 
application to the Supreme Court) , VnMedia; posted 31/3/2012, accessed 27/12/2020. 
8 Thai Thinh, Nặng nợ nhất với tôi là vụ Lê Văn Luyện (My most obsessed case is Le Van Luyen), VnExpress. 
Recorded with Phan Van Vinh; posted 27/7/2012, accessed 27/12/2020. 
9 Mẹ của Lê Văn Luyện sởn da gà về tội ác của con (Mother of Le Van Luyen was stunned by her son’s crime), 
Nguoiduatin.vn; posted 28/12/2012, accessed 27/12/2020. 
10 Minh Anh, Vụ án Lê Văn Luyện: Sửa luật để răn đe? (Le Van Luyen case: Adjust the law for more punishment?),  
VietNamNet; posted 14/01/2012, accessed 27/12/2020. 
11 Anh Thu, Những sát thủ gây phẫn nộ bị xét xử năm 2012 (Most upsetting murderer on trial in 2012) , VnExpress; 
posted 21/12/2012, accessed 27/12/2020. 



responsibility should be lowered as the children experienced more early development and 

maturity than before so they should be responsible for criminal acts earlier.12 

However, among the law-makers, there were different flows of opinion against the above 

views. For example, Mr. Nguyen Cong Hong, Vice Chairman of the National Assembly’s Justice 

Committee said that it should not be proposed to adjust the law to apply death penalty to juvenile 

criminals. According to Mr. Hong, the State of Vietnam is on the course of alleviating to 

abolishing death penalty and subjects under 18 years old could have the chance to amend 

themselves.13 

Former Chairman of the National Assembly’s Law Committee Vu Duc Khien said that 

the case of Le Van Luyen was an extraordinary and there was a lot of wonder about the public 

question: Was it relevant to adjust the law to extraordinary cases like this? He pointed out that 

countries in the world normally did not have regulation for these extraordinary cases. If there 

were a lot of support for death penalty for this case, research should be done to make the proposal 

to the National Assembly to adjust the Penal Code. For example, it should be regulated that in 

extraordinary cases, the sentence could be imposed as longer than 18-year imprisonment.14 

As for officials in other state agencies, aanswering in an interview, Mr. Vu Quoc Viet 

(former director of Department of Criminal and Administrative Laws, Ministry of Justice, Head 

of the Compilation Board of 1999 Penal Code) believed that the proposal to adjust the regulation 

of the Penal Code to punish Le Van Luyen with death penalty is against the law and the principle 

of socialism law.15 He represented the support for not sentencing Le Van Luyen to death penalty. 

Mr. Vo Van Them - senior procurator of the Supreme People's Procuracy also insisted 

that the case of Le Van Luyen did not dictate a necessity to change the law and increase the 

punishment for juvenile offenders. According to Mr. Them, before passing the Penal Code, the 

National Assembly had considered all relevant factors, including the moral nature of Vietnamese 

law, which is not “tit for tat” but to warn, persuade and educate the criminals.16 

Judge Than Quoc Hung, the chairman of the trial of Le Van Luyen said that death penalty 

was not the single and the best way to eradicate crimes. The best solution is to eradicate the 

sources and stems of the crime.17 

 
12 The Dung – Pham Dung, Lo sát thủ nhí: Có nên điều chỉnh luật? (Fearing child murderer: Should we change the 
law?), Laborer Newspaper, posted 30/3/2012, accessed 27/12/2020. 
 
14 Từ vụ Lê Văn Luyện: Có nên sửa luật? (From Le Van Luyen case: Should the law be changed?), Tuổi trẻ 
Online, posted 12/01/2012; accessed 27/12/2020. 
15, 14 Yêu cầu tử hình Lê Văn Luyện là trái luật (Proposal to execute Le Van Luyen is against the law), VOV online, 
posted 12/01/2012; accessed 30/12/2020. 
15 Từ vụ Lê Văn Luyện: Có nên sửa luật? (From Le Van Luyen case: Should the law be changed?), Tuổi trẻ 
Online, posted 12/01/2012; accessed 27/12/2020. 
17 Ibid. 



As for the lawyers, Mr. Tran Dinh Trien, Vi Dan Law Office and Mr. Vu Van Thieu, 

INCIP Law Company argued that as in the case of Luyen, the crime was extremely brutal and 

savaging, committing the crime several times (killing several persons), therefore, it was 

necessary to impose higher punishment, which meant to adjust the law.18 

However,  Nguyen Minh Luan - Ho Chi Minh City’s Bar Association also did not support 

the application of death penalty to Le Van Luyen and stated that “The proposal to punish Le Van 

Luyen with death penalty is not appropriate”.19 

Lawyer Hoang Cao Sang, Ho Chi Minh City’s Bar Association said that the killing and 

robbing behaviours of Le Van Luyen were extremely brutal and savaging so everybody were 

right to get angry with them. However, if Le Van Luyen committed the crime when he was not 

18 years old, it would not be appropriate to sentence him to death penalty. According to Mr. 

Sang, compared to a mature person, a juvenile, including Le Van Luyen had not developed 

proper awareness and they were not capable of evaluating the consequences of their behaviours. 

Most of the countries in the world did not apply death sentence to juveniles.20 

Agreeing with the above arguments, lawyer Nguyen Huy Thiep, Hanoi’s Bar Association 

offered his view that in this murder and robbery, because Le Van Luyen had not reached the age 

of 18 and the punishment had been specified in the law, it was important to follow the law and 

it was not possible to impose death penalty or life imprisonment to him however brutal his crime 

was.21 

In relation to law lecturers, almost all of them agree that aaccording to the 1999 (revised 

2009) Penal Code of Vietnam, the subjects of crime are persons, who are competently guilty 

when they commit dangerous behaviors to the society. The subjects of the crime are those, who 

are legally responsible. Persons have to reach certain age in order to be legally responsible for 

criminal acts. Therefore, the application of maximum 18-year imprisonment to juvenile criminals 

is appropriate. In this regard, Dr.Phan Anh Tuan - Head of Department of Criminal Law under 

Ho Chi Minh City University of Law argued that Luyen’s criminal behavior was in part attributed 

to personal awareness, influence of living environment, income and social relationships. It was 

also related to the family education, school education about the respect for law. It was important 

to stick to the humane principle of the State to juveniles like Luyen. However, this did not mean 

to give an inadequate punishment to juvenile criminals; it was important to give proper 

 
18 Le Van Luyen case: Adjust the law for more punishment?, Supra note 10. 
19Không tử hình được Lê Văn Luyện (It is impossible to execute Le Van Luyen), Tiền phong Online, posted 
10/09/2011; accessed 06/01/2021. 
20 Hoàng Cao Sang, Mức án phạt nào cho Lê Văn Luyện? (Which punishment for Le Van Luyen?); 
http://hcmcbar.org/NewsDetail.aspx?CatPK=4&NewsPK=223; accessed 04/01/2021. 
21 Sát nhân Lê Văn Luyện có bị tử hình hay không? (May murderer Le Van Luyen be executed?), Dân Việt Online, 
posted 01/09/2011, accessed 30/12/2020. 



punishment to educate and warn them. This was in line with the International Convention on the 

Rights of the Child.22 

Mr. Tran Duc Thin, former lecturer at Hanoi University of Law stated that the case of Le 

Van Luyen was extremely serious but he committed the crime when he was not 18 years old so 

the trial and punishment had to stick to the humane principle. He argued that there should be no 

“open-ended” regulation because it could lead to arbitrary application of the law and the life 

imprisonment and death penalty should not be sentenced to juvenile criminals but higher 

punishment can be considered.23 

As for the public, the case of Le Van Luyen and the punishment for Luyen stirred 

controversial debate and contrasting opinions. Most of the people thought that Le Van Luyen 

deserved the death penalty for his extremely brutal crime; the punishment for Le Van Luyen was 

not adequate and warning enough. 

The public opinion was angrily stirred and many questions had been posed about the case 

of Le Van Luyen. It was argued that the juvenile crimes were on the increase because they were 

aware that however serious their crimes were, the maximum punishment was 18-year 

imprisonment.  

Mr. Pham Xuan Dat, a businessman in real estates in Luc Nam District, Bac Giang 

province (which was the location of the jewelry robbery by Le Van Luyen) said that: “The crime 

committed by Le Van Luyen not only caused huge consequences to a family but also left serious 

effect on youngsters so I thought that he must be severely and strictly punished to set the alarm 

to young people to avoid his crime. Even though 18-year imprisonment is a strict punishment of 

the law but the public opinion is not really satisfied…”24 

On a forum, member moclan81 argued that “It was unfair when he killed three persons 

and served 18-year imprisonment. Such a brutal crime deserved death penalty”. Reader Hong 

Ngoc in an interview with Laborer Newspaper expressed her support for death penalty with Le 

Van Luyen since her concern that if death penalty was not imposed to Le Van Luyen, the society 

would suffer from more juvenile criminals: “Even though Luyen was not 18 years old but his 

thinkings were old enough. I think he deserves the highest punishment so as to make a lesson for 

others”.25 

 
22 Yêu cầu tử hình Lê Văn Luyện là trái luật (Proposal to execute Le Van Luyen is against the law), VOV Online; 
posted 12/01/2012; accessed 30/12/2020. 
23Kim Anh, Bộ luật Hình sự (sửa đổi): Có nên tăng mức phạt tù đối với tội phạm chưa thành niên? (Penal Code 
(revised): Should the punishment be increased for juvenile criminals? VOV Online, Posted 25/7/2015, accessed 
30/12/2020.  
24 Tien Duc, Đã từ lâu Lê Văn Luyện đã bị "tử hình" trong lòng người dân” (Le Van Luyen had long been “executed” 
in public opinion), Giáo dục Net,  posted 31/03/2012, accessed 30/12/2020. 
25 Which punishment for Le Van Luyen?, Supra note 20 



Ms. Nguyen Thi Mai agreed that the death penalty should not be abolished and death 

penalty should be sentenced to Le Van Luyen when she was asked for her view about it. If the 

Penal Code of 1999 was applied and extremely serious juvenile crimes were not sentenced to 

death penalty or life imprisonment, there would be more juvenile criminals in the society, who 

took advantage of the holes in Penal Code of 1999 to commit even more serious crimes26.  

On the online newspaper VnExpress, reader Dang Dinh Long commented that “18-year 

imprisonment to Luyen is unacceptable. With this inhumane crime, he must be removed from 

the society. I support a public poll about this punishment. Otherwise, there would be more 

criminals like Le Van Luyen and how could the society be safe when the punishment for these 

under 18-year old criminals were not changed”.27 

Supporting this point of view, student Le Van Hieu, Academy of People’s Police said 

that: “Being in the police force, I am well aware that the current regulation for punishment for 

Le Van Luyen’s crime is not over 18 years. A juvenile criminal in the past killed 3 persons and 

was sentenced to 18-year imprisonment. However, emotionally speaking, I support the death 

penalty for Le Van Luyen because his crime was extremely brutal. If the punishment is 18-year 

imprisonment, it will not serve as a warning to the criminals”.28 

In addition to the views to punish Le Van Luyen with death penalty and retain death 

penalty as a punishment to even juvenile criminals, there were a few of disagreement among the 

public. It was argued that it was important to implement social solutions to educate people, 

especially juveniles. For example, reader Nguyen Quang Nham argued that: “Death penalty is a 

bad option, showing that we failed to educate people and created social evils. We should bear in 

mind that when one Le Van Luyen was killed, several other Le Van Luyen will appear. That’s 

why it is important to have long-term solutions to prevent future Le Van Luyen”.29 

3. Comments and suggestions  

  Although the death penalty has been maintained for a long time in Vietnam, there hasn't 

been much public discussion on this issue up until now. Therefore, the public discussions in the 

Le Van Luyen case provide a great opportunity to comprehensively assess the perceptions and 

views of scholars, lawmakers and the public in Vietnam about the capital punishment. 

The public discussions mentioned in the above section show that: 

Firstly, there is a deep divide in the society of Vietnam on the issue of the death penalty 

in general,  on the application of the death penalty to juvenile offenders in particular, in which 

 
26 Which punishment for Le Van Luyen?, Supra note 20 
27 Viet Dung – Ha Anh, Tôi không thể tuyên án tử hình Lê Văn Luyện (I cannot sentence Le Van Luyen to death 
penalty, VnExpress, posted 11/01/2012, accessed 30/12/2020. 
28 Le Van Luyen had long been “executed” in public opinion, Supra note 24. 
29 Which punishment for Le Van Luyen? Supra note 20. 



there are two clear flow of views: in favor and against the death penalty. In fact, this division is 

also existed in many other countries where people also have very different and contrast views on 

the issue. However, in Vietnam, the Le Van Luyen case shows that the public support for the 

death penalty is somewhat stronger than in other countries, since the criminal for discussion is 

not an adult, but a person under the age of 18. Once it is thought that the death penalty is 

necessary for those under 18 years of age, it means support for this punishment is very high. 

Second, the flow of opinions in favor of the death penalty application with Le Van Luyen 

is mainly from the local public - those who have limited knowledge of relevant provision in 

national and international laws and the meaning of the regulations on death penalty abolition 

with juvenile criminals. On the contrary, the main objections come from the local scholars and 

lawyers who have in-depth legal knowledge of this issue.  

Relating to the legislators, many of them seem to be influenced by the public opinion. 

There are legislators - although they have a legal background - but still expresses his support for 

the application of the death penalty to Le Van Luyen, even though they deeply understand the 

necessity and the meaning of abolishing this harsh punishment for juveniles in national and 

international law.   

Third, from the fact that the opinion in favour of the application of the death penalty with 

Le Van Luyen dominates the public opinion, it can be seen that prejudice towards some types of 

serious crimes such as murder, and conception of retributive justice is still deeply rooted in the 

society of Vietnam. This also shows that belief in the superior deterrent effect of the death penalty 

is still very popular in the country, even though there is not trusted evidence in the world and in 

Vietnam to prove that effect. 

Fourth, the public discussions on the Le Van Luyen case mainly revolve around the main 

aspects of: effective deterrence of the death penalty; demand for retributive justice  for the 

victims of crime; and the legality (national, international) of imposing this penalty on juvenile 

offenders. Thus, it can be seen that there are many other aspects of the death penalty that have 

not been discussed in Vietnam, for example: The harshness and irreversibility of the death 

penalty; the conflict between the death penalty and the idea of tolerance in religions and cultures; 

the cost and psychological impact of the death penalty (compared with other kind of crime) on 

the society; the negative impact of the death penalty on their family members, especially 

children, etc ... 

Fifth, since the 1999 revision, the number of crimes under the death penalty provisions 

in the Vietnam Penal Code has continuously decreased, and such a decreasing trend has 

continued to manifest in the Penal Code 2015. However, there were a few of crimes imposed 

with the death penalty deleted in the Penal Code 2015, in comparision with the previous Penal 



Code 2009. Specifically, the death penalty was reduced in only 4 crimes in the 2015 Penal Code 

(from 22 crimes in the 2009 Penal Code to 18 crimes in the 2015 Penal Code). The is because, 

along with the rise of a number of other serious crimes such as drug crimes, corruption crimes 

..., the Le Van Luyen case has had a great impact on the opinion of Vietnamese lawmakers on 

the abolition of capital punishment. During the discussion on reducing the the death penalty 

provisions in the draft Penal Code 2015, there are many objections cited the serious case of Le 

Van Luyen. This also shows that the public's opinion on the death penalty is still an important 

factor that dominates the criminal policy on the death penalty in Vietnam. 

Finally, the debate over the Le Van Luyen case shows that, in order to prevent the 

possibility of the death penalty being re-imposed on people under the age of 18 and towards the 

abolition of the death penalty in Vietnam, it is necessary to convince the public and lawmakers 

that the death penalty does not have a deterrent effect superior to other kinds of penalties, while 

the capital punishment is being so harsh that it conflicts with the tolerant, humane tradition of all 

religions and the culture of Vietnam. In addition, the death penalty is irreversible, and it can 

cause negative effects on relatives, especially children in death row inmates' families. With these 

characteristics, the United Nations human rights bodies have long encouraged states to ratify the 

Protocol on the Elimination of the Death Penalty which is supplement to the Convention on Civil 

and Political Rights 1966, and the common trend in the world today is to reduce and abolite this 

punishment./. 
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Vụ án Lê Văn Luyện và ảnh hưởng của nó  

đến việc duy trì hình phạt tử hình ở Việt Nam 

TS Vũ Thị Thu Quyên (Học viện Báo chí và Tuyên truyền, quyenbctt@gmail.com) 

 PGS.TS Vũ Công Giao (Khoa Luật ĐHQG Hà Nội, giaovnu@gmail.com) 

 

Tóm tắt 

Vụ án Lê Văn Luyện là một vụ án giết người cướp của hết sức tàn bạo xảy ra tại tiệm 

vàng Ngọc Bích (xã Phương Sơn, huyện Lục Nam, tỉnh Bắc Giang, Việt Nam) ngày 24 tháng 8 

năm 2011. Trong vụ án này, Lê Văn Luyện – người khi gây án chưa đủ 18 tuổi - đã sát hại cả hai 

vợ chồng người chủ tiệm vàng cùng người con út mới 18 tháng tuổi. Con gái lớn của họ 8 tuổi 

bị chém mất tay và may mắn thoát chết. Đây là một vụ án đặc biệt nghiêm trọng, gây xôn xao và 

rất nhiều tranh luận ở Việt Nam khi đó. Về mặt pháp lý, vụ án có ảnh hưởng lớn đến quan điểm 

của các chuyên gia, nhà làm luật Việt Nam về chính sách phòng chống tội phạm nói chung, trong 

đó đặc biệt là chính sách về hình phạt tử hình.  

Bài viết này phân tích tính chất của vụ án và đánh giá ảnh hưởng của nó đến chính sách 

hình sự nói chung và chính sách về hình phạt tử hình nói riêng ở Việt Nam hiện nay. Các tác giả 

cho rằng vụ án Lê Văn Luyện đã góp phần củng cố quan điểm bảo thủ về sự cần thiết và tác dụng 

ngăn chặn của hình phạt tử hình ở Việt Nam, qua đó tác động đến các nhà lập pháp trong việc 

duy trì hình phạt này với một số lượng lớn các tội phạm trong Bộ luật Hình sự hiện hành. Qua 

phân tích những ý kiến tranh luận về vụ án của công chúng trên các phương tiện thông tin đại 

chúng thời kỳ đó, các tác giả cũng đồng thời cho rằng, nhận thức về hình phạt tử hình của đa số 

công chúng Việt Nam còn phiến diện, thiên về định kiến xấu với những người phạm tội và tin 

vào tính răn đe vượt trội của hình phạt tử hình. Thêm vào đó, theo các tác giả, thái độ ủng hộ 

hình phạt tử hình của đa số công chúng cho thấy xã hội Việt Nam vẫn đang bị chi phối bởi tâm 

lý trả thù và bạo lực, tinh thần khoan dung và những cân nhắc lý trí còn hạn chế. 

Từ khoá: Hình phạt tử hình, giết người, Lê Văn Luyện, Việt Nam. 

 

1. Khái quát về vụ án 

Lê Văn Luyện sinh năm 1993 tại tỉnh Bắc Giang trong một gia đình nông dân ở thôn Sơn 

Đình 2, xã Thanh Lâm, huyện Lục Nam, tỉnh Bắc Giang. Theo hàng xóm, thuở nhỏ, Luyện không 

phải là đứa trẻ hư, thậm chí có người còn nhận xét đó là một cậu bé "rất hiền lành, ngoan ngoãn"1. 

Sau khi học hết lớp 9, Luyện không thi đậu tốt nghiệp nên bỏ học2.  

 
1 Chân dung Lê Văn Luyện qua những mảnh ghép 17 năm tuổi thơ, báo Giáo dục Việt Nam, truy cập 27/12/2020.    
2 Chân dung Lê Văn Luyện qua những mảnh ghép 17 năm tuổi thơ, tài liệu đã dẫn.   



Vụ án, theo lời khai của Luyện, diễn ra như sau3: 

Vì lỡ cầm mất chiếc xe máy đi mượn, mang tiền tiêu mất nên Luyện không còn 

tiền để chuộc xe. Đó là động cơ Lê Văn Luyện tiến hành vụ cướp tiệm vàng.  

Rạng sáng 24/8/2011, khi trời còn mờ tối, Luyện nấp cách tiệm vàng một quãng. 

Khi không thấy bóng người, Lê Văn Luyện nhanh chóng đột nhập lên tầng 3 ngôi 

nhà. Công cụ Luyện sử dụng để thực hiện hành vi phạm tội là một con dao nhọn 

và một con dao phớ. Sau khi dùng đèn pin soi tầng 3 không tìm thấy gì, Luyện 

xuống tầng 2. Cho rằng, vàng và nữ trang được cất ở tầng 2 nên Luyện ngắt cầu 

dao điện và camera. Khoảng 5 giờ 30 phút, thấy chủ nhà lên tầng 3 phơi quần 

áo, Luyện vung dao đâm. Chủ nhà tuy bị thương nhưng vẫn cố đoạt vũ khí và kêu 

cứu. Vợ chủ nhà nghe thấy tiếng chồng kêu cứu, chạy lên tầng 3 cũng bị Luyện 

chém nhiều nhát. Chủ nhà sau đó cướp được con dao nhọn nhưng Luyện liền rút 

con dao phớ đâm tiếp khiến nạn nhân ngã lăn theo cầu thang xuống tầng hai. 

Luyện đuổi theo tiếp tục chém nhiều nhát đến khi chủ nhà bất tỉnh. 

Con gái lớn của vợ chồng chủ nhà là bé Ngọc Bích nghe thấy tiếng bố mẹ kêu 

cũng bật dậy và tìm điện thoại liên lạc bên ngoài. Lê Văn Luyện sợ bị bắt nên 

vung dao chém đứt tay bé gái, rồi đâm thêm nhiều nhát. Vì tưởng rằng bé Ngọc 

Bích đã chết nên Luyện bỏ đi. Con gái thứ hai của chủ nhà 18 tháng tuổi (bé 

Thảo), thấy động nên khóc to cũng bị Luyện dùng dao phớ sát hại. 

Sau đó, Luyện đi lấy ba lô, cất vũ khí vào trong rồi xuống tầng 1. Luyện phá tủ 

kính lấy vàng rồi mở cửa bếp thoát ra ngoài. Lúc này, trời đã sáng, khu phố đã 

bắt đầu nhiều người qua lại. Sợ bị phát hiện, Luyện gọi điện cho người anh họ 

đến đón rồi bỏ trốn. Lúc chạy trốn, hành trang của Luyện chỉ có một bộ quần áo, 

vài bao thuốc lá với 200.000 đồng4. Ngày 31 tháng 8 năm 2011, sau 6 ngày lẩn 

trốn, Luyện rơi vào tay lực lượng biên phòng ở Thụy Hùng, Văn Lãng, Lạng Sơn. 

Luyện định chạy trốn sang Trung Quốc nhưng không kịp, bị bắt đưa về Bắc 

Giang5. 

Do khi gây án Lê Văn Luyện chưa đủ 18 tuổi mà theo Bộ luật Hình sự Việt Nam người 

chưa thành niên phạm tội không bị kết án chung thân và tử hình, cho nên ở lần xét xử sơ thẩm 

Lê Văn Luyện chỉ bị kết án 18 năm tù6. Mức án này trong thực tế cũng là cao so với các vụ án 

 
3 Hoàng Sang, Lê Văn Luyện kể lại quá trình gây tội ác, VietNamNet, 01 tháng 9 năm 2011, truy cập 27/12/2020.    
4 Nguyễn Trung Thành, Bất ngờ Lê Văn Luyện "tấn công" báo chí, báo Công lý, (Kỳ 2), truy cập ngày 27/12/2020. 
5 Ng.Quyết, Di lý sát thủ Lê Văn Luyện về Bắc Giang, báo Người lao động; ngày 31/8/2011, truy cập ngày 
27/12/2020. 
6 Đây là mức án tổng hợp theo quy định của luật tố tụng hình sự Việt Nam. Thực chất trong vụ án này, Lê Văn 
Luyện bị kết án 18 năm tù tội giết người, 18 năm tù với tội cướp tài sản, và 9 tháng tù vì tội lạm dụng tín nhiệm 
chiếm đoạt tài sản. Tuy nhiên, do bị cáo gây án khi chưa đến tuổi thành niên (17 tuổi, 10 tháng 6 ngày) nên tổng 
hợp các hình phạt không quá 18 năm tù. 

https://vi.wikipedia.org/wiki/Th%E1%BB%A5y_H%C3%B9ng,_V%C4%83n_L%C3%A3ng
https://vi.wikipedia.org/wiki/V%C4%83n_L%C3%A3ng
https://vi.wikipedia.org/wiki/L%E1%BA%A1ng_S%C6%A1n


mà bị cáo là người chưa thành niên phạm tội ở Việt Nam. Vì vậy, trong lần xét xử phúc thẩm, 

mức án vẫn giữ nguyên7.  

2. Tranh luận của chuyên gia, nhà lập pháp và công chúng  

Theo một vị tướng (Tổng cục trưởng Tổng cục cảnh sát phòng chống tội phạm, Bộ Công 

an), vụ thảm án do Lê Văn Luyện gây ra có tính chất dã man, tàn bạo bậc nhất ở Việt Nam: “Vụ 

án có tính chất dã man. Một Lê Văn Luyện đã dám giết một lúc 4 người để âm mưu cướp tiệm 

vàng”8. Tội ác của Lê Văn Luyện gây ra lớn đến nỗi mẹ của anh ta cũng phải "sởn da gà" vì 

hành vi của con mình: “Thực lòng khi nghe bà con nói về vụ cướp ở tiệm vàng Ngọc Bích tôi đã 

sởn da gà về hành động dã man của hung thủ”9.  Báo Công lý (cơ quan ngôn luận của Tòa án 

nhân dân tối cao Việt Nam) thì nhận xét: “Lê Văn Luyện là một cái gì đó giống như hiện thân 

của bóng tối, của quỷ sa tăng”10. Còn báo điện tử Việt Nam VNExpress (tờ báo mạng có số 

lượng người đọc lớn nhất Việt Nam) thì xếp vụ án Lê Văn Luyện đứng đầu trong ba vụ án giết 

người gây phẫn nộ nhất bị xét xử năm 201211.  

Với tính chất đặc biệt như trên, cho nên không có gì ngạc nhiên khi có rất nhiều ý kiến 

tranh luận từ phía các chuyên gia, nhà lập pháp và công chúng ở Việt Nam liên quan đến vụ án 

Lê Văn Luyện. 

Về phía các nhà lập pháp, hành vi của Lê Văn Luyện đã khiến nhiều nhà làm luật xem 

xét lại quan điểm ủng hộ việc giảm và tiến tới xoá bỏ hình phạt tử hình. Thậm chí có người còn 

cho rằng cần phải cân nhắc xem có nên giảm độ tuổi chịu án tử hình xuống hay không. Ví dụ, 

ông Đinh Xuân Thảo, Viện trưởng Viện Nghiên cứu lập pháp thuộc Ủy ban Thường vụ Quốc 

hội cho rằng, nên giảm độ tuổi chịu trách nhiệm hình sự do trẻ em có sự phát triển, chín chắn 

hơn trước nên có thể chịu trách nhiệm về hành vi sớm hơn12. 

Tuy nhiên, trong các nhà lập pháp, cũng có những ý kiến khác với luồng quan điểm nêu 

trên. Ví dụ, ông Nguyễn Công Hồng, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Tư pháp Quốc hội cho rằng, không 

nên đặt vấn đề sửa luật để áp dụng án tử hình đối với người chưa thành niên phạm tội, vì theo 

ông, Nhà nước Việt Nam đang tiến tới xu hướng giảm dần và loại bỏ án tử hình, đối tượng dưới 

18 tuổi vẫn có thể hối cải13. 

 
7 Toàn Trung, Vụ Luyện: Gia đình bị hại gửi đơn lên Tòa Tối cao, VnMedia, ngày 31/3/2012, truy cập ngày 
27/12/2020. 
8 Thái Thịnh, Nặng nợ nhất với tôi là vụ Lê Văn Luyện, VnExpress. Ghi theo lời của Phan Văn Vĩnh, ngày 27/7/2012, 
truy cập ngày 27/12/2020. 
9 Mẹ của Lê Văn Luyện sởn da gà về tội ác của con, Nguoiduatin.vn; ngày 28/12/2012, truy cập ngày 27/12/2020. 
10 Minh Anh, Vụ án Lê Văn Luyện: Sửa luật để răn đe?, VietNamNet; ngày 14/01/2012, truy cập ngày 27/12/2020. 
11 Anh Thư, Những sát thủ gây phẫn nộ bị xét xử năm 2012, VnExpress; ngày 21/12/2012, truy cập ngày 27/12/2020. 
12 Thế Dũng – Phạm Dũng, Lo sát thủ nhí: Có nên điều chỉnh luật? báo Người lao động, ngày 30/3/2012, truy cập 
ngày 27/12/2020. 
 

https://vi.wikipedia.org/wiki/T%E1%BB%95ng_c%E1%BB%A5c_C%E1%BA%A3nh_s%C3%A1t_Ph%C3%B2ng,_ch%E1%BB%91ng_T%E1%BB%99i_ph%E1%BA%A1m,_B%E1%BB%99_C%C3%B4ng_an_(Vi%E1%BB%87t_Nam)
https://vi.wikipedia.org/wiki/B%E1%BB%99_C%C3%B4ng_an_(Vi%E1%BB%87t_Nam)
https://vi.wikipedia.org/wiki/B%E1%BB%99_C%C3%B4ng_an_(Vi%E1%BB%87t_Nam)
https://vi.wikipedia.org/wiki/Satan
https://vi.wikipedia.org/wiki/VNExpress
https://vi.wikipedia.org/wiki/%C4%90inh_Xu%C3%A2n_Th%E1%BA%A3o
https://vi.wikipedia.org/wiki/Nguy%E1%BB%85n_C%C3%B4ng_H%E1%BB%93ng


Nguyên Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật của Quốc hội Việt Nam - ông Vũ Đức Khiển thì 

cho rằng trường hợp của Lê Văn Luyện là trường hợp quá cá biệt và rất băn khoăn về câu hỏi 

mà dư luận đặt ra: Pháp luật có nên điều chỉnh những trường hợp quá cá biệt này không? Và ông 

cũng chỉ ra rằng: Xu hướng thế giới thì thường không quy định với những trường hợp hi hữu 

như vậy. Còn một khi chúng ta có quá nhiều ý kiến đề nghị thì có thể nghiên cứu để đề nghị 

Quốc hội sửa đổi Bộ luật hình sự. Chẳng hạn như quy định trong những trường hợp rất đặc biệt 

thì bản án có thể tuyên nhiều hơn 18 năm14. 

Về phía các quan chức trong các cơ quan nhà nước khác, khi trả lời phỏng vấn, ông Vũ 

Quốc Việt (nguyên Vụ trưởng Vụ pháp luật Hình sự - Hành chính, Bộ Tư pháp, Tổ trưởng tổ 

biên tập Ban biên soạn Bộ luật Hình sự 1999) cho biết: Yêu cầu phải thay đổi quy định của Bộ 

luật Hình sự để tử hình Lê Văn Luyện là trái luật, không phù hợp với nguyên tắc pháp chế xã hội 

chủ nghĩa15. Quan điểm này có thể nói là đồng tình với việc không áp dụng hình phạt tử hình với 

Lê Văn Luyện. 

Ông Võ Văn Thêm - Kiểm sát viên cao cấp, Viện Kiểm sát nhân dân tối cao đưa ra quan 

điểm về trường hợp Lê Văn Luyện không phải sửa luật, và cũng không thể tăng mức hình phạt. 

Theo ông Thêm, trước khi ban hành luật, Quốc hội đã căn cứ vào nhiều yếu tố, trong đó có yếu 

tố đạo đức, bản chất của pháp luật Việt Nam không phải là “giết người, đền mạng” mà để răn đe, 

cảm hóa, giáo dục nhận thức về tội phạm16. 

Thẩm phán Thân Quốc Hùng (Chủ tọa phiên tòa xét xử Lê Văn Luyện), cũng cho rằng: 

Tử hình không phải là cách duy nhất và tốt nhất để loại trừ tội ác. Cách tốt nhất phải là xử lý triệt 

để những mầm mống, nguồn gốc của tội ác ấy17. 

Về phía các luật sư, ông Trần Đình Triển, Văn phòng Luật Vì dân và ông Vũ Văn Thiệu, 

Công ty Luật Incip cho rằng với các trường hợp như Luyện, gây án có tính chất quá man rợ và 

tàn ác, phạm tội nhiều lần (giết nhiều người) thì cần phải có hình phạt cao hơn mức hiện nay, 

đồng nghĩa với việc nên sửa luật18. 

Tuy nhiên, luật sư Nguyễn Minh Luận - Đoàn luật sư thành phố Hồ Chí Minh không 

đồng tình với việc áp dụng hình phạt tử hình đối với Lê Văn Luyện và cho rằng: “Một số ý kiến 

cho rằng phải xử tử đối tượng Luyện là không phù hợp”19. 

Luật sư Hoàng Cao Sang (Đoàn Luật sư thành phố Hồ Chí Minh) đã bình luận hành vi 

giết người, cướp tài sản của Lê Văn Luyện là hết sức tàn nhẫn, dã man, mọi người ai cũng lên 

án hành vi thiếu nhân tính đó. Nhưng, nếu Lê Văn Luyện phạm tội khi chưa đủ 18 tuổi, không 

 
14 Từ vụ Lê Văn Luyện: Có nên sửa luật?, tài liệu đã dẫn.   
15, 14 Yêu cầu tử hình Lê Văn Luyện là trái luật; VOV online, ngày 12/01/2012, truy cập ngày 30/12/2020. 
15 Từ vụ Lê Văn Luyện: Có nên sửa luật?, Tuổi trẻ Online, ngày 10/09/2011, truy cập ngày 27/12/2020. 
17 Từ vụ Lê Văn Luyện: Có nên sửa luật? tài liệu đã dẫn. 
18 Minh Anh, Vụ án Lê Văn Luyện: Sửa luật để răn đe?, VietNamNet; ngày14/1/2012, truy cập ngày 27/12/2020. 
19Không tử hình được Lê Văn Luyện, Tiền phong Online, ngày 10/09/2011, truy cập ngày 06/01/2021. 

https://vi.wikipedia.org/w/index.php?title=Tr%E1%BA%A7n_%C4%90%C3%ACnh_Tri%E1%BB%83n&action=edit&redlink=1


thể áp dụng hình phạt tử hình. Theo quan điểm của luật sư Sang, so với người đã trưởng thành 

thì người chưa thành niên (trong đó có Lê Văn Luyện) thiếu rất nhiều thứ và họ ít có khả năng 

để đánh giá về hậu quả đối với hành vi của mình gây ra. Đa phần các quốc gia trên thế giới không 

còn áp dụng hình phạt tử hình đối với người chưa thành niên20.  

Đồng tình với các quan điểm nêu trên, Luật sư Nguyễn Huy Thiệp (Đoàn Luật sư thành 

phố Hà Nội) đã chia sẻ: Trong vụ án giết người, cướp tài sản này, nếu nghi can Lê Văn Luyện 

chưa đủ tròn 18 tuổi thì khung hình phạt mà pháp luật nhà nước ta quy định như vậy và phải tuân 

thủ quy định của pháp luật, dù tội ác đến đâu cũng không thể xử tử hình hay chung thân được21. 

Về phía các giảng viên luật, hầu hết họ đều thống nhất rằng theo Luật Hình sự Việt Nam, 

chủ thể của tội phạm là con người có đủ điều kiện để có lỗi khi thực hiện hành vi nguy hiểm cho 

xã hội. Mà chủ thể của tội phạm nói trên là người có năng lực trách nhiệm hình sự. Con người 

phải đạt đến độ tuổi nhất định thì mới có năng lực trách nhiệm hình sự. Vì vậy, người chưa thành 

niên chỉ chịu mức án cao nhất không quá 18 năm tù là phù hợp. Thạc sĩ Phan Anh Tuấn - Trưởng 

Bộ môn Luật hình sự, Trường Đại học Luật thành phố Hồ Chí Minh cho rằng: Xét đến lỗi đã tạo 

nên hành vi phạm tội của Luyện, một phần do ảnh hưởng của độ tuổi đến quá trình nhận thức 

của bản thân, ảnh hưởng của môi trường sống, của thu nhập và các mối quan hệ trong xã hội. 

Phần còn lại phải kể đến sự giáo dục của gia đình, nhà trường về ý thức tuân thủ pháp luật. Một 

nguyên tắc được nhắc đến đó là tính nhân đạo của Nhà nước ta đối với người chưa thành niên 

như Luyện. Tuy nhiên, nói vậy không phải là xử lý nhẹ người chưa thành niên khi họ phạm tội 

mà mức xử lý họ phải đủ để cải tạo, giáo dục và đồng thời mức hình phạt bao hàm sự trừng trị ở 

mức độ thích hợp. Điều này cũng phù hợp với Công ước quốc tế về quyền trẻ em22.  

 Ông Trần Đức Thìn (nguyên giảng viên trường Đại học Luật Hà Nội) cho rằng vụ án Lê 

Văn Luyện là vụ phạm tội đặc biệt nghiêm trọng nhưng vì Lê Văn Luyện phạm tội khi chưa đủ 

18 tuổi nên khi xét xử, vấn đề nhân đạo vẫn phải đặt lên hành đầu. Quan điểm của ông Thìn là 

không nên quy định “mở” vì mở sẽ dẫn đến sự tùy tiện, đồng thời cũng cho rằng, không áp dụng 

hình phạt tù chung thân, tử hình với người chưa thành niên phạm tội, nhưng có thể quy định mức 

phạt tù cao hơn mức quy định hiện hành23.  

  Về phía công chúng, vụ án Lê văn Luyện và hình phạt áp dụng đối với Luyện đã tạo ra 

dư luận một thời gian dài với nhiều ý kiến trái chiều khác nhau. Đa số các ý kiến đều cho rằng, 

với tội ác và hành vi dã man như thế, Lê Văn Luyện đáng phải bị tử hình; bản án dành cho Lê 

Văn Luyện chưa thực sự thỏa đáng và không tạo được tính răn đe. 

 
20 Hoàng Cao Sang, Mức án phạt nào cho Lê Văn Luyện?; 
http://hcmcbar.org/NewsDetail.aspx?CatPK=4&NewsPK=223; truy cập ngày 04/01/2021. 
21 Sát nhân Lê Văn Luyện có bị tử hình hay không?, Dân Việt Online, ngày 01/09/2011, truy cập 30/12/2020. 
22 Yêu cầu tử hình Lê Văn Luyện là trái luật, VOV Online, ngày 10/09/2011, truy cập 30/12/2020. 
23Kim Anh, Bộ luật Hình sự (sửa đổi): Có nên tăng mức phạt tù đối với tội phạm chưa thành niên? VOV Online, 
ngày 25/7/2015; truy cập ngày 30/12/2020.  



Dư luận xã hội bức xúc và đặt ra nhiều câu hỏi từ vụ án Luyện, trong đó cho rằng, tình 

trạng phạm tội ở người chưa thành niên gia tăng, vì trước khi gây án dù nghiêm trọng đến thế 

nào, chúng cũng biết khung hình dành cho mình chỉ là 18 năm tù.  

Anh Phạm Xuân Đạt, một người làm nghề kinh doanh bất động sản ở huyện Lục Nam, 

Bắc Giang (chính là huyện xảy ra vụ án Lê Văn Luyện cướp tiệm vàng) đã bình luận: “Tội ác 

của Lê Văn Luyện gây ra không những cho một gia đình mà còn ảnh hưởng cả tới một lớp trẻ về 

sau nữa cho nên tôi cho rằng phải xử thật nặng và nghiêm khắc để làm gương, tránh cho những 

lớp trẻ đi vào vết xe đổ của nó. Tuy với mức án 18 năm tù đã thể hiện sự nghiêm minh của luật 

pháp nhưng dư luận vẫn chưa cảm thấy thật sự hài lòng...”24. 

Trên một diễn đàn, thành viên moclan81 cho rằng: “Thật bất công khi giết 3 mạng người 

mà chỉ phải tù 18 năm. Một tội ác khủng khiếp thế thì phải chịu mức án xứng đáng là tử hình”.  

Độc giả Hồng Ngọc trong trả lời phóng viên báo Người lao động đã mong muốn áp dụng 

hình phạt tử hình đối với Lê Văn Luyện đồng thể hiện sự quan ngại của mình nếu không áp dụng 

hình phạt tử hình đối với Lê Văn Luyện, và lo sọ xã hội ngày càng nhiều hung thủ là vị thành 

niên. “Còn tên Luyện mặc dù chưa đến tuổi 18 nhưng kinh nghiệm sống của hắn thì quá già. Tôi 

nghĩ kẻ này phải chịu mức án cao nhất thì mới có tính giáo dục cho kẻ khác”25.  

Chị Nguyễn Thị Mai khi được hỏi về mức hình phạt đối với Lê Văn Luyện cũng gián 

tiếp khẳng định không bỏ hình phạt tử hình và hình phạt này cũng cần được áp dụng đối với Lê 

Văn Luyện: Nếu cứ đà xét xử tuổi vị thành niên phạm tội đặc biệt nghiêm trọng mà không xử 

được tử hình hoặc chung thân theo BLHS năm 1999 thì xã hội sẽ còn nhiều kẻ xấu tuổi vị thành 

niên lợi dụng cơ hội sơ hở của BLHS 1999 để gây ra những vụ thảm án nhức nhối hơn nhiều26.  

Trên báo điện tử Việt Nam VNExpress, độc giả Đặng Đình Long cho rằng: “18 năm tù 

đối với tên Luyện là không thể chấp nhận được, với tội ác không có tính người này thì phải loại 

nó ra khỏi cuộc sống của xã hội. Tôi rất ủng hộ việc lấy ý kiến của toàn dân về mức án này, nếu 

không sẽ có rất nhiều tên Lê văn Luyện mới xuất hiện và xã hội rồi sẽ ra sao khi mức án dành 

cho các loại tội phạm dưới 18 tuổi không được thay đổi27. 

Cũng với quan điểm đó, sinh viên Lê Văn Hiếu (Học viện Cảnh sát nhân dân) đưa ra ý 

kiến: “Mặc dù ở trong ngành cảnh sát, tôi biết rất rõ là pháp luật hiện nay quy định khung hình 

cho tội danh của Lê Văn Luyện không quá 18 năm. Trước đây cũng từng có 1 vụ đối tượng vị 

thành niên giết 3 mạng người nhưng cũng chỉ xử 18 năm tù. Mặc dù thế, theo cảm tính cá nhân 

 
24 Đã từ lâu Lê Văn Luyện đã bị "tử hình" trong lòng người dân, tài liệu đã dẫn. 
25 Án phạt nào cho Lê Văn Luyện?, tài liệu đã dẫn. 
26 Án phạt nào cho Lê Văn Luyện?, tài liệu đã dẫn 
27 Việt Dũng – Hà Anh, Tôi không thể tuyên án tử hình Lê Văn Luyện, VnExpress, ngày 11/01/2012, truy cập ngày 
30/12/2020. 
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thì tôi muốn xử tử hình Luyện vì tội ác của nó dã man tàn bạo quá nếu xử 18 năm thì không đủ 

sức răn đe tội phạm”28. 

Bên cạnh ý kiến cho rằng cần phải áp dụng hình phạt tử hình với Lê Văn Luyện, tức là 

mong muốn vẫn duy trì hình phạt tử hình, kể cả việc áp dụng hình phạt tử hình đối với người 

chưa thành niên phạm tội, cũng có những ý kiến không áp dụng hình phạt tử hình mà cần thực 

hiện những giải pháp xã hội nhằm giáo dục chung trên toàn xã hội và hướng đến nhóm người 

chưa thành niên.  

Không đồng tình với việc áp dụng hình phạt tử hình với Lê Văn Luyện, độc giả Nguyễn 

Quang Nhâm cho rằng: “Tử hình là thất sách, chứng tỏ chúng ta thất bại trong nền giáo dục, tạo 

ra căn bệnh xã hội. Chúng ta nên nhớ rằng tử hình một Lê Văn Luyện sẽ còn nhiều Lê Văn Luyện 

khác. Vấn đề chính ở đây là những nhà xã hội học phải có kế hoạch lâu dài để tránh những Lê 

Văn Luyện về sau”29. 

3.Bình luận, nhận xét 

  Mặc dù hình phạt tử hình đã được duy trì từ lâu ở Việt Nam, nhưng từ trước tới nay chưa 

có nhiều thảo luận công khai về vấn đề này. Vì vậy, những tranh luận trong vụ Lê Văn Luyện là 

một cơ hội hiếm hoi để đánh giá một cách tương đối toàn diện nhận thức và quan điểm của các 

học giả, các nhà lập pháp và công chúng ở Việt Nam về hình phạt tử hình. 

 Những ý kiến tranh luận nêu ở phần trên cho thấy: 

Thứ nhất, có sự chia rẽ sâu sắc trong các tầng lớp xã hội của Việt Nam về vấn đề hình 

phạt tử hình nói chung, vấn đề áp dụng hình phạt tử hình với người chưa thành niên nói riêng, 

trong đó có chia thành hai luồng quan điểm rõ ràng: ủng hộ và phản đối. Trong thực tế, sự chia 

rẽ này không phải là ngoại lệ, vì ở nhiều quốc gia khác, người dân cũng có quan điểm rất khác 

nhau về vấn đề này. Tuy nhiên, ở Việt Nam, vụ Lê Văn Luyện  cho thấy sự ủng hộ của công 

chúng với hình phạt tử hình có phần mạnh hơn ở nước khác, khi mà đối tượng của cuộc thảo 

luận không phải là người đã thành niên, mà là người dưới 18 tuổi. Một khi cho rằng cần kết án 

tử hình cả với người dưới 18 tuổi, có nghĩa là sự ủng hộ với hình phạt này là rất cao.  

 Thứ hai, luồng ý kiến ủng hộ hình phạt tử hình với Lê Văn Luyện chủ yếu là từ công 

chúng – những người ít hiểu biết về quy định pháp luật quốc gia, quốc tế về hình phạt tử hình và 

ý nghĩa của những quy định pháp luật đó. Ngược lại, những ý kiến phản đối chủ yếu xuất phát 

từ giới học giả và luật sư – những người có hiểu biết pháp luật sâu hơn về vấn đề này.  

Đối với các nhà lập pháp, dường như nhiều người bị chi phối bởi quan điểm của công 

chúng. Điều này thể hiện ở việc có những nhà lập pháp - mặc dù có nền tảng kiến thức pháp luật 

 
28Tiến Đức, Đã từ lâu Lê Văn Luyện đã bị "tử hình" trong lòng người dân”, Giáo dục Net, ngày 31/03/2012, truy 
cập ngày 30/12/2020.  
29 Án phạt nào cho Lê Văn Luyện, tài liệu đã dẫn. 



chuyên sâu – song vẫn phát biểu thể hiện quan điểm ủng hộ áp dụng hình phạt tử hình với Lê 

Văn Luyện, cho dù có thể bản thân họ hiểu rõ cơ sở và ý nghĩa của việc xoá bỏ hình phạt khắc 

nghiệt này với người chưa thành niên trong pháp luật quốc gia và quốc tế. 

 Thứ ba, từ thực tế là ý kiến ủng hộ áp dụng hình phạt tử hình với Lê Văn Luyện chiếm 

đa số trong các ý kiến của công chúng, có thể thấy định kiến với một số loại tội phạm nghiêm 

trọng như tội giết người, và quan niệm về công lý theo kiểu trả thù (retributive justice) vẫn còn 

bám rễ khá sâu trong xã hội Việt Nam. Bên cạnh đó, luồng ý kiến này cũng cho thấy niềm tin về 

tác dụng răn đe vượt trội của hình phạt tử hình vẫn rất phổ biến ở Việt Nam, mặc dù cả trên thế 

giới và ở Việt Nam đều chưa có đủ cơ sở tin cậy để chứng minh tác dụng đó. 

 Thứ tư, những ý kiến trao đổi về vụ Lê Văn Luyện chủ yếu xoay quanh các vấn đề chính 

đó là: hiệu quả răn đe tội phạm của hình phạt tử hình; yêu cầu bảo đảm công lý (theo cách báo 

thù) cho nạn nhân; và tính chất pháp lý (quốc gia, quốc tế) của việc áp dụng hình phạt này với 

người chưa thành niên. Như vậy, có thể thấy còn nhiều khía cạnh khác của hình phạt tử hình vẫn 

chưa được thảo luận ở Việt Nam, ví dụ như: Tính chất khắc nghiệt và không thể lấy lại (khi bị 

oan sai) của hình phạt tử hình; Sự xung đột giữa hình phạt tử hình với giá trị khoan dung trong 

các tôn giáo và trong nền văn hoá; Chi phí và tác động tâm lý của việc áp dụng hình phạt tử hình 

(so với các hình phạt khác); Ảnh hưởng tiêu cực của hình phạt tử hình đến những người thân 

trong gia đình họ, đặc biệt là trẻ em… 

Thứ năm, kể từ lần sửa đổi năm 1999, số lượng các tội danh quy định về hình phạt tử 

hình trong Bộ luật Hình sự Việt Nam đã liên tục giảm, và xu hướng giảm đó tiếp tục thể hiện 

trong quá trình xây dựng Bộ luật Hình sự 2015. Dù vậy, số lượng tội danh quy định về hình phạt 

tử hình trong Bộ luật Hình sự 2015 giảm không nhiều so với Bộ luật Hình sự 2009 trước đó. Cụ 

thể, hình phạt tử hình chỉ giảm ở 4 tội danh trong Bộ luật Hình sự 2015 (từ 22 tội danh trong Bộ 

luật Hình sự 2009 xuống còn 18 tội danh trong Bộ luật Hình sự 2015). Nguyên nhân là do cùng 

với sự gia tăng của một số loại tội phạm nghiêm trọng khác như tội ma tuý, tội tham nhũng…, 

vụ Lê Văn Luyện đã có tác động lớn đến quan điểm của các nhà lập pháp Việt Nam. Trong quá 

trình thảo luận về việc sửa đổi các quy định về hình phạt tử hình trong Dự thảo Bộ luật Hình sự 

năm 2015, có khá nhiều ý kiến đề cập đến vụ án nghiêm trọng này. Điều đó cho thấy quan điểm 

của công chúng về hình phạt tử hình vẫn là một yếu tố quan trọng chi phối chính sách hình sự 

về hình phạt tử hình ở Việt Nam. 

 Cuối cùng, những tranh luận về vụ Lê Văn Luyện cho thấy, để ngăn ngừa khả năng áp 

dụng hình phạt tử hình với người dưới 18 tuổi và tiến tới việc xoá bỏ hình phạt tử hình ở Việt 

Nam, cần thuyết phục được công chúng và các nhà lập pháp rằng hình phạt tử hình không có tác 

dụng răn đe vượt trội so với các hình phạt khác, trong khi lại có tính khắc nghiệt quá mức nên 

xung đột với những tư tưởng khoan dung, nhân đạo trong các tôn giáo và trong nền văn hoá của 



dân tộc. Thêm vào đó, hình phạt này là không thể khắc phục được nếu xảy ra oan sai, lại có thể 

gây ra những hiệu quả tiêu cực với người thân, đặc biệt là trẻ em trong các gia đình tử tù. Với 

những đặc điểm như vậy, các cơ quan nhân quyền Liên hợp quốc từ lâu đã khuyến khích các 

quốc gia phê chuẩn Nghị định thư về xoá bỏ hình phạt tử hình bổ sung Công ước về quyền dân 

sự, chính trị 1966, và xu hướng chung trên thế giới hiện nay là giảm và tiến tới xoá bỏ hình phạt 

tử hình./.  
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