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1. Introduction: 

The Vietnam’s new Penal Code 2015 specify 317 crimes of which 13 
crimes are drug – related crimes. There are three (03) death penalty among 
thirteen (13) drug-related crimes (accounting for 23%). This special severe of 
drug-related crimes is also expressed in the high rate of death penalty imposed 
for drug-related crimes in Vietnam today. This paper will examines the 
application/non-application of death penalty for  three types of drug-related 
crimes including illegal drug producing (Article 248), illegal drug transporting 
(Article 250), illegal drug trading (Article 251). We first conducts survey and 
assessment of practice and mistakes of law application for drug-related crimes 
from 2015 to 2019 in twelve Vietnamese central provinces comprising of Quang 
Binh, Quan Tri, Hue, Da Nang, Quang Nam, Quang Ngai, Binh Dinh, Phu Yen, 
Khanh Hoa, Dak Lak, Gia Lai, Kon Tum, then recommends solutions for 
minimizing application and mistakes in death penalty application. To provide a 
overview trend in death penalty application and give more detail about the death 
penalty of dug-related crimes in Vietnam, this research compares the practice of 
death penalty application (for drug-related crimes and all other crimes) across 
Vietnam in the priod 2006-2010 and  2001-2010. 

The paper studies the three following main contents: 
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- Provides evaluation and comments on the definition, properties of death 
penalty for drug-related crimes, and view points of Vietnam State on the death 
penalty for drug-related crimes.  

- Points out the influencing factors, criminal law policies as well as some 
mistakes in the application of the death penalty for drug crime.  

- Proposes and emphasizes two solutions to reduce the death penalty, 
especially to limit injustice, wrong in applying the death in Vietnam. 

 
2. Research methodology:  

This research will apply law interpretation methodology to analyse the 
current law, Vietnamese Criminal Law 2015, on drug-related crimes, especially 
three drug-related death penalties and then compare to those in  Vietnamese 
Criminal Law 1999. The paper also conducts an analysis of secondary data 
officially reported by the twelve provincial people's courts about drug-related 
death penalties in Vietnamese central provinces from 2014 to 2019. Case study 
method is also applied in the third section of this paper to examine specific drug-
related crimes with death penalty in Vietnamese central provinces from 2015 to 
2019. The comparative methodology is also used in examining and comparing 
between number of drug-related crime cases, drug-related death penalties, and 
other death penalties all around Vietnam.  
 
3. Research findings:  

3.1. Vietnam's perspective on the death penalty in general and the 
death penalty for drug-related crimes in particular 

Death penalty is a special and most severe punishment in penalty system in 
Vietnamese Criminal Law. This penalty is deprivation of offender's life declared 
by courts. This penalty is imposed only for special serious offenses and 
situations in group of crimes with death penalty impose recorded by Criminal 
Law and is following a strict proceedings.  

As a special penalty in penalty system, death penalty has common properties 
of a penalty such as: a coercive measure of the State, specified in the Criminal 



No cite this draft paper without author's permissions until the final version approved 
 

3 
 

Law, applied by the Court according to a strict, severe and fair proceeding for 
the offender to ensure social peace, etc. The death penalty also has its own 
characteristics. As it deprives the life of offender, it is only imposed to special 
serious offenders and situation. The death penalty is intended to absolutely 
prevent from re-offending, deprive offender's opportunity to reintegrate into their 
community. The death penalty is possibly and highly effective in the fight 
against crime in general. The death penalty is unchangeable in its nature as it 
deprives of ability to take judicial remedy 3 . This penalty is essentially the 
expression of the State's highest response to a particularly serious crime and it is 
historic. It has significance in both legislature and practice. Currently, in 
Vietnam and around the world there are two theoretical approaches of this 
penalty: maintain or abolish it. The debate between these two approaches has 
become critical.  The issue of maintaining or abolishing the death penalty is not 
only a criminal legal issue but also a matter of politics, society, culture, morality, 
religion, etc. 

Within the two above streams of approaches, Vietnam State still advocates 
the maintenance of the death penalty, which is specifically reflected in the 
general provisions in Article 40 and regulations on the death penalty for specific 
crimes recorded in the current  Criminal Law. 

Out of the total of 317 crimes specified in the current Criminal Law, there are 
18 crimes with the death penalty (accounting for 5.7%) which is significantly 
lower  in comparison to Criminal Law 1999 with 29 types of crime and then 22 
crimes after amendment. This figure change indicates a decreasing trend in  
death penalty in Vietnam. In addition, these 18 types of crime with death penalty 
are not evenly distributed in chapters of the Criminal Law, specified in the below 
table: 

Table 1: Types of crimes with death penalty specified in Vietnam Criminal 
Law 2015 
No. Chapter Number of Specific types of crimes 

 
3  Associate, Dr. Trinh Quốc Toản, (2015), Living rights and death penalty 
(Monographs), National Politics Publisher, Hanoi, p.138 
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Articles 
recording 

death 
penalty 

1 Chapter 13: Offences 
against national 
security 

6 Article 108. High treason 
Article 109. Activities against 
the people's government 
Article 110. Espionage 
Article 112. Rebellion 
Article 113. Terrorism to oppose 
the people's government  
Article 114. Sabotaging facilities 
of Socialist Republic of Vietnam  

2 Chapter 26: 
Disruption of peace, 
crimes against 
humanity, and war  

3 Article 421. Disruption of peace 
provocation of war of aggression 
Article 422. Crimes against 
humanity 
Article 423. War crimes  

3 Chapter 20: Drug-
related offences 

3 Article 248. Illegal 
manufacturing of narcotic 
substances 
Article 250. Illegal transport of 
narcotic substances 
Article 251. Illegal deal in 
narcotic substances 

4 Chapter 14: Offences 
against the person 
and reputation 

2 Article 123. Murder 
Article 142. Rape of a person 
under 16 

5 Chapter 18: 
Economic offences 

1 Article 194. Manufacturing and 
trading of counterfeit medicines 
for treatment or prevention of 
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diseases  
6 Chapter 21: Offences 

against public order 
and public safety 

1 Article 299. Terrorism 
 

7 Chapter 23: Offences 
related to abuse of 
power  

2 Article 353. Embezzlement 
Article 354. Taking bribes. 

(Source: Authors) 
As shown in the Table 1, seven chapters out of 14 chapters in Vietnam 

Criminal Law specifies death penalty to 18 types of crimes with the implication 
of death penalty.  Among these there is one chapter on drug-related crimes wich 
specifies three types of crimes (accounting for 16,6% in the total of types of 
crimes with death penalty implication). Three types of drug-related crimes 
includes illegal drug producing (Article 248), illegal drug transporting (Article 
250), illegal drug trading (Article 251). The high percentage of  death penalty for 
drug-related crimes in the total of crimes with death penalty implication indicates 
the State of Vietnam's evaluation on the special severe of drug-related crimes in 
Vietnam.  

The special severe of drug-related crimes is also expressed in the high rate of 
death penalty imposed for drug-related crimes. There are three death penalty 
among thirteen drug-related crimes (accounting for 23%). This is a significant 
contribution. Of the seven chapters specifying the death penalty, the chapter on 
drug-related crimes is ranked as the second for its number of crimes with the 
death penalty, which is only after the number of national security related crimes 
(chapter XIII) and equals to that of crimes related to disruption of peace, crimes 
against humanity, and war (Chapter XXVI).  

Specifically, the chapter on offences against national security includes 15 
crimes, of which there are six crimes with the death penalty (accounting for 
40%). The chapter on crimes related to disruption of peace, crimes against 
humanity, and war has  03 out of 05 types of crimes with the death penalty 
provision (accounting for 60%). Other three chapters that are Chapter 14 on 
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offences against the person and reputation; Chapter 18 on Economic offences; 
Chapter 21 on offences against public order and public safety; Chapter 23 on 
offences related to abuse of power all have the lower number (one or two) of  
types of crimes with death penalty provision in comparison with that of drug-
related crimes. This difference refers to the evaluation on possible severe and 
damage caused by each type of crimes to society and social life. 

To illustrate, the chapter on offences against the person and reputation 
specifies only two types of crimes with the application of death penalty, namely 
murder (Article 123 in Criminal Law) and rape persons under 16 years of age 
(Article 142 in Criminal Law). That is, the number of crimes with the death 
penalty provisions in this chapter is lower than the three chapters on offences 
against national security; disruption of peace, crimes against humanity, and war; 
and drug-related crimes. This is because, types of crimes in the two chapters on 
offences against national security; and disruption of peace, crimes against 
humanity, and war are specially dangerous and impact critically on the existence 
of regimes and human society and are classified as the highest level of danger 
and having the most death penalty. Although drug-related crimes are not as 
dangerous as those crimes, it has higher number of death penalty. While in the 
order specified in the Vietnam Criminal Law, the chapter on offences against the 
person and reputation comes well-ahead before the chapter on drug-related 
crimes. This arrangement provides the assessment of the the enormous dangers 
of these types of crimes such as offences against human life, health, dignity and 
honor. In the period of state of law construction, the basis rights of human and 
citizens are completely protected. Because of this, this chapter comes right after 
the chapter on offences against national security. However, the number of death 
penalty of this crime is less than those in drug-related crimes. This is because, 
drug-related crimes could cause a higher level of damage, more serious 
consequences and effects on social life. 

Criminal acts of murder or other crimes in Chapter XIV on infringing upon 
the right to life, the right to protection of human life, health, dignity or honor 
affect one or several specific persons. These acts cause physical damage such as 
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death, health or mental damage such as insulting the honor, dignity of one or 
several specific persons.  Through this, they affect the general social order and 
safety. 

 The drug-related crimes, especially 03 crimes: illegally manufacturing, 
transporting and illegal trading drugs, cause damage and influence at a wider 
scale. They violate the State's monopoly on drug management, social order and 
safety, human health as well as the normal and healthy development of the 
national race, violation to property of the State and people. A drug offense can 
affect an entire community, not just one person or a specific number of people. 
Through drug-related crimes, especially the illegal production, sale, and 
transportation of drugs, etc. drugs can creep into the community and society for 
human use. Drug entering the human body will change the mood, consciousness, 
intelligence of the person, make the person dependent on those substances, 
causing damage to individuals, families and communities, becoming an issue of 
the community, the country in general and humanity in particular. 
It can be said that drugs, drug-related crimes and its consequences on socio-
economic life as well as order and safety, social safety have been a concern of 
humanity, not only in Vietnam. Especially in the current globalization trend, the 
consequences of this type of crime are increasingly serious in terms of both 
economy, social culture and morality. They are causing urgent anxiety and 
pressing in people. The dangerous nature and wider level of consequence of this 
crime is assessed to be more and more serious. Therefore, the State evaluates 
drug-related crimes are particularly dangerous to the society and should be 
strictly banned with more number of death penalty imposing on more types of 
drug-related crimes. 
3.2. Types of drug-related crimes imposed death penalty in Vietnam 
Criminal Law 2015 

In the chapter on drug-related crimes, there are 03 drug-related crimes with 
the death penalty including illegally manufacturing drug (Article 248), illegally 
transporting drug (Article 250 ) and illegal trading drug (Article 251). 
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These crimes are all imposed the death penalty in Clause 4 of Article 
(Clause 4 Article 248, Clause 4 Article 250, Clause 4 Article 251) with he death 
penalty as the highest penalty frame. In which, the aggravating circumstances 
specified in these Clauses are mostly the same, there are only 03 additional 
details applied to the crime of illegal transportation and trafficking of drug. 

Specifically, any person commits an act of illegally manufacturing, 
transporting or trading drug equal to or exceeding the specified volume (or size), 
the highest penalty shall be  imposed death: 

- A quantity of ≥ 05 kg of opium poppy resin, cannabis resin, or coca glue; 
-A quantity of ≥ 100 g of heroin, cocaine, methamphetamine, amphetamine, 

or MDMA; 
- A quantity of ≥ 300 g of other solid narcotic substances; 
- A quantity of ≥ 750 ml of other liquid narcotic substances; 
- Involving ≥ 02 narcotic substances whose total quantity is equivalent to the 

quantity of narcotic substances specified in Point a through d of this Clause  4, 
Artical 250, 251 and Point a through d Clause 4, Article 248 in Vietnam 
Criminal Law. 

The determination of the total amount of narcotic substances is in 
accordance with the provisions of the Joint Circular No. 01/1998/TTLT/ 
TANDTC-VKSNDTC-BNV dated February 2, 1998 of the Supreme People's 
Court, The Supreme People's Procuracy and the Ministry of the Internal Affairs 
guide the application of a number of provisions of the Law amending and 
supplementing a number of articles of the Penal Code. The determination of the 
total amount of narcotics is carried out in the spirit Regulations of Joint Circular 
No. 01/1998 / TTLT / TANDTC-VKSNDTC-BNV dated February 2, 1998 of 
the Supreme People's Court, the Supreme People's Procuracy and the Ministry of 
Home Affairs about the application of a number of provisions of the Law 
amending and supplementing a number of articles in Criminal Law. 
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- A quantity of ≥ 05 kg of opium poppy resin, cannabis resin, or coca glue. 
“Opium is a liquid white plastic extracted from the poppy fruit by hand and then 
dried and caked 4.  

- However, the amount of opium resin does not distinguish whether the resin 
is liquid or concentrated. Besides, "for opium leftover, it is not considered as 
opium resin.  It is necessary to determine the morphine in opium leftover to 
calculate the weight of the opium"5. 

- "In case offenders are arrested when they have recently injected opium 
poppies to get white diluted plastic which has not been concentrated yet, still 
using the dilute opium weight to prosecute criminal liability, and in the similar 
circumstances, the amount of opium concentrated has higher danger level than 
the amount of opium which is not concentrated yet.”6;  

 - Cannabis resin is resin extracted from the cannabis plant (leaves, stem, 
bark, flower, fruit) by drying method, then pressed or extracted”7. Cannabis 
resin usually has a very high concentration of addictive substances, which can be 
8 to 10 times more than the cannabis plant that has not been pressed or extracted 
into resin. However, as with opium resin, the amount of cannabis resin does not 
distinguish whether the resin is liquid or concentrated; “Cocoa's extraction is a 
cream that is extracted from the leaves of the cocoa tree by various methods, but 
necessarily by chemical methods.”8.  

- Cocoa's cream is the raw material for the production of cocaine through the 
chemical reaction steps. Offenders of manufacturing, transporting, or trading 

 
4. Dinh Van Que (2010), 1999 Criminal Code Comment (Crime Section), Chapter 
XVIII: drug-related crime, Ho Chi Minh City General Publisher, page 28. 
5 Point b, subsection 1.1, Document No. 08 / VBHN-BCA dated December 31, 2015 
consolidating Joint Circulars guiding the application of a number of provisions in 
Chapter XVIII "drug-related crimes" of the Criminal Law 1999. 
6  Dinh Van Que (2010), 1999 Criminal Code Comment (Crime Section) Chapter 
XVIII: drug-related crime, Ho Chi Minh City General Publisher, page 28 
7  Dinh Van Que (2010), 1999 Criminal Code Comment (Crime Section) Chapter 
XVIII: drug-related crime, Ho Chi Minh City General Publisher, page 28. 
8  Dinh Van Que (2010), 1999 Criminal Code Comment (Crime Section) Chapter 
XVIII: drug-related crime, Ho Chi Minh City General Publisher, page 28. 
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opium resin, marijuana resin or coca plasma weighing 5 kilograms or more may 
be subject to the death penalty. 

 - Heroine, Cocaine, Methamphetamine, Amphetamine, MDMA or XLR-
11 with quantity of ≥ 100 g.  Heroin is a drug made from Morphine. It comes in 
a variety of forms but mostly in powder; Cocaine is a natural substance extracted 
from the coca leaves. 

- Offenders of production, transportation, and sale Heroine, Cocaine, 
Methamphetamine, Amphetamine, MDMA hoặc XLR-11 with a quantity of ≥ 
100 g can be subjected to death penalty . 

- Other solid narcotic substances with  quantity of ≥ 300 g. Other narcotics 
are non-opioids, neither marijuana nor coca, nor Hêrôin or cocaine, 
Methamphetamine, Amphetamine, MDMA or XLR-11, not in liquid but in solid 
form. 

- Other narcotic substances currently identified are those on the list of 
substances specified in Decree No. 73/2018 / ND-CP dated May 15, 2018 of the 
Government regulating the lists of narcotics and drug precursors and according 
to the provisions of the Drug Convention to which Vietnam is a party. This list 
includes up to 247 different narcotics. 

-In addition, the regulation of lawmakers on other drugs is also aiming at 
meeting the requirements of this crime prevention in the current period.  

In addition to substances such as opium resin, marijuana resin, coca plasma, 
heroin and cocaine, methamphetamine, amphetamine, MDMA, and XLR-11, the 
rest of other narcotics in solid form are all criminal cases. at this time. Offenders 
of manufacturing, transporting, or trading these drugs weighing 300 grams or 
more may be subject to the death penalty. 

- Other narcotic substances in liquid form with a volume of 750 milliliters or 
more. Other drugs are similarly identified. The only difference is that the other 
narcotics in this case are in liquid form and measured in milliliters. Offenders of 
manufacturing, transporting, or trading these drugs with a volume of 750 
milliliters or more may be subject to the death penalty. 
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- For general narcotic substances in solid form dissolved into liquid or 
narcotic in liquid form, including opium resin, marijuana resin, which has been 
diluted, the whole solution or diluent is not considered as narcotic in liquid form. 
It is a need to determine the amount of narcotic substance in solution to calculate 
the weight of that drug. All narcotic substances and drug weight must be 
determined through inspection by the authorities. 

- In addition, for 02 offenses which are illegal transportation of narcotics 
and illegal trading of narcotics, there are 03 framing circumstances with the 
highest penalty level as the death penalty specified in Clause 4 of the Law, they 
are: 

+ Cocoa leaves; Catha edulis leaves; leaves, roots, stems, branches, flowers 
and fruits of the cannabis plant or parts of other plants containing narcotic 
substances prescribed by the Government weighs 75 kilograms or more. 
Offenders transporting, trading narcotics in these form with a volume of 75 
kilograms or more may be subject to the death penalty. 

+ Dried opium poppy weighs 600 kilograms or more. The unripe poppy fruit 
on the tree is cut for resin. Poppy resin comes from an unripe poppy fruit on a 
tree. Although after resin is harvested and the poppy fruit is left to dry or dried 
and opium resin cannot be obtained, the morphine content still remains but  not 
as much as the fresh poppy. Because of the lower morphine content, offenders 
transporting, buying and selling dried poppy with a volume of 600 kilograms or 
more may be subject to the death penalty. 

+ Fresh poppy fruit weighs 150 kilograms or more. The fresh poppy fruit 
must be the poppy fruit that has been separated from the poppy plant and still 
fresh, with a high morphine content. When determining the opium poppy that the 
offenders  illegally possess, transport, trade or appropriate is fresh or dried 
poppy, it is necessary to solicit expertise. Offenders transporting, buying and 
selling fresh poppy weighing 150 kilograms or more may be subject to the death 
penalty. 

Although the law specifies the amount of narcotics as a basis for applying 
the penalty in general and the death penalty in particular, in reality, the death 
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penalty applied to offenders is usually based on an integrated assessment of all 
factors, including the amount of drug substances, the aggravation and mitigation 
of the criminal liability of each offender in each specific case.9  

The death penalty does not apply to: 
The death penalty is not applied to the above-mentioned offenses (as 

prescribed in Article 40 of the Vietnam Criminal Law 2015) includes: 
- A person under 18 years old when committing an offense, 
- Pregnant women, women nursing children under 36 months old when 

committing crimes, 
- Persons aged full 75 years or older when committing an offense or in trial. 
In these cases, the death penalty is converted to life imprisonment. This the 

regulation demonstrates the humanity of the State of Vietnam. 
 
3.3. Practice of death penalty on drug-related crimes in twelve Vietnam 
Central provinces, period of 2015-2019 
3.3.1. Comparison of data on death penalty cases on drugs in Vietnam between 
1996-2001, 2001-2010  and 2015-2019 period 

Vietnam is located near the "Golden Triangle"10  and "Golden Crescent"11 
- drug crime hot spots- and it is greatly influenced by drug crime activities in 
these regions. With its special geographic location, Vietnam Central region is 
also largely affected. Over the past years, the drug crime situation in Vietnam in 
general and the central provinces in particular has been complicated and has 
tended to increase in both quantity and severe, and a tendency of transnational 
drug offenses. However, with the general trend of the world, Vietnam has also 
been reducing regulations and the application of the death penalty to offenders. 
This is shown in the death penalty data for drug-related crimes. 

 
9  More details in Decree No. 01/2001/NQ-HĐTP dated 15/3/2001 on guiding 
application of some Articles 139, 193, 194, 278, 279 and 289 in Vietnam Criminal Law 
1999. 
10 Area between boarders of Lao, Thái Lan, Myanmar. 
11 The mountainous area is located at the intersection of three regions of Central Asia 
and South Asia and West Asia. 
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a) Period of 1996-2001 (data on offenders imposed death penalty in 54 
provinces in Vietnam) 

From 1996 to 2001, number of offenders imposed death penalty related to 
drug crimes was quite high, as shown in the below table: 

Table 2: Number of offenders imposed death penalty related to drug 
crimes at Vietnam's first-instance People's Court 

 
Year 1996 1997 1998 1999 2000 2001 Totsl Averag

e 
number 
of drug 
crimes 
impose
d death 
penalty 
per 
year 

Averag
e 
number 
of drug 
crimes 
impose
d death 
penalty
/provin
ce/year  

Number of 
persons 
applied 
death 
penalty (54 
provinces) 

7 28 57 137 87 60 376 62,6  1,15  

(Source: Report of  Court sector in 2001) 
Thus, in the six years from 1996 to 2001, the total number of defendants 

sentenced to death for drug crimes was 376. In particular, the this number has 
not been stable over the years. From 1996 to 1999, this number increased 
rapidly, peaking in 1999 with 137 defendants, but from 1999 to 2001 the number 
decreased. However, in general trend for the whole period, from 1996 to 2001, 
the number of defendants subjected to the death penalty for drug-related crimes 
tended to increase (from 07 to 60 cases). 
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b) Period 2001-2010 (data on offenders imposed death penalty in 54 
provinces across country) 

Table 3: Number of offenders imposed death penalty at Vietnam's first-
instance People's Court from 2001 to 2010 

2001-2010 Offenders 
imposed 

death 
penalty (all 

types of 
crimes) 

Offenders 
imposed death 
penalty (drug 

related 
crimes) 

Average 
number of 
drug crimes 
related 
death 
penalty per 
year. 

Average 
number of 
drug crimes 
related death 
penalty/prov
ince/year 

Number of 
death 
penalty  
(54 
provinces) 

1.421 569 51.7 0.95 

(Source: Report of  Court sector in 2010) 
 
In the period 2001-2010, out of a total of 1,421 accused of death penalty 

nationwide (for all crimes), the total number of drug offenders sentenced to death 
was 569 (accounting for 40,04%) 12 . The average number of defendants 
subjected to the death penalty for drug-related crimes across the country over the 
years decreased. In the 1996-2001 period, there were 62.6 defendants, while that 
in the 2001-2010 period, only 51.7 defendants remained. This is consistent with 
the trend of reducing the death penalty in Vietnam in particular and the world in 
general. 

c) Period of 2015-2019 (only data about offenders with death penalty in 
twelve Vietnam Central Provinces) 

 
12 The death penalty in the Vietnam Criminal Law - Some recommendations" by Trinh 
Quoc Toan, https://tks.edu.vn/thong-tin-khoa-hoc / chi-tiet / 79/691. 
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When comparing period of 1996-2001, 2001-2010 and 2015-2019, we did not 
have enough data statistics of the number of defendants sentenced to death 
during these periods nationwide (54 provinces/cities of Vietnam), but only data 
of 12 central provinces of Vietnam (including Quang Binh; Quang Tri; Thua 
Thien-Hue; Da Nang; Quang Nam; Quang Ngai; Binh Dinh; Phu Yen; Khanh 
Hoa; Dak Lak; Gia Lai; Kon Tum), as showed in the below table: 

Table 4: Number of case and the defendants applied the death penalty in 
the People's Court of Central provinces, Vietnam in the period 2015-2019 

No. Province 
Num
ber of 
case 

Num
ber of 
defen
dants 

Types of 
crimes 

Penalty 
at the 
first-

instance 

Penalty at 
Appeal 

level 

1 Quang Binh 1 1 
Illegal 

transporting 
drugs 

Death 
penalty13 

Death 
penalty14 

2 Quang Tri 
1 1 Murder  Death 

penalty 

Suspension 
of appellate 

trial 
 

1 1 Murder  Death 
penalty 

Death 
penalty 

3 Thua Thien - 
Hue 1 1 Murder  Death 

penalty 

Suspension 
of appellate 

trial 

4 Da Nang 
1 1 Murder  Death 

penalty 
Life 

sentence 

1 1 Murder  
Death 

penalty 
Death 

penalty 

 
13 Judgment of first instance record No. 23/2019/ HSST dated 28/08/2019 of Provincial 
Court of Quang Binh (defendant X Vang, Death penalty at the First instance level) 
14  Judgment No. 311/2019/ HSPT dated 24/10/2019, Supreme Court in Da Nang 
(defendant X Vang, Death penalty at Appeal level), 
https://thuvienphapluat.vn/banan/ban-an/ban-an-3112019hspt-ngay-24102019-ve-toi-
van-chuyen-trai-phep-chat-ma-tuy-125219 

https://thuvienphapluat.vn/banan/ban-an/ban-an-3112019hspt-ngay-24102019-ve-toi-van-chuyen-trai-phep-chat-ma-tuy-125219
https://thuvienphapluat.vn/banan/ban-an/ban-an-3112019hspt-ngay-24102019-ve-toi-van-chuyen-trai-phep-chat-ma-tuy-125219
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1 1 Murder  Death 
penalty 

Death 
penalty 

1 1 Murder  Death 
penalty 

Death 
penalty 

5 Quang Nam 
1 1 Murder  

Death 
penalty 

Death 
penalty 

1 1 Murder  Life 
sentence 

Death 
penalty 

6 Quang Ngai 1 1 Murder  Death 
penalty 

Death 
penalty 

7 Bình Định 0 0    
8 Phú Yên 0 0    

9 Khanh Hoa 
1 1 Murder  

Death 
penalty 

Death 
penalty 

1 1 Murder  Death 
penalty 

Life 
sentence 

10 Dak Lak 

1 1 Murder  Death 
penalty 

Death 
penalty 

1 1 Murder  Life 
sentence 

Death 
penalty 

1 1 Murder  Life 
sentence 

Death 
penalty 

1 1 
Illegal 

transporting 
drugs 

Life 
sentenc

15 

Death 
penalty16 

1 1 Murder  Death 
penalty 

Death 
penalty 

11 Gia Lai 1 1 Murder  
Death 

penalty 
Death 

penalty 

 
15 Judgment of first instance record No. 24/2019/ HSST dated 17/05/2019 of Provincial 
Court of Dak Lak (defendant Phan Thị Đ, Life sentence at the First instance level).  
16  Judgment No. 264/2019/ HSPT dated 17/09/2019, Supreme Court in Da Nang 
(defendant Phan Thị Đ, Death penalty at Appeal level), 
 https://thuvienphapluat.vn/banan/ban-an/ban-an-2642019hspt-ngay-17092019-ve-toi-
van-chuyen-trai-phep-chat-ma-tuy-108658 

https://thuvienphapluat.vn/banan/ban-an/ban-an-2642019hspt-ngay-17092019-ve-toi-van-chuyen-trai-phep-chat-ma-tuy-108658
https://thuvienphapluat.vn/banan/ban-an/ban-an-2642019hspt-ngay-17092019-ve-toi-van-chuyen-trai-phep-chat-ma-tuy-108658


No cite this draft paper without author's permissions until the final version approved 
 

17 
 

1 1 Murder  Death 
penalty 

Death 
penalty 

1 1 Murder  Death 
penalty 

Death 
penalty 

12 Kon Tum 0 0    

 Total 12  
provinces 21 21  

17 
Death 

penaltie
s 

17 Death 
penalties 

(Source: Office of Superior People's Court in Da Nang). 
From 2015 to 2019, in the Vietnam central provinces, there were 21 

defendants out of 21 cases prosecuted with the highest sentence of death. Data 
showed: 

In a total of 21 cases, although there were some defendants brought to trial 
with the highest penalty of death, up to 02/21 defendants were withdrawn and  
suspended at the appellate trial (02 cases, 02 the defendant accounts for 9.52%). 

Only 13 cases out of 21 cases are appellate levels keeping the same 
judgment as the first instance (13 cases, 13 defendants: 61.9%) 

Worryingly, there were 4 cases that the Appellate level pronounced and 
amended the first instance judgment in the direction of increasing from life to 
death (4 cases of 4 defendants accounted for 19.04%). 

It is also noteworthy that there were two cases that the Appellate level 
pronounced and amended the judgment of first instance from death to life (2 
cases of 2 defendants account for 9.52%). 

Particularly for drug-related crimes, in 5 years (2015-2019) in 12 central 
provinces of Vietnam, there were only 2 cases with 02 defendants prosecuted 
and tried for drug crimes (out of 17 defendants subjected to the death penalty for 
crimes in general). 

Table 5: Data of drug-related defendants subjected to death penalty at 
People's Courts of Central provinces, in the period 2015-2019 
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Year 2015-2019 Death 

penalty (all 
types of 
crimes) 

Death penalty  
(drug-related) 

Average 
number of 
drug-related 
death 
penalty/Viet
nam/ per 
year  

Average 
number of 
drug-related 
death 
penalty/per 
Province/per 
year 

Number of 
persons imposed 
death penalty  
(12 provinces in 
Central of 
Vietnam) 

17 02 1.41 0.28 

(Source: Office of Superior People's Court in Da Nang). 
Regretfully, we did not have data on drug-related defendants imposed death 

penalty in the whole country from 2015 to 2019 to compare with 569 drug-
related defendants imposed death penalty from 2001 to 2010. However, when we 
used data of  twelve provinces of Vietnam Central, it can be seen there was a 
significant decrease:  

- Period of 1996-2001: Average number of drug-related defendants  
imposed death penalty/province/year was 1,15. 

- Period of 2001-2010: Average number of drug-related death 
penalty/province/year was 0,95 

- Period of 2015-2019: Average number of drug-related death penalty/year 
was 0,28. 

3.3.2. Practice of the death penalty application for drug-related crimes in 
central provinces of Vietnam in the period 2015-2019 

The specific analysis of case of defendants imposed death penalty in 05 
years showed that the application of the death penalty in drug cases in the central 
provinces followed the general downward trend of the country. In particular, this 
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penalty applies to the following types of drug-related crimes as in the below 
table:  

Table 6: Data of types of drug-related crimes subjected to death penalty 
at People's Courts of Central provinces, in the period 2015-2019 

 

No. Types of crimes 
Number 
of case 

Number of 
defendants 

  1 Illegal trading drugs         0        0 
  2 Illegal producing drugs         0        0 

  3 Illegal transporting drugs         2        2 

     (Source: Office of Superior People's Court in Da Nang). 
As shown in the above table, of the 03 drug-related crimes with the death 

penalty in the past 5 years, the court of the central provinces has only applied the 
death penalty to  01 type of crime, which was illegal transporting drugs. The 
other two types of crimes were not imposed with the death penalty although 
there are provisions for the death penalty for these types of crimes. Two 
defendants in 02 cases were subjected to the death penalty wew in two different 
provinces as shown in the below table: 

Table 7: Number of drug-related death penalty in People's Courts of 
Central provinces  from 2015 to 2019 

 

No. Province 

Nu
mb
er 
of 
cas
es 

Nu
mbe
r of 
defe
nda
nces 

Types of 
crimes 

Punish
ment 
at the 
first 

instanc
e level 

 

 
Punish
ment 

at 
appella
te level 

Appeal 
reason to 

correct the 
judgment 

 

Note 

1 

Quang 
Binh 
(Case 
Quang 

1 1 
Illegal 

transportin
g drugs 

Death 
penalty 

Death 
penalt

y 
 

 
Reject the 
defendant's 

appeal 
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Binh)17 

2 

Dak Lak 
(Case 
Dak 
Lak)18 

1 1 
Illegal 

transportin
g drugs 

Life 
senten

ce 

Death 
penalt

y 

The court of 

first 
instance 

improperly 
assessed the 

specially 
serious 

nature of 
the case 

 
Acceptance 

of the 
Procuracy's 

Appeal 

    (Source: Office of Superior People's Court in Da Nang) 
 
As shown in the above table, of 02 drug offenses subjected to death penalty, 

01 case was retained the first-instance judgment of the death penalty by the 
Appellate level. This retainment of the Appellate Court proved the quality of the 
provincial court of Central provinces. The court basically properly assessed the 
particularly serious nature of the case, the identity of the offender, aggravating 
circumstances, mitigating criminal liability, correct evidence assessment, and  
violation identification of crime, the legal regulation application, crime 

 
17  Case Quang Binh: Judgment of first instance record No. 23/2019/ HSST dated 
28/08/2019 of Provincial Court of Quang Binh (defendant X Vang, Death penalty at 
the First instance level) 
Judgment No. 311/2019/ HSPT dated 24/10/2019, Supreme Court in Da Nang 
(defendant X Vang, Death penalty at Appeal level), 
https://thuvienphapluat.vn/banan/ban-an/ban-an-3112019hspt-ngay-24102019-ve-toi-
van-chuyen-trai-phep-chat-ma-tuy-125219 
18  Case Dak Lak: Judgment of first instance record No. 24/2019/ HSST dated 
17/05/2019 of Provincial Court of Dak Lak (defendant Phan Thị Đ, Life sentence at the 
First instance level).  
Judgment No. 264/2019/ HSPT dated 17/09/2019, Supreme Court in Da Nang 
(defendant Phan Thị Đ, Death penalty at Appeal level), 
 https://thuvienphapluat.vn/banan/ban-an/ban-an-2642019hspt-ngay-17092019-ve-toi-
van-chuyen-trai-phep-chat-ma-tuy-108658 

https://thuvienphapluat.vn/banan/ban-an/ban-an-3112019hspt-ngay-24102019-ve-toi-van-chuyen-trai-phep-chat-ma-tuy-125219
https://thuvienphapluat.vn/banan/ban-an/ban-an-3112019hspt-ngay-24102019-ve-toi-van-chuyen-trai-phep-chat-ma-tuy-125219
https://thuvienphapluat.vn/banan/ban-an/ban-an-2642019hspt-ngay-17092019-ve-toi-van-chuyen-trai-phep-chat-ma-tuy-108658
https://thuvienphapluat.vn/banan/ban-an/ban-an-2642019hspt-ngay-17092019-ve-toi-van-chuyen-trai-phep-chat-ma-tuy-108658
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determination, penalty decision, commensurate with the offense and the 
consequences of the case.  

The specific case in Quang Binh (Case Quang Binh)19 is described as 
below: 

On October 9, 2018, X Vang and Hang A. C traveled by plane 
from Vientiane - Laos to Ho Chi Minh City. After completing 
immigration procedures at Tan Son Nhat airport, X Vang and Hang 
A. C took a taxi to the bus termination to catch bus to Hang A. C's 
house. 

At around 4:00 am on October 12, 2018, X Vang drove  Hang 
A.C and drugs on the vehicle with number 86C-091.02 from a hotel in 
Ha Tinh city to Da Nang city, along National Highway 1A. When they 
were driving along Highway 1A in commune H, district L, Quang 
Binh, the traffic police force of Quang Binh stopped their vehicle to 
check. When asked to open the cargo compartment behind the 
vehicle, Hang AC and X Vang escaped. On October 13, 2018, X Vang 
was arrested with the 308.6 kg of methamphetamine. 

X Vang declared that the above drug amount was prepared by 
Hang A.C, and available on cars with number of 86 C- 091.02. 
Because A Vang A.C has not been arrested yet, there was no evidence 
for clarifying the above declare of X Vang. 

At the first instance Criminal Judgment No. 23/2019 / HS-ST 
dated August 28, 2019, the People's Court of Quang Binh Province 
decided: Defendant X Vang committed: "Illegally transporting 

 
19  Case Quang Binh: Judgment of first instance record No. 23/2019/ HSST dated 
28/08/2019 of Provincial Court of Quang Binh (defendant X Vang, Death penalty at 
the First instance level) 
Judgment No. 311/2019/ HSPT dated 24/10/2019, Supreme Court in Da Nang 
(defendant X Vang, Death penalty at Appeal level), 
https://thuvienphapluat.vn/banan/ban-an/ban-an-3112019hspt-ngay-24102019-ve-toi-
van-chuyen-trai-phep-chat-ma-tuy-125219 
 
 

https://thuvienphapluat.vn/banan/ban-an/ban-an-3112019hspt-ngay-24102019-ve-toi-van-chuyen-trai-phep-chat-ma-tuy-125219
https://thuvienphapluat.vn/banan/ban-an/ban-an-3112019hspt-ngay-24102019-ve-toi-van-chuyen-trai-phep-chat-ma-tuy-125219
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narcotics drug"; Application of Point b, Clause 4, Article 250; Point s 
Clause 1 Article 51, Clause 2 Article 51; Article 40, Article 5 of the 
Criminal Law, death penalty was imposed on defendant X Vang. 

On September 4, 2019, Defendant X Vang had an appeal to 
alleviate the penalty. 

On October 24, 2019, the People's Court of Quang Binh had an 
appealing hearing about defendant X Vang on charges of "Illegally 
transporting narcotics" due to the defendant's appeal against the 
criminal judgment of  the First Instance No. 23/2019/HS-ST. 

At appellate criminal judgment No. 324/2019 dated October 24, 
2019, People's Court of Quang Binh declared: The appeal of the 
defendant X Vang was rejected and the first instance judgment was 
uphold. The defendant X Vang was implied to death penalty. 

 
However, for 01 remaining case, the appellate level had revised the first-

instance judgment and aggravated from life to death penalty. This is because the 
first-instance trial panel incorrectly determined the seriousness of the violation of 
crime, assessed of the defendant's identity, so the penalty decision was incorrect.  

The specific case in Dak Lak (Case Dak Lak)20 is described as below:  
At noon on August 11, 2018, Phan Thi D, who lived in Bac Can, went 

to Laos to meet a man named Say to receive some drugs to transport to 
Vietnam under the agreement of Hoang Thi Hien. At around 21:00 on 
August 13, 2018, Phan Thi D brought drugs into the bus 37B-02203 
driven by Ngo Anh Tuan to return to Vietnam. At about 2 o'clock on 
August 14, 2018 when Mr. Tuan's car arrived at the Krong But traffic 
police station, he was arrested with a 22 rectangular cakes of drug hidden 

 
20 Case Dak Lak: Judgment of first instance record No. 24/2019/ HSST dated 
17/05/2019 of Provincial Court of Dak Lak (defendant Phan Thị Đ, Life sentence at the 
First instance level).  
Judgment No. 264/2019/ HSPT dated 17/09/2019, Supreme Court in Da Nang 
(defendant Phan Thị Đ, Death penalty at Appeal level), 
 https://thuvienphapluat.vn/banan/ban-an/ban-an-2642019hspt-ngay-17092019-ve-toi-
van-chuyen-trai-phep-chat-ma-tuy-108658 

https://thuvienphapluat.vn/banan/ban-an/ban-an-2642019hspt-ngay-17092019-ve-toi-van-chuyen-trai-phep-chat-ma-tuy-108658
https://thuvienphapluat.vn/banan/ban-an/ban-an-2642019hspt-ngay-17092019-ve-toi-van-chuyen-trai-phep-chat-ma-tuy-108658
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in the car tire. These 22 drug cakes were then inspected. They were hero 
and weighted of 7.73 kg. The first-instance judgment applied Point b, 
Clause 4, Article 250; Point s Clause 1, Clause 2 Article 51 of the Penal 
Code 2015, punish Phan Thi D for life imprisonment for "Illegally 
transporting narcotics". The first-instance judgment applied Point b, 
Clause 4, Article 250; Point s Clause 1, Clause 2 Article 51 of the Vietnam 
Criminal Law 2015, and imposed Phan Thi D a life imprisonment for 
"Illegally transporting narcotics". 

After obtaining the appellate appeal decision of the People's Procuracy 
of Dak Lak province, the Superior People's Court in Da Nang has appealed 
trial for the above case. At the appellate trial, the Trial Panel accepted the 
appeal, correcting the first instance judgment21. This trial applied Point b, 
Clause 4, Article 250; Point s Clause 1, Clause 2 Article 51 of Vietnam 
Criminal Law and  penalized Phan Thi D to death for "Illegally 
transporting narcotics". 
 
The Appellate trial panel stated that: The case is particularly serious. The 

amount of Heroin transported by the defendant which was at 7.73 kg is 
particularly large (compared with 100 grams of heroin specified at Point b, 
Clause 4, Article 250 of Vietnam Criminal Law). The defendant had a bad 
identity, has been repeatedly sentenced to prison for gambling, gambling 
organising so the death penalty had to be imposed for discouragement, general 
and separate prevention. 

The life imprisonment applied by The Court of First Instances was not 
incompatible with the crime level of the defendant. According to the author, the 
amount of Heroin illegally transported is especially large, many times higher 

 
21 Judgment of first instance record No. 24/2019/ HSST dated 17/05/2019 of Provincial 
Court of Dak Lak (defendant Phan Thị Đ, Life sentence at the First instance level)  
Judgment No. 264/2019/ HSPT dated 17/09/2019, Supreme Court in Da Nang 
(defendant Phan Thị Đ, Death penalty at Appeal level), 
https://thuvienphapluat.vn/banan/ban-an/ban-an-2642019hspt-ngay-17092019-ve-toi-
van-chuyen-trai-phep-chat-ma-tuy-108658 
 

https://thuvienphapluat.vn/banan/ban-an/ban-an-2642019hspt-ngay-17092019-ve-toi-van-chuyen-trai-phep-chat-ma-tuy-108658
https://thuvienphapluat.vn/banan/ban-an/ban-an-2642019hspt-ngay-17092019-ve-toi-van-chuyen-trai-phep-chat-ma-tuy-108658
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than the level specified at Point b, Clause 4, Article 250 of Vietnam Criminal 
Law. In addition, the offender had a bad identity, so the execution is correct. The 
Court of First Instance mistakenly overemphasized on the extenuating 
circumstances to apply life penalty to the defendant, while forgot the decisive 
role of a particularly large amount of Heroin in application of the death penalty 
application. The Court of First Instance did not fully consider other aggravating 
circumstances that was  decisive in applying the death penalty. The Court of 
First Instance also had the inadequate assessment of the defendant's identity and 
criminal circumstances as well as the particularly large amount of heroin which 
was a decisive consideration for the death penalty application. Although the 
author's opinion is that it is necessary to abolish the death penalty for this offense 
in the future, with the provisions of the criminal law at this time and with a 
particularly serious, particularly dangerous level of this crime, the application of 
the death penalty to this defendant was completely accurate, strong enough for 
deterrence, general and separate prevention. 

When comparing the situation of applying penalties for drug-related crimes 
of equivalent danger level in other localities, it can be seen that the life penalty 
imposed by the first-instance court was too light, not in accordance with the law. 
The details of the case as well as the crime's identity were not fully considered. 
The acceptance of the appeal and increase the penalty for the defendant from life 
to death penalty by The appellate court were appropriate. This can be shown 
through a comparison with the application of the law in case 115/2019 / HSPT 
(case Hai Duong). 

Case in Hai Duong (case Hai Duong) 22  is described as 
below: 

At 17:00 on December 21, 2017, the traffic police of Hai 
Duong province stopped and checked a car of 15A-118.41 and 
found that Ngo Tuan A was caught in the back seat with the act of 
illegal transporting drugs. The backpack of Ngo Tuan A was 

 
22 Case Hai Duong: Judgment 115/2019/HSPT date 13/3/2019 of Superior Court in 
Hanoi (defendant Ngo Tuan A, Death penalty at the First instance level) 
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inspected with  16 blue plastic bags, 054 pink plastic bags 
containing blue and pink tablets, and 02 rectangular cakes. The 
assessment of authorities concluded that the substance discovered 
and seized were 2,353.97 grams of methamphetamine; 708.72 
grams of Heroin, a total of 3,062.69 grams. After being arrested, 
during the investigation and trial process, Ngo Tuan A confessed to 
transporting drugs to a man named Hung with unknown address 
from Thanh Hoa city to Hai Phong to get a salary of 8,000,000 
VND. The Court of First Instance imposed the death penalty against 
Ngo Tuan A. The sentence was appealed. 

 
When considering the defendant's appeal, the appellate judgment stated that 

the criminal of the defendant Ngo Tuan A sanctioned by the court of first 
instance for his illegal transportation of narcotics was right person, right crime 
and right law. The nature of the defendant's offense is particularly serious. The 
illegal transport of narcotics has been prohibited by the State, and The Vietnam 
Criminal Law has prescribed a very strict penalty which the defendant was aware 
of. However, he defied the law and transported a particularly large amount of 
drugs for unrighteous profit. The defendant's acts enabled drug evils in the 
society to arise, develop, cause bad consequences in social life, infringe on the 
social order and security. These acts were discontented and condemned by public 
opinion. Because of this, the law has to strictly sanction this crime to deter and 
prevent this type of crime. The first-instance court assessed the particularly 
serious nature of the defendant's criminal acts, the weight of the drug 
transported, identity, extenuating circumstance, and death penalty implication  of 
this court was well grounded and legal. Therefore, the appellate court rejected 
the appeal and kept the death penalty for the defendant. 

The first instance court of Dak Lak23 and Hai Duong24 made two different 
judgments for the similar act of illegally transporting narcotics with the same 

 
23 Judgment of first instance record No. 24/2019/ HSST dated 17/05/2019 of Provincial 
Court of Dak Lak (defendant Phan Thị Đ, Life sentence at the First instance level)  



No cite this draft paper without author's permissions until the final version approved 
 

26 
 

identity of the defendants. The case in Dak Lak with larger number of drugs 
transported (22 Heroin cakes with a weight of 7.73 kg) was applied life 
imprisonment while the case in Hai Duong with the less weight of the drug 
transported by the defendant  (3,062.69 grams or more than 3 kg)  was applied 
death penalty. 

Thus, if considering the rigor and consistency in the application of the law, 
it is clear that the application of laws on similar crime cases in localities  has not 
been consistent. Therefore, the appellate court's acceptance of the Procuracy's 
appeal to increase the penalty from life to death for the defendant in the Dak 
Lak25 case was in compliance with the law and ensured the correctness of the 
law, maintained the consistency in the application of the law among localities for 
this type of crime. 

The above practice shows that, despite the decreasing trend, the death 
penalty in the central provinces and the whole country, there are needs  
considering and applying it properly to ensure law compliance, injustice 
avoidance or omission of criminals and consistency with the nature of the danger 
level of the crime; effective fighting against crime and consistency in law 
awareness and application among localities. Obviously, we need to review the 
quality of adjudication for crimes imposed this special penalty, identify solutions 
to the causes of mistakes and omissions. 

In our opinion, these mistakes and shortcomings stem from both subjective 
and objective factors. 

 
Judgment No. 264/2019/ HSPT dated 17/09/2019, Supreme Court in Da Nang 
(defendant Phan Thị Đ, Death penalty at Appeal level), 
 https://thuvienphapluat.vn/banan/ban-an/ban-an-2642019hspt-ngay-17092019-ve-toi-
van-chuyen-trai-phep-chat-ma-tuy-108658 
24 Judgment 115/2019/HSPT date 13/3/2019 of Superior Court in Hanoi (defendant 
Ngo Tuan A, Death penalty at the First instance level) 
25 Judgment of first instance record No. 24/2019/ HSST dated 17/05/2019 of Provincial 
Court of Dak Lak (defendant Phan Thị Đ, Life sentence at the First instance level)  
Judgment No. 264/2019/ HSPT dated 17/09/2019, Supreme Court in Da Nang 
(defendant Phan Thị Đ, Death penalty at Appeal level), 
https://thuvienphapluat.vn/banan/ban-an/ban-an-2642019hspt-ngay-17092019-ve-toi-
van-chuyen-trai-phep-chat-ma-tuy-108658 

https://thuvienphapluat.vn/banan/ban-an/ban-an-2642019hspt-ngay-17092019-ve-toi-van-chuyen-trai-phep-chat-ma-tuy-108658
https://thuvienphapluat.vn/banan/ban-an/ban-an-2642019hspt-ngay-17092019-ve-toi-van-chuyen-trai-phep-chat-ma-tuy-108658
https://thuvienphapluat.vn/banan/ban-an/ban-an-2642019hspt-ngay-17092019-ve-toi-van-chuyen-trai-phep-chat-ma-tuy-108658
https://thuvienphapluat.vn/banan/ban-an/ban-an-2642019hspt-ngay-17092019-ve-toi-van-chuyen-trai-phep-chat-ma-tuy-108658
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Regarding to subjective reasons, The trial panel has not considered and 
comprehensively evaluated evidences, documents and details related to the case 
which are meaningful to determine the exact nature of the case before deciding 
life imprisonment or death sentence. In other words, the awareness of evaluating 
evidence was not high in judgment. The trial panel's determination on criminal 
act was not in accordance with the actual level of such act. The panel excessively 
emphasized on extenuating circumstances which were not extenuating 
circumstances to eliminate the death penalty. The panel did not consider 
sufficiently other aggravating circumstances that were decisive to the application 
of the death penalty. The defendant's identity and criminal circumstances had not 
been fully evaluated. There are also cases where the Trial Panel lacks bravery or 
limits capacity in framing the penalty in declaring the death penalty for 
offenders. 

Regarding to the objective factors, Article 40 of the current Criminal Law 
stipulates application of death penalty to particularly serious offenses belonging 
to one of the group of defined crimes, i.e. crimes infringing upon national 
security; and there are not regulations or instructions in defining "crimes in 
particularly serious cases" in particularly serious crimes as a unified basis for the 
application of the death penalty. This makes the Trial panel confused when 
choosing between the application of imprisonment, life imprisonment or the 
death penalty. This confusion is because not all cases of particularly serious 
crimes are imposed death penalty. 

 In order to ensure that the death penalty for drug offenders in general and 
drug-related offenders in particular is applied correctly to minimize mistakes and 
shortcomings, the above reasons need to be overcome in a timely manner and 
thoroughly. The solution could be to improve the legal knowledge and awareness 
of authorities who apply the law on the death penalty.  It is necessary to train and 
build of a contingent of judicial officers (especially judges and jurors) with 
strong bravery in both action and mental, without faltering or shaken by 
pressure, impacts from outside (such as fear of revenge, idealism ...); resolutely 
fight against corruption related to running judgment, accepting bribes, bending 
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justice; Application of the law of the death penalty in judicial activity is a very 
sensitive activity because it relates to the right to live which tends to be 
abolished in criminal law for the purpose of humanity. 

Therefore, we believe that those who have authorities to apply the law of the 
death penalty should only consider the application of it as a last choice (there is 
no other option). In addition, the judge must not only have good professional 
skills, strong political and professional character, good moral character, but also 
have a high level of social knowledge (for example, about criminology, 
psychology, sociology ...). They need a wide and broad range of general 
knowledge so that they have ability to properly apply the law of the death 
penalty. The errors in the death penalty application are unacceptable, because 
this mistake is irreversible. 

Therefore, it is necessary to strictly deal with those who have the authority 
to apply the law and make serious mistakes and cause particularly serious 
consequences for the society as well as for the offenders themselves, i.e imply 
death penalty to innocent people, and do not apply death penalty to those who 
deserve to be executed. Depending on the severity and the cause of the violation, 
law should strictly handle those violation. 

Currently in Vietnam, a judge is stoped trial if that judge has more than 3% 
of the sentences and decisions canceled over the total number of resolved 
cases/working year26. There are no separate regulations on the wrong application 
of the death penalty. This is a major loophole in the law. 

We recommend that: “a judge is stoped trial if that judge has more than 3% 
of the sentences and decisions canceled over the total number of resolved 
cases/working year or one wrong application of death penalty”. 

Overcoming the above subjective and objective reasons together by offering 
strict sanctions for the case of misapplication of the death penalty would help the 
application of the death penalty in general and for drug-related crimes in specific 

 
26 Regulation on handling violations of judges, civil servants, public employees, and 
workers in the People's Court industry 



No cite this draft paper without author's permissions until the final version approved 
 

29 
 

be corrective and in accordance with the law, ensuring the strictness of the law as 
well as the right to life, the most sacred right of human. 
 
4. Conclusion 

Vietnam still maintains the notion that the heavier punishment is, the more 
effective the deterrent and crime prevention would be. Therefore, the most 
severe punishment, the death penalty, is necessary to deter and stop drug-related 
crimes - due to its such "super" profits that many people are willing to defy 
everything, including their life to manufacture, transport or trade drug illegally. 
So, out of a total of 13 drug offenses, there are 03/13 drug-related crimes applied 
the highest penalty that is death penalty. 

The data in this paper indicates that number of defendants sentenced to 
death for drug crimes has significantly decreased from 1,15 
defendants/province/year (period of 1996-2001) to 0.95 (period of 2001-2020) 
and then 0.28 (period of 2015-2019). However, when assessing specific cases of 
death penalty for drug-related crimes in twelve Vietnam central provinces (02 
drug-related cases/17 defendants applied death penalty from 2015 to 2019), it 
can be seen that there are variety of mistakes in death penalty application. There 
were two cases that were reduced from death to life penalty at the Appellate 
Court level, accounting for 9.52%, an acceptable rate in our opinion. Arguably, 
the Judge in these two cases has not been suspended from the trial of death 
penalty.  

The paper, thus, proposes and emphasizes that the Judge considers to 
impose death penalty when it is the only or the last choice; and that for Judge 
who commits mistake in a penalty death trial (canceled by the Appellate Court 
level after that) has to receive a suspension from the trial for ever./. 
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Ha Thi Hong Tham, Nghiên cứu sinh Học viện KHXH, Giảng viên Khoa Luật, Đại 
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1. Vấn đề nghiên cứu: Nghiên cứu các trường hợp áp dụng/ hoặc không áp 
dụng hình phạt tử hình đối với 03 tội danh ma túy có quy định hình phạt tử hình, 
đó là các tội: Tội sản xuất trái phép chất ma túy (Điều 248), Tội vận chuyển trái 
phép chất ma túy (Điều 250), Tội mua bán trái phép chất ma túy (Điều 251). Dựa 
trên khảo sát, đánh giá tình hình và các sai lầm trong áp dụng hình phạt tử hình 
về các tội ma túy của 12 tỉnh miền Trung Việt Nam, bao gồm: Quảng Bình; 
Quảng Trị; TT Huế; TP Đà Nẵng; Quảng Nam; Quảng Ngãi; Bình Định; Phú 
Yên; Khánh Hòa; Đắk Lắk; Gia Lai; Kon Tum giai đoạn 2015-2019 bài viết đề 
xuất giải pháp nhằm hạn chế áp dụng và hạn chế oan sai trong áp dụng hình phạt 
tử hình. Nghiên cứu so sánh với tình hình áp dụng hình phạt tử hình (về ma túy 
và về tất cả các tội phạm) của cả nước giai đoạn 2006-2010 và giai đoạn 2001-
2010 cũng sẽ cho thấy đánh giá tổng quát về xu thế áp dụng hình phạt tử hình ở 
Việt Nam hiện nay. 
2. Phương pháp nghiên cứu: Trong phạm vi bài viết, tác giả sử dụng 
phương pháp phân tích quy định của luật thực định hiện hành là BLHS năm 
2015 về các tội phạm về ma túy, đặc biệt là 3 tội có quy định hình phạt tử hình, 
có so sánh với các quy định trước đây của BLHS năm1999. Phương pháp thống 
kê và đánh giá thông qua số liệu về hình phạt tử hình về ma túy tại các tỉnh miền 
Trung trong thời gian 05 năm (từ 2015 - 2019) dựa trên số liệu chính thức về các 
hình phạt tử hình được thống kê từ số liệu báo cáo của 12 Tòa án nhân dân tỉnh 

 
1 Học viện Khoa học xã hội (GASS), 477 Nguyen Trai, Thanh Xuan Hanoi, 10000, Vietnam 
2 Ho Chi Minh City University of Technology (HUTECH), 475A Dien Bien Phu street, Binh Thanh district, Ho 
Chi Minh City, Vietnam 

mailto:dinhthimai@gmail.com
mailto:thamhaq7@gmail.com
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của các địa phương nói trên. Phương pháp nghiên cứu trường hợp (case study) 
cũng được áp dụng để nghiên cứu các vụ án cụ thể về tội phạm ma túy có bị cáo 
bị tuyên tử hình ở miền Trung trong giai đoạn 2015-2019 cũng được chúng tôi 
đề cập, phân tích nghiên cứu trong phần 3 của bài viết. Bên cạnh đó, bài viết 
cũng có nghiên cứu và so sánh hình phạt tử hình đối với các tội về ma túy với 
hình phạt tử hình được áp dụng đối với một số tội danh khác trên phạm vi cả 
nước. 
3. Kết quả nghiên cứu: Bài viết nhằm đưa ra một số đánh giá, nhận xét về 
khái niệm, đặc điểm của hình phạt tử hình đối với các tội phạm ma túy; các quan điểm 
của Nhà nước Việt Nam về hình phạt tử hình đối với các tội phạm ma túy, chỉ ra các 
yếu tố tác động, chính sách pháp luật hình sự cũng như một số sai phạm trong áp dụng 
hình phạt tử hình đối với tội phạm ma túy. Từ đó đề xuất và nhấn mạnh 02 giải 
pháp nhằm giảm hình phạt tử hình đặc biệt hạn chế oan, sai trong áp dụng hình 
phạt tử hình ở Việt Nam hiện nay. 

 
3.1. Quan điểm của Việt Nam về hình phạt tử hình nói chung và tử hình 

đối với tội phạm ma túy nói riêng. 
Tử hình là hình phạt đặc biệt và nghiêm khắc nhất trong hệ thống hình phạt 

của Luật hình sự Việt Nam, là hình phạt tước bỏ quyền sống của người bị kết án, 
chỉ được áp dụng đối với người phạm tội đặc biệt nghiêm trọng và trong trường 
hợp đặc biệt nghiêm trọng, thuộc một trong các nhóm tội do BLHS quy định có 
hình phạt tử hình và chỉ được thi hành theo một thủ tục tố tụng chặt chẽ. Là một 
hình phạt đặc biệt trong hệ thống hình phạt, vì vậy, ngoài những đặc điểm chung 
của hình phạt như: Là biện pháp cưỡng chế của Nhà nước, được quy định trong 
BLHS, được Tòa án áp dụng theo một tố tụng chặt chẽ, nghiêm minh, công bằng 
đối với người bị kết án, đảm bảo sự bình yên của xã hội, …thì hình phạt tử hình 
còn có những đặc điểm riêng. Vì nó tước đi quyền sống của người bị kết án, nên 
chỉ được áp dụng đối với người phạm tội đặc biệt nghiêm trọng và trong những 
trường hợp đặc biệt nghiêm trọng; Hình phạt tử hình có mục đích phòng ngừa tái 
phạm tội một cách triệt để đối với người bị kết án, tước bỏ cơ hội tái hòa nhập 
cộng đồng của họ; Hình phạt tử hình còn có khả năng đạt hiệu quả cao trong đấu 
tranh phòng chống tội phạm nói chung; Hình phạt tử hình có tính chất không 
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thay đổi, nó tước đi khả năng khắc phục sai lầm trong hoạt động tư pháp3. Hình 
phạt này thực chất là thể hiện sự phản ứng cao nhất của Nhà nước đối với hành 
vi phạm tội đặc biệt nghiêm trọng và có tính lịch sử. Nó có ý nghĩa về cả phương 
diện lý luận pháp luật và phương diện thực tiễn. Hiện nay, ở Việt Nam cũng như 
trên thế giới tồn tại 02 luồng quan điểm lý luận là duy trì hoặc loại bỏ hình phạt 
tử hình. Cuộc tranh luận giữa hai luồng ý kiến này đã và đang rất gay gắt. vẫn đề 
duy trì hay bãi bỏ hình phạt tử hình không chỉ là vấn đề pháp lý hình sự mà còn 
là vấn đề chính trị, xã hội, văn hóa, đạo đức, tôn giáo…  

Trước hai luồng ý kiến được đưa ra, Nhà nước ta vẫn chủ trương duy trì hình 
phạt tử hình, điều này được thể hiện cụ thể ở quy định chung tại Điều 40 và các 
quy định về hình phạt tử hình trong các tội phạm cụ thể được quy định trong 
BLHS hiện hành. Trong tổng số 317 tội danh được quy định trong BLHS hiện 
hành thì có 18 tội danh có quy định hình phạt tử hình (chiếm tỷ lệ 5,7%). So với 
quy định trong BLHS năm 1999 có 29 tội danh sau đó sửa đổi bổ sung còn lại 22 
tội danh có quy định hình phạt tử hình thì đây là con số đã được giảm đi rất 
nhiều thể hiện xu hướng giảm quy định về hình phạt tử hình ở nước ta. Tuy 
nhiên, 18 tội danh có quy định hình phạt tử hình này được phân bố không đều ở 
các chương trong BLHS, cụ thể như sau: 

Bảng 1: Thống kê các tội danh có hình phạt tử hình trong BLHSVN 2015 
STT Tên chương Số 

điều 
luật 
quy 
định 
hình 
phạt 
tử 

hình 

Tội danh cụ thể 

1 Chương 13: Các tội 6 Điều 108 Tội phản bội tổ quốc,  

 
3 PGS, TS Trịnh Quốc Toản, (2015), Quyền sống và hình phạt tử hình (Sách chuyên khảo), NXB Chính trị quốc 
gia, Hà Nội, trang 138. 
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xâm phạm an ninh 
quốc gia 

Điều 109. Tội hoạt động nhằm lật đổ chính 
quyền nhân dân 
Điều 110 Tội gián điệp,  
Điều 112 tội bạo loạn,  
Điều 113 tội khủng bố nhằm chống chính 
quyền nhân dân,  
Điều 114 Tội phá hoại cơ sở vật chất kinh 
tế của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa 
Việt Nam,  

 
2 Chương 26: Các tội 

phá hoại hòa bình, 
chống loài người và 
tội phạm chiến tranh 

3 Điều 421 Tội phá hoại hòa hình, gây chiến 
tranh xâm lược,  
Điều 422 Tội chống loài người,  
Điều 423 Tội phạm chiến tranh  

3 Chương 20: Các tội 
phạm về ma túy 

3 Điều 248 Tội sản xuất trái phép chất ma 
túy, 
 Điều 250 Tội vận chuyển trái phép chất 
ma túy,  
Điều 251 Tội mua bán trái phép chất ma 
túy, 

4 Chương 14: Các tội 
xâm phạm tính mạng, 
sức khỏe, nhân phẩm, 
danh dự của con 
người 

2 Điều 123 Tội giết người,  
Điều 142 Tội hiếp dâm người dưới 16 tuổi,  

5 Chương 18: Các tội 
xâm phạm trật tự 
quản lý kinh tế 

1 Điều 194 tội sản xuất, buôn bán hàng giả 
là thuốc chữa bệnh, thuốc phòng bệnh,  

6 Chương 23: Các tội 
xâm phạm an toàn 
công cộng, trật tự 

1 Điều 299 Tội khủng bố,  
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công cộng 
7 Chương 23: Các tội 

phạm về chức vụ  
2 Điều 353 Tội tham ô tài sản,  

Điều 354 tội nhận hối lộ,  
(Nguồn: Nhóm tác giả) 
Như vậy, trong tổng số 14 chương quy định các tội phạm cụ thể của BLHS 

hiện hành thì chỉ có 07 chương có quy định hình phạt tử hình với 18 tội danh có 
quy định hình phạt tử hình, trong đó, 01 chương các tội phạm về ma túy đã có tới 
03 tội danh (chiếm 16,6% số tội danh có quy định hình phạt tử hình). 03 tội danh 
về ma túy có quy định hình phạt tử hình là các tội: Tội sản xuất trái phép chất ma 
túy (Điều 248), Tội vận chuyển trái phép chất ma túy (Điều 250) và Tội mua bán 
trái phép chất ma túy (Điều 251). Việc quy định hình phạt tử hình đối với các tội 
phạm về ma túy chiếm tỷ lệ cao trong tổng số tội danh có quy định hình phạt tử 
hình thể hiện đánh giá của Nhà nước về tính chất, mức độ đặc biệt nguy hiểm 
của các tội phạm về ma túy ở nước ta.  

Bên cạnh đó, tính chất mức độ đặc biệt nguy hiểm của các tội phạm về ma 
túy còn thể hiện ở chỗ, chương các tội phạm về ma túy có 13 tội danh thì có đến 
03 tội có quy định hình phạt tử hình (chiếm tỷ lệ 23% trong tổng số tội danh về 
ma túy). Đây là con số chiếm tỷ lệ rất cao. Trong tổng số 07 chương có quy định 
hình phạt tử hình thì chương các tội phạm về ma túy có số lượng tội danh có quy 
định hình phạt tử hình chỉ đứng sau chương các tội xâm phạm an ninh quốc gia 
(chương XIII) và bằng với chương các tội phá hoại hòa bình, chống loài người 
và tội phạm chiến tranh (chương XXVI). Cụ thể, chương các tội xâm phạm an 
ninh quốc gia có 15 tội danh thì có tới 06 tội có quy định hình phạt tử hình 
(chiếm 40%), chương các tội phá hoại hòa bình, chống loài người và tội phạm 
chiến tranh có 05 tội danh thì có 03 tội có quy định hình phạt tử hình (chiếm tỷ lệ 
60%). Còn 03 chương khác đó là, chương các tội xâm phạm tính mạng, sức 
khỏe, nhân phẩm, danh dự của con người (chương XIV), chương các tội xâm 
phạm trật tự quản lý kinh tế (chương XVIII), chương các tội xâm phạm an toàn 
công cộng, trật tự công cộng (chương XXI) và chương các tội phạm về chức vụ 
(chương XXIII) đều có số lượng các tội danh quy định hình phạt tử hình thấp 
hơn chương các tội phạm về ma túy, chỉ quy định 1 đến 2 tội có hình phạt tử 
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hình. Điều này xuất phát từ đánh giá về mức độ nguy hiểm cho xã hội của hành 
vi cũng như khả năng gây ra thiệt hại cũng như mức độ ảnh hưởng của các loại 
tội phạm đối với đời sống xã hội.  

Ví dụ, chương các tội xâm phạm tính mạng, sức khỏe, nhân phẩm, danh dự 
của con người cũng chỉ quy định 02 tội có áp dụng hình phạt tử hình, đó là tội 
giết người (Điều 123 BLHS) và tội hiếp dâm người dưới 16 tuổi (Điều 142 
BLHS). Tức là, số lượng tội danh có quy định hình phạt tử hình của chương này 
thấp hơn 3 chương là chương các tội xâm phạm an ninh quốc gia, chương các tội 
phá hoại hòa bình, chống loài người và tội phạm chiến tranh và chương các tội 
phạm về ma túy. Giải thích cho việc quy định này có thể thấy, các tội phạm quy 
định ở 02 chương là các tội xâm phạm an ninh quốc gia và các tội phá hoại hòa 
bình, chống loài người và tội phạm chiến tranh có mức độ đặc biệt nguy hiểm, 
ảnh hưởng lớn đến sự tồn vong của chế độ, sự tồn tại của xã hội loài người nên 
được xếp vào loại có mức độ nguy hiểm cao nhất và có quy định hình phạt tử 
hình nhiều nhất. Tuy các tội phạm về ma túy không có mức độ ảnh hưởng lớn 
như vậy nhưng quy định về hình phạt tử hình cũng nhiều hơn. Trong khi theo thứ 
tự quy định trong BLHS thì chương các tội xâm phạm tính mạng, sức khỏe, nhân 
phẩm, danh dự của con người được sắp xếp trước chương các tội phạm về ma 
túy rất xa, chứng tỏ đánh giá về mức độ nguy hiểm của loại tội phạm này là rất 
lớn. Các tội phạm quy định trong chương các tội xâm phạm tính mạng, sức khỏe, 
nhân phẩm, danh dự của con người xâm phạm quyền sống, quyền được bảo vệ 
về tính mạng, sức khỏe, danh dự, nhân phẩm - những quyền thiết thân và thiêng 
liêng nhất của mỗi con người. Nhất là trong công cuộc xây dựng nhà nước pháp 
quyền như hiện nay, những quyền cơ bản này của con người nói chung và nhân 
dân nói riêng càng được quan tâm, bảo vệ một cách triệt để. Chính vì vậy, trong 
cơ cấu phần các tội phạm của BLHS, chương này được sắp xếp chỉ sau chương 
các tội xâm phạm an ninh quốc gia. Tuy nhiên, số lượng tội danh có quy định 
hình phạt tử hình của chương này ít hơn chương các tội phạm về ma túy. Bởi vì, 
nếu đánh giá về mức độ thiệt hại và khả năng gây ảnh hưởng đối với đời sống xã 
hội thì rõ ràng các tội phạm về ma túy sẽ gây ra hậu quả và ảnh hưởng nghiêm 
trọng hơn đối với đời sống xã hội. Hành vi phạm tội giết người hay các tội danh 
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khác thuộc chương XIV xâm phạm quyền sống, quyền được bảo vệ về tính 
mạng, sức khỏe, nhân phẩm, danh dự của con người với đối tượng tác động là 
một hoặc một số con người cụ thể. Những hành vi này gây ra thiệt hại về thể 
chất như chết người, thiệt hại về sức khỏe, … hay thiệt hại về tinh thần như xúc 
phạm danh dự, nhân phẩm của con người, … đối với một hoặc một số người cụ 
thể, thông qua đó, ảnh hưởng đến trật tự an toàn xã hội nói chung. Còn các tội 
phạm về ma túy, đặc biệt là 03 tội: sản xuất trái phép chất ma túy, tội vận chuyển 
trái phép chất ma túy và tội mua bán trái phép chất ma túy gây ra thiệt hại và 
mức độ ảnh hưởng ở phạm vi rộng hơn. Nó xâm phạm chế độ độc quyền quản lý 
các chất ma túy của Nhà nước, xâm phạm trật tự an toàn xã hội, tính mạng sức 
khỏe của con người cũng như sự phát triển bình thường, lành mạnh của nòi 
giống dân tộc, xâm hại tài sản của Nhà nước, của nhân dân. Một hành vi phạm 
tội về ma túy có thể ảnh hưởng đến cả cộng đồng mà không chỉ ảnh hưởng đến 
một người hay một số người cụ thể. Thông qua những tội phạm về ma túy, nhất 
là sản xuất, mua bán, vận chuyển trái phép chất ma túy, … mà ma túy có thể len 
lỏi vào cộng đồng, xã hội để con người sử dụng. Ma túy xâm nhập vào cơ thể 
con người sẽ làm thay đổi tâm trạng, ý thức, trí tuệ của con người, làm cho người 
bị lệ thuộc vào các chất đó, gây nên những tổn thương cho từng cá nhân, gia đình 
và cộng đồng, trở thành vấn nạn của cộng đồng, đất nước nói chung và nhân loại 
nói riêng.  

Có thể nói, ma túy, tội phạm về ma túy và hệ lụy của nó đối với đời sống kinh 
tế văn hóa - xã hội cũng như trật tự trị an, an toàn xã hội đã và đang là mối quan 
tâm lo lắng của toàn nhân loại mà không chỉ ở Việt Nam. Nhất là trong xu hướng 
toàn cầu hóa hiện nay, hậu quả do loại tội phạm này gây ra ngày càng nghiêm 
trọng cả về mặt kinh tế, văn hóa xã hội và cả về mặt đạo đức, luân lý, gây ra bức 
xúc lo lắng trong quần chúng nhân dân thì tính chất, mức độ nguy hiểm của loại 
tội phạm này được đánh giá ngày càng nghiêm trọng. Chính vì vậy, quan điểm 
đánh giá của Nhà nước về tính chất, mức độ của các tội phạm về ma túy là đặc 
biệt nguy hiểm cho xã hội và cần bị xử lý một cách nghiêm khắc với số lượng 
hình phạt tử hình được quy định trong nhiều tội danh hơn.  
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3.2. Các hành vi phạm tội về ma túy bị áp dụng hình phạt tử hình theo 
quy định của BLHSVN 2015 

Trong chương các tội phạm về ma túy có 03 tội danh về ma túy có quy 
định hình phạt tử hình là các tội: Tội sản xuất trái phép chất ma túy (Điều 
248), Tội vận chuyển trái phép chất ma túy (Điều 250) và Tội mua bán trái 
phép chất ma túy (Điều 251).  

Các tội danh này đều quy định hình phạt tử hình ở khoản 4 của điều luật 
(Khoản 4 Điều 248, Khoản 4 Điều 250, Khoản 4 Điều 251) với khung hình 
phạt cao nhất là tử hình. Trong đó, các tình tiết định khung tăng nặng được 
quy định tại khoản này đa số là giống nhau, chỉ có 03 tình tiết chỉ áp dụng 
riêng cho tội vận chuyển trái phép chất ma túy và tội mua bán trái phép chất 
ma túy.  

Cụ thể, nếu người phạm tội có hành vi sản xuất, vận chuyển hoặc mua bán 
trái phép chất ma túy bằng hoặc vượt quá khối lượng (hoặc thể tích) cụ thể 
như sau thì sẽ bị áp dụng mức hình phạt cao nhất là tử hình: 

- Nhựa thuốc phiện, nhựa cần sa hoặc cao côca có khối lượng 05 kilôgam 
trở lên;  

- Heroine, Cocaine, Methamphetamine, Amphetamine, MDMA hoặc 
XLR-11 có khối lượng 100 gam trở lên;  

- Các chất ma túy khác ở thể rắn có khối lượng 300 gam trở lên;  
- Các chất ma túy khác ở thể lỏng có thể tích 750 mililít trở lên;  
- Có 02 chất ma túy trở lên mà tổng khối lượng hoặc thể tích của các chất 

đó tương đương với khối lượng hoặc thể tích chất ma túy quy định tại một 
trong các điểm từ điểm a đến điểm g khoản 4 điều 250, 251 và từ điểm a đến 
điểm d khoản 4 điều 248 BLHS.  

Việc xác định tổng số lượng các chất ma tuý được thực hiện theo tinh thần 
quy định của Thông tư liên tịch số 01/1998/TTLT/TANDTC-VKSNDTC-
BNV ngày 2-1-1998 của Toà án nhân dân tối cao, Viện kiểm sát nhân dân tối 
cao và Bộ nội vụ hướng dẫn áp dụng một số quy định của Luât sửa đổi, bổ 
sung một số điều của Bộ luật hình sự. 
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 - Nhựa thuốc phiện, nhựa cần sa hoặc cao côca có khối lượng 05 kilôgam 
trở lên. “Nhựa thuốc phiện (Opium) là loại nhựa loãng màu trắng được chiết 
xuất từ quả thuốc phiện bằng phương pháp thủ công rồi sấy khô, đóng bánh4.  

- Tuy nhiên, khối lượng nhựa thuốc phiện không phân biệt nhựa đó ở thể 
lỏng hay đã cô đặc. Bên cạnh đó, “đối với xái thuốc phiện thì không coi là 
nhựa thuốc phiện mà phải xác định hàm lượng moocphin trong xái thuốc 
phiện để tính trọng lượng của thuốc phiện”5.  

- “Nếu người phạm tội mới chích quả thuốc phiện để lấy nhựa loãng có 
mầu trắng, chưa kịp cô đặc mà bị bắt, thì vẫn căn cứ vào trọng lượng nhựa 
thuốc phiện loãng đó để truy cứu trách nhiệm hình sự, và nếu các tình tiết 
khác của vụ án như nhau, thì lượng thuốc phiện đã cô đặc mức độ nguy hiểm 
hơn lượng thuốc phiện chưa cô”6;  

- “Nhựa cần sa (Cannabis resin) là nhựa được chiết xuất từ cây cần sa (lá, 
thân, vỏ, hoa, quả) bằng phương pháp phơi khô, sau đó ép hoặc chiết xuất”7. 
Nhựa cần sa thường có nồng độ các chất gây nghiện rất cao, có thể gấp 8 đến 
10 lần so với cây cần sa chưa ép hoặc chiết xuất thành nhựa. Tuy nhiên, cũng 
như đối với nhựa thuốc phiện, khối lượng nhựa cần sa không phân biệt nhựa 
đó ở thể lỏng hay đã cô đặc; “Cao cô ca là một chất kem được chiết xuất từ lá 
cây cô ca bằng nhiều phương pháp khác nhau, nhưng nhất thiết phải bằng 
phương pháp hoá học”8.  

- Kem cô ca chính là nguyên liệu để sản xuất côcain qua các bước cho 
phản ứng hoá học. Người phạm tội sản xuất, vận chuyển, mua bán nhựa thuốc 
phiện, nhựa cần sa hoặc cao côca có khối lượng 05 kilôgam trở lên thì có thể 
phải chịu hình phạt tử hình. 

 
4 Đinh Văn Quế (2006), Bình luận khoa học Bộ luật hình sự - phần các tội phạm - Chương XVIII Các tội phạm 
về ma túy, Nxb Thành phố Hồ Chí Minh, tr 28. 
5 Điểm b tiểu mục 1.1 Văn bản số 08/VBHN-BCA ngày 31 tháng 12 năm 2015 hợp nhất các Thông tư liên tịch 
hướng dẫn áp dụng một số quy định tại chương XVIII “các tội phạm về ma túy” của Bộ luật hình sự năm 1999. 
6 Đinh Văn Quế (2006), Bình luận khoa học Bộ luật hình sự - phần các tội phạm - Chương XVIII Các tội phạm 
về ma túy, Nxb Thành phố Hồ Chí Minh, tr 28. 
7 Đinh Văn Quế (2006), Bình luận khoa học Bộ luật hình sự - phần các tội phạm - Chương XVIII Các tội phạm 
về ma túy, Nxb Thành phố Hồ Chí Minh, tr 28. 
8 Đinh Văn Quế (2006), Bình luận khoa học Bộ luật hình sự - phần các tội phạm - Chương XVIII Các tội phạm 
về ma túy, Nxb Thành phố Hồ Chí Minh, tr 28. 
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 - Heroine, Cocaine, Methamphetamine, Amphetamine, MDMA hoặc 
XLR-11 có khối lượng 100 gam trở lên. Hêrôin là một chất ma tuý được điều 
chế từ Morphine. Nó có nhiều loại khác nhau nhưng chủ yếu là ở dạng bột; 
Côcain là chất tự nhiên được chiết xuất từ lá cô ca.  

- Người phạm tội sản xuất, vận chuyển, mua bán Heroine, Cocaine, 
Methamphetamine, Amphetamine, MDMA hoặc XLR-11 có khối lượng 100 
gam trở lên thì có thể phải chịu hình phạt tử hình. 
 - Các chất ma túy khác ở thể rắn có khối lượng 300 gam trở lên. Các chất 
ma tuý khác là các chất không phải là thuốc phiện, không phải là cần sa hay cô 
ca, cũng không phải là Hêrôin hay côcain, Methamphetamine, Amphetamine, 
MDMA hoặc XLR-11, không phải ở thể lỏng mà là ở thể rắn.  

- Các chất ma túy khác hiện tại được xác định là những chất nằm trong 
danh mục chất được quy định tại Nghị định số 73/2018/NĐ-CP ngày 
15/5/2018 của Chính phủ quy định các danh mục chất ma túy và tiền chất và 
theo quy định tại Công ước về ma tuý mà Việt Nam đã tham gia. Trong đó có 
tới 247 chất ma tuý khác nhau.  

- Ngoài ra, việc nhà làm luật quy định các chất ma tuý khác cũng nhằm 
đáp ứng yêu cầu phòng chống loại tội phạm này trong giai đoạn hiện nay.  

Như vậy, ngoài các chất như: Nhựa thuốc phiện, nhựa cần sa, cao côca, 
Hêrôin và côcain, Methamphetamine, Amphetamine, MDMA, XLR-11 thì còn 
lại các chất ma tuý khác ở thể rắn đều thuộc trường hợp phạm tội quy định tại 
điểm này. Người phạm tội sản xuất, vận chuyển, mua bán các chất ma túy này 
có khối lượng 300 gam trở lên thì có thể phải chịu hình phạt tử hình. 
 - Các chất ma túy khác ở thể lỏng có thể tích 750 mililít trở lên. Các chất 
ma túy khác cũng được xác định tương tự như trên. Tuy nhiên, chỉ khác ở chỗ, 
các chất ma tuý khác trong trường hợp này là ở thể lỏng và đơn vị đo lường 
bằng mililít. Người phạm tội sản xuất, vận chuyển, mua bán các chất ma túy 
này có thể tích 750 mililít trở lên thì có thể phải chịu hình phạt tử hình. 

- Đối với các chất ma túy nói chung ở thể rắn được hòa thành dung dịch 
hoặc chất ma túy ở thể lỏng, kể cả nhựa thuốc phiện, nhựa cần sa, đã được pha 
loãng thì không coi toàn bộ dung dịch hoặc dung dịch pha loãng này là chất 
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ma túy ở thể lỏng mà cần xác định hàm lượng chất ma túy trong dung dịch để 
tính trọng lượng chất ma túy đó. Tất cả các chất ma túy và trọng lượng chất 
ma túy đều phải được xác định thông qua việc giám định của các cơ quan có 
thẩm quyền. 

- Bên cạnh đó, riêng đối với 02 tội là vận chuyển trái phép chất ma túy và 
tội mua bán trái phép chất ma túy có 03 tình tiết định khung với mức hình phạt 
cao nhất là tử hình quy định tại khoản 4 của điều luật, đó là:  

+ Lá cây côca; lá khát (lá cây Catha edulis); lá, rễ, thân, cành, hoa, quả của 
cây cần sa hoặc bộ phận của cây khác có chứa chất ma túy do Chính phủ quy 
định có khối lượng 75 kilôgam trở lên. Người phạm tội vận chuyển, mua bán 
các chất ma túy ở dạng này có khối lượng 75 kilôgam trở lên thì có thể phải 
chịu hình phạt tử hình 

+ Quả thuốc phiện khô có khối lượng 600 kilôgam trở lên. Quả thuốc 
phiện chưa chín còn ở trên cây được rạch để lấy nhựa. Nhựa thuốc phiện lấy 
từ quả thuốc phiện chưa chín còn ở trên cây. Tuy nhiên, sau khi thu hoạch 
nhựa thuốc phiện, quả thuốc phiện để khô hoặc được phơi khô tuy không lấy 
được nhựa thuốc phiện nhưng hàm lượng Morphine vẫn còn, mặc dù không 
nhiều như quả thuốc phiện còn tươi. Vì hàm lượng Morphine ít hơn nên người 
phạm tội vận chuyển, mua bán quả thuốc phiện khô có khối lượng 600 
kilôgam trở lên thì mới có thể phải chịu hình phạt tử hình. 

+ Quả thuốc phiện tươi có khối lượng 150 kilôgam trở lên. Quả thuốc 
phiện tươi phải là quả thuốc phiện đã được tách khỏi cây thuốc phiện nhưng 
còn tươi, hàm lượng Morphine còn cao. Khi xác định quả thuốc phiện mà 
người phạm tội tàng trữ, vận chuyển, mua bán trái phép hoặc chiếm đoạt là 
quả thuốc phiện tươi hay khô nhất thiết phải trưng cầu giám định. Người phạm 
tội vận chuyển, mua bán quả thuốc phiện tươi có khối lượng 150 kilôgam trở 
lên thì có thể phải chịu hình phạt tử hình. 

- Mặc dù điều luật quy định khối lượng chất ma túy cụ thể để làm căn cứ 
áp dụng hình phạt nói chung và áp dụng hình phạt tử hình nói riêng nhưng 
trên thực tế, việc áp dụng hình phạt tử hình đối với người phạm tội thường 
được áp dụng dựa trên việc đánh giá tổng hợp tất cá các yếu tố, trong đó có 
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khối lượng chất ma túy, tình tiết tăng nặng giảm nhẹ trách nhiệm hình sự của 
từng người phạm tội trong từng trường hợp cụ thể.9  

Không áp dụng hình phạt tử hình đối với: 
Các trường hợp mặc dù đã thực hiện các hành vi phạm tội với trọng lượng/ 

thể tích nói trên nhưng không áp dụng hình phạt tử hình (Không áp dụng hình 
phạt tử hình theo quy định tại Điều 40 BLHS 2015) bao gồm: 

- Người dưới 18 tuổi khi phạm tội, 
- Phụ nữ có thai, phụ nữ đang nuôi con dưới 36 tháng tuổi khi phạm tội, 
- Người đủ 75 tuổi trở lên khi phạm tội hoặc khi xét xử.  
Trong trường hợp hình này, hình phạt tử hình được chuyển thành tù chung 

thân. Đây là quy định thể hiện tính nhân đạo của Nhà nước Việt Nam.  
 

3.3. Thực tiễn áp dụng hình phạt tử hình đối với các tội phạm về ma túy  
tại 12 tỉnh miền Trung Việt Nam, giai đoạn 2015-2019 

3.3.1. So sánh số liệu các án tử hình về ma túy ở Việt Nam các giai đoạn 
1996-2001, giai đoạn 2001-2010 và giai đoạn 2015-2019. 

Việt Nam là quốc gia nằm gần khu vực “Tam giác vàng”10 và “Lưỡi liềm 
vàng”11 – điểm nóng về tội phạm ma túy nên chịu ảnh hưởng rất lớn từ hoạt 
động của tội phạm ma túy tại các khu vực này. Với vị trí địa lý đặc biệt của 
mình, miền Trung cũng là khu vực chịu ảnh hưởng không nhỏ. Trong những 
năm qua, tình hình tội phạm ma túy ở Việt Nam nói chung và các tỉnh miền 
Trung nói riêng diễn biến phức tạp và có chiều hướng gia tăng cả về số lượng 
cũng như tính chất mức độ, với xu hướng thực hiện tội phạm ma túy xuyên quốc 
gia. Tuy nhiên, trước xu hướng chung của thế giới, Việt Nam cũng đã và đang 
giảm quy định cũng như việc áp dụng hình phạt tử hình đối với người phạm tội.  
Điều này thể hiện qua số liệu về hình phạt tử hình áp dụng đối với tội phạm về 
ma túy.  

 
9 Xem hướng dẫn tại Nghị quyết số 01/2001/NQ-HĐTP ngày 15 tháng 3 năm 2001 hướng dẫn áp dụng một số 
quy định của các điều 139, 193, 194, 278, 279 và 289 Bộ luật hình sự năm 1999. 
10 Khu vực nằm giữa biên giới ba nước Lào, Thái Lan, Myanma. 
11 Khu vực rừng núi nằm ở nút giao giữa ba khu vực Trung Á, Nam Á và Tây Á. 
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a) Giai đoạn 1996-2001 (số liệu bị cáo bị tuyên án tử hình trên phạm vị 54 
tỉnh/ TP của cả nước) 

Từ năm 1996 đến năm 2001, số bị cáo bị kết án tử hình về ma túy trên cả 
nước tương đối nhiều, thể hiện qua bảng số liệu sau: 

Bảng 2: Số liệu bị cáo bị áp dụng hình phạt tử hình về ma túy tại các TAND 
cấp sơ thẩm của Việt Nam 
Năm 1996 1997 1998 1999 2000 2001 Tổng Trung 

bình án 
tử hình 
ma túy 
mỗi 
năm 

Trung 
bình án 
tử hình 
ma túy 
mỗi 
tỉnh/ 
năm 

Số 
người 
bị kết 
án tử 
hình  
(54 
tỉnh, 
TP) 

7 28 57 137 87 60 376 
62,6 bị 

cáo/ 
năm 

1,15 bị 
cáo/ 
tỉnh/ 
năm 

Nguồn số liệu: Báo cáo công tác ngành Tòa án năm 2001 
 
Như vậy, trong 06 năm từ 1996 đến 2001, tổng số bị cáo vị kết án tử hình về 

các tội phạm ma túy là 376 người. Trong đó, số người bị kết án tăng giảm không 
đều qua các năm: năm 1996 đến 1999 con số này tăng rất nhanh, đỉnh điểm là 
năm 1999 với 137 bị cáo, nhưng từ 1999 đến 2001 thì số lượng giảm. Tuy nhiên, 
đánh giá một cách tổng quát thì từ năm 1996 đến năm 2001, số bị cáo bị áp dụng 
hình phạt tử hình đối với các tội phạm về ma túy có xu hướng tăng (07 bị cáo 
tăng lên 60 bị cáo).  
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b) Giai đoạn 2001-2010 (số liệu bị cáo bị tuyên án tử hình trên phạm vị 54 
tỉnh/ TP của cả nước) 

Bảng 3: Số liệu bị cáo bị áp dụng hình phạt tử hình tại các TAND cấp sơ thẩm 
của Việt Nam, giai đoạn 2001-2010 

Năm 
2001-2010 

Số bị cáo bị 
kết án tử 

hình (Về tất 
cả các tội 

phạm) 

Số bị cáo bị 
kết án tử hình 
(riêng đối với 
tội phạm ma 

túy) 

Trung bình 
án tử hình 
ma túy mỗi 
năm 

Trung bình 
án tử hình 
ma túy mỗi 
tỉnh/ năm 

Số người bị 
kết án tử 
hình  
(54 tỉnh, TP) 

1.421 569 
51.7 án tử 
hình ma 
túy/ năm 

0.95 án tử 
hình ma túy/ 

tỉnh/ năm 

Nguồn số liệu: Báo cáo công tác ngành Tòa án năm 2010 
 
Đến giai đoạn 2001-2010, trên tổng số 1.421 bị cáo bị tử hình trên cả nước 

(đối với toàn bộ các tội phạm) thì tổng số bị cáo phạm tội về ma túy bị kết án tử 
hình là 569 bị cáo (chiếm 40,04%)12. Như vậy, số bị cáo bị áp dụng hình phạt tử 
hình đối với các tội phạm về ma túy trên cả nước trung bình qua các năm đang 
có xu hướng giảm: trong giai đoạn 1996 – 2001 có 62,6 bị cáo trong khi giai 
đoạn 2001-2010 chỉ còn 51,7 bị cáo. Điều này phù hợp với xu hướng giảm hình 
phạt tử hình ở Việt Nam nói riêng và thế giới nói chung. 

c) Giai đoạn 2015-2019 (chỉ có số liệu bị cáo bị tuyên án tử hình trên phạm vị 
12 tỉnh miền Trung Việt Nam) 

So sánh giai đoạn 1996-2001, giai đoạn 2001-2010 với giai đoạn 2015-2019, 
do khó khăn về việc thống kê số liệu, chúng tôi không có số liệu về số bị cáo bị 
kết án tử hình trong thời gian này trên phạm vi toàn quốc (54 tỉnh/ thành phố của 
Việt Nam) mà chỉ có số liệu của 12 tỉnh thuộc miền Trung Việt Nam (bao gồm 
các tỉnh: Quảng Bình; Quảng Trị; TT Huế; TP Đà Nẵng; Quảng Nam; Quảng 
Ngãi; Bình Định; Phú Yên; Khánh Hòa; Đắk Lắk; Gia Lai; Kon Tum). 

 
12 Bài viết “Hình phạt tử hình trong Luật Hình sự Việt Nam - Một số kiến nghị hoàn thiện” của tác giả Trịnh 
Quốc Toản, https://tks.edu.vn/thong-tin-khoa-hoc/chi-tiet/79/691. 
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Cho thấy: 
Bảng 4: Số liệu vụ án và bị cáo bị áp dụng hình phạt tử hình tại Tòa án nhân 

dân các tỉnh Miền Trung, Việt Nam giai đoạn từ 2015-2019 

TT Tỉnh Số vụ 
Số bị 
cáo Tội danh 

Hình phạt 
cấp sơ 
thẩm 

Hình phạt 
cấp phúc 

thẩm 

1 Quảng Bình 1 1 
Vận chuyển trái 
phép chất ma túy Tử hình13 Tử hình14 

2 Quảng Trị 
1 1 Giết người Tử hình 

Đình chỉ 
XXPT 

1 1 Giết người Tử hình Tử hình 

3 TT Huế 1 1 Giết người Tử hình Đình chỉ 
XXPT 

4 TP Đà Nẵng 

1 1 Giết người Tử hình Chung thân 

1 1 Giết người Tử hình Tử hình 

1 1 Giết người Tử hình Tử hình 
1 1 Giết người Tử hình Tử hình 

5 Quảng Nam 
1 1 Giết người Tử hình Tử hình 

1 1 Giết người 
Chung 
thân Tử hình 

6 Quảng Ngãi 1 1 Giết người Tử hình Tử hình 
7 Bình Định 0 0    
8 Phú Yên 0 0    

9 Khánh Hòa 
1 1 Giết người Tử hình Tử hình 

1 1 Giết người Tử hình Chung thân 

10 Đắk Lắk 

1 1 Giết người Tử hình Tử hình 

1 1 Giết người Chung 
thân 

Tử hình 

1 1 Giết người 
Chung 
thân Tử hình 

 
13 Bản án sơ thẩm số 23/2019 / HSST ngày 28/8/2019 của Tòa án nhân dân tỉnh Quảng Bình (bị cáo X Vang, mức 
án: tử hình, cấp sơ thẩm) 
14 Bản án số 311/2019 / HSPT ngày 24/10/2019, TAND tối cao tại Đà Nẵng (bị cáo X Vang, mức án: tử hình, cấp 
phúc thẩm) 
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1 1 
Vận chuyển trái 
phép chất ma túy 

Chung 
thân15 

Tử hình16 

1 1 Giết người Tử hình Tử hình 

11 Gia Lai 

1 1 Giết người Tử hình Tử hình 
1 1 Giết người Tử hình Tử hình 

1 1 Giết người Tử hình Tử hình 

12 Kon Tum 0 0    
 Tổng 12 tỉnh 21 21  17 tử hình 17 tử hình 

(Nguồn số liệu: Văn phòng Tòa án nhân dân cấp cao tại Đà Nẵng). 
Đối với các tỉnh miền Trung, từ năm 2015 đến năm 2019 trên địa bàn các 

tỉnh miền Trung có 21 bị cáo trong 21 vụ án bị cáo bị truy tố với mức án cao 
nhất là tử hình. Phân tích số liệu đáng chú ý cho thấy: 

Trong tổng số 21 vụ án mặc dù có bị cáo bị đưa ra xét xử với khung hình phạt 
cao nhất là tử hình nhưng có tới 02/21 bị cáo được rút kháng cáo và đình chỉ xét xử 
phúc thẩm (02 vụ án, 02 bị cáo chiếm 9,52%). 

Chỉ có 13 vụ án trên tổng số 21 vụ án là cấp phúc thẩm giữ nguyên bản án như 
cấp sơ thẩm (13 vụ án, 13 bị cáo: chiếm 61,9%) 

Đáng lo ngại có 4 vụ án khi xét xử ở cấp Phúc thẩm đã có kết quả là tuyên sửa 
án sơ thẩm theo hướng tăng nặng từ chung thân lên tử hình (4 vụ 4 bị cáo chiếm 
19,04%) 

Đáng lưu ý có 02 vụ án khi xét xử ở cấp Phúc thẩm đã có kết quả là tuyên sửa 
án sơ thẩm theo hướng giảm nhẹ từ tử hình xuống chung thân (2 vụ 2 bị cáo chiếm 
9,52%) 

Riêng đối với các tội phạm về ma túy, trong 5 năm (2015-2019) tại 12 tỉnh 
miền Trung Việt Nam chỉ có 02 vụ với 02 bị cáo bị truy tố và xét xử về tội phạm 

 
15 Bản án sơ thẩm số 24/2019 / HSST ngày 17/05/2019 của Tòa án nhân dân tỉnh Đắk Lắk (bị cáo Phan Thị Đ, 
mức án: tù chung thân, cấp sơ thẩm) 
16 Bản án số 264/2019 / HSPT ngày 17/09/2019, TAND tối cao tại Đà Nẵng (bị cáo Phan Thị Đ, mức án: tử hình, 
cấp phúc thẩm),  
https://thuvienphapluat.vn/banan/ban-an/ban-an-2642019hspt-ngay-17092019-ve-toi-van-chuyen-trai-phep-chat-
ma-tuy-108658 
 

https://thuvienphapluat.vn/banan/ban-an/ban-an-2642019hspt-ngay-17092019-ve-toi-van-chuyen-trai-phep-chat-ma-tuy-108658
https://thuvienphapluat.vn/banan/ban-an/ban-an-2642019hspt-ngay-17092019-ve-toi-van-chuyen-trai-phep-chat-ma-tuy-108658


Xin không trích dẫn bản thảo này cho đến khi tác giả cập nhật và chỉnh sửa sau Hội thảo 
 

17 
 

ma túy (trên với tổng số 17 bị can bị áp dụng hình phạt tử hình về các tội phạm 
nói chung). 

Bảng 5: Số liệu bị cáo bị áp dụng hình phạt tử hình về ma túy tại các TAND 
các tỉnh miền Trung, giai đoạn 2015-2019 

 
Năm 

2015-2019 
Số bị cáo bị 

kết án tử 
hình (Về tất 
cả các tội 

phạm) 

Số bị cáo bị 
kết án tử hình 
(riêng đối với 
tội phạm ma 

túy) 

Trung bình 
án tử hình 
ma túy mỗi 
năm 

Trung bình 
án tử hình 
ma túy mỗi 
tỉnh/ năm 

Số người bị 
kết án tử 
hình  
(12 tỉnh, TP 
miền Trung 
VN) 

17 02 
1.41 án tử 
hình/ tỉnh 

0.28 án tử 
hình ma túy/ 

tỉnh/ năm 

(Nguồn số liệu: Văn phòng Tòa án nhân dân cấp cao tại Đà Nẵng) 
 

Đáng tiếc chúng tôi không có số liệu về số lượng bị cáo bị tuyên án tử 
hình về tội danh ma túy trên địa bàn cả nước trong giai đoạn 2015-2019 so với 
con số 569 bị cáo bị tuyên tử hình về ma túy giai đoạn 2001-2010. Tuy nhiên, 
nếu lấy con số của 12 tỉnh, Thành phố miền Trung có thể thấy tỉ lệ án tử hình 
trung bình đã giảm rất đáng kể:  

- Giai đoạn: 1996-2001: Trung bình án tử hình ma túy mỗi tỉnh/ năm là: 
1,15 bị cáo/ tỉnh/ năm 

- Giai đoạn 2001-2010: Trung bình án tử hình ma túy mỗi tỉnh/ năm là: 
0,95 án tử hình ma túy/ tỉnh/ năm 

- Giai đoạn 2015-2019: Trung bình án tử hình ma túy mỗi tỉnh/ năm là 
0,28 án tử hình ma túy/ năm. 

3.3.2. Thực tiễn áp dụng hình phạt tử hình đối với các tội phạm về ma 
túy tại các tỉnh miền Trung Việt Nam giai đoạn 2015-2019. 
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Phân tích cụ thể các bị cáo bị tuyên tử hình trong 05 năm cho thấy việc áp 
dụng hình phạt tử hình trong các vụ án ma túy trên địa bàn các tỉnh miền Trung 
cũng đang theo xu hướng giảm chung của cả nước. Trong đó, hình phạt này áp 
dụng đối với các loại tội danh về ma túy như sau:  

Bảng 6: Số liệu các tội danh về ma túy bị áp dụng hình phạt tử hình tại các 
TAND các tỉnh miền Trung, giai đoạn 2015-2019 

 

STT Tội danh Số vụ án Số bị cáo 

  1 Mua bán trái phép chất ma túy         0        0 
  2 Tội sản xuất trái phép chất ma túy         0        0 

  3 Vận chuyển trái phép chất ma túy         2        2 

     (Nguồn số liệu: Văn phòng Tòa án nhân dân cấp cao tại Đà Nẵng) 
 
Như vậy, trong 03 tội danh về ma túy có quy định hình phạt tử hình thì 

trong 05 năm qua, tòa án các tỉnh miền Trung chỉ áp dụng hình phạt tử hình đối 
với bị cáo phạm 01 tội, đó là tội vận chuyển trái phép chất ma túy. Hai tội danh 
còn lại mặc dù có quy định hình phạt tử hình và thực tế trong giai đoạn này có 
hành vi phạm tội bị xét xử nhưng không có bị cáo nào bị áp dụng hình phạt tử 
hình. 02 bị cáo trong 02 vụ án bị áp dụng hình phạt tử hình ở hai tỉnh khác nhau, 
cụ thể là: 

Bảng 7: Số liệu các hình phạt tử hình về ma túy tại các TAND các tỉnh miền 
Trung, giai đoạn 2015-2019 

 

TT Tỉnh 
Số 
vụ 

Số 
bị 

cáo 
Tội danh 

Hình 
phạt 
ở cấp 

sơ 
thẩm 

Hình 
phạt ở 

cấp 
phúc 
thẩm 

Lý do 
phúc 

thẩm sửa 
án 

Ghi chú 
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1 
Quảng 
Bình17 

1 1 

Vận 
chuyển 

trái phép 
chất ma 

túy 

Tử 
hình 

Tử 
hình 

 

Bác 
kháng 

cáo của 
bị cáo 

2 
Đắk 
Lắk18 

1 1 

Vận 
chuyển 

trái phép 
chất ma 

túy 

Chung 
thân 

Tử 
hình 

ST đánh 
giá không 
đúng tính 
chất đặc 

biệt 
nghiêm 

trọng của 
vụ án 

Chấp 
nhận 

Kháng 
nghị của 

Viện 
kiểm sát 

   (Nguồn số liệu: Văn phòng Tòa án nhân dân cấp cao tại Đà Nẵng) 
 

Như vậy, trong 02 vụ án về tội phạm ma túy bị áp dụng hình phạt tử hình 
có 01 vụ án cấp phúc thẩm giữ nguyên bản án sơ thẩm áp dụng hình phạt tử 
hình. Việc Tòa án cấp sơ thẩm tuyên án tử hình có kháng cáo nhưng được Tòa án 
cấp phúc thẩm xét xử giữ nguyên hình phạt tử hình chứng minh được chất lượng 
xét xử của tòa án các tỉnh miền Trung cơ bản được bảo đảm. Tòa án cơ bản đã 

 
17 Bản án sơ thẩm số 23/2019 / HSST ngày 28/8/2019 của Tòa án nhân dân 

tỉnh Quảng Bình (bị cáo X Vang, mức án: tử hình, cấp sơ thẩm); và Bản án số 
311/2019 / HSPT ngày 24/10/2019, TAND tối cao tại Đà Nẵng (bị cáo X Vang, 
mức án: tử hình, cấp phúc thẩm) 

https://thuvienphapluat.vn/banan/ban-an/ban-an-3112019hspt-ngay-
24102019-ve-toi-van-chuyen-trai-phep-chat-ma-tuy-125219 
 

 
18 Bản án sơ thẩm số 24/2019 / HSST ngày 17/05/2019 của Tòa án nhân dân tỉnh Đắk Lắk (bị cáo Phan Thị Đ, 
mức án: tù chung thân, cấp sơ thẩm); và Bản án số 264/2019 / HSPT ngày 17/09/2019, TAND tối cao tại Đà 
Nẵng (bị cáo Phan Thị Đ, mức án: tử hình, cấp phúc thẩm),  
https://thuvienphapluat.vn/banan/ban-an/ban-an-2642019hspt-ngay-17092019-ve-toi-van-chuyen-trai-phep-chat-
ma-tuy-108658 

https://thuvienphapluat.vn/banan/ban-an/ban-an-2642019hspt-ngay-17092019-ve-toi-van-chuyen-trai-phep-chat-ma-tuy-108658
https://thuvienphapluat.vn/banan/ban-an/ban-an-2642019hspt-ngay-17092019-ve-toi-van-chuyen-trai-phep-chat-ma-tuy-108658
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đánh giá đúng tính chất đặc biệt nghiêm trọng của vụ án, nhân thân người phạm 
tội, các tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ trách nhiệm hình sự, đánh giá chứng cứ 
chính xác, xác định đúng hành vi phạm tội, áp dụng đúng các quy phạm pháp 
luật, xác định đúng tội danh, quyết định hình phạt đúng đắn, tương xứng với 
hành vi phạm tội và hậu quả vụ án.  
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Vụ án tại Quảng Bình (Sau đây gọi tắt là Vụ án Quảng Bình19) cụ thể 
như sau: 

Ngày 09 tháng 10 năm 2018, X Vàng cùng với Hạng A.C đi 
bằng phương tiện máy bay từ Viêng Chăn - Lào đến Thành phố Hồ 
Chí Minh, sau khi làm xong thủ tục nhập cảnh tại sân bay Tân Sơn 
Nhất, X Vàng cùng với Hạng A.C đi bằng phương tiện taxi đến bến 
xe và lên xe khách để về nhà Hạng A C.  

Khoảng 04 giờ sáng ngày 12 tháng 10 năm 2018, X Vàng 
điều khiển xe 86C-091.02 chở Hạng A.C cùng với ma túy từ khách 
sạn ở thành phố Hà Tĩnh theo Quốc lộ 1A đi thành phố Đà Nẵng. 
Đến Quốc lộ 1A thuộc xã H, huyện L, tỉnh Quảng Bình thì bị lực 
lượng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Quảng Bình dừng xe kiểm 
tra, khi yêu cầu mở khoang đựng hàng phía sau xe thì Hạng  A.C và 
X Vàng bỏ chạy. Đến ngày 13 tháng 10 năm 1018, X Vàng bị bắt 
giữ với số ma túy 308,6 kg Methamphetamine. 

X Vàng khai lượng ma túy trên do Hạng A.C chuẩn bị sẵn 
trên xe ô tô 86C - 091.02, hiện nay chưa bắt được Hạng A.C nên 
chưa có cơ sở làm rõ về nguồn gốc số ma túy này. 

Tại Bản án hình sự sơ thẩm số 23/2019/HS-ST ngày 
28/8/2019, Tòa án nhân dân tỉnh Quảng Bình đã quyết định: Tuyên 
bố: Bị cáo X Vàng phạm tội: “Vận chuyển trái phép chất ma túy”; 
Áp dụng điểm b khoản 4 Điều 250; điểm s khoản 1 Điều 51, khoản 
2 Điều 51; Điều 40, Điều 5 của Bộ luật hình sự, xử phạt bị cáo X 
Vàng Tử hình. 

Ngày 04 tháng 9 năm 2019, bị cáo X Vàng có đơn kháng cáo 
xin giảm nhẹ hình phạt.  

 
19 Bản án sơ thẩm số 23/2019 / HSST ngày 28/8/2019 của Tòa án nhân dân tỉnh Quảng Bình (bị cáo X Vang, mức 
án: tử hình, cấp sơ thẩm); và Bản án số 311/2019 / HSPT ngày 24/10/2019, TAND tối cao tại Đà Nẵng (bị cáo X 
Vang, mức án: tử hình, cấp phúc thẩm) 
https://thuvienphapluat.vn/banan/ban-an/ban-an-3112019hspt-ngay-24102019-ve-toi-van-chuyen-trai-phep-chat-
ma-tuy-125219 
 

https://thuvienphapluat.vn/banan/ban-an/ban-an-3112019hspt-ngay-24102019-ve-toi-van-chuyen-trai-phep-chat-ma-tuy-125219
https://thuvienphapluat.vn/banan/ban-an/ban-an-3112019hspt-ngay-24102019-ve-toi-van-chuyen-trai-phep-chat-ma-tuy-125219
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Vào ngày 24 tháng 10 năm 2019, Tòa án nhân dân tỉnh 
Quảng Bình xét xử phúc thẩm đối với bị cáo X Vàng về tội “Vận 
chuyển trái phép chất ma túy” Do có kháng cáo của bị cáo đối với 
Bản án hình sự sơ thẩm số .23/2019/HS-ST 

Kết quả tại bản án hình sự phúc thẩm số 324/2019 ngày 24 
tháng 10 năm 2019, tuyên: Không chấp nhận kháng cáo của bị cáo 
X Vàng và giữ nguyên bản án sơ thẩm. Xử phạt bị cáo X Vàng Tử 
hình. 

 
Tuy nhiên, trong 01 vụ án còn lại, cấp phúc thẩm đã sửa án sơ thẩm theo 

hướng tăng nặng từ chung thân lên tử hình do hội đồng xét xử sơ thẩm đánh giá, 
xác định không đúng mức độ nghiêm trọng của hành vi phạm tội, đánh giá 
không đúng nhân thân của bị cáo nên đã quyết định hình phạt không chính xác.  

Vụ án (Sau đây gọi tắt là Vụ án Dak Lak) cụ thể như sau20:  
Trưa ngày 11/8/2018, Phan Thị Đào trú tại Bắc Cạn sang 

Lào gặp 1 người đàn ông tên Say nhận 1 lượng ma túy để vận 
chuyển về Việt Nam theo sự thỏa hiệp của Hoàng Thị Hiền. Khoảng 
21 giờ ngày 13/8/2018, Đào đưa ma túy lên xe khách 37B-02203 do 
Ngô Anh Tuấn điều khiển để về Việt Nam. Khoảng 2 giờ ngày 
14/8/2018 khi xe anh Tuấn đến trạm cảnh sát giao thông Krông Bút 
thì bị bắt với lượng ma túy 22 bánh hình chữ nhật được dấu trong 
lốp xe ô tô. Kết quả giám định xác định được 22 bánh ma túy này có 
khối lượng 7,73 kg, loại heroin. Bản án sơ thẩm đã áp dụng điểm b 

 
20Bản án sơ thẩm số 24/2019 / HSST ngày 17/05/2019 của Tòa án nhân dân tỉnh 
Đắk Lắk (bị cáo Phan Thị Đ, mức án: tù chung thân, cấp sơ thẩm) và Bản án số 
264/2019 / HSPT ngày 17/09/2019, TAND tối cao tại Đà Nẵng (bị cáo Phan Thị 
Đ, mức án: tử hình, cấp phúc thẩm),  
https://thuvienphapluat.vn/banan/ban-an/ban-an-2642019hspt-ngay-17092019-
ve-toi-van-chuyen-trai-phep-chat-ma-tuy-108658 
 

. 

https://thuvienphapluat.vn/banan/ban-an/ban-an-2642019hspt-ngay-17092019-ve-toi-van-chuyen-trai-phep-chat-ma-tuy-108658
https://thuvienphapluat.vn/banan/ban-an/ban-an-2642019hspt-ngay-17092019-ve-toi-van-chuyen-trai-phep-chat-ma-tuy-108658
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khoản 4 Điều 250; điểm s khoản 1, khoản 2 Điều 51 BLHS năm 
2015, xử phạt Phan Thị Đào tù chung thân về tội “Vận chuyển trái 
phép chất ma túy”. 

Sau khi có quyết định kháng nghị phúc thẩm của Viện kiểm 
sát nhân dân tỉnh Đắk Lắk, Tòa án nhân dân cấp cao tại Đà Nẵng 
đã xét xử phúc thẩm đối với vụ án trên. Tại phiên tòa phúc thẩm, 
Hội đồng xét xử đã chấp nhận kháng nghị, sửa bản án sơ thẩm21: 
áp dụng điểm b khoản 4 Điều 250; điểm s khoản 1, khoản 2 Điều 51 
BLHS, xử phạt Phan Thị Đào tử hình về tội “Vận chuyển trái phép 
chất ma túy”.  

 
Hội đồng xét xử phúc thẩm nhận định: Tính chất vụ án đặc biệt nghiêm 

trọng, lượng Heroin bị cáo vận chuyển 7,73 kg là đặc biệt lớn (so với 100 gam 
heroin quy định tại điểm b khoản 4 Điều 250 BLHS); bị cáo có nhân thân xấu, đã 
nhiều lần bị xử phạt tù về tội đánh bạc, gá bạc, vì vậy cần thiết phải áp dụng hình 
phạt tử hình mới đủ sức răn đe, phòng ngừa chung và phòng ngừa riêng. Tòa án 
cấp sơ thẩm áp dụng hình phạt tù chung thân là không tương xứng với mức độ 
phạm tội của bị cáo”. Theo tác giả, đây là trường hợp khối lượng Heroin vận 
chuyển đặc biệt lớn, gấp rất nhiều lần mức quy định tại điểm b khoản 4 Điều 250 
BLHS, lại có nhân thân xấu nên xử tử hình là đúng. Tòa án cấp sơ thẩm đã quá 
nhấn mạnh các tình tiết giảm nhẹ trong khi đó không phải là những tình tiết giảm 
nhẹ đặc biệt để loại trừ án tử hình mà không xem xét đầy đủ các tình tiết tăng 
nặng khác có tính quyết định đến việc áp dụng hình phạt tử hình, chưa đánh giá 
đầy đủ về nhân thân và hoàn cảnh phạm tội của bị cáo cũng như khối lượng 
heroin đặc biệt lớn có tính quyết định phải áp dụng hình phạt tử hình. Mặc dù 
quan điểm của tác giả là trong tương lai cần bỏ hình phạt tử hình đối với tội này, 
nhưng với quy định của pháp luật hình sự tại thời điểm này và với mức độ đặc 
biệt nghiêm trọng, đặc biệt nguy hiểm của hành vi phạm tội thì việc áp dụng 
hình phạt tử hình đối với bị cáo là hoàn toàn chính xác, đủ sức răn đe, phòng 
ngừa chung và phòng ngừa riêng.  

 
21 Bản án số 264/2019/HSPT ngày 17/9/2019, Tòa án nhân dân cấp cao tại Đà Nẵng. 
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So sánh với thực trạng áp dụng hình phạt đối với tội phạm về ma túy ở các 
địa phương khác đối với các vụ án có tính chất mức độ nguy hiểm tương đương 
có thể thấy mức hình phạt chung than do tòa án cấp sơ thẩm áp dụng là quá nhẹ, 
chưa đúng pháp luật cũng như chưa xem xét toàn diện các tình tiết của vụ án 
cũng như nhân than người phạm tội và việc tòa án cấp phúc thẩm chấp nhận 
kháng nghị, tăng mức hình phạt đối với bị cáo từ chung thana lên tử hình là phù 
hợp. Điều này có thể được thể hiện qua việc so sánh với việc áp dụng pháp luật 
trong vụ án 115/2019/HSPT: 

Vụ án tại Hải Dương22 cụ thể như sau: 
Vào lúc 17 h ngày 21/12/2017, lực lượng cảnh sát giao thông 

công an tỉnh Hải Dương dừng, kiểm tra xe ô tô BKS 15A-118.41 
phát hiện bắt quả tang Ngô Tuấn A ngồi ghế sau có hành vi vận 
chuyển trái phép chất ma túy; kiểm tra chiếc ba lô Ngô Tuấn A 
đang ôm phát hiện thu giữ 16 túi ni lon màu xanh, 054 túi ni lon 
màu hồng, bên trong có chứa các viên nén màu xanh và hồng, 02 
bánh hình hộp chữ nhật. Kết luận giám định là chất ma túy 
Methamphetamine với số lượng 2.353,97 gam; 708,72 gam là loại 
Heroin, tổng cộng 3.062,69 gam. Sau khi bị bắt, trong quá trình 
điều tra và xét xử, Ngô Tuấn A khai nhận vận chuyển ma túy cho 
một người tên Hùng không rõ địa chỉ từ thành phố Thanh Hóa về 
Hải Phòng để lấy tiền công 8.000.000 đồng. Tòa án cấp sơ thẩm đã 
áp dụng hình phạt tử hình đối với Ngô Tuấn A. Bản án bị kháng 
cáo. 

  
Khi xem xét kháng cáo của bị cáo, tại bản án sơ thẩm đã nhận định: hành 

vi phạm tội của bị cáo Ngô Tuấn A bị tòa án cấp sơ thẩm xử phạt về tội vận 
chuyển trái phép chất ma túy là có căn cứ, đúng người, đúng tội và đúng pháp 
luật. Tính chất hành vi phạm tội của bị cáo là đặc biệt nghiêm trọng. Hành vi vận 
chuyển trái phép chất ma túy đã bị Nhà nước nghiêm cấm và BLHS quy định 
hình phạt rất nghiêm khắc, điều đó bị cáo nhận thức được song đã bất chấp pháp 

 
22 Bản án số 115/2019 / HSPT ngày 13/3/2018 của TAND Tối cao tại Hà Nội (bị cáo Ngô Tuấn A, mức án: tử 
hình, cấp sơ thẩm) 
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luật vận chuyển số lượng ma túy đặc biệt lớn nhằm thu lợi bất chính. Hành vi 
của bị cáo đã tiếp tay cho tệ nạn ma túy trong xã hội phát sinh, phát triển, gây 
hậu quả xấu trong đời sống xã hội, xâm phạm trật tự trị an, bị dư luận xã hội bất 
bình, lên án, đòi hỏi pháp luật phải xử phạt thật nghiêm khắc thì mới có tác dụng 
răn đe, phòng chống loại tội phạm này. Khi quyết định hình phạt, tòa án cấp sơ 
thẩm đã đánh giá tính chất đặc biệt nghiêm trọng về hành vi phạm tội của bị cáo, 
trọng lượng chất ma túy bị cáo vận chuyển, xem xét về nhân thân, áp dụng tình 
tiết giảm nhẹ để xử phạt bị cáo tử hình là có căn cứ và đúng pháp luật. Vì vậy, 
tòa án cấp phúc thẩm đã bác kháng cáo, giữ nguyên mức hình phạt tử hình đối 
với bị cáo. Như vậy, cùng là hành vi vận chuyển trái phép chất ma túy với đặc 
điểm nhân thân của bị cáo tương đồng, vụ án ở Đăk Lăk có số lượng ma túy 
được vận chuyển lớn hơn (22 bánh Heroin với trọng lượng 7,73 kg) nhưng hình 
phạt được cấp sơ thẩm áp dụng chỉ là tù chung thân còn vụ án ở Hải Dương thì 
trọng lượng ma túy được bị cáo vận chuyển ít hơn (3.062,69 gam tức là hơn 3kg) 
nhưng đã bị áp dụng hình phạt tử hình.  

Như vậy, nếu xem xét sự nghiêm minh, thống nhất trong áp dụng pháp 
luật thì rõ ràng việc áp dụng pháp luật ở Dak Lak23 và Hải Dương24 cho cùng 
trường hợp phạm tội tương đồng đã không thống nhất. Chính vì vậy, việc tòa án 
cấp phúc thẩm chấp nhận kháng nghị của Viện kiểm sát, tăng hình phạt từ chung 
thân lên tử hình đối với bị cáo trong vụ án ở Đăk Lăk là đúng quy định của pháp 
luật và đảm bảo sự đúng đắn, thống nhất trong áp dụng pháp luật giữa các địa 
phương khi quyết định hình phạt đối với loại tội phạm này. Thực trạng trên cho 
thấy, mặc dù với xu hướng giảm nhưng hình phạt tử hình ở các tỉnh miền Trung 
nói riêng và cả nước nói chung vẫn rất cần được cân nhắc áp dụng một cách 
đúng đắn, đảm bảo đúng quy định của pháp luật, không gây oan sai hay bỏ lọt tội 
phạm nhưng cũng phải phù hợp với tính chất mức độ nguy hiểm của tội phạm, 

 
23 Bản án sơ thẩm số 24/2019 / HSST ngày 17/05/2019 của Tòa án nhân dân tỉnh Đắk Lắk (bị cáo Phan Thị Đ, 
mức án: tù chung thân, cấp sơ thẩm và Bản án số 264/2019 / HSPT ngày 17/09/2019, TAND tối cao tại Đà Nẵng 
(bị cáo Phan Thị Đ, mức án: tử hình, cấp phúc thẩm),  
https://thuvienphapluat.vn/banan/ban-an/ban-an-2642019hspt-ngay-17092019-ve-toi-van-chuyen-trai-phep-chat-
ma-tuy-108658 
 
24 Bản án số 115/2019 / HSPT ngày 13/3/2018 của TAND Tối cao tại Hà Nội (bị cáo Ngô Tuấn A, mức án: tử 
hình, cấp sơ thẩm) 

https://thuvienphapluat.vn/banan/ban-an/ban-an-2642019hspt-ngay-17092019-ve-toi-van-chuyen-trai-phep-chat-ma-tuy-108658
https://thuvienphapluat.vn/banan/ban-an/ban-an-2642019hspt-ngay-17092019-ve-toi-van-chuyen-trai-phep-chat-ma-tuy-108658
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có tác dụng trong đấu tranh phòng chống tội phạm và thống nhất trong nhận thức 
cũng như áp dụng pháp luật giữa các địa phương. Rõ ràng, chúng ta cần xem xét 
lại chất lượng xét xử đối với các tội danh có áp dụng hình phạt đặc biệt này, xác 
định và có giải pháp khắc phục đối với những nguyên nhân gây ra những sai 
lầm, thiếu sót.  

Theo chúng tôi, nguyên nhân của những sai lầm, thiếu sót này xuất phát từ 
cả nhân tố chủ quan và khách quan. Về nguyên nhân chủ quan, đó là: Hội đồng 
xét xử chưa xem xét, đánh giá toàn diện các chứng cứ, các tài liệu, tình tiết liên 
quan đến vụ án có ý nghĩa để xác định chính xác tính chất của vụ án mà bị cáo 
đáng bị phạt tù chung thân hay tử hình, tư duy đánh giá chứng cứ chưa cao; Hội 
đồng xét xử xác định hành vi phạm tội chưa đúng với mức độ thực tế của hành vi 
đó; Quá nhấn mạnh các tình tiết giảm nhẹ trong khi đó không phải là những tình 
tiết giảm nhẹ đặc biệt để loại trừ án tử hình mà không xem xét đầy đủ các tình 
tiết tăng nặng khác có tính quyết định đến việc áp dụng hình phạt tử hình, chưa 
đánh giá đầy đủ về nhân thân và hoàn cảnh phạm tội của bị cáo; cũng có những 
trường hợp Hội đồng xét xử thiếu bản lĩnh khi không dám tuyên hình phạt tử 
hình đối với người phạm tội hoặc khả năng lượng hình hạn chế. Về yếu tố khách 
quan: Điều 40 BLHS hiện hành quy định chỉ áp dụng hình phạt tử hình đối với 
người phạm tội đặc biệt nghiêm trọng thuộc một trong nhóm các tội được quy 
định như tội xâm phạm an ninh quốc gia, … nhưng chưa có quy định hoặc 
hướng dẫn “phạm tội thuộc trường hợp đặc biệt nghiêm trọng” trong tội đặc biệt 
nghiêm trọng làm căn cứ thống nhất để áp dụng hình phạt tử hình. Điều này làm 
cho Hội đồng xét xử khi lượng hình còn lúng túng trong việc lựa chọn giữa áp 
dụng hình phạt tù có thời hạn, tù chung thân hay tử hình, bởi lẽ không phải mọi 
trường hợp phạm tội đặc biệt nghiêm trọng đều phải tử hình.  

Để đảm bảo hình phạt tử hình đối với người phạm tội nói chung và phạm 
tội về ma túy nói riêng được áp dụng chính xác, hạn chế tối đa những sai lầm, 
thiếu sót thì những nguyên nhân trên cần được khắc phục một cách kịp thời và 
triệt để. Giải pháp đó có có thể là nâng cao trình độ hiểu biết, nhận thức pháp 
luật của người có thẩm quyền áp dụng pháp luật về hình phạt tử hình; đào tạo, 
xây dựng đội ngũ cán bộ tư pháp (nhất là Thẩm phán, Hội Thẩm) phải có bản 
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lĩnh vững vàng, không chỉ vững vàng trong hành động mà còn vững vàng cả tâm 
lý, không chùn bước hay lung lay trước các áp lực, tác động từ bên ngoài (như sợ 
trả thù, duy tâm…); kiên quyết đấu tranh chống tham nhũng liên quan đến chạy 
án, nhận hối lộ, bẻ cong công lý; khi áp dụng pháp luật về hình phạt tử hình vào 
hoạt động xét xử là một hoạt động hết sức nhạy cảm vì nó liên quan đến quyền 
sống của con người mà xu hướng chung của nhân loại là tiến tới xóa bỏ hình 
phạt đặc biệt này trong pháp luật hình sự.  

Do đó chúng tôi cho rằng những người có thẩm quyền áp dụng pháp luật 
về hình phạt tử hình chỉ nên xem xét việc áp dụng hình phạt này như là biện 
pháp cuối cùng (không còn lựa chọn nào khác). Bên cạnh đó, thẩm phán phải là 
người không chỉ phải giỏi về nghiệp vụ, bản lĩnh chính trị và nghề nghiệp vững 
vàng, tư cách đạo đức tốt, mà còn phải có trình độ kiến thức xã hội cao (Ví dụ 
như kiến thức về tội phạm học, tâm lý học, xã hội học…). Họ cần có một lượng 
kiến thức tổng hợp rất sâu rộng thì khả năng áp dụng đúng pháp luật về hình phạt 
tử hình sẽ được hạn chế. Nhất là không thể chấp nhận được các sai sót trong áp 
dụng hình phạt tử hình. Vì sai phạm này là không thể khắc phục. 

Vì vậy, cần phải xử lý nghiêm minh đối với những người có thẩm quyền 
áp dụng pháp luật đã để xảy ra những sai lầm nghiêm trọng và gây ra hậu quả 
đặc biệt nghiêm trọng cho xã hội cũng như cho bản thân người phạm tội như: xử 
tử hình oan người vô tội, đáng tử hình lại không xử tử hình,… Từ đó, tùy theo 
mức độ sai phạm, nguyên nhân gây ra sai phạm mà áp dụng pháp luật xử lý 
nghiêm minh hành vi sai phạm.  

Hiện ở Việt Nam chỉ mới nêu hình thức xử lý dừng việc xét xử đối với 
Thẩm phán nếu Thẩm phán có số bản án, quyết định bị hủy trên 3% so với tổng 
số vụ việc giải quyết/năm công tác25. Chưa có quy định riêng về các trường hợp 
áp dụng sai hình phạt tử hình. Đây là một lỗ hổng lớn trong pháp luật. 

Chúng tôi cho rằng cần quy định: “xử lý dừng việc xét xử đối với Thẩm 
phán nếu Thẩm phán có số bản án, quyết định bị hủy trên 3% so với tổng số vụ 
việc giải quyết/năm công tác hoặc có sai lầm trong xét xử 01 vụ án tử hình”. 

 
25 Quy định về xử lý vi phạm đối với Thẩm phán, công chức, viên chức, người lao động trong ngành TAND 
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Việc khắc phục những nguyên nhân, chủ quan, khách quan nêu trên đồng 
thời với giải pháp đưa ra chế tài nghiêm khắc cho trường hợp áp dụng sai hình 
phạt tử hình sẽ giúp cho việc áp dụng hình phạt tử hình nói chung và áp dụng 
hình phạt tử hình đối với tội phạm về ma túy nói chung được thực hiện một cách 
chính xác, đúng pháp luật, đảm bảo tính nghiêm minh của pháp luật cũng như 
đảm bảo quyền sống – quyền thiêng liêng nhất của con người. 

 
Kết luận: 
Nhà nước Việt Nam vẫn giữ quan niệm hình phạt càng nặng thì sức răn đe 

và phòng ngừa tội phạm càng hiệu quả. Vì vậy cần áp dụng hình phạt nghiêm 
khắc nhất là tử hình mới đủ sức răn đe và ngăn chặn tội phạm ma túy – một tội 
phạm được coi là do lợi nhuận “siêu khủng” mà các đối tượng sẵn sàng bất chấp 
tất cả, kể cả mạng sống để sản xuất, vận chuyển hoặc buôn bán trái phép.Vì vậy, 
trong tổng số 13 tội danh về ma túy, có 03/13 tội danh vẫn quy định hình phạt 
cao nhất là tử hình.  

Mặc dù các số liệu nghiên cứu trong bài viết này cho thấy số bị cáo bị 
tuyên tử hình về tội phạm ma túy đã giảm đáng kể từ 1,15 bị cáo/ tỉnh/ năm (giai 
đoạn 1996-2001) xuống: 0,95 án tử hình ma túy/ tỉnh/ năm (Giai đoạn 2001-
2010) và hiện nay chỉ còn 0,28 án tử hình ma túy/ năm (giai đoạn 2015-2019). 
Nhưng nghiên cứu cụ thể các vụ án có tuyên bị cáo tử hình về tội ma túy ở 12 
tỉnh miền Trung Việt Nam (có 02 bị cáo phạm tội ma túy/ trên tổng số 17 bị cáo 
bị tuyên tử hình nói chung giai đoạn 2015-2019) cho thấy vẫn còn nhiều sai sót 
trong việc áp dụng hình phạt tử hình. Có 02 vụ án khi xét xử ở cấp Phúc thẩm đã có 
kết quả là tuyên sửa án sơ thẩm theo hướng giảm nhẹ từ tử hình xuống chung thân 
chiếm tỉ lệ 9,52% là một tỉ lệ theo chúng tôi không thể chấp nhận được. Đáng tiếc là 
Thẩm phán trong các vụ án này không bị đình chỉ xét xử các án tử hình. 

Bài viết từ đây có đề xuất và nhấn mạnh giải pháp Thẩm phán chỉ nên xem xét 
việc áp dụng hình phạt này như là biện pháp cuối cùng (không còn lựa chọn nào 
khác) và khi xét xử 01 vụ án tử hình có sai lầm (án bị cấp phúc thẩm tuyên hủy), 
Thẩm phán cần bị xử lý dừng việc xét xử mãi mãi./. 

 
TÀI LIỆU THAM KHẢO 
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