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Hầu hết các học giả viết về hình phạt tử hình ở Châu Á đều trích dẫn số liệu sau: Châu 
Á là nơi chiếm khoảng 90% tổng số vụ thi hành án tử hình trên toàn thế giới.1 Ngày 
nay, Châu Á được mô tả như là ‘trận tuyến’ mới cho những cải cách pháp luật và tranh 
luận về chính sách liên quan đến hình phạt tử hình,2 và là chiến trường mang tính chiến 
lược cho những người ủng hộ việc bãi bỏ [hình phạt này].3

Bài tham luận ngắn gọn này thực hiện hai công việc. Thứ nhất, nó tóm tắt các công 
trình nghiên cứu về hình phạt tử hình ở Châu Á. Bài viết này (cùng với Danh mục tài 
liệu tham khảo ở Phụ lục 1) đưa ra các nhận xét về pháp luật và thực tiễn áp dụng hình 
phạt tử hình ở Châu Á. Thứ hai, trên cơ sở những kinh nghiệm trong khu vực và bình 
luận từ bên ngoài, bài viết này sẽ tóm tắt các giải pháp đang được áp dụng hoặc đề 
xuất nhằm giảm bớt việc sử dụng hình phạt tử hình ở Châu Á.

Trước khi bắt đầu, [cần lưy ý] một số vấn đề liên quan đến việc nhận thức và tiến hành 
các thảo luận về hình phạt tử hình ở ‘Châu Á’. Khi nói đến ‘hình phạt tử hình ở Châu Á’, 
[chúng ta] đang ngầm định rằng chúng ta có thể, và nên, phân biệt hình phạt tử hình ở 
khu vực này với những nơi khác trên thế giới. Những thảo luận như vậy về hình phạt 
tử hình ở ‘Châu Á’ gặp phải những khó khăn cả về thực tiễn và lý luận.

1 Tác giả xin cảm ơn Mary Kozlovski, Tiến sỹ Luật Thực hành (JD), Trường Luật Melbourne, 
vì những hỗ trợ về mặt nghiên cứu liên quan đến bài viết này và danh mục tài liệu tham khảo 
đính kèm.

  Hầu hết các học giả trích dẫn số liệu khoảng hoặc hơn 90%: David T Johnson và Franklin E 
Zimring, The Next Frontier: National Development, Political Change, and the Death Penalty in 
Asia [Trận tuyến Tiếp theo: Sự Tiến bộ ở Các Quốc gia, Những Thay đổi về Chính trị, và Hình 
phạt Tử hình ở Châu Á] (Oxford University Press [Nhà Xuất bản Đại học Oxford], 2009) tr. 8; 
Roger Hood và Carolyn Hoyle, The Death Penalty: A Worldwide Perspective [Hình phạt Tử 
hình: Góc nhìn Toàn cầu] (Oxford University Press [Nhà Xuất bản Đại học Oxford], tái bản lần 
thứ 5, 2015) tr. 98; Lill Scherdin, ‘Introduction’ [Lời Giới thiệu] trong Lill Scherdin (chủ biên), 
Capital Punishment: A Hazard to a Sustainable Criminal Justice System? [Hình phạt Tử hình: 
Mối Nguy hiểm Cho Một Hệ thống Tư pháp Hình sự Bền vững?] (Ashgate, 2014) tr. 7.

2 Johnson và Zimring, chú thích 1, tr. 3.

3 Về những phê bình đối với quan niệm xem bãi bỏ hình phạt tử hình như là một ‘xu hướng 
toàn cầu’, xem: Yu Zhigang, ‘Abolition or Retention: Rethinking the Death Penalty in China’ 
[Bãi bỏ hay Duy trì: Thử Nghĩ lại về Hình phạt Tử hình ở Trung Quốc] (2009) 30(2) Social 
Sciences in China [Khoa học Xã hội Trung Quốc] tr. 178.
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Thứ nhất, hiện không có định nghĩa nào về Châu Á. Trong khi có một nhóm quốc gia 
[được xem là] các quốc gia chính của ‘Châu Á’, các nhà bình luận đã đưa vào hoặc loại 
trừ các quốc gia khác nhau khỏi [khái niệm] Châu Á với hàm ý phân tích các dữ liệu 
hiện có về hình phạt tử hình và so sánh Châu Á với ‘phần còn lại’ của thế giới. 

Thứ hai, điều kiện chính trị, kinh tế và xã hội của các nước Châu Á là không giống 
nhau.4 Do những khác biệt như vậy, sẽ là sai lầm lớn nếu [chúng ta] giả định trước về 
‘bất kỳ nhân tố chung nào có tính chất khu vực, văn hóa, tôn giáo hoặc lịch sử như là 
những nhân tố quyết định chính sách hiện tại về hình phạt tử hình’.5 Sự đa dạng về hệ 
thống chính trị, kinh tế và xã hội đến lượt nó lại tạo ra sự đa dạng trong chính sách và 
thực tiễn về hình phạt tử hình ở Châu Á.6

Vấn đề tồn tại thứ ba là việc thiếu hụt các dữ liệu đáng tin cậy về hình phạt tử hình ở 
Châu Á. Chính phủ Việt Nam và Trung Quốc xác định thông tin về hình phạt tử hình là 
một bí mật quốc gia.7 Dù có thể tiếp cận được với một số dữ liệu chính thức, nhiều quốc 
gia có thi hành hình phạt tử hình không cung cấp hoặc cung cấp rất ít về những dữ liệu 
này.8 Sự thiếu thốn về số liệu liên quan đến Trung Quốc là một vấn đề rất lớn vì đa phần 
các vụ thi hành án tử hình ở Châu Á diễn ra trên đất nước này. Khi không có số liệu 
chính xác và nhất quán, bức tranh về hình phạt tử hình ở Châu Á là không đầy đủ và 
việc nhận diện các xu hướng chung của khu vực có thể sẽ không chính xác. Ngoài ra, 
sẽ có một rủi ro là các nhà bình luận có thể sẽ dựa vào, hoặc suy diễn từ, các công trình 

4  Johnson và Zimring, chú thích 1, tr. 305.

5  Như trên tr. 26.

6  Hood và Hoyle, chú thích 1, tr. 99.

7  Bắc Triều Tiên, Ấn Độ và Pakistan không có báo cáo về những số liệu này. Về những nỗ lực 
tìm kiếm số liệu bị thiếu liên quan đến Bắc Triều Tiên và Ấn Độ, xem International Federation 
for Human Rights (FIDH) [Liên đoàn Quốc tế về Quyền Con người], The Death Penalty in 
North Korea: In the Machinery of a Totalitarian State [Hình phạt Tử hình ở  Bắc Triều Tiên: 
Bên trong Bộ máy Của Một Nhà nước Toàn trị] (Tháng 5/2013); Anup Surendranath và các 
tác giả khác, Death Penalty India Report: Volume 1 [Báo cáo về Hình phạt Tử hình ở Ấn Độ: 
Tập 1] (National Law University, Delhi Press [Đại học Luật Quốc gia, Nhà Xuất bản Delhi], 
2016); Anup Surendranath và các tác giả khác, Death Penalty India Report: Volume 2 [Báo 
cáo về Hình phạt Tử hình ở Ấn Độ: Tập 2] (National Law University, Delhi Press [Đại học Luật 
Quốc gia, Nhà Xuất bản Delhi], 2016). Giao Vu Cong đã cho biết Chính phủ Việt Nam đang 
‘xem xét lại’ quyết định không công bố thông tin về thi hành án tử hình: Giao Vu Cong, ‘Capital 
Punishment in Vietnam: Status and Perspective’ [Hình phạt Tử hình ở Việt Nam: Hiện trạng 
và Viễn cảnh] trong Peter Hodgkinson (chủ biên), Capital Punishment: New Perspectives 
[Hình phạt Tử hình: Những Cách nhìn Mới] (Ashgate, 2013) tr. 373.

8  Tổ chức Ân xá Quốc tế (Amnesty International) cũng gặp nhiều trở ngại trong việc thu thập 
các số liệu từ Lào, Malaysia và Singapore: Amnesty International, Death Sentences and 
Executions 2015 [Các Vụ Tuyên phạt và Thi hành Án Tử hình Năm 2015] (Tháng 4/2016) tr. 
25.
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nghiên cứu phong phú về hình phạt tử hình ở Mỹ để đưa ra các nhận xét về Châu Á,9 
nhất là trong bối cảnh có rất ít số liệu có thể tiếp cận được liên quan đến khu vực này.

Thứ tư, có thể nói rằng đang tồn tại một xu hướng xem việc áp dụng các biện pháp cắt 
giảm [hình phạt tử hình] như là [dấu hiệu] tất yếu của việc bãi bỏ [hình phạt này] trong 
tương lai. Quan niệm này có thể che khuất những xu hướng khác.10 Các quốc gia có 
thể giảm hình phạt tử hình mà không bãi  bỏ hoàn toàn, và những quốc gia ‘bãi bỏ hình 
phạt tử hình trên thực tế’ có thể và thực tế là đã từng phục hồi việc thi hành án tử hình.

I HìnH pHạt tử HìnH ở CHâu Á: nHững nHận xét Rút Ra từ CÁC Công tRìnH ngHIên Cứu

Bất kể ‘những rủi ro’ của việc thảo luận về hình phạt tử hình ở Châu Á, các nhà bình 
luận (các học giả, những người hành nghề luật và các tổ chức khác nhau) đã đưa ra 
nhiều nhận xét quan trọng về hình phạt tử hình ở Châu Á, trong đó có những nhận xét 
liên quan chặt chẽ với nhau. Trong mục này, [tác giả] sẽ tóm tắt ngắn gọn các công trình 
nghiên cứu trước đây về hình phạt tử hình ở Châu Á. Nhiều nhận xét được đưa ra [ở 
đây] không chỉ dành riêng Châu Á và cũng không dành cho toàn bộ Châu Á. [Ngoài ra, 
còn] có một danh mục tài liệu tham khảo mở rộng đính kèm tại Phụ lục 1. 

Số lượng các vụ thi hành án tử hình ở hầu hết các quốc gia Châu Á đều giảm trong 
những năm gần đây,11 mặc dù quy luật này có nhiều ngoại lệ ở Châu Á hơn là ở những 
khu vực khác.12 Johnson và Zimring dự đoán rằng hình phạt tử hình ở Châu Á sẽ ‘tiếp 
tục giảm tuy không ổn định’13 do đang tồn tại một ‘xu hướng suy giảm mạnh mẽ’ cả về 
số lượng các vụ thi hành án tử hình lẫn ‘danh tiếng xã hội’ (social reputation) của hình 

9 Peter Hodgkinson, ‘Introduction’ [Lời Giới thiệu] trong Peter Hodgkinson (chủ biên), Capital 
Punishment: New Perspectives [Hình phạt Tử hình: Những Cách nhìn Mới] (Ashgate, 2013) 
tr. 19; David T Johnson và Franklin E Zimring, ‘Taking Capital Punishment Seriously’ [Xem 
xét Nghiêm túc về Hình phạt Tử hình] (2006) 1(1) Asian Journal of Criminology [Tạp chí Tội 
phạm học Châu Á] tr. 89, tr. 94. Xem thêm Johnson và Zimring, chú thích 1, tr. 324–5. Các tác 
giả này đã chỉ ra những thiếu sót trong các công trình nghiên cứu đã xuất bản.

10 Cả Kerry Ann Akers và Peter Hodgkinson đều là những người phản đối hình phạt tử hình, 
song hai ông đều cho rằng các lập luận của những người đề xuất bãi bỏ hình phạt tử hình 
đã bị ‘cường điệu hoá’ và những thành công mà họ đạt được trong việc thu hẹp phạm vi [áp 
dụng] và giảm số vụ thi hành hình phạt tử hình sẽ bị ‘giảm bớt nếu không đi đôi với việc cải 
cách tận gốc rễ những thiếu sót căn bản tác động đến việc thực thi [pháp luật]’: xem tổng 
quát Kerry Ann Akers và Peter Hodgkinson, ‘A Critique of Litigation and Abolition Strategies: 
A Glass Half Empty’ [Phê bình Các Chiến lược về Kiện tụng và Bãi bỏ [Án Tử hình]: Một Cái 
Nhìn Bi quan] trong Hodgkinson, chú thích 9, tr. 29–62.

11 Hood và Hoyle, chú thích 1, tr. 99; Johnson và Zimring, chú thích 1, tr. 293.

12 Johnson và Zimring, chú thích 1, tr. 293.

13 Như trên tr. 329.
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phạt [này], kể cả là ở Trung Quốc.14 Có vẻ như số vụ tử hình ở Trung Quốc đã giảm từ 
khi bắt đầu có những cải cách liên quan đến hình phạt này vào năm 2006. Tính thiếu 
ổn định trong xu hướng cắt giảm [hình phạt tử hình] được thể hiện rõ trong hai bản báo 
cáo của các tổ chức quốc tế phi chính phủ vào năm 2016.15 Các nhà nghiên cứu không 
nhất thiết phải đồng ý rằng việc không có hoặc có ít hơn [các vụ tử hình trên thực tế] 
đồng nghĩa với việc một quốc gia nào đó sẽ bãi bỏ hình phạt tử hình. Quan điểm của 
Trung Quốc về hình phạt tử hình là ‘cải cách theo lộ trình chứ không bỏ hẳn’.16 Tuy 
không có vụ tử hình nào ở Hàn Quốc trong một khoảng thời gian dài nhưng các học giả 
vẫn chỉ dè dặt nhận xét rằng quốc gia này đang tiến đến việc bãi bỏ hình phạt tử hình.17 
Khả năng bãi bỏ hình phạt tử hình ở Ấn Độ cũng bị nghi ngờ.18

Chính sách của các quốc gia độc đoán đóng vai trò quyết định trong việc giảm số vụ 
tử hình ở Châu Á. Vào năm 2009, Trung Quốc, Việt Nam, Bắc Triều Tiên và Singapore 
cùng nhau chiếm tỷ lệ hơn 90% số vụ tử hình trên toàn thế giới.19 Hiện có những cách 
nhìn nhận khác nhau về việc liệu các quốc gia này sẽ bãi bỏ hình phạt tử hình hay 

14 Như trên tr. 327–8; Susan Trevaskes, ‘Lenient Death Sentencing and the ‘Cash for Clemency’ 
Debate’ [Sự Khoan dung trong Tuyên phạt Tử hình và Những Tranh luận ‘Đổi tiền Lấy Khoan 
hồng’] (2015) 73 China Journal [Tạp chí Trung Quốc] tr. 38, tr. 40; Amnesty International, chú 
thích 8, tr. 4.

15 Amnesty International, chú thích 8, tr. 25–42; FIDH, Going Backwards: The Death Penalty in 
Southeast Asia [Bước Thụt lùi: Hình phạt Tử hình ở Đông Nam Á] (tháng 10/2016) tr. 4.

16 Michelle Miao, ‘The Politics of China’s Death Penalty Reform in the Context of Global 
Abolitionism’ [Tính Chính trị của Cải cách Hình phạt Tử hình ở Trung Quốc trong Bối cảnh Bãi 
bỏ Hình phạt này trên Toàn Thế giới] (2013) 53(3) British Journal of Criminology [Tạp chí Tội 
phạm Học Anh Quốc] tr. 500, tr. 507. Lập luận tương tự cũng được đưa ra với trường hợp của 
Việt Nam: Pip Nicholson, ‘The Death Penalty in SE Asia: Is There a Trend towards Abolition?’ 
[Hình phạt Tử hình ở Đông Nam Á: Có hay Không Xu hướng Tiến đến Sự Bãi Bỏ?] The 
Conversation [Đàm thoại] (ngày 04/3/2015) <https://theconversation.com/the-death-penalty-
in-se-asia-is-there-a-trend-towards-abolition-37214>.

17 Sangmin Bae, ‘Death Penalty Moratorium in South Korea: Norms, Institutions and Leadership’ 
[Tạm Đình chỉ Thi hành Án Tử hình ở Hàn Quốc: ‘Các Quy chuẩn, Thiết chế và Sự Lãnh 
đạo] trong Scherdin, chú thích 1, tr. 172; Kuk Cho, ‘Death Penalty in Korea: From Unofficial 
Moratorium to Abolition?’ [Hình phạt Tử hình ở Hàn Quốc: Từ Tạm Đình chỉ Thi hành Phi 
Chính thức đến Bãi bỏ Hoàn toàn?] (2008) 3(1) Asian Journal of Comparative Law [Tạp 
chí Luật So sánh Châu Á] tr. 1, tr. 26; Byung-sun Cho, ‘Capital Punishment in South Korea: 
Progress and Prospects for Abolition De Jure’ [Hình phạt Tử hình ở Hàn Quốc: Những Tiến 
bộ và Triển vọng của Việc Bãi bỏ Chính thức] (2013) 4(1) City University of Hong Kong Law 
Review [Tạp chí Luật Đại học Thành thị Hồng Kông] tr. 45, tr. 68–9.

18 Bikramjeet Bakra, ‘A Knotty Tale: Understanding the Death Penalty in India’ [Một Câu chuyện 
Nan giải: Tìm hiểu Hình phạt Tử hình ở Ấn Độ] trong Scherdin, chú thích 1, tr. 224–7.

19 Johnson và Zimring, chú thích 1, tr. 299–300, 351.
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không. Nhiều nhà quan sát không tin rằng Trung Quốc sẽ bãi bỏ hình phạt tử hình trong 
thời gian sắp tới. Trong khi Hor20 cũng như Johnson và Zimring21 thận trọng nhưng 
lạc quan về việc bãi bỏ hình phạt tử hình ở Singapore, Chan lại tin rằng hình phạt này 
vẫn sẽ là một phần của hệ thống pháp luật Singapore trong tương lai có khả năng dự 
đoán được.22 Vào thời điểm này, theo những sửa đổi gần đây đối với Bộ luật Hình sự 
thì dường như Việt Nam sẽ cắt giảm các tội danh có thể bị áp dụng hình phạt tử hình. 
Nhưng cùng với đó, việc nước này tái thực hiện việc thi hành án tử hình, sau một thời 
gian gián đoạn do phải tìm nguồn dược phẩm cho việc [tử hình bằng cách] tiêm thuốc 
độc, đã làm gia tăng một cách nhanh chóng số lượng người bị tử hình. [Trong khi đó,] 
sự bí mật đã ngăn cản những thảo luận có ý nghĩa liên quan đến Bắc Triều Tiên.

Vào những năm 1980, hầu hết các quốc gia ở Châu Á, ngoại trừ Trung Quốc, đều có 
số vụ thi hành án tử hình ‘thấp hơn nhiều so với mức cần thiết để [được xem là] có vai 
trò quan trọng trong việc kiểm soát tội phạm’, một chỉ dấu cho khuynh hướng giảm bớt 
việc sử dụng tử hình như là một hình phạt trong dài hạn.23 Johnson and Zimring xếp 
khoảng 25—26 quốc gia Châu Á vào nhóm có ‘mức tử hình bằng không hoặc gần bằng 
không’ và phân biệt nhóm này với 3—4 quốc gia mà ở đó tử hình ‘thực thi chức năng 
của tư pháp hình sự’.24 Hood and Hoyle cho rằng việc giảm bớt [hình phạt tử hình] là 
kết quả của một ‘động lực mới’, trong đó các quốc gia không chỉ nhìn nhận tử hình như 
là một thành tố của chính sách tư pháp hình sự quốc gia, mà còn là biểu hiện của việc 
phủ nhận các quyền phổ quát của con người.25 Mặc dù vậy, hiện đang có những quan 
điểm khác nhau về vấn đề này. Nhiều quốc gia vẫn từ chối bãi bỏ án tử hình dựa trên 
lý do về chủ quyền quốc gia và các lý do khác. Có thể nói rằng đã có một sự thụt lùi 
trong việc bãi bỏ hoặc giảm bớt [hình phạt tử hình] trong vài năm trở lại đây, với việc 

20 Michael Hor, ‘Singapore’s Death Penalty: The Beginning of the End? [Hình phạt Tử hình 
ở Singapore: Khởi đầu của Sự kết thúc?] trong Roger Hood and Surya Deva (chủ biên), 
Confronting Capital Punishment in Asia: Human Rights, Politics and Public Opinion [Đối diện 
với Hình phạt Tử hình ở Châu Á: Quyền Con người, Hệ thống Chính trị và Quan điểm của 
Công chúng] (Oxford University Press [Nhà Xuất bản Đại học Oxford], 2013) tr. 164.

21 Johnson và Zimring, chú thích 1, tr. 352.

22 Wing-Cheong Chan, The Death Penalty in Singapore: In Decline but Still Too Soon for 
Optimism [Hình phạt Tử hình ở Singapore: Đang giảm nhưng Còn Quá sớm để Lạc quan] 
(2016) 11(3) Asian Journal of Criminology [Tạp chí Tội phạm học Châu Á] tr. 179, tr. 197–8.

23 Johnson và Zimring, chú thích 1, tr. 291.

24 Trong nhóm này, Johnson và Zimring tính cả Trung Quốc, Bắc Triều Tiên, Singapore và Việt 
Nam: Johnson và Zimring, chú thích 1, tr. 299–300.

25 Roger Hood và Carolyn Hoyle, ‘Abolishing the Death Penalty Worldwide: The Impact of a 
“New Dynamic”’ [‘Bãi bỏ Hình phạt Tử hình trên Toàn Thế giới: Ảnh hưởng của một “Động lực 
Mới”] (2009) 38 Crime and Justice: A Review of Research [Tội phạm và Công lý: Bình duyệt 
Các Nghiên cứu] tr. 1, tr. 7, 17. Xem thêm Hood và Hoyle, chú thích 1, tr. 17 – 18.
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Việt Nam, Ấn Độ và Indonesia tái thực hiện việc thi hành án tử hình. Và đây chỉ là ba 
trong số những nước Châu Á mà khuynh hướng này đang diễn ra.

Chính sách về hình phạt tử hình ở Châu Á chịu sự kiểm soát chặt chẽ ở cấp quốc gia.26 
Sự hiện diện của yếu tố quốc tế và hợp tác trong khu vực về hình phạt tử hình ở Châu 
Á là rất yếu.27 Trong khi mô tả các chính sách về hình phạt tử hình của Hàn Quốc, Bae 
đã nhận định rằng ‘áp lực nhóm đồng đẳng’ (peer-group pressure), đến từ các quốc gia 
láng giềng hoặc các tổ chức trong khu vực, chưa bao giờ có vai trò quyết định trong 
việc thúc đẩy việc bãi bỏ hình phạt tử hình ở Châu Á.28

Trong mỗi quốc gia, các đặc trưng của chính phủ cũng như mức độ chấp nhận và sử 
dụng hình phạt tử hình của giới tinh hoa chính trị có ảnh hưởng mạnh mẽ đến việc áp 
dụng hình phạt này ở Châu Á.29 Bae cho rằng việc duy trì và sử dụng hình phạt tử hình 
ở mức độ cao tại Châu Á xuất phát ‘không phải từ một nền văn hóa đã định sẵn, mà 
là từ những hành động nhằm thực thi ý chí chính trị’ và sự diễn giải các giá trị văn hóa 
phù hợp với lợi ích của những nhà cầm quyền độc đoán.30 Một số học giả cho rằng 
các quốc gia phát triển về kinh tế phần nào đó có khuynh hướng mạnh mẽ hơn trong 
việc cắt giảm án tử hình.31 [Song] các bằng chứng ở đây là không thực sự chắc chắn.

Nhiều cuộc khảo sát về ý kiến công chúng đối với hình phạt tử hình (tất cả đều có 
những hạn chế nhất định) cho thấy sự ủng hộ từ mức độ khiêm tốn cho đến mạnh mẽ 
[đối với hình phạt này] ở các quốc gia Châu Á, bao gồm Trung Quốc,32 Indonesisa,33 

26 Johnson và Zimring, chú thích 1, tr. 330, 344.

27 Như trên tr. 337–8, 341.

28 Bae, chú thích 17, tr. 171–2.

29 Johnson và Zimring, chú thích 1, tr. 297–8.

30 Sangmin Bae, ‘Is the Death Penalty an Asian Value?’ [Hình phạt Tử hình Có Là một Giá trị 
của Châu Á?] (2008) 39(1) Asian Affairs [Các Vấn đề Châu Á] tr. 47, tr. 55.

31 Johnson và Zimring liệt kê Hàn Quốc và Đài Loan như những ví dụ, nhưng lưu ý Nhật Bản 
và Singapore là những ngoại lệ. Hơn nữa, trong số các quốc gia nghèo nhất Châu Á đã có 
những nước bãi bỏ hình phạt tử hình như Campuchia và Nepal: Johnson và Zimring, chú 
thích 1, tr. 293–5.

32 Trevaskes, chú thích 14, tr. 43.

33 Todung Mulya Lubis, ‘Abolition of the Death Penalty: Indonesia at a Crossroads’ [Bãi bỏ Hình 
phạt Tử hình: Indonesia giữa Ngã ba đường] trong Scherdin, chú thích 1, tr. 253–4.
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Nhật Bản,34 Malaysia,35 Hàn Quốc,36 và Việt Nam37. Một số nhà nghiên cứu cho thấy 
rằng sự ủng hộ của công chúng không chắc chắn như là chúng ta tưởng ở Nhật Bản38 
hoặc Malaysia.39 Sự ủng hộ của công chúng cho hình phạt tử hình ở Ấn Độ40 và Đài 
Loan41 là không rõ ràng. Một số chính phủ ở Châu Á đã viện dẫn sự ủng hộ của công 

34 Mitsue Inazumi, ‘The Regional Difference on Human Rights and Criminal Justice: Judicial Self-
Determination Lost Through the Suppression from Western States? Universal Jurisdiction 
and Prohibition of the Death Penalty’ [Sự Khác biệt giữa các Khu vực về Quyền Con người 
và Tư pháp hình sự: Đánh mất Quyền Tự quyết của Cơ quan Tư pháp do Sự Áp chế từ các 
Quốc gia Phương Tây? Thẩm quyền Tài phán Toàn cầu và Việc Nghiêm cấm Hình phạt Tử 
hình] (2013) 1 Korean Journal of International and Comparative Law [Tạp chí Luật Quốc tế và 
[Luật] So sánh Hàn Quốc] tr. 188, tr. 200; Shanhe Jiang, Rebecca Pilot và Toyoji Saito, ‘Why 
Japanese Support the Death Penalty’ [Tại sao Nhật Bản Ủng hộ Hình phạt Tử hình?] (2010) 
20(3) International Criminal Justice Review [Tạp chí Tư pháp Hình sự Quốc tế] tr. 302.

35 Roger Hood, The Death Penalty in Malaysia: Public Opinion on the Mandatory Death Penalty 
for Drug Trafficking, Murder and Firearms Offences [Hình phạt Tử hình ở Malaysia: Quan 
điểm của Công chúng về Hình phạt Tử hình Bắt buộc đối với Tội phạm Buôn bán Ma túy, Giết 
người và [Tội phạm] Có Vũ trang] (Death Penalty Project [Dự án Hình phạt Tử hình], 2013).

36 Bae, chú thích 17,  tr. 172; Cho, chú thích 17, tr. 1.

37 Khoa Luật, Đại học quốc gia Hà Nội, Báo cáo kết quả đề án khảo sát về hình phạt tử hình, Hà 
Nội: Đại học Quốc gia Hà Nội (2011), được trích dẫn trong Giao Vu Cong, ‘Capital Punishment 
in Vietnam: Status and Perspective’ [Hình phạt Tử hình ở Việt Nam: Hiện trạng và Viễn cảnh] 
trong Hodgkinson, chú thích 7, tr. 376–8.

38 Mai Sato và Paul Bacon, The Public Opinion Myth: Why Japan Retains the Death Penalty 
[Huyền thoại về Ý kiến Công chúng: Tại sao Nhật Bản Vẫn Giữ Hình phạt Tử hình] (Death 
Penalty Project [Dự án Hình phạt Tử hình], 2015), tr. 12–13.

39 Hood, chú thích 35. Xem thêm các nhận xét của Novak về sự giảm sút trong sự ủng hộ 
đối với hình phạt tử hình bắt buộc ở Malaysia: Andrew Novak, The Global Decline of the 
Mandatory Death Penalty: Constitutional Jurisprudence and Legislative Reform in Africa, Asia 
and the Caribbean [Xu hướng Giảm Hình phạt Tử hình Bắt Buộc trên Toàn Thế giới: Khoa 
học Luật Hiến pháp và Cải cách Lập pháp ở Châu Phi, Châu Á và Vùng Caribê] (Ashgate, 
2014) 80.

40 Eric G Lambert và các tác giả khác, ‘Views on the Death Penalty Among College Students in 
India [Các Quan điểm về Hình phạt Tử hình trong Sinh viên ở Ấn Độ] (2008) 10(2) Punishment 
and Society [Hình phạt và Xã hội] tr. 207.

41 Fort Fu-Te Liao, ‘Why Taiwan’s de facto Moratorium was Established and Lost’ [Tại sao Đài 
Loan Tạm ngưng [Thi hành Án Tử hình] Trên Thực tế rồi Tái tục?] trong Scherdin, chú thích 1, 
tr. 175–6; Nigel Li, Wei-Jen Chen và Jeffrey Li, ‘Taiwan: Cutting the Gordian Knot – Applying 
Article 16 of the ICCPR to End Capital Punishment [‘Đài Loan: Giải quyết Vấn đề Hóc búa – 
Áp dụng Điều 16 Công ước về Quyền Dân sự và Chính trị để Chấm dứt Hình phạt Tử hình] 
trong Hodgkinson, chú thích 9, tr. 222.
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chúng như là một lý do để duy trì hình phạt tử hình.42

Sự lãnh đạo mạnh mẽ về phương diện chính trị và/hoặc tư pháp có vai trò ảnh hưởng 
trong cải cách hình phạt tử hình ở Châu Á,43 và có thể tác động đến ý kiến của công 
chúng.44 Các cải cách đối với hình phạt tử hình ở Trung Quốc kể từ năm 2006 đã được 
dẫn dắt chủ yếu bởi những người có tư tưởng đổi mới trong Tòa án Nhân dân Tối cao 
hơn là các yêu cầu của công chúng về việc bãi bỏ án tử hình.45 Ý chí chính trị và/hoặc 
của cơ quan tư pháp cũng là yếu tố quyết định trong chính sách về hình phạt tử hình 
ở Hàn Quốc46 và Đài Loan,47 chưa kể đến những quốc gia khác. Ở Indonesia, các cơ 
quan tư pháp cũng [đóng vai trò] rất năng động, khởi nguồn từ một số luật gia hàng 
đầu.48

Đã xuất hiện sự chú ý ngày càng lớn đối với hoàn cảnh cá nhân của những người bị 
tuyên và thi hành hình phạt tử hình, bao gồm tình trạng kinh tế xã hội của [phạm nhân], 
vai trò của họ trong việc thực hiện một tội phạm cụ thể, năng lực nhận thức và tình 
trạng tâm thần của họ và những yếu tố khác. Sự quan tâm đối với vấn đề này được thể 

42 Fifa Rahman, ‘Capital Punishment for Drug Offenses [Hình phạt Tử hình đối với Tội phạm về 
Ma túy] trong Fifa Rahman và Nick Crofts (chủ biên), Drug Law Reform in East and Southeast 
Asia [Cải cách Pháp luật về Ma Tuý và Khu vực Đông Nam Á] (Lexington Books, 2013) tr. 
258; Inazumi, chú thích 34, tr. 200; Trevaskes, chú thích 14, tr. 43.

43 Johnson and Zimring, chú thích 1, tr. 301–3.

44 Office of the High Commissioner for Human Rights (OHCHR) [Văn phòng Cao uỷ Nhân 
quyền], Regional Office for South-East Asia [Văn phòng Khu vực Đông Nam Á], ‘Moving 
Away from the Death Penalty: Lessons in South-East Asia’ [Bãi bỏ Hình phạt Tử hình: Những 
Bài học ở Đông Nam Á] (2013) tr. 18–19; Sato and Bacon, chú thích 38, tr. 12; Bae, chú thích 
17,tr. 172.

45 Trevaskes, chú thích 14, tr. 40, 43–4.

46 Cho, chú thích 17, tr. 26.

47 Fort Fu-Te Liao, chú thích 41, tr. 192.

48 Jimly Asshidiquie, ‘Islam, Democracy and the Future of the Death Penalty’ [Đạo Hồi, Nền Dân 
chủ và Tương lai của Hình phạt tử hình], ALC Briefing Paper No. 5 [Báo cáo Tóm tắt số 5 của 
ALC], 2015:   <http://law.unimelb.edu.au/__data/assets/pdf_file/0004/1685947/ALC-CILIS-
Policy-Paper-10-Asshiddiqie_final.pdf>.
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hiện trong các nghiên cứu,49 trao đổi học thuật,50 ý kiến công chúng,51 cũng như các 
chính sách và pháp luật ở các nước Châu Á.52

Những khác biệt trong hiến pháp của các quốc gia Châu Á có thể ảnh hưởng đến việc 
hình phạt tử hình có được áp dụng hay không và được áp dụng như thế nào. Chẳng 
hạn, các khiếu kiện về tính hợp hiến của hình phạt tử hình bắt buộc đã thành công ở 
Ấn Độ,53 nhưng lại thất bại ở Singapore, Malaysia hoặc Indonesia.54

II HìnH pHạt tử HìnH ở CHâu Á: CÁC CHIến lượC Cắt gIảm

Có sự khác biệt đáng kể giữa các quốc gia Châu Á trong chiến lược cắt giảm [hình 
phạt tử hình]. Bài viết này không bàn luận về tính đúng sai của việc bãi bỏ so với cắt 
giảm hình phạt tử hình. Thay vào đó, nó chỉ ra sự cần thiết của việc chia sẻ [thông tin] 
về các chiến lược đang được áp dụng và đề xuất nhằm cắt giảm hình phạt tử hình, với 
mục đích cung cấp đầy đủ thông tin hơn cho các tranh luận liên quan đến hình phạt tử 

49 XemSurendranath và các tác giả khác, chú thích 7.

50 Rahman, chú thích 42, tr. 255–6; Chen Xingliang, ‘A Study on the Death Penalty as Applied 
to those Engaged in the Transportation of Drugs: Observations on a Letter from a Prisoner 
Condemned to Death’ [Nghiên cứu về Hình phạt Tử hình Áp dụng đối với Những Người 
Tham gia Vận chuyển Ma túy: Những Nhận xét từ Bức thư của Một Tù nhân bị Kết án Tử 
hình] (2009) 41(4) Chinese Sociology and Anthropology [Xã hội học và Nhân chủng học 
Trung Quốc] tr. 48, tr. 55-57; Mulya Lubis, chú thích 33, tr. 263–4.

51 Chẳng hạn, có những quan ngại từ phía công chúng ở Trung Quốc về những hệ luỵ kinh 
tế - xã hội của các Thỏa thuận Hòa giải giữa Nạn nhân và Người Phạm tội (thường được 
gọi là thông lệ ‘đổi tiền lấy khoan hồng’): Daniel Pascoe và Michelle Miao, ‘Victim-Perpetrator 
Reconciliation Agreements in Murder Cases: What Can Islamic-Majority Jurisdictions and the 
PRC Learn from Each Other? [Thỏa thuận Hòa giải giữa Nạn nhân và Người Phạm tội trong 
Các Vụ án Giết người: Trung Quốc và Các Quốc gia Đa phần theo Hồi giáo Có thể Học tập 
Lẫn nhau Những Gì?’] (sắp xuất bản); Trevaskes, chú thích 14; Robert Weatherley và Helen 
Pittam, ‘Money for Life: The Legal Debate in China about Criminal Reconciliation in Death 
Penalty Cases’ [Đổi Tiền lấy Mạng sống: Tranh luận Pháp lý ở Trung Quốc về Hoà giải Hình 
sự trong Những Vụ án có Hình phạt Tử hình] (2015) 39(2) Asian Perspective [Góc nhìn Châu 
Á] tr. 277.

52 Chan, chú thích 22, tr. 192–3; Susan Trevaskes, ‘Creative Death Penalty Reform in China: 
The Case of Drug Transportation [Cải cách Sáng tạo về Hình phạt Tử hình ở Trung Quốc: 
Trường hợp của [Tội phạm] Vận chuyển Ma túy] (2016) 38(2) Law and Policy [Pháp luật và 
Chính sách] tr. 143, 154–5.

53 Novak, chú thích 39, tr. 1–8, 31–46.

54 Như trên tr. 1–8, 73–97; Mulya Lubis, chú thích 33, tr. 266. Nhưng cũng xem Natalie Zerial, 
‘Decision No. 2-3/Puu-V/2007 [2007] (Indonesia Constitutional Court) [Quyết định số 2-3/
Puu-V/2007 [2007] (Tòa án Hiến pháp Indonesia)] (2007) 14 Australian International Law 
Journal [Tạp chí Luật Quốc tế Australia] tr. 217.
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hình ở Châu Á.

Các chiến lược [nêu trên] được thực hiện một cách lỏng lẻo bởi các chủ thể liên quan: 
từ những sáng kiến của các lãnh đạo nhà nước, các cơ quan lập pháp và các thẩm 
phán cho đến các vai trò mà các luật sư hoạt động xã hội hoặc rộng hơn là công chúng 
có thể đảm nhiệm – với tư cách là nạn nhân hoặc người có thẩm quyền quyết định – 
chẳng hạn như các bồi thẩm đoàn không có chuyên môn. Bài viết này sẽ đưa ra kết 
luận về tầm quan trọng của các dữ liệu chính xác nhằm cung cấp thông tin cho các 
tranh luận về hình phạt tử hình ở Châu Á.

• Tạm đình chỉ một cách chính thức hoặc trên thực tế (de facto) đối với việc 
thi hành và/hoặc kết án tử hình.55 Việc tạm đình chỉ có thể được thực hiện 
dưới nhiều hình thức, một cách chính thức hay trên thực tế. Hàn Quốc đã 
không thi hành án tử hình đối với bất kỳ ai từ năm 1997, tuy vẫn có những tử 
tù chờ thi hành án. Các quốc gia khác ở Châu Á cũng đã tạm đình chỉ việc 
thi hành án trên thực tế, trong đó có Ấn Độ và Indonesia. [Song] cả hai quốc 
gia này đều đã đảo ngược chính sách của mình trong thời gian gần đây với 
việc cho thi hành án tử hình trở lại. Singapore đã tạm ngưng việc tử hình 
trong thời gian xem xét lại luật lệ về hình phạt tử hình. Jiang Na đã đề xuất 
tạm đình chỉ thi hành án tử hình ở Trung Quốc nhằm ‘khắc phục những sai 
lầm có thể mắc phải trong việc tuyên và thi hành án tử hình’.56 Mulya Lubis 
cũng kiến nghị tạm ngưng tuyên và thi hành án tử hình ở Indonesia trong 
thời gian tiến hành một cuộc đánh giá độc lập nhằm khuyến nghị cho chính 
phủ về việc bãi bỏ hay duy trì hình phạt tử hình.57

• Giảm các tội danh chịu hình phạt tử hình. Các tổ chức quốc tế đa phương 
và tổ chức quốc tế phi chính phủ thường đề xuất hạn chế [các tội danh phải 
chịu hình phạt tử hình] trên cơ sở quy định tại Điều 6(2) Công ước Quốc tế 
về Các Quyền Dân sự và Chính trị (ICCPR) mà theo đó hình phạt này chỉ 
được áp dụng cho ‘những tội phạm nghiêm trọng nhất’.58 Một số luật gia 

55 Moratorium on the Use of the Death Penalty: Report of the Secretary-General [Tạm ngưng 
Sử dụng hình phạt Tử hình: Báo cáo của Tổng Thư ký], UN Doc A/71/332 (15/8/2016) tr. 
34 [8]–[12]; FIDH, chú thích 15, tr. 17; Vietnam Committee on Human Rights [Ủy ban Nhân 
quyền Việt Nam], ‘The Death Penalty in Vietnam’ [Hình phạt Tử hình ở Việt Nam’ (Tháng 
6/2016) tr. 8. Xem thêm Hood và Hoyle, chú thích 1, tr. 16–7 giải thích rằng nếu một quốc gia 
đã tạm ngưng [thi hành án tử hình] trong một khoảng thời gian nhất định, quốc gia đó có thể 
được xếp vào nhóm bãi bỏ [hình phạt tử hình] trên thực tế (de facto).

56 Jiang Na, ‘Death Penalty Reforms in China: Lessons from Wrongful Convictions’ [Các Cải 
cách về Hình phạt Tử hình ở Trung Quốc: Bài học từ Những Vụ án Oan sai] (2013) 5(2) 
Tsinghua China Law Review [Tạp chí Luật Đại học Thanh Hoa – Trung Quốc] tr. 126, tr. 146.

57 Mulya Lubis, chú thích 33, tr. 268. 

58 UN Doc A/71/332, chú thích 55, 4 [13]–[14]; FIDH, chú thích 15, tr. 17.
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cũng kiến nghị về những hạn chế tương tự.59 Zhao Bingzhi và Wan Yunfeng 
đã đề xuất bước đầu nên bỏ hình phạt tử hình đối với một số tội phạm kinh 
tế không sử dụng bạo lực ở Trung Quốc.60 Việt Nam cũng đã giảm dần các 
tội danh phải chịu hình phạt tử hình theo thời gian.61

• Bãi bỏ việc bắt buộc kết án tử hình đối với một số tội phạm nhất định.62 
Novak cho rằng có ba cách để giảm nhẹ sự hà khắc của hình phạt tử hình 
bắt buộc: thứ nhất, tách tội giết người thành hai loại, giết người bị tử hình và 
giết người không bị tử hình, và duy trì hình phạt tử hình bắt buộc đối với một 
số ít tội phạm đặc biệt tàn ác; thứ hai, trao cho thẩm phán xét xử quyền tự 
quyết trong việc áp dụng hình phạt tử hình trên cơ sở xem xét các tình tiết cụ 
thể của vụ án, chẳng hạn như yêu cầu thẩm phán nêu rõ tình tiết tăng nặng 
[dẫn đến việc áp dụng hình phạt này]; và thứ ba là yêu cầu thẩm phán áp 
dụng tình tiết giảm nhẹ mà nhờ đó, vụ việc không thuộc trường hợp nghiêm 
trọng đến mức phải áp dụng hình phạt tử hình.63

• Nghiêm cấm thi hành án tử hình đối với tù nhân chính trị64 và mở rộng những 
đối tượng được loại trừ hình phạt tử hình khác, chẳng hạn như phụ nữ đang 
mang thai, người có bệnh lý tâm thần hoặc tội phạm còn trẻ tuổi.65

• Trao cho thẩm phán quyền cân nhắc hình phạt trong các vụ án liên quan 

59 XemMulya Lubis, chú thích 33, tr. 268.

60 Zhao Bingzhi và Wan Yunfeng, ‘On Limiting and Abolishing the Death Penalty for Economic 
Crimes in China’ [Về Hạn chế và Bãi bỏ Hình phạt Tử hình đối với Tội phạm Kinh tế ở Trung 
Quốc] (2009) 41(4) Chinese Sociology and Anthropology [Xã hội học và Nhân chủng học 
Trung Quốc] tr. 14. Xem thêm Jiang Su, ‘Kill Fewer and Kill Cautiously: A Critical Review of 
Death Penalty Reforms in China [Tử hình Ít Hơn và Cẩn trọng Hơn: Nhìn lại và Phê bình Các 
Cải cách về Hình phạt Tử hình ở Trung Quốc] (2014) 2 Peking University Law Journal [Tạp 
chí Luật Đại học Bắc Kinh] tr. 277, tr. 312–13.

61 Các tội danh bị áp dụng hình phạt tử hình đã được cắt giảm từ 44 xuống còn 22: Bộ luật Hình 
sự (Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam) sửa đổi, bổ sung năm 2009. Bộ luật Hình sự mới 
(được ban hành năm 2017) đã giảm thêm 7 tội danh bị áp dụng hình phạt tử hình.

62 FIDH, chú thích 15, tr. 17.

63 Novak, chú thích 39, tr. 2–3.

64 Franklin E Zimring, ‘Is State Execution Different and Why? [Có Phải Việc Thi hành án Tử hình 
ở Các Quốc gia Là Khác nhau và Tại sao Như vậy?] trongHood và Deva, chú thích 20, tr. 22.

65 Tim Lindsey và Pip Nicholson, Drugs Law and Legal Practice in Southeast Asia [Pháp luật về 
Ma túy và Thực tiễn Pháp luật ở Đông Nam Á] (Hart Publishing [Nhà Xuất bản Hart], 2016) tr. 
274. Xem Điều 35 Bộ luật Hình sự (Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam) sửa đổi, bổ sung 
năm 2009.
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đến hình phạt tử hình.66 Ví dụ: [trao cho thẩm phán] quyền cân nhắc hình 
phạt đối với các tội phạm liên quan đến ma tuý thông qua việc phân biệt về 
mặt pháp luật những người vận chuyển ở cấp thấp và/hoặc những người 
bị lừa dối vào công việc vận chuyển ma tuý với những người có vai trò tích 
cực hơn trong các tội phạm ma tuý.67 Trong một nghiên cứu tập trung vào 
Indonesia, Gerry và các học giả khác đã đề xuất rằng các chính phủ nên mở 
rộng phạm vi những người được xem là nạn nhân của tệ buôn bán người, 
bao gồm cả những người bị ép buộc vận chuyển ma tuý.68 Một số cải cách 
hạn chế theo hướng này đã được thực hiện ở Singapore.69 Những lập luận 
tương tự cũng đã được đưa ra ở Trung Quốc và ở một mức độ ít hơn là ở 
Việt Nam.

• Hoàn thiện các bảo đảm tố tụng liên quan đến hình phạt tử hình. Một đề xuất 
phổ biến [theo hướng này] là cho phép kháng cáo hình phạt tử hình lên một 
toà án cấp cao hơn.70 Các học giả Trung Quốc cũng đề nghị nhiều biện pháp 
cải cách về thủ tục và các biện pháp cải cách khác, bao gồm: giảm bớt việc 
sử dụng bí mật nhà nước làm chứng cứ; nâng cao năng lực của luật sư bào 
chữa trong các vụ án liên quan đến hình phạt tử hình; và [áp dụng] các biện 
pháp minh bạch hoá nhằm hạn chế việc lạm dụng quyền lực, chẳng hạn 
như ghi âm, ghi hình các cuộc hỏi cung của cảnh sát.71 Liu Renwen ủng hộ 

66 Susan Trevaskes, ‘China’s Death Penalty: The Supreme People’s Court, the Suspended 
Death Sentence and the Politics of Penal Reform’ [Hình phạt Tử hình ở Trung Quốc: Toà án 
Nhân dân Tối cao, Hình phạt Tử hình Treo và Khía cạnh Chính trị của Cải cách Hình phạt] 
(2013) 53(3) British Journal of Criminology [Tạp chí Tội phạm học Anh Quốc] tr. 482, tr. 484, 
496–7; Chen, chú thích 50, tr. 54–5.

67 Chen, chú thích 50, 55–7.

68 Felicity Gerry và các tác giả khác, ‘Is the Law an Ass When it Comes to Mules? How Indonesia 
Can Lead a New Global Approach to Treating Drug Traffickers as Human Trafficked Victims’ 
[Phải chăng Pháp luật Chẳng Khác gì Con Lừa Khi Xử lý Vấn đề Người Vận chuyển? Làm 
thế nào để Indonesia Có thể Dẫn đầu Xu hướng Xem Người Vận chuyển Ma tuý như Nạn 
nhân của Tệ Buôn bán Người trên Bình diện Thế giới] (2016) Asian Journal of International 
Law [Tạp chí Luật Quốc tế Châu Á] tr. 1.

69 Chan, chú thích 22, 192.

70 FIDH, chú thích 15, 17.

71 Wang Minyuan, ‘On the ‘Criterion’ of Proof in Capital Cases and the Revision of the Criminal 
Procedure Law’ [Về ‘Tiêu chuẩn’ Chứng minh trong Các Vụ án Liên quan đến Hình phạt 
Tử hình và Vấn đề Sửa đổi Bộ luật Tố tụng Hình sự] (2009) 30(2) Social Sciences in 
China [Khoa học Xã hội Trung Quốc] tr. 138, tr. 149–51; Jiang, chú thích 56, 147–9. Về 
luật sư bào chữa ở Trung Quốc, xem thêm Jie Yang, ‘The Development of China’s Death 
Penalty Representation Guidelines: A Learning Model Based on the ABA Guidelines for the 
Appointment and Performance of Defense Counsel in Death Penalty Cases’ [Sự Hình thành 
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việc các công tố viên giữ một vai trò lớn hơn trong việc xét lại các bản án tử 
hình.72 Liu Renwen và Zhou Zhenjie đưa ra một loạt các đề xuất liên quan 
đến các thủ tục xét lại các bản án tử hình do Toà án Nhân dân Tối cao [Trung 
Quốc] tiến hành, bao gồm tăng cường sự minh bạch và cung cấp cho công 
chúng các lý lẽ rõ ràng cho quyết định [của toà án].73 Johnson cũng ủng hộ 
các cải cách tố tụng ở Nhật Bản, bao gồm: ghi âm, ghi hình các buổi hỏi 
cung của cảnh sát và công tố viên;74 yêu cầu công tố viên thông báo trước 
cho luật sư bào chữa về khả năng áp dụng hình phạt tử hình trong các vụ 
án giết người; cho phép bị can/bị cáo cung cấp thêm các chứng cứ giảm 
nhẹ [trách nhiệm hình sự]; từ chối cho phép sử dụng các tuyên bố gây ảnh 
hưởng làm bằng chứng trước toà; xây dựng các tiêu chí quyết định hình 
phạt rõ ràng hơn; bảo đảm tốt hơn vai trò của các thẩm phán chuyên nghiệp 
trong các vụ án liên quan đến hình phạt tử hình; và nâng cao tính minh bạch 
trong những vụ án như vậy (những vụ án thường được tiến hành với mức 
độ bảo mật cao).75

• Áp dụng rộng rãi hơn các biện pháp miễn, giảm hình phạt.76 Các học giả đã 

của Những Hướng dẫn về Vấn đề Đại diện trong Các Vụ án Có Hình phạt Tử hình: Một Mô 
hình Được Xây dựng trên Cơ sở Học tập Các Hướng dẫn của ABA về Chỉ định và Thực hiện 
Vai trò của Luật sư Bào chữa trong Các Vụ án Có Hình phạt Tử hình] (2013) 42(2) Hofstra 
Law Review [Tạp chí Luật Hofstra] tr. 589.

72  Liu Renwen, ‘Recent Reforms and Prospects in China’ [Những Cải cách Gần đây và Viễn 
cảnh ở Trung Quốc] trong Hood and Deva, chú thích 20, tr. 115–16.

73  Liu Renwen and Zhou Zhenjie, ‘Combining Punishment with Leniency, Implementing 
Temporary Measures and Radical Measures: An Exploration of Criminal ‘Rule of Law’ [Kết 
hợp Trừng phạt với Khoan hồng, Thực thi Các Biện pháp Tình thế và Các Biện pháp Cải 
cách Căn bản: Tìm hiểu về ‘Pháp quyền’ Hình sự] trong Lin Li (chủ biên), The China Legal 
Development Yearbook [Niên giám về Cải cách Pháp luật ở Trung Quốc] (Brill, 2009) Tập 2, 
tr. 188–92.

74  David T Johnson, ‘An Innocent Man: Hakamada Iwao and the Problem of Wrongful 
Convictions in Japan’ [Một Người Vô tội: Hakamada Iwao và Vấn đề Kết tội Oan sai ở Nhật 
Bản] (09/02/2015) 13(6) Asia-Pacific Journal [Tạp chí Châu Á – Thái Bình Dương] tr. 22.

75  Như trên tr. 22-24; David T Johnson, ‘Retention and Reform in Japanese Capital Punishment’ 
[Duy trì và Cải cách Hình phạt Tử hình ở Nhật Bản] (2016) 49(4) University of Michigan 
Journal of Law Reform [Tạp chí Cải cách Pháp luật Đại học Michigan] tr. 853, tr. 884; David T 
Johnson, ‘Capital Punishment without Capital Trials in Japan’s Lay Judge System’ [[Áp dụng] 
Hình phạt Tử hình không thông qua Các Phiên toà Tử hình trong Hệ thống Thẩm phán Không 
chuyên của Nhật Bản] (27/12/2010) 8(52) Asia-Pacific Journal [Tạp chí Châu Á – Thái Bình 
Dương] tr. 21–7.

76  Roger Hood và Surya Deva, ‘Introduction’ [Lời Giới thiệu] trong Hood và Deva, chú thích 20, 
tr. 9.
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đề xuất rằng Trung Quốc nên cho phép [tử tù] làm đơn xin ân xá.77 Các Thoả 
thuận Hoà giải giữa Nạn nhân và Người Phạm tội có thể được cải cách trên 
nhiều phương diện.78 Mulya Lubis cũng ủng hộ việc giảm hình phạt tử hình 
thành tù chung thân hoặc tù có thời hạn 20 năm cho những tử tù đã phải chờ 
thi hành án suốt một thời gian dài ở Indonesia, nếu chứng minh được rằng 
họ đã có hành vi xử sự tốt.79

• [Ban hành] các đạo luật, hiệp định và thoả thuận tại và/hoặc với các nước 
đã bãi bỏ án tử hình nhằm hạn chế việc tuyên phạt tử hình ở Châu Á, chẳng 
hạn như các thoả thuận dẫn độ song phương [hoặc] các quy định pháp luật 
quốc gia liên quan đến tương trợ tư pháp hình sự, và các hình thức hợp tác 
giữa các cơ quan thực thi pháp luật.80 Tính chất xuyên quốc gia ngày càng 
tăng của tội phạm ngày càng cho thấy tầm quan trọng của hợp tác quốc 
tế.81 Dù đúng hay sai thì vai trò của Australia trong việc giảm bớt hình phạt 
tử hình ở Châu Á được xem là đặc biệt quan trọng do chính sách bãi bỏ án 
tử hình của quốc gia này,82 cũng như sự gần gũi và mối liên hệ của quốc gia 
này với Châu Á.83

• Các cải cách khác trên bình diện lập pháp, tư pháp hoặc chính sách ở một 
số nước hướng đến việc để cho nạn nhân hoặc công chúng cùng tham gia 
và chịu trách nhiệm trực tiếp trong việc áp dụng hình phạt tử hình. Lewis 
đã kêu gọi một vai trò lớn hơn của công chúng trong việc tuyên phạt tử 

77  Pascoe và Miao, chú thích 51; Liu, chú thích 72, tr. 118–21.

78  Pascoe và Miao, chú thích 51.

79  Mulya Lubis, chú thích 33, tr. 268.

80  Liên quan đến Australia, xem: Sam Garkawe, ‘The Role of Abolitionist Nations in Stopping the 
Use of the Death Penalty in Asia: The Case of Australia’ [Vai trò của Các Quốc gia Bãi bỏ Hình 
phạt Tử hình trong Việc Ngăn chặn Việc Sử dụng Hình phạt Này ở Châu Á: Trường hợp của 
Australia] trong Hood và Deva, chú thích 20; Natalie Klein và Lauren Knapman, ‘Australians 
Sentenced to Death Overseas: Promoting Bilateral Dialogues to Avoid International Disputes’ 
[Công dân Úc bị Tuyên án Tử hình ở Nước ngoài: Tăng cường Đối thoại Song phương để 
Tránh Các Tranh chấp Quốc tế] (2011) 37(2) Monash University Law Review [Tạp chí Luật Đại 
học Monash] tr. 89; Natalie Klein, ‘David Hicks, Stern Hu, Scott Rush, Jock Palfreeman and 
the Legal Parameters of Australia’s Protection of its Citizens Abroad’ [David Hicks, Stern Hu, 
Scott Rush, Jock Palfreeman và Các Giới hạn Pháp lý của Việc Bảo hộ Công dân Úc ở Nước 
ngoài] (2011) 35(1) Melbourne University Law Review [Tạp chí Luật Đại học Melbourne] tr. 
134.

81  Johnson and Zimring, chú thích 1, tr. 336.

82  Garkawe, chú thích 80, tr. 90.

83  Như trên tr. 92–3.
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hình thông qua một hệ thống bồi thẩm đoàn ở Trung Quốc.84 Pascoe và 
Miao đã đề xuất các cải cách đối với Thoả thuận Hoà giải giữa Nạn nhân 
và Người Phạm tội ở Trung Quốc trên cơ sở kinh nghiệm của các quốc 
gia đa phần theo Hồi giáo (không bao gồm Indonesia, Malaysia và Brunei 
Darussalam).85

• Các khiếu kiện hiến pháp liên quan đến hình phạt tử hình có thể thực hiện 
được ở một số quốc gia Châu Á dưới sự khởi xướng của các luật sư hoạt 
động xã hội. Novak đã phát hiện rằng các tòa án ở Ấn Độ đã hạn chế việc 
áp dụng hình phạt tử hình qua việc xác định rằng hình phạt tử hình bắt buộc 
là vi hiến, [và] cho phép sự cân nhắc và xem xét các tình tiết giảm nhẹ trong 
quá trình quyết định hình phạt.86 Các vụ khiếu kiện hiến pháp tương tự đã 
không thành công ở Malaysia và Singapore, nơi mà hiến pháp ‘không ghi 
nhận việc bảo vệ [công dân] khỏi các hình phạt tàn bạo, vô nhân hoặc hạ 
nhục con người hay quyền được xét xử công bằng’.87 Pascoe nêu ra ba luận 
điểm có thể thách thức tính hợp hiến của hình phạt tử hình ở Indonesia, liên 
quan đến quyền quyết định của cơ quan tư pháp về: thời gian mà các tử tù 
đã phải chờ đợi trước khi thi hành án; các thay đổi đối với thủ tục xin ân xá 
trong luật ân xá được sửa đổi vào năm 2010 của Indonesia; và mối quan 
hệ giữa các quy trình tố tụng xét lại bản án của toà án với việc xin ân giảm 
án tử hình.88 Trong khi Tòa án Hiến pháp Indonesia đã đưa ra quan điểm 
của mình vào năm 2007 là hình phạt tử hình đối với các tội phạm về ma 
túy là hợp hiến, Tòa án này cũng đã thừa nhận ‘đặc tính không thể cứu xét 
[finality] và sự khắc nghiệt của hình phạt tử hình đòi hỏi việc giảm nhẹ [hình 
phạt] ở một mức độ nhất định’.89

• Công khai các trường hợp oan sai. Johnson đã kiến nghị thiết lập ở Nhật 
Bản [các thiết chế như] Innocent Projects [Đề án Vô tội, tổ chức phi chính 

84 Margaret K Lewis, ‘Leniency and Severity in China’s Death Penalty Debate’ [Sự Khoan 
hồng và Tính Khắc nghiệt trong Tranh luận về Hình phạt Tử hình ở Trung Quốc] (2011) 24 
Columbia Journal of Asian Law [Tạp chí Luật Châu Á Đại học Columbia] tr. 303, tr. 330–2.

85 Pascoe and Miao, chú thích 51.

86 Novak, chú thích 51, tr. 7, 31–46.

87 Như trên tr. 7. Xem Hor, chú thích 20, tr. 143–54 diễn giải những [phát triển] gần đây trong 
khoa học Luật Hiến pháp về hình phạt tử hình ở Singapore.

88 Daniel Pascoe, ‘Three Coming Legal Challenges to Indonesia’s Death Penalty Regime’ [Ba 
Thách thức Sắp tới về Mặt Pháp lý đối với Chế độ Hình phạt Tử hình ở Indonesia] (2015) 2(2) 
Indonesian Journal of International and Comparative Law: Socio-Political Perspectives [Tạp 
chí Luật Quốc tế và Luật So sánh Indonesia: Góc nhìn Chính trị - Xã hội] tr. 239.

89 Zerial, chú thích 54.
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phủ chuyên hỗ trợ cho những người được cho là bị kết án oan sai], các uỷ 
ban chuyên xét lại các bản án bị xem là oan sai (innocent commissions), các 
trung tâm lưu trữ thông tin về các vụ án oan sai (exoneration registries) và 
một hệ thống báo chí tích cực điều tra để phơi bày những trường hợp kết 
án oan của hệ thống tư pháp hình sự Nhật Bản, tương tự như ở Mỹ.90

• Nâng cao sự minh bạch trong việc thực thi hình phạt tử hình, trong đó có 
việc thu thập và công khai các dữ liệu về số lượng án tử hình đã tuyên, số 
lượng án tử hình đã thi hành, số lượng án tử hình không được thi hành do 
kháng cáo, kháng nghị hoặc do miễn, giảm hình phạt,91 được thống kê chi 
tiết theo quốc tịch, giới tính, độ tuổi, nguồn gốc chủng tộc hoặc dân tộc, tín 
ngưỡng hoặc tôn giáo, thiên hướng tình dục và những yếu tố khác, kể cả 
tình trạng khuyết tật.92

• Thành lập một tổ chức mang tính bản địa ở khu vực Châu Á có khả năng 
thu thập dữ liệu về hình phạt tử hình, kể cả [dữ liệu] về các quy trình tố tụng, 
và phân tích các chính sách và xu hướng trong khu vực.93 Murthy kiến nghị 
rằng Cơ quan Nhân quyền Quốc gia của các nước Châu Á cũng nên thực 
hiện những chức năng tương tự.94

Trên bình diện thế giới, các chiến lược nêu trên được các quốc gia vận dụng theo 
những cách rất khác nhau. [Bởi vậy,] việc cân nhắc xem chiến lược nào có thể vận 
dụng được ở Việt Nam là rất hữu ích.

Hiện vẫn còn rất nhiều vấn đề chưa được tìm hiểu trong các nghiên cứu về hình phạt tử 
hình ở các nước Châu Á. Hội thảo này là một cơ hội để trình bày các công trình nghiên 
cứu [trong lĩnh vực này và qua đó] định hướng cho các tranh luận trong tương lai về 
hình phạt tử hình tại Việt Nam.

Những vấn đề cần tiếp tục nghiên cứu bao gồm, nhưng không giới hạn ở [những vấn 
đề sau]: 

• Tòa án đã quyết định như thế nào về các vụ án liên quan đến hình phạt tử 

90 Johnson, chú thích 75, tr. 883.

91 UN Doc A/71/332, chú thích 55, tr. 2 [2]-[4]; FIDH, chú thích 15, tr. 17. 

92 FIDH, chú thích 15, tr. 17.

93 Zimring, chú thích 64, tr. 21–2. Các chủ biên của cuốn sách này cũng tán thành [ý kiến này]: 
Hood và Deva, chú thích 76, tr. 9.

94 Y S R Murthy, ‘The Role of National Human Rights Institutions in Abolishing Capital 
Punishment: A Critical Evaluation [Vai trò của Các Tổ chức Nhân quyền Quốc gia trong Việc 
Bãi bỏ Hình phạt Tử hình: Đánh giá và Phê bình] trong Hood và Deva, chú thích 20, tr. 89.
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hình? Hội thảo này đã lắng nghe [các nghiên cứu] liên quan đến hệ thống 
pháp luật Singapore, Indonesia, Ấn Độ và Trung Quốc, nhưng vẫn còn rất ít 
công trình nghiên cứu về quyết định toà án ở tất cả các nước. 

• Việc thu thập tiểu sử của các tử tù có thể ảnh hưởng như thế nào đến những 
thay đổi chính sách ở các quốc gia khác ngoài Ấn Độ? Các đặc điểm nhân 
thân sau đã được minh chứng là có liên quan [đến vấn đề này]: tình trạng 
kinh tế - xã hội; lịch sử việc làm; trình độ học vấn; hoàn cảnh gia đình; độ 
tuổi và giới tính.

• Các cuộc phỏng vấn với các tử tù có thể cung cấp những góc nhìn sâu hơn 
về các thách thức mà hệ thống tư pháp hình sự phải đương đầu như thế 
nào? [Và] có thể cho thấy những thất bại nào của hệ thống?

• Những thông lệ nào đã ảnh hưởng tiêu cực đến việc xét xử công bằng 
và không thiên vị trong các vụ án liên quan đến án tử hình? Các vụ án 
này có thể bị ảnh hưởng như thế nào bởi, chẳng hạn như, tình trạng tham 
nhũng?

• Hình phạt tử hình đóng vai trò gì (nếu có) trong việc ngăn chặn các hành vi 
phạm tội ở các nước Châu Á? Đâu là cơ sở cho lập luận rằng hình phạt tử 
hình đóng góp vào [việc duy trì] trật tự xã hội? Tại sao? Và như thế nào?

Bài viết này đi kèm với một danh mục các nguồn tài liệu về hình phạt tử hình ở Châu 
Á. Bản danh mục này không được dịch [sang Tiếng Việt] vì các tài liệu này chỉ có thể 
tham khảo bằng Tiếng Anh. Mỗi tài liệu trong danh mục này đều chứa đựng phần tóm 
tắt nhằm hỗ trợ những ai quan tâm và muốn tìm hiểu các công trình nghiên cứu đã 
công bố và các tranh luận [liên quan]. Đây là một danh mục tài liệu không đầy đủ, tập 
trung chủ yếu vào các tài liệu xuất bản từ năm 2009 đến năm 2016. Trong trường hợp 
một tác giả có nhiều ấn phẩm về cùng một chủ đề, ấn phẩm mới nhất và/hoặc đầy đủ 
nhất sẽ được chọn. Thông qua việc liệt kê vắn tắt các công trình đã được xuất bản, 
danh mục tài liệu tham khảo này hướng đến việc giới thiệu các công trình này cho [các 
nhà nghiên cứu].

Về cơ bản, việc cải cách hình phạt tử hình chỉ nhắm vào khía cạnh quyết định hình phạt 
của hệ thống tư pháp hình sự. Quá trình cải cách này rất phức tạp và các thảo luận 
[xung quanh vấn đề này] cần chú ý đến các nguyên tắc quyết định hình phạt rộng lớn 
hơn và những đặc điểm cố hữu của hệ thống tư pháp hình sự ở mỗi quốc gia.

Cuối cùng, như Babcock và Lourtau đã nói vào năm 2016, hình phạt tử hình vừa là biểu 
hiện của hệ thống chính trị, vừa là sự phản ánh về mặt chính sách—mặc dù việc cải 
cách hình phạt tử hình không phụ thuộc vào ‘những thay đổi lớn trên bình diện quốc 
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gia’.95 Việc bãi bỏ hình phạt tử hình thường tiếp nối sau việc cắt giảm hoặc tạm đình chỉ 
thi hành án tử hình, và thường gặp nhất là hay đi kèm với sự lãnh đạo [mạnh mẽ] về 
chính trị hoặc sự tích cực của các cơ quan tư pháp hoặc cả hai.96 Như đã nêu ở phần 
đầu, [chúng ta] đang thiếu hiểu biết trầm trọng về hình phạt tử hình ở hầu hết các nước 
Châu Á, chủ yếu là do việc không có các bằng chứng thực nghiệm phong phú đã hạn 
chế các lập luận và những tranh luận toàn diện [về vấn đề này]. Như chúng ta đã biết, 
nhiều quốc gia đã bãi bỏ hình phạt tử hình dù không có sự ủng hộ của công chúng. Bởi 
vậy, khuyến khích việc thu thập dữ liệu là cực kỳ quan trọng nhằm cung cấp thông tin 
đầy đủ hơn cho các nhà lãnh đạo có khuynh hướng cải cách.

95 Sandra Babcock và Delphine Lourtau,  Pathways to Abolition of the Death Penalty [Các Con 
đường đi đến Việc Bãi bỏ Hình phạt Tử hình], Death Penalty Worldwide International Human 
Rights Clinic [Trung tâm Nhân quyền Quốc tế về Hình phạt Tử hình trên Toàn Thế giới], 
Cornell Law School [Trường Luật Cornell] (Tháng 6/2016), tr. 32 - 33. 

96 Như trên.
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