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LÊ THỊ DIỄM HẰNG * 

Tóm tắt: Tha tù trước thời hạn có điều kiện là chế định hoàn toàn mới trong Luật Thi hành án 

hình sự năm 2019. Bài viết phân tích những quy định về tha tù trước thời hạn có điều kiện trong Luật 

Thi hành án hình sự, đồng thời có sự đánh giá, so sánh với Bộ luật Hình sự năm 2015, Bộ luật Tố tụng 

hình sự năm 2015 và các văn bản pháp luật khác. Trong đó, bài viết tập trung vào thời điểm; cơ quan 

có thẩm quyền; trình tự, thủ tục tha tù trước thời hạn có điều kiện cũng như quyền và nghĩa vụ của 

người được tha tù trước thời hạn có điều kiện và trách nhiệm của gia đình họ. Từ những phân tích 

này, bài viết đề xuất một số kiến nghị hoàn thiện pháp luật nhằm nâng cao hiệu quả áp dụng Luật Thi 

hành án hình sự về tha tù trước thời hạn có điều kiện. 
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PROVISIONS ON RELEASE FROM PRISON ON PAROLE FOLLOWING THE LAW ON 

EXECUTION OF CRIMINAL JUDGMENTS 2019 AND RECOMMENDATIONS 

Abstract: Release from prison on parole is a new legislation in the Law on Execution of Criminal 

Judgments 2019. The article analyzes the provisions on conditional release on parole in the Criminal 

Judgment Execution Law. It , concurrently assessed and compared with the Criminal Code 2015, the 

Criminal Procedure Code 2015 and other legal documents. Accordingly, the author focused on the 

timing, competent authority, process and procedure of parole, as well as the rights and obligations of 

the persons released on licence and their families’ responsibility. From such analysis, the article 

suggested some recommendations to enhance the effectiveness of the provisions on release from 

prison on parole in the Law on Execution of Criminal Judgments. 
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ha tù trước thời hạn có điều kiện là biện 

pháp được toà án áp dụng đối với người 

đang chấp hành án phạt tù khi có đủ các điều 

kiện theo quy định của Bộ luật Hình sự, xét 

thấy không cần buộc họ phải tiếp tục chấp 

hành án phạt tù tại cơ sở giam giữ.(1) Chế 

                                                      

(1). Điều 1 Nghị quyết số 01/2018/NQ-HĐTP ngày 

24/4/2018 của Hội đồng thẩm phán Toàn án nhân dân 

định tha tù trước thời hạn có điều kiện là nội 

dung hoàn toàn mới trong Luật Thi hành án 

hình sự năm 2019 (Luật THAHS năm 2019), 

xuất phát từ quy định tại các điều 66, 106 Bộ 

luật Hình sự năm 2015, sửa đổi, bổ sung 

năm 2017; Điều 368 Bộ luật Tố tụng hình sự 

năm 2015. Đây là một trong những nội dung  

                                                                                
tối cao hướng dẫn áp dụng Điều 66 và Điều 106 của 

Bộ luật Hình sự về tha tù trước thời hạn có điều kiện. 
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