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ĐỖ THỊ PHƯỢNG * 

Tóm tắt: Phạm nhân nữ là người bị tước tự do và đang phải chấp hành hình phạt tù có thời hạn 

hoặc tù chung thân trong các trại giam. Dù bị tước tự do thì các quyền của họ vẫn phải được đảm 

bảo, trừ một số quyền bị hạn chế theo quy định của pháp luật quốc tế và pháp luật Việt Nam. Luật Thi 

hành án hình sự năm 2019 đã có các quy định cụ thể về quyền của phạm nhân nữ. Mặc dù quyền của 

phạm nhân nữ đã được quy định khá đầy đủ trong Luật này, tuy nhiên vẫn còn một số quy định bất 

cập, vướng mắc. Bên cạnh đó, do điều kiện giam giữ tại Việt Nam còn nhiều hạn chế nên việc giam 

giữ đối với phạm nhân nữ vẫn chưa được đảm bảo theo quy định. Bài viết làm rõ các quy định của 

pháp luật thi hành án hình sự về quyền của phạm nhân nữ, những khó khăn trong thực tiễn giam giữ 

và một số kiến nghị nhằm hoàn thiện Luật Thi hành án hình sự năm 2019 và đảm bảo hiệu quả giam 

giữ phạm nhân nữ tại Việt Nam hiện nay.  
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THE RIGHTS OF FEMALE PRISONERS UNDER THE PROVISIONS OF THE 2019 LAW ON 

EXECUTION OF CRIMINAL JUDGMENTS 

Abstract: Female prisoners are those who are deprived of their freedom and are serving long-

term or life imprisonment. Even when these prioners are deprived of their freedom, their own rights 

must be protected, except for some rights that are restricted under provisions of international and 

Vietnamese laws. The 2019 Law on Execution of Criminal Judgments provides specific provisions on 

the rights of female prisoners. Although these provisions are relatively complete, there are still some 

shortcomings and obstacles. In addition, given the actual conditions in Vietnam, the detention regime 

for female prisoners has not been fully implemented. Therefore, this article seeks to clarify provisions 

of the Law on Execution of Criminal Judgments on the rights of female prisioners, to improve the law 

itself and ensure the effective detention of female prisoners in Vietnam. 
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1. Đặt vấn đề 

Phạm nhân nữ đang phải chấp hành án 

phạt tù là những người bị tước tự do, đang 

phải chấp hành án phạt tù có thời hạn hoặc 

tù chung thân. Khái niệm “những người bị 

tước tự do” không chỉ giới hạn ở những tù 

nhân hoặc người bị tạm giam, tạm giữ, mà 

còn mở rộng đến tất cả những đối tượng khác 

bị hạn chế tự do theo quy định pháp luật của 

các nước thành viên, chẳng hạn như những 

người bị quản chế để học tập, lao động, rèn 

luyện ở các trại cải tạo, trường giáo dưỡng, 

bệnh viện tâm thần, cơ sở cai nghiện…  
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