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                                                        CHƯƠNG 1 
 KHÁI NIỆM, NHIỆM VỤ VÀ NGUỒN CỦA PHÁP LUẬT  

THI HÀNH ÁN HÌNH SỰ 
 
1. KHÁI NIỆM PHÁP LUẬT THI HÀNH ÁN HÌNH SỰ 

1.1.  Khái niệm pháp luật thi hành án hình sự 
Bên cạnh Luật hình sự là ngành luật nội dung quy định về tội phạm và hình 

phạt, hiện nay có rất nhiều ý kiến khác nhau bàn về Luật tố tụng hình sự và Luật thi 
hành án hình sự - đây là hai ngành luật độc lập hay chỉ là một ngành luật - ngành luật 
tố tụng hình sự, phải chăng các quy định của thi hành án đều nằm gọn trong quy trình 
tố tụng hình sự và là một bộ phận của luật tố tụng hình sự? Vấn đề này đã gây tranh 
cãi và tốn khá nhiều giấy mực của những nhà nghiên cứu pháp luật. Cuốn sách này 
không nhằm đưa ra một quan điểm mới mà chỉ với mục đích thể hiện sự đồng tình với 
quan điểm của những nhà nghiên cứu pháp luật cho rằng: Luật thi hành án hình sự là 
một ngành luật độc lập. 

Đối với các trường hợp phạm tội, Tòa án nhân danh Nhà nước, nhân danh công 
lý ra các phán quyết để phán xét một người nào đó thực hiện tội danh nào trong Bộ 
luật hình sự, hành vi phạm tội rơi vào điều khoản nào, và xác định luôn trách nhiệm 
hình sự cụ thể đối với người phạm tội. 

Thi hành án hình sự chính là thực hiện các phán quyết đó và hay nói cách khác 
là quá trình hiện thực hóa bản án, quyết định của Tòa án trong thực tế. Đảm bảo thi 
hành các phán quyết của Tòa án trong thực tế là yêu cầu sống còn của Nhà nước, của 
xã hội, nó làm tăng tính nghiêm minh của cả hệ thống pháp luật, hiệu lực, uy tín của 
Nhà nước. Yêu cầu các bản án, quyết định của Tòa án phải được cả xã hội tôn trọng, 
các cá nhân, tổ chức hữu quan phải chấp hành nghiêm chỉnh trở thành nguyên tắc có 
tính hiến định. 

Trong khoa học pháp lý hiện nay, có nhiều quan điểm khác nhau về bản chất 
của thi hành án hình sự và từ đó có nhiều quan niệm khác nhau về bản chất của pháp 
luật thi hành án hình sự. Có ý kiến cho rằng, thi hành án hình sự là một giai đoạn của 
quá trình tố tụng và do vậy, được điều chỉnh bằng các quy phạm của Luậ tố tụng hình 
sự. Song cũng có ý kiến cho rằng, thi hành án hình sự là một hoạt động hành chính - tư 
pháp hình sự, có những nét đặc thù riêng khác với hoạt động tố tụng hình sự. Một số 
khác thì coi thi hành án hình sự như là luật hình sự kéo dài. Việc xác định thi hành án 
hình sự là một giai đoạn tố tụng, luật hình sự kéo dài hay là hoạt động hành chính-tư 
pháp có ý ngĩa quan trọng để làm sáng tỏ bản chất thi hành án hình sự, từ đó có ý 
nghĩa quan trọng trên nhiều phương diện, đặc biệt nó là cơ sở lý luận cho việc tạo ra 
cơ chế quản lý, mô hình tổ chức và hoạt động của các cơ quan thi hành án phù hợp 
nhằm năng cao hiệu quả của thi hành án hình sự. 

* Quan điểm thứ nhất cho rằng: Tố tụng hình sự là việc giải quyết vụ án hình 
sự; một vụ án chỉ có thể được coi là được giải quyết xong khi phán quyết của Tòa án 
được thi hành xong trong thực tế. Như vậy, thi hành án hình sự phải là một giai đoạn 
của tố tụng hình sự. Ở đây, thi hành án hình sự, như nhiều tác giả khẳng định là “nốt 
nhạc cuối cùng” trong quá trình tố tụng. Những người theo quan điểm này dựa trên 
một số lập luận như sau:  

- Bản án, quyết định của Tòa án là cơ sở, là căn cứ để tiến hành hoạt động thi 
hành án hình sự.  

- Thi hành án hình sự là sự tiếp tục của giai đoạn xét xử và chịu sự chi phối của 
cơ quan tố tụng, đặc biệt là Tòa án thông qua các công việc cụ thể như: Chánh án Tòa 
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án ra Quyết định thi hành hình phạt, xóa án; thủ tục các khâu quan trọng trong thi hành 
án hình sự đều do cơ quan tiến hành tố tụng thực hiện… 

- Việc thi hành án các hình phạt đều được tiến hành dựa trên các nguyên tắc cơ 
bản của pháp luật tố tụng và được quy định trong pháp luật tố tụng. 

* Quan điểm thứ hai cho rằng: Luật thi hành án hình sự là một ngành luật độc 
lập trong hệ thống pháp luật Việt Nam, có đối tượng điều chỉnh và phương pháp điều 
chỉnh riêng. Những người bảo vệ quan điểm này đã chỉ ra được những điểm khác biệt 
của pháp luật thi hành án hình sự so với pháp luật tố tụng hình sự, cụ thể như sau: 

 
Pháp luật thi hành án hình sự Pháp luật tố tụng hình sự 

- Mục đích: thi hành phán quyết của Tòa 
án (thể hiện trong bản án, quyết định của 
Tòa án) trên thực tế.  Có những trường 
hợp có nhiều bản án không phải thi hành 
(người phạm tội được miễn trách nhiệm 
hình sự, miễn hình phạt,…). 
Mọi hoạt động được triển khai bắt đầu từ 
một phán quyết của Tòa án có hiệu lực thi 
hành.  

- Mục đích: đưa ra phán quyết về chân lý 
của sự việc. Quá trình này luôn luôn được 
thực hiện và kết thúc khi có bản án, quyết 
định có hiệu lực pháp luật của Tòa án, 
không phụ thuộc vào việc bản án, quyết 
định đó có được thi hành trên thực tế hay 
không. 
Mọi hoạt động tố tụng hình sự đều dừng 
lại ở phán quyết của Tòa án. 

- Quy định về một quy trình (hoạt động) 
mang tính điều hành – chấp hành trong 
hoạt động tư pháp  Không tuân theo 
trình tự, thủ tục trước Tòa án. 

- Quy định về trình tự, thủ tục tố tụng chặt 
chẽ nhằm đưa ra phán quyết cuối cùng 
của Tòa án. 

- Là sự kết hợp giữa luật hình thức và luật 
nội dung (được thực hiện với những hoạt 
động, biện pháp, cách thức không mang 
tính tố tụng) . 

- Là luật hình thức. 

- Bên cạnh việc sử dụng phương pháp 
mệnh lệnh hành chính còn áp dụng cả 
phương pháp giáo dục, thuyết phục đối 
với người phạm tội. 

- Luật tố tụng hình sự Việt Nam sử dụng 
kết hợp hai phương pháp: phương pháp 
quyền uy và phương pháp phối hợp – chế 
ước. 

- Việc thi hành hình phạt cải tạo không 
giam giữ; người bị phạt tù nhưng cho 
hưởng án treo được giao cho cơ quan, tổ 
chức, chính quyền địa phương thực hiện 
theo thủ tục quản lý hành chính.  
- Việc thực hiện hình phạt tiền, trục xuất 
và các hình phạt bổ sung, các biện pháp tư 
pháp hình sự cũng được thực hiện theo 
thủ tục hành chính. 

- Tất cả quy trình đều do cơ quan tư pháp 
(cơ quan điều tra, Viện kiểm sát, Tòa án) 
thực hiện theo thủ tục tố tụng. 

- Mang tính xã hội hóa cao hơn. - Mang tính quyền lực Nhà nước chặt chẽ. 
 
Từ đó, những người theo quan điểm thứ hai cho rằng: Bản chất của hoạt động 

thi hành án hình sự thực chất là hoạt động quản lý hành chính tư pháp hình sự. Đây là 
một quan điểm hết sức xác đáng, và từ khi Luật thi hành án hình sự 2010 ra đời, độc 
lập và có giá trị pháp lý ngang bằng với Bộ luật tố tụng hình sự một lần nữa lại càng 
khẳng định sự đúng đắn của quan điểm trên. 
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Khẳng định pháp luật thi hành án hình sự là một ngành luật độc lập không có 
nghĩa là phủ nhận mối quan hệ biện chứng giữa quá trình tố tụng hình sự và thi hành 
án hình sự: tố tụng là tiền đề, khởi đầu của thi hành án; ngược lại, thi hành án là thực 
hiện kết quả tố tụng trong thực tế; không có tố tụng thì không có thi hành án, nhưng 
không có thi hành án thì tố tụng trở nên vô nghĩa.  

Như vậy, Luật Thi hành án hình sự là một ngành luật trong hệ thống pháp luật 
Việt Nam, gồm tổng thể các quy phạm pháp luật do cơ quan Nhà nước có thẩm quyền 
ban hành, điều chỉnh các quan hệ xã hội phát sinh trong lĩnh vực thi hành các bản án, 
quyết định hình sự của Tòa án đã có hiệu lực pháp luật nhằm đảm bảo thi hành trong 
thực tế các bản án, quyết định đó.  

1.2. Đối tượng điều chỉnh của pháp luật thi hành án hình sự Việt Nam  
1.2.1. Khái niệm 
Theo Lý luận chung về Nhà nước và pháp luật thì đối tượng điều chỉnh của một 

ngành luật chính là các quan hệ xã hội mà ngành luật đó hướng tới, tác động đến trên 
cơ sở ý chí của Nhà nước. 

Đối tượng điều chỉnh của Luật Thi hành án hình sự là những quan hệ xã hội cụ 
thể nảy sinh trong quá trình thi hành án hình sự 

Nhưng điều đó không có nghĩa là tất cả những quan hệ xã hội cụ thể trong quá 
trình đó được luật điều chỉnh. Pháp luật thi hành án hình sự chỉ điều chỉnh những quan 
hệ xã hội cụ thể cơ bản, quan trọng nhất, còn những quan hệ khác có thể do các văn 
bản dưới luật cụ thể hóa, với điều kiện là các văn bản dưới luật cùng phải được tiến 
hành xây dựng trên cơ sở pháp luật và không trái với luật.  

Những quan hệ xã hội cụ thể đó bao gồm: 
- Những quan hệ phát sinh ngay sau khi bản án hình sự có hiệu lực pháp luật 

như: nghĩa vụ thi hành bản án của các cơ quan chức năng, nghĩa vụ chấp hành bản án 
của người bị kết án, việc nhập trại, phân loại trại, phân chế độ giam giữ, cải tạo, v.v… 

- Những quan hệ phát sinh trong quá trình giáo dục, cải tạo thể hiện ở các 
quyền và nghĩa vụ của những người bị kết án nói chung và ở những trại và chế độ trại 
nhất định; quyền và nghĩa vụ của cơ quan thi hành án phạt tù… 

- Những quan hệ phát sinh trên cơ sở những sự kiện pháp lý xảy ra trong quá 
trình giáo dục, cải tạo; khám bệnh, chữa bệnh, kiểm tra, thanh tra, gặp gỡ… 

- Những quan hệ của các cơ quan khác của Nhà nước và các tổ chức xã hội vào 
quá trình giáo dục, cải tạo những người bị kết án tù; hình thức tham gia, quyền và 
nghĩa vụ của các cơ quan, tổ chức đó… 

  - Những quan hệ phát sinh từ thủ tục thi hành và áp dụng các loại hình phạt 
cũng làm phát sinh nhiều mối quan hệ như: thi hành hình phạt tử hình, thực hiện quản 
lý và giáo dục các phạm nhân chấp hành hình phạt tù, thi hành hình phạt cảnh cáo, trục 
xuất, phạt tiền, thực hiện hình phạt cải tạo không giam giữ, quản lý giáo dục người 
được hưởng án treo, cấm đi khỏi nơi cư trú, thực hiện thủ tục xóa án tích. 

- Những quan hệ phát sinh trên cơ sở các sự kiện pháp lý khác như: việc hoãn 
thi hành án, trả lại đơn xin thi hành án, thủ tục miễn giảm hình phạt, tha trước thời hạn, 
giảm thời hạn thử thách trong trường hợp được hưởng án treo… Tóm lại, các mối quan 
hệ này phản ánh nội dung thi hành án hình sự, xác định quyền và nghĩa vụ của các chủ 
thể trong việc thi hành và chấp hành phần quyết định trong các bản án, quyết định của 
Tòa án. 

- Và cuối cùng là mối quan hệ phát sinh liên quan đến thủ tục kiếu nại tố cáo 
của các chủ thể trong quá trình thi hành án hình sự.  

1.2.2.  Phân loại quan hệ pháp luật thi hành án hình sự 
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* Xét từ nội dung của các quan hệ xã hội mà luật thi hành án điều chỉnh, có thể 
chia các quan hệ này thành ba nhóm cơ bản sau:  

- Các quan hệ mang tính chất nội dung (quy phạm nội dung): là những quan hệ 
phản ánh nội dung việc thi hành án và chấp hành các bản án quyết định của Tòa án, 
xác định quyền và nghĩa vụ của các chủ thể trong việc thi hành bản án, quyết định của 
Tòa án. Các quan hệ này phát sinh ngay khi bản án, quyết định của Tòa án có hiệu lực 
pháp luật.  

 Trong thi hành án hình sự, các quan hệ mang tính chất nội dung chủ yếu là 
quan hệ giữa Nhà nước thông qua các cơ quan thi hành án được ủy quyền người bị kết 
án và với các chủ thể khác.  

 - Các quan hệ mang tính chất tổ chức và quản lý (quy phạm về tổ chức): là 
những quan hệ phát sinh trong quá trình hình thành tổ chức, hoạt động và cơ chế quản 
lý các cơ quan thi hành án hình sự (gồm hệ thống các cơ quan thi hành án hình sự; các 
cơ quan, tổ chức, cá nhân hữu quan có trách nhiệm thi hành án…). Các quan hệ này 
liên quan đến việc hình thành cơ cấu tổ chức; quy định thẩm quyền và quy chế hoạt 
động của cơ quan thi hành án hình sự. Những mối quan hệ này được thể hiện cụ thể 
trong thực tiễn như: mối quan hệ giữa các cơ quan quản lý Nhà nước với cơ quan thi 
hành án hình sự; cơ cấu tổ chức, hoạt động trong hệ thống các cơ quan thi hành án 
hình sự; giữa cơ quan thi hành án hình sự và cơ quan thi hành án dân sự; giữa cơ quan 
thi hành án cấp trên và cơ quan thi hành án cấp dưới về mặt tổ chức… 

- Các quan hệ mang tính chất thủ tục (quy phạm hình thức): là các quan hệ xác 
định trình tự, thủ tục, cách thức thực hiện nội dung được quyết định trong bản án, 
quyết định của Tòa án. Thủ tục thi hành án hình sự một phần chịu sự chi phối của thủ 
tục tố tụng, chẳng hạn đưa bản án, quyết định của Tòa án có hiệu lực pháp luật ra thi 
hành, nhưng chủ yếu ở đây là thủ tục thi hành chịu sự điều chỉnh của pháp luật thi 
hành án hình sự. Chính vì vậy, trình tự, thủ tục thì hành án hình sự có thể làm xuất 
hiện nhiều mối quan hệ giữa các chủ thể trong quá trình thi hành án hình sự. 

* Căn cứ vào tính chất, có thể chia các quan hệ xã hội phát sinh trong quá trình 
và về việc thi hành án hình sự thành những nhóm cơ bản sau: 

- Những quan hệ phát sinh ngay sau khi bản án hình sự có hiệu lực  pháp luật, 
nghĩa vụ thi hành án của các cơ quan chức năng, nghĩa vụ chấp hành bản án của nười 
bị kết án, việc nhập trại, phân loại trại,phân chế độ giam giữ, cải tạo, v.v… 

- Những quan hệ phát sinh trong quá trinh giáo dục, cải tạo thể hiện ở các 
quyền và nghĩa vụ của những người bị kết án nói chung và ở những trại và chế độ trại 
nhất định; quyền và nghĩa vụ của cơ quan thi hành án phạt tù… 

- Những quan hệ phát sinh trên cơ sở những sự kiện pháp lý xáy ra trong quá 
trình giáo dục, cải tạo, khám bệnh, chữa bệnh, kiểm tra, thanh tra, gặp gỡ… 

- Những quan hệ của các cơ quan khác của Nhà nước và các tổ chức xã hội vào 
quá trình giáo dục, cải tạo những người bị kết án tù; hình thức tham gia, quyền và 
nghĩa vụ của các cơ quan, tổ chức đó… 

1.3. Phương pháp điều chỉnh của pháp luật thi hành án hình sự 
Phương pháp điều chỉnh của một ngành luật là tổng hợp các cách thức tác động 

của ngành luật đó lên các quan hệ xã hội thuộc đối tượng điều chỉnh của ngành luật đó. 
Phương pháp điều chỉnh của một ngành luật phụ thuộc trước hết vào tính chất, nội 
dung của quan hệ xã hội mà ngành luật đó điều chỉnh.  

Về cơ bản, pháp luật thi hành án hình sự sử dụng những phương pháp điều 
chỉnh sau: 

 * Phương pháp quyền uy  


