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MAI THANH HIẾU * 

Tóm tắt: Tính chất của giám đốc thẩm trong tố tụng hình sự là đặc điểm riêng của thủ tục giám 

đốc thẩm, cho phép phân biệt thủ tục giám đốc thẩm với thủ tục đặc biệt khác như tái thẩm và thủ tục 

thông thường khác như sơ thẩm, phúc thẩm. Bài viết nghiên cứu so sánh tính chất của giám đốc thẩm 

trong tố tụng hình sự Việt Nam và Pháp nhằm hoàn thiện quy định của pháp luật tố tụng hình sự Việt 

Nam về tính chất của giám đốc thẩm theo hướng tương đồng với mô hình của Pháp - mô hình điển 

hình của dòng họ Civil law, nhưng vẫn bảo lưu một số điểm khác biệt trong truyền thống pháp luật tố 

tụng hình sự Việt Nam. Việc hoàn thiện quy định của pháp luật tố tụng hình sự Việt Nam về tính chất 

của giám đốc thẩm trên cơ sở so sánh với pháp luật tố tụng hình sự Pháp là cơ sở để hoàn thiện các 

quy định khác về thủ tục giám đốc thẩm, góp phần đưa pháp luật Việt Nam tiếp cận và hài hoà với một 

hệ thống pháp luật lớn trên thế giới.  
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NATURE OF CASSATION PROCEDURE IN CRIMINAL PROCEDURES IN VIETNAM 

AND FRANCE  

Abstract: The nature of cassation in criminal procedures is the peculiarity of  cassation , which 

distinguishes cassation procedure from other special  ones such as reopening and other common 

procedures such as first instance and appellate procedures. The research paper compares the nature 

of cassation in Vietnamese and French criminal procedures in order to improve the Vietnamese 

criminal procedure regulations on the nature of cassation in the way that is similar to the French 

model. Since such model is the typical one of the Civil law family with preservation of differences in 

the Vietnamese criminal procedure law tradition. The improvement of Vietnam's criminal procedure 

law on the nature of cassation on the basis of comparison with the French criminal procedure law 

lays the foundation for improving other provisions on cassation procedures, contributing to harmonise 

Vietnamese law with a large legal system in the world.   
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heo Từ điển tiếng Việt, tính chất là “đặc 

điểm riêng của sự vật, hiện tượng, làm 

phân biệt nó với những sự vật hiện tượng 

khác loại”.(1) Tính chất của giám đốc thẩm 

trong tố tụng hình sự là đặc điểm riêng của 

                                                 
(1). Trung tâm Từ điển học, Từ điển tiếng Việt, 

Nxb. Đà Nẵng, Hà Nội, 2013, tr. 1286.  

thủ tục giám đốc thẩm, phân biệt thủ tục 

này với các thủ tục khác như sơ thẩm, phúc 

thẩm và tái thẩm. Quy định của pháp luật tố 

tụng hình sự Việt Nam về tính chất của 

giám đốc thẩm ngày càng hoàn thiện qua ba 

lần pháp điển hóa vào các năm 1988, 2003 

và 2015. Tuy nhiên, quy định của pháp luật 

tố tụng hình sự Việt Nam về tính chất của 

giám đốc thẩm vẫn chưa phù hợp với quan  
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