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Tóm tắt: Áp giải, dẫn giải là một trong những biện pháp cưỡng chế nhằm đảm bảo sự có mặt của 

người bị áp dụng tại địa điểm tiến hành điều tra, truy tố hoặc xét xử. Bài viết phân tích những quy 

định trong Bộ luật Tố tụng hình sự của Việt Nam, Liên bang Nga và Cộng hoà Pháp về biện pháp này 

trên cơ sở so sánh luật học. Qua đó, bài viết chỉ ra một số vấn đề bất cập về đối tượng và thủ tục trong 

việc thực hiện biện pháp áp giải, dẫn giải tại Việt Nam và đề xuất phương hướng hoàn thiện.  

Từ khoá: Áp giải; dẫn giải; biện pháp cưỡng chế; sự có mặt. 
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COERCIVE AND FORCED ESCORT IN CRIMINAL PROCEDURE: A COMPARATIVE 

RESEARCH AMONG THE LAW OF VIETNAM, THE RUSSIA FEDERATION AND THE 

REPUBLIC OF FRANCE. SOME RECOMMENDATIONS SUGGESTED FOR LAW IMPROVEMENT 

IN VIETNAM 

Abstract: Coercive and forced escort are the coercive measures to ensure the presence of the 

person at the location of the investigation, prosecution or trial. This article analyzes the provisions 

following the Criminal Procedure Code of Vietnam, The Russian Federation and The Republic of 

France which based on comparative law. Thereby, this article points out several issues on objects and 

procedures in the implementation of coercive delivery and forced escort in Vietnam and 

recommendations for improvement. 
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rong tố tụng hình sự (TTHS), để đạt 

được mục đích cao nhất của việc giải 

quyết vụ án hình sự, pháp luật TTHS các 

quốc gia đều ghi nhận các biện pháp có tính 

cưỡng chế để áp dụng đối với bị can, bị cáo 

và những người tham gia tố tụng khác, trong 

đó có biện pháp áp giải, dẫn giải. Tuy nhiên, 

tuỳ mục đích cao nhất của TTHS, mô hình 

TTHS của mỗi quốc gia có cách thức khác 

nhau trong từng quy định cụ thể của biện 

pháp này. Đối với các quốc gia theo mô hình 

tố tụng tranh tụng, biện pháp áp giải có vai 

trò như việc hộ tống hơn là biện pháp cưỡng 

chế bảo đảm sự có mặt của người bị áp 

dụng. Do coi trọng sự đối tụng giữa bên 

buộc tội và bên gỡ tội, mô hình tố tụng này  
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