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MAI THANH HIẾU * 

Tóm tắt: Trong pháp luật tố tụng hình sự Pháp và nhiều nước trên thế giới, kháng cáo, kháng 

nghị giám đốc thẩm có hiệu lực chưa đưa ra thi hành bản án,quyết định bị kháng cáo, kháng nghị, 

đồng thời có hiệu lực phát sinh và giới hạn thẩm quyền xét xử giám đốc thẩm về mặt pháp luật của vụ 

án, theo phạm vi kháng cáo, kháng nghị và theo tư cách pháp lí của chủ thể kháng cáo, kháng nghị. 

Bài viết nghiên cứu so sánh pháp luật tố tụng hình sự Việt Nam và Pháp về hiệu lực của kháng cáo, 

kháng nghị giám đốc thẩm và đề xuất giải pháp hoàn thiện pháp luật tố tụng hình sự Việt Nam về hiệu 

lực của kháng cáo, kháng nghị giám đốc thẩm theo mô hình của Pháp, bảo đảm phù hợp với tính chất 

của giám đốc thẩm và các nguyên tắc cơ bản của tố tụng hình sự.     
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EFFECTS OF CASSATION APPEALS IN VIETNAM AND FRANCE'S CRIMINAL 

PROCEDURE LAWS 

Abstract: In the criminal procedure law of France and many countries around the world, 

cassation appeals have two kinds of effect. The first one is suspensive effect which suspends the 

effectiveness of the appealled decision. The second one is devolutive effect which gives rise to cassation 

review, at the same it also limits the exercise of such cassation review to only law-related matters within 

the scope of the appeal. Such limitation must also be determined by the legal standing of the appellant. 

This article makes a comparision between the criminal procedura law of Vietnam and France on the 

effectiveness of cassation appeals and proposes some solutions to improve Vietnam's criminal procedure 

law on the effectiveness of cassation appeals according to the French model, in order to ensurecompliance 

with the nature of cassation review and fundamental principles of criminal procedure. 
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Đặt vấn đề 

Trong pháp luật tố tụng hình sự Pháp 

cũng như nhiều nước trên thế giới
1
, kháng 

cáo, kháng nghị giám đốc thẩm có hai loại 

hiệu lực. Thứ nhất là hiệu lực chưa đưa ra thi 

                                                 
1
  Jean Pradel, Droit pénal comparé, 2e é., Dalloz, 

Paris, 2002, p. 627.   

hành bản án, quyết định bị kháng cáo, kháng 

nghị (tiếng Pháp: effet suspensif); thứ hai là 

hiệu lực phát sinh và giới hạn thẩm quyền 

xét xử giám đốc thẩm về mặt pháp luật của 

vụ án, theo phạm vi kháng cáo, kháng nghị 

và theo tư cách pháp lí của chủ thể kháng 

cáo, kháng nghị (tiếng Pháp: effet dévolutif). 

Trong hơn 100 năm chịu ảnh hưởng trực tiếp 

của pháp luật tố tụng hình sự Pháp, kháng  
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