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heo quy định tại Điều 20 Bộ luật tố tụng 

hình sự (BLTTHS), toà án Việt Nam 

thực hiện chế độ hai cấp xét xử với nội dung 

cơ bản như sau: “Bản án, quyết định sơ thẩm 

của toà án có thể bị kháng cáo, kháng nghị 

theo quy định của Bộ luật này… Đối với bản 

án, quyết định sơ thẩm bị kháng cáo, kháng 

nghị thì vụ án phải được xét xử phúc thẩm…”.  

Thủ tục xét xử phúc thẩm được quy định 

tại Phần thứ tư “xét xử phúc thẩm” của 

BLTTHS chính là sự cụ thể hoá việc thực 

hiện nguyên tắc tố tụng này. Trong thời gian 

qua, việc áp dụng quy định về xét xử phúc 

thẩm đã góp phần thực hiện có hiệu quả 

nguyên tắc hai cấp xét xử, giúp toà án cấp 

trên kiểm tra lại tính có căn cứ và hợp pháp 

của bản án, quyết định sơ thẩm, kịp thời sửa 

chữa những sai lầm, khắc phục vi phạm pháp 

luật của toà án cấp dưới, bảo đảm quyền và 

lợi ích hợp pháp của các chủ thể tham gia tố 

tụng có quyền và lợi ích pháp lí liên quan 

đến vụ án. Tuy nhiên, thực tiễn áp dụng các 

quy định về xét xử phúc thẩm cũng đã bộc lộ 

hạn chế nhất định trong các quy định của 

BLTTHS, làm cho việc áp dụng gặp khó 

khăn và ảnh hưởng không nhỏ đến hiệu quả 

của hoạt động xét xử phúc thẩm. Trong 

phạm vi bài viết này, chúng tôi chỉ đề cập 

một số hạn chế, bất cập trong các quy định 

của BLTTHS về quyền hạn của toà án cấp 

phúc thẩm trong việc huỷ bản án sơ thẩm. 

Việc nghiên cứu các quy định về vấn đề này 

nhằm xác định hạn chế, bất cập về lập pháp, 

trên cơ sở đó đưa ra kiến nghị tiếp tục hoàn 

thiện các quy định của BLTTHS về quyền 

của toà án cấp phúc thẩm trong việc huỷ bản 

án sơ thẩm theo hướng cụ thể, đầy đủ và 

toàn diện hơn, đảm bảo sự thống nhất với 

các quy định khác của BLTTHS cũng như 

tạo điều kiện thuận lợi cho việc áp dụng 

trong thực tiễn, góp phần nâng cao hiệu quả 

xét xử ở cấp phúc thẩm. 

1. Quyền huỷ bản án sơ thẩm để điều 

tra lại 

Huỷ bản án sơ thẩm để điều tra lại là 

quyết định của toà án cấp phúc thẩm trực 

tiếp phủ nhận hoàn toàn bản án sơ thẩm 

nhưng cũng đồng thời gián tiếp phủ nhận 

hoàn toàn kết quả của hoạt động điều tra. 

Bởi lẽ, nguyên nhân dẫn đến việc bản án sơ 

thẩm bị huỷ là do những sai lầm của giai 

đoạn điều tra, nếu phải điều tra lại có nghĩa 

là các hoạt động điều tra trước đó không hợp 

pháp hoặc kết luận về vụ án của cơ quan 

điều tra là không có căn cứ nên phải “điều 

tra lại” từ đầu. Khi vụ án bị huỷ để điều tra 

lại thì vụ án sẽ được tiến hành lại từ đầu theo 

thủ tục chung như quy định tại Điều 252 

T 

* Giảng viên chính Khoa pháp luật hình sự  

   Trường Đại học Luật Hà Nội 



 

t¹p chÝ luËt häc sè 11/2012 

nghiªn cøu - trao ®æi 

13 

nghiªn cøu - trao ®æi 

BLTTHS.(1) Căn cứ để hội đồng xét xử 

phúc thẩm ra quyết định huỷ bản án sơ thẩm 

để điều tra lại được quy định tại khoản 1 

Điều 250 BLTTHS như sau: “Toà án cấp 

phúc thẩm huỷ bản án sơ thẩm để điều tra 

lại khi nhận thấy việc điều tra ở cấp sơ thẩm 

không đầy đủ mà cấp phúc thẩm không thể 

bổ sung được”.  

Nếu chúng ta quan niệm việc điều tra là 

hoạt động thu thập chứng cứ để chứng minh 

có tội phạm và bị can làm cơ sở cho viện 

kiểm sát truy tố và toà án xét xử thì căn cứ ra 

quyết định huỷ bản án sơ thẩm để điều tra lại 

có thể hiểu là khi xét xử phúc thẩm, hội đồng 

xét xử (HĐXX) xác định hồ sơ điều tra thiếu 

chứng cứ quan trọng có ý nghĩa xác định vấn 

đề thuộc nội dung vụ án và những chứng cứ 

này không thể bổ sung được bằng hoạt động 

xét xử tại phiên toà phúc thẩm. Điều đó có 

nghĩa là căn cứ vào diễn biến phiên toà phúc 

thẩm, HĐXX xác định cơ quan điều tra đã 

không thu thập đầy đủ chứng cứ và vì không 

có đầy đủ chứng cứ nên toà án cấp sơ thẩm 

đã ra bản án không phù hợp với các tình tiết 

khách quan của vụ án. Muốn giải quyết đúng 

đắn vụ án thì cần phải tiến hành điều tra lại 

từ đầu. Kết luận việc điều tra không đầy đủ 

dẫn đến phải huỷ bản án sơ thẩm để điều tra 

lại, về thực chất đã xác định rằng khi tiến 

hành điều tra vụ án, cơ quan điều tra đã vi 

phạm nguyên tắc xác định sự thật của vụ án 

được quy định tại Điều 10 BLTTHS: “Cơ 

quan điều tra… phải áp dụng mọi biện pháp 

hợp pháp để xác định sự thật của vụ án một 

cách khách quan, toàn diện và đầy đủ, làm 

rõ những chứng cứ xác định có tội và chứng 

cứ xác định vô tội, những tình tiết tăng nặng 

và những tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình 

sự của bị can, bị cáo…”. Nếu phát hiện vi 

phạm này thì việc huỷ bản án sơ thẩm để 

điều tra lại hoàn toàn hợp lí và có cơ sở vì 

hậu quả của sự vi phạm đó là toà án cấp sơ 

thẩm đã xét xử sai. Tuy nhiên, câu hỏi đặt ra 

là nếu huỷ bản án sơ thẩm để điều tra lại chỉ 

bởi căn cứ nêu trên liệu đã đầy đủ chưa, có 

thể còn để lọt trường hợp khác hay không? 

Theo nghiên cứu của chúng tôi, trên cả hai 

phương diện quy định của pháp luật và thực 

tiễn xét xử vẫn còn các trường hợp khác cần 

xem xét để bổ sung làm căn cứ huỷ bản án 

sơ thẩm để điều tra lại. Ví dụ, có thể có 

những vi phạm pháp luật nghiêm trọng khác 

trong quá trình điều tra vụ án như vi phạm 

về thủ tục tố tụng (vi phạm cách thức tiến 

hành các hoạt động điều tra như sử dụng các 

biện pháp điều tra bị cấm: điều tra viên có 

hành vi bức cung, dùng nhục hình, hành vi 

ngụy tạo chứng cứ, làm sai lệch hồ sơ vụ 

án...) dẫn đến việc đưa ra kết luận điều tra 

không chính xác, sai sự thật; hoặc có vụ án, 

BLTTHS quy định phải có yêu cầu của 

người bị hại hoặc người đại diện hợp pháp 

của người bị hại (trường hợp người bị hại là 

người chưa thành niên hoặc có nhược điểm 

về thể chất hoặc tâm thần) mới được khởi tố, 

điều tra nhưng cơ quan điều tra vẫn tiến 

hành khởi tố, điều tra vụ án khi không có 

yêu cầu; không yêu cầu cử người bào chữa 

cho bị can trong các trường hợp luật quy 

định bắt buộc phải có người bào chữa, do đó 

làm ảnh hưởng đến quyền và lợi ích chính 

đáng của bị can trong trường hợp bị can, 

người đại diện hợp pháp của họ không lựa 

chọn (mời) người bào chữa (trường hợp bị 
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can bị khởi tố điều tra về tội theo khung hình 

phạt có mức cao nhất là tử hình hoặc bị can 

là người chưa thành niên, người có nhược 

điểm về thể chất hoặc tâm thần). Theo chúng 

tôi, tất cả vi phạm này là nghiêm trọng khi 

nó dẫn đến hậu quả xâm phạm nghiêm trọng 

quyền lợi của bị cáo, người bị hại, nguyên 

đơn dân sự… hoặc làm cho vụ án bị xét xử 

sai ở cấp sơ thẩm và tại phiên toà phúc thẩm, 

HĐXX phúc thẩm không thể tự mình khắc 

phục được hoặc nếu có đưa ra quyết định để 

sửa chữa những vi phạm đó thì cũng đồng 

nghĩa với việc HĐXX phúc thẩm đã vi phạm 

quy định của pháp luật. Những vi phạm nói 

trên không thể nằm trong phạm vi khái niệm 

“việc điều tra không đầy đủ” quy định tại 

khoản 1 Điều 250 BLTTHS. Khi xét xử phúc 

thẩm, nếu phát hiện ra những vi phạm nói 

trên thì HĐXX phúc thẩm phải thực hiện 

một hoặc một số thẩm quyền (quyền hạn) 

quy định tại Điều 248 BLTTHS. Chúng tôi 

cho rằng mọi vi phạm pháp luật nghiêm trọng 

đều phải được sửa chữa, khắc phục bằng cách 

thức phù hợp, nếu trong giai đoạn điều tra 

phát hiện ra những vi phạm nghiêm trọng thì 

cần phải sửa chữa, khắc phục trong chính giai 

đoạn tố tụng này. Vì vậy, trong trường hợp 

này, HĐXX phúc thẩm phải ra quyết định 

huỷ bản án sơ thẩm để điều tra lại. Từ những 

phân tích trên chúng tôi kiến nghị sửa đổi, bổ 

sung khoản 1 Điều 250 BLTTHS như sau: 

“Toà án cấp phúc thẩm huỷ bản án sơ thẩm 

để điều tra lại khi có căn cứ xác định việc 

điều tra ở cấp sơ thẩm không đầy đủ mà cấp 

phúc thẩm không thể bổ sung được hoặc có 

những vi phạm pháp luật nghiêm trọng khác 

trong quá trình điều tra”.  

2. Quyền huỷ bản án sơ thẩm để xét 

xử lại 

Huỷ bản án sơ thẩm để xét xử lại là quyết 

định của HĐXX phúc thẩm trực tiếp phủ 

nhận hoàn toàn kết quả xét xử ở cấp sơ thẩm 

để xét xử lại vụ án từ đầu theo thủ tục chung 

mà không cần phải điều tra lại các lí do huỷ 

bản án sơ thẩm không xuất phát từ hoạt động 

của các giai đoạn tố tụng trước đó. Căn cứ 

để HĐXX phúc thẩm ra quyết định huỷ bản 

án sơ thẩm để xét xử lại quy định tại khoản 2 

Điều 250 BLTTHS như sau: 

“Toà án cấp phúc thẩm huỷ bản án sơ 

thẩm để xét xử lại ở cấp sơ thẩm với thành 

phần hội đồng xét xử mới trong các trường 

hợp sau đây: 

a. Thành phần hội đồng xét xử sơ thẩm 

không đúng luật định hoặc có vi phạm 

nghiêm trọng khác về thủ tục tố tụng; 

b. Người được toà án cấp sơ thẩm tuyên 

bố không có tội nhưng có căn cứ cho rằng 

người đó đã phạm tội.” 

Quy định về các căn cứ huỷ bản án sơ 

thẩm để xét xử lại như trên nếu đối chiếu với 

thực tiễn xét xử phúc thẩm là chưa bao hàm 

hết các trường hợp phải huỷ bản án sơ thẩm, 

vì những lí do sau đây:  

Thứ nhất, đối với trường hợp quy định 

tại điểm a khoản 2 Điều 250 BLTTHS: “… có 

vi phạm nghiêm trọng khác về thủ tục tố 

tụng”, căn cứ này chỉ đề cập một loại vi 

phạm quy định của BLTTHS đã được xác 

định trong Điều 1 Bộ luật này: “Bộ luật tố 

tụng hình sự quy định trình tự, thủ tục khởi 

tố, điều tra, truy tố, xét xử và thi hành án 

hình sự; chức năng nhiệm vụ, quyền hạn và 

mối quan hệ giữa các cơ quan tiến hành tố 
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tụng; nhiệm vụ, quyền hạn và trách nhiệm 

của những người tiến hành tố tụng; quyền và 

nghĩa vụ của những người tham gia tố tụng, 

của cơ quan, tổ chức và công dân;…”. Theo 

nội dung nêu trên, có thể thấy rằng BLTTHS 

không chỉ quy định về thủ tục tố tụng để giải 

quyết vụ án mà còn có nhiều quy định khác 

và để bảo đảm pháp chế trong tố tụng, các 

quy định này phải tuân thủ triệt để khi áp 

dụng để tiến hành các hoạt động khởi tố, 

điều tra, truy tố, xét xử và thi hành án hình 

sự. Về cơ bản, khái niệm “thủ tục tố tụng” 

hiện nay được hiểu là cách thức tiến hành 

các hoạt động tố tụng, vì vậy “vi phạm nghiêm 

trọng về thủ tục tố tụng là trường hợp 

BLTTHS quy định bắt buộc phải tiến hành 

hoặc tiến hành theo thủ tục tố tụng đó 

nhưng cơ quan tiến hành tố tụng, người tiến 

hành tố tụng bỏ qua hoặc thực hiện không 

đúng, xâm phạm nghiêm trọng đến quyền 

lợi của bị can, bị cáo, người bị hại, nguyên 

đơn dân sự, bị đơn dân sự, người có quyền 

lợi, nghĩa vụ liên quan đến vụ án hoặc làm 

cho việc giải quyết vụ án thiếu khách quan, 

toàn diện”.(2) Vi phạm thủ tục tố tụng nói 

chung và vi phạm nghiêm trọng thủ tục tố 

tụng nói riêng là căn cứ huỷ bản án sơ thẩm 

để xét xử lại chỉ là một trong các vi phạm 

quy định của BLTTHS, vì ngoài các vi phạm 

về thủ tục tố tụng, trong giai đoạn xét xử sơ 

thẩm còn có thể xuất hiện những vi phạm 

khác ở mức độ khác nhau. Những vi phạm 

đó cũng có thể làm ảnh hưởng đến kết quả 

xét xử, tính có căn cứ và hợp pháp của bản 

án sơ thẩm mà khi phát hiện ra cần phải sửa 

chữa, khắc phục. Ví dụ: Vụ án thuộc thẩm 

quyền xét xử của toà án nhân dân nhưng lại 

được truy tố, xét xử tại toà án quân sự hay 

ngược lại thì được coi là vi phạm thẩm 

quyền xét xử theo đối tượng; nếu toà án cấp 

dưới (toà án nhân dân cấp huyện và toà án 

quân sự khu vực) xét xử vụ án thuộc thẩm 

quyền của toà án cấp trên (toà án nhân dân 

cấp tỉnh và toà án quân sự cấp quân khu) là 

vi phạm thẩm quyền xét xử theo sự việc quy 

định tại Điều 170 BLTTHS.(3) Theo quy định 

của BLTTHS, dù vụ án đã được đưa ra xét 

xử mới phát hiện vi phạm thì vẫn phải 

chuyển cho toà án có thẩm quyền xét xử chứ 

không thể vẫn tiến hành xét xử như trong 

trường hợp vi phạm thẩm quyền xét xử khác 

(thẩm quyền theo lãnh thổ…).(4)  

Trong trường hợp vụ án đã được xét xử 

sơ thẩm (đã có bản án) và bản án sơ thẩm sai 

thẩm quyền đó bị kháng cáo, kháng nghị và 

khi xét xử phúc thẩm, HĐXX phúc thẩm 

phát hiện vi phạm này thì có thể coi là 

trường hợp vi phạm nghiêm trọng về thẩm 

quyền xét xử và cần huỷ bản án để xét xử sơ 

thẩm lại ở toà án có thẩm quyền nhằm thực 

hiện đúng nguyên tắc hai cấp xét xử và quy 

định về thẩm quyền xét xử của các cấp toà 

án khác nhau.  

Từ những phân tích nêu trên, chúng tôi 

cho rằng tất cả vi phạm về thủ tục tố tụng 

hoặc cơ cấu thành phần HĐXX sơ thẩm 

không đúng luật hay vi phạm thẩm quyền xét 

xử… dẫn đến hậu quả xâm phạm nghiêm 

trọng quyền lợi của bị cáo, người bị hại, 

nguyên đơn dân sự… hoặc làm cho vụ án bị 

xét xử sai ở cấp sơ thẩm đều gọi chung là vi 

phạm nghiêm trọng pháp luật tố tụng hình sự 

và là căn cứ huỷ bản án sơ thẩm để xét xử lại 

với thành phần HĐXX mới.  
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Thứ hai, đối với căn cứ quy định tại 

điểm b khoản 2 Điều 250 BLTTHS: “Người 

được toà án cấp sơ thẩm tuyên bố không có 

tội nhưng có căn cứ cho rằng người đó đã 

phạm tội”. Khi áp dụng căn cứ này trong thực 

tiễn có thể xuất hiện hai trường hợp sau: 

 Một là người được toà án cấp sơ thẩm 

tuyên là không có tội nhưng bản án tuyên 

vô tội đó bị người bị hại, người đại diện hợp 

pháp của người bị hại là người chưa thành 

niên hoặc có nhược điểm về thể chất hoặc 

tâm thần kháng cáo hay bị viện kiểm sát 

kháng nghị yêu cầu toà án cấp phúc thẩm 

xét xử bị cáo theo hướng có tội (kháng cáo, 

kháng nghị theo hướng tăng nặng, hướng 

không có lợi cho bị cáo). Khi xét xử phúc 

thẩm, HĐXX xét thấy yêu cầu của kháng 

cáo, kháng nghị là có căn cứ để thực hiện 

đúng nguyên tắc hai cấp xét xử (đảm bảo 

quyền bào chữa của bị cáo, quyền kháng 

cáo bản án sơ thẩm), HĐXX phúc thẩm 

không được sửa bản án sơ thẩm tuyên bị 

cáo không phạm tội theo hướng kết tội (từ 

không có tội thành có tội) mà phải ra quyết 

định huỷ bản án sơ thẩm để xét xử sơ thẩm 

lại từ đầu. Và như vậy, nếu tại phiên toà sơ 

thẩm xét xử lại, bị cáo bị kết tội thì họ có 

quyền kháng cáo bản án kết tội đó để được 

bảo vệ quyền lợi của mình tại cấp xét xử 

thứ hai là cấp phúc thẩm. 

Hai là người được toà án cấp sơ thẩm 

tuyên là không có tội nhưng chỉ có bị cáo 

được tuyên không có tội đó kháng cáo bản 

án với yêu cầu huỷ phần lí do bản án sơ 

thẩm tuyên là họ không có tội (kháng cáo, 

kháng nghị theo hướng giảm nhẹ, hướng có 

lợi cho bị cáo). Ví dụ: Người được toà án 

cấp sơ thẩm tuyên là không có tội với lí do 

(căn cứ) quy định tại khoản 2 Điều 107 

BLTTHS là hành vi của họ không cấu thành 

tội phạm nên kháng cáo yêu cầu toà án cấp 

phúc thẩm huỷ phần lí do tuyên họ không có 

tội quy định tại khoản 2 Điều luật này là 

“hành vi không cấu thành tội phạm” và thay 

vào đó là áp dụng căn cứ quy định tại khoản 

1 Điều 107 BLTTHS “không có hành vi 

phạm tội” để chứng tỏ sự “trong sạch” của 

mình cũng như tránh những hệ lụy do họ vẫn 

có nguy cơ phải chịu các hình thức trách 

nhiệm pháp lí khác. Trong trường hợp này, 

nếu xác định toà án cấp sơ thẩm xét xử 

không đúng, hành vi của bị cáo cấu thành tội 

phạm và cần thiết phải ra bản án kết tội bị 

cáo thì HĐXX phúc thẩm cũng không thể ra 

quyết định huỷ bản án sơ thẩm để xét xử vụ 

án lại theo hướng kết tội bị cáo được vì chỉ 

có duy nhất kháng cáo theo hướng giảm nhẹ 

của bị cáo. Ngoài ra, nội dung của kháng cáo 

trong trường hợp này không đề cập toàn bộ 

bản án sơ thẩm mà chỉ đề cập một phần của 

bản án này, đó là phần lí do ra bản án tuyên 

vô tội. Vì vậy, theo quy định tại Điều 240 

BLTTHS thì phần bản án sơ thẩm tuyên bị 

cáo vô tội đã có hiệu lực pháp luật (do không 

bị kháng cáo, kháng nghị).(5) Do đó, về 

nguyên tắc HĐXX phúc thẩm chỉ có thể xem 

xét để huỷ bỏ phần lí do tuyên vô tội đó của 

toà án cấp phúc thẩm mà không thể huỷ toàn 

bộ bản án sơ thẩm tuyên bị cáo vô tội đó 

được.(6) Trong trường hợp này, để đảm bảo 

nguyên tắc xác định sự thật của vụ án, bảo 

đảm quyền lợi của bị cáo cũng như thực hiện 

đúng nguyên tắc hai cấp xét xử, HĐXX phúc 

thẩm chỉ có thể ra quyết định không chấp 
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nhận kháng cáo của bị cáo, giữ nguyên phần 

lí do của bản án sơ thẩm tuyên bị cáo vô tội 

(thực chất cũng là giữ nguyên bản án sơ 

thẩm) và đề nghị những người có thẩm 

quyền kháng nghị bản án sơ thẩm đó để xét 

lại theo thủ tục giám đốc thẩm. Nếu bản án 

sơ thẩm này bị kháng nghị giám đốc thẩm 

theo hướng xác định bị cáo có tội thì theo 

đúng trình tự tố tụng và các nguyên tắc tố 

tụng hình sự hiện hành khi xét lại bản án 

tuyên bị cáo không phạm tội này, nếu xác 

định kháng nghị là có căn cứ (người được 

tuyên là không phạm tội là người đã phạm 

tội), hội đồng giám đốc thẩm sẽ ra quyết 

định huỷ bản án sơ thẩm đã có hiệu lực pháp 

luật đó để xét xử sơ thẩm lại từ đầu. Tại 

phiên toà xét xử sơ thẩm này, HĐXX sơ 

thẩm mới có thể ra bản án kết tội bị cáo được 

và nếu không đồng ý với bản án của toà án 

cấp sơ thẩm, bị cáo có quyền kháng cáo bản 

án đó để được bảo vệ quyền lợi của mình 

một lần nữa ở cấp phúc thẩm. 

Từ những phân tích trên, để mở rộng 

việc lựa chọn hướng sửa đổi, bổ sung nhằm 

hoàn thiện quy định về căn cứ ra quyết 

định huỷ bản án sơ thẩm để xét xử lại, 

chúng tôi kiến nghị sửa đổi, bổ sung khoản 

2 Điều 250 BLTTHS theo một trong hai 

phương án như sau: 

Phương án thứ nhất, khoản 2 Điều 250 

BLTTHS được sửa đổi, bổ sung sẽ có nội 

dung chi tiết, cụ thể như sau: “Toà án cấp 

phúc thẩm huỷ bản án sơ thẩm để xét xử lại 

ở cấp sơ thẩm với thành phần hội đồng xét 

xử mới trong các trường hợp sau đây: 

a. Có vi phạm nghiêm trọng pháp luật tố 

tụng hình sự trong giai đoạn xét xử như: vi 

phạm thủ tục tố tụng; thành phần hội đồng 

xét xử sơ thẩm không đúng luật định; toà án 

cấp dưới xét xử vụ án thuộc thẩm quyền của 

toà án cấp trên, toà án nhân dân xét xử vụ 

án thuộc thẩm quyền của toà án quân sự 

hoặc ngược lại;  

b. Người được toà án cấp sơ thẩm tuyên 

bố không có tội nhưng bản án bị kháng cáo, 

kháng nghị theo hướng có tội và khi xét xử 

có căn cứ cho rằng người đó đã phạm tội”. 

Lựa chọn sửa đổi, bổ sung khoản 2 Điều 

250 BLTTHS theo phương án này có ưu 

điểm là làm cho quy định về căn cứ ra quyết 

định huỷ bản án sơ thẩm để xét xử lại cụ thể 

và dễ áp dụng trong thực tiễn mà không cần 

phải ra văn bản hướng dẫn áp dụng luật. 

Đồng thời quy định như vậy cũng giúp cho 

việc xét xử lại ở cấp sơ thẩm thuận lợi hơn vì 

trên cơ sở xác định chính xác những lí do 

dẫn đến việc huỷ bản án sơ thẩm, toà án cấp 

phúc thẩm đã định hướng giúp toà án cấp sơ 

thẩm nhanh chóng sửa chữa và khắc phục 

những sai lầm hay vi phạm này. Tuy nhiên, 

việc sửa đổi, bổ sung quy định về căn cứ huỷ 

bản án sơ thẩm để xét xử lại theo phương án 

này sẽ có hạn chế là có thể chưa liệt kê hết 

các trường hợp vi phạm có thể dẫn đến việc 

huỷ bản án sơ thẩm đã xuất hiện hoặc sẽ 

xuất hiện trong thực tiễn xét xử phúc thẩm.  

Phương án thứ hai, khoản 2 Điều 250 

BLTTHS sửa đổi, bổ sung sẽ có nội dung 

ngắn gọn như sau: “Toà án cấp phúc thẩm 

huỷ bản án sơ thẩm để xét xử lại ở cấp sơ 

thẩm với thành phần hội đồng xét xử mới 

trong các trường hợp sau đây: 

a. Có vi phạm nghiêm trọng pháp luật tố 

tụng hình sự trong giai đoạn xét xử; 
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b. Người được toà án cấp sơ thẩm tuyên 

bố là không có tội nhưng bản án bị kháng 

cáo, kháng nghị theo hướng có tội và có căn 

cứ cho rằng người đó đã phạm tội”. 

Việc lựa chọn sửa đổi, bổ sung khoản 2 

Điều 250 BLTTHS theo phương án này sẽ 

có ưu điểm là làm cho điều luật có tính khái 

quát cao hơn và nội dung điều luật cô đọng, 

ngắn gọn hơn nhưng vẫn đảm bảo chứa 

đựng đầy đủ các căn cứ có thể áp dụng để 

ra quyết định huỷ bản án sơ thẩm để xét xử 

lại. Tuy nhiên, phương án này cũng không 

thể tránh khỏi những hạn chế nhất định như 

chưa cụ thể, rõ ràng nên khó áp dụng thống 

nhất. Đồng thời để có thể áp dụng đúng cần 

phải có văn bản hướng dẫn chi tiết và điều 

này sẽ gây khó khăn cho người áp dụng, khi 

cùng lúc phải tham khảo nhiều văn bản quy 

phạm pháp luật khác nhau khi giải quyết 

một vấn đề.  

Ngoài ra, chúng tôi thấy rằng Điều 252 

BLTTHS quy định về điều tra lại hoặc xét 

xử lại vụ án hình sự sau khi bản án sơ thẩm 

bị huỷ bởi quyết định của toà án cấp phúc 

thẩm nhưng nội dung điều luật chỉ đề cập 

trường hợp vụ án bị huỷ để điều tra lại mà 

không đề cập trường hợp bản án bị huỷ để 

xét xử lại là không đầy đủ. Mặt khác, sau khi 

toà án cấp phúc thẩm huỷ bản án sơ thẩm để 

điều tra lại hoặc xét xử lại thì việc điều tra 

lại hoặc xét xử lại cũng chỉ được thực hiện 

khi hồ sơ vụ án đã được chuyển cho các cơ 

quan có thẩm quyền tương ứng. Vì vậy, cần 

sửa đổi, bổ sung Điều 252 BLTTHS cho cụ 

thể, chính xác và đầy đủ nội dung vấn đề đã 

nêu trong tên của điều luật.(7) Chúng tôi kiến 

nghị sửa đổi, bổ sung Điều 252 BLTTHS 

như sau: “Điều 252. Điều tra lại hoặc xét xử 

lại vụ án hình sự: 

Sau khi nhận lại hồ sơ vụ án và quyết 

định huỷ bản án sơ thẩm để điều tra lại, viện 

kiểm sát cấp sơ thẩm phải chuyển ngay cho 

cơ quan điều tra để tiến hành điều tra lại, 

viện kiểm sát truy tố lại và toà án cấp sơ 

thẩm xét xử lại vụ án theo thủ tục chung. 

Sau khi nhận lại hồ sơ vụ án và quyết 

định huỷ bản án sơ thẩm để xét xử lại, toà án 

cấp sơ thẩm thụ lí lại và xét xử lại vụ án theo 

thủ tục chung”./. 

                                                 
(1). Điều 252. Điều tra lại hoặc xét xử lại vụ án hình 

sự: “Sau khi toà án cấp phúc thẩm huỷ bản án sơ 

thẩm để điều tra lại hoặc xét xử lại thì cơ quan điều 

tra tiến hành điều tra lại, viện kiểm sát truy tố lại và 

toà án cấp sơ thẩm xét xử lại theo thủ tục chung”. 

(2).Xem: Nghị quyết của Hội đồng thẩm phán Toà 

án nhân dân tối cao số 04/2004/NQ-HĐTP ngày 

05/11/2004 hướng dẫn thi hành một số quy định trong 

Phần thứ ba “xét xử sơ thẩm” của Bộ luật tố tụng hình 

sự năm 2003. 

(3).Xem: Điều 170 BLTTHS. 

(4).Xem: Điều 174 BLTTHS. 

(5). Điều 240. Hiệu lực của bản án, quyết định sơ 

thẩm của toà án không có kháng cáo, kháng nghị: 

“Bản án, quyết định và những phần của bản án, quyết 

định sơ thẩm của toà án không bị kháng cáo, kháng 

nghị thì có hiệu lực pháp luật kể từ ngày hết thời hạn 

kháng cáo, kháng nghị”. 

(6). Điều 231 BLTTHS quy định về vấn đề này như 

sau: “… Người được toà án tuyên bố là không có tội 

có quyền kháng cáo phần lí do của bản án sơ thẩm đã 

tuyên là họ không có tội”. 

(7). Điều 252. Điều tra lại hoặc xét xử lại vụ án hình 

sự: “Sau khi toà án cấp phúc thẩm huỷ bản án sơ 

thẩm dể điều tra lại hoặc xét xử lại thì cơ quan điều 

tra tiến hành điều tra lại, viện kiểm sát truy tố lại và 

toà án cấp sơ thẩm xét xử lại vụ án theo thủ tục chung”. 


