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hời hạn kháng cáo, kháng nghị theo thủ 

tục phúc thẩm trong tố tụng hình sự là 

khoảng thời gian cần thiết theo quy định của 

pháp luật để chủ thể của quyền kháng cáo, kháng 

nghị thực hiện việc kháng cáo, kháng nghị. 

Sự hợp pháp của kháng cáo, kháng nghị 

về thời hạn là một trong những điều kiện làm 

phát sinh hiệu lực của kháng cáo, kháng 

nghị. Luận điểm pháp lí này đã được Toà án 

nhân dân tối cao (TANDTC) khẳng định từ 

trước khi pháp điển hoá luật tố tụng hình sự 

Việt Nam lần thứ nhất: “Nói chung, đơn 

kháng cáo và bản kháng nghị quá thời hạn 

là không hợp lệ và không được chấp nhận để 

toà án nhân dân xét xử lại vụ án theo trình 

tự phúc thẩm. Sự chậm trễ dù ít, dù nhiều, 

việc kháng cáo, kháng nghị quá hạn dù có 

nội dung đúng, cũng không nên châm chước; 

nếu không, sẽ dẫn đến tình trạng tuỳ tiện, xét 

xử không kịp thời ở cấp phúc thẩm, không 

bảo đảm tính chất ổn định của bản án và tác 

dụng thực tế của việc xét xử”.(1)   

Thời hạn kháng cáo, kháng nghị theo thủ 

tục phúc thẩm là bộ phận cấu thành của thời 

hạn tố tụng hình sự. Thời hạn tố tụng hình sự 

phải là thời hạn hợp lí.(2) Đây là đòi hỏi của 

pháp luật quốc tế (khoản 3 Điều 9 Công ước 

quốc tế về các quyền dân sự và chính trị và 

khoản 1 Điều 6 Công ước châu Âu về quyền 

con người). Vì vậy, thời hạn kháng cáo, 

kháng nghị cũng phải là thời hạn hợp lí. Sự 

hợp lí của thời hạn kháng cáo, kháng nghị 

theo thủ tục phúc thẩm thể hiện ở những 

khía cạnh sau:  

Thứ nhất, thời hạn kháng cáo, kháng 

nghị phải bảo đảm công bằng giữa các chủ 

thể của quyền kháng cáo, kháng nghị. Sự 

công bằng giữa các chủ thể của quyền kháng 

cáo, kháng nghị về thời hạn kháng cáo, 

kháng nghị là biểu hiện cụ thể của nguyên 

tắc bình đẳng trước toà án. Các chủ thể của 

quyền kháng cáo, kháng nghị phải được bảo 

đảm công bằng về các yếu tố của thời hạn 

như: thời điểm bắt đầu, thời điểm kết thúc 

thời hạn, việc xác định ngày kháng cáo, 

kháng nghị và việc chấp nhận kháng cáo, 

kháng nghị quá hạn có lí do chính đáng.   

Thứ hai, thời hạn kháng cáo, kháng nghị 

phải đủ để thúc đẩy chủ thể của quyền 

kháng cáo, kháng nghị thực hiện việc kháng 

cáo, kháng nghị một cách nhanh chóng 

nhưng thận trọng. Kháng cáo, kháng nghị 

làm kéo dài tình trạng chưa có hiệu lực 

pháp luật của bản án, quyết định sơ thẩm. 

Trong khi đó, giải quyết nhanh chóng vụ án 

T 
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là yêu cầu đặt ra trong tố tụng hình sự, như 

quan điểm pháp lí của nhà luật học người Ý 

Beccaria: “… sự nhanh chóng của phản 

ứng xã hội là quan trọng hàng đầu đối với 

hiệu quả của sự trừng phạt”.(3) Yêu cầu giải 

quyết nhanh chóng vụ án bao hàm sự ngắn 

gọn của thời hạn kháng cáo, kháng nghị.(4) 

Tuy nhiên, nếu thời hạn kháng cáo, kháng 

nghị quá ngắn thì có nguy cơ chủ thể thực 

hiện việc kháng cáo, kháng nghị vội vàng, 

thiếu cân nhắc (tiếng Latin: ab irato) gây 

“quá tải” cho toà án cấp phúc thẩm. Để chủ 

thể của quyền kháng cáo, kháng nghị quyết 

định việc kháng cáo, kháng nghị một cách 

thận trọng, nhà làm luật thời kì Cách mạng 

Pháp thậm chí đã quy định thời hạn cân 

nhắc việc kháng cáo, kháng nghị liền kề 

trước thời hạn kháng cáo, kháng nghị. Cụ 

thể: Theo Luật ngày 24/8/1790, trong thời 

hạn 1 tuần kể từ ngày tuyên án sơ thẩm, 

không được thi hành cũng như kháng cáo, 

kháng nghị bản án đó. Như vậy, sự kết hợp 

hài hoà hai yêu cầu nói trên vừa nhanh 

chóng làm phát sinh hiệu lực pháp luật của 

bản án, quyết định sơ thẩm, bảo đảm lợi ích 

của chủ thể chấp nhận bản án, quyết định sơ 

thẩm, vừa bảo đảm lợi ích của chủ thể của 

quyền kháng cáo, kháng nghị tức là bên thất 

bại(5) ở cấp sơ thẩm, là chủ thể không thoả 

mãn(6) với bản án, quyết định sơ thẩm. 

Bài viết này phân tích những quy định 

của pháp luật tố tụng hình sự Việt Nam về 

thời hạn kháng cáo, kháng nghị theo thủ tục 

phúc thẩm, đối chiếu với những đòi hỏi của 

pháp luật quốc tế về thời hạn hợp lí.    

1. Thời điểm bắt đầu đến thời điểm kết 

thúc thời hạn kháng cáo, kháng nghị 

Để bảo đảm công bằng giữa các chủ thể 

của quyền kháng cáo, kháng nghị, thời hạn 

kháng cáo, kháng nghị được quy định khác 

nhau, phụ thuộc vào đối tượng của kháng cáo, 

kháng nghị và tư cách chủ thể của quyền 

kháng cáo, kháng nghị. Thời hạn kháng cáo, 

kháng nghị đối với bản án sơ thẩm dài hơn 

thời hạn kháng cáo, kháng nghị đối với 

quyết định sơ thẩm. Thời hạn kháng cáo, 

kháng nghị của chủ thể không tham gia 

phiên toà sơ thẩm dài hơn thời hạn kháng 

cáo, kháng nghị của chủ thể tham gia phiên 

toà sơ thẩm. Cụ thể:  

Thời hạn kháng cáo bản án sơ thẩm là 15 

ngày, kể từ ngày tuyên án hoặc kể từ ngày 

bản án được giao hoặc được niêm yết nếu bị 

cáo, đương sự vắng mặt tại phiên toà (khoản 

1 Điều 234 Bộ luật tố tụng hình sự - BLTTHS).  

Thời hạn kháng nghị bản án sơ thẩm là 15 

ngày đối với viện kiểm sát cùng cấp, 30 ngày 

đối với viện kiểm sát cấp trên trực tiếp, kể từ 

ngày tuyên án (khoản 1 Điều 234 BLTTHS). 

Thời hạn kháng cáo quyết định sơ thẩm 

là 7 ngày, kể từ ngày người có quyền kháng 

cáo nhận được quyết định (khoản 2 Điều 239 

BLTTHS).  

Thời hạn kháng nghị quyết định sơ thẩm 

là 7 ngày đối với viện kiểm sát cùng cấp, 15 

ngày đối với viện kiểm sát cấp trên trực tiếp, 

kể từ ngày ra quyết định (khoản 1 Điều 239 

BLTTHS). 

BLTTHS không quy định ngày được xác 

định (tiếng Latin: dies a quo). Tuy nhiên, Nghị 
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quyết của Hội đồng thẩm phán TANDTC số 

05/2005/NQ-HĐTP ngày 08/12/2005 quy 

định: “Ngày được xác định là ngày toà án 

tuyên án hoặc ra quyết định trong trường 

hợp viện kiểm sát, bị cáo, đương sự có mặt 

tại phiên toà hoặc là ngày bản án, quyết 

định được giao hoặc được niêm yết trong 

trường hợp bị cáo, đương sự vắng mặt tại 

phiên toà”. Ngày được xác định không tính 

là thời điểm bắt đầu thời hạn kháng cáo, 

kháng nghị. Thời điểm bắt đầu tính thời hạn 

kháng cáo, kháng nghị là ngày tiếp theo của 

ngày được xác định. Mặc dù ngày được xác 

định không tính là thời điểm bắt đầu thời hạn 

kháng cáo, kháng nghị nhưng điều đó không 

cản trở việc kháng cáo ngay trong ngày được 

xác định: Trường hợp ngay trong ngày toà 

án tuyên án hoặc ra quyết định mà bị cáo, 

đương sự có mặt tại phiên toà có đơn kháng 

cáo ngay thì toà án cấp sơ thẩm nhận đơn 

kháng cáo theo thủ tục chung.  

Quy định ngày được xác định không tính 

là thời điểm bắt đầu thời hạn kháng cáo, 

kháng nghị là quy định có lợi cho chủ thể 

mong muốn thực hiện quyền kháng cáo, 

kháng nghị. Đây là truyền thống pháp lí trong 

tố tụng hình sự Việt Nam. Sau khi thành lập 

nước Việt Nam dân chủ cộng hoà, Chủ tịch 

Chính phủ Việt Nam dân chủ cộng hoà đã ban 

hành Sắc lệnh số 112 ngày 28/6/1946 quy 

định: “Các hạn ngày đều không tính ngày 

tuyên án, ra mệnh lệnh hay tống đạt và 

không tính ngày kí đơn kháng án khuyết tịch 

hay kháng cáo” (Điều 1). Cho đến trước khi 

pháp điển hoá luật tố tụng hình sự Việt Nam 

lần thứ nhất, truyền thống pháp lí đó vẫn 

được duy trì: “Các thời hạn đều tính là 15 

ngày tròn, 30 ngày tròn, nghĩa là không kể 

ngày tuyên án, ngày được tống đạt bản án, 

ngày kí đơn kháng cáo hay đến toà án khai 

xin kháng cáo”.(7)  

Thời hạn kháng cáo, kháng nghị kết thúc 

vào ngày cuối cùng của thời hạn (tiếng La 

Tinh: die ad quem). Ngày cuối cùng của thời 

hạn là ngày tròn: “Thời điểm kết thúc thời 

hạn kháng cáo, kháng nghị là thời điểm kết 

thúc ngày cuối cùng của thời hạn... Thời 

điểm kết thúc ngày cuối cùng của thời hạn 

vào lúc hai mươi tư giờ của ngày đó” (Nghị 

quyết của Hội đồng thẩm phán TANDTC số 

05/2005/NQ-HĐTP ngày 08/12/2005 hướng 

dẫn thi hành một số quy định trong phần thứ 

tư “xét xử phúc thẩm” của BLTTHS). 

Pháp luật tố tụng hình sự Pháp quy định 

thời điểm kết thúc ngày cuối cùng của thời 

hạn kháng cáo, kháng nghị phúc thẩm tại Pháp 

là thời điểm hết giờ làm việc của toà án.(8) 

Như vậy, pháp luật Việt Nam quy định theo 

hướng có lợi hơn cho chủ thể mong muốn 

thực hiện quyền kháng cáo, kháng nghị.  

Trong trường hợp ngày cuối cùng của 

thời hạn là ngày nghỉ cuối tuần (thứ bảy, chủ 

nhật) hoặc ngày nghỉ lễ, thời hạn kháng cáo, 

kháng nghị kết thúc tại thời điểm kết thúc 

ngày làm việc tiếp theo ngày nghỉ đó. 

2. Việc xác định ngày kháng cáo, kháng 

nghị 

Pháp luật tố tụng hình sự hiện hành chỉ 

quy định việc xác định ngày kháng cáo (khoản 

2 Điều 234 BLTTHS) mà chưa quy định việc 
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xác định ngày kháng nghị phúc thẩm.  

Ngày kháng cáo được xác định theo 

những thời điểm khác nhau, tuỳ theo 

phương thức thực hiện việc kháng cáo. 

Trong trường hợp đơn kháng cáo gửi qua 

bưu điện, ngày kháng cáo là ngày bưu điện 

nơi gửi đóng dấu ở phong bì. Trong trường 

hợp đơn kháng cáo gửi qua ban giám thị trại 

tạm giam, ngày kháng cáo là ngày ban giám 

thị trại tạm giam nhận được đơn. Trong 

trường hợp người kháng cáo đến nộp đơn 

kháng cáo tại toà án hoặc trong trường hợp 

họ đến toà án cấp sơ thẩm trình bày trực 

tiếp về việc kháng cáo thì ngày kháng cáo là 

ngày toà án nhận đơn hoặc ngày toà án lập 

biên bản về việc kháng cáo. 

Pháp luật tố tụng hình sự hiện hành 

chưa quy định việc xác định ngày kháng 

nghị phúc thẩm. Vì vậy, trong thực tiễn, 

kháng nghị gửi qua bưu điện nhưng không 

có cơ sở pháp lí để xác định ngày kháng 

nghị có phải là ngày bưu điện nơi gửi đóng 

dấu ở phong bì không.(9) Có quan điểm cho 

rằng ngày kháng nghị là ngày người có 

thẩm quyền kí, thể hiện trên văn bản kháng 

nghị.(10) Chúng tôi không đồng ý với quan 

điểm này vì những lí do sau: 1) Có nguy cơ 

chủ thể kháng nghị ghi không đúng ngày và 

số quyết định kháng nghị, nhằm hợp pháp 

hoá việc kháng nghị quá thời hạn luật định, 

“việc kiểm tra sổ văn thư cũng không dễ gì 

phát hiện được những trường hợp này”;(11) 

2) Không bảo đảm bình đẳng giữa chủ thể 

quyền kháng nghị với chủ thể quyền kháng 

cáo vì theo quy định của pháp luật, ngày 

kháng cáo không phải là ngày kí, thể hiện 

trên đơn kháng cáo. Chúng tôi kiến nghị 

quy định bổ sung khoản 3 vào Điều 234 

BLTTHS, cụ thể: 

Trong trường hợp viện kiểm sát giao 

kháng nghị cho toà án cấp sơ thẩm, ngày 

kháng nghị là ngày giao kháng nghị; trong 

trường hợp viện kiểm sát gửi kháng nghị qua 

bưu điện, ngày kháng nghị là ngày bưu điện 

nơi gửi đóng dấu ở phong bì. 

3. Kháng cáo, kháng nghị quá hạn có 

lí do chính đáng 

3.1. Kháng cáo quá hạn có lí do chính đáng 

Kháng cáo quá hạn vẫn phát sinh hiệu 

lực khi thoả mãn hai điều kiện: 

- Điều kiện nội dung: Kháng cáo quá 

hạn có lí do chính đáng, tức là “những 

trường hợp bất khả kháng hoặc trở ngại 

khách quan khác mà người kháng cáo 

không thể thực hiện được việc kháng cáo 

trong thời hạn luật định, ví dụ: do thiên tai, 

lũ lụt; do ốm đau, tai nạn phải nằm viện 

điều trị…” (Nghị quyết của Hội đồng thẩm 

phán TANDTC số 05/2005/NQ-HĐTP ngày 

08/12/2005). Pháp luật tố tụng hình sự hiện 

hành không quy định chủ thể của quyền 

kháng cáo phải thực hiện việc kháng cáo 

ngay sau khi chấm dứt trường hợp bất khả 

kháng hoặc trở ngại khách quan khác. 

Trong khi đó, đòi hỏi này đã được đặt ra 

trong pháp luật tố tụng hình sự Việt Nam 

trước khi BLTTHS năm 2003 có hiệu lực 

pháp luật: “Thời hạn kháng cáo sẽ được 

tính lại kể từ ngày trở ngại khách quan 

không còn nữa”(12) hoặc “ngay sau khi hết 
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cản trở phải làm đơn kháng cáo ngay”.(13) 

Như vậy, pháp luật tố tụng hình sự hiện 

hành quy định thiếu chặt chẽ về điều kiện 

chấp nhận kháng cáo quá hạn. So sánh với 

pháp luật tố tụng hình sự Thụy Điển cho 

thấy kháng cáo, kháng nghị phúc thẩm quá 

hạn tại Thuỵ Điển chỉ được chấp nhận nếu 

kháng cáo, kháng nghị quá hạn đó được 

thực hiện trong thời hạn luật định kể từ khi 

chấm dứt trường hợp bất khả kháng.(14)  

- Điều kiện hình thức: Toà án cấp phúc 

thẩm chấp nhận kháng cáo quá hạn. Việc xét 

kháng cáo quá hạn phải được thực hiện trước 

khi mở phiên toà phúc thẩm. Trong trường 

hợp ngay trước khi mở phiên toà mà toà án 

cấp phúc thẩm mới nhận được kháng cáo 

quá hạn thì trước khi khai mạc phiên toà, hội 

đồng xét xử phúc thẩm phải mở phiên họp 

xét lí do kháng cáo quá hạn.  

3.2. Kháng nghị quá hạn có lí do chính đáng  

Pháp luật tố tụng hình sự hiện hành 

không quy định việc kháng nghị phúc thẩm 

quá hạn. Vì vậy, kháng nghị phúc thẩm quá 

hạn không có hiệu lực. Ví dụ, tại Bản án sơ 

thẩm số 19/2005/HSST ngày 25/05/2005, 

Toà án nhân dân huyện Đăk Mil phạt Huỳnh 

M 24 tháng tù về tội cố ý gây thương tích 

nhưng cho hưởng án treo, thời gian thử thách 

4 năm. Sau gần 2 tháng kể từ ngày tuyên án, 

tại Quyết định số 98/KSXXPTHS ngày 

22/07/2005, VKSND tỉnh Đăk Nông mới 

kháng nghị theo thủ tục phúc thẩm đối với 

bản án sơ thẩm nói trên. Kháng nghị của 

VKSND tỉnh Đăk Nông là kháng nghị vô 

hiệu vì vi phạm điều kiện về thời hạn kháng 

nghị phúc thẩm.(15) Trước khi pháp điển hoá 

luật tố tụng hình sự Việt Nam lần thứ nhất, 

kháng nghị phúc thẩm quá hạn được chấp 

nhận trong “trường hợp gặp trở ngại khách 

quan không khắc phục được… Vấn đề chấp 

nhận kháng nghị quá hạn cũng được giải 

quyết như đối với kháng cáo quá hạn”.(16) 

Việc pháp luật tố tụng hình sự hiện hành 

không chấp nhận kháng nghị phúc thẩm quá 

hạn được lí giải bởi khả năng chuyển sang 

kháng nghị giám đốc thẩm của viện kiểm sát 

cấp trên. Chúng tôi không đồng ý với quan 

điểm này vì những lí do sau: 

Thứ nhất, về lí thuyết 

Phúc thẩm là cấp xét xử thứ hai, cấp xét 

xử cuối cùng về mặt sự việc cũng như mặt 

pháp luật của vụ án. Chính vì vậy, Giáo sư 

Jean Pradel tại Trường đại học Poitiers gọi 

kháng cáo, kháng nghị theo thủ tục phúc 

thẩm là “kháng cáo, kháng nghị về sự việc 

và pháp luật”.(17) Luận điểm pháp lí này 

cũng đã được khẳng định trong khoa học luật 

tố tụng hình sự Việt Nam từ trước khi pháp 

điển hoá luật tố tụng hình sự lần thứ nhất: 

“Toà án nhân dân cấp phúc thẩm thẩm tra 

toàn bộ về mặt pháp lí cũng như về mặt sự 

việc”.(18) Mặt pháp luật của vụ án chỉ được 

xem xét lại theo thủ tục giám đốc thẩm trong 

trường hợp có vi phạm pháp luật nghiêm 

trọng trong việc xử lí vụ án, “Toà án có thẩm 

quyền giám đốc thẩm không xem xét về sự 

việc, vốn thuộc thẩm quyền xét xử của các 

thẩm phán xét xử về mặt nội dung ở toà án 

cấp dưới mà chỉ xem xét việc áp dụng luật 

vào các sự việc đó có đúng hay không”.(19) 
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Mặt sự việc của vụ án chỉ được xem xét lại 

theo thủ tục tái thẩm trong trường hợp có 

tình tiết mới được phát hiện có thể làm thay 

đổi cơ bản nội dung của bản án hoặc quyết 

định mà toà án không biết được khi ra bản án 

hoặc quyết định đó. Như vậy, nếu viện kiểm 

sát chuyển sang kháng nghị giám đốc thẩm 

do hết hạn kháng nghị phúc thẩm thì không 

được yêu cầu xem xét lại mặt sự việc của vụ 

án. Do đó, việc chấp nhận kháng cáo mà 

không chấp nhận kháng nghị phúc thẩm quá 

hạn có lí do chính đáng là không bảo đảm 

bình đẳng giữa chủ thể của quyền kháng cáo 

và chủ thể của quyền kháng nghị trước cấp 

xét xử cuối cùng về mặt sự việc cũng như 

mặt pháp luật.  

Thứ hai, về thực tiễn 

Giám đốc thẩm trong tố tụng hình sự 

Việt Nam không chỉ xem xét lại mặt pháp 

luật mà còn xem xét lại mặt sự việc của vụ 

án. Trong những căn cứ kháng nghị giám 

đốc thẩm quy định tại Điều 273 BLTTHS 

có những căn cứ bao hàm khả năng kháng 

nghị giám đốc thẩm về mặt sự việc của vụ 

án, đó là “việc điều tra xét hỏi tại phiên toà 

phiến diện hoặc không đầy đủ” (điểm 1) và 

“kết luận trong bản án hoặc quyết định 

không phù hợp với những tình tiết khách 

quan của vụ án” (điểm 2). Hai căn cứ 

kháng nghị giám đốc thẩm nói trên tương tự 

hai trong số các căn cứ kháng nghị phúc 

thẩm, tức là kháng nghị về mặt sự việc cũng 

như mặt pháp luật của vụ án quy định tại 

Điều 33 Quy chế công tác thực hành quyền 

công tố và kiểm sát xét xử các vụ án hình 

sự: “Việc điều tra, xét hỏi tại phiên toà sơ 

thẩm phiến diện hoặc không đầy đủ” 

(khoản 1) và “kết luận của bản án hoặc 

quyết định hình sự sơ thẩm không phù hợp 

với các tình tiết khách quan của vụ án” 

(khoản 2). Chúng tôi đồng ý với quan điểm 

của tác giả Phan Thị Thanh Mai khi phân 

tích hai căn cứ kháng nghị giám đốc thẩm 

nói trên trong luận án tiến sĩ luật học: “Chỉ 

khi việc điều tra, xét hỏi tại phiên toà vi 

phạm nghiêm trọng những quy định cụ thể 

được quy định trong BLTTHS, dẫn đến việc 

xác định sự thật phiến diện và không đầy đủ 

thì mới coi là vi phạm pháp luật nghiêm 

trọng”(20) và “Chỉ khi kết luận trong bản án 

hoặc quyết định không phù hợp với những 

chứng cứ của vụ án và vi phạm những quy 

định của pháp luật về đánh giá chứng cứ thì 

mới là vi phạm pháp luật về đánh giá chứng 

cứ và là căn cứ kháng nghị giám đốc 

thẩm”.(21) Như vậy, ngoài trường hợp vi 

phạm pháp luật nghiêm trọng nêu trên để 

kháng nghị giám đốc thẩm về mặt pháp 

luật, hai căn cứ kháng nghị này bao hàm 

khả năng kháng nghị giám đốc thẩm về mặt 

sự việc. Đó cũng là quan điểm của tác giả 

Nguyễn Ngọc Khánh: nếu triệt để áp dụng 

quy định tại điểm 1 và điểm 2 Điều 273 

BLTTHS về căn cứ kháng nghị giám đốc 

thẩm hay nói cách khác, nếu áp dụng triệt 

để thẩm quyền giám đốc thẩm trong việc 

xem xét vấn đề đánh giá chứng cứ của vụ 

án như hiện nay thì sẽ dẫn đến thủ tục giám 

đốc thẩm được thực hiện không còn nguyên 

nghĩa là thủ tục đặc biệt nữa mà gần giống 
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với thủ tục thông thường - cấp xét xử phúc 

thẩm lần thứ hai hay cấp xét xử thứ ba.(22) 

Như vậy, việc hết hạn kháng nghị phúc 

thẩm không làm mất khả năng thực tiễn của 

viện kiểm sát cấp trên trong việc yêu cầu 

xem xét lại mặt sự việc cũng như mặt pháp 

luật của vụ án, bằng việc kháng nghị giám 

đốc thẩm. Do đó, việc không chấp nhận 

kháng nghị phúc thẩm quá hạn có lí do 

chính đáng khiến viện kiểm sát phải kháng 

nghị giám đốc thẩm cả về mặt sự việc của 

vụ án là không bảo đảm nguyên tắc thực 

hiện chế độ hai cấp xét xử.  

Từ những phân tích trên, chúng tôi kiến 

nghị bổ sung quy định tại Điều 235 BLTTHS 

về kháng nghị quá hạn và điều kiện chấp 

nhận kháng cáo, kháng nghị quá hạn, cụ 

thể: Kháng cáo, kháng nghị quá hạn được 

chấp nhận nếu có lí do chính đáng. Lí do 

chính đáng là trường hợp bất khả kháng 

hoặc trở ngại khách quan khác mà chủ thể 

của quyền kháng cáo, kháng nghị không thể 

thực hiện được kháng cáo, kháng nghị trong 

thời hạn luật định. Thời hạn kháng cáo, 

kháng nghị được tính lại kể từ ngày không 

còn trường hợp bất khả kháng hoặc trở ngại 

khách quan khác. 

4. Một số vấn đề khác liên quan đến 

thời hạn kháng cáo, kháng nghị 

Ngoài quy định về thời điểm bắt đầu, 

thời điểm kết thúc thời hạn, việc xác định 

ngày kháng cáo, kháng nghị và việc chấp 

nhận kháng cáo, kháng nghị quá hạn có lí do 

chính đáng, quy định của pháp luật tố tụng 

hình sự về việc giao, gửi bản án, quyết định 

sơ thẩm cũng ảnh hưởng đến điều kiện hợp 

pháp của kháng cáo, kháng nghị về thời hạn. 

Chúng tôi nhận thấy một số quy định của 

pháp luật tố tụng hình sự hiện hành về việc 

giao, gửi bản án, quyết định sơ thẩm không 

bảo đảm yêu cầu thời hạn hợp lí và không 

bảo đảm sự bình đẳng giữa các chủ thể của 

quyền kháng cáo, kháng nghị, cụ thể: 

Thứ nhất, thời hạn toà án giao, gửi bản 

án sơ thẩm cho chủ thể quyền kháng cáo, 

kháng nghị và thời hạn kháng cáo, kháng 

nghị bản án đó được tính kể từ cùng một 

thời điểm.  

Theo quy định tại Điều 229 BLTTHS, 

thời hạn toà án cấp sơ thẩm giao hoặc gửi bản 

án sơ thẩm là mười ngày, kể từ ngày tuyên 

án. Thời hạn kháng cáo, kháng nghị theo thủ 

tục phúc thẩm đối với bản án sơ thẩm cũng 

tính kể từ ngày tuyên án (trừ trường hợp bị 

cáo, đương sự vắng mặt tại phiên toà). Như 

vậy, nếu gần hết thời hạn mười ngày kể từ 

ngày tuyên án, toà án cấp sơ thẩm mới giao 

hoặc gửi bản án thì không vi phạm pháp luật 

nhưng không bảo đảm thời hạn hợp lí cho 

việc nghiên cứu bản án sơ thẩm và quyết định 

việc kháng cáo, kháng nghị một cách thận 

trọng. Trong thực tiễn, hiện tượng toà án cấp 

sơ thẩm chậm gửi bản án là phổ biến(23) và 

không loại trừ mục đích khỏi bị kháng cáo, 

kháng nghị.(24) Đến mức, có quan điểm mang 

tính đối phó với tình thế là đề nghị trang bị 

máy ghi âm cho kiểm sát viên ghi lại bản án 

sơ thẩm khi tuyên để nghiên cứu và kháng 

nghị đúng thời hạn.(25) 

Vì vậy, chúng tôi kiến nghị Điều 234 
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BLTTHS cần quy định thời hạn kháng cáo, 

kháng nghị tính từ ngày tiếp theo ngày chủ 

thể của quyền kháng cáo, kháng nghị nhận 

bản án, quyết định sơ thẩm; trong trường 

hợp xét xử vắng mặt bị cáo hoặc đương sự 

mà không biết rõ bị cáo hoặc đương sự đang 

ở đâu, thời hạn kháng cáo, kháng nghị tính 

từ ngày tiếp theo ngày niêm yết bản án, 

quyết định sơ thẩm. 

Thứ hai, một số chủ thể của quyền kháng 

cáo, kháng nghị không được toà án giao, gửi 

bản án, quyết định sơ thẩm.  

Viện kiểm sát cấp trên trực tiếp của viện 

kiểm sát cùng cấp với toà án cấp sơ thẩm là 

chủ thể của quyền kháng nghị theo thủ tục 

phúc thẩm. Tuy nhiên, BLTTHS không quy 

định việc toà án cấp sơ thẩm gửi bản án, 

quyết định sơ thẩm cho viện kiểm sát cấp 

trên trực tiếp (các điều 182 và 229 BLTTHS). 

Viện kiểm sát cấp trên trực tiếp không thực 

hành quyền công tố và kiểm sát việc tuân 

theo pháp luật trong giai đoạn xét xử sơ 

thẩm. Viện kiểm sát cấp trên trực tiếp chỉ 

nhận được bản án, quyết định sơ thẩm do 

viện kiểm sát cấp dưới chuyển lên. Trong 

khi đó, thời hạn kháng nghị của viện kiểm 

sát cấp trên trực tiếp tính kể từ ngày tuyên 

án sơ thẩm hoặc kể từ ngày ra quyết định sơ 

thẩm. Vì vậy có trường hợp, khi viện kiểm 

sát cấp trên trực tiếp nhận được bản án, 

quyết định sơ thẩm thì đã hết thời hạn 

kháng nghị theo thủ tục phúc thẩm. Đó là 

nguyên nhân về mặt lập pháp của tình trạng 

“tỉ lệ kháng nghị trên một cấp còn chưa 

cao”.(26) So sánh với pháp luật tố tụng hình 

sự Việt Nam trước khi pháp điển hoá lần 

thứ nhất cho thấy pháp luật thời kì đó hợp lí 

khi quy định thời hạn kháng nghị của viện 

kiểm sát cấp trên trực tiếp: “tính từ ngày 

nhận được bản sao bản án của toà án nhân 

dân cấp sơ thẩm”.(27) 

Theo quy định tại Điều 229 BLTTHS, 

toà án cấp sơ thẩm phải giao bản án cho bị 

cáo, viện kiểm sát cùng cấp, người bào 

chữa và gửi bản án cho người bị xử vắng 

mặt. Như vậy, các đương sự khác là chủ 

thể của quyền kháng cáo có mặt tại phiên 

toà sơ thẩm như người bị hại, nguyên đơn 

dân sự, bị đơn dân sự và người có quyền 

lợi, nghĩa vụ liên quan đến vụ án không 

được toà án cấp sơ thẩm giao hoặc gửi bản 

án. Những đương sự này phải chủ động 

yêu cầu toà án cấp trích lục bản án hoặc 

bản sao bản án để thực hiện quyền kháng 

cáo. Người bảo vệ quyền lợi của đương sự 

là chủ thể của quyền kháng cáo nhưng 

không được toà án giao hoặc gửi bản án và 

cũng không có quyền yêu cầu toà án cấp 

trích lục bản án hoặc bản sao bản án. Pháp 

luật tố tụng hình sự Việt Nam trước khi 

pháp điển hoá lần thứ nhất đã quy định 

trách nhiệm của toà án trong việc gửi bản 

án sơ thẩm cho các chủ thể của quyền 

kháng cáo như sau: “Sau khi bế mạc phiên 

toà, toà án nhân dân phải gửi ngay trích 

lục án cho những người bị kết án và những 

người tham gia tố tụng khác”.(28)   

Vì vậy, chúng tôi kiến nghị các điều 182 

và 229 BLTTHS cần quy định trách nhiệm 

của toà án cấp sơ thẩm trong việc giao, gửi 
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bản án, quyết định sơ thẩm cho tất cả các 

chủ thể của quyền kháng cáo, kháng nghị./. 
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