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QUY ĐỊNH CỦA CỘNG HÒA PHÁP 
VỀ KHÁNG CÁO, KHÁNG NGHỊ  TRONG TỐ TỤNG DÂN SỰ 

JEAN - MARIE COULON  
Chánh án, Toà Phúc thẩm Pari, Cộng hòa Pháp 

1. Chức năng của việc kháng cáo, kháng nghị   

C  gười cho rằng việ  u  định quyền kháng cáo, kháng nghị vừa là một công cụ tốt đảm bảo công lý, 

vừa là một điều g  kh  khă  ho  t a .  

Về cá nhân tôi, với tư h l  h h  T a ph  thẩm Pari, tôi cho rằng việ  u  định quyền kháng cáo, 

kháng nghị là một công cụ tốt để đảm bảo g lý hơ  l  ột điều gây kh  khă  ho t a .   

Thực ra, mỗi người sử dụng quyền kháng cáo, kháng nghị nhằm một mụ  đ h kh  hau tuỳ theo lợi ích 

của riêng mình. Về ph a   đươ g sự, có thể họ tận dụng quyền kháng cáo, kháng nghị để kéo dài 

thời hạn. Về phía luật sư, họ khu  đươ g sự kháng cáo, khiếu nại để có thêm việ  l ... Như vậ , để 

xem xét vấ  đề này, một vấ  đề hết sức quan trọng, chúng ta cần phải t h đến nhiều yếu tố, nhiều khía 

cạnh khác nhau.  

Nhìn chung, việ  u  định quyền kháng cáo, kháng nghị, khiếu nại là một biện pháp bảo đảm thực hiện nền 

công lý, bảo đảm quyền và lợi ích của g d  t ướ  t a . C g d  được quyền khiếu nại lên tòa án cấp 

ao hơ  để phả  đối lại một quyết định của t a . Như g ếu sử dụng một cách thái quá quyền này sẽ làm 

cho tòa án bị quá tải, v  hư vậ  ũ g sẽ làm ả h hưở g đến chất lượng hoạt động của t a . Điều này 

thực tế đ  ảy ra ở Pháp, nhất là ở cấp tòa phúc thẩm.  

Để hiểu cụ thể hơ  về vấ  đề , t ước tiên chúng ta hãy cùng xem xét việ  u  định quyền kháng cáo, 

kháng nghị nhằm những mụ  đ h g  ? Qu ền kháng cáo, kháng nghị đượ  u  định tuân theo nhiều 

nguyên tắc pháp lý nhiều khi t i gược nhau.  

Đối với quyền kháng cáo, kháng nghị phúc thẩm, phải tuân theo hai nguyên tắc (tất nhiên, hai nguyên tắc 

 ũ g đ   hiều tha  đổi) : Nguyên tắc thứ nhất là nguyên tắc sửa đổi bả   sơ thẩ ,  ghĩa ằng 

đươ g sự sẽ kháng cáo phúc thẩm, thẩm phán sẽ phải xem xét kháng cáo phúc thẩm này trong một thời 

hạn hợp lý, đảm bảo xét xử lại vụ việc cả về mặt nội du g v  ă  ứ pháp luật ; nguyên tắc thứ hai là 

nguyên tắc hoàn thiện bả   sơ thẩ ,  ghĩa l  t a ph  thẩm sẽ xem xét lại tất cả các yếu tố, tình tiết 

li  ua  đến vụ việc, bổ sung nhữ g điểm còn thiếu mà cấp sơ thẩ  hưa t h đến. Về phần cá nhân, 

t i đi theo gu  tắc thứ nhất, tứ  l  đi theo hướng xét xử lại vụ việc, sửa đổi lại bả   sơ thẩm. Tuy 

hi , đ  hưa hẳ  đ  l  ý kiến của đa số.  

Một điều rõ ràng là biệ  ph p đầu tiên sử dụ g đế  để hạn chế  t ường hợp kháng cáo, kháng nghị đ  
l  e  t ă  ứ của việc kháng cáo, kháng nghị đ . Nếu pháp luật  u  định về  ă  ứ để thực 

hiện quyền kháng cáo, kháng nghị thì sẽ có thể hạn chế được việc lạm dụng quyền này.  

Ở Pháp, quyền kháng cáo, kháng nghị phúc thẩm là một quyền có giá trị pháp lý mang tính phổ quát. Tuy 

nhiên, quyền này lại kh g được thừa nhậ  t o g C g ước Châu Âu về quyề  o  gười. Một điều trái 
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gược hoàn toàn với nhữ g g  h g ta thườ g ghĩ. Điều   ghĩa l  h g ta ho  to   thể quy 

định một hệ thống "lọc" nhằm hạn chế việc kháng cáo, kháng nghị phúc thẩm, v  điều đ  kh g hề trái 

với u  định tại Điều , C g ước Châu Âu về quyề  o  gười u  định về việ  đảm bảo xét xử công 

bằng. Một ví dụ điể  h h l  t ường hợp của nuớc Anh, ở đ    phải có sự cho phép của tòa án mới 

được thực hiện việc kháng cáo, kháng nghị phúc thẩm.  

Tham chính viện của Pháp thừa nhận quyền kháng cáo, kháng nghị phúc thẩm là một quyền mang tính 

hiế  định, một nguyên tắc chung của pháp luật. Điều   ghĩa ếu chúng ta muốn áp dụng các biện 

pháp hạn chế việc kháng cáo, kháng nghị phúc thẩm, chúng ta bắt buộc phải động chạ  đến một trong 

hai đặ  điể  ơ ản của việc kháng cáo, kháng nghị phúc thẩm: Đ  l  hiệu lực trao thẩm quyền cho tòa 

án và hiệu lực tạm hoãn hiệu lực thi hành của bả   sơ thẩm. Khi có kháng cáo, kháng nghị phúc thẩm, 

bả   sơ thẩm sẽ hưa đượ  đe  a thi h h, t ừ t ường hợp tạm thi hành. Vấ  đề đặt ra ở đ  l  tạm 

hoãn một phần hay tạm hoãn toàn bộ? Pháp luật Pháp và pháp luật Ch u Âu kh g u  định cụ thể về 

vấn đề này.  

Ngoài quyền kháng cáo, kháng nghị phúc thẩ , đươ g sự còn có quyền khiếu nại phá án lên Tòa phá án. 

Kháng cáo, kháng nghị phúc thẩm và khiếu nại phá án là những biệ  ph p được pháp luật u  định chính 

thức, bên cạ h đ    hững biện pháp không chính thứ  v  thườ g được sử dụng nhằm mụ  đ h 
làm tê liệt hoạt độ g tư ph p. T o g phầ  t , h g ta đ  đề cập đến thẩm phán phụ trách thi hành án 

và các tranh chấp xả  a li  ua  đến việc thi hành bả  . Giai đoạ  thi h h  l  giai đoạn ở đ  c 

 thường lạm dụng quyền kháng cáo, kháng nghị của mình nhất nhằm mụ  đ h l  t  ho , k o d i 
thời gian thi hành án. Xét trên khía cạnh này, việc thành lập ra chế định thẩm phán thi hành án là một 

biện pháp rất hữu hiệu về mặt xã hội, đảm bảo cho việc thi hành bả   được thực hiện có kết quả.  

Đối với biện pháp khiếu nại phá án là một biện pháp kháng cáo, kháng nghị đặc biệt. Về mặt lý thuyết, 

biện pháp này không có hiệu lực làm tạm hoãn hiệu lực thi hành của bả   đ  tu . Thẩm quyền của 

Tòa phá án khi xét xử bả   đ   hiệu lực pháp luật của tòa phúc thẩm hoặ  t a sơ thẩm là xem xét 

xem bả   đ   ph  hợp với  u  định của pháp luật hay không.   

Theo ua  điểm của Hội đồng bảo hiến của Pháp cho rằng: "Biện pháp khiếu nại phá án là một biện pháp 

bảo đảm quan trọ g đối với gười khiếu kiệ  theo u  định tại Điều 44 của Hiế  ph p. Điều kiệ , phươ g 
thức, thủ tục khiếu nại phá án phải do pháp luật u  đị h". Đ  h h l  ột nguyên tắc.   

Một yếu tố cầ  t h đế  đối với t ường hợp của ước Pháp, đ  l  hiệ  a  ước Pháp là một thành viên 

của Liên minh Châu Âu. Liên minh Châu Âu có hệ thống pháp luật riêng của h. Nướ  Ph p ũ g l  
thành viên của Hội đồng Châu Âu, chịu quyền tài phán của Tòa án Châu Âu về quyề  o  gười. Các quyết 

định của Tòa án Châu Âu về quyề  o  gười li  ua  đến việc giải th h C g ước Châu Âu về quyền 

o  gười có hiệu lực áp dụng trực tiếp đối với các tòa án của Pháp. Thẩm phán của Ph p  ghĩa vụ 

phải áp dụ g  u  định án lệ của Tòa án Châu Âu về quyề  o  gười. Li  ua  đến quyền khiếu nại 

phá án, Tòa án Châu Âu về quyề  o  gười cho rằng việc hạn chế quyền khiếu nại phá án của đươ g sự 

hoàn toàn không vi phạ  đến quyền của g d  được tiếp cận với tòa án. Mỗi ước thành viên của Hội 

đồ g Ch u Âu đều có quyề  a  h h  u  định pháp luật riêng của mình nhằm hạn chế, giới hạn 

quyền khiếu nại phá án của đươ g sự.  

2. Giới hạn các trường hợp kháng cáo, kháng nghị   
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a/ Hệ thống lọc vụ việc  

Để đảm bảo hạn chế đượ   t ường hợp kháng cáo, kháng nghị, cần phải hội đủ ba yếu tố.  

Yếu tố thứ nhất: Phải có một hệ thố g vă  ản pháp luật u  định rõ ràng, thống nhất. Mỗi tòa án phải 

thực hiện việc giải quyết các tranh chấp trong một khuôn khổ rõ ràng, dễ hiểu đối với cả các luật gia và 

nhữ g gười không phải là luật gia. Hệ thống các u  định về xét xử sơ thẩm, về kháng cáo, kháng nghị 
phúc thẩm về khiếu nại, kháng nghị gi  đốc thẩm và tái thẩm phải đảm bảo tính thống nhất, rõ ràng, 

thậm chí phải hết sứ  đơ  giản. Chúng ta không nên e ngại khi thiết kế  u  đị h đơ  giản, bởi lẽ các 

luật gia thường có rất nhiều các bí quyết để làm cho vấ  đề trở nên phức tạp. Nhiều khi vă  ả  u  định 

rất đơ  giản, dễ hiểu, hư g ất có thể chúng ta lại đi đến một điều rất phức tạp, kh  khă . Như vậy, về 

điểm này, nếu cần phải có một đề xuất với Việt Nam, tôi thấy rằng các bạ  h  đừng e ngại ngay từ bây 

giờ phải cố gắng soạn thảo, ban hành ra nhữ g vă  ản thống nhất, rõ ràng nhất có thể đượ , đảm bảo 

cho mỗi t a  được quyền tự chủ tối đa ủa h, hư g  ạ h đ  phải có một sự liên hệ, phối hợp 

chặt chẽ giữa các tòa án với nhau.  

Yếu tố thứ hai để hạn chế  t ường hợp khiếu nại, kháng nghị gi  đốc thẩ  đ  l  phải hình thành 

được một hệ thống "lọc" vụ việc. Có lẽ đ  l  ột yếu tố khó thực hiệ  hơ  về mặt kỹ thuật, hư g l  
một yếu tố được rất nhiều hệ thống pháp luật u  định, bởi nó cho phép kết hợp được nhiều lợi ích khác 

nhau. Hệ thống lọc này có thể mang tính tuyệt đối, tức là loại trừ mọi t ường hợp khiếu nại, kháng cáo, 

kháng nghị. Chẳng hạ  đối với t ường hợp các vụ kiện có giá trị dưới .  F ă g t ướ  t a sơ thẩm 

thẩm quyền rộ g,   ho  to  kh g được quyền kháng cáo, kháng nghị phúc thẩ . Đối với t ường 

hợp này thì không còn gọi là "lọc" nữa mà là loại trừ hoàn toàn mọi khả ă g kh g o, kh g ghị phúc 

thẩm, các bên chỉ được quyền khiếu nại trực tiếp lên cấp phá án. Trong một số t ường hợp khác, pháp 

luật u  định các bên lại chỉ được quyền kháng cáo, kháng nghị phúc thẩ   kh g được quyền khiếu 

nại lên cấp phá án, tức là lại trừ hoàn toàn quyền khiếu nại phá án.  

Phương thức "lọc" thứ hai đ  l  u  định hội đồng xét xử có thành phần hẹp. Hội đồng xét xử của Tòa 

phá án chỉ bao gồm ba thẩm phán, nếu vụ việc không có nhữ g kh  khă  đ g kể, cho dù xét xử theo 

chiều hướng nào : Huỷ bản án hay bác bỏ bả  . Như vậ , đ  l  một biện pháp lọc, cho phép tiến hành 

việc giải quyết rất nhanh.  

Phươ g thức "lọc" thứ a được áp dụ g t ướ  To  ph   đ  l  u  định xét xử theo ơ hế thẩm phán 

báo cáo viên. Về nguyên tắc, việc xét xử theo ơ hế này sẽ tiến hành ha h hơ , ởi lẽ việc nghiên cứu 

hồ sơ hỉ do một gười thực hiệ , sau đ  o o lại cho các thành viên khác trong hội đồng. Cách làm 

 ha h hơ  ất nhiều so với ơ hế xét xử theo hội đồ g th g thường.  

Phươ g thức "lọc" thứ tư được áp dụ g t ướ  t a ph  , đ  l  theo u  định tại Điều 1009-1, Bộ luật 

TTDS mới của Pháp, chánh án Tòa phá án có quyền rút ngắn các thời hạn các bên phải nộp các lý lẽ, các 

bản kết luận của mình. Chánh án có quyền tự mình quyết định vấ  đề . Đ  ũ g l  ột biệ  ph p để 

hạn chế việc kháng nghị, khiếu nại.   

Cũ g li  ua  đến vấ  đề này, Bộ luật TTDS mới của Ph p đưa a  u  định nhằm giới hạn quyền tự 

do tuyệt đối của các bên trong việc thực hiện kháng cáo, khiếu nại. Ví dụ điển hình nhất liên quan đến 

việc thi hành tạm thời bản án, quyết định của t a sơ thẩ  đượ  u  định tại Điều 515, Bộ luật TTDS mới 

của Ph p. Theo u  định này, thì thẩm phán có quyền tự mình quyết đị h đưa ả   sơ thẩm ra thi hành 
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tạm thời. Như vậy, ngay cả khi có khảng cáo, kháng nghị phúc thẩm thì việ  đ  ũ g kh g thể làm trì 

hoãn hiệu lực thi hành của bả   sơ thẩ  hư hữ g t ường hợp th g thường khác.  

Trên thực tế, điều này diễ  a hư thế nào ? Tòa án ra quyết định cho thi hành tạm thời bả   sơ thẩm. 

B  đươ g sự thua kiệ  l  đơ  kh g o ph  thẩm. Khi kháng cáo phúc thẩ , đươ g sự ũ g thường 

đồng thời yêu cầu thẩm phán ra quyết định ngừng lại việc thi hành bả   sơ thẩ  đ . V  t o g hững 

t ường hợp hư vậy, thẩm phán không ra quyết định ngừng việc thi hành tạm thời. Như vậ , đối với 

nhữ g t ường hợp , đươ g sự vẫn kháng cáo phúc thẩ , hư g ả   sơ thẩm vẫ  được tạm thời 

đưa a thi h h. Tất hi ,  được thi hành án tạm thời sẽ phải chịu trách nhiệ  t o g t ường hợp tòa 

phúc thẩm sau khi xét xử lại vụ việc, bác bỏ bả   sơ thẩ  đ  đượ  đưa a tạ  thi h h đ .  

Về mặt cá nhân, với ươ g vị là thẩm phán ở tòa phúc thẩm, tôi rất hay sử dụng biện pháp ra quyết định 

tạm thi hành bản án, bởi lẽ các thẩ  ph  sơ thẩ  ũ g l  hững thẩm phán rất  ă g lực. Vả lại, việc 

xét xử và ra bản án có thể v  hư ột chiếc ôtô phải có bốn bánh, nếu có ba bánh thì nó không thể chạy 

đượ . Tươ g tự hư vậy, xét xử và ra bản án mới chỉ đảm bảo cho chiếc ôtô có ba bánh, còn thiếu một 

bánh nữa thì ôtô mới chạ  đượ , đ  l  việc thi hành bản án.  

Nghị đị h g  / /  đ  kh g lấy lại u  định này. Và hiệ  a  đa g  ột uỷ ban lâm thời tiến 

hành nghiên cứu về vấ  đề thi hành án tạm thời, bởi lẽ ra một quyết định thi hành án tạm thời là một 

việc làm rất kh  khă , ần phải cân nhắc kỹ. Điều đ  sẽ gây ra sự phả  đối của các bên có liên quan. Tuy 

nhiên, trên thực tế hiện nay, ngày càng phổ biế   t ường hợp thẩm phán ra quyết định tạm thời thi 

hánh bản án, quyết định của t a sơ thẩm. Hiện nay, tình hình ở Ph p ũ g tươ g tự như t h h h ở Đức, 

pháp luật  u  định về việc thi hành án tạm thời, và hầu hư t o g %  t ường hợp, thẩm phán 

đều ra quyết định cho thi hành án tạm thời.  

Thậm chí pháp luật Pháp còn có nhữ g u  định mạ h hơ  thế nữa. Theo u  định tại Điều 1009-1, Bộ 

luật TTDS mới của Ph p, t  ơ sở yêu cầu của bị đơ , h h  T a ph    u ền quyết định từ chối 

thụ lý nếu gười  đơ  khiếu nại ph   kh g đưa a được nhữ g ă  ứ, bằng chứ g l  đ  thi h h 
bản án, quyết định bị khiếu nại ph   đ . Đ  thực sự là một u  định rất quan trọng.   

Để hiểu u  định của Điều 1009-1, chúng ta phải luôn có sự phân biệt giữa kháng cáo, kháng nghị phúc 

thẩm và kháng nghị hay khiếu nại phá án. Về nguyên tắc, kháng cáo, kháng nghị phúc thẩm có hiệu lực 

tạm hoãn việc thi hành bản án, quyết định bị kháng cáo, kháng nghị, hư g khiếu nại, hay kháng nghị phá 

án thì không có hiệu lực tạm hoãn này. Khi tôi chuẩn bị báo cáo về vấ  đề  để trình lên Chính phủ, một 

câu hỏi đặt ra cần phải trả lời là : Có thể áp dụ g  u  định tại Điều 1009-  đối với t ường hợp kháng 

cáo, kháng nghị phúc thẩm? Điều 1009-1 áp dụ g đối với t ường hợp khiếu nại, kháng nghị phá án).  

Theo u  định pháp luật hiện hành của Pháp và của Liên minh Châu Âu, thì có thể áp dụ g được. Tuy 

nhiên, việ  u  định một hệ thống áp dụ g ho  t ường hợp kháng cáo, kháng nghị phúc thẩ  tươ g 
tự hư u  định tại Điều 1009- , điều đ   ghĩa l  sẽ hạn chế phần lớn hiệu lực của việc kháng cáo, 

kháng nghị phúc thẩm làm tạm hoãn thi hành bả   sơ thẩm, thậm chí loại bỏ hoàn toàn hiệu lự  đ .  

Như vậy, ở đ , việ  u  đị h hư thế nào phụ thuộc vào sự lựa chọn của từng quốc gia.  

Một điều rất đ g gạc nhiên là Hội đồng thừa phát lại quố  gia ơ ua  thi h h  ủa Pháp) lại tỏ ra 

rất ủng hộ h u  định này, tức là áp dụng Điều 1009-  đối với  t ường hợp kháng cáo, kháng nghị 
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phúc thẩ . T o g khi đ , về phía các luật sư lại rất phả  đối. Qua  điểm của các thẩm phán nghiêng về 

hướng ủng hộ ua  điểm của các thừa phát lại.  

Một điều cần phải thừa nhận rằ g theo u  định hiện nay của pháp luật Ph p, đ  l  ột vấ  đề không 

đơ  giả . Đối với t ường hợp cụ thể của Tòa phúc thẩ  Pa i ơi t i g t , gười ta thố g k  được có 

tới % t ường hợp là kháng cáo, kháng nghị phúc thẩm nhằm mụ  đ h t  ho  việc thi hành án.  

b/ Xử lý các hành vi lạm dụng quyền kháng cáo, kháng nghị   

Như vậy, tôi vừa trình bày xong nội dung thứ nhất: Các biện pháp áp dụng nhằm hạn chế việc kháng cáo, kháng nghị. 
N i h kh , đ  l   iện pháp "lọc từ t ước".  

Bây giờ, tôi xin trình bày nội dung tiếp theo, tức là sự "can thiệp sau" của thẩm phán: Việ  kh g o đ  
được thực hiện. Thẩm phán phát hiện ra rằng việc kháng cáo này là mang tính lạm dụng hoặc nhằm mục 

đ h t  ho  việc thi hành . T o g t ường hợp đ , ph p luật trao cho thẩm phán những quyền hạn gì 

để xử lý hành vi lạm dụng quyề  kh g o đ ?  

Că  ứ để xử lý đ  l  h h vi lạm dụng quyền. Việc xử lý  được thực hiệ  đối với hành vi lạm dụng ở 

cả ba cấp độ tố tụng: Lạm dụng quyền khởi kiện ra tòa; lạm dụng quyền kháng cáo, kháng nghị phúc thẩm; 

lạm dụng quyền khiếu nại phá án.  

Hành vi lạm dụng quyền khởi kiện phải bị xử lý l  điều hoàn toàn hợp lý. Đươ g sự không chỉ lạm dụng 

quyền trong việc kháng cáo phúc thẩm, khiếu nại phá án, mà còn lạm dụng quyền ngay cả t ước khi vụ 

việ  được tòa xét xử, tức là lạm dụng quyền khởi kiện của mình. Việc một gười khởi kiện ra tòa một cách 

thiếu ă  ứ sẽ ả h hưở g đến hoạt động của t a  v  do đ  ần phải bị xử lý. Về vấ  đề này, Điều 32-

1, Bộ luật TTDS mới của Ph p u  định: "Người nào lạm dụng quyền khởi kiện hoặc tìm cách kéo dài thời 

gian kiện tụng có thể bị phạt tiền từ  F ă g đế  .  F ă g, kh g kể phần bồi thường thiệt hại, nếu 

có yêu cầu". Khái niệm "lạm dụng quyền khởi kiệ " đ   hiều tha  đổi cùng với sự phát triển của án lệ. 

Vào thời kỳ đầu, pháp luật u  định hành vi lạm dụng quyền khởi kiện với nội dung rất hẹp, theo đ  hỉ 
nhữ g t ường hợp khởi kiện mang tính lừa dối mới bị coi là lạm dụng quyền khởi kiện. Sau này, phạm vi 

được mở rộ g hơ . Việ  đươ g sự khởi kiện một cách thiếu su  ghĩ, thiếu ă  ứ ũ g được coi là lạm 

dụng quyền khởi kiệ . Người lạm dụng quyền khởi kiện sẽ phải chịu một chế tài phạt tiền mang tính dân 

sự và phải bồi thường thiệt hại g  a ho gười khác do hành vi của mình.  

Ở cấp độ thứ hai, tức là hành vi lạm dụng quyền kháng cáo phúc thẩm, Điều 559, Bộ luật TTDS mới của 

Ph p ũ g thiết lập một hệ thố g tươ g đươ g hư ở cấp độ thứ nhất (cấp độ lạm dụng quyền khởi kiện). 

Điều  u  đị h : "T o g t ường hợp kháng cáo phúc thẩm nhằm mụ  đ h t  ho  hoặc mang tính lạm 

dụ g, th  gười kháng cáo có thể bị phạt tiền (dân sự) từ  F ă g đế  .  F ă g v   thể phải bồi 

thường thiệt hại nếu có yêu cầu". Chúng ta thấ , u  định tại Điều 559 hoàn toàn giống với u  định tại 

Điều 32-1.   

Ở cấp độ thứ ba, tức là hành vi lạm dụng quyền khiếu nại phá án, Điều 628, Bộ luật TTDS mới của Pháp 

ũ g u  định những nguyên tắ  tươ g tự hư Điều 32-1 và Điều . Điều  u  đị h : "Người khiếu 

nại gi  đốc thẩm bị  đơ  v  đ  lạm dụng quyền khiếu nại gi  đốc thẩm, có thể bị phạt tiền (dân sự) 

tối đa l  .  F ă g v  phải bồi thường cho bị đơ ". Ri g đối với t ường hợp kháng cáo, kháng nghị 
gi  đốc thẩ , do t h đặc thù của biệ  ph p ,  để hạn chế việc lạm dụng quyền kháng cáo, kháng 

nghị gi  đốc thẩm, pháp luật có một u  đị h đặc biệt đối với t ường hợp này: Quyết định phạt tiề  đối 
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với t ường hợp lạm dụng có thể ưỡng chế thi h h. Điều  u  định: "Quyết đị h gi  đốc thẩm có 

hiệu lự  ưỡng chế thi hành về tiền phạt, tiền bồi thườ g v   ph ". Điều   ghĩa l  t o g t ường 

hợp Tòa phá án ra quyết định phạt tiền (dân sự  đối với đươ g sự có hành vi lạm dụng, thì có thể tiến 

hành kê biên tài sản của gười bị thi hành án.   

T  đ  l  hữ g u  định pháp luật hiện hành của Pháp về xử lý các hành vi lạm dụng quyề  t ước tòa 

án. Vậy, thực tế diễn ra tại  t a  l  hư thế o ? Đối với t ường hợp của T a ph  , đặc biệt là 

phân tòa thứ nhất ph  t a gi  đốc thẩm các vụ  lao động), nếu hư ph t hiệ  a t ường hợp nào 

lạm dụng quyền kháng cáo, kháng nghị gi  đốc thẩm, thì thẩm phán chắc chắn sẽ ra quyết định phạt 

tiền dân sự theo u  định của pháp luật.  

Xét trên khía cạnh xã hội họ  tư ph p, khi u ết định biện pháp phạt tiền dân sự, tòa án không nhằm vào 

h h đươ g sự mà chủ yếu nhằm vào luật sư ủa đươ g sự, bởi luật sư đ  kh g thực hiện tốt vai t  tư 
vấn của mình, biết chắc rằng việc kháng cáo, kháng nghị sẽ không có kết quả hư g vẫ  khu  đươ g 
sự làm việ  đ  hằm trì hoãn quá trình giải quyết vụ kiện. Quyết định phạt tiền dân sự đượ  oi hư l  
một th g điệp cả h o đối với luật sư t o g việc hành nghề của mình.  

Suy cho cùng, tất cả vấ  đề đều phụ thuộc vào tính chất của Tòa án tối cao của từ g ước, vào mô hình 

tòa án tối cao mà mỗi ước lựa chọn xây dựng nên, trong cụ thể này là Tòa phá án của Pháp : Liệu Tòa 

phá án có phải là một tòa án tối ao theo đ g ghĩa ủa từ, giố g hư  h h t a  tối cao của các 

ước theo hệ thống luật Anh-Mỹ, tức là chỉ giữ vai t  đảm bảo việc áp dụng thống nhất pháp luật, chứ 

không tham gia xét xử các vụ việc cụ thể? Hay là mô hình tòa tối cao giữ vai trò xem xét lại các bản án của 

tòa án cấp dưới, tức là tham gia xét xử các vụ việc cụ thể? Bộ luật TTDS của Ph p h h hư u  định vai 

trò của T a ph   theo hướng thứ hai này. Chúng ta hãy cùng nghiên cứu nội dung Điều 604, Bộ luật 

TTDS đị h ghĩa về Tòa phá án thì sẽ thấ  điều này : "Kháng cáo, kháng nghị gi  đốc thẩm là nhằm yêu 

cầu T a ph   gi  đốc bản án bị kháng cáo, kháng nghị v  đ  t ử  kh g đ g ph p luật". Tóm lại, 

vấ  đề đặt ra là xem xét xem tính chất của tòa án tối ao l  hư thế o ? Được tổ chức theo mô hình nào 

? Điều này tuỳ thuộc vào sự lựa chọn chính trị của từ g ước.   

Ở cấp độ tòa phúc thẩm, vấ  đề đặt a ũ g  g ản chất hư ở cấp độ Tòa phá án, chỉ  điểm khác 

duy nhất : kháng cáo, kháng nghị phúc thẩm là biện pháp kháng cáo, kháng nghị th g thường, trong khi 

đ  kh g o, kh g ghị phá án là biện pháp kháng cáo, kháng nghị đặc biệt.  

Theo ua  điểm cá nhân, tôi rất ủng hộ việc thẩm phán quyết định biện pháp phát tiền dân sự, khi phát 

hiện ra hành vi lạm dụng quyền kháng cáo, kháng nghị phúc thẩ . Đối với Tòa phúc thẩm Pari, thực tế 

cho thấ   t ường hợp bị phạt tiền dân sự do lạm dụng quyền kháng cáo, kháng nghị phúc thẩm ngày 

g gia tă g. Thực ra, thẩ  ph  ũ g kh g th h th  g  khi phải quyết định biện pháp phạt tiền dân 

sự. Thẩm phán làm việ  đ  hủ yếu xuất phát từ yêu cầu phải đảm bảo lợi ích của các bên liên quan, bởi 

lẽ hành vi lạm dụng quyền của đươ g sự này sẽ làm ả h hưở g đến quyền và lợi ích của đươ g sự kia. 

Việc phạt tiền dân sự không phải nhân danh hoạt động dịch vụ công của Nh  ước, mà chủ yếu nhằm bảo 

vệ lợi ích của  đươ g sự kia trong vụ án dân sự bị ả h hưởng bởi hành vi lạm dụng quyền kháng cáo, 

kháng nghị.   

Ở cấp độ t a sơ thẩm, tứ  l  đối với hành vi lạm dụng quyền khởi kiện, vấ  đề đặt ra có một số điểm khác 

biệt, bởi ở đ   phải t h đến yêu cầu đảm bảo quyền khởi kiện của g d  t ước tòa án. Tuy nhiên, 

ho d  hư vậy, nếu một gười lạm dụng quyền khởi kiện của mình, thì tòa án vẫn có quyền áp dụng các 
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biện pháp cần thiết. Thực tế cho thấy số t ường hợp bị phạt tiền dân sự ở cấp t a sơ thẩm do lạm dụng 

quyền khởi kiệ  t hơ  ất nhiều so với cấp phúc thẩ . Đ  ũ g l  điều h thường xuất phát từ yêu cầu 

đảm bảo quyền khởi kiện của g d  t ướ  t a  hư đ  t h  ở trên.  

Để giải quyết vấ  đề đặt ra: Có nên hạn chế  t ường hợp kháng cáo, kháng nghị? Nếu hạn chế thì bằng 

h o v  hư thế nào ?, có thể nói rằng cần phải có sự kết hợp của ba yếu tố  t i đ  t h  ở trên 

: Thứ nhất, phải đảm bảo  được một hệ thố g  vă  ản pháp luật rõ ràng, thống nhất, dễ hiểu ; đảm 

bảo sự phân chia thẩm quyền rạch ròi giữa  t a  để tránh sự chồng chéo. Thứ hai, phải thiết lập 

được một hệ thống "lọc" vụ việc, nếu hư h g ta uốn hạn chế  t ường hợp kháng cáo, kháng nghị. 
Thứ ba, phải có một hệ thống chế tài xử lý các hành vi lạm dụng (lạm dụng quyền khởi kiện ; lạm dụng 

quyền kháng cáo, kháng nghị phúc thẩm ; lạm dụng quyền kháng cáo, kháng nghị phá án). Hệ thống chế 

tài này không chỉ thể hiệ  t o g  vă  ản pháp luật mà còn phải được áp dụng trong thực tế đối với 

nhữ g t ường hợp lạm dụng quyền khởi kiện hay quyền kháng cáo, kháng nghị.  

 Khi đề cập đến các nội dung này, tôi không muốn nói rằng thẩm phán thích việc phạt tiề  đ . Vấ  đề ở 

đ  uất phát từ bản chất của hoạt động xét xử. Khi đ  i đến hoạt động xét xử với tư h l  ột dịch 

vụ g,  ghĩa l  phải mang lại nhữ g điều  gười công dân chờ đợi từ ơ ua  t ử của Nhà 

ước. 
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