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4.2. Chuẩn bi ̣ xét xử phúc thẩm vụ án dân sự ...................... 274 

4.3. Xét xử phúc thẩm ............................................................ 279 

5. Thủ tục giải quyết vụ án dân sự theo thủ tục rút 

gọn tại Tòa án cấp phúc thẩm ............................................ 289 

5.1. Kháng cáo, kháng nghị đối với bản án, quyết 

định sơ thẩm theo thủ tục rút gọn ................................ 290 

5.2. Chuẩn bị xét xử phúc thẩm theo thủ tục rút gọn ........... 290 

5.3. Phiên tòa phúc thẩm theo thủ tục rút gọn ...................... 291 

6. Thủ tục phúc thẩm quyết định của Tòa án cấp sơ thẩm ... 292 

CHƢƠNG 11. THỦ TỤC XÉT LẠI BẢN ÁN, 

QUYẾT ĐỊNH ĐÃ CÓ HIỆU LỰC 

PHÁP LUẬT ............................................... 294 

1. Thủ tục giám đốc thẩm ........................................................ 294 

1.1. Khái niệm và ý nghĩa của giám đốc thẩm ..................... 294 
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