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CHÚ THÍCH

Nhằm mục đích nghiên cứu, học tập và phục vụ công tác chuyên môn, đặc biệt là 
các Thẩm phán, Kiểm sát viên, Luật sư, Chuyên viên pháp lý, Giảng viên, các học viên, 
sinh viên ngành Luật. Các Luật sư, chuyên viên pháp lý của Công ty luật FDVN đã hệ 
thống, tổng hợp các Công văn hướng dẫn nghiệp vụ của Tòa án nhân dân tối cao trong 
lĩnh vực Dân sự, Tố tụng dân sự. Tài liệu này bao gồm các Công văn, Chỉ thị đươc ban 
hành từ năm 1986 đến năm 2019. 

Xin chia sẽ tài liệu này vì mục đích nghiên cứu, học tập và công tác. Chúng tôi
phản đối việc sử dụng tài liệu này vào các mục đích thương mại hoặc mục đích khác trái
pháp luật.
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Mục Lục 

TT          Số Trang: 
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việc xác định quyền nộp đơn khởi kiện lại vụ án tranh chấp về di sản thừa kế;.... 21 

4. Công văn số 253/TANDTC-PC  ngày 26/11/2018 của Tòa án nhân dân tối cao về
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9. Công văn số 80/TANDTC-PC ngày 27/04/2018  của tòa án nhân dân tối cao về

việc tài liệu hướng dẫn thực hiện tương trợ tư pháp; ..................................... 29 

10. Công văn số 72/TANDTC-PC ngày 16/04/2018 của tòa án nhân dân tối cao về việc

bổ sung việc triển khai thí điểm về đổi mới, tăng cường hòa giải đối thoại trong

giải quyết các tranh chấp dân sự, khiếu kiện hành chính tại thành phố Hải Phòng;

 ........................................................................................................................ 30 

11. Công văn số 55/TANDTC-PC ngày 20/03/2018  của Tòa án nhân dân tối cao về

việc tiêu chí xác định vụ việc hòa giải thành, đối thoại thành; ...................... 34 

12. Công văn số 44/TANDTC-PC ngày 12/03/2018 của Tòa án nhân dân tối cao về

việc quán triệt thi hành một số văn bản quy phạm pháp luật mới được ban hành; 36

13. Công văn số 297/TANDTC-HTQT ngày 20 tháng 12 năm 2017 của Tòa án nhân

dân tối cao về việc lưu ý khi yêu cầu ủy thác tư pháp về dân sự đối với Hồng
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14. Chỉ thị số 05/2017/CT-CA ngày 16 tháng 10 năm 2017 của Tòa án nhân dân tối

cao về việc giải quyết các bản án, quyết định tuyên không rõ, khó thi hành; ...  ... 42

15. Chỉ thị 04/2017/CT-CA ngày 03 tháng 10 năm 2017 164/2015/DS-ST tăng cường

công tác hòa giải ............................................................................................. 46 
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16. Công văn số 155/TANDTC-PC ngày 28 tháng 7 năm 2017 của Tòa án nhân dân tối

cao về việcáp dụng thống nhất các thể thức và kỹ thuật trình bày các văn bản tố

tụng; ................................................................................................................ 49 
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26. Công văn số 254/TANDTC-PC ngày 15 tháng 10 năm 2015 của Tòa án nhân dân
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TOA AN NHAN DAN TOI CAO 

Sb: bl:!> ITANDTC-HTQT 
V /v thi hanh Th6ng tu lien t!ch 

s6 01/2019/TTLT-TANDTC-BNG 

Kinh gi'ri: 

CONG HOA xA HOI CHU NGHiA VIET NAM . . . 
D(}c l~p - Ttf do - H~nh phuc 

HaN<)i, ~~~y 6{ thang 12 nam 2019 

- Chanh an Toa an nhan dun cue cfip; 
- Thu truang cic don vi trµc thw)c Toa an nhan dan t6i cao. 

£)~ tC;lO di€u ki~n thu~n lqi cho Toa an nhan dan cac c~p tbng dC;lt, thong bao van ban 
t6 tl,lng theo quy dinh tC;li B<) lu~t t6 tl,lng dan sµ va Lu~t t6 tl,lng hanh chinh, ngay 
05/12/2019 Toa an nhan dan t6i cao va B<) NgoC;li giao da ky ban hanh Thong tu lien tich s6 
01/2019/TTLT-TANDTC-BNG quy dinh v€ trinh tµ, thu tl,lc ph6i hqp gifra Toa an nhan dan 
va Ca quan dC;li di~n nu6c C<)ng hoa xa h<)i chu nghia Vi~t Nam & nu6c ngoai d~ thµc hi~n 
m<)t s6 hoC;lt d<)ng t6 tvng dan sµ va t6 tµng hanh chinh & nu6c ngoai ( sau day gQi t~t la 
Thong tu lien tich s6 01/2019). Thong tu lien tich nay c6 hi~u Ive tu ngay 03/02/2020. 

£)~ thi hanh dung va th6ng nhftt cac quy dinh tC;li Thong tu lien tich s6 01/2019, Toa 
an nhan dan t6i cao yeu c~u Chanh an Toa an nhan dan cac cftp, Thu tru&ng cac don vi 
thu<)c Toa an nhan dan t6i cao tri~n khai quan tri~t trong!~a quan, dan vi minh thvc hi~n 
m<)t s6 n9i dung sau day: 

1. Thong tu lien tich s6 O 112019 khong thay th~ Thong tu lien tich s6 12/2016/TTL T
BTP-BNG-TANDTC ngay 19/10/2016 cua Bo Tu phap, Bo NgoC;li giao va Toa an nhan dan 
t6i cao "Quy dinh v~ trinh tv, thu tl,lc tuang trq tu phap trong linh vµc dan sv" (sau day gQi 
t~t la Thong tu lien tich s6 12/2016). Vi~c ap dl,lng cac Thong tu lien tich nay duqc xac dinh 
nhu sau: 

a) Toa an ap dl,lng Thong tu lien tich s6 01/2019 trong truang hqp c~n phai d6 nghi 
Ca quan dC;li di~n nu6c C<)ng hoa xa h<)i chu nghfa Vi~t Nam t6ng dC;lt, thong bao vi5'1 ban t6 
tl,lng cho duong SlJ la cong dan Vi~t Nam a nu6c ngoai; thong bao van ban t6 ti,mg cho 
duang sv la nguai nu&c ngoai, ca quan, t6 chuc nu&c ngoai theo quy dinh cua B9 lu~t t6 
tvng dan sv, Lu~t t6 tvng hanh chinh. 

b) Toa an ap dl,lng Thong tu lien tich s6 12/2016 trong truang hqp c~n phai uy thac 
cho nu&c ngoai tbng dC;lt van ban t6 tl,lllg theo quy dinh t(;li Cong u6c La Hay v~ t6ng dC;lt ra 
nu&c ngoai gifty ta tu phap va ngoai tu phap trong linh vvc dan sv ho~c thuong m(;li (Danh 
sach cac nu&c thanh vien Cong u&c aa au(Jc li¢t ke tc;li Cong van sJ 33/TANDTC-HTQT 
ngay 2110212017 cua Toa an nhiin diin t6i cao. Cong van nay aa au(Jc dang tai tren Trang 
th6ng_tin Tuang fr(J tu phap cua <;Jng thong tin ai¢n tu· f.J~a Toa an nhiin diin t6i cao) ; uy 
thac tong dC;lt van ba? t6 tvng, thu th?p chung cu theo quy dinh tC;li cac hi~p dinh, thoa thu~n 
tuong trq tu phap ve dfu: sv gifra nu&c CC)ng hoa xa h9i chu nghTa Vi~t Nam va m<)t trong 
cac nu6c, vling lanh tho sau day: An-gie-ri, .. Ba Lan, Be-la-rut, Bun-ga-ri, Ca-d&c-xtan, 
Cam-pu-c~ia, Cu Ba, Dai Loan, Hung-ga-ri~ Lao, Mong CJ, Phap, Nga, Sec, Tri~u Tien, 
Trung Qu6c, U-crai-na, Xlo-va-ki-a va cho cac nu6'c khong thu<)c hai nh6m nu6'c neu tren. 

2. Toa an cdn ma ngay 01tai10oan ngan hang theo quy dinh tC;li Di~u 12 va <;fr dvng 
h<)p thu di~n tu cua Toa an c6 ten mien "toaan.gov.vn" lam h<)p thu di~n ti'r ddu m6i d~ trao 
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d6i thong tin v&i Co quan d~i di~n nu&c C(mg hoa xa h<)i chu nghia Vi~t Nam theo quy dinh 
t~i Di~u 16 cua Thong tu lien ti ch s6 O 112019. 

3. Bao cao Toa an nhan dan t6i cao (thong qua Vl,l Hqp tac qu6c t~) v6 nhung kh6 
khan, vu&ng mfic trong qua trinh tri€n khai th\fc hi~n Thong tu lien tich s6 01/20 19 dS Toa 
an nhan dan t6i cao ph6i hqp v&i B9 Ngo~i giao hu&ng d~n, bao dam ap d\lng th6ng nhfrt 
phap lu~t. 

Toa an nhan dan t6i cao yeu c~u cac Chanh an Toa an nhan dan cac cfrp, Thu tru&ng 
cac don vi tn,rc thu<)c Toa an nhan dan t6i cao t6 chuc quan tri~t trong CO' quan, don vi minh 
d€ dam bao thvc hi~n nghiem tuc va th6ng nh~t n9i dung Thong tu lien tich s6 O 112019 .Ii:. 

Noi nhlj.n: 
- 1'-lau tren; 
- Die Chanh an TANDTC (d~ bao cao); 

J _ C6ng thOng tin di~n tir TANDTC (d€ dang tai); 
- Trang thong tin Tuong trq tu phcip (d~ dang tai); 
- Luu: VT, HTQT (TANDTC). 
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TOA AN NHAN DAN TOI CAO 

Sf>: 03/2019/CT-CA 

C(>NG HOA xA H( H CHU NGHiA Vl¢T NAM 
DQc l~p - Tv do - H~nh phuc 

HaN9i, ngay 30thang12 nam 2019 

cHiTHJ 
v~ vi~c nang cao chit hrQ'Dg ap dyng cac quy djnh 

v~ bi~n phap kh~n cip t~m thOi trong tA tl}ng dan sv 

BQ lu?t T6 t\lllg dan S\I nam 2015 (duqc Qu6c h9i thong qua ngay 
25/11/201 5, c6 hi~u h,rc thi han.h kB tir ngay 01/7/2016) da sua d6i, b6 sung 
nhiSu n9i dung, trong d6 quy dirili m6i m9t s6 bi~n phap 1, d6ng thai sua dBi, 
b6 sung m9t s6 quy dinh khac vS cac bi~n phap kh§n cfip tlµIl thai. Nlifrng quy 
d!nh mm dugc sua dlii, bli sung da gap phfui giru quySt yeu cdu c~p bach cua 
ducmg S\I, bao V~ tinh m~g, SUC khoe, tai San, thu th?p chl:rng CU, bao V~ 
chl:rng cu, bao toan tinh tr~g hi~n c6 tranh gay thi~t hc;ii khong thS kh~c phvc 
auqc, dam bao cho vi~c giai quySt V\1 an ho~c vi~c thi hanb an. 

Thµc tiSn giai quy~t cac V\l an dan S\l', hon nhan va gia dinh, kinh doanh, 
thucmg mc;ii, lao d9ng (sau day gQi t~t la V\l an dan si;r) thai gian qua cho th~y, 
vi~c ap d\111g cac quy dinh ve bi~n phap k.hfui c~p tlµIl th<j t?i cac Toa, an nhan 
dan ve co ban da dam bao dilng phap lu?t. Tuy nhien, van con m9t so Toa an 
nhan dan dS xay ra sai sot, vi ph?ffi dugc neu t?i Ph\l Ive ban hanh kem theo 
Chi thi nay. 

DS vi~c ap d\lflg cac quy dinh vs bi~n phap khk c~p t?ID thai dung phap 
Iu?t, bao dam quysn, lgi ich chinh dang cua co quan, t6 chuc, ca nhan trong t5 
bµlg clan Sl,I, Chanh an Toa an nhan dan tBi cao yeu cftu: 

1. Cac Toa an nhan dan chu d9ng nang cao tinh thdn trach nhi~m, t\l' kiSm 
tra, ra soat cac V\1 vi~c dang ap d\lllg cac quy dj.nh vs bi~n phap kh~n c~p tlµIl 
thai, k!J? thm pha~ hi~n sai sot, vi ph~ phap lu?t dS chfui chinh, kh~c ph\lc 
ngay, dong thm to chuc rut kinh nghi~m trong co quan, don vi minh. Truang 
hqp tiSp tvc as xay ra sai sot, vi phlµIl thi phai kiSm diSm trach nhi~m va xem 
xet, XU ly nghiem cac ca nhan, t~p thS co lien quan. 

2. Cac dflng chi Chanh an Toa an nhan dan trong ph?ID vi chuc nang, 
nhi~m V\l, quySn h~ cua minh quan tam, chi d?o vi~c c?p nh?t, theo doi vi~c 
ap d\lilg, thay ctlii, huy b6 bi~n phap khk cAp t~ thai trong qua trlnh giai 
quySt V\l an, bao dam chinh xac, kip thm. B6i voi cac V\l an ducmg S\f c6 don 
yeu cdu ap d\.ll1g bi~n phap khk c!p t?m thm d6ng thm voi vi~c n9p don khm 
ki~n thl Chanh an Toa an phai phan cong Tub phan c6 kinh nghi~m xem xet, 
giai quySt, bao dam dilng quy dinh CUa phap lu?t, quySn va lqi ich hgp phap 
cua duong S\l', ngum lien quan. 

1 (1) cim xu!t c3.nh ctAi v6i nguOi c6 nghia V\1, (2) cim ti~p xlic v6i n\U) ohan b\\O h,rc gia dlnh, (3) T~ dU:ng 
viec,c16ng th§u va cac hO\\t c1¢ng c6 lien quan d~n viec dau thAu, (4) BAt gift tau bay, tau bi€o d~ bao dam giai 
quyet V\I an. 
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3. Vt;i Phap chS va Quan ly khoa h9c khfut truang t6ng kSt thµc ti~n ap 
' , , , 

dt;ing cac quy dµili ve bi~n phap khan cap t~ theri trong to t\lllg dan sµ, s6m 
nghien cl:ru, xay dvng va trinh H9i d6ng ThAm phan Toa an nhan dan t6i cao 
xem xet, thong qua Nghi quySt hu6ng dfui m9t s6 quy d1nh cua Bo lu~t TB 
t\lllg dan sv vs vi~c ap d\lllg cac bi~n phap khfuI cap ti;un theri. Tru&c m~t, khi 
Nghi quySt nay chua duqc ban hanb, cac Toa an nhan dan phai nghien CUu, ap 
d\ffig dl:ing quy dinh cua Bo lu?t TB tvng d8.n sv, phap lu?t c6 lien quan2 va cac 
van ban hu6ng dful cua Toa an nhan dan t6i cao3

. 

4. Ban Thanh tra ph6i hc;rp v&i cac V\l Giam d6c ki~m tra, Toa an nhan 
dan cap cao, Toa an nhan dan tinh, thanh phB trvc thuoc trung uang tham muu 
cho Chcinh an Toa an nhan dan t6i cao trong vi~c tiSp tvc ra soat, kiSm tra, xir 
ly lQp theri cac trueng hc;rp co dan khiSu nc:ii ho~c phan 8.nh, kiSn nghi vs ap 
d\ffig, thay dbi, huy bo bi~n phap khAn cAp tc:im thm; dang thm kiSn nghi cac 
giai phap d~ hc:in chS sai s6t, vi phc:im phap lu~t ddn dSn phai b6i thuemg theo 
quy dinh cua phap lu?t. 

5. V\1 Thi dua - Khen thu6ng ph6i hc;rp voi Ban Thanh tra Toa an nhan 
dan t6i cao theo doi, nfun thong tin vs cac dan vj d8 xay ra tinh trc:ing vi ph~m 
phap lu~t khi ap d\lng, thay d6i, huy bo bi~n phap khfui cdp t~ thai; ch~ trS 
trong vi~c kh~c ph\lc, xli ly vi ph~, sai s6t dB tham muu cho H9i d6ng Thi 
dua khen thu6ng Toa an nhan dan trong vi~c xet thi dua, khen thu6ng. 

6. H9c vi~n Toa an ph6i hc;rp cac dan vi c6 lien quan nghien Clru, xay 
dlJilg giao tr¥1 vs bi~n phap khk cap t~ thCri tron~ t6 t\lllg dan sv va cac tfii 
li~u hu6ng dan 9uy trinh, ky nang ap d\lllg, thay doi, huy bo bi~n phap khan 
4tm thm trong to i\lllg <lan sv; t6 chuc tjp hufui phap lu~t, kiSn thuc, kY nang 
ap d\lllg cac quy dinh vS bi~n phap kh§n cap tc:im th(ri trong t6 t\lng dan S\l' cho 
Thfun phan, Thfun tra vien, Thu kY Toa an. 

7. V\l Hc;rp tac qu6c tS phBi hc;rp vm v\l Phap chS va Quan ly khoa h9c va 
cac dan v! CO lien quan tfi chuc nghien Clru, trao d6i kinh nghi~m trong IlUOC 
va qu6c ts vs ap d\lllg cac quy dinh vs bi~n phap khAn cdp ~ thai trong t6 
t\lng dan s v. 

8. Tc:ip chi Toa an nhan dan, Bao Cong ly, C6ng thong tin di~n ru va cac 
dan vi lien quan ddy mc:inh cong tac ph6 biSn phap lu~t, chia se kinh nghi~m vs 
ap d\lllg cac quy ditili vs bi~n phap khk cap t~ thm thong qua cac bai viSt, 
nghien cl?u, trao d&i. 

VJec 8.,P d~g cac quy dinh v,~ bien phap kh,Ail d.p ti;un thm cinh hu6ng 
trµc tiep den chat luqng giai quyet cac tranh chap dan sv, hon nhan va gia 
dinh, kinh doanh, thu~g mc:ii, lao dong cua Toa an. Do d6, Chanh an Toa an 
nhan dan t6i cao yeu cau Cha.oh an Toa an nhan dan cac c~p, thu tru6ng cac 

2 ~u~t Doanh nghiep. Lu~t So hilu trl tu~, Lu~t Phong, ch6ng b~w l\fc gia dinh, Phap l ~nh Thu t1,1c b~t gift tau 
bien, Phap l~nh Thu t1,1c bat gill' tau bay ... 
3 Giai dap s6 01/2017/0f)-TANDTC, ngay 07/4/2017 ve m¢t s6 vfui de n~hi~p V\l, Thong bao s6 
212/fANDTC-PC ngay 13/9/2019 ve ket qua giai dap t:r\fc tuy@n m¢t s6 vu6ng mac trong xet xir cua Toa an 
nhan ,clan t6i cao; Nghi quyet s6 0212,005/NQ-HDTP ngay 27/4/2005 ctia H¢i d8ng Thfun phan Toa an nMn 
dan toi cao huang dan thi hanb m9t so quy diiili v~ cac bi~n phap khfut dp ~ thm (neu n9i dung huang dln 
con phU hqp). 
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a.cm vi thuQc Toa an nh~n dan tf>i cao ngay sau khi nh~ dugc Chi thi nay ck 
to chl:rc quan tri~t va trien khai t&i cac Thfun phan, Tham tra vien, Thu kY Toa 
an tro~g c~ quan, don vi mlnh. Tron& qua trinh thµc hi~n nBu c6 vu6ng m~c 
ho?c de xuat, kiBn nghi thi phan anh ve Toa an nhan dan t6i cao (thong qua V\.l 
Phap chB va Quan ly k:hoa hQ~ 

NO'i 11/t(in: 
-Uy ban Tu phap cua Qu6c h9i; 
-Oy ban Phap lu~t cua Qu6c h9i; 
- Ban N{>i chinh TW; 
-Ban Chi d(lo CCTPTW; 
- Charm an TANDTC (d~ bao cao); 
- Cac Die Pb6 Cbanh an TANDTC (d~ chi d(lo th~c hi~n); 
- Cac Die ThAm phan TANDTC; 
- Thu tru6ng cac dcm vj thuoc T ANDTC; 
- Cac Toa an nhan dan; 
- CBng TTDT T ANDTC ( d€ dang tai); 
- LlIU: VT VP, Vv PC&QLKH (TANDTC). 
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PHV LVC 

v~ m<)t s8 sai sot cln rut kinh nghi~m trong vi~c ap dl}ng 
cac quy ttinh v~ bi~n phap khAn ci p t~m t hiri 

(Kem theo Chi thi s6 0312019/CT-CA ngay 30thimg12 nam 2019 
cua Chanh im Toa an nhan dan t6i cao) 

1. Sai sot khi ap dl}ng nhfrng quy djnh chung v~ cac bi~n phap khi n 
ci p t~m thOi 

1.1. vJ quyJn yeu c&u tip d!l ng bi?n phtip khan cap t(lm thiri (DiJu 111 
B9 lu~t TB t{lng dlin Slf) 

Toa an c6 thfun quy~n ap d\lllg bi~n phap khfui d.p t~ thai la Toa an 
dang giai quySt V\l an. Tuy nhien, c6 truang hqp t~i thai diSm nh?n dan yeu 
c~u ap d\Ulg bi~n phap khk d.p tiµn thm, Toa an da biSt vi~c th\l lY V\l an la 
khong dting thb quy~n nhung vfu1 ra quySt din.h ap d\lllg bi~n phap khfui c~p 
tiµn thai (sau do mm chuysn V\l an theo thb quy8n) la vi ph~ quy d!nh cua 
phap lu?t. 

1.2. vJ thu tlfC tip d{lng bi?n phtip khan cap t{lm thiri (DiJu 133 B9 lu~t 
TB t{lng dan Slf) 

Mr)t la, theo quy d!nh t~i diSm a khoan 2 Bi8u 133 BC) lu?t T6 t\lng dan sµ 
thi trong thai h~ 03 ngay lam vi~c, k8 tir ngay nh~ dan, nSu ngum yeu cAu 
khong phai thµc hi~n bi~n phap bao dam ho~c ngay sau khi ngum d6 thµc hi~n 
xong bi~? ph~p bao dam thi, Thfun phan phai ra ngay 'luySt dinh. ap d\lfig bi~n 
phap khan cap t~m thai; neu khong chap nh~ yeu cau thl Tham phan phai 
thong bao bfulg van ban va neu ro ly do cho ngum yeu cAu. Tuy nhien, c6 
truang hqp Tub phan ra quyst dinh ap d\Ulg bi~n phap khfui c~p 4m1 thm 
ho~c thong bao khong ap d\lilg bi~n phap khk cAp t~ thm khong dling thm 
h~ nay. Ben c~ d6, con c6 Toa an khong c6 s6 theo doi nh~ dan, khong 
ghi chep thm gian nh~ dan nen khong co can cu ds xac dinh chinh xac thai 
h~ giai quySt theo quy d!nh. 

C6 truemg hgp khong chftp nh~ yeu c~u ap d\lllg bi~n phap khfuJ cftp 4Un 
thai nhung Thfun phan khong thong bao bkg van ban ho~c c6 thong bao 
nhung khong neu ro ly do cho nguai yeu cdu ho~c neu ly do khong ap d\lllg 
khong dting quy dinh cua phap Iu?t. 

Hai la, theo quy dinh ~i khoan 2 E>i8u 111, khoan 3 E>i8u 133 B<) lu?t T6 
t\lfig dan sµ thi trong tru0ng hqp do tinh th~ kh!n c~p, cfui phai bao v~ ngay 
chtrng cu, ngan ch~ h?u qua nghiem tr9ng c6 thS xay ra thl ca quan, tb chuc, 
ca nhan .co quySn yeu cd~ Toa an c6 thfun quy8n ra quySt ctµih ap d\lfig bi~n 
phap khan cap ~ thm dong thm v&i vi~c n{>p don khm ki~n cho Toa an d6. 
Trong thm b~ 48 gia, k8 tir thm diSm nh~ duc;rc don yeu cAu, Thfun phan phfil 
xem xet va ra quy8t d!nh ap d\ll1g ho~c khong ap d\lilg bi~n phap khfui cAp ~ 
thm. Tuy nhien, khi nh?fi dugc dan yeu cAu ap d\lllg bi~n phap khfuI cftp t:?m 
thm thu9c truang hqp neu tren thi c6 Toa an l~ tir chfii vi~c ap d\lilg bi~n phap 

4 16



khfui clp t?m thoi vi chua thl,l ly Vl,l an la chua dilng quy djnh cua phap lu~t. 

Ba la, theo quy dinh t~i khoan 4 E>i~u 133 B9 lu~t T6 t\lng dan sv thi 
truCm.g hqp ap d\.lilg bi~n phap khfui cip t~ thm, g6m: phong toa tai khoan t~ 
ngan hang, ta chuc tin dl,lng khac, kho b~c nha nu6c; phong toa tai san 6 nai gui 
gifr, phong toa tai san cua ngum c6 nghia Vl,l thi theo quy djnh cua B9 lu?t T6 
t\lng dan Sl,I, Tub phan chi duqc phong toa tai k.hoan, tai San CO gia ttj tuong 
ducmg vm nghia V\l tai san ma nguoi bj ap d\lllg bi~n phap khfui cip t~ thCri c6 
nghia Vl,l phai thvc hi~n. Tuy nhien, khi a.p dl,lng nhiing bi~n phap k.hfui c§p ~ 
thm nay, Thfun phan c6 sai sot la khong an dinh ro s6 ti~n bi phong toa; khong 
xac djnh gia tri tai san phong toa ma phong t6a mQt phdn tai sari chung ( chua 
chia); phong toa s6 ti~n ho~c tai sari c6 gia ttj 16n hon nghia Vl,l tai sari ma ngum 
bi ap dl,lilg bi~n phap k.hfui d.p t~ thoi CO nghia Vl;l phai thlJC hi~n; ho~c phong 

, ' ' ' 
toa so tien, rai sari co gia ttj vuqt qua yeu cau cua ngum yeu cau. 

1.3. v~ bu~c lhlf'C hi?n bi?n phtip biio tlizm (f)iiu 136 B9 lu~t Ta t{Jng 
dan s'!') 

Co truCm.g hqp ngum yeu c§u Toa an ap d\.lllg m9t trong cac bi~n phap 
khfui cip l?ffi thoi: Ke bien tai sari dang tranh chip (khoan 6 E>i8u 114 ); Cfun 
chuysn ciich quy8n vs tai san d6i voi tai san dang tranh chip (khoan 7 E>i8u 
114); cb thay dBi hi~n tr~ng tai san dang tranh chAp (khoan s E>i8u 114); 
Phong t6a rai khoan t~i ngan hirrig, tB chfrc tin dl,lilg khac, k.ho b~c nha nu6c; 
phong toa rai San 6 ncri glri gifr (khoan 10 E>i8u 114 ); Phong toa tai san cua 
ngum c6 nghia V\l (khoan 11 E>i~u 114); T~ dirng vi~ dong th§u va cac ho~ 
d(mg c6 lien quan dSn vi~ dfiu th§u (khoan 15 E>iSu 114); B~t gifr tau bay, tau 
bi~n d~ bao dam giai quyBt V\l an (khoan 16 E>i~u 114) chua thvc hi~n bi~n 
phap bao dam nhung Toa an vfui ap d\lng bi~n phap khAn cAp t~ thoi; c6 
truCm.g hqp Toa an §.n djnh s6 ti~n bUQC thvc hi~n bi~n phap bao dam qua it 
ho~c qua nhi8u, khong tuong duong v6i tan thAt ho~c thi~t h~i c6 thS phat sinh 
do h?u qua cua vi~c ap dl,lng bi~n phap khAn cdp t~m thoi khong dilng. 

Co truCm.g hqp Toa an vfui ra quy~t di.nh yeu cAu thvc hi~n bi~n phap bao 
dam trong khi theo quy dµili ~i kboan 1 BiSu 136 B9 lu~t T6 t\lllg dan sv thi 
ngum yeu cAu khong phai thvc hi~n bi~n phap bao dam. 

1.4. VJ huy ho viic tip d1Jng hii n phtip khan cflp t9m thifi (f)ii u 138 B9 
lu{it Ta llJng dfi.n Slf') 

D6i v6i nhfrng V\l an da duqc dlnh chi giai quy~t, Thfun phan duqc phan 
cong giai quy~t V\l an 1<1:ong huy b6 bien yhap khfin cdp ~ thm aa ap d\lllg 
quy dµm ~i khoan 1 E>ieu 138 B9 lu?t To t\lng dan sv, sau d6 khi nguoi yeu 
cdu ap dtµlg bi~n phap khfin c§p ~ thoi dA nghi huy b6 thi Thfun phan mm ra 
quyst d!rih huy bo ap dl,lilg bi~n phap khfui c§p 41m thm era ap dµng. 

Toa an ra quy~t djnh huy b6 bi~n phap khfut c§p t~ thm nhung khong 
xem xet, quy~t dirih de ngum yeu cAu ap d\}Ilg bi~n phap khAn c§p tlµn thoi 
duqc nh~ I~ chtrng tl:r bao lanh duqc bao dam bfutg tai san cua ngan hang 
ho~c t6 chfrc tin d\.lllg khac ho~c khoan ti~n, kim khi quy, da quy ho~c gifiy ta 
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c6 gia m~c du khong thu()c tnr6ng hqp quy dinh t?i khoan 1 Bi€u 113 B9 lu~t 
T6 t\}ng dan sv ma sau d6 dqi c6 don yeu c!u m6i xem xet, giai quy~t. 

1.5. vi khil u n(li, kiln nghj va giai quylt khilu n(li, kil n nghj v€ quylt 
iljnh tip d¥ng, thay iJJi, huy ho ho~c khong tip d¥ng, thay ilJi, huy bo bi~n 
phtip khlin cap t{lm thiri (lJiJu 140, IJi~u 141 B? lu(zt TB lfing dfzn Sl;f) 

Buong S\I thvc ruen quySn khi~u Il?i vs viec Toa an khong ra quy~t djnh 
ap dl:lflg, thay d6i, huy bo bi~n phap khfui cdp 4tm th<ri khi da qua thai h~ quy 
dinh t~i BiSu 140 BQ lu?t T6 t\lng dan S\I, nhung Charm an Toa an vKn xem 
xet, giai quy~t khiSu n?i. Tru6ng hqp duong S\I khiSu n~ trong thm h?n nhung 
Chcinh an Toa an khong giai quy~t khiSu n?i ho?c giai quy~t khiSu n?i bfuig 
thong bao tra lm khi~u n?i ho?c cong van ma .khong ra quy~t d~nh giru quyst 
k:hi~u n?i la k:hong dilng quy dinh t?i khoan 2 Bi~u 141 B9 lu?t T6 t\lng dan sv. 

2. Nhifng sai sot kbi ap d\mg, thay dBi, htiy bo cac bi~n phap kh~n 
c§ p ~m thiri C\J th~ 

2.1. Ke bien tai san ilang tranh chap, cam chuyin djch quyfin vJ tai siin 
ilBi vui tai siin ilang tranh chfit, cam thay tJJi lii~n tr(lng tai siin ilang tranh 
chap (ctic khoan 6, 7 va 8 IJieu 114, IJiJu 120, 121 va Bi€u 122 Bp lu{lt TB 
lflng dfzn Sl;f) 

M9t la, ap d\lng bi en phap khk cdp t?m thoi quy d~ t?i cac khoan 6, 7, 
8 BiSu 114, cac di€u 120, 121, 122 B9 lu~t T6 tµng dan S\I d6i v6i tai san 
khong phai la tai san dang tranh ch!p (nhu: tranh chAp hqp a6ng vay tai san 
nhung Toa an l?i ap d\lllg bien phap cdm chuySn d!ch quy~n v€ tai san d6i v6i 
nha ddt cua bi don; tranh chftp hqp dbng O?t CQC dS bao dam giao kSt hqp dbng 
chuySn nhuQllg quySn so hfru nha va quySn SU d\lilg dftt nhung Toa an l~i ap 
d\ll}g bien J?hap cb chuySn dich quySn vs t;ai san ?6i v6i nha d~t d6; tranh 
chap hqp dong xay d\IIlg toa nha t~i ffiQt lo dat C\J the trong toan bq d\I an khu 
nha 6 nhung Toa an l?i ap d\lllg bien phap khAn cfip t~ thoi cfun chuySn d!ch 
quySn vs tai san d6i vm phfui <lv an ho?c san phb cua dµ an t~i 10 d~t khac 
tr?ng dv an do, ... ). Cac bi en phap ,khan cAp t?m thm neu tren chi ~uqc ap d\lllg 
doi vm tai San dang tranh chap. Boi vm tai san khong c6 tranh chap, Toa an c6 . . , 
the ap d\illg bi~n phap kh~ cap t~ thoi phong toa tai san cua ngum c6 nghia 
V\l neu duong S\I CO yeu CaU Va viec ap d\Ulg nay la CO Can CU. 

Hai la, ap d\lllg d6ng thm hai bien phap "Ke bien tai san dang tranh ch§p" 
va "Cdm chuySn dich quy€n v~ tai San d6i vm tai San dang tranh cb~p" dBi vm 
cling m9t tai san dang tranh ch!p. Truang hqp nay, tai san dang tranh ch!p da bi 
ke bien th1 h~ qua tdt y8u la tai San d6 ciing khong the chuyen dich. Do v?y, Toa 
an chi ap d\lllg mqt trong hai bien phap khfui cdp t?m thm neu tren d6i vm cling 
IDQt tai san dang tranh cb§p. Toa an can cu vao yeu du CUa duong S\I va quy 
dinh cua tirng bi~n phap khan c!p t?ffi thm C\1 thS dS ra quy~t djnh cho phu hqp. 

Ba la, ap d\Ulg bi~n phap ke bien m<)t phdn tai san tranh chftp (vi d\1: ke 
bi en m9t phdn can nh~, . . . ), cam chuySn djch quyBn vs tai San d6i vm mQt phfui 
tai san dang tranh chap (vi d\1: cb cbuySn djch 116 quySn su d\Ulg dfrt, cb 
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chuySn djch phb gia trj con l?i cua can nha dang tranh chfip, ... ). Vi~c ap dµng 
bi~n phap khfui c!p ~m thm nhu tren la k:hong dting va khong the thµc hi~n 
duqc vi khong xac dinh duqc "m9t phb" la bao nhieu, la phb nao trong kh6i 
tai san dang tranh chfip. 

2.2. cfzm thay t1Ji hi?n trt;mg tai san ilang tranh chfzp (khoiin 8 EJiiu 
114, EJiJu 122 Bp lu{it TB 1¥ng dan S¥) 

Ap d\lllg bien phap cb thay dBi hien tr?Ilg tai San dang tranh chfip nhung 
khong mo ta hi~n tr?Ilg tai san dang tranh chfip t?i thm diSm ra quySt dinh ap 
dl,lilg bien phap khAn cfip t?m thoi, d~ dSn khong thS xac dinh duqc tai San co 
bi thay d6i hi~n tr?Dg hay khong sau khi ap d\lllg ap dµng bi~n phap khfin cftp 
t?ID thoi. 

2.3. Phong toa tai khoan t(li ngan hang, ta chfrc tin d¥ng khac, kho b(lc 
nha nir6'c (khoan 10EJiJu114, EJiJu 124 Bp lu{it TB 1¥ng dlin S¥) 

Khi phong toa nhi~u tai khoan cua ngum co nghia V\l, Thfun phan khong 
xac djnh chinh xac s6 tiSn phai phong toa. B6i v6i tai khoan chung cua nhiSu 
ngum, Thfun phan chua lam ro s6 tiSn Cl;l thS cua ngum bi ap d\lllg bien phap 
khfui cfip t?ID thoi trong tai khoan chung d6. Ngum yeu c~u khong neu ro s6 
tiSn C\l thS yeu c~u Toa an phong toa ho?c Toa an phong toa tai khoan c6 s6 

' ' ' ' tien vuqt qua de nghi cua nguoi yeu cau. Tai khoan la cua chung nhieu ngum, 
chua phan djnh duqc phb cua nguoi bi ap d\}ng bien phap khan cfip t?ID thoi 
nhung Toa an phong toa toan b9 tai khoan chung. 

2.4. Phon1 toa tai san cua ngirUi co nghia V¥ (khoan 11EJiiu114, EJiiu 
126 Bp lu{it To 1¥ng dlin S¥) 

Th~m phan ap d\}ng bi~n phap phong toa tru San trong k.hi tai San nay 
dang the chap a Ngan hang de bao dam cho nghia V\l khac ho~c tai san da duqc 
t6 chuc ban dfiu gia, trong khi bi~n phap nay chi duqc ap d\lllg sau khi tai san 
da duqc giai chftp. B6i vai tai san chung chua chia ho~c khong thS phan chia 
nhung Thfun phan V~Il ap d\}ng bien phap phong toa IDQt phb tru San CUa 
ngum c6 nghia V\l. 

2.5. Cfzm ho(ic bupc th¥C hifn hanh vi nhfzt tfinh (khoan 12 EJiJu 114, 
fJiiu 127 Bp lu{it TB t¥ng dlin S¥) 

' , 
Theo quy dinh t?i khoan 1 f)ieu 136 B9 lu~t To t\;lng dan Sl,l, ngum yeu 

c~u ds nghi ap dl;lllg bi~n phap khan c!p t?m thm cb thvc men hanh vi nhat 
djnh thi khong bu9c phai thµc hi~n bien phap bao dam. Tuy nhien, c6 truang 
hqp Toa an ap d\lllg bi en phap cfun thµc men hanh vi nhftt djnh nhung khi mo 
ta hanh vi bi cb thi l?i thS hien d6 la hanh vi chuySn djch quy~n vs tai san d6i 

, t , 

v6i tai San dang tranh chap, thay doi hien tr?Ilg tru San dang tranh chap quy 
djn.h t?i f)i~u 121 va I>i~u 122 B{> lu~t TB t\}ng dan Sl,l. Nhu v~y, le ra, Toa an 
phai ap d\lllg bi~n phap cftm chuySn d!ch quySn vs tai San dBi v6i tai san dang 
tranh chap (Bi~u 121 ), c!m thay dBi hien tr?Ilg tai san dang tranh chap (f)isu 
122) va phai bUQC thvc hi~n bi~n phap bao dam thi Toa an l?i ap d\lllg cfun 
thµc hi~n hanh Vi nhftt dinh Va khong bUQC thµc hi~n bi~n phap bao dam. 
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Thfun phan ap d\lllg bi~n phap cfun thvc hi~n hanh vi nhdt dinh nhung 
vi~c khong thvc hi~n hanh vi nay la tnii quy dµili cua phap lu?t, vi d\l: Toa an 
ra quy~t dinh ap d\lilg bi~n phap cfun B?i h(>i d6ng ca dong h9p trong khi 
khoan 1 BiSu 136 Lu~t Doanh nghi~p quy dµili d?i h9i d6ng c6 dong h9p 
thuang nien m6i nam m9t lfui. 

2. 6. cam xuat ctinh aai vUi ngll'iri co nghia VIJ (lJiiu 128 B§ lu~t Ta 
t(lng dfzn sv) 

Toa an ap dl,lilg bi~n phap cfun xudt canh dBi v6i ngum c6 nghia V\l dS 
bao dam giai quy~t V\l an khi ngum bi ap dl;lng da c6 ngum d?i di~n cu trU t?i 
Vi~t Nam tham gia t6 t\lng ho?c dS bao dam thi hanh an trong khi ngum c6 
nghia V\l da bi ap d\mg bi~n phap khftn cdp t~ thoi khac, nhu: phong toa tai 
khoan, phong toa tai san ... la khong dung quy dinh cua phap lu?_l:c 
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TOA AN NHAN DAN TOI CAO 

S6:26.3 IT ANDTC-PC 

v /v xac dinh quy~n n(>p don kh6i ki~n l~i 
V\1 an tranh ch§p V~ di San thtra k~ 

Kinh gui: 

C<)NG HOA xA H<)I CHU NGHiA VIitT NAM 
D{>c l~p -Tt}' do - H~nh phuc 

Ha N<)i, ngay bf" thangJl nam 2018 

- Toa an nhan dan cac cfip; 
- Cac dan vi thu(>c Toa an nhan dan t6i cao. 

Toa an nhan dan t6i cao nh~n duqc phan anh vu6ng m~c cua cac Toa an 

nhan dan trong vi~c xac dinh quySn n9p dan khai ki~n l~i V\l an tranh ch§.p vs 

di san thua kS, C\l thS nhu sau: 

Trong V\l an tranh chfip thua kS tai san ma tnr&c ngay 01-01-2017 da 

duqc Toa an giai quySt b~ng ban an, quySt dinh da c6 hi~u Ive phap lu~t, trong 

d6 Toa an quy~t dinh lflm giao cho nguai thua kS quan ly di san do hSt thai 

hi~u 1 O nam yeu cfru chia di san thua kS. Tuy nhien, theo quy dinh cua B9 lu~t 
Dan SlJ nam 2015 1 thi thai hi~u yeu cfru chia di san thua kS d6i v&i tai san d6 

van con. V~.y trong truang hqp nay, nguai khai ki~n c6 quySn n9p dan kh&i 

ki~n l~i V\l an do hay khong? 

f)S bao dam ap d\}ng th6ng nhftt phap lu~t, Toa an nhan dan t6i cao c6 

y kiSn nhu sau: 

Trong ban an, quy~t dinh da c6 hi~u Ive phap lu~t, Toa an chi quySt djnh 

t?m giao cho nguai thua ks quan Iy di san va khong quyst dinh vi~c phan chia 

di san vi ly do thai hi~u yeu c~u chia di san da hSt. Tuy nhien, theo quy dinh 

cua B9 luat Dan sv nam 2015' thai hi~u dS yeu cfru chia di san thua kS d6 van 

con thi phai xac dinh day la truang hqp Toa an chua giai quySt vi~c phan chia 

di san thua k~. Do d6, Toa an khong ap d\}ng quy dinh t~i diSm c khoan 1 DiSu 

192 B9 lu~t T6 t\}ng dan SlJ nam 2015 va hu&ng dan t?i khoan 3 DiSu 7 Nghi 

quySt s6 04/2017 /NQ-I-IDTP ngay 05-5-2017 cua H(>i ct6ng Thfun phan Toa an 
nhan dan t6i cao dS xac dinh nguai khai ki~n khong c6 quySn n9p dan kh&i ki~n 
l?i V\l an va tra l?i dan khai ki~n. Truang hqp nay, nguai khai ki~n c6 quySn 

n9p dan khai ki~n l?i V\l an theo quy dinh t?i diSm d khoan 1 DiSu 688, khoan 1 

Di Su 623 B(> lu~t Dan SlJ nam 2015 va di Sm d khoan 3 DiSu 192 B9 lu~t T6 t\}ng 

dan SlJ nam 2015. 

1 
Khoan 1 Di~u 623 B(> lu~t Dan S\l' nam 2015 quy dinh: "Thai hi?u aJ nguoi thua ki yeu 

cdu chia di san la 30 niim a6i v6'i bizt ilong sii.n, 10 nam a6i vai tl(mg san, ki tu thoi ad m 
m<i thim kd ". 
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Toa an nhan dan t6i cao yeu c~u Chanh an Toa an nhan dan cac d.p, thu 

truong cac dan vi thu9c Toa an nhan dan t6i cao sau khi nh~fi dtrQ'C Cong van 
nay c~n t6 chuc quan tri~t va triSn khai ngay tai cac Th~m phan, Th~m tra vien; 

Thu ky Toa an trong ca quan, dan v! minh. Trong qua trinh thvc hi~n nSu c6 

vu6ng mile ho~c d~ xuit, ki~n nghi thi phan anh v€ Toa an nhan dan t6i cao 
(thong qua Vl,l Phap chS va Quan ly khoa hQc) dS c6 hu6ng dful kip thoi./. 

NO'i nh(m:Jlf 
- NhU' kf nh gtri; 
- Cac thanh vien HDTP TANDTC (d~ bi~t); 

./- C6ng thong tin di~n tu· TANDTC (d~ dang tai); 
- Luu: VT, V1,1 PC&QLKH. 

2 

KT.CHANHAN 
PHOCHANHAN 
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TOA AN NHAN DAN TOI CAO 

S6: }5?; ITANDTC-PC 
V/v: giai quySt V~I an ly hon c6 bi don la ngtn1i 
Vi~t Nam 0- nuO-c ngoai nhung khong ro dia chi 

C<)NG HOA XA H<)I CHU NGHiA VI~T NAM 

D(;>c l~p - T1;1· do - H~nh phuc 

!fa N(Ji, ngay.2.6thang 11 nam 2018 

Kinh gui: - Cac Toa an nhan dan; 
- Cac don vi thu9c Toa an nhan dan t6i cao. 

Qua thµc tiSn cong tac xet XU, Toa an nhan dan t6i cao nh?n duqc phan anh 
cua cac Toa an vS vu6ng m~c trong vi~c giai quySt m9t s6 V\l an ly hon gifra 
nguyen don la nguai Vi~t Nam a trong nu&c v&i bi don la nguoi Vi~t Nam 6' 
mr6c ngoai nhung nguyen don chi cung c~p duqc dia chi noi cu tru cu6i cung 6' 
Vi~t Nam cua bi don ma khong cung d .p duqc dia chi cua bi don 6' nu6c ngoai. DS 
bao dam ap d\mg th6ng nh~t phap lw~t, Toa an nhan dan t6i cao c6 y kiSn nhu sau: 

V\l an ly hon c6 bi don la nguai Vi~t Nam a nu6c ngoai la m9t truang hqp 
d~c thu; quysn ly hon la m(H trong cac quysn nhan than trong hon nhan va gia 
dinh duqc phap lu~t bao v~ theo quy dinh t?i Di§u 39 B9 lu~t Dan sµ nam 2015, 
DiSu 51 Lu~t Hon nhan va gia dinh nam 2014. Do v~y, truong hqp nguoi Vi~t 
Nam a trong nu&c xin ly hon v6i nguoi Vi~t Nam a nuac ngoai va chi cung c~p 
duqc dia chi noi cu tru cu6i cung 6 Vi~t Nam cua bi don ma khong cung c~p 
ctuqc dia chi cua bi dun a nuac ngoai, n6u thong qua than nhan cua bi don ma co 
can cu cts xac dinh h9 v~n co lien h~ vai than nhan a trong nuoc nhung than 
nhan cua h9 khong cung c~p dia chi, tin tuc cua bi don cho Toa an ding nhu 
khong thl)'C hi~n yeu cfiu cua Toa an thong bao cho bi don bi~t d6 gui loi khai v~ 
cho Toa an thi coi day Ia truang hqp bi don c6 tinh gi~u dia chi, tu ch6i khai 
bao, tu ch6i cung c~p nhung tai li~u cfin thiSt. NSu Toa an da yeu cfiu d~n l&n 
thu hai ma than nhan cua h9 cting khong chiu cung c~p dia chi, tin tuc cua bi 
don cho Toa an cting nhu khong chiu thµc hi~n yeu c&u cua Toa an thong bao 
cho bi don biSt thi Toa an dua V\l an ra xet XU v~ng m~t bi don theo thu tµc 
chung. Sau khi xet XU, Toa an c~n gui ngay cho than nhan cua bi don ban sao 
ban an ho~c quy6t d!nh d6 nhung nguoi nay chuy6n cho bi ctan, d6ng thoi ti6n 
hanh niem ySt cong khai ban sao ban an, quySt djnh t?i trl) so Uy ban nhan dan 
c~p xa noi bi don cu tru cu6i cling va noi than nhan cua bi don cu tru dS duong 
sv c6 thS SU d\lng quy6n khang cao theo quy dinh cua phap lu~t t6 t\mg. 

Tren day lay kiSn cua Toa an nhan dan t6i cao de cac Toa an nhan dan 
nghien ClrU, tham khao trong qua trinh giai quySt cac V\l vi~c thu()c th~m quy~n. 

Nui nh{ln: ~ 
- Nhtr kfnh gt'.rt ; 
- <;ac a/c thanh vien HDTP TANDTC (dS bi ~t); 
-VY ban Tu· phap cua Qu69 h()i ; 
- Uy ban phap lu~t ci'.1a Qu<;>c h9i; 
- Vi~n l<iem sat nhan dan toi cao; 
- 89 TU' phap; 
- Lien doan Lu~.t sU' Vi~t Nam; 
- H9i Lu~t gia Vi~t Nam; 
- Luu: VT VP, Vp PC&QLKH (TANDTC). 
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TOA AN NHAN DAN TOI CAO 

S6~ /TANDTC-PC 
V /v quan tri~t th\rc hi~n quy dinh 

cua phap lu~t t6 t\lng dan sµ 

Kinh gui: 

CQNG HOA xA HQI CHU NGHiA v1i::T NAM 
D()c l~p - Tl)' do - H~nh phuc 

Ha N<}i, ngayl6thang JO nam 2018 

- Cac Toa an nhan dan c~p cao; 
- Cac Toa an nhan dan tinh, thanh ph6 tn.rc thm)c trung uang; 
- Cac dan vi thu(>c Toa an nhan dan t6i cao. 

Thai gian qua, Toa an nhan dan t6i cao nh~n duqc phan anh cua m(>t s6 
Toa an dia phuang va t6 chuc mua ban, XU ly nq x~u vs vu6ng m~c khi c~p, 
t6ng d:;it, thong bao van ban t6 tvng, Toa an nhan dan t6i cao yeu c~u cac d6ng 
chi Chanh an Toa an nhan dan c~p cao, Toa an nhan dan tinh, thanh ph6 trvc 
thu(>c trung uang, Thu tru6ng cac dan vi thu(>c Toa an nhan dan t6i cao quan tri~t 
thvc hi~n m(>t s6 n(>i dung sau day: 

Thu nhdt, chu d(>ng, thuang xuyen c~p nh~t h~ th6ng van ban quy ph~m 
phap lu~t ds ap <lvng dung cac quy dinh, huang ct~n cua van ban quy ph:;im phap 
lu~t trong qua trinh thvc hi~n nhi~m vv. 

Thu hai, trong qua trinh giai quySt vv vi~c dan sv, nSu nguoi duqc c~p, 
t6ng ct:;it, thong bao van ban t6 tvng co uy quySn hqp phap cho ca nhan, phap 
nhan khac d:;ii di~n tham gia t6 tvng ho~k cu nguoi d:;ii di~n nh~n van ban t6 
tvng thi Toa an thvc hi~n dung theo quy dinh t:;ii DiSu 178 B9 lu~t T6 tvng dan 
S\f. Theo d6, truang hqp nay, Toa an phai c~p, t6ng d:;it, thong bao van ban t6 
tvng cho nguoi d:;ii di~n cua nguoi duqc c~p, t6ng d:;it, thong bao. 

Toa an nhan dan t6i cao yeu c~u cac d6ng chi Chanh an Toa an nhan dan 
c~p cao, Toa an nhan dan tinh, thanh ph6 trvc thu(>c trung uang, Thu truang cac 
dan vi thu(>c Toa an nhan dan t6i cao sau khi nh~n duqc Cong van nay c~n 
thong bao cho cac Th~m phan, Th~m tra vien, Thu ky Toa an trong ca quan, 
dan vi minh va Toa an nhan dan qu~n, huy~n, thi xa thu(>c ph:;im vi th~m quy~n 
theo Ianh th6 cts biSt va thvc hi~n. . 

Nui nhijn:~ 
- Nhu kfnh gt'.ri ; 
- Chanh an TANDTC (dS b/c); 
- Cac Pho Chanh an T ANDTC ( dS ph6i h9·p chi d1;10 ); 
- Cac Th~m phan TANDTC; 
- C6ng TTDT T ANDTC ( dS dang tai); 
- Ltru: VT (VP, V~1 PC&QLKH). 

KT.CH.ANH AN 
_-ef/11.~'~cHANH AN 
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TOA AN NHAN DAN TOI CAO C()NG HOA XA H0I CHU NGHiA VItT NAM 
Dqc lip - T\f do - H,nb phuc 

SO: O'.:f /TANDTC-KHXX 
V /v thi hanh phap lu�t trQng tai 

thucmg m�i 
Ha N9i, ngay13 thang OJ niim 2015 

Kinh gtii: 
- Cac Toa an nhan dan tinh, thanh phf> tr\IC thu{>c
trung uong;
- Cac Toa phuc thim, Toa kinh tS va cac don vi
thUQC Toa an nhan dan t6i cao.

N gay 17-06-2010, Qu6c h{>i khoa XII, ky hQp thfr 7 da thong qua Lu�t Tr9ng 
tai thuong m�i, co hieu h,rc thi hanh k� tu ngay O 1-01-2011. Tri�n khai thi hanh 
Lujt Tr9ng tai thuong m�i, H{>i d6ng thfun phan Toa an nhan dan t6i cao da ban 
hanh Nghi quySt s6 01/2014/NQ-HE>TP ngay 20/03/2014 v� vi�c hucmg d§n thi 
hanh m9t s6 quy dinh Lu�t Tr9ng tai thuong m�i. DS thµc hi�n dung cac quy dinh 
cua Lu�t tr9ng tai thuong m�i, Toa an nhan dan t6i cao yeu du cac Toa an nhan 
dan tinh, thanh phf> tn,rc thUQC trung uang, cac Toa chuyen trach, cac don vi thUQC 
Toa an nhan dan t8i cao thvc hi�n dung m9t s6 v!n dS sau day: 

1. Khi thv ly, giai quyet cac yeu cfu.l lien quan dSn ho�t d9ng cua Trc;mg tai
thuang m�i vS chi dµili Tr9ng tai vien da thanh l�p H(>i d6ng tr9ng tai vt,1 vi�c; thay 
d6i Tr9ng tai vien cua H9i d6ng trQng tai V\1 vi�c; yeu cAu giai quySt khiSu n�i 
quySt dinh cua HQi d6ng trQng tai vS th6a th1$1 tr9ng tai vo hi�u, thoa thu� trQng 
tai khong thS thvc hi�n duqc, thdm quy!n cua H<)i dang trqng tai; yeu c!u Toa an 
thu th�p cht'.mg cu; yeu c!u Toa an ap dt,mg bi�n phap kh§.n cip t�m thcri; tri�u t�p 
nguoi lam chirng; yeu c!u huy phan quy€t trqng tai, dang ky phan quyet trQng tai 
Vt,I vi�c thi phai duqc Toa an xem xet va quyet dinh theo dung cac quy dinh ctia 
Lu�t TrQng tai thuong m�i, Nghi quyet s6 01/2014/NQ-HDTP ngay 20/03/2014 v8 
vi� huong d§n thi hanh mQt s6 quy dinh Lu$t Tr9ng tai thuang m�i va cac van ban 
quy ph� phap lu�t co lien quan. 

2. Thµc hien quy djnh �i khoan 10 Di8u 71 Lu�t Tr9ng tai thucmg m�i va
Cong van s6 810/UBTVQH13-TP ngay 26-12-2014 cua Uy ban thucmg Vl;l Qu& 
hc;,i, dBi v6i cac yeu cfiu huy phan quy�t tr9ng tai era dugc Toa an tht,1 ly, giai quySt 
theo quy dinh t�i cac di�u 68, 69, 70 va 71 Lu�t Trqng tai thuang m�i thi Toa an 
c6 quy8n ra quyet dinh htiy ho�c khong huy phan quyet tr9ng tai. Quyet dinh cua 
Toa an huy ho�c khong buy phan quyet trqng tai la quySt djnh cu6i cung, co hi�u 
lt,rc thi hanh va khong bi khang nghj theo thu tt,1c giam d6c thim, tai thim. Do v�y, 
khi xem xet, giai quySt lo�i yeu cdu nay cac Toa an c§n th� trQng, xem xet khach 
quan toan dien cac tai li�u, chung cu, cac v§n da khac cua Vl,l vi�c va can Ctr vao 
phap lu�t hi�n hanh d� co quyet dinh chinh xac, tu do g6p phAn bao v� cong ly, bao 
v� quy�n con nguo-i, quy�n cong dan, bao v� che_ dQ xa h(>i chu nghia, bao v� lgi
ich cua Nha nu6c, quyen va lqi f ch hqp phap ctia to ch ire, ca nhan.
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3. Truong Can b(> Toa an, Toa Kinh t8, Vi�n khoa h9c xet xu Toa an nhan dan
t6i cao thtrong xuyen tfing k8t nhung vuong mic, b�t c�p phat sinh trong qua trinh 
thi ha.oh Lu�t Tr9ng tai thuong m�i. Nghi quy�t s6 01/2014/NQ-IIDTP ngay 
20/03/2014 v� vi�c hu&ng d§n thi ha.oh m9t s6 quy djnh Lu�t TrQng tai thucmg m�i 
da bao cao Chanh an Toa an nhan dan t6i cao ban hanh van ban giai thich hu&ng 
din kip thoi ho�c td chuc t�p hudn, b6i du�g nghi�p vµ cho Thfun phan, can b9 
cac Toa an.

4. Trong qua trinh ap dvng cac quy djnh cua Lu�t Tr<;mg tai thuong m�, Nghi
quy�t s6 01/2014/NQ-HE>TP ngay 20/03/2014 vi vi�c hu6ng dfui thi hanh m¢t s6 
quy dinh Lu�t Tr9ng tai thuong m�i nSu c6 vAn dS vuong mic cful duqc giai thich, 
hu&ng d§n thi phan anh vi Toa an nhan dan t8i cao (thong qua Vi�n khoa h9c xet 
xir) d� Toa an nhan dan tdi cao ph8i hqp v&i cac co quan huu quan xay d1,Tng va

ban hanh van ban quy ph�m phap lu�t giai thfch, hu&ng dful. 

Sau khi nh� dugc Cong van nay, cac d6ng ch£ Chanh an Toa an nhan dan 
tinh, thanh ph6 trµc thu9c trung uong; cac d6ng chi Chanh toa Toa chuyen trach 
Toa an nhan dan t6i cao, cac d6ng chi Thu trm'mg cac don vj fr\rc thm}c Toa an
nhan dan t6i cao cAn t6 chuc quan tri�t ngay cho cac ThAm phan, can bQ trong don 
vj minh dS vi�c thi ha.nh Lu�t Tr<;mg tai thuang m�i dugc th1,Tc hien dung va th5ng 
nhit_J1:¢· 

Nui nli{in: 
-Nhutren;
- Die Chanh an T ANDTC ( de bao cao );
- Cite die Pho Chanh an T ANDTC;
- Vi�n ki�m sat nhAn dan t6i cao;

2 
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TÒA ÁN NHÂN DÂN 

TỐI CAO 

----------- 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

----------------- 

Số:74/TANDTC-

KHXX 

V/v xem xét, quyết định 

áp dụng các biện pháp 

xử lý hành chính tại 

TAND 

Hà Nội, ngày 10 tháng 04 năm 2014 

Kính gửi: - Các Tòa án nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc 

trung ương; 

- Các Tòa án nhân dân huyện, quận, thị xã, thành 

phố thuộc tỉnh. 

Ngày 20-01-2014, Ủy ban thường vụ Quốc hội đã thông qua Pháp lệnh trình 

tự, thủ tục xem xét, quyết định áp dụng các biện pháp xử lý hành chính tại Tòa án 

nhân dân. Để bảo đảm kịp thời việc xem xét, quyết định áp dụng các biện pháp xử 

lý hành chính, Tòa án nhân dân tối cao tạm thời ban hành một số mẫu văn bản của 

Tòa án nhân dân trong việc xem xét, quyết định áp dụng các biện pháp xử lý hành 

chính; cụ thể là: 

1. Thông báo về việc thụ lý hồ sơ đề nghị xem xét, quyết định áp dụng biện pháp xử

lý hành chính (Mẫu số 01); 

2. Quyết định mở phiên họp xem xét, quyết định áp dụng biện pháp xử lý hành

chính (Mẫu số 02); 

3. Quyết định áp dụng (không áp dụng) biện pháp xử lý hành chính đưa vào trường

giáo dưỡng (Mẫu số 03); 

4. Quyết định áp dụng (không áp dụng) biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở

giáo dục bắt buộc (Mẫu số 04); 

5. Quyết định áp dụng (không áp dụng) biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở

cai nghiện bắt buộc (Mẫu số 05); 

6. Quyết định hoãn chấp hành quyết định áp dụng biện pháp xử lý hành chính (Mẫu

số 06); 

7. Quyết định miễn chấp hành quyết định áp dụng biện pháp xử lý hành chính (Mẫu

số 07); 

8. Quyết định giảm thời hạn chấp hành biện pháp xử lý hành chính (miễn chấp hành

phần thời gian áp dụng biện pháp xử lý hành chính còn lại) (Mẫu số 08); 

9. Quyết định tạm đình chỉ chấp hành biện pháp xử lý hành chính (Mẫu số 09);

10. Quyết định giải quyết khiếu nại, kiến nghị, kháng nghị (Mẫu số 10).
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Trong quá trình thi hành Pháp lệnh trình tự, thủ tục xem xét, quyết định áp dụng các 

biện pháp xử lý hành chính tại Tòa án nhân dân và sử dụng các mẫu văn bản kèm 

theo Công văn này, nếu có khó khăn, vướng mắc thì các Tòa án nhân dân tỉnh, 

thành phố trực thuộc trung ương, các Tòa án nhân dân huyện, quận, thị xã, thành 

phố thuộc tỉnh phản ánh về Tòa án nhân dân tối cao (qua Viện khoa học xét xử) để 

có giải thích, hướng dẫn kịp thời./. 

Nơi nhận: 

- Như trên; 

- Đ/c Chánh án (để b/c); 

- Các đ/c PCA TANDTC; 

- Các Thẩm phán và các đơn vị 

TANDTC; 

- Lưu: VT (VP, Viện KHXX 

TANDTC). 

KT. CHÁNH ÁN 

PHÓ CHÁNH ÁN 

Nguyễn Sơn 
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Mẫu số 01 (Kèm theo Công văn số 74/TANDTC-KHXX ngày 10-4-2014  

của Toà án nhân dân tối cao) 

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

TÒA ÁN NHÂN DÂN....... (1)

Số:...../TB-TLHS

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

....., ngày...... tháng ...... năm......

THÔNG BÁO 

Về việc thụ lý hồ sơ đề nghị xem xét, quyết định áp dụng 

biện pháp xử lý hành chính 

Kính gửi: (2)…..……………………………………..……….… 

Ngày…… tháng….. năm….., Toà án nhân dân……. đã thụ lý hồ sơ của(3) 

………đề nghị xem xét, quyết định áp dụng biện pháp xử lý hành chính(4)......... 

Đối với(5)  .................................................................................................................. 

Sinh ngày……… tháng………. năm…………… 

Nơi cư trú: ................................................................................................................ 

Con ông: ...............................................................  và bà: ........................................ 

Số thụ lý: .................................................................................................................. 

 Kể từ ngày nhận được thông báo thụ lý cho đến thời điểm Tòa án mở phiên 

họp, người bị đề nghị, cha mẹ hoặc người giám hộ của người bị đề nghị là người chưa 

thành niên(6), người bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của người bị đề nghị có quyền 

cung cấp tài liệu, chứng cứ cho Toà án đã thụ lý. 

Nơi nhận: 

- Như trên; 

- Lưu hồ sơ. 

THẨM PHÁN 

100



4 

Hướng dẫn sử dụng mẫu số 01: 

(1) Ghi tên Toà án có thẩm quyền xem xét, quyết định áp dụng biện pháp xử 

lý hành chính; cần ghi rõ Toà án nhân dân quận, huyện, thị xã, thành phố gì thuộc 

tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương nào (ví dụ: Toà án nhân dân huyện X, tỉnh H). 

(2) Ghi tên cơ quan, tổ chức, cá nhân được thông báo theo quy định tại khoản 1 

Điều 11 Pháp lệnh trình tự, thủ tục xem xét, quyết định áp dụng các biện pháp xử lý 

hành chính tại Toà án nhân dân; nếu là cá nhân, thì ghi họ tên, địa chỉ của người 

được thông báo; nếu là cơ quan, tổ chức, thì ghi tên, địa chỉ của cơ quan, tổ chức 

được thông báo. 

(3) Ghi tên cơ quan đề nghị xem xét, quyết định áp dụng biện pháp xử lý hành 

chính. 

(4) Ghi biện pháp xử lý hành chính được đề nghị áp dụng (ví dụ: đưa vào trường giáo 

dưỡng). 

(5) Ghi tên người bị đề nghị áp dụng biện pháp xử lý hành chính. 

(6) Trường hợp đề nghị áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở 

giáo dục bắt buộc, đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc thì bỏ cụm từ “cha mẹ hoặc 

người giám hộ của người bị đề nghị là người chưa thành niên”. 
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Mẫu số 02 (Kèm theo Công văn số 74/TANDTC-KHXX ngày 10-4-2014  

của Toà án nhân dân tối cao) 

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

TÒA ÁN NHÂN DÂN...... (1)

Số: .........../QĐ-TA

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

......, ngày...... tháng...... năm......

QUYẾT ĐỊNH  

Mở phiên họp xem xét, quyết định áp dụng biện pháp xử lý hành chính 

TÒA ÁN NHÂN DÂN………………………(2)

Căn cứ vào điểm c khoản 3 Điều 12 và Điều 16 Pháp lệnh trình tự, thủ tục xem 

xét, quyết định áp dụng các biện pháp xử lý hành chính tại Toà án nhân dân;

Sau khi kiểm tra hồ sơ đề nghị xem xét, quyết định áp dụng biện pháp xử lý 

hành chính thụ lý số………….........…… ngày........... tháng........... năm…......…; 

QUYẾT ĐỊNH: 

1. Mở phiên họp xem xét, quyết định áp dụng biện pháp xử lý hành chính

 (3) 

Đối với: .............................................................................................................. 

Sinh ngày:...........................................................................................................  

Nghề nghiệp: ......................................................................................................  

Nơi cư trú: ..........................................................................................................  

Con ông: ..................................................  và bà: ................................................  

2. Cơ quan đề nghị: ............................................................................................

3. Thời gian mở phiên họp: ................................................................................

4. Địa điểm mở phiên họp: .................................................................................

5. Thẩm phán chủ trì phiên họp: ........................................................................

6. Thư ký phiên họp: ..........................................................................................

7. Những người khác được yêu cầu tham gia phiên họp:... .. .. ... .. .. ... ...  (4)
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Nơi nhận: 

- Ghi theo khoản 3 Điều 16 Pháp lệnh; 

- Lưu hồ sơ. 

THẨM PHÁN 

Hướng dẫn sử dụng mẫu số 02: 

(1) và (2) Ghi tên Toà án có thẩm quyền xem xét, quyết định áp dụng biện 

pháp xử lý hành chính; cần ghi rõ Toà án nhân dân quận, huyện, thị xã, thành phố gì 

thuộc tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương nào (ví dụ: Toà án nhân dân quận B, 

thành phố H).  

(3) Ghi tên biện pháp xử lý hành chính bị đề nghị áp dụng. 

(4) Ghi rõ họ và tên người bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, người phiên dịch và 

những người khác được yêu cầu tham gia phiên họp (nếu có). 
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Mẫu số 03 (Kèm theo Công văn số 74/TANDTC-KHXX ngày 10-4-2014  

của Toà án nhân dân tối cao) 

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

TOÀ ÁN(1)…..  

___________________

Số.. .. ... .. /QĐ-TA 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

__________________________ 

...., ngày... ..tháng . .. ..năm ... ..  

QUYẾT ĐỊNH 

Áp dụng (không áp dụng) biện pháp xử lý hành chính 

đưa vào trường giáo dưỡng(2)

TOÀ ÁN NHÂN DÂN................................(3)

Với thành phần tiến hành phiên họp gồm có: 

1. Thẩm phán: ................................ ................................ .............

2. Thư ký phiên họp: ................................ ................................ ......

Ngày. ... .. .  tháng.. .. ... .  năm.. ... .. .. , 

tại.. ... .. ... .. .. ... .. .. ... . ... .. ... .. ... .. .. ... .. ... (4) tiến hành phiên họp xem xét, quyết 

định áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào trường giáo dưỡng theo Quyết định 

mở phiên họp số.. ... .. . ... .. . .. .. ... .. .. .  ngày... . ... .  tháng.. .. ... ..  năm.. ... .. .. đối với: 

Họ và tên:.. ... .. ... .. .. ... .. ... .. .. ... .. ... .. ... .. .. ... .. ... .. . ... .. Giới 

tính:.. .. .. ... .. .. ... ..  

Sinh ngày: ................................ ................................ .................. 

Dân tộc: ..............................................................................................................  

Tôn giáo: ................................ ................................ ................... 

Trình độ văn hoá: ................................ ................................ ......... 

Nguyên quán: ................................ ................................ .............. 

Hộ khẩu thường trú: ................................ ................................ ...... 

Chỗ ở: ................................ ................................ ....................... 

Tiền án: ................................ ................................ ..................... ; 

 tiền sự: ................................ ................................ ..................... 

Con ông: ..................................................  và bà: ................................................  

Có mặt (vắng mặt) tại phiên họp. 

Có sự tham gia của: 

1. Đại diện cơ quan đề nghị: ................................ ............................
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2. Đại diện Viện kiểm sát ................................ ................................

3. Người đại diện hợp pháp hoặc người giám hộ của người bị đề nghị áp

dụng biện pháp hành chính đưa vào trường giáo dưỡng:  ...........................................  

 ............................................................................................................................  

4. Người bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của người bị đề nghị: .......................

 ............................................................................................................................  

5. Những người khác:

 ............................................................................................................................  

 ............................................................................................................................  

NHẬN THẤY:(5) 

 ............................................................................................................................  

 ............................................................................................................................  

 ............................................................................................................................  

XÉT THẤY:(6) 

 ................................ ................................ ...............................  

 ................................ ................................ ...............................  

 ................................ ................................ ...............................  

Vì các lẽ trên, 

QUYẾT ĐỊNH: 

1. Áp dụng (không áp dụng)(7) biện pháp xử lý hành chính đưa vào trường giáo

dưỡng đối với .................................................................................................................  

2. Thời gian chấp hành tại trường giáo dưỡng là.. .. ... .. ... .. .  tháng, kể từ

ngày người bị áp dụng biện pháp xử lý hành chính bị tạm giữ để đưa đi trường giáo 

dưỡng. 

3. Quyền khiếu nại, kiến nghị, kháng nghị đối với Quyết định.(8)

4. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày hết thời hạn khiếu nại, kiến nghị,

kháng nghị mà không có khiếu nại, kiến nghị, kháng nghị. 

5. Cơ quan thi hành quyết định: .........................................................................  (9)

Nơi nhận: 

- Ghi theo quy định tại khoản 1 Điều 24 

Pháp lệnh    

   trình tự, thủ tục xem xét, quyết định áp 

dụng các  

   biện pháp xử lý hành chính tại TAND; 

- Lưu hồ sơ. 

THẨM PHÁN 
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Hướng dẫn sử dụng mẫu số 03: 

(1) và (3) Ghi tên Toà án có thẩm quyền xem xét, quyết định áp dụng biện 

pháp xử lý hành chính; cần ghi rõ Toà án nhân dân quận, huyện, thị xã, thành phố gì 

thuộc tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương nào (ví dụ: Toà án nhân dân huyện X, 

tỉnh H).  

(2) Trường hợp Toà án quyết định áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa 

vào trường giáo dưỡng thì bỏ cụm từ “(không áp dụng)”. 

(4) Ghi địa điểm Toà án tiến hành mở phiên họp (ví dụ: tại trụ sở Toà án nhân dân 

huyện X, tỉnh H). 

(5) Ghi tóm tắt hành vi vi phạm của người bị đề nghị áp dụng biện pháp xử lý hành 

chính đưa vào trường giáo dưỡng; các ý kiến của đại diện cơ quan đề nghị, Viện kiểm sát, 

người bị đề nghị, cha mẹ hoặc người giám hộ của người bị đề nghị tại phiên họp. 

(6) Đánh giá, phân tích của Thẩm phán về tính hợp pháp của hồ sơ đề nghị; 

đánh giá về tính chất, mức độ, hậu quả của hành vi vi phạm, các tình tiết tăng nặng, 

giảm nhẹ, nhân thân, mức độ nhận thức của người bị đề nghị áp dụng; về ý kiến của 

người tham gia phiên họp; lý do, căn cứ và sự cần thiết áp dụng biện pháp xử lý 

hành chính đối với người bị đề nghị. 

(7) và (9) Trường hợp Toà án quyết định áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa 

vào trường giáo dưỡng thì có điểm 2 và điểm 5 phần quyết định; trường hợp Toà án 

quyết định không áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào trường giáo dưỡng thì 

bỏ điểm 2 và điểm 5 phần quyết định. 

(8) Ghi quyền khiếu nại, kiến nghị, kháng nghị, thời hạn khiếu nại, kiến nghị, 

kháng nghị và thủ tục khiếu nại, kiến nghị, kháng nghị theo quy định tại các điều 

30, 31 và 32 của Pháp lệnh trình tự, thủ tục xem xét, quyết định áp dụng các biện 

pháp xử lý hành chính tại Toà án nhân dân. 
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Mẫu số 04 (Kèm theo Công văn số 74/TANDTC-KHXX ngày 10-4-2014  

của Toà án nhân dân tối cao) 

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

TOÀ ÁN(1) 

___________________

Số.. .. ... .. /QĐ-TA 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

______________________________ 

...., ngày... ..tháng . .. ..năm ... ..  

QUYẾT ĐỊNH 

Áp dụng (không áp dụng) biện pháp xử lý hành chính 

đưa vào cơ sở giáo dục bắt buộc(2)

TOÀ ÁN NHÂN DÂN................................(3)

Với thành phần tiến hành phiên họp gồm có: 

1. Thẩm phán: ................................ ................................ .............

2. Thư ký phiên họp:.. . ... .. ... .. ... .. .. ... .. ... .. . ... .. ... .. ... .. .. ... .. ... .. . ... .. ... .. ... .. ..

Ngày. ... .. .  tháng. .. .. .. .  năm.. .. .. ... , tại.. .. ... ... .. ... .. ... .. .. ... .. ... .. . ... .. ... .. ... .. (4) 

tiến hành phiên họp xem xét, quyết định áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở 

giáo dục bắt buộc theo Quyết định mở phiên họp số. .. ... .. ... .. ... .. ... ..  ngày. ... .. . .  

tháng. ... .. ...  năm.. .. .. ...  đối với: 

Họ và tên: ................................ ................................ .................. 

.Giới tính: ................................ ................................ .................. 

Sinh ngày: ................................ ................................ ................. 

Dân tộc: ................................ ................................ .................... 

Tôn giáo: ................................ ................................ ................... 

Trình độ văn hoá: ................................ ................................ ......... 

Nguyên quán: ................................ ................................ ............. 

Hộ khẩu thường trú: ................................ ................................ ..... 

Chỗ ở: ................................ ................................ ...................... 

Tiền án: ................................ ................................ .................... ; 

tiền sự:................................ ................................ ...................... 

Con ông:..................................................... và bà: ............................................. 

Có mặt (vắng mặt) tại phiên họp. 

Có sự tham gia của: 

1. Đại diện cơ quan đề nghị:. ... .. ... .. .. ... .. .. .. ... .. ... .. ... .. .. ... .. ... .. . ... .. ... .. ... .
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2. Đại diện Viện kiểm sát.. ... .. ... .. .. ... .. ... .. .. ... .. ... .. ... .. .. ... .. ... .. . ... .. ... .. ... ..

3. Người đại diện hợp pháp của người bị đề nghị áp dụng biện pháp hành chính

đưa vào cơ sở giáo dục bắt buộc:  ............................................................................... 

 ........................................................................................................................... 

4. Người bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của người bị đề nghị: .......................

 ...................................................................................................................................... 

5. Những người khác: ........................................................................................

 ...................................................................................................................................... 

 ...................................................................................................................................... 

NHẬN THẤY:(5) 

 ...................................................................................................................................... 

 ................................ ................................ ................................ ....... 

XÉT THẤY:(6) 

 ................................ ................................ ................................ ....... 

 ................................ ................................ ................................ ....... 

Vì các lẽ trên, 

QUYẾT ĐỊNH: 

1. Áp dụng (không áp dụng)(7) biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở giáo dục bắt

buộc đối với ................................................................................................................... 

 ...................................................................................................................................... 

2. Thời gian chấp hành tại cơ sở giáo dục bắt buộc là.. ... .. ... .. .. .. ..  tháng, kể từ

ngày người bị áp dụng biện pháp xử lý hành chính bị tạm giữ để đưa đi cơ sở giáo dục bắt 

buộc. 

3. Quyền khiếu nại, kiến nghị, kháng nghị đối với Quyết định.(8)

4. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày hết thời hạn khiếu nại, kiến nghị, kháng

nghị mà không có khiếu nại, kiến nghị, kháng nghị. 

5. Cơ quan thi hành quyết định:.........................................................................(9)

Nơi nhận: 

- Ghi theo quy định tại khoản 1 Điều 24 

Pháp lệnh    

   trình tự, thủ tục xem xét, quyết định áp 

dụng các  

   biện pháp xử lý hành chính tại TAND; 

- Lưu hồ sơ. 

THẨM PHÁN 
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Hướng dẫn sử dụng mẫu số 04: 

(1) và (3) Ghi tên Toà án có thẩm quyền xem xét, quyết định áp dụng biện pháp xử 

lý hành chính; cần ghi rõ Toà án nhân dân quận, huyện, thị xã, thành phố gì thuộc tỉnh, 

thành phố trực thuộc trung ương nào (ví dụ: Toà án nhân dân quận N, thành phố C).  

(2) Trường hợp Toà án quyết định áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ 

sở giáo dục bắt buộc thì bỏ cụm từ “(không áp dụng)”. 

(4) Ghi địa điểm Toà án tiến hành mở phiên họp (ví dụ: tại trụ sở Toà án nhân dân quận N, 

thành phố C). 

(5) Ghi tóm tắt hành vi vi phạm của người bị đề nghị áp dụng biện pháp xử lý hành chính 

đưa vào cơ sở giáo dục bắt buộc; các ý kiến của đại diện cơ quan đề nghị, Viện kiểm sát, 

người bị đề nghị tại phiên họp. 

(6) Đánh giá, phân tích của Thẩm phán về tính hợp pháp của hồ sơ đề nghị; đánh giá 

về tính chất, mức độ, hậu quả của hành vi vi phạm, các tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ, 

nhân thân, mức độ nhận thức của người bị đề nghị áp dụng; về ý kiến của người tham gia 

phiên họp; lý do, căn cứ và sự cần thiết áp dụng biện pháp xử lý hành chính đối với người 

bị đề nghị. 

(7) và (9) Trường hợp Toà án quyết định áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào 

cơ sở giáo dục bắt buộc thì có điểm 2 và điểm 5 phần quyết định; trường hợp Toà án quyết 

định không áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở giáo dục bắt buộc thì bỏ điểm 2 

và điểm 5 phần quyết định. 

(8) Ghi quyền khiếu nại, kiến nghị, kháng nghị, thời hạn khiếu nại, kiến nghị, kháng 

nghị và thủ tục khiếu nại, kiến nghị, kháng nghị theo quy định tại các điều 30, 31 và 32 

của Pháp lệnh trình tự, thủ tục xem xét, quyết định áp dụng các biện pháp xử lý hành 

chính tại Toà án nhân dân. 
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Mẫu số 05 (Kèm theo Công văn số 74/TANDTC-KHXX ngày 10-4-2014  

của Toà án nhân dân tối cao) 

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

TOÀ ÁN(1) 

___________________

Số.. .. ... .. /QĐ-TA 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

_____________________________ 

...., ngày... ..tháng . .. ..năm ... ..  

QUYẾT ĐỊNH 

Áp dụng (không áp dụng) biện pháp xử lý hành chính 

đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc(2)

TOÀ ÁN NHÂN DÂN................................(3)

Với thành phần tiến hành phiên họp gồm có: 

1. Thẩm phán: ................................ ................................ ............

2. Thư ký phiên họp:.. . ... .. ... .. ... .. .. ... .. ... .. . ... .. ... .. ... .. .. ... .. ... .. . ... .. ... .. ... .. ..

Ngày. ... .. .  tháng. .. .. .. .  năm.. .. .. ... , tại.. .. ... ... .. ... .. ... .. .. ... .. ... .. . ... .. ... .. ... .. (4) 

tiến hành phiên họp xem xét, quyết định áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở 

cai nghiện bắt buộc theo Quyết định mở phiên họp số.. .. ... .. .. ... .. ... .  ngày.. ... .. .  

tháng. ... .. ...  năm.. .. .. ...  đối với: 

Họ và tên: ................................ ................................ .................. 

 Giới tính:.. .. ... .. .. ... .. ..  

Sinh ngày: ................................ ................................ ................. 

Dân tộc: ................................ ................................ .................... 

Tôn giáo: ................................ ................................ ................... 

Trình độ văn hoá: ................................ ................................ ......... 

Nguyên quán: ................................ ................................ ............. 

Hộ khẩu thường trú: ................................ ................................ ..... 

Chỗ ở: ................................ ................................ ...................... 

Tiền án: ................................ ................................ .................... ; 

tiền sự:................................ ................................ ...................... 

Con ông: ............................................. và bà: .................................................. . 

Có mặt (vắng mặt) tại phiên họp. 

Có sự tham gia của: 

1. Đại diện cơ quan đề nghị:. ... .. ... .. .. ... .. .. .. ... .. ... .. ... .. .. ... .. .. . .. . ... .. ... .. ... .
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2. Đại diện Viện kiểm sát.. ... .. ... .. .. ... .. ... .. .. ... .. ... .. ... .. .. ... .. ... .. . ... .. ... .. ... ..

3. Người đại diện hợp pháp của người bị đề nghị áp dụng biện pháp hành chính

đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc: ............................................................................. 

4. Người bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của người bị đề nghị: .......................

 ........................................................................................................................... 

5. Những người khác: ........................................................................................

 ........................................................................................................................... 

 ........................................................................................................................... 

NHẬN THẤY:(5) 

 ................................ ................................ ...............................  

 ................................ ................................ ...............................  

 ................................ ................................ ...............................  

XÉT THẤY:(6) 

 ................................ ................................ ...............................  

 ................................ ................................ ...............................  

Vì các lẽ trên, 

QUYẾT ĐỊNH: 

1. Áp dụng (không áp dụng)(7) biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở cai nghiện

bắt buộc đối với ............................................................................................................. 

 ...................................................................................................................................... 

2. Thời gian chấp hành tại cơ sở cai nghiện bắt buộc là... .. .. ... .. .. .  tháng, kể từ

ngày người bị áp dụng biện pháp xử lý hành chính bị tạm giữ để đưa đi cơ sở cai nghiện 

bắt buộc. 

3. Quyền khiếu nại, kiến nghị, kháng nghị đối với Quyết định.(8)

4. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày hết thời hạn khiếu nại, kiến nghị, kháng

nghị mà không có khiếu nại, kiến nghị, kháng nghị. 

5. Cơ quan thi hành quyết định:.........................................................................(9)

Nơi nhận: 

- Ghi theo quy định tại khoản 1 Điều 24 

Pháp lệnh    

   trình tự, thủ tục xem xét, quyết định áp 

dụng các  

   biện pháp xử lý hành chính tại TAND; 

- Lưu hồ sơ. 

THẨM PHÁN 
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Hướng dẫn sử dụng mẫu số 05: 

(1) và (3) Ghi tên Toà án có thẩm quyền xem xét, quyết định áp dụng biện pháp xử 

lý hành chính; cần ghi rõ Toà án nhân dân quận, huyện, thị xã, thành phố gì thuộc tỉnh, 

thành phố trực thuộc trung ương nào (ví dụ: Toà án nhân dân huyện T, tỉnh H).  

(2) Trường hợp Toà án quyết định áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ 

sở cai nghiện bắt buộc thì bỏ cụm từ “(không áp dụng)”. 

(4) Ghi địa điểm Toà án tiến hành mở phiên họp (ví dụ: tại trụ sở Toà án nhân dân huyện 

T, tỉnh H). 

(5) Ghi tóm tắt hành vi vi phạm của người bị đề nghị áp dụng biện pháp xử lý hành chính 

đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc; các ý kiến của đại diện cơ quan đề nghị, Viện kiểm 

sát, người bị đề nghị tại phiên họp. 

(6) Đánh giá, phân tích của Thẩm phán về tính hợp pháp của hồ sơ đề nghị; đánh giá 

về tính chất, mức độ, hậu quả của hành vi vi phạm, các tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ, 

nhân thân, mức độ nhận thức của người bị đề nghị áp dụng; về ý kiến của người tham gia 

phiên họp; lý do, căn cứ và sự cần thiết áp dụng biện pháp xử lý hành chính đối với người 

bị đề nghị. 

(7) và (9) Trường hợp Toà án quyết định áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa 

vào cơ sở cai nghiện bắt buộc thì có điểm 2 và điểm 5 phần quyết định; trường hợp Toà 

án quyết định không áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở cai nghiện bắt 

buộc thì bỏ điểm 2 và điểm 5 phần quyết định. 

(8) Ghi quyền khiếu nại, kiến nghị, kháng nghị, thời hạn khiếu nại, kiến nghị, kháng 

nghị và thủ tục khiếu nại, kiến nghị, kháng nghị theo quy định tại các điều 30, 31 và 32 

của Pháp lệnh trình tự, thủ tục xem xét, quyết định áp dụng các biện pháp xử lý hành 

chính tại Toà án nhân dân. 
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Mẫu số 06 (Kèm theo Công văn số 74/TANDTC-KHXX ngày 10-4-2014  

của Toà án nhân dân tối cao) 

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

TOÀ ÁN(1) 

___________________

Số.. .. ... .. /QĐ-TA 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

__________________________ 

...., ngày... ..tháng . .. ..năm ... ..  

QUYẾT ĐỊNH 

Hoãn chấp hành quyết định áp dụng biện pháp xử lý hành chính 

TOÀ ÁN NHÂN DÂN................................(2)

NHẬN THẤY: 

Sau khi ra Quyết định số.. ... .. .. ... .. ... ..  ngày... .. ..  tháng. .. .. ...  năm.. ... .. ... .  về 

việc áp dụng biện pháp xử lý hành chính.. .. ... .. ... .. ... .. .. ... .. ... .. . ... .. ... .. ... .. .. (3) đối 

với.. .. ... .. .. ... .. .. ... .. . ... .. ... .. ... .. .. ... .. ... .. . ... .. ... .. ... .. .. ... .. ... .. . ... .. ... .. ... .. .. ... .. .. (4

)

Ngày........ tháng......... năm…… (5)  có đơn đề nghị hoãn chấp hành quyết định áp 

dụng biện pháp xử lý hành chính; 

Sau khi nghiên cứu hồ sơ đề nghị hoãn chấp hành quyết định áp dụng biện pháp 

xử lý hành chính, 

XÉT THẤY: 

Việc đề nghị hoãn chấp hành quyết định áp dụng biện pháp xử lý hành 

chính. ... .. ... .. .. ... .. .. .. ... .. ... .. ... .. . (6) với lý do…………………….. (7); 

Theo quy định tại khoản 1 Điều 111 Luật xử lý vi phạm hành chính thì người bị áp 

dụng biện pháp xử lý hành chính... . . .. ... .. .. ... .. ... .. ... .. .. ... .. ... .. . ... (8) có đủ các điều 

kiện được hoãn chấp hành quyết định áp dụng biện pháp xử lý hành chính. 

Căn cứ vào Điều 26 Pháp lệnh trình tự, thủ tục xem xét, quyết định áp dụng các 

biện pháp xử lý hành chính tại Toà án nhân dân, 

QUYẾT ĐỊNH: 
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1. Hoãn chấp hành quyết định áp dụng biện pháp xử lý hành chính

... .. ... .. ... .. .. ... .. ... .. . ... .. ... .. ... .. .. ... .. ... .. . ... .. ... .. ... .. .. ... .. ... .. . .. (9) đối với: 

Họ và tên:.. ... .. ... .. .. .. ... .. ... .. ... .. .. ... .. ... .. . ... .. ... .. ... .. Giới tính: 

Sinh ngày: ................................ ................................ ................. 

Dân tộc: ................................ ................................ .................... 

Tôn giáo: ................................ ................................ ................... 

Trình độ văn hoá: ................................ ................................ ......... 

Nguyên quán: ................................ ................................ ............. 

Hộ khẩu thường trú: ................................ ................................ ..... 

Chỗ ở:.  ................................ ................................ ..................... 

Tiền án: ................................ ................................ .................... ; 

tiền sự:.. .. ... .. .. ... .. ... ... .. ... .. ... .. .. ...  

Con ông:..................................................... và bà: ............................................. 

2. Giao người bị áp dụng biện pháp xử lý hành chính cho........................(10) quản lý

trong thời gian được hoãn chấp hành Quyết định áp dụng biện pháp xử lý hành chính. 

3... ... .. ... .. .. ... .. ... .. .. ... .. .. (11) có trách nhiệm thi hành quyết định áp dụng biện 

pháp xử lý hành chính... .. ... .. ... .. .. ... .. ... .. (12) khi điều kiện hoãn chấp hành quyết định 

áp dụng biện pháp xử lý hành chính đối với. .. ... .. ... .. ... .. .. ... .. ... .. . (13) không còn. 

4. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày hết thời hạn khiếu nại, kiến nghị,

kháng nghị quy định tại Điều 31 Pháp lệnh trình tự, thủ tục xem xét, quyết định áp dụng các 

biện pháp xử lý hành chính tại Toà án nhân dân. 

Nơi nhận: 

- Ghi theo quy định tại khoản 6 Điều 26 

Pháp lệnh    

   trình tự, thủ tục xem xét, quyết định áp 

dụng các  

   biện pháp xử lý hành chính tại TAND; 

- Lưu hồ sơ. 

THẨM PHÁN 
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Hướng dẫn sử dụng mẫu số 06: 

(1) và (2) Ghi tên Toà án có thẩm quyền quyết định hoãn chấp hành quyết định áp 

dụng biện pháp xử lý hành chính; cần ghi rõ Toà án nhân dân quận, huyện, thị xã, thành 

phố gì thuộc tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương nào (ví dụ: Toà án nhân dân huyện T, 

tỉnh H).  

(3), (6), (8), (9), (12) Ghi biện pháp xử lý hành chính bị áp dụng (ví dụ: đưa vào trường 

giáo dưỡng). 

(4), (13) Ghi họ và tên người phải chấp hành quyết định áp dụng biện pháp xử lý 

hành chính. 

(5) Ghi họ và tên người có đơn đề nghị hoãn chấp hành quyết định áp dụng biện 

pháp xử lý hành chính. 

(7) Ghi lý do đề nghị hoãn chấp hành quyết định áp dụng biện pháp xử lý hành 

chính (ví dụ: người phải chấp hành quyết định áp dụng biện pháp xử lý hành chính đang 

ốm nặng). 

(10) Ghi Uỷ ban nhân dân cấp xã nơi người được hoãn chấp hành quyết định áp 

dụng biện pháp xử lý hành chính cư trú. 

(11) Ghi tên cơ quan có trách nhiệm thi hành quyết định áp dụng biện pháp xử lý 

hành chính theo quy định tại khoản 1 Điều 110 Luật xử lý vi phạm hành chính. 
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Mẫu số 07 (Kèm theo Công văn số 74/TANDTC-KHXX ngày 10-4-2014  

của Toà án nhân dân tối cao) 

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

TOÀ ÁN(1)……  

___________________

Số.. .. ... .. /QĐ-TA 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

______________________________ 

...., ngày... ..tháng . .. ..năm ... ..  

QUYẾT ĐỊNH 

Miễn chấp hành quyết định áp dụng biện pháp xử lý hành chính 

TOÀ ÁN NHÂN DÂN................................(2)

NHẬN THẤY: 

Sau khi ra Quyết định số.. ... .. .. ... .. ... ..  ngày... .. ..  tháng. .. .. ...  năm.. ... .. ... .  về 

việc áp dụng biện pháp xử lý hành chính.. .. ... .. ... .. ... .. .. ... .. ... .. . ... .. ... .. ... .. .. (3) đối 

với…………………..  (4) 

Ngày........ tháng......... năm…….. (5)  có đơn đề nghị miễn chấp hành quyết định áp 

dụng biện pháp xử lý hành chính; 

Sau khi nghiên cứu hồ sơ đề nghị hoãn chấp hành quyết định áp dụng biện pháp 

xử lý hành chính, 

XÉT THẤY: 

Việc đề nghị miễn chấp hành quyết định áp dụng biện pháp xử lý hành 

chính. ... .. ... .. .. ... .. .. .. ... .. ... .. ... .. . (6) với lý do……………………………….. (7); 

Theo quy định tại khoản 2 Điều 111 Luật xử lý vi phạm hành chính thì người bị áp 

dụng biện pháp xử lý hành chính... .. .. ... .. .. ... .. ... .. ... .. .. ... .. ... .. . ... (8) có đủ các điều 

kiện được miễn chấp hành quyết định áp dụng biện pháp xử lý hành chính. 

Căn cứ vào Điều 26 Pháp lệnh trình tự, thủ tục xem xét, quyết định áp dụng các 

biện pháp xử lý hành chính tại Toà án nhân dân, 

QUYẾT ĐỊNH: 

1. Miễn chấp hành quyết định áp dụng biện pháp xử lý hành chính  ……… . (9) đối
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với: 

Họ và tên:………………………………………  Giới tính:... .. .. ... .. . ... ..  

Sinh ngày: ................................ ................................ ................. 

Dân tộc: ................................ ................................ .................... 

Tôn giáo: ................................ ................................ ................... 

Trình độ văn hoá: ................................ ................................ ......... 

Nguyên quán: ................................ ................................ ............. 

Hộ khẩu thường trú: ................................ ................................ ..... 

Chỗ ở: ................................ ................................ ...................... 

Tiền án: ................................ ....... ; tiền sự:. ... .. ... .. .. ... .. ... .. .. . .. ... .. .. ... .  

Con ông:................................................  và bà: 

2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày hết thời hạn khiếu nại, kiến nghị,

kháng nghị quy định tại Điều 31 Pháp lệnh trình tự, thủ tục xem xét, quyết định áp dụng các 

biện pháp xử lý hành chính tại Toà án nhân dân. 

Nơi nhận: 

- Ghi theo quy định tại khoản 6 Điều 26 

Pháp lệnh    

   trình tự, thủ tục xem xét, quyết định áp 

dụng các  

   biện pháp xử lý hành chính tại TAND; 

- Lưu hồ sơ. 

THẨM PHÁN 
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Hướng dẫn sử dụng mẫu số 07: 

(1) và (2) Ghi tên Toà án có thẩm quyền quyết định miễn chấp hành quyết định áp 

dụng biện pháp xử lý hành chính; cần ghi rõ Toà án nhân dân quận, huyện, thị xã, thành 

phố gì thuộc tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương nào (ví dụ: Toà án nhân dân huyện T, 

tỉnh H).  

(3), (6), (8), (9) Ghi biện pháp xử lý hành chính bị áp dụng (ví dụ: đưa vào trường giáo 

dưỡng). 

(4) Ghi họ và tên người phải chấp hành quyết định áp dụng biện pháp xử lý hành 

chính. 

(5) Ghi họ và tên người có đơn đề nghị miễn chấp hành quyết định áp dụng biện 

pháp xử lý hành chính. 

(7) Ghi lý do đề nghị miễn chấp hành quyết định áp dụng biện pháp xử lý hành 

chính (ví dụ: người phải chấp hành quyết định áp dụng biện pháp xử lý hành chính đang 

mang thai). 
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Mẫu số 08 (Kèm theo Công văn số 74/TANDTC-KHXX ngày 10-4-2014  

của Toà án nhân dân tối cao) 

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

TOÀ ÁN(1)…..  

___________________

Số.. .. ... .. /QĐ-TA 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

____________________________ 

...., ngày... ..tháng . .. ..năm ... ..  

QUYẾT ĐỊNH 

Giảm thời hạn chấp hành biện pháp xử lý hành chính (miễn chấp hành phần thời 

gian áp dụng biện pháp xử lý hành chính còn lại)(2) 

TOÀ ÁN NHÂN DÂN................................(3)

NHẬN THẤY: 

... .. ... .. ... .. .. ... .. ... .. . ... .. ... .. ... .. .. ... (4) đang chấp hành biện pháp xử lý hành 

chính.... .. ... .. .. ... .. .. .. ... .. ... .. ... (5) tại…………….  (6) 

Ngày........ tháng......... năm……...(7)  có văn bản đề nghị giảm thời hạn chấp hành 

biện pháp xử lý hành chính (miễn chấp hành phần thời gian áp dụng biện pháp xử lý hành 

chính còn lại)(8); 

Sau khi nghiên cứu hồ sơ đề nghị giảm thời hạn chấp hành biện pháp xử lý hành 

chính (miễn chấp hành phần thời gian áp dụng biện pháp xử lý hành chính còn lại)(9), 

XÉT THẤY: 

Việc đề nghị giảm thời hạn chấp hành biện pháp xử lý hành chính (miễn chấp hành 

phần thời gian áp dụng biện pháp xử lý hành chính còn lại)(10) với lý 

do.........................................................................................................................(11); 

Theo quy định tại khoản 1 Điều 112 Luật xử lý vi phạm hành chính thì người bị áp 

dụng biện pháp xử lý hành chính.. .. .. ... .. .. .. ... .. ... .. ... .. .. ... .. ... .. . .. (12) có đủ các điều 

kiện được giảm thời hạn chấp hành biện pháp xử lý hành chính (miễn chấp hành phần thời 

gian áp dụng biện pháp xử lý hành chính còn lại)(13). 

Căn cứ vào Điều 27 Pháp lệnh trình tự, thủ tục xem xét, quyết định áp dụng các 

biện pháp xử lý hành chính tại Toà án nhân dân, 
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QUYẾT ĐỊNH: 

1... ... .. ... .. .. ... .. .. (14) đề nghị của………. . (15) về việc giảm thời hạn chấp hành biện 

pháp xử lý hành chính (miễn chấp hành phần thời gian áp dụng biện pháp xử lý hành 

chính còn lại)(16) đối với người đang chấp hành biện pháp xử lý hành chính. 
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2. Giảm thời hạn chấp hành biện pháp xử lý hành chính (miễn chấp hành

phần thời gian áp dụng biện pháp xử lý hành chính còn lại)(17) 

là... .. .. ... .. ... .. .. ... .. .. ... .. ... .. ... .. .. ... .. ... .. . ... .. ... .. ... .. .. (18)  đối với:  

Họ và tên:.. ... .. ... .. .. .. ... .. ... .. ... .. .. ... .. ... .. . ... .. ... .. ... ..Giới tính:……………  

Sinh ngày: ................................ ................................ ................. 

Dân tộc: ................................ ................................ .................... 

Tôn giáo: ................................ ................................ ................... 

Trình độ văn hoá: ................................ ................................ ......... 

Nguyên quán: ................................ ................................ ............. 

Hộ khẩu thường trú: ................................ ................................ ..... 

Chỗ ở: ................................ ................................ ...................... 

Tiền án:. .. ... .. .. ... .. .. . ... .. ... .. ... .. .. ... .. ... ; tiền sự: ..............................  

Con ông:…...............………………………....…. và bà: .................................. 

Bị áp dụng biện pháp xử lý hành chính..... .. .. ... .. ... .. ... .. .. ... .. ... .. . ... .. ... (19) của 

Toà án nhân dân... ... .. ... .. ... .. ... .. .. ... .. ... .. . ... .. ... .. (20) 

2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày hết thời hạn khiếu nại, kiến nghị,

kháng nghị quy định tại Điều 31 Pháp lệnh trình tự, thủ tục xem xét, quyết định áp dụng các 

biện pháp xử lý hành chính tại Toà án nhân dân. 

Nơi nhận: 

- Ghi theo quy định tại khoản 6 Điều 27 

Pháp lệnh    

   trình tự, thủ tục xem xét, quyết định áp 

dụng các  

   biện pháp xử lý hành chính tại TAND; 

- Lưu hồ sơ. 

THẨM PHÁN 

Hướng dẫn sử dụng mẫu số 08: 

(1) và (3) Ghi tên Toà án có thẩm quyền quyết định giảm thời hạn chấp hành biện 

pháp xử lý hành chính (miễn chấp hành phần thời gian áp dụng biện pháp xử lý hành 

chính còn lại); cần ghi rõ Toà án nhân dân quận, huyện, thị xã, thành phố gì thuộc tỉnh, 

thành phố trực thuộc trung ương nào (ví dụ: Toà án nhân dân huyện T, tỉnh H).  

(2), (8), (9), (10), (13), (16), (17) Nếu giảm một phần thời gian chấp hành biện pháp 

xử lý hành chính thì bỏ cụm từ “(miễn chấp hành phần thời gian áp dụng biện pháp xử lý hành 
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chính còn lại)”. 

(4) Ghi họ và tên người đang chấp hành biện pháp xử lý hành chính được đề nghị 

giảm thời hạn chấp hành biện pháp xử lý hành chính. 

(5), (12), (19) Ghi biện pháp xử lý hành chính bị áp dụng (ví dụ: đưa vào trường giáo 

dưỡng). 

(6) Ghi nơi chấp hành biện pháp xử lý hành chính (ví dụ: Trường giáo dưỡng số 4). 

(7), (15) Ghi người có văn bản đề nghị giảm thời hạn chấp hành biện pháp xử lý 

hành chính 

(ví dụ: Hiệu trưởng Trường giáo dưỡng số 4). 

(11) Ghi lý do đề nghị giảm thời hạn chấp hành biện pháp xử lý hành chính (ví dụ: 

người phải chấp hành quyết định áp dụng biện pháp xử lý hành chính đã chấp hành một 

nửa thời hạn, có tiến bộ rõ rệt). 

(14) Ghi “Chấp nhận” hoặc “Không chấp nhận”. 

(18) Ghi thời hạn được giảm (nếu giảm một phần thời hạn chấp hành biện pháp xử lý 

hành chính). 

(20) Ghi tên Toà án đã ra quyết định áp dụng biện pháp xử lý hành chính. 
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Mẫu số 09 (Kèm theo Công văn số 74/TANDTC-KHXX ngày 10-4-2014  

của Toà án nhân dân tối cao) 

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

TOÀ ÁN(1)…..  

___________________

Số.. .. ... .. /QĐ-TA 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

_____________________________________________________________ 

...., ngày... .. tháng . .. ..năm ... ..  

QUYẾT ĐỊNH 

Tạm đình chỉ chấp hành biện pháp xử lý hành chính  

TOÀ ÁN NHÂN DÂN................................(2)

NHẬN THẤY: 

... .. ... .. ... .. .. ... .. ... .. . ... .. ... .. ... .. .. ... (3) đang chấp hành biện pháp xử lý hành 

chính.... .. ... .. .. ... .. .. .. ... .. ... .. ... (4) tại…………..  (5) 

Ngày........ tháng......... năm…….(6)  có văn bản đề nghị tạm đình chỉ chấp hành biện 

pháp xử lý hành chính; 

Sau khi nghiên cứu hồ sơ đề nghị tạm đình chỉ chấp hành biện pháp xử lý hành 

chính, 

XÉT THẤY: 

Việc đề nghị tạm đình chỉ chấp hành biện pháp xử lý hành chính với lý 

do.........................................................................................................................(7); 

Theo quy định tại khoản 2 Điều 112 Luật xử lý vi phạm hành chính thì người bị áp 

dụng biện pháp xử lý hành chính... .. .. ... .. .. ... .. ... .. ... .. .. ... .. ... .. . ... (8) có đủ các điều 

kiện được tạm đình chỉ chấp hành biện pháp xử lý hành chính. 

Căn cứ vào Điều 27 Pháp lệnh trình tự, thủ tục xem xét, quyết định áp dụng các 

biện pháp xử lý hành chính tại Toà án nhân dân, 

QUYẾT ĐỊNH: 

1... ... .. ... .. .. ... .. .. (9) đề nghị của.. ... .. .. ... .. . ... .. ... .. ... .. .. ... .. ... .. . ... .. ... .. ... . (10)

về việc tạm đình chỉ chấp hành biện pháp xử lý hành chính đối với:  
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Họ và tên:.. ... .. ... .. .. .. ... .. ... .. ... .. .. ... .. ... .. . ... .. ... .. ... .. Giới tính:……………..  

Sinh ngày: ................................ ................................ ................. 

Dân tộc: ................................ ................................ .................... 

Tôn giáo: ................................ ................................ ................... 

Trình độ văn hoá: ................................ ................................ ......... 

Nguyên quán: ................................ ................................ ............. 

Hộ khẩu thường trú: ................................ ................................ ..... . 

Chỗ ở: ................................ ................................ ...................... 

Tiền án:. .. ... .. .. ... .. .. . ... .. ... .. ... .. .. ... .. ... ; tiền sự: ..............................  . 

Con ông:…...............………………………....…. và bà: ..............................  

Bị áp dụng biện pháp xử lý hành chính.. ... .. .. ... .. ... .. ... .. .. ... .. ... .. . ... .. ... (11) của 

Toà án nhân dân... ... .. ... .. ... .. ... .. .. ... .. ... .. . ... .. ... .. (12) 

2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày hết thời hạn khiếu nại, kiến nghị,

kháng nghị quy định tại Điều 31 Pháp lệnh trình tự, thủ tục xem xét, quyết định áp dụng các 

biện pháp xử lý hành chính tại Toà án nhân dân. 

Nơi nhận: 

- Ghi theo quy định tại khoản 6 Điều 27 

Pháp lệnh    

   trình tự, thủ tục xem xét, quyết định áp 

dụng các  

   biện pháp xử lý hành chính tại TAND; 

- Lưu hồ sơ. 

THẨM PHÁN 

Hướng dẫn sử dụng mẫu số 09: 

(1) và (2) Ghi tên Toà án có thẩm quyền quyết định tạm đình chỉ chấp hành biện 

pháp xử lý hành chính; cần ghi rõ Toà án nhân dân quận, huyện, thị xã, thành phố gì 

thuộc tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương nào (ví dụ: Toà án nhân dân huyện T, tỉnh 

H).  

(3) Ghi họ và tên người đang chấp hành biện pháp xử lý hành chính được đề nghị 
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tạm đình chỉ chấp hành biện pháp xử lý hành chính. 

(4), (8), (11) Ghi biện pháp xử lý hành chính bị áp dụng (ví dụ: đưa vào trường giáo 

dưỡng). 

(5) Ghi nơi chấp hành biện pháp xử lý hành chính (ví dụ: Trường giáo dưỡng số 4). 

(6), (10) Ghi người có văn bản đề nghị giảm thời hạn chấp hành biện pháp xử lý 

hành chính 

(ví dụ: Hiệu trưởng Trường giáo dưỡng số 4). 

(7) Ghi lý do đề nghị tạm đình chỉ chấp hành biện pháp xử lý hành chính (ví dụ: 

người đang chấp hành biện pháp xử lý hành chính bị ốm nặng phải đưa về gia đình điều 

trị). 

(9) Ghi “Chấp nhận” hoặc “Không chấp nhận”. 

(12) Ghi tên Toà án đã ra quyết định áp dụng biện pháp xử lý hành chính. 
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Mẫu số 10 (Kèm theo Công văn số 74/TANDTC-KHXX ngày 10-4-2014  

của Toà án nhân dân tối cao) 

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

TOÀ ÁN(1)……  

___________________

Số.. .. ... .. /QĐ-TA 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

______________________________________ 

...., ngày... ..tháng . .. ..năm ... ..  

QUYẾT ĐỊNH 

Giải quyết khiếu nại, kiến nghị, kháng nghị 

TOÀ ÁN NHÂN DÂN................................(2)

Với thành phần tiến hành phiên họp gồm có: 

1. Thẩm phán: ................................ ................................ .............

2. Thư ký phiên họp:.. . ... .. ... .. ... .. .. ... .. ... .. . ... .. ... .. ... .. .. ... .. ... .. . ... .. ... .. ... .. ..

Ngày. ... . . .  tháng. .. .. .. .  năm.. .. .. ... , tại.. .. ... ... .. ... .. ... .. .. ... .. ... .. . ... .. ... .. ... .. (3) 

tiến hành phiên họp xem xét, giải quyết khiếu nại, kiến nghị, kháng nghị 

của(4)...... .. .. ... .. ... .. .. ... .. ... .. ... .. .. ... .. ... .. . ... .. ... .. .  đối với Quyết định số.. .. .. . .. ... ..  

ngày.. .. .. .  tháng.. .. ... .  năm... .. ... .của Toà án nhân dân. ... .. ... .. .. ... .. ... .. ... .. .. ... .. ...  

về việc. ... .. .. ... .. .. ... .. ... .. ... .. ... .. .. ... .. ... .. . ... .. ... .. ... .. .. ... .. ... .. . ... .. (5) đối với: 

Họ và tên:.. ... .. ... .. .. .. ... .. ... .. ... .. .. ... .. .. . .. . ... .. ... .. ... ..Giới tính: .......... 

Sinh ngày: ................................ ................................ ................. 

Dân tộc: ................................ ................................ .................... 

Tôn giáo: ................................ ................................ ................... 

Trình độ văn hoá: ................................ ................................ ......... 

Nguyên quán: ................................ ................................ ............. 

Hộ khẩu thường trú: ................................ ................................ ..... 

Chỗ ở: ................................ ................................ ...................... 

Tiền án:. .. ... .. .. ... .. .. . ... .. ... .. ... .. .. ... .. ... ; tiền sự: ..............................  

Con ông:…...............………………………....…. và bà: ................................ . 

Có mặt (vắng mặt) tại phiên họp. 

Có sự tham gia của:(6) 

 ................................ ................................ ...............................  

 ................................ ................................ ...............................  

 ................................ ................................ ...............................  
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NHẬN THẤY:(7) 

 ................................ ................................ ................................ ........  

 ................................ ................................ ................................ ........  

 ................................ ................................ ................................ ........  

XÉT THẤY:(7) 

 ................................ ................................ ................................ .... 

 ................................ ................................ ................................ .... 

 ................................ ................................ ................................ .... 

Vì các lẽ trên, 

QUYẾT ĐỊNH:(8)

 ................................ ................................ ................................ ....... 

 ................................ ................................ ................................ ....... 

 ................................ ................................ ................................ ....... 

Nơi nhận: 

- Ghi theo quy định tại khoản 2 Điều 36 

Pháp lệnh    

   trình tự, thủ tục xem xét, quyết định áp 

dụng các  

   biện pháp xử lý hành chính tại TAND; 

- Lưu hồ sơ. 

THẨM PHÁN 

Hướng dẫn sử dụng mẫu số 10: 

(1) và (2) Ghi tên Toà án có thẩm quyền xem xét, giải quyết khiếu nại, kiến nghị, 

kháng nghị (ví dụ: Toà án nhân dân tỉnh N).  

(3) Ghi địa điểm Toà án tiến hành phiên họp (ví dụ: tại trụ sở Toà án nhân dân tỉnh 

N). 

(4) Ghi tên người, cơ quan đã khiếu nại, kiến nghị, kháng nghị. 

(5) Ghi loại quyết định bị khiếu nại, kiến nghị, kháng nghị quy định tại Điều 29 

Pháp lệnh trình tự, thủ tục xem xét, quyết định áp dụng các biện pháp xử lý hành chính 
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tại Toà án nhân dân (ví dụ: áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở cai nghiện 

bắt buộc). 

(6) Ghi những người tham gia phiên họp theo quy định tại khoản 4 Điều 33 của 

Pháp lệnh trình tự, thủ tục xem xét, quyết định áp dụng các biện pháp xử lý hành chính 

tại Toà án nhân dân. 

(7) Ghi quyết định của Toà án theo quy định tại Điều 35 của Pháp lệnh trình tự, thủ 

tục xem xét, quyết định áp dụng các biện pháp xử lý hành chính tại Toà án nhân dân. 

(8) Ghi tóm tắt nội dung Quyết định của Tòa án nhân dân bị khiếu nại, kiến nghị, 

kháng nghị; nội dung khiếu nại, kiến nghị, kháng nghị; ý kiến của những người tham gia 

phiên họp xem xét, khiếu nại, kiến nghị, kháng nghị. 

(9) Đánh giá, phân tích của Thẩm phán về khiếu nại, kiến nghị, kháng nghị; nội 

dung khiếu nại, kiến nghị, kháng nghị; đánh giá về tính chất, mức độ, hậu quả của hành 

vi vi phạm, các tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ, nhân thân, mức độ nhận thức của người bị 

đề nghị áp dụng; ý kiến của người tham gia phiên họp; lý do, căn cứ và sự cần thiết áp 

dụng (không áp dụng) biện pháp xử lý hành chính đối với người bị đề nghị. 
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TÒA ÁN NHÂN DÂN 

TỐI CAO 

-------- 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

---------------- 

Số: 91/TANDTC-KHXX 

Về việc áp dụng nghị quyết số 

1037/2006/NQ-UBTVQH11 ngày 

27 tháng 7 năm 2006 của Ủy ban 

Thường vụ Quốc hội 

Hà Nội, ngày 28 tháng 06 năm 2011 

Từ ngày Nghị quyết số 1037/2006/NQ-UBTVQH1 ngày 27 tháng 7 năm 2006 của Ủy 

ban Thường vụ Quốc hội về giao dịch dân sự về nhà ở được xác lập trước ngày 1 tháng 7 

năm 1991 có người Việt Nam định cư ở nước ngoài tham gia, có hiệu lực (sau đây gọi tắt là 

Nghị quyết số 1037), hầu hết Tòa án các cấp đã áp dụng đúng các quy định trong Nghị 

quyết. Tuy nhiên qua hoạt động giám đốc, kiểm tra của các Tòa chuyên trách Tòa án nhân 

dân tối cao, thì thấy còn có Tòa án nhận thức chưa đầy đủ về phạm vi áp dụng của Nghị 

quyết dẫn đến có trường hợp phải áp dụng Nghị quyết số 58/1998/NQ-UBTVQH10 ngày 20 

tháng 8 năm 1998 của Uỷ ban Thường vụ Quốc hội về giao dịch dân sự về nhà ở được xác 

lập trước ngày 1 tháng 7 năm 1991 (sau đây gọi tắt là Nghị quyết số 58) thì lại. Áp dụng 

Nghị quyết số 1037 và có trường hợp Tòa án phải áp dụng Nghị quyết số 1037 để giải quyết 

thì lại không áp dụng… Để thi hành đúng và thống nhất các quy định của Nghị quyết số 

1037 nêu trên, Tòa án nhân dân tối cao có ý kiến như sau: 

Tại Điều 1 Nghị quyết số 1037 đã quy định về phạm vi áp dụng Nghị quyết là: 

"1. Nghị quyết này được áp dụng để giải quyết các giao dịch dân sự về nhà ở thuộc sở 

hữu tư nhân được xác lập trước ngày 1 tháng 7 năm 1991 có người Việt Nam định cư ở nước 

ngoài tham gia, bao gồm: 

a) Thuê nhà ở;

b) Mượn nhà ở, ở nhờ nhà ở;

c) Mua bán nhà ở;

d) Đổi nhà ở,

đ) Tặng cho nhà ở; 

e) Thừa kế nhà ở;

g) Ủy quyền quản lý nhà ở giữa cá nhân với cá nhân.
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2. Các loại nhà sau đây được coi là đối tượng của các giao dịch thuộc phạm vi áp dụng

của Nghị quyết này. 

a) Nhà đang được sử dụng vào mục đích không phải để ở nhưng tại thời điểm xác lập

giao dịch dân sự trước ngày 1 tháng 7 năm 1991 là nhà ở; 

b) Nhà đang được sử dụng vào mục đích để ở nhưng tại thời điểm xác lập giao dịch

dân sự trước ngày 1 tháng 7 năm 1991 không phải là nhà ở; 

c) Nhà đang được sử dụng vào mục đích để ở nhưng tại thời điểm xác lập giao dịch dân

sự trước ngày 1 tháng 7 năm 1991 không xác định được mục đích sử dụng". 

Như vậy, chỉ được áp dụng Nghị quyết số 1037 khi giao dịch đó hội tụ đủ 3 yếu tố cơ 

bản sau đây: 

Một là: Giao dịch đó là giao dịch dân sự về nhà ở thuộc sở hữu tư nhân thuộc một 

trong 7 loại quan hệ pháp luật được đề cập ở khoản 1 Điều 1 của Nghị quyết.  

Hai là: Các giao dịch đó phải được xác lập trước ngày 1 tháng 7 năm 1991.  

Ba là: Có người Việt Nam định cư ở nước ngoài tham gia từ trước ngày 1 tháng 7 năm 

1991. 

Trong trường hợp giao dịch dân sự về nhà ở thuộc sở hữu tư nhân được xác lập trước 

ngày 1 tháng 7 năm 1991, nhưng từ ngày 1 tháng 7 năm 1991 trở đi mới có người Việt Nam 

(tham gia vào quan hệ pháp luật đó) định cư ở nước ngoài thì không thuộc trường hợp áp 

dụng Nghị quyết 1037 mà phải áp dụng Nghị quyết số 58 để giải quyết. 

Ví dụ 1: Năm 1988, ông Nguyễn Văn A mua căn nhà thuộc sở hữu của ông Đăng Ngọc 

B và bà Nguyễn Thị H ở thành phố Hồ Chí Minh, với giá 2.000.000 đồng. Phía ông A đã 

thanh toán cho ông B được 1.500.000 đồng phía vợ chồng ông B vẫn chưa giao nhà cho ông 

A. Năm 1990, ông B xuất cảnh và đang định cư tại Pháp, nhà đất do vợ là bà Nguyễn Thị H 

quản lý sử dụng. Nay ông A khởi kiện yêu cầu vợ chồng ông B phải giao nhà cho ông Trong 

trường hợp này, Tòa án áp dụng Nghị quyết số 1037 nêu trên để giải quyết. 

Ví dụ 2: Năm 1990, ông Nguyễn Văn K mua căn nhà thuộc sở hữu của ông Đăng. 

Ngọc C và bà Nguyễn Thị T ở thành phố Hà Nội, với giá 3.000.000đồng. Phía ông K đã 

thanh toán cho ông C được 2.500.000 đồng, phía vợ chồng ông C vẫn chưa giao nhà cho ông 

K Năm 1993, ông C xuất cảnh và đang định cư tại Mỹ, nhà đất do vợ là bà Nguyễn Thị T 

quản lý, sử dụng. ông K khởi kiện yêu cầu vợ chồng ông C phải giao .nhà cho ông. Trong 

trường hợp này, Tòa án không được áp dụng Nghị quyết số 1037 nêu trên mà áp dụng Nghị 

quyết số 58 để giải quyết. 
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Tòa án nhân dân tối cao yêu cầu các đồng chí Chánh án Tòa án nhân dân tỉnh, thành 

phố trực thuộc trung ương; Chánh án Tòa án nhân dân huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc 

tỉnh sau khi nhận được Công văn này cần tổ chức quán triệt và triển khai thực hiện. 

KT. CHÁNH ÁN 

PHÓ CHÁNH ÁN 

Tưởng Duy Lượng 
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TÒA ÁN NHÂN DÂN TỐI 

CAO 

------- 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT 

NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

-------------- 

Số: 165/KHXX Hà Nội, ngày 18 tháng 10 năm 2007 

CÔNG VĂN 

GIẢI THÍCH QUY ĐỊNH TẠI KHOẢN 2 ĐIỀU 30 CỦA BỘ LUẬT DÂN SỰ 

Để thi hành đúng và thống nhất quy định tại Khoản 2 Điều 313 của Bộ Luật dân sự năm 

1995 (sau đây viết tắt là BLDS 1995), tại Điểm 1 Mục III của Thông tư liên tịch số 01/TTLT 

ngày 19-6-1997 của Tòa án nhân dân tối cao, Viện kiểm sát nhân dân tối cao, Bộ Tư pháp, 

Bộ Tài chính hướng dẫn việc xét xử và thi hành án về tài sản đã hướng dẫn như sau: 

“ … hàng tháng bên phải thi hành án còn phải chịu Khoản tiền lãi của số tiền còn phải thi 

hành án theo mức lãi suất nợ quá hạn do Ngân hàng nhà nước quy định tương ứng với thời 

gian chưa thi hành án”. 

Tuy nhiên, Bộ luật dân sự năm 2005 (sau đây viết tắt là BLDS 2005) ban hành và đã có hiệu 

lực thi hành từ ngày 01-01-2006, một số quy định đã có sự sửa đổi, bổ sung so với BLDS 

1995. Tại Khoản 2 Điều 305 của BLDS 2005 quy định: 

“Trong trường hợp bên có nghĩa vụ chậm trả tiền thì bên đó phải trả lãi đối với số tiền 

chậm trả theo lãi suất cơ bản do Ngân hàng nhà nước công bố tương ứng với thời gian 

chậm trả tại thời Điểm thanh toán …”,  có nghĩa là việc trả lãi đối với số tiền chậm trả phải 

theo lãi suất cơ bản do Ngân hàng nhà nước công bố. Hơn nữa, thực tế hiện nay các Ngân 

hàng đã bỏ mức lãi suất nợ quá hạn. Vì vậy, về vấn đề này được thực hiện theo quy định tại 

Khoản 2 Điều 305 của BLDS 2005. 
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TÒA ÁN NHÂN DÂN TỐI CAO 

----- 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

------- 

Số: 122/KHXX Hà Nội, ngày 04 tháng 9 năm 2007 

CÔNG VĂN 

HƯỚNG DẪN VIỆC ÁP DỤNG CÁC BIỆN PHÁP CƯỠNG CHẾ THI HÀNH ÁN ĐỐI 

VỚI NGƯỜI MẮC NỢ; VIỆC HOÀN TRẢ LẠI TÀI SẢN CHO NHÀ NƯỚC THEO QUY 

ĐỊNH TẠI ĐIỀU 36 LUẬT PHÁ SẢN 

1. Về việc áp dụng các biện pháp cưỡng chế thi hành án đối với người mắc nợ

Khi Tòa án giải quyết việc phá sản, nếu chủ nơ, người mắc nợ có khiếu nại, Viện kiểm sát có 

kháng nghị về danh sách chủ nợ, về danh sách người mắc nợ, về quyết định mở thủ tục thanh 

lý tài sản, mà Tòa án đã giải quyết theo đúng  quy định của pháp luật về phá sản, thì Quyết 

định mở thủ tục thanh lý tài sản có hiệu lực pháp luật. 

Trong trường hợp có người mắc nợ trong danh sách người mắc nợ không thực hiện nghĩa vụ 

của mình, thì Tổ trưởng Tổ quản lý, thanh lý tài sản không phải ra quyết định thi hành án mà 

ra thông báo bằng văn bản cho những người mắc nợ đó. Thông báo này được hiểu như một 

quyết định thi hành án. Trong thông báo cần nêu rõ họ tên và địa chỉ những người mắc nợ, số 

tiền nợ phải trả và thời hạn trả nợ. Hết thời hạn được ấn định trong thông báo mà người mắc 

nợ không thực hiện nghĩa vụ trả tiền, thì căn cứ vào Điều 10, Điều 11 của Luật phá sản và 

Điểm i Khoản 2 Điều 21 của Nghị định số 67/2006/NĐ-CP ngày 11/7/2006 của Chính phủ 

hướng dẫn việc áp dụng Luật phá sản đối với doanh nghiệp đặc biệt và tổ chức, hoạt động 

của Tổ trưởng Tổ quản lý, thanh lý tài sản (sau đây viết tắt là Nghị định số 67), Tổ trưởng Tổ 

quản lý, thanh lý tài sản ra quyết định áp dụng các biện pháp cưỡng chế thi hành án theo các 

quy định của pháp luật về thi hành án dân sự. 

2. Về việc hoàn trả lại tài sản cho Nhà nước theo quy định tại Điều 36 của Luật phá sản

Để xác định được khi nào doanh nghiệp phải hoàn trả lại giá trị tài sản đã được áp dụng biện 

pháp đặc biệt cho Nhà nước theo quy định tại Điều 36 của Luật phá sản, cần chú ý như sau: 

a. Tòa án giải quyết việc phá sản phải xem xét xem doanh nghiệp đó có thuộc một trong các

doanh nghiệp đặc biệt được quy định tại Điều 3 và Điều 4 của Luật phá sản hay không. 
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- Nếu doanh nghiệp không đáp ứng được các tiêu chí quy định tại Điều 3 và Điều 4 của Luật 

phá sản, thì doanh nghiệp đó không được áp dụng biện pháp đặc biệt về tài sản để phục hồi 

hoạt động kinh doanh, do đó không thuộc trường hợp phải hoàn trả lại tài sản cho Nhà nước 

theo quy định tại Điều 36 của Luật phá sản. 

- Nếu doanh nghiệp đáp ứng được các tiêu chí quy định tại Điều 3 và Điều 4 của Luật phá 

sản, thì Tòa án giải quyết việc phá sản cần phải xem xét xem việc doanh nghiệp được Nhà 

nước áp dụng các biện pháp đặc biệt về tài sản để phục hồi hoạt động kinh doanh vào thời 

Điểm nào. 

b. Việc xác định “thời điểm” mà doanh nghiệp được Nhà nước áp dụng các biện pháp đặc

biệt về tài sản để phục hồi hoạt động kinh doanh phải căn cứ vào quy định tại Điều 6 của 

Nghị định số 67. Khi có đơn yêu cầu mở thủ tục phá sản của các đối tượng quy định tại Điều 

13, 14, 15, 16, 17 và 18 của Luật phá sản đối với doanh nghiệp đặc biệt, Tòa án nhận đơn 

yêu cầu mở thủ tục phá sản phải thông báo cho các cơ quan nhà nước có liên quan quy định 

tại Khoản 1 Điều 6 của Nghị định số 67. 

Sau khi nhận được thông báo của Tòa án, các cơ quan nhà nước có liên quan phải căn cứ vào 

báo cáo bằng văn bản về việc mất khả năng thanh toán của doanh nghiệp đặc biệt để quyết 

định áp dụng hoặc không áp dụng biện pháp cần thiết để phục hồi khả năng thanh toán và 

hoạt động kinh doanh theo quy định tại Điều 8 của Nghị định số 67. 

Việc áp dụng biện pháp đặc biệt để phục hồi hoạt động kinh doanh chỉ được áp dụng sau khi 

đã có đơn yêu cầu mở thủ tục phá sản và có thông báo của Tòa án giải quyết việc phá sản 

cho các cơ quan nhà nước liên quan. Như vậy, Tòa án chỉ áp dụng việc hoàn trả tài sản cho 

Nhà nước theo quy định tại Điều 36 của Luật phá sản khi tuân thủ các Điều kiện về doanh 

nghiệp đặc biệt và thời Điểm áp dụng biện pháp đặc biệt để phục hồi hoạt động kinh doanh 

nêu trên. Nếu không, thì việc cấp hỗ trợ của cơ quan nhà nước chỉ được coi như một Khoản 

nợ của doanh nghiệp và được xem xét phân chia theo quy định tại Điều 37 của Luật phá sản. 

Ví dụ: Trường hợp Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận cấp hỗ trợ cho Công ty xuất nhập khẩu 

và đầu tư Bình Thuận vào thời Điểm doanh nghiệp làm ăn thua lỗ, chưa có đơn yêu cầu mở 

thủ tục phá sản thì không được coi là trường hợp “đã được Nhà nước áp dụng biện pháp đặc 

biệt nhằm phục hồi hoạt động kinh doanh” và không được hoàn trả theo quy định tại Điều 

36 của Luật phá sản. 
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TOÀ ÁN NHÂN DÂN TỐI CAO 

----- 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

------- 

Số: 40/KHXX Hà Nội, ngày 06 tháng 4 năm 2007 

CÔNG VĂN 

HƯỚNG DẪN “THỤ LÝ GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP VỀ HỌ” 

Hụi, họ, biêu, phường (sau đây gọi chung là họ) được quy định tại Điều 479 Mục 4 “Hợp 

đồng vay tài sản” Chương XVIII “Hợp đồng dân sự thông dụng” của Bộ luật dân sự năm 

2005 (sau đây viết tắt là BLDS). 

Để thi hành Điều 479 của BLDS, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 144/2006/NĐ-CP 

ngày 27/11/2006 về họ, hụi, biêu, phường (sau đây viết tắt là Nghị định số 144). 

Theo quy định tại Điều 31 của Nghị định số 144, thì “trong trường hợp có tranh chấp về họ 

hoặc phát sinh từ họ được giải quyết bằng thương lượng hòa giải hoặc theo yêu cầu của một 

hoặc nhiều người tham gia họ, tranh chấp đó được giải quyết tại Tòa án theo quy định của 

pháp luật tố tụng dân sự”; do đó, kể từ ngày Nghị định số 144 có hiệu lực thi hành 

(22/12/2006), nếu có yêu cầu Tòa án giải quyết tranh chấp về họ hoặc phát sinh từ họ, thì 

Tòa án thụ lý giải quyết. 

Tòa án nhân dân tối cao lưu ý một số điểm khi thụ lý giải quyết vụ án tranh chấp về họ hoặc 

phát sinh từ họ như sau: 

1. Về thời hiệu khởi kiện

1.1. Đối với họ được xác lập trước ngày Nghị định số 144 có hiệu lực thi hành thì căn cứ 

vào khoản 3 Điều 159 của Bộ luật tố tụng dân sự và Điều 427 của BLDS, thời hiệu khởi 

kiện để yêu cầu Tòa án giải quyết đối với các tranh chấp về họ hoặc phát sinh từ họ là hai 

(02) năm, kể từ ngày Nghị định số 144 có hiệu lực thi hành. 
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1.2. Đối với họ được xác lập từ ngày Nghị định số 144 có hiệu lực thi hành thì thời hiệu khởi 

kiện để yêu cầu Tòa án giải quyết tranh chấp về họ hoặc phát sinh từ họ là hai (02) năm, kể 

từ ngày quyền và lợi ích hợp pháp của người khởi kiện bị xâm phạm. 

1.3. Thời điểm bắt đầu thời hiệu khởi kiện được thực hiện theo hướng dẫn tại tiểu mục 2.2 

mục 2 Phần IV Nghị quyết số 01/2005/NQ-HĐTP ngày 31/3/2005 của Hội đồng Thẩm phán 

Toà án nhân dân tối cao hướng dẫn thi hành một số quy định trong Phần thứ nhất “Những 

quy định chung” của Bộ luật tố tụng dân sự năm 2004. 

2. Về áp dụng pháp luật

2.1. Khi giải quyết tranh chấp về họ hoặc phát sinh từ họ, Tòa án phải xác định đúng loại họ 

để áp dụng các quy định tương ứng của BLDS và Nghị định số 144. 

Ví dụ: Khi có tranh chấp về lãi suất từ họ thì phải xác định đây là họ có lãi. Khi giải quyết 

phải áp dụng Điều 10, điều tương ứng trong Chương III “Họ có lãi” của Nghị định số 144 và 

Điều 476 của BLDS. 

2.2. Đối với vụ án tranh chấp về họ hoặc phát sinh từ họ xảy ra trước ngày Nghị định số 144 

có hiệu lực thi hành đã được Tòa án thụ lý, nhưng chưa được xé t xử sơ thẩm (kể cả trường 

hợp có quyết định tạm đình chỉ việc giải quyết vụ án); vụ án mà bản án, quyết định của Tòa 

án cấp sơ thẩm chưa có hiệu lực pháp luật bị kháng cáo, kháng nghị hợp lệ nhưng chưa được 

xét xử phúc thẩm; vụ án mà bản án, quyết định của Tòa án đã có hiệu lực bị kháng nghị 

nhưng chưa được xét xử giám đốc thẩm, tái thẩm trước ngày Nghị định số 144 có hiệu lực 

thi hành, thì áp dụng những quy định của Nghị định này để giải quyết. 

Tòa án nhân dân tối cao yêu cầu các đồng chí Chánh án Tòa án nhân dân huyện, quận, thị 

xã, thành phố thuộc tỉnh và các đồng chí Chánh án Tòa án nhân dân tỉnh, thành phố trực 

thuộc trung ương nhận được Công văn này phổ biến ngay trong đơn vị mình để thực hiện. 
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TÒA ÁN NHÂN DÂN TỐI CAO 

----- 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

------- 

Số: 38/KHXX Hà Nội, ngày 29 tháng 3 năm 2007 

CÔNG VĂN 

HƯỚNG DẪN VIỆC PHÁP NHÂN KHỞI KIỆN VÀ ỦY QUYỀN KHỞI KIỆN VỤ ÁN 

DÂN SỰ 

Trong thời gian qua Tòa án nhân dân tối cao đã nhận được Công văn của một số Tòa án 

nhân dân địa phương và một số cơ quan, tổ chức kinh tế phản ánh còn có các cách hiểu khác 

nhau khi thực hiện hướng dẫn tại tiểu mục 1.4 mục 1 Phần I Nghị quyết số 02/2006/NQ-

HĐTP ngày 12/5/2006 của Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao hướng dẫn thi 

hành các quy định trong Phần thứ hai “Thủ tục giải quyết vụ án tại Tòa án cấp sơ thẩm” (sau 

đây viết tắt là Nghị quyết số 02) đối với các trường hợp văn phòng đại diện hoặc chi nhánh 

của pháp nhân khởi kiện vụ án dân sự. 

Để thực hiện đúng và thống nhất hướng dẫn tại tiểu mục 1.4 mục 1 Phần I của Nghị quyết số 

02 trong trường hợp pháp nhân hoặc văn phòng đại diện, chi nhánh của pháp nhân khởi kiện 

vụ án dân sự (vụ án dân sự gọi chung), Tòa án nhân dân tối cao giải thích và hướng dẫn bổ 

sung một số điểm như sau: 

1. Về người đại diện hợp pháp của pháp nhân

Theo quy định tại Điều 91 Bộ luật dân sự và Điều 73 Bộ luật tố tụng dân sự thì người đại 

diện hợp pháp của pháp nhân có thể là đại diện theo pháp luật hoặc đại diện theo ủy quyền. 

Đại diện theo pháp luật của pháp nhân được quy định trong điều lệ của pháp nhân hoặc trong 

quyết định thành lập pháp nhân; đại diện theo ủy quyền của pháp nhân là người được người 

đại diện theo pháp luật của pháp nhân ủy quyền theo đúng quy định tại Chương VII của Bộ 

luật dân sự về đại diện. 
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2. Trường hợp người đại diện theo pháp luật của pháp nhân thực hiện việc khời kiện

vụ án 

Đối với trường hợp này trong đơn khởi kiện tại mục “Tên, địa chỉ của người khởi kiện” sau 

khi ghi tên, địa chỉ của pháp nhân, phải ghi họ tên, chức vụ của người đại diện theo pháp 

luật của pháp nhân. 

Ví dụ: Tên, địa chỉ của người khởi kiện: Tổng công ty xây dựng H, có trụ sở tại số 15, phố 

X, quận M, thành phố N; người đại diện cho Tổng công ty xây dựng H: ông Nguyễn Bá Nam 

– Tổng Giám đốc (là người đại diện theo pháp luật).

Tại mục “Người khởi kiện” ở cuối đơn khởi kiện cần phải ghi tên của pháp nhân; ghi chức 

vụ của người đại diện theo pháp luật của pháp nhân; người đại diện theo pháp luật của pháp 

nhân ký tên; ghi họ, tên của người đại diện theo pháp luật của pháp nhân và đóng dấu của 

pháp nhân. 

Ví dụ: 

Người khởi kiện 

Tổng công ty xây dựng H 

Tổng Giám đốc 

(Chữ ký) 

Nguyễn Bá Nam 

3. Trường hợp người đại diện theo pháp luật của pháp nhân ủy quyền cho người khác

thực hiện việc khởi kiện vụ án 

Đối với trường hợp này trong đơn khởi kiện tại mục “Tên, địa chỉ của người khởi kiện” sau 

khi ghi tên, địa chỉ của pháp nhân, phải ghi họ tên, chức vụ của người đại diện theo ủy 

quyền, văn bản ủy quyền (số, ngày, tháng, năm) và chức danh người đại diện theo pháp luật 

của pháp nhân ủy quyền. 

Ví dụ: Tên, địa chỉ của người khởi kiện: Công ty TM và DV Hoàng Anh, có trụ sở tại số 33, 

đường X, thị xã H, tỉnh Q; người đại diện cho Công ty TM và DV Hoàng Anh: bà Lệ Thanh, 
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Trưởng phòng Phòng kinh doanh của Công ty là người đại diện theo ủy quyền theo văn bản 

ủy quyền số (nếu có) ngày 15/3/2007 của Giám đốc Công ty TM & DV Hoàng Anh. 

Tại mục “Người khởi kiện” ở cuối đơn khởi kiện cần phải ghi tên của pháp nhân; ghi dòng 

chữ: “Người đại diện theo ủy quyền”; người đại diện theo ủy quyền ký tên; ghi họ, tên của 

người đại diện theo ủy quyền và đóng dấu của pháp nhân. 

Ví dụ: 

Người khởi kiện 

Công ty TM và DV Hoàng Anh 

Người đại diện theo ủy quyền 

(Chữ ký) 

Lệ Thanh 

4. Trường hợp Văn phòng đại diện, chi nhánh của pháp nhân thực hiện việc khởi kiện

vụ án về tranh chấp phát sinh từ giao dịch do văn phòng đại diện, chi nhánh xác lập 

thực hiện 

Theo quy định tại Điều 92 Bộ luật dân sự và Điều 73 Bộ luật tố tụng dân sự thì đối với 

trường hợp này trong đơn khởi kiện tại mục “Tên, địa chỉ của người khởi kiện” sau khi ghi 

tên, địa chỉ của pháp nhân, phải ghi họ tên, chức vụ của người đứng đầu văn phòng đại diện, 

chi nhánh của pháp nhân,  văn bản ủy quyền (số, ngày, tháng, năm) và chức danh người đại 

diện theo pháp luật của pháp nhân ủy quyền. 

Ví dụ: Tên, địa chỉ của người khởi kiện: Ngân hàng MXY Việt Nam, có trụ sở tại số 45, phố 

L, quận H, thành phố Hà Nội; người đại diện cho Ngân hàng MXY: ông Trương Thanh Ba – 

Giám đốc chi nhánh ngân hàng MXY tỉnh Q là người đại diện theo ủy quyền theo văn bản 

ủy quyền (hoặc quyết định đặt chi nhánh) số 72/NH-MXY ngày 17/3/2007 của Tổng Giám 

đốc Ngân hàng MXY. 

Tại mục “Người khởi kiện” ở cuối đơn khởi kiện cần phải ghi tên của pháp nhân; ghi chức 

vụ của người đứng đầu văn phòng đại diện, chi nhánh của pháp nhân; người đứng đầu văn 
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phòng đại diện, chi nhánh của pháp nhân ký tên; ghi họ, tên của người đứng đầu văn phòng 

đại diện, chi nhánh của pháp nhân. 

Ví dụ: 

Người khởi kiện 

Ngân hàng MXY Việt Nam 

Giám đốc chi nhánh Ngân hàng MXY tỉnh Q 

(Chữ ký) 

Trương Thanh Ba 

Theo quy định tại Điều 92 Bộ luật dân sự thì trong trường hợp này có thể đóng dấu của pháp 

nhân hoặc đóng dấu của văn phòng đại diện, chi nhánh của pháp nhân. 

Tòa án nhân dân tối cao yêu cầu các đồng chí Chánh án Tòa án nhân dân huyện, quận, thị 

xã, thành phố thuộc tỉnh và các đồng chí Chánh án Tòa án nhân dân tỉnh, thành phố trực 

thuộc trung ương nhận được Công văn này cần phổ biến ngay trong đơn vị mình để thực 

hiện, đồng thời cho niêm yết Công văn này cùng mẫu đơn khởi kiện và hướng dẫn sử dụng 

mẫu đơn khởi kiện. 
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TÒA ÁN NHÂN DÂN 

TỐI CAO 

******  

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

********  

Số: 109/KHXX  

V/v:xử lý các trường hợp 

không biết địa chỉ của 

người bị kiện 

Hà Nội, ngày 30 tháng 06 năm 2006 

Kính gửi: - Các toà án nhân dân huyện, quận, thị xã, Thành phố thuộc Tỉnh 

- Các toà án nhân dân Tỉnh, Thành phố trực thuộc Trung ương 

Bộ luật Tố tụng dân sự (BLTTDS) được Quốc hội khoá XI, kỳ họp thứ 5 thông qua ngày 

15- 6-2004, có hiệu lực từ ngày 01-01-2005. Theo quy định tại Khoản 1 Điều 164 BLTTDS, 

thì cá nhân, cơ quan, tổ chức khởi kiện phải làm đơn khởi kiện. Đơn khởi kiện phải có các 

nội dung chính quy định tại Khoản 2 Điều 164 BLTTĐS, trong đó phải ghi rõ tên, địa chỉ 

của người bị kiện (Điểm đ Khoản 2 Điều 1 64). 

Trong trường hợp người khởi kiện không thi hành đúng quy định nêu trên của BLTTDS, thì 

Toà án yêu cầu họ phải sửa đổi, bổ sung đơn khởi kiện theo quy định tại Khoản 1 Điều 169 

của BLTTĐS. Nếu họ không sửa đổi, bổ sung đơn khởi kiện theo yêu cầu của Toà án, thì 

Toà án trả lại đơn khởi kiện theo quy định tại Khoản 2 Điều 169 của BLTTĐS. 

Tuy nhiên, qua theo dõi Mục nhắn tin trên địa chỉ của người bị kiện trên các phương tiện 

thông tin đại chúng, Toà án nhân dân tối cao nhận thấy có một số Toà án nhân dân địa 

phương khi thụ lý vụ án dân sự như: đòi tài sản, tranh chấp di sản thừa kế, ly hôn... đã không 

kiểm tra đầy đủ đơn khởi kiện cho nên sau khi thụ lý vụ án, do không biết địa chỉ của người 

bị kiện nên đã ra thông báo tìm kiếm địa chỉ của người bị kiện vắng mặt tại nơi cư trú. Việc 

làm này là không đúng với quy định của BLTTDS. Trong thông báo tìm kiếm địa chỉ của 

người bị kiện, Toà án thường yêu cầu người bị kiện trong thời hạn do Toà án ấn định phải có 

mặt tại Toà án để giải quyết vụ án; nếu không có mặt đúng hạn, Toà án sẽ giải quyết vụ án 

theo quy định của pháp luật. 

Để thi hành đúng và thống nhất quy định của BLTTDS, Hội đồng Thẩm phán Toà án nhân 

dân tối cao đã ban hành Nghị quyết số 02/2006/NQ-HĐTP ngày 12-5-2006 hướng dẫn thi 
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hành các quy định trong Phần thứ hai “Thủ tục giải quyết các vụ án tại Toà án cấp sơ thẩm" 

của BLTTDS. Tại các tiểu Mục 8.5, 8.6 và 8.7 Mục 8 Phần I của Nghị quyết hướng dẫn: 

"8:5. Trường hợp trong đơn khởi kiện không ghi đầy đủ cụ thể hoặc ghi không đúng tên, địa 

chỉ của người bị kiện; tên, địa chỉ của người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan, thì Toà án yêu 

cầu người khởi kiện ghi đầy đủ và đúng tên, địa chỉ của người bị kiện, người có quyền lợi, 

nghĩa vụ liên quan. Nếu người khởi kiện không thực hiện, thì Toà án căn cứ vào Khoản 2 

Điều 169 của BLTTDS trả lại đơn khởi kiện và tài liệu, chứng cứ kèm theo cho họ mà không 

được thụ lý vụ án. Việc Toà án thụ lý vụ án để sau đó ra quyết định tạm đình chỉ giải quyết 

vụ án với lý do "chưa tìm được địa chỉ của bị đơn" là không đúng quy định của BLTTDS, vì 

đây không phải là một trong những trường hợp Toà án ra quyết định tạm đình chỉ giải quyết 

vụ án quy định tại Điều 189 của BLTTDS. Toà án cũng không được tự mình tiến hành thông 

báo tìm người bị kiện, vì đây là nghĩa vụ của đương sự. 

8.6. Đối với trường hợp trong đơn khởi kiện người khởi kiện có ghi đầy đủ cụ thể và đúng 

địa chỉ của người bị kiện, của người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan nhưng họ không có nơi 

cư trú ổn định, thường xuyên thay đổi nơi cư trú mà không thông báo địa chỉ mới cho người 

khởi kiện, cho Toà án, nhằm Mục đích dấu địa chỉ, trốn tránh nghĩa vụ đối với người khởi 

kiện, thì được coi là trường hợp người bị kiện, người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan cố 

tình dấu địa chỉ. Toà án tiến hành thụ lý giải quyết vụ án theo thủ tục chung. 

8.7. Nếu người khởi kiện không biết hoặc ghi không đúng địa chỉ của người bị kiện, người 

có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan để ghi trong đơn khởi kiện, thì họ phải thực hiện việc thông 

báo tìm tin tức, địa chỉ của người bị kiện, người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan." 

Toà án nhân dân tối cao đề nghị các Toà án nhân dân huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc 

tỉnh và các Toà án nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương thực hiện đúng các hướng 

dẫn trên đây của Hội đồng Thẩm phán Toà án nhân dân tối cao và lưu ý một số Điểm như 

sau: 

1. Các Toà án nhân dân huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh và các Toà án nhân dân

tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương cần rà soát lại trong số các vụ án dân sự đã thụ lý và 

đang có quyết định tạm đình chỉ vì lý do "chưa tìm được địa chỉ của bị đơn" không? 

Nếu có vụ án nào thuộc trường hợp này thì tiếp tục đưa ra giải quyết theo hướng dẫn tại các 

tiểu Mục 8.5, 8.6 và 8.7 Mục 8 Phần I của Nghị quyết số 02/2006/NQ-HĐTP ngày 12-5-
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2006 của Hội đồng Thẩm phán Toà án nhân dân tối cao. Trường hợp người khởi kiện không 

biết hoặc ghi không đúng địa chỉ của người bị kiện, người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan, 

thì trả lại đơn khởi kiện cho họ và xoá sổ thụ lý. Đồng thời hướng dẫn họ thực hiện việc 

thông báo tìm tin tức, địa chỉ của người bị kiện, người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan. 

2. Trường hợp người khởi kiện có yêu cầu Toà án thông báo tìm tin tức, địa chỉ của người bị

kiện, người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan, thì Toà án cần hướng dẫn cho họ làm đơn yêu 

cầu thông báo tìm kiếm người vắng mặt tại nơi cư trú và đây là việc dân sự. Toà án xem xét 

thụ lý giải quyết theo quy định tại Chương XX và Chương XXII BLTTDS. 

Toà án nhân dân tối cao yêu cầu các đồng chí Chánh án Toà án nhân dân huyện, quận, thị xã, 

thành phố thuộc tỉnh và các Toà án nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương nhận 

được Công văn này cần tổ chức quán triệt và triển khai thực hiện. 

KT. CHÁNH ÁN 

 PHÓ CHÁNH ÁN THƯỜNG TRỰC 

Đặng Quang Phương 
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TÕA ÁN NHÂN DÂN TỐI CAO CỘNG HÕA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

Số: 107/KHXX Hà Nội, ngày 23 tháng 6 năm 2006 

CÔNG VĂN 

CỦA TÒA ÁN NHÂN DÂN TỐI CAO SỐ 107/KHXX NGÀY 23 THÁNG 6 NĂM 

2006VỀ VIỆC THÔNG BÁO ĐÍNH CHÍNH MẪU BIÊN BẢN HOÀ GIẢI THÀNH 

Kính gửi: - Các Toà án nhân dân huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc 

tỉnh; 

- Các Toà án nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung 

ƣơng 

Ngày 12-5-2006, Hội đồng Thẩm phán Toà án nhân dân tối cao đã ban hành Nghị quyết số 

02/2006/NQ-HĐTP hƣớng dẫn thi hành các quy định trong Phần thứ hai “Thủ tục giải quyết 

vụ án tại Toà án cấp sơ thẩm” của Bộ luật tố tụng dân sự. Tại tiểu Mục 6.2 Mục 6 Phần II của 

Nghị quyết này hƣớng dẫn cụ thể nhƣ sau: 

“Thẩm phán chủ trì phiên hoà giải ký tên và đóng dấu của Toà án vào biên bản. Các đƣơng 

sự tham gia phiên hoà giải phải ký tên hoặc Điểm chỉ vào biên bản hoà giải thành. Biên bản 

hoà giải thành phải đƣợc gửi ngay cho các đƣơng sự tham gia hoà giải”. 

Tuy nhiên khi soạn thảo và in ấn mẫu biên bản hoà giải thành (mẫu số 08) ở phần cuối của 

mẫu này đã để sót các chữ: “Các đƣơng sự tham gia phiên hoà giải (chữ ký hoặc Điểm chỉ). 

Họ và tên”.  

Toà án nhân dân tối cao đã đính chính mẫu biên bản hoà giải thành và gửi kèm theo Công 

văn này để các Toà án nhân dân địa phƣơng thực hiện. 

Ngoài ra Khoản 2 Điều 186 của Bộ luật tố tụng dân sự quy định: “Khi các đƣơng sự thoả 

thuận đƣợc với nhau về vấn đề phải giải quyết trong vụ án dân sự thì Toà án lập biên bản 

hoà giải thành”. Tuy nhiên, Điều 90 Luật hôn nhân và gia đình có quy định: “Trong trƣờng 

hợp vợ chồng cùng yêu cầu ly hôn mà hoà giải tại Toà án không thành, nếu xét thấy hai bên 

thật sự tự nguyện ly hôn và đã thoả thuận về việc chia tài sản, việc trông nom, nuôi dƣỡng, 

chăm sóc, giáo dục con thì Toà án công nhận thuận tình ly hôn và sự thoả thuận về tài sản và 

con trên cơ sở bảo đảm quyền lợi chính đáng của vợ và con; nếu không thoả thuận hoặc tuy 

có thoả thuận nhƣng không bảo đảm quyền lợi chính đáng của vợ và con thì Toà án quyết 

định”; do đó, trong vụ án về ly hôn khi các đƣơng sự thật sự tự nguyện ly hôn và Toà án hoà 

giải không thành, đồng thời lại có tranh chấp về việc chia tài sản và việc trông nom, nuôi 

dƣỡng, chăm sóc, giáo dục con, nhƣng Toà án hoà giải thành và các đƣơng sự đã thoả thuận 

đƣợc với nhau về các vấn đề này thì việc dùng mẫu biên bản hoà giải thành không thật phù 

hợp; do đó, Toà án nhân dân tối cao ban hành bổ sung mẫu số 08a và mẫu số 09a để dùng 

cho trƣờng hợp này (có mẫu số 08a và mẫu số 09a gửi kèm theo Công văn này). 
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Toà án nhân dân tối cao yêu cầu các đồng chí Chánh án Toà án nhân dân huyện, quận, thị 

xã, thành phố thuộc tỉnh và các đồng chí Chánh án Toà án nhân dân tỉnh, thành phố trực 

thuộc trung ƣơng nhận đƣợc Công văn này và các mẫu gửi kèm theo cần phổ biến ngay 

trong đơn vị mình để thực hiện. 

KT.CHÁNH ÁN 

PHÓ CHÁNH ÁN THƯỜNG TRỰC 

Đặng Quang Phương 

Mẫu số 08 

 (Ban hành kèm theo Nghị quyết số 02/2006/NQ-HĐTPngày 12  tháng 5 năm 2006 của Hội 

đồng Thẩm phán Toà án nhân dân tối cao) 

TOÀ ÁN NHÂN DÂN... ..
(1)

 

__________________

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT 

NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

________________________________________________

... .. ... .. , ngày... ... .. .   tháng.... .. ...   năm... .. . ...  

BIÊN BẢN HOÀ GIẢI THÀNH 

Căn cứ vào Khoản 2 Điều 186 của Bộ luật tố tụng dân sự;  

Căn cứ  vào biên bản hoà giải ngày… tháng...  năm...…  

Xét thấy các đương sự đã thoả thuận được với nhau về việc giải quyết vụ án 

dân  sự thụ lý số:…/…./TLST-... ..
(2 )

 ngày…tháng… năm... ..  

Lập biên bản hoà giải thành do các đƣơng sự đã thoả thuận đƣợc với nhau về 

việc giải quyết toàn bộ vụ án; cụ thể nhƣ sau:
(3 )

 

 1…………………………………………………………………..…………..  

 2………………………………………………………….…………………………. 

 ..…………………………………………………………………………………... 

Trong thời hạn 7 ngày, kể từ ngày lập biên bản hoà giải thành, nếu đƣơng sự nào có 

thay đổi ý kiến về sự thoả thuận trên đây, thì phải làm thành văn bản gửi cho Toà án. 

Hết thời hạn này, nếu không có đƣơng sự nào thay đổi ý kiến về sự thoả thuận đó, thì 

Toà án ra quyết định công nhận sự thoả thuận của các đƣơng sự và quyết định này có 

hiệu lực pháp luật ngay sau khi ban hành, không bị kháng cáo, kháng nghị theo thủ tục 

phúc thẩm. 
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Các đương sự tham gia phiên hoà giải 

(chữ ký hoặc Điểm chỉ) 

Họ và tên 

Thẩm phán  

 chủ trì phiên hoà giải 

Nơi nhận: 

- Những ngƣời tham gia hoà giải; 

- Ghi cụ thể các đƣơng sự vắng mặt theo quy định 

-tại Khoản 3 Điều 184 của BLTTDS; 

- Lƣu hồ sơ vụ án. 

__________________________________________________________________________

_________ 

Hướng dẫn sử dụng mẫu số 08: 

(1) Ghi tên Toà án tiến hành phiên hoà giải và lập biên bản hoà giải thành; nếu là Toà án 

nhân dân cấp huyện, thì  cần ghi huyện gì thuộc tỉnh, thành phố trực thuộc trung ƣơng nào 

(ví dụ: Toà án nhân dân huyện X, tỉnh H). Nếu là Toà án nhân dân tỉnh, thành phố trực 

thuộc trung ƣơng, thì ghi rõ Toà án nhân dân tỉnh, (thành phố) nào (ví dụ: Toà án nhân dân 

tỉnh H). 

(2) Ghi số ký hiệu và ngày tháng năm thụ lý vụ án (ví dụ: Số 50/2006/TLST-KDTM). 

(3) Ghi đầy đủ cụ thể từng vấn đề phải giải quyết trong vụ án mà các đƣơng sự đã thoả thuận 

đƣợc với nhau theo biên bản hoà giải. 

Chú ý: Biên bản hoà giải thành phải đƣợc giao (gửi) ngay cho các đƣơng sự tham gia hoà giải. 

Mẫu số 08a 

 (Ban hành kèm theo Nghị quyết số 02/2006/NQ-HĐTP ngày 12  tháng 5 năm 2006 của Hội 

đồng Thẩm phán Toà án nhân dân tối cao) 

TOÀ ÁN NHÂN DÂN... ..
(1)

 

__________________

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT 

NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

________________________________________________

 . .. .. ... .. , ngày... .. ... .   tháng.... .. .. .  

 năm. ... .. ...  

BIÊN BẢN GHI NHẬN SỰ TỰ NGUYỆN LY HÔN VÀ HOÀ GIẢI THÀNH 

Căn cứ vào Khoản 2 Điều 186 của Bộ luật tố tụng dân sự;  

Căn cứ vào Điều 90 Luật hôn nhân và gia đình;  

Căn cứ vào biên bản hoà giải ngày… tháng...  năm...…  

Xét thấy các đương sự thật sự tự nguyện ly hôn và đã thoả  thuận được với 

nhau về việc giải quyết các vấn đề có tranh chấp trong vụ án về hôn nhân và 

gia đình thụ lý số:…/…./TLST -HNGĐ ngày…tháng… năm...  
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Lập biên bản ghi nhận sự tự nguyện ly hôn và hoà giải thành các vấn đề có 

tranh chấp trong vụ án do các đƣơng sự đã thật sự tự nguyện ly hôn và thoả 

thuận đƣợc với nhau về việc giải quyết toàn bộ vụ án; cụ thể nhƣ sau:
(2 )

 

 1…………………………………………………………………..…………..  

 2………………………………………………………….…………………………. 

 3..…………………………………………………………………………………. 

Trong thời hạn 7 ngày, kể từ ngày lập biên bản ghi nhận sự tự nguyện ly hôn và hoà giải 

thành, nếu đƣơng sự nào có thay đổi ý kiến về sự thoả thuận trên đây, thì phải làm thành văn 

bản gửi cho Toà án. Hết thời hạn này, nếu không có đƣơng sự nào thay đổi ý kiến về sự thoả 

thuận đó, thì Toà án ra quyết định công nhận sự thoả thuận của các đƣơng sự và quyết định 

này có hiệu lực pháp luật ngay sau khi ban hành, không bị kháng cáo, kháng nghị theo thủ 

tục phúc thẩm. 

Các đương sự tham gia phiên hoà giải 

(chữ ký hoặc Điểm chỉ) 

Họ và tên 

Thẩm phán  

 chủ trì phiên hoà giải 

Nơi nhận: 

- Những ngƣời tham gia hoà giải; 

- Ghi cụ thể các đƣơng sự vắng mặt theo quy định 

- tại Khoản 3 Điều 184 của BLTTDS; 

- Lƣu hồ sơ vụ án. 

__________________________________________________________________________

_ 

Hướng dẫn sử dụng mẫu số 08a:        

(1) Ghi tên Toà án tiến hành phiên hoà giải và lập biên bản hoà giải thành; nếu là Toà án 

nhân dân cấp huyện, thì  cần ghi huyện gì thuộc tỉnh, thành phố trực thuộc trung ƣơng nào 

(ví dụ: Toà án nhân dân huyện X, tỉnh H). Nếu là Toà án nhân dân tỉnh, thành phố trực 

thuộc trung ƣơng, thì ghi rõ Toà án nhân dân tỉnh, (thành phố) nào (ví dụ: Toà án nhân dân 

tỉnh H). 

 (2) Ghi đầy đủ cụ thể từng vấn đề phải giải quyết trong vụ án mà các đƣơng sự đã thoả 

thuận đƣợc với nhau (quan hệ hôn nhân, việc nuôi con, chia tài sản). 

Chú ý: Biên bản này phải đƣợc giao (gửi) ngay cho các đƣơng sự tham gia hoà giải. 

Mẫu số 09a 

 (Ban hành kèm theo Nghị quyết số 02/2006/NQ-HĐTP     ngày 12 tháng 5 năm 2006 của 

Hội đồng Thẩm phán Toà án nhân dân tối cao)  
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TOÀ ÁN NHÂN 

DÂN. ... .. ..
(1)

 

___________________

Số:.. .. ./. .. .. /QĐST-HNGĐ 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT 

NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
_____________________________________________________

 . .. . , ngày.. .. . . tháng . ... ..  năm. .. ...

QUYẾT ĐỊNH 

CÔNG NHẬN THUẬN TÌNH LY HÔN VÀ SỰ THOẢ THUẬN CỦA CÁC ĐƢƠNG SỰ 

Căn cứ vào Điều 187 và Điều 188 của Bộ luật tố tụng dân sự;  

Căn cứ vào Điều 90 Luật hôn nhân và gia đình;  

Căn cứ vào biên bản ghi nhận sự tự nguyện ly hôn và hoà giải thành 

ngày…..tháng……năm ….. về việc các đương sự đã thật sự tự nguyện ly hôn và 

thoả thuận được với nhau về việc giải quyết toàn bộ vụ án về hôn nhân và gia 

đình thụ lý số:…/…./TLST-HNGĐ ngày…tháng… năm.... .  

XÉT THẤY: 

Việc thuận tình ly hôn và thoả thuận của các đƣơng sự đƣợc ghi trong biên bản ghi nhận sự 

tự nguyện ly hôn và hoà giải thành ngày….tháng….năm …..là hoàn toàn tự nguyện và 

không trái pháp luật, không trái đạo đức xã hội. 

Đã hết thời hạn bảy ngày, kể từ ngày lập biên bản ghi  nhận sự tự nguyện ly hôn và 

hoà giải thành, không có đƣơng sự nào thay đổi ý kiến về sự thoả thuận đó.  

QUYẾT ĐỊNH: 

1. Công nhận sự thuận tình ly hôn giữa 
(2)

…………………………...………………..

2. Công nhận sự thoả thuận của các đƣơng sự:
(3)

…………………………..... . . . . . . . .…………………………..... . . .….... . . . . . . . . . . . . . .  

…………………………..... . . . . . . . .………………………….....….... . . . . . . . . . . . . . . . . .

3. Sự thoả thuận của các đƣơng sự cụ thể nhƣ sau:
(4)

…………………………..... . . . . . . . .…………………………..... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

…………………………..... . . . . . . . .…………………………..... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

4. Quyết định này có hiệu lực pháp luật ngay sau khi đƣợc ban hành và không bị kháng cáo,

kháng nghị theo thủ tục phúc thẩm. 

Nơi nhận: 

(Ghi theo quy định tại đoạn 2 Khoản 1 

Điều 187 của BLTTDS). 

TOÀ ÁN NHÂN DÂN..... .. ...  

Thẩm phán 

__________________________________________________________________________

________________ 

Hướng dẫn sử dụng mẫu số 09a: 
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  (1) Ghi tên Toà án nhân dân ra quyết định công nhận sự thoả thuận của các đƣơng sự; nếu 

là Toà án nhân dân cấp huyện, thì cần ghi rõ Toà án nhân dân huyện gì thuộc tỉnh, thành phố 

trực thuộc trung ƣơng nào (ví dụ: Toà án nhân dân huyện X, tỉnh H), nếu là Toà án nhân dân 

tỉnh, thành phố trực thuộc trung ƣơng, thì ghi rõ Toà án nhân dân tỉnh (thành phố) nào (ví dụ: 

Toà án nhân dân thành phố Hà Nội). 

  (2) Ghi họ tên, địa chỉ của chồng và của vợ. Tuỳ theo độ tuổi mà ghi Ông hoặc Bà, Anh hoặc Chị 

trƣớc khi ghi họ tên. 

  (3) Ghi họ tên, địa vị pháp lý trong vụ án, địa chỉ của các đƣơng sự theo thứ tự nhƣ hƣớng 

dẫn cách ghi trong mẫu bản án sơ thẩm (ban hành kèm theo Nghị quyết số 01/2005/NQ-

HĐTP ngày 31-3-2005 của Hội đồng Thẩm phán Toà án nhân dân tối cao). 

  (4) Ghi đầy đủ lần lƣợt các thoả thuận của các đƣơng sự về từng vấn đề phải giải quyết 

trong vụ án đã đƣợc thể hiện trong biên bản ghi nhận sự tự nguyện ly hôn và hoà giải thành 

(kể cả án phí). 

183



TOÀ ÁN NHÂN DÂN TỐI CAO 

Số: 218/2005/KHXX 

V/v Giám đốc các quyết định giải 

 quyết việc dân sự  

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 Hà Nội, ngày 29 tháng 9 năm 2005 

Kính gửi: Toà án nhân dân thành phố Hồ Chí Minh 

Sau khi nghiên cứu Công văn số 1620/GĐKT-DS ngày 13/6/2005 của Toà án nhân 

dân thành phố Hồ Chí Minh, Toà án nhân dân tối cao có ý kiến như sau: 

Theo quy định tại Điều 316 của Bộ luật tố tụng dân sự thì nói chung các quyết định 

giải quyết việc dân sự đều có thể bị kháng cáo, kháng nghị theo thủ tục phúc thẩm, trừ các 

quyết định quy định tại khoản 2 và khoản 3 Điều 28 của Bộ luật tố tụng dân sự. Hai 

trường hợp này là Toà án ra quyết định công nhận thuận tình ly hôn, nuôi con, chia tài sản 

khi ly hôn hoặc công nhận sự thoả thuận về thay đổi người trực tiếp nuôi con. 

Theo quy định tại Điều 311 của Bộ luật tố tụng dân sự thì “Toà án áp dụng những 

quy định khác của Bộ luật này không trái với những quy định của Chương này để giải 

quyết những việc dân sự quy định tại các khoản 1,2,3,4 và 6 Điều 26, các khoản 1,2,3,4,5 

và 7 Điều 28, khoản 1 và khoản 4 Điều 30, khoản 3 Điều 32 của Bộ luật này”; do đó, khi 

phát hiện quyết định gải quyết việc dân sự không phù hợp với những tình tiết khách quan 

của vụ án; có hành vi vi phạm nghiêm trọng thủ tục tố tụng; có sai lầm nghiêm trọng 

trong việc áp dụng pháp luật (Điều 283 của Bộ luật tố tụng dân sự) hoặc khi phát hiện sự 

thoả thuận đó là do bị nhầm lẫn, lừa dối, đe doạ hoặc trái pháp luật, trái đạo đức xã hội 

(khoản 2 Điều 188 của Bộ luật tố tụng dân sự) thì căn cứ vào các quy định tương ứng của 

Bộ luật tố tụng dân sự (Điều 311, Điều 285, Điều 283 hoặc Điều 188) người có thẩm 

quyền kháng nghị giám đốc thẩm có thể kháng nghị quyết định giải quyết việc dân sự 

theo thủ tục giám đốc thẩm. Thủ tục giám đốc thẩm được thực hiện theo quy định tại 

Chương XVIII của Bộ luật tố tụng dân sự. 

Trên đây là ý kiến của Toà án nhân dân tối cao để Quý Toà tham khảo trong khi 

giải quyết các việc dân sự cụ thể ở địa phương. 

Nơi nhận: 

- Như trên; 

- Toà DS, Toà KT, Toà LĐ (TANDTC); 

- VKSNDTC (để phối hợp); 

-Đ/c Chánh án TANDTC (để báo cáo); 

- Các Đ/c Phó Chánh án TANDTC (để 

biết); 

- Lưu VP, Viện KHXX (TANDTC) 

KT. CHÁNH ÁN 

PHÓ CHÁNH ÁN THƯỜNG TRỰC 

(đã ký) 

                 Đặng Quang Phương 
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TOA AN NHAN DAN TOI CAO 

So: 1 J :2_ /2005/KHXX 
Viv: cJ6i co quan thi hanh an Ira I �i tai san 

CONG HOA XA H()I CHU NGHIA VJ.tT NAM 
D<)c l�p - Tt,r do - Hanh phuc 

Ha N9i, ngay 13 thang 6 niim 2005 

Kinh giri: Toa an nhan dan huy�n Hon Dat- tinh Kien Giang 

Toa an nhan dan toi cao nh�n duqc Ban kien ngh! ngay 12-5-2005 cua co quan thi hanh 
an huy¢n Hon Oat va ban kien ngh! so 96/CV-THA ngay 20-5-2005 cua Ca quan thi hanh an 
tinh Kien Giang kien ngh! Toa an nhan dan t6i cao xem xet vi�c Toa an nhan dan huy¢n Hon 
Oat, tinh Kien Giang th� ly don khoi ki¢n cua ba Ph�m Th! Oyp vq 6ng Luu Binh Hien (th� 
ly s6 97 /DSSf ngay 6-4-2005) doi ccr quan thi hanh an huy¢n Hon Dat tra l�i s6 tien 
222.500.000d dang bike bien t�m gifr d� bao dam thi hanh an cho 6ng Hien va vi�c tri�p t�p 
co quan thi hanh an huy¢n Hon Dat tham gia hoa giai voi tu each la b! don trong � an la 
kh◊ng dung quy d!nh cua Phap l�nh thi hanh an dan Slf. 

Sau khi nghien cuu n(>i dung cac ban kien nghi cua ca quan thi hanh an huy¢n Hon Oat 
va ccr quan thi hanh an tinh Kien Giang cung cac tai li¢u grri kem theo, Toa an nhan dan t6i 
cao luu y Toa an nhan dan huy�n Hon Dat m(>t s6 van de sau day: 

A 

Ba Ph�m Th! Dyp c6 quan h¢ s6ng chung vm 6ng Luu Binh Hien (Yi¢t kieu t�i 

My). l Ong Luu Binh Hien la ngucri phai thi hanh an theo ban an dan sv so 230/DSPT ngay 05-J.-0-
•' 2000 cua Toa phuc tham Toa an nhan dan t6i cao t�i thanh ph6 Ho Chf Minh va Quyet d r.t!} 
s6 03/QO-HGT ngay 27-5-2004 cua Toa an nhan dan tinh Kien Giang vm t6ng s6 tien � ai 

thi hanh an la 222.500.000d. 
I 

S6 tien 222.500.000d ma Co quan thi hanh an huy¢n Hon Oat, thu tu s6 tien ba Oyp, 
6ng Hien ban nha dat bi ke bien cho ba Phuqng tuong ung vcri so Lien ma 6ng Hien phai thi 
hanh an. Nay ba Dyp khoi ki¢n Ca quan thi hanh an huy¢n Hon Dat ra Toa an huy�n Hon 
Oat de doi l<;1i s6 tien d6 voi ly do s6 tien nay la tai san rieng cua ba Oyp. 

De xem xet giai quyet yeu cau ci1a ba Dyp, Toa an phai phan bi¢t nhu sau:

1. Ca quan thi hanh an huy¢n Hon Dat da ke bien thu giii so ticn 222.500.000d de thi
h�mh an doi vcri 6ng Hien. 

Neu ba D�p, ong Hien cho rang quyet d!nh ke bien, gifr tai san cua Chap hanh vien Ca

quan thi hanh an huy�n Hon Dat la trai phap lu�t, xam ph�m quyen va lqi fch hqp phap cua 
ba Dyp va 6ng Hien, thl ba Dyp, ong Hien c6 quyen khieu n<;1i quyet d!nh d6 den thu tnrong 
co quan thi hanh an c6 thfim quyen de giai quyet theo thu tt:1c quy d!nh t,;li Oieu 60 va Oieu 
62 cua Phap l�nh thi hanh an dan SlJ ma kh6ng c6 quyen khai ki�n Chap hanh vien ho�c Ca

quan thi hanh an ra Toa an theo thu ll,lC to t1,1ng dan Slf.
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2. Ba Dyp chi c6 quyen khoi. ki¢n ra Toa an trong tnrong hqp quy dinh t�i khoan 5 Dieu

41 Phap 
 

l¢nh thi hanh an dan Slf; ct,1 the la: 
"Khi ke bien tai san, neu c6 tranh chap thl Chap hanh vien van tien hanh ke bien va giai 

thfch cho dtrong St! ve quyen khoi ki¢n theo thu tt,1c to tt,mg dan Slf. Het thoi h�n ba thang, ke 
ttr ngay ke bien ma khOng c6 ngtrcri khoi. ki¢n, thl tai san bi ke bien dtrqc xu ly de thi hanh 
an. 

Trong trtrong hqp can xac djnh quyen so hfru cua ngtroi phai thi hanh an trong khoi tai 
san chung ma cac ben khong thoa thu� dtrqc, thl ngtrcri dtrqc thi hanh an ho�c Chap hanh 
vien c6 quyen yeu cau Toa an giai quyet". 

Nhtr v�y, neu ba Dyp cho rang khoan tien ma Co quan thi hanh an ke bien, thu giir d� 
bao dam thi hanh an d6i v& ong Hien la tai san rieng cua ba Dyp, thi ba Dyp phai khoi. ki¢n 
yeu cau Toa an xac djnh tai san d6 la tai san thu9c so hfru rieng cua mlnh ma kh6ng phai la 
tai san rieng cua ong Hien ho�c tai san chung v& ong Hien. Trong trtrong hqp ba Dyp va cmg 
Hien deu cho rAng tai san d6 la cua ba Dyp, thi ngtroi dtrqc thi hanh an ho�c Chap hanh vien 
c6 quyen yeu cau Toa an xac djnh quyen sb huu doi vai tai san d6. Chi trong cac tnrong hqp 
nay. Toa an mm tht,1 ly giai quyet. 

Do d6, vi¢c Toa an huy¢n Hon dat, tinh Kien Giang tht,1 ly don khoi. ki¢n cua ba Dyp 
doi Ca quan thi hanh an huy¢n Hon Dat, tinh Kien Giang phai tra 1� 222.500.000d va xac 
a khOng dung tham  
djnh 
quyen 

Ca

va 
quan 
kh6ng 

thi 
dung 

hanh 
v6'i 

an 
cac 

huy¢n 
quy dinh 

Hon 
cua 
Dat, 

Phap 
tinh 

l¢nh 
Kien 

Thi 
Giang 

hanh 
la 
an 

bi 
dan 

don 
SlJ.

l
 

Vi v�y. Toa an can can cu vao khoan 2 Dieu 192 B◊ lu�t to t9ng dan sv ra quyet 
dinh chi giai quyet Vl,l an dan SlJ. 

Tren day la y kien cua Toa an nhan dan toi cao de quy Toa tham khao trong vi¢c
giaquyet Vl,l an ct,1 th� t�i dja phtrong.

Noi nhan: 

- Nl11ure11;- TAND ti11h Kie11 Giang: 

}· Thi himh a11 /111yef11 Him D<it; • . .- Thi himh 011 ti11h Kie11 Giang: (de b1e1) · Die Cluinh an TANDTC (de boo cao):
• L1(11 VP, Vief11 KHXX(TANDTC).

2 

K.TCHANH AN

TOAANNHANDANT6ICAO 
Ph6 chanh an thtrong tn,rc 
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TOÀ ÁN NHÂN DÂN TỐI CAO 

******** 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

******** 

Số: 18/2005/KHXX Hà Nội, ngày 02 tháng 2 năm 2005 

CÔNG VĂN 

CỦA TÒA ÁN NHÂN DÂN TỐI CAO SỐ 18/2005/KHXX NGÀY 02 THÁNG 02 NĂM 2005 

VỀ VIỆC THAM GIA PHIÊN TÒAPHÚC THẨM CỦA VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN 

Kính gửi: - Tòa án nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

- Tòa án nhân dân các huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh

Tòa án nhân dân tối cao nhận được Công văn số 86/CV-VKSTC-V5 ngày 14/01/2005 của Viện 

kiểm sát nhân dân tối cao đề nghị phối hợp hướng dẫn thi hành quy định tại Khoản 2 Điều 264 

Bộ luật Tố tụng dân sự về việc tham gia phiên tòa phúc thẩm của Viện Kiểm sát nhân dân đối 

với các vụ án đã được xét xử sơ thẩm trước ngày 01/01/2005 mà sau ngày 01/01/2005 mới được 

xét xử theo thủ tục phúc thẩm. 

Sau khi thống nhất ý kiến với Viện kiểm sát nhân dân tối cao, Tòa án nhân dân tối cao hướng 

dẫn các Tòa án nhân dân các cấp như sau: 

Theo quy định tại Khoản 2 Điều 264 Bộ luật Tố tụng dân sự thì "Kiểm sát viên Viện kiểm sát 

cùng cấp phải tham gia phiên tòa phúc thẩm trong trường hợp Viện Kiểm sát kháng nghị hoặc đã 

tham gia phiên tòa sơ thẩm". Tuy nhiên, Viện Kiểm sát chỉ tham gia phiên tòa sơ thẩm trong 

những trường hợp quy định tạ Khoản 2 Điều 21 Bộ luật Tố tụng dân sự. 

Căn cứ vào những quy định trên đây của Bộ luật Tố tụng dân sự thì đối với các vụ án dân sự, hôn 

nhân và gia đình, kinh tế, lao động đã được xét xử sơ thẩm trước ngày 01/01/2005 mà Viện 

Kiểm sát cùng cấp đã tham gia phiên tòa sơ thẩm, nhưng sau ngày 01/01/2005 Tòa án mới đưa 

vụ án ra xét xử theo thủ tục phúc thẩm, thì về nguyên tắc chung Tòa án thông báo cho Viện kiểm 

sát nhân dân biết lịch xét xử vụ án và đề nghị Viện Kiểm sát cùng cấp tham gia phiên tòa phúc 

thẩm. Trong trường hợp khi mở phiên tòa mà Kiểm sát viên Viện Kiểm sát cùng cấp vắng mặt 

tại phiên tòa phúc thẩm thì cần phân biệt như sau: 

1. Nếu Kiểm sát viên Viện kiểm sát cùng cấp tham gia phiên tòa sơ thẩm thuộc một trong các

trường hợp quy định tại Khoản 2 Điều 21 Bộ luật Tố tụng dân sự, thì khi Kiểm sát viên Viện

kiểm sát cùng cấp vắng mặt tại phiên tòa phúc thẩm, Tòa án phải hoãn phiên tòa theo quy định

tại Khoản 1 Điều 266 Bộ luật Tố tụng dân sự.

2. Nếu Kiểm sát viên Viện Kiểm sát cùng cấp đã tham gia phiên tòa sơ thẩm không thuộc một

trong các trường hợp quy định tại Khoản 2 Điều 21 Bộ luật Tố tụng dân sự, thì khi Kiểm sát viên

Viện Kiểm sát cùng cấp vắng mặt tại phiên tòa phúc thẩm, Tòa án vẫn tiến hành xét xử phúc

thẩm vụ án theo thủ tục chung.

Đặng Quang Phương 

(Đã Ký) 
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TÒA ÁN NHÂN DÂN TỐI CAO 

******* 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

******* 

Số: 227/2004/KHXX 

V/v ủy quyền của Chủ tịch UBND 

tham gia tố tụng tại TAND 

Hà Nội, ngày 30 tháng 12 năm 2004 

Kính gửi: - Các Tòa án Nhân dân huyện, quận, thị Xã, Thành phố thuộc tỉnh 

- Các Tòa án Nhân dân tỉnh, Thành phố trực thuộc Trung ương 

Trong thời gian qua Tòa án nhân dân tối cao nhận được Công văn của một số Tòa án nhân 

dân địa phương đề nghị hướng dẫn việc có chấp nhận hay không chấp nhận văn bản của Ủy 

ban nhân dân do Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân ký ủy quyền cho cán bộ thuộc quyền, đại 

diện tham gia tố tụng dân sự, hành chính. Về vấn đề này, Tòa án nhân dân tối cao hướng dẫn 

các Tòa án nhân dân các cấp như sau: 

Theo quy định của pháp luật tố tụng dân sự, hành chính thì đương sự là pháp nhân tham gia 

tố tụng thông qua người lãnh đạo của mình hoặc người đại diện được pháp nhân ủy quyền 

bằng văn bản. 

Theo quy định tại Điều 126 Luật tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân năm 2003 

thì “Chủ tịch Ủy ban nhân dân là người lãnh đạo và điều hành công việc của Ủy ban nhân 

dân… Phó chủ tịch và các thành viên khác của Ủy ban nhân dân thực hiện nhiệm vụ, quyền 

hạn do Chủ tịch Ủy ban nhân dân phân công và phải chịu trách nhiệm trước Chủ tịch Ủy ban 

nhân dân về việc thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn được giao…”. 

Như vậy, căn cứ vào các quy định trên đây thì Ủy ban nhân dân tham gia tố tụng tại Tòa án 

nhân dân thông qua Chủ tịch Ủy ban nhân dân hoặc người đại diện được Chủ tịch Ủy ban 

nhân dân ủy quyền bằng văn bản. 

Đối với trường hợp Ủy ban nhân dân tham gia tố tụng tại Tòa án nhân dân giải quyết các vụ 

án dân sự, hành chính liên quan đến lĩnh vực Phó chủ tịch Ủy ban nhân dân được Chủ tịch 

Ủy ban nhân dân phân công phụ trách thì Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân được quyền tự 
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mình thay mặt Chủ tịch Ủy ban nhân dân tham gia tố tụng hoặc ủy quyền bằng văn bản cho 

người khác tham gia tố tụng Tòa án chấp nhận văn bản ủy quyền đó là hợp pháp. 

KT. CHÁNH ÁN 

TÒA ÁN NHÂN DÂN TỐI CAO 

PHÓ CHÁNH ÁN 

Đã ký: Đặng Quang Phương 

------------------------------------------------------------- 

Sao lục số: 12/VP Hà Nội, ngày 14 tháng 1 năm 2005 

Nơi nhận: 

- Các đ/v: Vụ 5, Vụ 12, VPT1, VPT2, 3, 

hai trường KS, TCKS, Báo BVPL; 

- Các VKS tỉnh, TP 

- Lưu. 

90b 

TL. VIỆN TRƯỞNG 

VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN TỐI 

CAO 

PHÓ VĂN PHÒNG 

Đỗ Đức Thà 
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TOÀ ÁN NHÂN DÂN TỐI CAO 

******** 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

******** 

Số: 222/2004/KHXX Hà Nội, ngày 17 tháng 12 năm 2004 

CÔNG VĂN 

CỦA TOÀ ÁN NHÂN DÂN TỐI CAO SỐ 222/2004/KHXX NGÀY 17 THÁNG 12 

NĂM 2004 VỀ VIỆC GIẢI QUYẾT YÊU CẦU BỒI THƢỜNG THIỆT HẠI DO NGƢỜI 

CÓ THẨM QUYỀN CỦA CƠ QUAN TIẾN HÀNH TỐ TỤNG GÂY RA 

Kính gửi: Toà án nhân dân tỉnh Tây Ninh 

Sau khi nghiên cứu Công văn số 25/CV-TA ngày 25-9-2004 của Toà án nhân dân 

tỉnh Tây Ninh, Toà án nhân dân tối cao có ý kiến nhƣ sau: 

Việc bồi thƣờng thiệt hại do ngƣời có thẩm quyền của cơ quan tiến hành tố tụng gây 

ra đƣợc quy định tại Điều 624 Bộ luật dân sự và tại Nghị định số 47/CP ngày 03-5-1997 của 

Chính phủ về việc giải quyết bồi thƣờng thiệt hại do công chức, viên chức nhà nƣớc, ngƣời 

có thẩm của cơ quan tiến hành tố tụng gây ra (sau đây gọi tắt là Nghị định số 47). 

Các văn bản quy phạm pháp luật nói trên quy định nguyên tắc chung đối với việc bồi 

thƣờng thiệt hại do ngƣời có thẩm quyền của cơ quan tiến hành tố tụng gây ra trong khi thực 

hiện nhiệm vụ điều tra, truy tố, xét xử và thi hành án. 

Điều 6 Nghị định số 47 có quy định "trong trƣờng hợp các bên không thoả thuận 

đƣợc với nhau về việc bồi thƣờng thiệt hại hoặc một trong các bên không thực hiện nghiêm 

chỉnh thoả thuận, thì các bên có quyền yêu cầu Toà án giải quyết". Tuy nhiên, việc Toà án 

giải quyết yêu cầu đòi bồi thƣờng thiệt hại do ngƣời có thẩm quyền của cơ quan tiến hành tố 

tụng gây ra trong khi thực hiện nhiệm vụ điều tra, truy tố xét xử và thi hành án phải theo quy 

định của cơ quan có thẩm quyền (trƣờng hợp nào đƣợc bồi thƣờng, các khoản đƣợc bồi 

thƣờng, mức bồi thƣờng...). Cho đến thời điểm này Uỷ ban thƣờng vụ Quốc hội mới có Nghị 

quyết số 388/NQ-UBTVQH11 ngày 17-3-2003 về bồi thƣờng thiệt hại cho ngƣời bị oan do 

ngƣời có thẩm quyền trong hoạt động tố tụng hình sự gây ra và các cơ quan có thẩm quyền ở 

trung ƣơng đã ban hnàh Thông tƣ liên tịch số 01/2004/TTLT-VKSNDTC-BCA-TANDTC-

BTP-BQP-BTC ngày 25-3-2004 hƣớng dẫn thi hành một số quy định của Nghị quyết này. 

Nhƣ vậy cho đến thời điểm này trong trƣờng hợp các bên không thƣơng lƣợng đƣợc với 

nhau về việc bồi thƣờng thiệt hại hoặc trong trƣờng hợp cơ quan có trách nhiệm bồi thƣờng 

thiệt hại không tiến hành thƣơng lƣợng trong hạn luật định đối với thiệt hại do ngƣời có 

thẩm quyền trong hoạt động tố tụng hình sự gây ra thì ngƣời bị thiệt hại hoặc ngƣời đại diện 

hợp pháp của họ có quyền yêu cầu Toà án giải quyết và Toà án phải thụ lý giải quyết theo 

quy định của các văn bản quy phạm pháp luật nêu trên. 

Đối với các trƣờng hợp yêu cầu Toà án giải quyết việc bồi thƣờng thiệt hại do ngƣời 

có thẩm quyền trong hoạt động tố tụng dân sự, kinh tế, lao động, hành chính và thi hành án 

dân sự gây ra, theo quy định của pháp luật thì đây là quyền của đƣơng sự, nhƣng do chƣa có 

quy định cụ thể của các cơ quan nhà nƣớc có thẩm quyền, cho nên Toà án chƣa có căn cứ để 
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thụ lý giải quyết. Vì vậy, khi có đơn yêu cầu Toà án giải quyết việc bồi thƣờng thiệt hại 

trong các trƣờng hợp này thì Toà án chƣa thụ lý giải quyết. 

Toà án nhân dân tối cao thông báo để quý Toà biết. 

Đặng Quang Phương 

(Đã Ký)  
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TOÀ ÁN NHÂN DÂN TỐI CAO 

 ******** 
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 *******

Số: 118/2004/KHXX 

V/v thi hành Mục 4 Nghị quyết số 

32/2004/QH11 của Quốc hội 

Hà Nội, ngày 22 tháng 7 năm 2004 

Kính gửi: - Các Toà án nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương 

- Toà dân sự, Toà kinh tế, Toà lao động, Toà án nhân dân tối cao 

Ngày 15-6-2004, Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam khoá XI kỳ họp thứ 
5 đã thông qua Bộ luật tố tụng dân sự và Nghị quyết số 32/2004/QH11 “Về việc thi hành 
Bộ luật tố tụng dân sự”. 

Mục 4 của Nghị quyết quy định: 

“Kể từ ngày Bộ luật tố tụng dân sự được công bố cho đến ngày có hiệu lực: 

a) Thời hạn kháng nghị theo thủ tục giám đốc thẩm, tái thẩm đối với bản án, quyết định dân sự,

hôn nhân và gia đình, kinh tế, lao động đã có hiệu lực pháp luật trước ngày Bộ luật tố tụng dân 

sự được công bố thì áp dụng theo quy định tương ứng tại Điều 73 và Điều 79 của Pháp lệnh thủ 

tục giải quyết các vụ án dân sự, Điều 77 và Điều 83 của Pháp lệnh thủ tục giải quyết các vụ án 

kinh tế, Điều 75 của Pháp lệnh thủ tục giải quyết các tranh chấp lao động; 

b) Thời hạn kháng nghị theo thủ tục giám đốc thẩm, tái thẩm đối với bản án, quyết định dân

sự, hôn nhân và gia đình, kinh tế, lao động có hiệu lực pháp luật sau ngày Bộ luật tố tụng 
dân sự được công bố thì áp dụng theo quy định tại Điều 288 và Điều 308 của Bộ luật tố 

tụng dân sự”. 

Ngày 24-6-2004 Chủ tịch nước đã ký Lệnh số 13/2004/L/CTN về việc công bố Bộ luật tố 

tụng dân sự và Lệnh số 17/2004/L/CTN về việc công bố Nghị quyết số 32/2004/QH11. 

Để thi hành đúng quy định tại Mục 4 nêu trên, Toà án nhân dân tối cao lưu ý một số 
điểm như sau: 

1. Về việc kháng nghị theo thủ tục giám đốc thẩm, tái thẩm đối với bản án, quyết định dân

sự, hôn nhân và gia đình, kinh tế, lao động đã có hiệu lực pháp luật trước 0 giờ 00 ngày 24-
6-2004 (ngày Bộ luật tố tụng dân sự được công bố). 

a. Thời hạn kháng nghị theo thủ tục giám đốc thẩm đối với bản án, quyết định dân sự, hôn

nhân và gia đình chỉ được tiến hành trong thời hạn ba năm, kể từ ngày bản án, quyết định có 

hiệu lực pháp luật; việc kháng nghị theo hướng không gây thiệt hại cho bất cứ đương sự 

này thì không bị hạn chế về thời gian. Thời hạn kháng nghị theo thủ tục tái thẩm là một 

năm, kể từ ngày phát hiện được tình tiết quy định tại Điều 78 của Pháp lệnh Thủ tục giải 

quyết các vụ án dân sự; việc kháng nghị theo hướng không gây thiệt hại cho bất cứ đương 

sự nào không bị hạn chế về thời gian. 
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b. Thời hạn kháng nghị theo thủ tục giám đốc thẩm đối với bản án, quyết định kinh tế là 

chíntháng và thời hạn kháng nghị theo thủ tục tái thẩm là một năm, kể từ ngày bản án, quyết 

định có hiệu lực pháp luật. 

c. Thời hạn kháng nghị theo thủ tục giám đốc, tái thẩm đối với bản án, quyết định lao động

là sáu tháng, kể từ ngày bản án, quyết định có hiệu lực pháp luật; nếu việc kháng nghị có lợi 
cho người lao động, thì thời hạn đó là một năm. 

2. Về việc kháng nghị theo thủ tục giám đốc thẩm, tái thẩm đối với bản án, quyết định dân sự,

hôn nhân và gia đình, kinh tế, lao động có hiệu lực pháp luật sau 0 giờ ngày 24-6-2004. 

a. Thời hạn kháng nghị theo thủ tục giám đốc thẩm đối với bản án, quyết định dân sự,

hôn nhân và gia đình, kinh tế, lao động được tiến hành trong thời hạn chung là ba năm, kể 
từ ngày bản án, quyết định có hiệu lực pháp luật. 

b. Thời hạn kháng nghị theo thủ tục tái thẩm đối với bản án, quyết định dân sự, hôn nhân
và gia đình, kinh tế, lao động được tiến hành trong thời hạn chung là một năm, kể từ ngày 

người có thẩm quyền kháng nghị biết được căn cứ để kháng nghị theo thủ tục tái thẩm quy 

định tại Điều 305 của Bộ luật tố tụng dân sự. 

3. Về thẩm quyền của Hội đồng giám đốc thẩm

a. Đối với bản án, quyết định dân sự, hôn nhân và gia đình, kinh tế, lao động đã có hiệu lực

pháp luật mà bị kháng nghị theo thủ tục giám đốc thẩm trước 0 giờ 00 ngày 24-6-2004, thì 

Hội đồng giám đốc thẩm có quyền quyết định theo quy định tương ứng tại Điều 77 của 

Pháp lệnh Thủ tục giải quyết các vụ án dân sự, tại Điều 80 của Pháp lệnh Thủ tục giải quyết 

các vụ án kinh tế, tại Điều 78 của Pháp lệnh Thủ tục giải quyết các tranh chấp lao động. 

b. Đối với bản án, quyết định dân sự, hôn nhân và gia đình, kinh tế, lao động đã có hiệu lực
pháp luật mà bị kháng nghị theo thủ tục giám đốc thẩm sau 0 giờ 00 ngày 24-6-2004 thì Hội 

đồng giám đốc thẩm có quyền quyết định theo quy định tại Điều 297 của Bộ luật tố tụng dân 
sự, cụ thể là: 

- Không chấp nhận kháng nghị và giữ nguyên bản án, quyết định đã có hiệu lực pháp luật; 

- Giữ nguyên bản án, quyết định đúng pháp luật của Toà án cấp dưới đã bị huỷ hoặc bị sửa; 

- Huỷ bản án, quyết định đã có hiệu lực pháp luật để xét xử sơ thẩm lại hoặc xét xử 
phúc thẩm lại; 

- Huỷ bản án, quyết định của Toà án đã xét xử vụ án và đình chỉ giải quyết vụ án. 

Nhận được Công văn này, đề nghị các đồng chí Chánh án Toà án nhân dân tỉnh, thành phố 

trực thuộc Trung ương, các đồng chí Chánh án Toà án dân sự, Toà án kinh tế, Toà án lao 

động, Toà án nhân dân tối cao cần phổ biến và quán triệt cho cán bộ, công chức trong cơ 

quan, đơn vị mình biết để bảo đảm thực hiện đúng quy định tại Mục 4 Nghị quyết số 

32/2004/QH11 ngày 15-6-2004 của Quốc hội. 

KT. CHÁNH ÁN TOÀ ÁN NHÂN DÂN TỐI CAO 

PHÓ CHÁNH ÁN 

  Đặng Quang Phương 
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TOÀ ÁN NHÂN DÂN TỐI 

CAO 

------- 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

--------------- 

Số: 116/2004/KHXX 

V/v thực hiện thẩm quyền của 

TAND theo quy định của Luật 

Đất đai năm 2003 

Hà Nội, ngày 22 tháng 7 năm 2004 

Kính gửi:  - Các Toà án nhân dân quận, huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh 

 - Các Toà án nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương 

 - Các đơn vị trực thuộc Toà án nhân dân tối cao  

Luật Đất đai năm 2003 có hiệu lực thi hành từ ngày 01-7-2004. Toà án nhân dân tối cao 

cùng Bộ Tài nguyên và Môi trường, Viện kiểm sát nhân dân tối cao đang khẩn trương hoàn 

thiện Thông tư liên tịch hướng dẫn về thẩm quyền trong việc giải quyết các tranh chấp 

quyền sử dụng đất theo quy định của Luật Đất đai năm 2003. Trong khi chờ văn bản hướng 

dẫn của liên ngành, Toà án nhân dân tối cao lưu ý Toà án nhân dân các địa phương thực hiện 

một số điểm sau đây: 

1. Về đối tượng đất mà tranh chấp về quyền sử dụng đất thuộc thẩm quyền giải quyết của

Toà án nhân dân. 

Theo quy định tại khoản 3 Điều 38 Luật Đất đai năm 1993, các tranh chấp về quyền sử dụng 

đất mà người sử dụng đất đã có giấy chứng nhận của cơ quan nhà nước có thẩm quyền và 

tranh chấp về tài sản gắn liền với quyền sử dụng đất đó thì do Toà án giải quyết. Quy định 

này đã được hướng dẫn thi hành tại Thông tư liên tịch số 01/2002/TTLT/TANDTC-

VKSNDTC-TCĐC ngày 03-01-2002 của Toà án nhân dân tối cao, Viện kiểm sát nhân dân 

tối cao, Tổng cục Địa chính “Hướng dẫn về thẩm quyền của Toà án nhân dân trong việc giải 

quyết các tranh chấp liên quan đến quyền sử dụng đất”. 

Tuy nhiên, theo quy định tại khoản 1 Điều 136 Luật Đất đai năm 2003, thì Toà án nhân dân 

có thẩm quyền giải quyết tranh chấp về quyền sử dụng đất mà đương sự có giấy chứng nhận 

quyền sử dụng đất hoặc có một trong các loại giấy tờ quy định tại các khoản 1, 2 và 5 Điều 

50 của Luật này và tranh chấp về tài sản gắn liền với đất. Như vậy, so với quy định tại khoản 
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3 Điều 38 Luật Đất đai năm 1993 về thẩm quyền của Toà án nhân dân giải quyết tranh chấp 

về quyền sử dụng đất, thì thẩm quyền của Toà án nhân dân giải quyết tranh chấp về quyền 

sử dụng đất quy định tại khoản 1 Điều 136 Luật Đất đai năm 2003 được mở rộng hơn nhiều; 

do đó, kể từ ngày 01-7-2004 trở đi, sau khi nhận được đơn khởi kiện của đương sự Toà án 

phải căn cứ vào quy định tại Điều 136, các khoản 1, 2 và 5 Điều 50 Luật Đất đai năm 2003 

nhằm xác định đúng thẩm quyền và thụ lý giải quyết tranh chấp quyền sử dụng đất theo thủ 

tục chung. 

2. Theo tinh thần quy định tại Điều 135 và Điều 136 Luật Đất đai năm 2003 thì tranh chấp

đất đai nhất thiết phải qua hoà giải tại Uỷ ban nhân dân xã, phường, thị trấn nơi có đất tranh 

chấp. Tranh chấp đất đai đã được hoà giải tại Uỷ ban nhân dân xã, phường, thị trấn (sau đây 

gọi tắt là UBND cấp xã) mà một bên hoặc các bên là đương sự không nhất trí, thì họ có 

quyền khởi kiện đến Toà án nhân dân cấp có thẩm quyền để yêu cầu giải quyết (nếu tranh 

chấp thuộc thẩm quyền giải quyết của Toà án nhân dân theo quy định tại Điều 136). Khi áp 

dụng quy định tại Điều 135 và Điều 136 Luật Đất đai năm 2003, Toà án cần chú ý: 

a. Kể từ ngày 01-7-2004 trở đi Toà án chỉ thụ lý, giải quyết tranh chấp đất đai, nếu tranh

chấp đất đai đã được hoà giải tại UBND cấp xã mà một bên hoặc các bên đương sự không 

nhất trí và khởi kiện đến Toà án. Trong trường hợp đương sự nộp đơn khởi kiện yêu cầu Toà 

án thụ lý, giải quyết tranh chấp đất đai mà tranh chấp đó chưa qua hoà giải tại UBND cấp xã 

thì Toà án trả lại đơn khởi kiện cho đương sự theo quy định tại khoản 4 Điều 36 Pháp lệnh 

Thủ tục giải quyết các vụ án dân sự và hướng dẫn cho họ thực hiện theo quy định tại Điều 

135 và Điều 136 Luật Đất đai năm 2003. 

b. Đối với tranh chấp đất đai mà Toà án đã thụ lý trước ngày 01-7-2004 thì Toà án tiếp tục

giải quyết mà không trả lại đơn khởi kiện cho đương sự để tiến hành việc hoà giải tại UBND 

cấp xã. 

3. Theo quy định tại khoản 2 Điều 136 Luật Đất đai năm 2003, thì tranh chấp về quyền sử

dụng đất mà đương sự không có giấy chứng nhận quyền sử dụng đất hoặc không có một 

trong các loại giấy tờ quy định tại các khoản 1, 2 và 5 Điều 50 của Luật này được giải quyết 

như sau: 

a. Trường hợp Chủ tịch Uỷ ban nhân dân huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh giải

quyết lần đầu mà một bên hoặc các bên đương sự không đồng ý với quyết định giải quyết thì 

có quyền khiếu nại đến Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương 

giải quyết; quyết định của Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương 

là quyết định giải quyết cuối cùng. 
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b. Trường hợp Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương giải quyết

lần đầu mà một bên hoặc các bên đương sự không đồng ý với quyết định giải quyết thì có 

thể khiếu nại đến Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường, quyết định của Bộ trưởng Bộ Tài 

nguyên và Môi trường là quyết định cuối cùng. 

Căn cứ vào các quy định nêu trên thì sau khi có quyết định giải quyết cuối cùng của Chủ 

tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương hoặc của Bộ trưởng Bộ Tài 

nguyên và Môi trường, đương sự không có quyền khiếu kiện đối với quyết định đó tại Toà 

án nhân dân, trong trường hợp này nếu đương sự gửi đơn đến Toà án, thì Toà án căn cứ vào 

quy định tại khoản 2 Điều 136, khoản 2 Điều 138 Luật Đất đai năm 2003, khoản 3 Điều 31 

Pháp lệnh Thủ tục giải quyết các vụ án hành chính trả lại đơn cho đương sự. 

4. Việc giải quyết khiếu nại quyết định hành chính hoặc hành vi hành chính về quản lý đất

đai được quy định tại Điều 138 Luật Đất đai năm 2003 cần chú ý như sau: 

a. Khiếu nại quyết định hành chính hoặc hành vi hành chính về quản lý đất đai thuộc trường

hợp quy định tại điểm a và điểm b khoản 2 Điều 138 Luật Đất đai năm 2003 bắt buộc phải 

được Chủ tịch Uỷ ban nhân dân huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh (sau đây gọi tắt là 

chủ tịch UBND cấp huyện) hoặc Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung 

ương (sau đây gọi là Chủ tịch UBND cấp tỉnh) giải quyết. Sau khi có quyết định giải quyết 

lần đầu của Chủ tịch UBND cấp huyện hoặc Chủ tịch UBND cấp tỉnh mà người khiếu nại 

không đồng ý với quyết định đó thì có quyền khởi kiện tại Toà án nhân dân; do đó, đối với 

trường hợp đương sự gửi đơn khiếu kiện quyết định hành chính hoặc hành vi hành chính về 

quản lý đất đai đến Toà án mà khiếu kiện đó chưa có quyết định giải quyết lần đầu của 

người có thẩm quyền quy định tại điểm a và điểm b khoản 2 Điều 138 Luật Đất đai năm 

2003 thì Toà án không thụ lý. 

b. Thời hiệu khiếu nại quyết định hành chính, hành vi hành chính về quản lý đất đai, thời

hạn khiếu nại tiếp theo đến cơ quan có thẩm quyền hoặc khởi kiện tại Toà án nhân dân được 

quy định tại điểm c khoản 2 Điều 138 Luật Đất đai năm 2003. Các thời hạn này khác với 

thời hiệu khởi kiện quy định tại khoản 1 Điều 30 Pháp lệnh Thủ tục giải quyết các vụ án 

hành chính; do đó cần thực hiện quy định về thời hiệu, thời hạn quy định tại điểm c khoản 2 

Điều 138 Luật Đất đai năm 2003. 

5. Cần lưu ý là theo quy định tại khoản 3 Điều 138 Luật Đất đai năm 2003 thì từ nay trở đi

việc giải quyết khiếu nại về đất đai quy định tại khoản 2 Điều này không bao gồm trường 

hợp khiếu nại về quyết định giải quyết tranh chấp đất đai quy định tại khoản 2 Điều 136 

Luật Đất đai năm 2003. Theo tinh thần quy định này đối với quyết định giải quyết khiếu nại 
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về đất đai quy định tại khoản 2 Điều 136 Luật Đất đai năm 2003, đương sự không có quyền 

khởi kiện tại Toà án. 

6. Khi giải quyết tranh chấp về đất đai, Toà án cần nghiên cứu kỹ nội dung hướng dẫn tại

mục 1 Phần I Công văn số 2162/BTNMT-ĐĐ ngày 02-7-2004 của Bộ Tài nguyên và Môi 

trường về thẩm quyền giải quyết tranh chấp đất đai, giải quyết khiếu nại về đất đai để thực 

hiện cho đúng. 

KT. CHÁNH ÁN TOÀ ÁN NHÂN DÂN 

TỐI CAO  

PHÓ CHÁNH ÁN 

Đặng Quang Phương 
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TOÀ ÁN NHÂN DÂN TỐI 

CAO 

******** 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT 

NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

******** 

Số: 102/2004/KHXX 

V/v giải quyết yêu cầu bồi thường 

thiệt hại do người có thẩm quyền 

của cơ quan tiến hành tố tụng gây 

ra 

Hà Nội, ngày 07 tháng 6 năm 2004 

Kính gửi: Toà án nhân dân thành phố Hồ Chí Minh 

Sau khi nghiên cứu Công văn số 1047/DS ngày 20/4/2004 của Toà án nhân dân thành 

phố Hồ Chí Minh, Toà án nhân dân tối cao có ý kiến như sau: 

Việc bồi thường thiệt hại do người có thẩm quyền của cơ quan tiến hành tố tụng gây 

ra được quy định tại Điều 624 Bộ luật Dân sự và tại Nghị định số 47/CP ngày 03/5/1997 của 

Chính phủ về việc giải quyết bồi thường thiệt hại do công chức, viên chức nhà nước, người 

có thẩm quyền của cơ quan tiến hành tố tụng gây ra (sau đây gọi tắt là Nghị định số 47). 

Các văn bản quy phạm pháp luật nói trên quy định nguyên tắc chung đối với việc bồi 

thường thiệt hại do người có thẩm quyền của cơ quan tiến hành tố tụng gây ra trong khi thực 

hiện nhiệm vụ Điều tra, truy tố, xét xử và thi hành án. 

Điều 6 Nghị định số 47 có quy định “trong trường hợp các bên không thoả thuận 

được với nhau về việc bồi thường thiệt hại hoặc một trong các bên không thực hiện nghiêm 

chỉnh thoả thuận, thì các bên có quyền yêu cầu Toà án giải quyết”. Tuy nhiên, việc Toà án 

giải quyết yêu cầu đòi bồi thường thiệt hại do người có thẩm quyền của cơ quan tiến hành tố 

tụng gây ra trong khi thực hiện nhiệm vụ điều tra, truy tố, xét xử và thi hành án phải theo 

quy định của cơ quan có thẩm quyền (trường hợp nào được bồi thường, các khoản được bồi 

thường, mức bồi thường...). Cho đến thời điểm này Uỷ ban Thường vụ Quốc hội mới có 

Nghị quyết số 388/NQ-UBTVQH11 ngày 17/3/2003 về bồi thường thiệt hại cho người bị 

oan do người có thẩm quyền trong hoạt động tố tụng hình sự gây ra và các cơ quan có thẩm 

quyền ở trung ương đã ban hành Thông tư liên tịch số 01/2004/TTLT-VKSNDTC-BTP-

BQP-BTC ngày 25/3/2004 hướng dẫn thi hành một số quy định của Nghị quyết này. Như 

vậy, cho đến thời điểm này trong trường hợp các bên không thương lượng được với nhau về 

việc bồi thường thiệt hại hoặc trong trường hợp cơ quan có trách nhiệm bồi thường thiệt hại 

không tiến hành thương lượng trong hạn luật định đối với thiệt hại do người thẩm quyền 

trong hoạt động tố tụng hình sự gây ra thì người bị thiệt hại hoặc người đại diện hợp pháp 

của họ có quyền yêu cầu Toà án giải quyết và Toà án phải thụ lý giải quyết theo quy định 

của các văn bản quy phạm pháp luật nêu trên. 

Đối với các trường hợp yêu cầu Toà án giải quyết việc bồi thường thiệt hại do người 

có thẩm quyền trong hoạt động tố tụng dân sự, kinh tế, lao động, hành chính và thi hành án 

dân sự gây ra, theo quy định của pháp luật thì đây là quyền của đương sự, nhưng do chưa có 

quy định cụ thể của các cơ quan nhà nước có thẩm quyền, cho nên Toà án chưa có căn cứ để 
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thụ lý giải quyết. Vì vậy, khi có đơn yêu cầu Toà án giải quyết việc bồi thường thiệt hại 

trong các trường hợp này thì Toà án chưa thụ lý giải quyết. 

Toà án nhân dân tối cao thông báo để quý Toà biết. 

KT. CHÁNH ÁN TOÀ ÁN NHÂN DÂN TỐI 

CAO  

PHÓ CHÁNH ÁN 

Đặng Quang Phương 
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TOÀ ÁN NHÂN DÂN TỐI CAO 

******** 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

******** 

Số: 100/2004/KHXX 
V/v giải quyết yêu cầu tuyên bố một người là đã chết

Hà Nội, ngày 03 tháng 6 năm 2004 

Kính gửi: Toà án nhân dân tỉnh Bạc Liêu 

Sau khi nghiên cứu Công văn số 39/2004/CV-TDS ngày 06/4/2004 của Toà án nhân dân tỉnh 

Bạc Liêu, Toà án nhân dân tối cao có ý kiến như sau: 

1. Theo quy định tại Điều 91 của Bộ luật Dân sự thì người có quyền, lợi ích liên quan có thể yêu

cầu Toà án ra quyết định tuyên bố một người là đã chết. Theo quy định của pháp luật thì cha, mẹ 

và con, anh chị em ruột với nhau bao giờ cũng có quyền, lợi ích liên quan đối với nhau; do đó, về 

nguyên tắc chung họ có thể yêu cầu Toà án quyết định tuyên bố người kia là đã chết theo quy 

định của pháp luật. 

2. Để xác định Toà án nhân dân cấp huyện hay Toà án nhân dân cấp tỉnh có thẩm quyền giải

quyết yêu cầu tuyên bố một người là đã chết phải căn cứ vào quy định tại Điều 11 của Pháp lệnh 

Thủ tục giải quyết các vụ án dân sự; cụ thể là: 

- Trong trường hợp người yêu cầu Toà án tuyên bố một người là đã chết cư trú ở Việt Nam 

(không có sự tham gia của người Việt Nam ở nước ngoài...) thì đây là loại việc dân sự không có 

yếu tố nước ngoài, nên thuộc thẩm quyền giải quyết của Toà án nhân dân cấp huyện. Đối với 

trường hợp quý Toà nêu trong Công văn số 39/2004/CV-TDS mà chỉ có một mình anh Nguyễn 

Việt Kiều có đơn yêu cầu Toà án ra quyết định tuyên bố anh Nguyễn Hữu Trúc Khanh là đã chết 

thì Toà án nhân dân huyện Giá Rai có thẩm quyền giải quyết. 

- Đối với trường hợp trong số những người có đơn yêu cầu gửi Toà án vừa có người cư trú ở Việt 

Nam vừa có người định cư ở nước ngoài thì đây là loại việc dân sự có yếu tố nước ngoài, nên 

thuộc thẩm quyền giải quyết của Toà án nhân dân cấp tỉnh. Đối với trường hợp quý Toà nêu 

trong Công văn số 39/2004/CV-TDS mà cả anh Nguyễn Việt Kiều và bố mẹ anh định cư ở nước 

ngoài đều có đơn yêu cầu Toà án ra quyết định tuyên bố anh Nguyễn Hữu Trúc Khanh là đã chết 

thì Toà án nhân dân tỉnh Bạc Liêu có thẩm quyền giải quyết. 

Trên đây là ý kiến của Toà án nhân dân tối cao để quý Toà tham khảo trong việc giải quyết vụ án 

cụ thể tại địa phương. 

KT. CHÁNH ÁN TOÀ ÁN NHÂN DÂN TỐI CAO 

PHÓ CHÁNH ÁN 

Đặng Quang Phương 
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TOÀ ÁN NHÂN DÂN TỐI CAO 

******** 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

******** 

Số: 89/2004/KHXX 
V/v sử dụng hạn chế bất động sản liền kề

Hà Nội, ngày 17 tháng 5 năm 2004 

Kính gửi: Toà án nhân dân huyện Thủ Thừa, tỉnh Long An 

Sau khi nghiên cứu Công văn số 27/TA ngày 29/3/2004 của Toà án nhân dân huyện Thủ Thừa, tỉnh 

Long An, Viện Khoa học xét xử - Toà án nhân dân tối cao có ý kiến như sau:  

Theo quy định tại Điều 278 của Bộ luật Dân sự thì: “Chủ sở hữu nhà, người sử dụng đất có quyền sử 

dụng bất động sản liền kề thuộc sở hữu của người khác để bảo đảm các của mình về lối đi, cấp, thoát 

nước, đường dây tải điện, thông tin liên lạc và các nhu cầu cần thiết khác một cách hợp lý nhưng 

phải đền bù, nếu không có thoả thuận khác”. 

Như vậy, theo quy định tại Điều 278 nêu trên thì căn cứ để phát sinh quyền sử dụng bất động sản 

liền kề là nhu cầu về lối đi, cấp, thoát nước, đường dây tải điện, thông tin liên lạc và các nhu cầu cần 

thiết khác một cách hợp lý. Các nhu cầu cần thiết khác một cách hợp lý có thể là nhu cầu về sửa 

chữa, xây dựng nhà ở... mà cần phải sử dụng bất động sản liền kề hoặc khoảng không gian trên 

khuôn viên bất động sản liền kể của người khác. 

Đối chiếu với trường hợp nêu trong Công văn số 27/TA ngày 29/3/2004 của quý Toà thì ông Đặng 

Văn Trung có quyền yêu cầu được sử dụng hạn chế bất động sản liền kề thuộc sở hữu của ông Đỗ 

Trung Hoàng để tô tường nhà theo quy định tại Điều 278 của Bộ Luật dân sự. 

Khi giải quyết yêu cầu của ông Đặng Văn Trung quý Toà cần tiến hành hoà giải để hai bên thương 

lượng, thoả thuận với nhau về cách thức sử dụng khoảng không gian, tiền đền bù thoả đáng cho việc 

sử dụng khoảng không gian đó. 

Trong trường hợp các bên không thoả thuận được về mức độ đền bù thì Toà án buộc ông Đặng Văn 

Trung phải thanh toán khoản tiền đền bù thoả đáng cho Đỗ Trung Hoàng. 

Trên đây là ý kiến của Viện khoa học xét xử - Toà án nhân dân tối cao để quý Toà tham khảo trong 

việc giải quyết vụ án cụ thể tại địa phương. 

TL. CHÁNH ÁN TOÀ ÁN NHÂN DÂN TỐI CAO 

Q. VIỆN TRƯỞNG VIỆN KHOA HỌC XÉT XỬ 

Nguyễn Văn Luật 
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TOÀ ÁN NHÂN DÂN TỐI CAO 

******** 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

******** 

Số: 72/2004/KHXX Hà Nội, ngày 21 tháng 4 năm 2004 

CÔNG VĂN  

CỦA TOÀ ÁN NHÂN DÂN TỐI CAO SỐ 72/2004/KHXX NGÀY 21 THÁNG 4 NĂM 

2004 

Kính gửi: - Các đồng chí Chánh án Toà án nhân dân và Toà án Quân sự các cấp 

- Đồng chí Chánh án Toà án quân sự Trung ương, các đồng chí Chánh Toà 

các Toà Phúc thẩm và Toà Hình sự Toà án nhân dân tối cao 

Ngày 17/3/2003 Uỷ ban Thường vụ Quốc hội đã ban hành Nghị quyết số 388/2003/NQ-

UBTVQH11 về bồi thường thiệt hại cho người bị oan do người có thẩm quyền trong hoạt 

động tố tụng hình sự gây ra (sau đây gọi tắt là Nghị quyết số 388). Viện Kiểm sát nhân dân 

tối cao, Bộ Công an, Toà án nhân dân tối cao, Bộ Tư pháp, Bộ Quốc phòng, Bộ Tài chính đã 

ban hành Thông tư Liên tịch số 01/2004/TTLT-VKSNDTC-BCA-TANDTC-BTP-BQP-

BTC ngày 25/03/2004 hướng dẫn thi hành một số quy định của Nghị quyết số 388 này (sau 

đây gọi tắt là Thông tư liên tịch số 01). Toà án nhân dân tối cao yêu cầu các đồng chí Chánh 

án Toà án nhân dân và Toà án quân sự các cấp, đồng chí Chánh án Toà án quân sự Trung 

ương, các đồng chí Chánh toà các Toà phúc thẩm và toà hình sự Toà án nhân dân tối cao tổ 

chức thực hiện Nghị Quyết số 388 và Thông tư liên tịch số 01 như sau: 

1. Về Thẩm quyền tiến hành giải quyết bồi thường thiệt hại

a. Trường hợp bồi thường thiệt hại thuộc trách nhiệm của Toà án nhân dân địa phương hoặc

Toà án quân sự quân khu và tương đương, Toà án quân sự khu vực (nếu có), thì đồng chí 

Chánh án Toà án đó tổ chức thực hiện tiến hành giải quyết bồi thường thiệt hại. 

b. Trường hợp bồi thường thiệt hại thuộc trách nhiệm của Toà án nhân dân Tối cao (nếu có),

thì Chánh án Toà án nhân dân tối cao uỷ quyền việc tiến hành giải quyết bồi thường thiệt hại 

như sau: 
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- Đối với trường hợp bồi thường thiệt hại do Toà phúc thẩm Toà án nhân dân tối cao gây ra 

(nếu có), thì uỷ quyền cho đồng chí Chánh toà Toà phúc thẩm đó tổ chức tiến hành giải 

quyết bồi thường thiệt hại. 

- Đối với trường hợp bồi thường thiệt hại do Toà án quân sự Trung ương gây ra (nếu có), 

thì Uỷ quyền cho đồng chí Chánh án Toà án quân sự trung ương tổ chức tiến hành giải 

quyết bồi thường thiệt hại. 

- Đối với trường hợp bồi thường thiệt hại do Toà hình sự Toà án nhân dân tối cao hoặc do 

Uỷ ban Thẩm phán Toà án nhân dân tối cao (trước đây) gây ra (nếu có), thì Uỷ quyền cho 

đồng chí Chánh toà Toà hình sự Toà án nhân dân tối cao tổ chức tiến hành giải quyết bồi 

thường thiệt hại. 

2. Về việc tiến hành giải quyết bồi thường thiệt hại

Sau khi nhận được đơn yêu cầu bồi thường thiệt hại và các giấy tờ kèm theo cần phải tổ chức 

xem xét ngay để: 

a. Nếu xét thấy trường hợp cụ thể đó là được bồi thường thiệt hại và việc bồi thường thiệt

hại thuộc trách nhiệm của mình tổ chức giải quyết, thì tổ chức tiến hành giải quyết bồi 

thường thiệt hại ngay theo đúng quy định của Nghị quyết số 388 và hướng dẫn của Thông 

tư liên tịch số 01. 

b. Nếu xét thấy trường hợp cụ thể đó là được bồi thường thiệt hại, nhưng còn có tranh chấp

về việc cơ quan tiến hành tố tụng nào có trách nhiệm bồi thường hoặc về việc trường hợp 

cụ thể đó có được bồi thường thiệt hại hay không, thì cần giải quyết ngay theo hướng dẫn 

tại phần VII Thông tư liên tịch số 01. 

Trong quá trình thực hiện nếu có vướng mắc thì yêu cầu các đồng chí báo cáo cho Toà án 

nhân nhân tối cao biết để có giải thích hoặc hướng dẫn bổ sung kịp thời. 

Đặng Quang Phương 

(Đã Ký) 
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TOÀ ÁN NHÂN DÂN TỐI CAO 

******** 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

******** 

Số: 120/2003/KHXX Hà Nội, ngày 18 tháng 9 năm 2003 

CÔNG VĂN 

CỦA TOÀ ÁN NHÂN DÂN TỐI CAO SỐ 120/2003/KHXX NGÀY 18 THÁNG 9 NĂM 

2003 VỀ VIỆC GIẢI QUYẾT ĐƠN, THƢ KHIẾU NẠI, TỐ CÁO... 

Kính gửi: - Các đồng chí Chánh án Toà án nhân dân địa phƣơng 

- Các đồng chí Thủ trƣởng các đơn vị thuộc Toà án nhân dân tối 

cao 

Từ trƣớc đến nay ngành Toà án nhân dân luôn luôn quan tâm đến công tác giải quyết đơn, 

thƣ khiếu nại và tố cáo liên quan đến ngành Toà án nhân dân nói chung và đơn, thƣ khiếu 

nại, kháng cáo đối với bản án, quyết định do Toà án ban hành trong quá trình tiến hành tố 

tụng nói riêng. Nhìn chung công tác giải quyết đơn, thƣ khiếu nại, tố cáo trong ngành Toà án 

nhân dân đã đạt đƣợc những kết quả tốt, đặc biệt công tác giải quyết đơn, thƣ khiếu nại, 

kháng cáo đối với các bản án, quyết định của Toà án đƣợc ban hành trong quá trình tiến 

hành tố tụng là kịp thời, đúng thời hạn do pháp luật tố tụng quy định. Tuy nhiên, bên cạnh 

đó có lúc, có Toà án hoặc đơn vị, cá nhân do những nguyên nhân khách quan và chủ quan 

mà chƣa giải quyết tốt đơn, thƣ khiếu nại, tố cáo nói chung. Việc giải quyết khiếu nại, kháng 

cáo đối với các bản án, quyết định của Toà án đƣợc ban hành trong quá trình tiến hành tố 

tụng, nhƣng chƣa có hiệu lực pháp luật có nơi còn quá chậm, thậm chí có trƣờng hợp còn để 

quá thời hạn luật định. Việt giải quyết đơn, thƣ đề nghị xem xét lại các bản án, quyết định 

của Toà án đã có hiệu lực pháp luật chƣa đạt kết quả nhƣ mong muốn, có trƣờng hợp cá biệt 

khi phát hiện bản án, quyết định đã có hiệu lực pháp luật có sai lầm thì đã quá thời hạn 

kháng nghị theo thủ tục giám đốc thẩm. 

Trong thời gian gần đây, tình hình khiếu nại, tố cáo của công dân diễn biến phức tạp, gia 

tăng về số lƣợng. Bên cạnh những trƣờng hợp khiếu nại, tố cáo đúng pháp luật, thì cũng 

không ít trƣờng hợp khiếu nại, tố cáo không đúng pháp luật. Đảng và Nhà nƣớc ta rất quan 
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tâm đến công tác giải quyết đơn, thƣ khiếu nại, tố cáo nói chung và công tác giải quyết đơn 

thƣ, khiếu nại, tố cáo liên quan đến ngành Toà án nhân dân nói riêng. 

Để nâng cao hiệu quả việc giải quyết đơn, thƣ khiếu nại, tố cáo liên quan đến ngành Toà án 

nhân dân, Chánh án Toà án nhân dân tối cao yêu cầu các đồng chí Chánh án Toà án nhân 

dân địa phƣơng, các đồng chí Thủ trƣởng các đơn vị thuộc Toà án nhân dân tối cao trong 

phạm vi nhiệm vụ và quyền hạn của mình tổ chức thực hiện việc giải quyết đơn, thƣ khiếu 

nại, tố cáo trong ngành Toà án nhân dân nhƣ sau: 

1. Việc giải quyết đơn, thƣ khiếu nại, tố cáo đối với quyết định hành chính, hành vi hành

chính trong ngành Toà án nhân dân hoặc đơn, thƣ tố cáo đối với cán bộ, công chức ngành 

Toà án nhân dân vi phạm kỷ luật, phẩm chất đạo đức hoặc vi phạm pháp luật. 

Các đồng chí Chánh án Toà án nhân dân địa phƣơng, Thủ trƣởng các đơn vị thuộc Toà án 

nhân dân tối cao căn cứ vào Luật khiếu nại, tố cáo và các văn bản pháp luật khác (Luật tổ 

chức Toà án nhân dân; Pháp lệnh cán bộ công chức; Pháp lệnh về Thẩm phán và Hội thẩm 

Toà án nhân dân...) cũng nhƣ việc phân cấp quản lý cán bộ của Chánh án Toà án nhân dân 

tối cao để giải quyết kịp thời, trong thời hạn theo quy định của pháp luật. 

Các đồng chí Vụ trƣởng Vụ tổ chức - cán bộ và Trƣởng ban Ban thanh tra Toà án nhân dân 

tối cao ngoài việc giải quyết các việc thuộc thẩm quyền theo quy định của pháp luật hoặc 

theo sự uỷ quyền của Chánh án Toà án nhân dân tối cao, có nhiệm vụ giúp Chánh án Toà án 

nhân dân tối cao hƣớng dẫn các Tòa án nhân dân địa phƣơng, các đơn vị thuộc Tòa án nhân 

dân tối cao trong việc giải quyết đơn, thƣ khiếu nại, tố cáo đối với quyết định hành chính, 

hành vi hành chính trong ngành Tòa án nhân dân hoặc đơn, thƣ tố cáo đối với cán bộ, công 

chức ngành Toà án nhân dân vi phạm kỷ luật, phẩm chất đạo đức hoặc vi phạm pháp luật. 

2. Việc giải quyết đơn khởi kiện hoặc kháng cáo, khiếu nại đối với bản án, quyết định của

Toà án đƣợc ban hành trong quá trình tiến hành tố tụng, nhƣng chƣa có hiệu lực pháp luật. 

Các đồng chí Chánh án Toà án nhân dân địa phƣơng, Thủ trƣởng các đơn vị thuộc Toà án 

nhân dân tối cao (đặc biệt là các đồng chí Chánh toà các Toà phúc thẩm Toà án nhân dân tối 

cao) căn cứ vào quy định của Luật tổ chức Toà án nhân dân và quy định của pháp luật tố 

tụng tổ chức giải quyết kịp thời, đúng thời hạn do pháp luật quy định và bảo đảm đúng pháp 

luật. 

3. Viêc giải quyết đơn đề nghị, yêu cầu xem xét lại bản án, quyết định của Toà án đã có hiệu

lực pháp luật. 

Theo quy định tại Điều 11 Luật tổ chức Toà án nhân dân thì: 
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"1. Toà án thực hiện chế độ hai cấp xét xử. 

Bản án, quyết định sơ thẩm của Toà án có thể bị kháng cáo, kháng nghị theo quy định của 

pháp luật tố tụng. 

Bản án, quyết định sơ thẩm không bị kháng cáo, kháng nghị trong thời hạn do pháp luật quy 

định thì có hiệu lực pháp luật. Đối với bản án, quyết định sơ thẩm bị kháng cáo, kháng nghị 

thì vụ án phải đƣợc xét xử phúc thẩm. Bản án, quyết định phúc thẩm có hiệu lực pháp luật. 

2. Đối với bản án, quyết định của Toà án đã có hiệu lực pháp luật mà phát hiện có vi phạm

pháp luật hoặc có tình tiết mới thì đƣợc xem xét lại theo trình tự giám đốc thẩm hoặc tái 

thẩm do pháp luật tố tụng quy định". 

Thực tiễn công tác giải quyết đơn, thƣ đề nghị xem xét lại bản án, quyết định của Toà án đã 

có hiệu lực pháp luật cho thấy có một số trƣờng hợp việc đề nghị của ngƣời bị kết án, của 

đƣơng sự là chính đáng, nhƣng cũng không ít trƣờng hợp đề nghị của ngƣời bị kết án của 

đƣơng sự là không chính đáng mà với mục đích "cầu may" hoặc kéo dài việc thi hành bản 

án, quyết định của Toà án đã có hiệu lực pháp luật. Đề bảo đảm hiệu lực thi hành của bản án, 

quyết định của Toà án đã có hiệu lực pháp luật, đồng thời bảo đảm quyền, lợi ích hợp pháp 

của ngƣời bị kết án, của đƣơng sự, trong trƣờng hợp bản án, quyết định của Toà án đã có 

hiệu lực pháp luật nhƣng có vi phạm pháp luật hoặc có tình tiết mới đƣợc phát hiện, các 

đồng chí Chánh án Tòa án nhân dân cấp tỉnh và các đồng chí Thủ trƣởng các đơn vị thuộc Toà 

án nhân dân tối cao cần phải nêu cao tinh thần trách nhiệm trong việc giải quyết đơn đề nghị, 

yêu cầu xem xét lại bản án, quyết định của Toà án đã có hiệu lực pháp luật. Cụ thể nhƣ sau: 

a) Các đồng chí Chánh án Toà án nhân dân cấp tỉnh cần kiện toàn, nâng cao năng lực công

tác của Phòng Giám đốc, Kiểm tra. Khi nhận đƣợc đơn, thƣ đề nghị, yêu cầu của cơ quan, tổ 

chức, cá nhân về việc xem xét lại bản án, quyết định của Toà án đã có hiệu lực pháp luật cần 

phân loại và căn cứ vào quy định của pháp luật tố tụng để xử lý. Nếu phát hiện có sai lầm thì 

kháng nghị theo thủ tục giám đốc thẩm, tái thẩm, bảo đảm không để tình trạng có bản án, 

quyết định đã có hiệu lực pháp luật của Toà án khi phát hiện có sai lầm thì đã quá thời hạn 

kháng nghị theo thủ tục giám đốc thẩm hoặc tái thẩm. 

b) Các đồng chí Chánh toà các Toà chuyên trách: Toà Hình sự, Toà Dân sự, Toà Kinh tế,

Toà Lao động, Toà Hành chính trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn của mình theo sự phân 

công của Chánh án Toà án nhân dân tối cao cần tổ chức việc xem xét giải quyết đơn, thƣ đề 

nghị, yêu cầu của cơ quan, tổ chức, cá nhân về việc xem xét lại bản án, quyết định của Toà 

án đã có hiệu lực pháp luật một cách hợp lý và khoa học. Cần phân công, phân nhiệm rõ 
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ràng theo quy chế làm việc và tổ chức phân loại đơn, thƣ đề nghị, yêu cầu của cơ quan, tổ 

chức, cá nhân để giải quyết kịp thời, đúng quy định của pháp luật, bảo đảm quyền, lợi ích 

hợp pháp của ngƣời bị kết án, của đƣơng sự đƣợc bảo vệ. Tuỳ từng trƣờng hợp cụ thể theo 

quy định cần phải báo cáo kịp thời các đồng chí Phó Chánh án Toà án nhân dân tối cao đƣợc 

Chánh án Toà án nhân dân tối cao phân công phụ trách để cho ý kiến chỉ đạo, xem xét, giải 

quyết. Tuyệt đối khắc phục tình trạng khi phát hiện bản án, quyết định của Toà án đã có hiệu 

lực pháp luật nhƣng có sai lầm thì đã quá thời hạn kháng nghị giám đốc thẩm hoặc tái thẩm. 

c) Đồng chí Trƣởng ban Ban Thanh tra Toà án nhân dân tối cáo cần tổ chức và tăng cƣờng

công tác kiểm tra, giám đốc xét xử của các Toà án nhân dân địa phƣơng, các Toà phúc thẩm 

Toà án nhân dân tối cao theo sự phân công của Chánh án Toà án nhân dân tối cao, đặc biệt là 

các vụ án có đơn, thƣ đề nghị, yêu cầu của cơ quan, tổ chức, cá nhân về việc xem xét lại bản 

án, quyết định của Toà án đã có hiệu lực pháp luật, góp phần giải quyết tốt có hiệu quả đơn, 

thƣ, đề nghị, yêu cầu này; bảo đảm các bản án, quyết định của Toà án đã có hiệu lực pháp 

luật phải đúng pháp luật. 

Chánh án Toà án nhân dân tối cao yêu cầu các đồng chi Chánh án Toà án nhân dân địa 

phƣơng, Thủ trƣởng các đơn vị thuộc Toà án nhân dân tối cao cần xác định việc giải quyết 

đơn, thƣ khiếu nại, tố cáo liên quan đến ngành Toà án nhân dân là một trong những nhiệm 

vụ quan trọng của ngành. 

Sau khi nhận đƣợc Công văn này cần quán triệt để toàn thể cán bộ, công chức trong cơ quan, 

đơn vị thuộc quyền quản lý và tổ chức thực hiện kịp thời có hiệu quả. Trong quá trình tổ 

chức thực hiện nếu có vấn đề gì vƣớng mắc cần phản ánh cho Chánh án Toà án nhân dân tối 

cao để có hƣớng xử lý kịp thời. 

Nguyễn Văn Hiện 

(Đã Ký)  
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TOÀ ÁN NHÂN DÂN TỐI CAO CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

******** Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

******** 

Số: 98/2003/KHXX Hà Nội, ngày 05 tháng 8 năm 2003 

CÔNG VĂN 

CỦA TOÀ ÁN NHÂN DÂN TỐI CAO SỐ 98/2003/KHXX NGÀY 5 THÁNG 8 NĂM 2003 VỀ  
VIỆC GIẢI QUYẾT BỒI THƯỜNG THIỆT HẠI THEO NGHỊ QUYẾT 388/2003/NQ-

UBTVQH11 

Kính gửi: Toà án nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế 

Sau khi nghiên cứu Công văn số 892/CV-TA ngày 30/6/2003 của Toà án nhân dân tỉnh Thừa 
Thiên Huế và các tài liệu kèm theo và sau khi báo cáo xin ý kiến chỉ đạo của Đồng chí Đặng 
Quang Phương - Phó Chánh án Toà án nhân dân tối cao, Viện khoa học xét xử Toà án nhân dân 
tối cao có ý kiến như sau: 

Việc các ông Nguyễn Hoài An, Nguyễn Phúc Đồ có đơn yêu cầu cơ quan tiến hành tố tụng bồi 
thường thiệt hại và khôi phục danh dự thì trước hết các ông này phải xem xét mình có thuộc 
một trong các trường hợp dược bồi thường thiệt hại quy định tại Điều 1 và không thuộc trường 
hợp nào quy định tại Điều 2 Nghị quyết số 388/2003/NQ-UBTVQH11 ngày 17/3/2003 của Uỷ 
ban thường vụ Quốc hội về bồi thường thiệt hại cho người bị oan do người có thẩm quyền trong hoạt 
động tố tụng hình sự gây ra (sau đây gọi tắt là Nghị quyết số 388) hay không. 

Giả sử có đầy đủ căn cứ cho rằng các ông này thuộc trường hợp được bồi thường thiệt hại thì 

theo quy định tại điểm b khoản 5 Điều 10 Nghị quyết số 388 "Toà án cấp phúc thẩm tuyên bố bị 

cáo có tội nhưng Toà án xét xử theo thủ tục giám đốc thẩm, tái thẩm huỷ bản án để điều tra lại 

mà sau đó bị can được đình chỉ điều tra, đình chỉ vụ án vì không thực hiện hành vi phạm tội thì 

Toà án cấp phúc thẩm có trách nhiệm bồi thường thiệt hại"; cụ thể trong trường hợp này là Toà 

phúc thẩm Toà án nhân dân tối cao tại Đà Nẵng. 

Giả sử có đầy đủ căn cứ cho rằng Toà phúc thẩm Toà án nhân dân tối cao tại Đà Nẵng có trách 

nhiệm bồi thường thiệt hại thì theo quy định tại Điều 11 Nghị quyết số 388 Toà phúc thẩm Toà 

án nhân dân tối cao tại Đà Nẵng sẽ tiến hành thương lượng với các ông này về việc bồi thường. 

Chỉ trong trường hợp hết thời hạn quy định tại khoản 1 Điều 11 Nghị quyết số 388 mà Toà 

phúc thẩm Toà án nhân dân tối cao tại Đà Nẵng không tiến hành thương lượng hoặc trong 

trường hợp thương lượng không thành thì các ông này mới có quyền gửi đơn yêu cầu Toà án 

nhân dân cấp huyện nơi các ông cư trú hoặc làm việc giải quyết bồi thường thiệt hại. 

Như vậy, trong trường hợp cụ thể này quý Toà cần trả lại đơn cho các ông Nguyễn Hoài An, 

Nguyễn Phúc Đồ và thông báo cho các ông này biết để các ông thực hiện theo đúng quy định 

của Nghị quyết số 388 nhằm bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của mình, nếu thực sự các ông bị 

oan thuộc đối tượng được bồi thường thiệt hại. 

Trên đây là ý kiến của Viện khoa học xét xử Toà án nhân dân tối cao để quý Toà tham khảo, 
vận dụng trong việc giải quyết vấn đề cụ thể được nêu trong Công văn số 892/CV-TA ngày 
30/6/2003 của quý Toà. 

Nguyễn Thị Thanh Thuỷ 

(Đã Ký
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TOÀ ÁN NHÂN DÂN TỐI CAO

TÒA KINH TẾ

********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

********

Số: 54/2003/KT

V/v trao đổi nghiệp vụ

Hà Nội, ngày 04 tháng 7 năm 2003

Kính gửi: Toà án nhân dân tỉnh Thái Bình

Toà Kinh tế Toà án nhân dân tối cao đã nhận được công văn số 01/KT ngày 04 tháng 6 năm

2003 của Toà án nhân dân tỉnh Thái bình, về việc trao đổi nghiệp vụ giải quyết vụ án kinh tế

về tranh chấp hợp đồng mua bán xăng dầu giữa:

Nguyên đơn: Xí nghiệp vật tư vận tải Hòn Gai - Công ty vật tư vận tải và xếp dỡ Quảng

Ninh.

Bị đơn: Công ty TNHH thương mại sản xuất dịch vụ và xuất nhập khẩu tổng hợp Thái Bình.

Sau khi nghiên cứu nội dung công văn số 01/KT và hồ sơ vụ án, Toà Kinh tế Toà án nhân

dân tối cao có ý kiến như sau:

1. Tại Khoản 2 Điều 20 Pháp lệnh Thủ tục giải quyết các vụ án kinh tế quy định: “Đương sự

là pháp nhân thì thực hiện quyền, nghĩa vụ tố tụng thông qua người đại diện theo pháp luật

hoặc theo uỷ quyền”. Đối chiếu với quy định nêu trên thì ông Phạm Văn Hải - Giám đốc

Công ty TNHH sản xuất dịch vụ và xuất nhập khẩu tổng Thái Bình (là người đại diện theo

pháp luật của Công ty) phải tham gia tố tụng tại Toà án với tư cách là đại diện của bị đơn,

nếu ông Hải không có mặt thì phải có uỷ quyền cho người khác tham gia tố tụng.

Trong vụ án này, tuy Công ty TNHH thương mại sản xuất dịch vụ và xuất nhập khẩu tổng

hợp Thái Bình vẫn còn địa chỉ như trong giấy đăng ký kinh doanh, nhưng theo ý kiến của Sở

Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Thái Bình cho biết thì hiện nay Công ty  này không còn hoạt động

nữa, giám đốc và các thành viên Công ty đều không có mặt tại Công ty như tại địa phương.

Toà án nhân dân tỉnh Thái Bình đã tiến hành các biện pháp để tìm địa chỉ cư trú của Giám

đốc Phạm Văn Hải nhưng đến này vẫn chưa xác định được nên chưa lấy được lời khai của

ông Hải. Vì vậy, theo hướng dẫn tại Điểm 5 Công văn số 11/KHXX ngày 23 tháng 01 năm

1996 của Toà án nhân dân tối cao thì trong trường hợp này Toà án nhân dân tỉnh Thái Bình

cần áp dụng Khoản 1 Điều 38 Pháp lệnh Thủ tục giải quyết các vụ án kinh tế ra quyết định

tạm đình chỉ việc giải quyết vụ án.
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2. Mặc dù trong hồ sơ vụ án không có tài liệu nào về hồ sơ pháp lý của Xí nghiệp vật tư vận

tải Hòn Gai (quyết định thành lập, đăng ký kinh doanh...) nhưng căn cứ vào giấy uỷ quyền

của Giám đốc Công ty vật tư vận tải và xếp dỡ cho Giám đốc Xí nghiệp vật tư vận tải Hòn

Gai được ký kết các hợp đồng kinh tế thì có thể xác định, Xí nghiệp vật tư vận tải Hòn Gai

là đơn vị phụ thuộc của Công ty vật tư vận tải và xếp dỡ, không có tư cách pháp nhân. Nếu

đúng như vậy thì việc Toà án nhân dân tỉnh Thái Bình xác định Xí nghiệp vật tư vận tải Hòn

Gai là nguyên đơn trong vụ án là không đúng mà phải đưa Công ty vật tư vận tải và xếp dỡ

tham gia tố tụng với tư cách nguyên đơn mới đúng; đồng thời đơn khởi kiện ngày 20 tháng

01 năm 1999 do giám đốc Xí nghiệp vật tư vận tải Hòn Gai ký là không đúng thẩm quyền

(do không có uỷ quyền tham gia tố tụng tại Toà án).

3. Theo các tài liệu trong hồ sơ vụ án thì ngày 20.9.1998 các bên đã kỹ biên bản thanh lý hợp

đồng và ngày 22 tháng 9 năm 1998 đã ký biên bản đối chiếu công nợ, đến này Xí nghiệp vật

tư vận tải Hòn Gai chỉ kiện đòi Công ty TNHH thương mại sản xuất dịch vụ và xuất nhập

khẩu Thái Bình phải thanh toán số tiền nợ đã xác nhận là 98.126.400đ, các bên không có

tranh chấp với nhau về hợp đồng kinh tế. Vì vậy, khi giải quyết vụ án quý Toà cần lưu ý

nghiên cứu kỹ Điểm a Khoản 3 Mục 1 Thông tư liên ngành số 04/TTLN ngày 07 tháng 01

năm 1995 của Toà án nhân dân tối cao và Viện kiểm sát nhân dân tối cao hướng dẫn thi hành

một số quy định của Pháp lệnh Thủ tục giải quyết các vụ án kinh tế, để xác định đây là vụ án

dân sự hay vụ án kinh tế để giải quyết theo thủ tục tố tụng kinh tế hoặc thủ tục tố tụng dân

sự.

Trên đây là ý kiến của Toà Kinh tế Toà án nhân dân tối cao để quý Toà tham khảo khi giải

quyết vụ án.

(Lưu ý: không để văn bản này trong hồ sơ vụ án)

TOÀ ÁN NHÂN DÂN TỐI CAO

CHÁNH TOÀ TOÀ KINH TẾ

Đỗ Cao Thắng

215



TOÀ ÁN NHÂN DÂN TỐI CAO 

******** 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

******** 

Số: 77/2003/HĐTP Hà Nội, ngày 27 tháng 6 năm 2003 

CÔNG VĂN 

CỦA TÒA ÁN NHÂN DÂN TỐI CAO SỐ 77/2003/HĐTP NGÀY 27 THÁNG 6 NĂM 

2003 VỀ VIỆC THÔNG BÁO VIỆC TIẾP TỤC GIẢI QUYẾT CÁC VỤ ÁN NÊU TẠI 

ĐIỂM B MỤC 1 PHẦN II CỦA NGHỊ QUYẾT SỐ 01 CỦA HỘI ĐỒNG THẨM PHÁN 

Kính gửi: - Các Toà án nhân dân huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh 

- Các Toà án nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương  

- Các Toà phúc thẩm, Toà dân sự toà án nhân dân tối cao  

Ngày 16/4/2003 Hội đồng Thẩm phán Toà án nhân dân tối cao đã ban hành Nghị quyết số 

01/2003/NQ-HĐTP "Hướng dẫn áp dụng pháp luật trong việc giải quyết một số loại tranh 

chấp dân sự, hôn nhân và gia đình" (gọi tắt là Nghị quyết số 01). Theo hướng dẫn tại điểm b 

mục 1 Phần II của Nghị quyết số 01 đối với trường hợp nam và nữ chung sống với nhau như 

vợ chồng từ ngày 03/01/1987 đến ngày 01/01/2001 có đủ điều kiện kết hôn theo quy định 

của Luật hôn nhân và gia đình năm 2000, nếu sau ngày 01/01/2003 họ vẫn chưa đăng ký kết 

hôn mà có một bên chết trước và có tranh chấp về thừa kế thì trong khi chưa có quy định 

mới của cơ quan nhà nước có thẩm quyền, tuỳ từng trường hợp mà Toà án xử lý như sau: 

- Nếu chưa thụ lý vụ án thì không thụ lý; 

- Nếu đã thụ lý vụ án và đang giải quyết thì ra quyết định tạm đình chỉ việc giải quyết vụ án. 

Sau khi Nghị quyết số 01 được ban hành, ngày 29/4/2003 Uỷ ban thường vụ Quốc hội đã có 

kết luận số 84a/UBTVQH11 về Tờ trình của Chính phủ đề nghị Quốc hội gia hạn thời hạn 

thực hiện điểm b mục 3 Nghị quyết số 35/2000/QH10 ngày 09/6/2000 của Quốc hội về việc 

thi hành Luật hôn nhân và gia đình năm 2000. Trong kết luận này Uỷ ban thường vụ Quốc 

hội đã kết luận về việc xử lý đối với trường hợp nam và nữ chung sống với nhau như vợ 

chồng từ ngày 03/01/1987 đến ngày 01/01/2001 có đủ điều kiện kết hôn theo quy định của 

Luật hôn nhân và gia đình năm 2000 mà sau ngày 01/01/2003 họ vẫn chưa đăng ký kết hôn. 

Căn cứ vào kết luận này của Uỷ ban thường vụ Quốc hội và sau khi có ý kiến thống nhất của 

Viện kiểm sát nhân dân tối cao, Bộ Tư pháp, Hội đồng Thẩm phán Toà án nhân dân tối cao 

kết luận thông báo việc tiếp tục giải quyết các vụ án nêu tại điểm b mục 1 Phần II của Nghị 

quyết số 01 như sau: 
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1. Do có kết luận số 84a/UBTVQH11 ngày 29/4/2003 của Uỷ ban thường vụ Quốc hội cho

nên lý do của việc không thụ lý, tạm đình chỉ việc giải quyết các vụ án được hướng dẫn tại 

điểm b mục 1 Phần II Nghị quyết số 01 không còn nữa; vì vậy, tuỳ vào từng trường hợp cụ 

thể mà Toà án xét thấy là thuộc thẩm quyền giải quyết của mình thì tiếp tục thụ lý, giải quyết 

vụ án theo thủ tục chung. 

2. Khi giải quyết tranh chấp về thừa kế trong trường hợp nam nữ chung sống với nhau như

vợ chồng từ ngày 03/01/1987 đến ngày 01/01/2001 có đủ điều kiện kết hôn theo quy định 

của Luật hôn nhân và gia đình năm 2000, nếu sau ngày 01/01/2003 họ vẫn chưa đăng ký kết 

hôn mà có một bên chết trước thì cần phân biệt như sau: 

a. Đối với trường hợp trước ngày 01/01/2003 họ đã xin đăng ký kết hôn (cụ thể là đã kê

khai, có tên trong danh sách những người xin đăng ký kết hôn do các cơ quan nhà nước có 

thẩm quyền lập trước ngày 01/01/2003), nhưng các cơ quan nhà nước có thẩm quyền chưa 

kịp hoàn tất thủ tục để cấp đăng ký kết hôn cho họ trước ngày 01/01/2003, thì theo mục 2 
của Kết luận số 84a nói trên các cơ quan nhà nước có thẩm quyền phải tiếp lục hoàn tất thủ 

tục đăng ký kết hôn và công nhận họ là vợ chồng kể từ khi họ chung sống với nhau như vợ 

chồng trên thực tế theo Nghị quyết số 35/2000/QH 10. Do đó, trong trường hợp này, nếu sau 

ngày 01/01/2003 các cơ quan nhà nước có thẩm quyền chưa kịp hoàn tất thủ tục để cấp đăng 

ký kết hôn cho họ mà có một bên chết trước thì bên còn sống được hưởng di sản của người 

chết như di sản của vợ hoặc chồng chết theo quy định của pháp luật về thừa kế. 

b. Đối với trường hợp trước ngày 01/01/2003 họ không làm thủ tục xin đăng ký kết hôn (cụ
thể là không kê khai, không có tên trong danh sách những người xin đăng ký kết hôn do các 

cơ quan nhà nước có thẩm quyền lập trước ngày 01/01/2003) và sau ngày 01/01/2003 họ 

mới đăng ký kết hôn thì quan hệ hôn nhân của họ chỉ được công nhận từ thời điểm đăng ký. 

Do đó, trong trường hợp này, nếu sau ngày 01/01/2003 họ vẫn chưa đăng ký kết hôn mà có 

một bên chết trước thì bên còn sống không được thừa kế tài sản của người chết như di sản 

của vợ hoặc chồng chết theo quy định của pháp luật về thừa kế. 

Đặng Quang Phương 

(Đã Ký) 
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TOÀ ÁN NHÂN DÂN TỐI CAO 

******** 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

******** 

Số: 189/2002/KHXX Hà Nội, ngày 31 tháng 12 năm 2002 

CÔNG VĂN 

CỦA TOÀ ÁN NHÂN DÂN TỐI CAO SỐ 189/2002/KHXX NGÀY 31 THÁNG 12 NĂM 

2002 VỀ VIỆC QUYẾT ĐỊNH VỀ ÁN PHÍ TRONG BẢN ÁN DÂN SỰ, KINH TẾ, LAO 

ĐỘNG, HÀNH CHÍNH 

Kính gửi: - Các Toà án nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương 

- Các Toà án nhân dân huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc 

tỉnh  

- Các đồng chí Thẩm phán Toà án nhân dân tối cao  

Trong thời gian qua Toà án nhân dân tối cao nhận được công văn của một số Toà án nhân 

dân địa phương và một số cơ quan thi hành án đề nghị Toà án nhân dân tối cao hướng dẫn 

cách tuyên về án phí dân sự, án phí kinh tế, án phí lao động, án phí hành chính trong trường 

hợp đương sự đã nộp tiền tạm ứng án phí nhằm bảo đảm thống nhất, đúng pháp luật và có 

căn cứ để thi hành án. Căn cứ vào quy định của các văn bản quy phạm pháp luật hiện hành, 

Toà án nhân dân tối cao hướng dẫn như sau: 

Theo Nghị định số 70/CP ngày 12/6/1997 của Chính phủ "quy định về án phí, lệ phí Toà án" 

thì tiền tạm ứng án phí được nộp cho cơ quan thi hành án có thẩm quyền để gửi vào tài 

khoản tạm giữ mở tại Kho bạc Nhà nước và được rút ra để thi hành án theo quyết định của 

Toà án; người đã nộp tiền tạm ứng án phí được trả lại toàn bộ, nếu theo quyết định của Toà 

án họ không phải chịu án phí hoặc được trả lại phần chênh lệch, nếu theo quyết định của Toà 

án họ phải chịu án phí ít hơn số tiền tạm ứng án phí mà họ đã nộp; trong trường hợp người 

nộp tiền tạm ứng án phí được hoàn trả một phần hoặc toàn bộ số tiền đã nộp thì cơ quan thi 

hành án đã thu tiền tạm ứng án phí phải làm thủ tục trả lại tiền cho người đã nộp. 

Theo quy định của Pháp lệnh thi hành án dân sự thì một trong những căn cứ để thi hành án là 

những bản án, quyết định được thi hành quy định tại Điều 3 của Pháp lệnh này. 

Căn cứ vào các quy định trên đây thì quyết định của Toà án về án phí là căn cứ để thi hành 

án đối với người phải chịu án phí và là căn cứ để làm thủ tục rút tiền từ tài khoản tạm giữ 

mở tại Kho bạc Nhà nước để trả lại cho người đã nộp tiền tạm ứng án phí trong trường hợp 

họ không phải chịu án phí hoặc trả lại phần chênh lệch trong trường hợp họ phải chịu án phí 

ít hơn số tiền tạm ứng án phí đã nộp; do đó, khi quyết định về án phí và người phải chịu án 

phí mà có người đã nộp tiền tạm ứng án phí thì Toà án phải quyết định cả việc xử lý số tiền 

tạm ứng án phí; cụ thể như sau: 

1. Trường hợp đương sự đã nộp tiền tạm ứng án phí sơ thẩm, nhưng theo quyết định của Toà

án họ không phải chịu án phí sơ thẩm. 

Ví dụ: Ông A đã nộp tiền tạm ứng án phí dân sự sơ thẩm là 50.000 đồng, nhưng theo quyết 

định của Toà án ông A không phải chịu án phí dân sự sơ thẩm, thì Toà án cần tuyên rõ: 
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"Ông A không phải chịu án phí dân sự sơ thẩm; hoàn trả lại cho ông A 50.000 đồng tiền tạm 

ứng án phí dân sự sơ thẩm đã nộp theo biên lai số ngày... tháng... năm... của Phòng (hoặc 

Đội) thi hành án...". 

2. Trường hợp đương sự đã nộp tiền tạm ứng án phí sơ thẩm, nhưng theo quyết định của Toà

án họ phải chịu án phí sơ thẩm ít hơn số tiền tạm ứng án phí đã nộp. 

Ví dụ: Ông B đã nộp tiền tạm ứng án phí dân sự sơ thẩm là 2.000.000 đồng, nhưng theo 

quyết định của Toà án ông B chỉ phải chịu án phí dân sự sơ thẩm là l.000.000 đồng, thì Toà 

án cần tuyên rõ: 

"Ông B phải chịu án phí dân sự sơ thẩm là l.000.000 đồng, nhưng được trừ vào số tiền tạm 

ứng án phí dân sự sơ thẩm đã nộp là 2.000.000 đồng theo biên lai số... ngày... tháng... năm... 

của Phòng (hoặc Đội) thi hành án...; ông B được hoàn trả lại số tiền chênh lệch là 1.000.000 

đồng". 

3. Trường hợp đương sự đã nộp tiền tạm ứng án phí sơ thẩm và theo quyết định của Toà án

họ phải chịu án phí sơ thẩm bằng tiền tạm ứng án phí đã nộp. 

Ví dụ: Anh M đã nộp tiền tạm ứng án phí dân sự sơ thẩm là 15.000.000 đồng và theo quyết 

định của Toà án anh M phải chịu án phí dân sự sơ thẩm cũng là 15.000.000 đồng, thì Toà án 

cần tuyên rõ: 

"Anh M phải chịu án phí dân sự sơ thẩm là 15.000.000 đồng, nhưng được trừ vào số tiền tạm 

ứng án phí dân sự sơ thẩm đã nộp là 15.000.000 đồng theo biên lai số... ngày... tháng... 

năm... của Phòng (hoặc Đội) thi hành án...; anh M đã nộp đủ án phí dân sự sơ thẩm". 

4 . Trường hợp đương sự đã nộp tiền tạm ứng án phí sơ thẩm, nhưng theo quyết định của 

Toà án họ phải chịu án phí sơ thẩm nhiều hơn số tiền tạm ứng án phí đã nộp. 

Ví dụ: Bà C đã nộp tiền tạm ứng án phí dân sự sơ thẩm là 1.000.000 đồng, nhưng theo quyết 

định của Toà án bà C phải chịu án phí dân sự sơ thẩm là l.500.000 đồng, thì Toà án cần 

tuyên rõ: 

"Bà C phải chịu án phí dân sự sơ thẩm là l.500.000 đồng, nhưng được trừ vào số tiền tạm 

ứng án phí dân sự sơ thẩm đã nộp 1à 1.000.000 đồng theo biên lai số... ngày... tháng.... 

năm... của Phòng (hoặc Đội) thi hành án.... ; bà C còn phải nộp 500.000 đồng tiền án phí dân 

sự sơ thẩm". 

5. Trường hợp người kháng cáo đã nộp tiền tạm ứng án phí phúc thẩm, nhưng theo quyết

định của Toà án họ không phải chịu án phí phúc thẩm. 

Ví dụ: Chị N là người kháng cáo đã nộp tiền tạm ứng án phí (dân sự phúc thẩm là 50.000 

đồng, nhưng theo quyết định của Toà án chị N không phải chịu án phí dân sự phúc thẩm, thì 

Toà án cần tuyên rõ: 

"Chị N không phải chịu án phí dân sự phúc thẩm; hoàn trả lại cho chị N 50.000 đồng tiền 

tạm ứng án phí dân sự phúc thẩm đã nộp theo biên lai số ngày... tháng... năm ... của Phòng 

(hoặc Đội) thi hành án....". 

6. Trường hợp người kháng cáo đã nộp tiền tạm ứng án phí phúc thẩm và theo quyết định

của Toà án họ phải chịu án phí phúc thẩm. 
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Ví dụ: Bà X là người kháng cáo đã nộp tiền tạm ứng án phí dân sự phúc thẩm là 50.000 đồng 

và theo quyết định của Toà án bà X cũng phải chịu án phí dân sự phúc thẩm, thì Toà án cần 

tuyên rõ: 

"Bà X phải chịu án phí dân sự phúc thẩm là 50.000 đồng, nhưng được trừ vào số tiền tạm 

ứng án phí dân sự phúc thẩm đã nộp là 50.000 đồng theo biên lai số... ngày.... tháng.... 

năm..... của Phòng (hoặc Đội) thi hành án....; bà X đã nộp đủ án phí dân sự phúc thẩm. 

7. Để bảo đảm chính xác, tránh sự nhầm lẫn về số tiền và theo quy định chung thì số tiền

ngoài việc ghi bằng số còn phải viết đầy đủ bằng chữ. 

Trong quá trình thực hiện nếu có vướng mắc cần được giải thích hoặc hướng dẫn bổ sung, 

thì đề nghị phản ánh cho Toà án nhân dân tối cao để có sự giải thích hoặc hướng dẫn bổ 

sung kịp thời.  

Đặng Quang Phương 

(Đã ký) 
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TOÀ ÁN NHÂN DÂN TỐI CAO

********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

********

Số: 178/2002/KHXX Hà Nội, ngày 05 tháng 12 năm 2002

CÔNG VĂN

CỦA TOÀ ÁN NHÂN DÂN TỐI CAO SỐ 178/2002/KHXX NGÀY 5 THÁNG 12 NĂM

2002 VỀ VIỆC GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP THỪA KẾ QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT

Kính gửi: Toà án nhân dân thị xã Sa Đéc, tỉnh Đồng Tháp 

Sau khi nghiên cứu Công văn số 52/CV-TA ngày 22/8/2002 của Toà án nhân dân thị xã Sa

Đéc, tỉnh Đồng Tháp, Tòa án nhân dân tối cao có ý kiến như sau:

1. Về việc giải quyết tranh chấp thừa kế quyền sử dụng đất mà đất đó đã được cấp giấy

chứng nhận quyền sử dụng đất trước ngày 15/10/1993 và người sử dụng đất chết không để

lại di chúc.

Đối với vấn đề này về nguyên tắc, khi thụ lý, giải quyết loại việc này Toà án phải căn cứ vào

hướng  dẫn  tại  Thông  tư  liên  tịch  số  01/2002/TTLT-TANDTC-VKSNDTC-TCĐC  ngày

03/01/2002 của Toà án nhân dân tối cao, Viện Kiểm sát nhân dân tối cao, Tổng cục Địa

chính "Hướng dẫn về thẩm quyền của Toà án nhân dân trong việc giải quyết các tranh chấp

liên quan đến quyền sử dụng đất" để xác định xem tranh chấp đó có thuộc thẩm quyền giải

quyết của Toà án hay không (đặc biệt là đối với các loại đất không có tài sản).

Nếu tranh chấp đó không thuộc một trong các trường hợp nêu tại phần I của Thông tư liên

tịch nói trên (có nghĩa là tranh chấp đó không thuộc thẩm quyền giải quyết của Toà án), thì

Toà án không thụ lý giải quyết.

Nếu tranh chấp đó thuộc thẩm quyền của Toà án, thì Toà án căn cứ vào các quy định về thừa

kế trong Bộ luật Dân sự, Luật Đất đai năm 1993 để thụ lý giải quyết theo thủ tục chung.

2. Về việc giải quyết tranh chấp thừa kế quyền sử dụng đất mà người có đất chết trước ngày

15/10/1993, không để lại di chúc, sau đó chỉ có một trong các thừa kế của người đó được cấp

giấy chứng nhận quyền sử dụng đất theo Luật Đất đai năm 1993.
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Theo hướng dẫn tại Thông tư liên tịch số 01/2002/TTLT-TANDTC-VKSNDTC-TCĐC nói

trên, thì tranh chấp quyền sử dụng đất mà đất đó đã có giấy chứng nhận quyền sử dụng đất

theo Luật Đất đai năm 1993 1à thuộc thẩm quyền giải quyết của Toà án nhân dân.

Tuy nhiên, Toà án có chấp nhận yêu cầu chia thừa kế quyền sử dụng đất cho các đương sự

hay không thì phải căn cứ vào từng vụ án cụ thể.

Ví dụ: Nếu qua điều tra thu thập chứng cứ mà có đủ căn cứ kết luận phần đất do người chết

để lại đã được tất cả những người trong họ tộc nhất trí giao cho một trong các thừa kế được

quyền sử dụng có sự đồng ý của chính quyền địa phương và người đó đã làm thủ tục cấp

giấy chứng nhận quyền sử dụng đất theo quy định của Luật Đất đai năm 1993, nay các thừa

kế khác thấy đất có giá trị cao nên đòi chia thừa kế quyền sử dụng đất đó và có tranh chấp,

thì Toà án không chấp nhận yêu cầu chia thừa kế quyền sử dụng đất của các thừa kế khác;

nếu có đủ cơ sở kết luận một trong các đồng thừa kế bằng thủ đoạn nào đó (giấu giếm tự kê

khai...) để được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, thì Toà án chia thừa kế quyền sử

dụng đất cho các đồng thừa kế khác theo thủ tục chung và áp dụng Điều 12 Pháp lệnh Thủ

tục giải quyết các vụ án dân sự huỷ giấy chứng nhận quyền sử dụng đất mà Uỷ ban nhân dân

đã cấp.

Trên đây là ý kiến của Tòa án nhân dân tối cao để quý Toà tham khảo trong khi giải quyết vụ

án cụ thể ở địa phương.

Đặng Quang Phương

(Đã ký)
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TOÀ ÁN NHÂN DÂN TỐI CAO

********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

********

Số: 177/2002/KHXX Hà Nội, ngày 05 tháng 12 năm 2002

CÔNG VĂN

CỦA TOÀ ÁN NHÂN DÂN TỐI CAO SỐ 177/2002/KHXX NGÀY 5 THÁNG 12 NĂM

2002 VỀ VIỆC CỦA ĐƯƠNG SỰ TRONG GIAO DỊCH DÂN SỰ

Kính gửi: Toà án nhân dân tỉnh Hà Nam 

Sau khi nghiên cứu Công văn số 44/CV-TA ngày 12/9/2002 của Toà án nhân dân tỉnh Hà

Nam, Tòa án nhân dân tối cao có ý kiến như sau: 

Theo quy định tại Điều 130 Bộ luật Dân sự thì "Giao dịch dân sự là hành vi pháp lý đơn

phương hoặc hợp đồng của cá nhân, pháp nhân và của các chủ thể khác nhằm làm phát sinh,

thay đổi hoặc chấm dứt quyền, nghĩa vụ dân sự". Một giao dịch dân sự chỉ có hiệu lực khi

giao dịch đó có đủ các điều kiện quy định tại Điều 131 Bộ luật Dân sự, trong đó có điều kiện

"Người tham gia giao dịch hoàn toàn tự nguyện".

Việc người tham gia giao dịch hoàn toàn tự nguyện được hiểu là: các bên tham gia giao dịch

hoàn toàn tự do bày tỏ ý chí, nguyện vọng của mình, tự nguyện thoả thuận với nhau về các

nội dung của giao địch mà không bị lừa dối, đe doạ, cưỡng ép từ phía bên kia hoặc của

người khác; các bên tự nguyện thoả thuận các vấn đề nhằm làm phát sinh, thay đổi, chấm

dứt quyền, nghĩa vụ dân sự của mình.

Về nguyên tắc việc giao kết hợp đồng phải qua các giai đoạn khác nhau, đó là: đề nghị giao

kết hợp đồng, trả lời về đề nghị giao kết hợp đồng..., sau đó mới giao kết hợp đổng.

Trước thời điểm các bên giao kết hợp đồng các bên phải thoả thuận về tất cả các nội dung

của hợp đồng. Các thoả thuận đó đều phải dựa trên cơ sở tự nguyện của các bên.

Như vậy, yếu tố "hoàn toàn tự nguyện" của các bên được tính đến thời điểm các bên giao kết

hợp đồng dân sự quy định tại Điều 403 Bộ luật Dân sự.

Sau khi hợp đồng dân sự được giao kết, hợp đồng sẽ có hiệu lực. Hiệu lực của hợp đồng dân

sự được quy định tại Điều 404 Bộ luật Dân sự. Hợp đồng dân sự được giao kết hợp pháp có
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hiệu lực bắt buộc đối với các bên. Việc thực hiện hợp đồng dân sự phải tuân theo các nguyên

tắc quy định tại Điều 409 Bộ luật Dân sự.

Trên đây là ý kiến của Tòa án nhân dân tối cao để quý Toà tham khảo trong khi giải quyết vụ

án cụ thể ở địa phương. 

Đặng Quang Phương

(Đã ký)
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TOÀ ÁN NHÂN DÂN TỐI CAO

********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

********

Số: 169/2002/KHXX Hà Nội, ngày 15 tháng 11 năm 2002

CÔNG VĂN

CỦA TOÀ ÁN NHÂN DÂN TỐI CAO SỐ 169/2002/KHXX NGÀY 15 THÁNG 11

NĂM 2002 VỀ VIỆC ĐƯỜNG LỐI GIẢI QUYẾT CÁC KHIẾU KIỆN, CÁC TRANH

CHẤP ĐÒI LẠI ĐẤT ĐÃ GIAO CHO NGƯỜI KHÁC SỬ DỤNG

Kính gửi: -  Các  Toà  án  nhân  dân  tỉnh,  thành  phố  trực  thuộc  Trung  ương

-   Các Toà án nhân dân huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh

Để bảo đảm việc giải quyết của Toà án nhân dân được thống nhất, đúng pháp luật, ngày 04-

9-2001 Toà án nhân dân tối cao đã có Công văn số 108/2001/KHXX gửi Chính phủ và các

cơ quan có thẩm quyền của Chính phủ đề nghị cho biết đường lối xử lý của Nhà nước đối

với các khiếu kiện hành chính, các tranh chấp dân sự liên quan đến việc đòi lại đất đã giao

cho người khác sử dụng. Trên cơ sở đề nghị của các cơ quan có thẩm quyền của Chính phủ

(Bộ Tài nguyên và Môi trường, Thanh tra Nhà nước, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông

thôn), ngày 04-10-2002 Văn phòng Chính phủ đã có Công văn số 5538/VPCP-VII thông báo

cho Toà án nhân dân tối cao về ý kiến của Phó Thủ tướng thường trực Nguyễn Tấn Dũng

thay mặt Thủ tướng Chính phủ đồng ý với đề nghị của các cơ quan có thẩm quyền của Chính

phủ; cụ thể 1à: 

"1. Trường hợp áp dụng Khoản 2 Điều 2 của Luật Đất đai 1993: Trong thực tiễn có thể có

trường hợp việc thực hiện chính sách đất đai là chưa đúng với quy định tại thời điểm đó (sai

đối tượng, sai căn cứ...) như Công văn 108/2001/KHXX ngày 04-9-2001 của Toà án nhân

dân tối cao nêu. Tuy nhiên, việc xem xét giải quyết các vấn đề có liên quan đến quan hệ đất

đai phải xuất phát từ nguyên tắc đất đai thuộc sở hữu toàn dân, do Nhà nước thống nhất quản

lý, như Hiến pháp 1992 và Luật Đất đai 1993 đã quy định. Cùng với các quy định này và

trong thực tiễn thi hành quy định tại Khoản 2 Điều 2 của Luật Đất đai 1993 đến nay đã đảm

bảo được ổn định chính trị, xã hội. Mặt khác, những người hiện đang sử dụng đất này thực tế

đã được Nhà nước giao đất và sử dụng ổn định lâu dài, do đó không nên đặt ra vấn đề trả lại

đất cho chủ cũ.
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2. Trường hợp thực hiện Quyết định số 13-HĐBT ngày 01-02-1989 của Hội đồng Bộ trưởng:

Quyết định số 13/HĐBT được ban hành nhằm giải quyết một số vấn đề cấp bách về ruộng

đất trong thời gian đó. Sau khi Luật Đất đai 1993 có hiệu lực thi hành thì Quyết định này

không còn hiệu lực nữa. Nếu chủ sử dụmg đất trước đây, nay đòi lại đất thì áp dụng Khoản 2

Điều 2 của Luật Đất đai 1993 không thừa nhận việc đòi lại đất cũ đã giao cho người khác sử

dụng trong quá trình thực hiện chính sách đất đai của Nhà nước". 

Toà án nhân dân tối cao yêu cầu các Toà án các cấp khi giải quyết các khiếu kiện hành chính,

các tranh chấp dân sự liên quan đến việc đòi lại đất đã giao cho người khác sử dụng cần

quán triệt đường lối xử lý trên đây của Chính phủ. Tuy nhiên, để bảo đảm việc giải quyết

được thống nhất, đúng pháp luật, Toà án nhân dân tối cao lưu ý một số điểm sau đây:

1. Khi giải quyết các khiếu kiện hành chính, các tranh chấp dân sự liên quan đến việc đòi lại

đất đã giao cho người khác sử dụng, Toà án cần thực hiện đúng các hướng dẫn tại Thông tư

liên tịch số 01/2002/TTLT/TANDTC-VKSNDTC-TCĐC ngày 03-01-2002 của Toà án nhân

dân tối cao, Viện kiểm sát nhân dân tối cao, Tổng cục Địa chính "Hướng dẫn về thẩm quyền

của Toà án nhân dân trong việc giải quyết các tranh chấp liên quan đến quyền sử dụng đất".

2. Toà án chỉ được căn cứ vào đường lối xử lý nêu trên của Chính phủ (được thông báo trong

Công văn số 5538/VPCP-VII của Văn phòng Chính phủ) khi giải quyết các khiếu kiện hành

chính, các tranh chấp dân sự liên quan đến việc đòi lại đất đã giao cho người khác sử dụng

trong quá trình thực hiện chính sách đất đai của Nhà nước Việt Nam dân chủ cộng hoà,

Chính phủ cách mạng lâm thời Cộng hoà miền Nam Việt Nam và Nhà nước Cộng hoà xã hội

chủ nghĩa Việt Nam.

Ví dụ 1: Thực hiện Thông tư số 73/TTg ngày 07-7-1962 của Thủ tướng Chính phủ "Về việc

quản lý đất của tư nhân cho thuê, đất vắng chủ, đất bỏ hoang ở nội thành, nội thị" và Thông

tư số 10-TTg ngày 04-02-1963 của Thủ tướng Chính phủ giải thích Thông tư số 73/TTg này,

cơ quan nhà nước có thẩm quyền đã ra quyết định quản lý một diện tích đất của M đang cho

người khác thuê và đã giao cho N sử dụng. Nay M khiếu kiện hoặc có tranh chấp đòi lại đất

đã giao cho N sử dụng.

Ví dụ 2: Thực hiện Quyết định số 13-HĐBT ngày 01-02-1989 của Hội đồng Bộ trưởng "Về

việc giải quyết một số vấn đề cấp bách về ruộng đất", cơ quan nhà nước có thẩm quyền đã

quyết định thu hồi một diện tích đất của X và giao cho Y là thương binh sử dụng. Nay X

khiếu kiện hoặc có tranh chấp đòi lại đất đã giao cho Y sử dụng.

Đối với các trường hợp nêu trong hai ví dụ trên đây, khi giải quyết khiếu kiện, tranh chấp,

Toà án không đặt vấn đề xem xét việc thu hồi, quản lý đất của cơ quan nhà nước có thẩm
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quyền đúng hay không đúng về các điều kiện thu hồi, quản lý đất mà phải căn cứ vào đường

lối xử lý nêu trên của Chính phủ; cụ thể là phải áp dụng Khoản 2 Điều 2 Luật Đất đai không

chấp nhận yêu cầu của đương sự về việc đòi lại đất đã giao cho người khác sử dụng. Nếu họ

có yêu cầu đền bù về việc làm tăng giá trị của đất, thanh toán tài sản gắn liền với quyền sử

dụng đất, thì Toà án giải quyết theo thủ tục chung. Tuỳ từng trường hợp cụ thể và căn cứ vào

các tài liệu có trong hồ sơ vụ án mà chấp nhận toàn bộ hoặc chấp nhận một phần hoặc không

chấp nhận yêu cầu của họ.

3. Đối với các trường hợp người thuê đất, mượn đất, chiếm dụng đất... của người khác đã

được cơ quan nhà nước có thẩm quyền quyết định giao đất đó cho sử dụng là do họ tự kê

khai, tự làm các thủ tục mà không phải do việc thực hiện một chính sách đất đai nào đó của

Nhà nước Việt Nam dân chủ cộng hoà, Chính phủ cách mạng lâm thời Cộng hoà miền Nam

Việt Nam và Nhà nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam, thì không phải là đối tượng

thuộc đường lối xử lý nêu trên của Chính phủ.

Ví dụ 1: A thuê đất của B. Trong quá trình thuê đất A tự kê khai, tự làm các thủ tục xin cơ

quan nhà nước có thẩm quyền quyết định giao đất. Trên cơ sở đó cơ quan nhà nước có thẩm

quyền đã có quyết định giao đất cho A.

Nay B khiếu kiện hoặc có tranh chấp đòi lại đất đã giao cho A sử dụng.

Ví dụ 2: C là người sử dụng hợp pháp một khu đất. Vì lý do nào đó mà không có điều kiện

trực tiếp quản lý, sử dụng khu đất này. Tuy vậy, Nhà nước không thu hồi, không quản lý đối

với khu đất đó. D đã chiếm dụng một phần hoặc toàn bộ khu đất đó để sản xuất hoặc để xây

dựng nhà ở và đã tự kê khai, tự làm các thủ tục xin cơ quan nhà nước có thẩm quyền quyết

định giao đất đối với diện tích đất đã chiếm dụng. Trên cơ sở đó cơ quan nhà nước có thẩm

quyền đã có quyết định giao đất cho D. Nay C khiếu kiện hoặc có tranh chấp đòi lại đất đã

giao cho D sử dụng.

Đối với các trường hợp nêu trong hai ví dụ trên đây, khi giải quyết khiếu kiện, tranh chấp,

Toà án không được căn cứ vào đường lối xử lý nêu trên của Chính phủ mà phải căn cứ vào

các quy định của Luật Đất đai, Bộ luật dân sự cũng như các quy định khác của pháp luật và

tuỳ vào từng trường hợp cụ thể, căn cứ vào các tài liệu có trong hồ sơ vụ án mà quyết định

việc chấp nhận hoặc không chấp nhận yêu cầu đòi lại đất của đương sự; nếu đương sự có

yêu cầu đền bù về việc làm tăng giá trị của đất, thanh toán tài sản gắn liền với quyền sử dụng

đất, thì Toà án cũng giải quyết theo thủ tục chung.
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4. Các hướng dẫn trong Công văn này được thực hiện kể từ ngày 15 tháng 11 năm 2002 khi

xét xử sơ thẩm, xét xử phúc thẩm, xét xử giám đốc thẩm các vụ án về khiếu kiện, về tranh

chấp đòi lại đất đã giao cho người khác sử dụng.

Đối với các vụ án hành chính, dân sự có liên quan đến việc đòi lại đất đã giao cho người

khác sử dụng mà bản án, quyết định đã có hiệu lực pháp luật thì không căn cứ vào Công văn

này để kháng nghị theo thủ tục giám đốc thẩm.

Trong quá trình thực hiện, nếu có vấn đề gì vướng mắc cần được giải thích, hướng dẫn thì đề

nghị phản ánh cho Toà án nhân dân tối cao biết để có giải thích, hướng dẫn bổ sung kịp thời.

Đặng Quang Phương

(Đã ký)
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TOÀ ÁN NHÂN DÂN TỐI CAO

********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

********

Số: 134/2002/KHXX Hà Nội, ngày 29 tháng 8 năm 2002

CÔNG VĂN

CỦA TOÀ ÁN NHÂN DÂN TỐI CAO SỐ 134/2002/KHXX NGÀY 29 THÁNG 8 NĂM

2002 VỀ VIỆC THAY ĐỔI VIỆC NUÔI CON SAU KHI LY HÔN

Kính gửi: Toà án nhân dân tỉnh Kon Tum

Sau khi nghiên cứu Công văn số 67/CV-TA ngày 04-4-2002 của Toà án nhân dân tỉnh Kon

Tum, Toà án nhân dân tối cao có ý kiến như sau: 

1. Căn cứ vào quy định tại Điều 93 Luật hôn nhân và gia đình năm 2000, thì trong trường

hợp cụ thể mà quý Toà nêu tại Công văn số 67/CV-TA ngày 04-4-2002 nói trên, khi xem xét

đơn yêu cầu của người chồng (người có đơn yêu cầu xin thay đổi người trực tiếp nuôi con)

về việc xin thay đối người trực tiếp nuôi con sau khi ly hôn, quý Toà lưu ý đề nghị người

chồng làm rõ các lý đo của việc xin thay đổi người trực tiếp nuôi con. Tuỳ vào kết quả cụ thể

mà có đường lối xử lý như sau:

a. Nếu người chồng khiếu nại quyết định của bản án phúc thẩm và nêu lý do thay đổi người

trực tiếp nuôi con là việc Toà án cấp phúc thẩm giữ nguyên quyết định của bản án sơ thẩm

giao con cho người mẹ trực tiếp nuôi là không đúng với các quy định của pháp luật, không

bảo đảm quyền lợi về mọi mặt của con, thì theo tinh thần quy định tại Điều 71 Pháp lệnh

Thủ tục giải quyết các vụ án dân sự, trường hợp này là một trong những căn cứ để xem xét

lại bản án phúc thẩm theo thủ tục giám đốc thẩm; do đó, trong trường hợp này Toà án cần

hướng dẫn cho người chồng gửi đơn khiếu nại đến Toà án nhân dân tối cao hoặc Viện kiểm

sát nhân dân tối cao đề nghị xem xét lại bản án phúc thẩm theo thủ tục giám đốc thẩm.

b. Nếu người chồng không khiếu nại quyết định của bản án phúc thẩm mà có các chứng cứ

mới chứng minh là sau khi có bản án phúc thẩm người vợ không có đủ điều kiện để bảo đảm

quyền lợi về mọi mặt của con (như: sau khi có bản án phúc thẩm người vợ bị lâm bệnh hiểm

nghèo, bị tai nạn nghiêm trọng, xuất cảnh đi nước ngoài để con lại không có người nuôi

dưỡng...) nên không thể tiếp tục việc trực tiếp nuôi con và người chồng mới có đơn yêu cầu

229



Toà án giải quyết việc thay đổi người trực tiếp nuôi con, thì Toà án thụ lý giải quyết theo thủ

tục chung.

2. Trong trường hợp thuộc điểm b mục 1 trên đây, thì đây là một vụ án hoàn toàn mới phát

sinh sau khi có bản án phúc thẩm; do đó, theo quy định tại khoản 1 Điều 11 Pháp lệnh Thủ

tục giải quyết các vụ án dân sự, thì Toà án có thẩm quyền giải quyết việc thay đổi người trực

tiếp nuôi con 1à Toà án cấp huyện, trừ các trường hợp quy định tại khoản 2 của Điều này.

Trên đây là ý kiến của Toà án nhân dân tối cao để quý Toà tham khảo trong khi giải quyết vụ

án cụ thể ở địa phương.

Đặng Quang Phương

(Đã ký)
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TOÀ ÁN NHÂN DÂN TỐI CAO

********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

********

Số: 132/2002/KHXX Hà Nội, ngày 29 tháng 8 năm 2002

CÔNG VĂN

CỦA TOÀ ÁN NHÂN DÂN TỐI CAO SỐ 132/2002/KHXX NGÀY 29 THÁNG 8 NĂM

2002 VỀ VIỆC THỂ LỆ HỢP THỨC HOÁ GIẤY TỜ, TÀI LIỆU

Kính gửi: Toà án nhân dân tỉnh Lạng Sơn

Sau khi nghiên cứu Công văn số 53/DS ngày 28-0

2-2002 của Toà án nhân dân tỉnh Lạng Sơn (do Toà dân sự Toà án nhân dân tối cao chuyển

đến), Toà án nhân dân tối cao có ý kiến như sau:

1. Hiệp định tương trợ tư pháp về các vấn đề dân sự và hình sự giữa Cộng hoà xã hội chủ

nghĩa Việt Nam và Cộng hoà nhân dân Trung Hoa đã có hiệu lực kể từ ngày 25-12-1999; do

đó, việc tương trợ tư pháp giữa hai Bên ký kết Hiệp định về các vấn đề dân sự và hình sự

phải tuân theo các quy định của Hiệp định nói trên (các điều 1, 4, 7, 8 và 12).

Theo tinh thần quy định tại Điều 4 Hiệp định thì khi yêu cầu và thực hiện tương trợ tư pháp

hai Bên ký kết sẽ liên hệ với nhau qua các cơ quan trung ương của mình, trừ trường hợp

Hiệp định này có quy định khác. Cơ quan trung ương của phía Việt Nam là Bộ Tư pháp (đối

với các vấn đề về dân sự) và Viện kiểm sát nhân dân tối cao (đối với các vấn đề về hình sự).

Cơ quan trung ương của phía Trung Quốc là Bộ Tư pháp và Viện kiểm sát nhân dân tối cao

Trung Quốc.

Như vậy, khi cần thực hiện tương trợ tư pháp đối với các vấn đề về dân sự thì theo yêu cầu

của các cơ quan có thẩm quyền Việt Nam thông qua Bộ Tư pháp Việt Nam, các cơ quan có

thẩm quyền Trung Quốc sẽ thực hiện việc tương trợ tư pháp, tiến hành thu thập chứng cứ, sẽ

thông báo bằng văn bản cho Bộ Tư pháp Việt Nam kết quả thực hiện yêu cầu điều tra, thu

thập chứng cứ, kèm theo các tài liệu thu thập được có tính chất chứng cứ. Những tài liệu,

chứng cứ được thu thập tuân thủ theo trình tự này đều có giá trị sử dụng trong việc giải

quyết vụ án.
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Như vậy, khi giải quyết các vụ án dân sự, hình sự có liên quan đến công dân, pháp nhân

Trung Quốc mà Toà án Việt Nam cần tiến hành điều tra, thu thập chứng cứ thì phải thông

qua thể thức tương trợ tư pháp nói trên theo quy định của Hiệp định.

Đối với những tài liệu của người làm chứng do người này hoặc đương sự nộp cho Toà án

Việt Nam không được thu thập tuân thủ theo trình tự do Hiệp định quy định mặc đù có

chứng nhận của cơ quan Công chứng hoặc chứng thực của cơ quan có thẩm quyền khác của

Trung Quốc để có giá trị sử dụng trong việc giải quyết vụ án tại Toà án Việt Nam, thì phải

qua thủ tục hợp pháp hoá lãnh sự theo hướng dẫn tại điểm 3 Mục I Thông tư số 01/1999/HT-

NG ngày 3-6- 1999 của Bộ Ngoại giao về thể lệ hợp pháp hoá giấy tờ, tài liệu: "Giấy tờ, tài

liệu của nước ngoài trước khi sử dụng tại Việt Nam phải được hợp pháp hoá lãnh sự, trừ

trường hợp pháp luật Việt Nam hoặc điều ước quốc tế mà Việt Nam ký kết hoặc gia nhập có

quy định khác".

2. Toà án nhân dân tối cao đã trao đổi với Bộ Tư pháp và được Bộ Tư pháp cho biết hiện nay

Nhà nước ta chưa có văn bản nào hướng dẫn thực hiện Hiệp định tương trợ tư pháp giữa Việt

Nam và Trung Quốc. Trong trường hợp mà quý Toà có yêu cầu cơ quan có thẩm quyền của

Trung Quốc thực hiện tương trợ tư pháp thì cần liên hệ với Bộ Tư pháp theo địa chỉ: Vụ

Pháp luật quốc tế và hợp tác quốc tế Bộ Tư pháp (số 60 Trần Phú - Hà Nội) để được hướng

dẫn chi tiết.

Trên đây là ý kiến của Toà án nhân dân tối cao để quý Toà tham khảo trong khi giải quyết vụ

án cụ thể ở địa phương.

Đặng Quang Phương

(Đã ký)
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TOÀ ÁN NHÂN DÂN TỐI CAO 

******** 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

******** 

Số: 131/2002/KHXX Hà Nội, ngày 29 tháng 8 năm 2002 

CÔNG VĂN 

CỦA TOÀ ÁN NHÂN DÂN TỐI CAO SỐ 131/2002/KHXX NGÀY 29 THÁNG 8 NĂM 

2002 VỀ VIỆC XÁC ĐỊNH THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT VIỆC XIN THAY ĐỔI NUÔI 

CON SAU KHI LY HÔN 

Kính gửi: Toà án nhân dân tỉnh Gia Lai 

Sau khi nghiên cứu Công văn số 65/DS ngày 14-5-2002 của Toà án nhân dân tỉnh Gia Lai, 

Toà án nhân dân tối cao có ý kiến như sau:  

Theo quy định tại điểm 1 Điều 14 Pháp lệnh Thủ tục giải quyết các vụ án dân sự, trong 

trường hợp bị đơn không có nơi cư trú ở Việt Nam, thì nguyên đơn có thể yêu cầu Toà án 

nơi cư trú cuối cùng của bị đơn ở Việt Nam giải quyết. Theo nội dung Công văn của quý 

Toà, thì chị Nguyễn Thị Hồng Diễm trước khi xuất cảnh sang Pháp định cư đã cư trú ở Bình 

Định; do đó, trong trường hợp này Toà án có thẩm quyền giải quyết vụ án xin thay đổi việc 

nuôi con sau khi ly hôn giữa anh Hạnh và chị Diễm là Toà án nhân dân tỉnh Bình Định nơi 

cư trú cuối cùng của chị Diễm ở Việt Nam. 

Bởi vậy, nếu quý Toà chưa thụ lý vụ án về việc anh Võ Duy Hạnh yêu cáu thay đổi việc 

nuôi con sau khi ly hôn thì quý Toà cần giải thích, hướng dẫn cho anh Hạnh nộp đơn yêu 

cầu thay đổi việc nuôi con tại Toà án nhân dân tỉnh Bình Định; nếu quý Toà đã thụ lý vụ án, 

thì căn cứ vào quy định tại Điều 15 Pháp lệnh Thủ tục giải quyết các vụ án dân sự quý Toà 

cần chuyển vụ án cho Toà án nhân dân tỉnh Bình Định để thụ lý giải quyết theo thẩm quyền 

và thông báo cho anh Hạnh biết. 

Trên đây là ý kiến của Toà án nhân dân tối cao để quý Toà tham khảo trong việc giải quyết 

vụ án ở địa phương. 

Đặng Quang Phương 

(Đã ký) 
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TOÀ ÁN NHÂN DÂN TỐI CAO

********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

********

Số: 130/2002/KHXX Hà Nội, ngày 29 tháng 8 năm 2002

CÔNG VĂN

CỦA TOÀ ÁN NHÂN DÂN TỐI CAO SỐ 130/2002/KHXX NGÀY 29 THÁNG 8 NĂM

2002 VỀ VIỆC TRƯNG CẦU GIÁM ĐỊNH

Kính gửi: Toà án nhân dân tỉnh Bình Dương

Sau khi nghiên cứu Công văn số 02/KT-TA ngày 24-4-2002 của Toà án nhân dân tỉnh Bình

Dương, Toà án nhân dân tối cao có ý kiến như sau: 

1. Theo quy định tại Điểm d Khoản 1 Điều 38 Pháp lệnh Thủ tục giải quyết các vụ án dân sự

và Khoản 1 Điều 24 Pháp lệnh Thủ tục giải quyết các vụ án kinh tế thì: "Khi cần thiết Toà án

có thể tự mình hoặc theo yêu cầu của đương sự trưng cầu giám định".

Việc trưng cầu giám định và tiến hành giám định tư pháp phải theo đúng các quy định tại

Nghị định số 117/HĐBT ngày 21-7-1988 của Hội đồng Bộ trưởng (nay là Chính phủ) về

giám định tư pháp và hướng dẫn của Thông tư số 78/TT-QĐ ngày 26-1-1989 của Bộ Tư

pháp. Ở nước ta, tổ chức giám định tư pháp được thành lập ở cấp trung ương và cấp tỉnh. Tổ

chức giám định tư pháp ở trung ương thực hiện giám định các vụ việc do cơ quan tiến hành

tố tụng ở trung ương ra quyết định trưng cầu giám định và giám định các vụ việc phức tạp

do cơ quan tiến hành tố tụng ở địa phương trưng cầu. Tổ chức giám định tư pháp ở cấp tỉnh

thực hiện giám định các vụ việc do cơ quan tiến hành tố tụng ở địa phương và trung ương

trưng cầu.

Như vậy, theo các quy định trên đây thì khi cần thiết phải giám định tư pháp quý Toà có

quyền yêu cầu tổ chức giám định tư pháp tại địa phương thực hiện giám định bằng việc ra

quyết định trung cầu giám định.

Trong trường hợp ở địa phương không có tổ chức giám định tư pháp chuyên ngành về các

vấn đề cần giám định theo yêu cầu của Toà án hoặc cơ quan giám định từ chối việc giám

định và Toà án thấy rằng cần phải yêu cầu tổ chức giám định ở nơi khác, thì Toà án có quyền

trưng cầu tổ chức giám định tư pháp ở trung ương để tổ chức này thực hiện giám định hoặc

yêu cầu Thủ trưởng các cơ quan nhà nước chuyên ngành cử người giám định.
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Trong trường hợp các đương sự trong vụ án thoả thuận được với nhau về việc yêu cầu cơ

quan, tổ chức có đầy đủ năng lực ở địa phương hoặc ở địa phương khác tiến hành giám định

và tự chịu chi phí giám định, thì Toà án chấp nhận sự thoả thuận của họ.

2. Đối với trường hợp mà quý Toà nêu tại Công văn số 02/KT-TA ngày 24-4-2002, thì Toà

án không ký hợp đồng kinh tế với Công ty kiểm định xây dựng Sài Gòn, Công ty kiểm toán

thành phố Hồ Chí Minh mà vẫn thực hiện theo nội dung hướng dẫn như đã nêu tại Điểm 1

nói trên.

Trên đây là ý kiến của Toà án nhân dân tối cao để quý Toà tham khảo trong khi giải quyết vụ

án cụ thể ở địa phương.

Đặng Quang Phương

(Đã ký)
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TOÀ ÁN NHÂN DÂN T I CAOỐ

********

C NG HOÀ XÃ H I CH  NGHĨA VI T NAMỘ Ộ Ủ Ệ

Đ c l p - T  do - H nh phúcộ ậ ự ạ

********

S : 129/2002/KHXXố Hà N i, ngày 27 tháng 8 năm 2002ộ

CÔNG VĂN

C A TOÀ ÁN NHÂN DÂN T I CAO S  129/2002/KHXX NGÀY 27 THÁNG 8 NĂM 2002Ủ Ố Ố

V  VI C TRAO Đ I V  TRÁCH NHI M B I TH NG THI T H IỀ Ệ Ổ Ề Ệ Ồ ƯỜ Ệ Ạ

Kính g i:ử  Toà án nhân dân huy n T  Nghĩa, t nh Qu ng Ngãiệ ư ỉ ả

Sau khi nghiên c u Công văn s  140/CV.TA năm 2002 c a Toà án nhân dân huy n T  Nghĩa, t nhứ ố ủ ệ ư ỉ

Qu ng Ngãi, Toà án nhân dân t i cao có ý ki n nh  sau:ả ố ế ư

1. Ngoài m t s  ngu n nguy hi m cao đ  đã li t kê, Kho n 1 Đi u 627 B  lu t dân s  còn quy đ nhộ ố ồ ể ộ ệ ả ề ộ ậ ự ị

"... các ngu n nguy hi m cao đ  khác do pháp lu t quy đ nh", quy đ nh này đ c hi u là khi phápồ ể ộ ậ ị ị ượ ể

lu t có quy đ nh v  các ngu n nguy hi m cao đ  khác ngoài các ngu n đã đ c li t kê t i Kho n 1ậ ị ề ồ ể ộ ồ ượ ệ ạ ả

Đi u 627 thì m i đ c coi là ngu n nguy hi m cao đ . Tuy nhiên, ngoài các quy đ nh t i Kho n 1ề ớ ượ ồ ể ộ ị ạ ả

Đi u 627 nêu trên, cho đ n nay ch a có văn b n pháp lu t nào quy đ nh thêm v  v n đ  này. Đ i v iề ế ư ả ậ ị ề ấ ề ố ớ

các lo i thu c tân d c xét v  b n ch t, thành ph n và công d ng, thu c tân d c đ c dùng đ  đi uạ ố ượ ề ả ấ ầ ụ ố ượ ượ ể ề

tr  b nh nên không đ c coi là ngu n nguy hi m cao đ  theo tinh th n c a Đi u 627 B  lu t dân s .ị ệ ượ ồ ể ộ ầ ủ ề ộ ậ ự

2. V  tr ng h p c a bà Tr n Th  Diên H ng. Theo n i dung Công văn c a quý Toà thì sau khi cóề ườ ợ ủ ầ ị ồ ộ ủ

k t lu n c a T  ch c giám đ nh pháp y trung ng, Vi n ki m sát nhân dân huy n T  Nghĩa, t nhế ậ ủ ổ ứ ị ươ ệ ể ệ ư ỉ

Qu ng Ngãi đã quy t đ nh đình ch  v  án hình s  đ i v i y sĩ Tr n Th  Diên H ng. Nay gia đình n nả ế ị ỉ ụ ự ố ớ ầ ị ồ ạ

nhân kh i ki n đòi b i th ng thi t h i; do đó, khi th  lý đ  gi i quy t yêu c u đòi b i th ng thi tở ệ ồ ườ ệ ạ ụ ể ả ế ầ ồ ườ ệ

h i v  dân s  c a gia đình n n nhân Mai Th  Kim Anh, Toà án c n l u ý nh  sau:ạ ề ự ủ ạ ị ầ ư ư

Theo tinh th n quy đ nh t i Đi u 53 Lu t b o v  s c kho  nhân dân ngày 30-6-1989, thì th y thu cầ ị ạ ề ậ ả ệ ứ ẻ ầ ố

vi ph m các quy đ nh v  khám b nh, ch a b nh... n u gây thi t h i đ n s c kho , tính m ng, tài s nạ ị ề ệ ữ ệ ế ệ ạ ế ứ ẻ ạ ả

c a ng i khác thì ph i b i th ng thi t h i theo quy đ nh c a pháp lu t. Cũng theo quy đ nh t iủ ườ ả ồ ườ ệ ạ ị ủ ậ ị ạ

Đi u 609 B  lu t dân s  thì ng i nào do l i c  ý ho c l i vô ý xâm ph m đ n tính m ng c a ng iề ộ ậ ự ườ ỗ ố ặ ỗ ạ ế ạ ủ ườ

khác thì ph i b i th ng. Nh  v y, Toà án c n xác đ nh và có k t lu n y sĩ Tr n Th  Diên H ng có viả ồ ườ ư ậ ầ ị ế ậ ầ ị ồ

ph m các quy đ nh v  khám, ch a b nh hay không, có đ c phép và có đ  năng l c đ  ti n hành n oạ ị ề ữ ệ ượ ủ ự ể ế ạ

thai cho ph  n  hay không, tai n n x y ra là tai n n đi u tr  do s  ki n b t kh  kháng hay do l i nghụ ữ ạ ả ạ ề ị ự ệ ấ ả ỗ ề

nghi p? N u có căn c  xác đ nh bà Tr n Th  Diên H ng không vi ph m, không có l i thì bà Tr n Thệ ế ứ ị ầ ị ồ ạ ỗ ầ ị

Diên H ng không ph i b i th ng. N u xác đ nh đ c bà Tr n Th  Diên H ng có vi ph m, có l i thìồ ả ồ ườ ế ị ượ ầ ị ồ ạ ỗ

bà Tr n Th  Diên H ng có trách nhi m b i th ng thi t h i đã gây ra. Tuy nhiên, do bà Tr n Thầ ị ồ ệ ồ ườ ệ ạ ầ ị

Diên H ng là công ch c nhà n c cho nên c n làm rõ vi c bà H ng gây thi t h i có ph i trong khiồ ứ ướ ầ ệ ồ ệ ạ ả

thi hành công v  hay không? N u bà H ng gây thi t h i trong khi thi hành công v  thì theo quy đ nhụ ế ồ ệ ạ ụ ị

t i đi u 623 B  lu t dân s , c  quan nhà n c (trong tr ng h p này là Trung tâm y t  huy n Tạ ề ộ ậ ự ơ ướ ườ ợ ế ệ ư

Nghĩa, t nh Qu ng Ngãi) ph i b i th ng thi t h i do công ch c c a mình gây ra. Vi c b i th ngỉ ả ả ồ ườ ệ ạ ứ ủ ệ ồ ườ
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thi t h i đ c gi i quy t theo quy đ nh t i Ch ng V Ph n th  ba B  lu t dân s  và Ngh  đ nh sệ ạ ượ ả ế ị ạ ươ ầ ứ ộ ậ ự ị ị ố

47/CP ngày 3-5-1997 c a Chính ph  "v  vi c gi i quy t b i th ng thi t h i do công ch c, viênủ ủ ề ệ ả ế ồ ườ ệ ạ ứ

ch c nhà n c, ng i có th m quy n c a c  quan ti n hành t  t ng gây ra". N u Trung tâm y tứ ướ ườ ẩ ề ủ ơ ế ố ụ ế ế

huy n T  Nghĩa, t nh Qu ng Ngãi ph i b i th ng cho ng i b  thi t h i thì sau khi th c hi n vi cệ ư ỉ ả ả ồ ườ ườ ị ệ ạ ự ệ ệ

b i th ng thi t h i xong ph i có trách nhi m yêu c u bà Tr n Th  Diên H ng hoàn tr  kho n ti nồ ườ ệ ạ ả ệ ầ ầ ị ồ ả ả ề

mà Trung tâm đã b i th ng cho ng i b  thi t h i theo quy đ nh c a pháp lu t.ồ ườ ườ ị ệ ạ ị ủ ậ

Trên đây là ý ki n trao đ i c a Toà án nhân dân t i cao đ  quý Toà nghiên c u áp d ng, gi i quy t t tế ổ ủ ố ể ứ ụ ả ế ố

các v n đ  nghi p v .ấ ề ệ ụ

Đ ng Quang Ph ngặ ươ

(Đã ký)
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TOÀ ÁN NHÂN DÂN TỐI CAO

********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

********

Số: 128/2002/KHXX Hà Nội, ngày 27 tháng 8 năm 2002

CÔNG VĂN

CỦA TOÀ ÁN NHÂN DÂN TỐI CAO SỐ 128/2002/KHXX NGÀY 27 THÁNG 8 NĂM

2002 VỀ VIỆC TÍNH THỜI HẠN KHÁNG CÁO, KHÁNG NGHỊ

Kính gửi: Toà án nhân dân tỉnh Đắk Lắk

Sau khi nghiên cứu Công văn số 10/CV-TA ngày 10-4-2002 của Toà án nhân dân tỉnh Đắc

Lắc, Toà án nhân dân tối cao có ý kiến như sau:

Tại Công văn số 166/2001/KHXX ngày 14- 12-2001 của Toà án nhân dân tối cao về việc

tính thời hạn kháng cáo, kháng nghị có đoạn viết: "...Để bảo đảm thống nhất việc tính thời

hạn kháng cáo, kháng nghị, từ nay trở đi việc xác định thời Điểm bắt đầu tính thời hạn kháng

cáo, kháng nghị và thời Điểm kết thúc thời hạn đó được thực hiện theo quy định tại Điều

161 và Điều 162 Bộ luật dân sự...".

Theo nội dung hướng dẫn nói trên thì cần hiểu thời Điểm "từ nay trở đi" là từ ngày ban hành

Công văn số 166/2001/KHXX (ngày 14-12-2001) trở đi ,  các Toà án nhân dân áp dụng

hướng dẫn trong Công văn này để xác định thời Điểm bắt đầu tính thời hạn kháng cáo,

kháng nghị và thời Điểm kết thúc thời hạn đó. Đối với các trường hợp trước đây do chưa

được hướng dẫn cụ thể nên việc xác định thời Điểm bắt đầu tính thời hạn kháng cáo, kháng

nghị và thời Điểm kết thúc thời hạn đó khác với nội dung hướng dẫn của Công văn nói trên

như các ví dụ mà quý Toà nêu trong Công văn số 10/CV-TA thì không áp dụng hướng dẫn tại

Công văn này để kháng nghị theo thủ tục giám đốc thẩm, trừ trường hợp bản án, quyết định

của Toà án bị kháng nghị theo các căn cứ khác.

Trên đây là ý kiến của Toà án nhân dân tối cao để quý Toà tham khảo, vận dụng và giải

quyết tốt các vấn đề nghiệp vụ.

Đặng Quang Phương

(Đã ký)
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TOÀ ÁN NHÂN DÂN TỐI CAO

********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

********

Số: 61/2002/KHXX Hà Nội, ngày 20 tháng 5 năm 2002

CÔNG VĂN

CỦA TOÀ ÁN NHÂN DÂN TỐI CAO SỐ 61/2002/KHXX NGÀY 20 THÁNG 5 NĂM

2002 VỀ VIỆC CÔNG NHẬN THUẬN TÌNH LY HÔN

Kính gửi: - Các Toà án nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương

- Các Toà án nhân dân huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh

Trong thời gian vừa qua Toà án nhân dân tối cao nhận được công văn của một số Toà án

nhân dân địa phương hỏi trong trường hợp Toà án ra quyết định công nhận thuận tình ly hôn

của vợ chồng (vợ chồng đã thực sự tự nguyện ly hôn, đã thoả thuận với nhau về việc chia tài

sản và trông nom, nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục con), nhưng trước khi ra quyết định công

nhận thuận tình ly hôn, Toà án không hỏi ý kiến của con chưa thành niên từ đủ 9 tuổi trở lên

thì có coi đó là trường hợp việc điều tra không đầy đủ hay không?

Để bảo đảm sự thống nhất và đúng pháp luật khi ra quyết định công nhận thuận tình ly hôn,

Toà án nhân dân tối cao trả lời như sau:

Theo tinh thần quy định tại Điều 90 Luật hôn nhân và gia đình thì khi vợ chồng tự nguyện ly

hôn và đã thoả thuận được với nhau về việc chia tài sản, việc trông nom, nuôi dưỡng, chăm

sóc, giáo dục con thì Toà án công nhận thuận tình ly hôn. Sự thoả thuận của vợ chồng về

việc trông nom, nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục con phải trên cơ sở bảo đảm quyền lợi

chính đáng của con. Để xem xét sự thoả thuận của vợ chồng có bảo đảm quyền lợi chính

đáng của con hay không thì theo tinh thần quy định tại khoản 2 Điều 92 Luật hôn nhân và

gia đình, việc hỏi ý kiến của con chưa thành niên từ đủ 9 tuổi trở lên là cần thiết để xem xét

nguyện vọng của con. Nếu qua việc hỏi ý kiến của con mà nguyện vọng của con phù hợp với

sự thoả thuận của vợ chồng, thì Toà án áp dụng Điều 90, Điều 92 Luật hôn nhân và gia đình

ra quyết định công nhận thuận tình ly hôn và sự thoả thuận về tài sản và con. Trong trường

hợp qua việc hỏi ý kiến của con mà nguyện vọng của con khác với sự thoả thuận của vợ

chồng, thì Toà án phải đưa vụ án ra xét xử và quyết định việc giao con cho ai nuôi. Do đó,

trong trường hợp Toà án ra quyết định công nhận thuận tình ly hôn của vợ chồng, nhưng
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trước khi ra quyết định công nhận thuận tình ly hôn mà Toà án không hỏi ý kiến của con

chưa thành niên từ đủ 9 tuổi trở lên là chưa điều tra đầy đủ.

Để thực hiện đúng các quy định của Luật hôn nhân và gia đình, khi ra quyết định công nhận

thuận tình ly hôn đối với trường hợp vợ chồng đã thoả thuận với nhau về việc chia tài sản và

trông nom, nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục con.

Toà án nhân dân tối cao đề nghị các Toà án nhân dân địa phương phải thực hiện đúng các

quy định của Luật hôn nhân và gia đình. Nếu thuộc trường hợp có con chưa thành niên từ đủ

9 tuổi trở lên thì Toà án cần phải hỏi ý kiến của con để xem xét nguyện vọng của con. Nếu

Toà án không hỏi ý kiến của con để xem xét nguyện vọng của con là việc điều tra chưa đầy

đủ.

Đối với những trường hợp Toà án đã ra quyết định công nhận thuận tình ly hôn trước khi có

Công văn này nhưng chưa hỏi ý kiến của con chưa thành niên từ đủ chín tuổi trở lên để xem

xét nguyện vọng của con mà không có khiếu nại thì không đặt vấn đề xem xét lại. Trong

trường hợp quyết định công nhận thuận tình ly hôn có khiếu nại về việc nuôi con, thì Toà án

cấp giám đốc thẩm cần hỏi ý kiến của con; nếu nguyện vọng của con phù hợp với sự thoả

thuận của bố mẹ thì không cần thiết phải xem xét lại quyết định công nhận thuận tình ly hôn

đã có hiệu lực pháp luật; nếu nguyện vọng của con không phù hợp với sự thoả thuận của bố

mẹ thì cần thiết phải xem xét lại quyết định công nhận thuận tình ly hôn đã có hiệu lực pháp

luật theo thủ tục giám đốc thẩm.

Trong quá trình thực hiện, nếu có gì vướng mắc đề nghị phản ánh cho Toà án nhân dân tối

cao để có hướng dẫn bổ sung.

Đặng Quang Phương

(Đã ký)
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TOÀ ÁN NHÂN DÂN TỐI CAO

********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

********

Số: 07/2002/KHXX Hà Nội, ngày 18 tháng 1 năm 2002
CÔNG VĂN

CỦA TOÀ ÁN NHÂN DÂN TỐI CAO SỐ 07/2002/KHXX NGÀY 18 THÁNG 1 NĂM

2002 VỀ VIỆC PHẢN ÁNH TÌNH HÌNH TRANH CHẤP CÓ LIÊN QUAN ĐẾN NỢ

HỤI Ở ĐỊA PHƯƠNG

Kính  gửi: -  Các  Toà  án  nhân  dân  tỉnh,  thành  phố  trực  thuộc  Trung  ương,

        -   Các Toà án nhân dân huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh

Trong thời gian qua Toà án nhân dân tối cao nhận được công văn của một số Toà án nhân

dân địa phương đề nghị hướng dẫn giải quyết các tranh chấp có liên quan đến nợ hụi phát

sinh từ ngày 1-7-1996 (ngày Bộ luật dân sự có hiệu lực). Để có cơ sở hướng dẫn giải quyết

loại việc này cho sát với tình hình thực tiễn ở địa phương, Toà án nhân dân tối cao đề nghị

các Toà án nhân dân các cấp phản ánh cho Toà án nhân dân tối cao biết những vấn đề sau

đây:

1- Những hình thức chơi hụi ở địa phương.

2- Các dạng tranh chấp phát sinh từ việc chơi hụi.

3- Việc vận dụng đường lối giải quyết các tranh chấp có liên quan đến nợ hụi đã được nêu tại

Thông tư liên ngành số 04/TTLN ngày 8-8-1992 của Toà án nhân dân tối cao, Viện kiểm sát

nhân dân tối cao "Hướng dẫn giải quyết các tranh chấp về nợ hụi" để giải quyết các tranh

chấp có liên quan đến nợ hụi trong điều kiện hiện nay có còn phù hợp nữa hay không?

4- Những kiến nghị, giải pháp xử lý đối với các tranh chấp có liên quan đến nợ hụi.

Các ý kiến phản ánh xin gửi cho Toà án nhân dân tối cao trước ngày 31-1-2002 theo địa chỉ:

Viện khoa học xét xử Toà án nhân dân tối cao, 48 Lý Thường Kiệt, Hà Nội, để Viện khoa

học xét xử tổng hợp, báo cáo lãnh đạo Toà án nhân dân tối cao xử lý phục vụ cho việc ban

hành Thông tư liên tịch hướng dẫn giải quyết các tranh chấp có liên quan đến nợ hụi trong

thời gian sớm nhất.

Đặng Quang Phương

(Đã ký)
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TOÀ ÁN NHÂN DÂN TỐI CAO

********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

********

Số: 04/2002/KHXX Hà Nội, ngày 10 tháng 1 năm 2002

CÔNG VĂN

CỦA TOÀ ÁN NHÂN DÂN TỐI CAO SỐ 04/2002/KHXX NGÀY 10 THÁNG 1 NĂM

2002 VỀ VIỆC THẨM QUYỀN XÁC ĐỊNH CHA CHO CON

Kính gửi: Toà án nhân dân tỉnh Hải Dương 

Sau khi nghiên cứu Công văn số 238/CV-TA ngày 7-1-2001 của Toà án nhân dân tỉnh Hải

Dương, Toà án nhân dân tối cao có ý kiến như sau: Theo quy định tại các điều 30, 31, 32 và

33 Luật hôn nhân và gia đình năm 1986, Điều 47 Nghị định số 83//998/NĐ-CP ngày 10-10-

1998 của Chính phủ "Về đăng ký hộ tịch" cũng như theo quy định tại các điều 63, 64 và 65

Luật hôn nhân và gia đình năm 2000, thì Toà án nhân dân chỉ thụ lý giải quyết đơn yêu cầu

xác định cha, mẹ, con trong trường hợp có tranh chấp. Đối với trường hợp xin nhận cha, mẹ,

con là tự nguyện và không có tranh chấp thì Uỷ ban nhân dân cấp xã nơi cư trú của người

con công nhận và đăng ký. Đối với trường hợp quý Toà nêu trong Công văn số 238/CV-TA

nói trên thì chưa phản ánh cụ thể giữa gia đình anh Bồng và chị Thuý có tranh chấp hay

không? Căn cứ vào các quy định của pháp luật được viện dẫn ở trên thì tuỳ từng trường hợp

mà giải quyết như sau:

1 - Nếu giữa gia đình anh Bồng và chị Thuý không có tranh chấp, gia đình anh Bồng thừa

nhận cháu Bình là con của anh Bồng,  cháu của gia đình anh Bồng và chính quyền địa

phương cũng cung cấp các thông tin xác định anh Bồng là cha của cháu Bình, thì việc yêu

cầu xác định cha cho con trong trường hợp này không thuộc thẩm quyền giải quyết của Toà

án nhân dân; do đó: Nếu Toà án chưa thụ lý vụ án thì Toà án căn cứ vào điểm 5 Điều 36

Pháp lệnh Thủ tục giải quyết các vụ án dân sự trả lại đơn cho người nộp đơn.

- Nếu Toà án đã thụ lý vụ án thì Toà án căn cứ vào điểm 4 Điều 46 Pháp lệnh Thủ tục giải

quyết các vụ án dân sự ra quyết định đình chỉ việc giải quyết vụ án. 

Trong cả hai trường hợp trên Toà án hướng dẫn cho người nộp đơn biết việc xác định và

đăng ký việc nhận con trong trường hợp này là thuộc thẩm quyền của Uỷ ban nhân dân cấp

xã nơi người con cư trú.
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2- Nếu giữa gia đình anh Bồng và chị Thuý có tranh chấp với nhau, gia đình anh Bồng

không công nhận cháu Bình là con của anh Bồng, là cháu của gia đình anh Bồng thì việc yêu

cầu xác định cha cho con trong trường hợp này là thuộc thẩm quyền giải quyết của Toà án

nhân dân và Toà án thụ lý giải quyết theo thủ tục chung.

Trên đây là ý kiến của Toà án nhân dân tối cao để quý Toà tham khảo trong việc giải quyết

vụ việc cụ thể nêu trong Công văn số 238/CV-TA ngày 7-11-2001 của Quý Toà và các vụ

việc tương tự khác. 

Đặng Quang Phương

(Đã ký)
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TOÀ ÁN NHÂN DÂN TỐI CAO

********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

********

Số: 176/2001/KHXX Hà Nội, ngày 31 tháng 12 năm 2001

CÔNG VĂN

CỦA TOÀ ÁN NHÂN DÂN TỐI CAO SỐ 176/2001/KHXX NGÀY 31 THÁNG 12

NĂM 2001 VỀ VIỆC GIẢI QUYẾT ĐƠN YÊU CẦU TOÀ ÁN XÁC ĐỊNH CON

Kính gửi: Toà án nhân dân tỉnh Trà Vinh 

Sau khi nghiên cứu Công văn số 109/CV-DS ngày 06-11-2001 của Toà án nhân dân tỉnh Trà

Vinh, Toà án nhân dân tối cao có ý kiến như sau: 

Đối với trường hợp người phụ nữ sau khi sinh con nhưng vì nhiều lý do khác nhau nên họ đã

cho người khác nuôi con của họ, nay họ có đơn yêu cầu Toà án xác định con của mình, thì

tuỳ từng trường hợp mà giải quyết như sau: 

1. Trường hợp ngưòi mẹ có đơn yêu cầu Toà án xác định một người là con của mình, mà

người được yêu cầu xác định là con và những người nuôi dưỡng người đó đồng ý cho người

mẹ được nhận con không có tranh chấp.

Theo tinh thần quy định tại Điều 64 Luật hôn nhân và gia đình năm 2000, Nghị định số

83/1998/NĐ-CP ngày 10-10-1998 của Chính phủ về đăng ký hộ tịch và hướng dẫn tại Công

văn số 410/TP-PLDSKT ngày 3-4-2001 của Bộ Tư pháp thì trường hợp này không thuộc

thẩm quyền giải quyết của Toà án nhân dân; do đó:

a. Nếu Toà án chưa thụ lý vụ án thì Toà án căn cứ vào điểm 5 Điều 36 Pháp lệnh Thủ tục giải

quyết các vụ án dân sự trả lại đơn cho người nộp đơn, đồng thời hướng dẫn cho họ biết việc

công nhận và đăng ký việc nhận con trong trường hợp này là thuộc thẩm quyền của Uỷ ban

nhân dân cấp xã nơi người con cư trú.

b. Nếu Toà án đã thụ lý vụ án thì Toà án căn cứ vào điểm 4 Điều 46 Pháp lệnh Thủ tục giải

quyết các vụ án dân sự ra quyết định đình chỉ việc giải quyết vụ án và hướng dẫn cho họ biết

việc công nhận và đăng ký việc nhận con trong trường hợp này là thuộc thẩm quyền của Uỷ

ban nhân dân cấp xã nơi người con cư trú.
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2. Trường hợp người mẹ có đơn yêu cấu Toà án xác định một người là con của mình, mà

người được yêu cầu xác định là con và những người nuôi dưỡng có tranh chấp với nhau.

Theo quy định tại Điều 64 Luật hôn nhân và gia đình năm 2000 thì trường hợp này là thuộc

thẩm quyền giải quyết của Toà án nhân dân; do đó, Toà án thụ lý giải quyết vụ án theo thủ

tục chung. Theo quy định tại Điều 43 Pháp lệnh Thủ tục giải quyết các vụ án dân sự thì

trường hợp này không thuộc một trong các việc không được hoà giải; do đó, Toà án tiến

hành hoà giải theo thủ tục quy định tại Điều 44 Pháp lệnh Thủ tục giải quyết các vụ án dân

sự. Nếu Toà án tiến hành hoà giải mà các đương sự thoả thuận được với nhau về việc mẹ

nhận con thì lập biên bản hoà giải thành. Nếu trong thời hạn 15 ngày, kể từ ngày lập biên

bản hoà giải thành mà không có sự thay đổi ý kiến hoặc phản đối thì Toà án áp dụng khoản 2

Điều 44 Pháp lệnh Thủ tục giải quyết các vụ án dân sự ra quyết định công nhận sự thoả

thuận của các đương sự.

Trên đây là ý kiến của Toà án nhân dân tối cao để quý Toà tham khảo trong khi giải quyết vụ

án cụ thể ở địa phương. 

Đặng Quang Phương

(Đã ký)
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TOÀ ÁN NHÂN DÂN T I CAOỐ

********

C NG HOÀ XÃ H I CH  NGHĨA VI T NAMỘ Ộ Ủ Ệ

Đ c l p - T  do - H nh phúcộ ậ ự ạ

********

S : 166/2001/KHXXố Hà N i, ngày 14 tháng 12 năm 2001ộ

CÔNG VĂN

C A TOÀ ÁN NHÂN DÂN T I CAO S  166/2001/KHXX NGÀY 14 THÁNG 12 NĂM 2001Ủ Ố Ố

V  VI C TÍNH TH I H N KHÁNG CÁO, KHÁNG NGHỀ Ệ Ờ Ạ Ị

Kính g i:ử - Các Toà án nhân dân và Toà án quân s  các c pự ấ

- Các đ ng chí Th m phán Toà án nhân dân t i caoồ ẩ ố

Trong th i gian qua Toà án nhân dân t i cao nh n đ c công văn c a m t s  Toà án nhân dân đ aờ ố ậ ượ ủ ộ ố ị

ph ng đ  ngh  h ng d n vi c tính th i h n kháng cáo, kháng ngh  đ i v i b n án, quy t đ nh vươ ề ị ướ ẫ ệ ờ ạ ị ố ớ ả ế ị ề

hình s , dân s , kinh t , lao đ ng, hành chính theo th  t c phúc th m và kháng ngh  các b n án,ự ự ế ộ ủ ụ ẩ ị ả

quy t đ nh đó đã có hi u l c pháp lu t theo th  t c giám đ c th m. Sau khi trao đ i ý ki n và có sế ị ệ ự ậ ủ ụ ố ẩ ổ ế ự

th ng nh t c a Vi n ki m sát nhân dân t i cao t i Công văn s  3263/KSXXHS ngày 11 tháng 12ố ấ ủ ệ ể ố ạ ố

năm 2001, Toà án nhân dân t i cao h ng d n nh  sau:ố ướ ẫ ư

Theo quy đ nh c a các văn b n pháp lu t t  t ng (B  lu t T  t ng hình s , Pháp l nh Th  t c gi iị ủ ả ậ ố ụ ộ ậ ố ụ ự ệ ủ ụ ả

quy t các v  án dân s , Pháp l nh Th  t c gi i quy t các v  án kinh t , Pháp l nh gi i quy t cácế ụ ự ệ ủ ụ ả ế ụ ế ệ ả ế

tranh ch p lao đ ng và Pháp l nh Th  t c gi i quy t các v  án hành chính) thì:ấ ộ ệ ủ ụ ả ế ụ

- Thời hạn kháng cáo đối với các bản án, quyết định hình sự, dân sự, kinh tế, lao động và hành chính 
theo thủ tục phúc thẩm là, kể từ ngày Tòa án tuyên án hoặc ra quyết định; nếu bị cáo, đương sự vắng 

mặt tại phiên toà thì thời hạn kháng cáo này tính từ ngày bản sao bản án, quyết định được giao cho 

họ, thân nhân của họ hoặc được niêm yết công khai.

- Thời hạn kháng nghị theo thủ tục phúc thẩm của Viện kiểm sát cùng cấp là

, của Viện kiểm sát cấp trên là, kể từ ngày Toà án tuyên án hoặc ra quyết định; nếu kiểm sát viên 

không tham gia phiên toà (đối với vụ án dân sự, kinh tế, lao động, hành chính) thì thời hạn kháng 

nghị này được tính từ ngày Viện kiểm sát cùng cấp nhận được bản sao bản án, quyết định của Toà án.

- Thời hạn kháng nghị theo thủ tục giám đốc thẩm đối với các bản án, quyết định đã có hiệu lực pháp 
luật về hình sự, dân sự, lao động, kinh tế, hành chính là, kể từ ngày các bản án, quyết định đó có hiệu 

lực pháp luật.

Do trong các văn b n pháp lu t t  t ng không quy đ nh c  th  vi c xác đ nh th i đi m b t đ u th iả ậ ố ụ ị ụ ể ệ ị ờ ể ắ ầ ờ

h n kháng cáo, kháng ngh  và th i đi m k t thúc th i h n đó; cho nên vi c tính th i h n kháng cáo,ạ ị ờ ể ế ờ ạ ệ ờ ạ

kháng ngh  trong th i gian qua ch a đ c th ng nh t. Đ  b o đ m th ng nh t vi c tính th i h nị ờ ư ượ ố ấ ể ả ả ố ấ ệ ờ ạ

kháng cáo, kháng ngh , t  nay tr  đi vi c xác đ nh th i đi m b t đ u tính th i h n kháng cáo, khángị ừ ở ệ ị ờ ể ắ ầ ờ ạ

ngh  và th i đi m k t thúc th i h n đó đ c th c hi n theo quy đ nh t i Đi u 161 và 162 B  lu t dânị ờ ể ế ờ ạ ượ ự ệ ị ạ ề ộ ậ
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s ; c  th  là:ự ụ ể

1. Th i đi m b t đ u tính th i h n kháng cáo, kháng nghờ ể ắ ầ ờ ạ ị

Th i đi m b t đ u tính th i h n kháng cáo, kháng ngh  là ngày ti p theo c a ngày đ c xác đ nh.ờ ể ắ ầ ờ ạ ị ế ủ ượ ị

Tuỳ t ng tr ng h p c  th  mà ngày đ c xác đ nh nh  sau:ừ ườ ợ ụ ể ượ ị ư

a. Ngày đ c xác đ nh là ngày Toà án tuyên án ho c ra quy t đ nh trong tr ng h p b  cáo, đ ng sượ ị ặ ế ị ườ ợ ị ươ ự

có m t t i phiên toà s  th m, Ki m sát viên có tham gia phiên toà s  th m.ặ ạ ơ ẩ ể ơ ẩ

Ví d : Ngày 01/10/2001 Toà án xét x  s  th m v  án hình s  có m t b  cáo B và cùng ngày tuyên ánụ ử ơ ẩ ụ ự ặ ị

đ i v i b  cáo B. Trong tr ng h p này ngày đ c xác đ nh là ngày 01/10/2001 và th i đi m b t đ uố ớ ị ườ ợ ượ ị ờ ể ắ ầ

tính th i h n kháng cáo 15 ngày (đ i v i b  cáo B) th i h n kháng ngh  15 ngày (đ i v i Vi n ki mờ ạ ố ớ ị ờ ạ ị ố ớ ệ ể

sát cùng c p), 30 ngày (đ i v i Vi n ki m sát c p trên tr c ti p) là ngày 2/10/2001.ấ ố ớ ệ ể ấ ự ế

b. Ngày đ c xác đ nh là ngày b n sao b n án, quy t đ nh đ c giao cho h  ho c đ c niêm y t t iượ ị ả ả ế ị ượ ọ ặ ượ ế ạ

tr  s  U  ban nhân dân xã, ph ng, th  tr n n i c  trú c a h  trong tr ng h p b  cáo, đ ng sụ ở ỷ ườ ị ấ ơ ư ủ ọ ườ ợ ị ươ ự

v ng m t t i phiên toà s  th m.ắ ặ ạ ơ ẩ

Ví d : Ngày 4/10/2001 Toà án xét x  s  th m v  án dân s  v ng m t đ ng s  A và cùng ngày tuyênụ ử ơ ẩ ụ ự ắ ặ ươ ự

án. Ngày 18/10/2001 Toà án m i giao b n sao b n án cho đ ng s  A ho c niêm y t t i tr  s  Uớ ả ả ươ ự ặ ế ạ ụ ở ỷ

ban  nhân  dân  xã  n i  đ ng  s  A c  trú.  Trong  tr ng  h p  này  ngày  đ c  xác  đ nh  là  ngàyơ ươ ự ư ườ ợ ượ ị

18/10/2001 và th i đi m b t đ u tính th i h n kháng cáo 15 ngày (đ i v i đ ng s  A) là ngàyờ ể ắ ầ ờ ạ ố ớ ươ ự

19/10/2001.

c. Ngày đ c xác đ nh là ngày Vi n ki m sát cùng c p nh n đ c b n sao b n án, quy t đ nh c a Toàượ ị ệ ể ấ ậ ượ ả ả ế ị ủ

án trong tr ng h p ki m sát viên không tham gia phiên toà s  th m (đ i v i v  án dân s , kinh t ,ườ ợ ể ơ ẩ ố ớ ụ ự ế

lao đ ng, hành chính).ộ

Ví d : Ngày 4/9/2001 Toà án xét x  s  th m v  án kinh t  không có s  tham gia c a ki m sát viênụ ử ơ ẩ ụ ế ự ủ ể

và cùng ngày tuyên án. Ngày 10/9/2001 Vi n ki m sát cùng c p nh n đ c b n sao b n án c a Toàệ ể ấ ậ ượ ả ả ủ

án. Trong tr ng h p này ngày đ c xác đ nh là ngày 10/9/2001 và th i đi m b t đ u tính th i h nườ ợ ượ ị ờ ể ắ ầ ờ ạ

kháng ngh  10 ngày (đ i v i Vi n ki m sát cùng c p), 20 ngày (đ i v i Vi n ki m sát c p trên) làị ố ớ ệ ể ấ ố ớ ệ ể ấ

ngày 11/9/2001.

d. Ngày đ c xác đ nh là ngày b n án, quy t đ nh c a Toà án có hi u l c pháp lu t.ượ ị ả ế ị ủ ệ ự ậ

Ví d : Ngày 3/10/2001 Toà án xét x  phúc th m v  án lao đ ng và cùng ngày tuyên án. Trongụ ử ẩ ụ ộ

tr ng h p này ngày đ c xác đ nh là ngày 3/10/2001 và th i đi m b t đ u tính th i h n kháng nghườ ợ ượ ị ờ ể ắ ầ ờ ạ ị

theo th  t c giám đ c th m 6 tháng (ho c 1 năm n u kháng ngh  có l i cho ng i lao đ ng) là ngàyủ ụ ố ẩ ặ ế ị ợ ườ ộ

4/10/2001.

2. Th i đi m k t thúc th i h n kháng cáo, kháng nghờ ể ế ờ ạ ị

Theo quy đ nh c a các văn b n pháp lu t t  t ng thì th i h n kháng cáo, kháng ngh  theo th  t cị ủ ả ậ ố ụ ờ ạ ị ủ ụ

phúc th m tính theo ngày; th i h n kháng ngh  theo th  t c giám đ c th m tính theo tháng (đ i v iẩ ờ ạ ị ủ ụ ố ẩ ố ớ
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b n án, quy t đ nh kinh t , lao đ ng, hành chính) ho c theo năm (đ i v i b n án, quy t đ nh hình s ,ả ế ị ế ộ ặ ố ớ ả ế ị ự

dân s  ho c lao đ ng, n u vi c kháng ngh  có l i cho ng i lao đ ng); Do đó, vi c k t thúc các th iự ặ ộ ế ệ ị ợ ườ ộ ệ ế ờ

h n nói trên ph i căn c  vào quy đ nh t i Đi u 162 B  lu t dân s . Tuy nhiên, theo Quy t đ nh sạ ả ứ ị ạ ề ộ ậ ự ế ị ố

188/1999/QĐ-TTg ngày 17/9/1999 c a Th  t ng Chính ph  "V  vi c th c hi n ch  đ  tu n làmủ ủ ướ ủ ề ệ ự ệ ế ộ ầ

vi c 40 gi " thì k  t  ngày 2/10/1999, ch  đ  tu n làm vi c 40 gi  trong 5 ngày, ngh  ngày th  b yệ ờ ể ừ ế ộ ầ ệ ờ ỉ ứ ẩ

và Ch  nh t hàng tu n, đ i v i cán b , công ch c và ng i lao đ ng trong các c  quan, đ n v  hànhủ ậ ầ ố ớ ộ ứ ườ ộ ơ ơ ị

chính, s  nghi p, t  ch c chính tr , t  ch c chính tr   xã h i; Do đó, khi ngày cu i cùng c a th iự ệ ổ ứ ị ổ ứ ị ộ ố ủ ờ�

h n là ngày th  b y, ngày Ch  nh t ho c ngày ngh  l , thì th i h n k t thúc t i th i đi m k t thúcạ ứ ả ủ ậ ặ ỉ ễ ờ ạ ế ạ ờ ể ế

ngày làm vi c ti p theo ngày ngh  đó. Th i đi m k t thúc ngày cu i cùng c a th i h n vào đúng 12ệ ế ỉ ờ ể ế ố ủ ờ ạ

gi  đêm c a ngày đó.ờ ủ

Ví d  1: Trong ví d  t i đi m a m c 1 trên đây, th i h n kháng cáo 15 ngày tính t  ngày 2/10/2001.ụ ụ ạ ể ụ ờ ạ ừ

Theo quy đ nh t i kho n 1 và kho n 6 Đi u 162 B  lu t dân s  thì th i h n kháng cáo 15 ngày (đ iị ạ ả ả ề ộ ậ ự ờ ạ ố

v i b  cáo B) k t thúc vào 12 gi  đêm ngày 16/10/2001. Gi  s  ngày 16/10/2001 đúng vào ngày Chớ ị ế ờ ả ử ủ

nh t thì theo quy đ nh t i kho n 5 và kho n 6 Đi u 162 B  lu t dân s  th i h n kháng cáo 15 ngàyậ ị ạ ả ả ề ộ ậ ự ờ ạ

(đ i v i b  cáo B) k t thúc vào 12 gi  đêm ngày 17/10/2001 (n u không đúng vào ngày ngh  l ).ố ớ ị ế ờ ế ỉ ễ

Ví d  2: Trong ví d  nêu t i đi m b m c 1 trên đây thì th i h n kháng cáo 15 ngày tính t  ngàyụ ụ ạ ể ụ ờ ạ ừ

19/10/2001. Theo quy đ nh t i kho n 1 và kho n 6 Đi u 162 B  lu t dân s  thì th i h n kháng cáoị ạ ả ả ề ộ ậ ự ờ ạ

15 ngày (đ i v i đ ng s  A) k t thúc vào 12 gi  đêm ngày 2/11/2001. Gi  s  ngày 2/11/2001 đúngố ớ ươ ự ế ờ ả ử

vào ngày ngh  l  thì theo quy đ nh t i kho n 5 và kho n 6 Đi u 162 B  lu t dân s , quy t đ nh sỉ ễ ị ạ ả ả ề ộ ậ ự ế ị ố

188/1999/QĐ-TTg ngày 17/9/1999 c a Th  t ng Chính ph  "V  vi c th c hi n ch  đ  tu n làmủ ủ ướ ủ ề ệ ự ệ ế ộ ầ

vi c 40 gi " th i h n kháng cáo 15 ngày k t thúc vào 12 gi  đêm ngày 3/11/2001 (n u không đúngệ ờ ờ ạ ế ờ ế

vào ngày th  b y, Ch  nh t); n u ngày 3/11/2001 đúng vào ngày th  b y, thì th i h n kháng cáo 15ứ ả ủ ậ ế ứ ả ờ ạ

ngày k t thúc vào 12 gi  đêm ngày 5/11/2001.ế ờ

Trong quá trình th c hi n n u có gì v ng m c ho c c n h ng d n b  sung, đ  ngh  ph n ánh k pự ệ ế ướ ắ ặ ầ ướ ẫ ổ ề ị ả ị

th i cho Toà án nhân dân t i cao đ  có gi i thích ho c h ng d n b  sung cho phù h p. ờ ố ể ả ặ ướ ẫ ổ ợ

Đ ng Quang Ph ngặ ươ

(Đã ký)
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TOÀ ÁN NHÂN DÂN TỐI CAO

********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

********

Số: 164/2001/KHXX Hà Nội, ngày 07 tháng 12 năm 2001

CÔNG VĂN

CỦA TOÀ ÁN NHÂN DÂN TỐI CAO SỐ 164/2001/KHXX NGÀY 7 THÁNG 12 NĂM

2001 VỀ VIỆC XÁC ĐỊNH THỜI ĐIỂM XÉT XỬ SƠ THẨM ĐỂ TÍNH LÃI XUẤT

CHẬM TRẢ

Kính gửi: Toà án nhân dân tỉnh Kiên Giang

Sau khi nghiên cứu Công văn số 64/CV.TA ngày 12/7/2001 của Toà án nhân dân tỉnh Kiên

Giang đề nghị hướng dẫn việc xác định thời điểm xét xử sơ thẩm để tính lãi suất chậm trả,

Toà án nhân dân tối cao có ý kiến như sau:

Theo nội dung hướng dẫn tại điểm b, mục 1 Phần I của Thông tư liên tịch số 01/TTLT ngày

19/6/1997 của Toà án nhân tối cao, Viện kiểm sát nhân dân tối cao, Bộ tư pháp, Bộ tài chính

"Hướng dẫn việc xét xử và thi hành án về tài sản", thì  "Trong trường hợp người có nghĩa�

vụ có lỗi thì ngoài khoản tiền chậm trả theo lãi suất nợ quá hạn do Ngân hàng Nhà nước quy

định tương ứng với thời gian chậm trả tại thời điểm xét xử sơ thẩm".

Do ông Xem không thực hiện nghĩa vụ trả nợ cho chị Thu, nên ông Xem là người có lỗi,

phải chịu hậu quả là: thời gian chậm trả nợ càng lâu bao nhiêu thì lãi suất nợ quá hạn càng

lớn bấy nhiêu. Bản án sơ thẩm của Toà án cấp sơ thẩm xử ngày 21/4/1998 tuy có lãi suất nợ

quá hạn mà ông Xem phải trả cho chị Thu nhưng đã bị Toà án cấp phúc thẩm xử huỷ, giao

hồ sơ vụ án cho Toà án cấp sơ thẩm điều tra xét xử sơ thẩm lại, nên "thời điểm xét xử sơ

thẩm" lần đầu không còn nữa. Thời điểm này phải được Toà án xác định lại. Thông tư liên

tịch số 01/TTLT nói trên không hạn chế Toà án tính thời gian chậm trả ở lần xét xử thứ nhất

mà chỉ hướng dẫn chung là: "tại thời điểm xét xử sơ thẩm"; do đó, Toà án khi xét xử sơ thẩm

lại vụ án được tính thời gian chậm trả để tính lãi suất nợ quá hạn đối với ông Xem là từ ngày

3/7/1997 trở đi cho đến ngày xét xử sơ thẩm lần thứ hai, chứ không phải ngày xét xử sơ

thẩm lần thứ nhất.

Trên đây là ý kiến của Toà án nhân dân tối cao để quý Toà tham khảo vận dụng khi giải

quyết vụ án cụ thể tại địa phương. 
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TOÀ ÁN NHÂN DÂN TỐI CAO

********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

********

Số: 112/2001/KHXX Hà Nội, ngày 14 tháng 9 năm 2001

CÔNG VĂN

CỦA TOÀ ÁN NHÂN DÂN TỐI CAO SỐ 112/2001/KHXX NGÀY 14 THÁNG 9 NĂM

2001 VỀ VIỆC XÁC ĐỊNH THỜI ĐIỂM THỤ LÝ VỤ ÁN VỀ HÔN NHÂN VÀ GIA

ĐÌNH

Kính gửi : -  Các  Toà  án  nhân  dân  tỉnh,  thành  phố  trực  thuộc  Trung  ương

-  Các  Toà  án  nhân  dân  huyện,  quận,  thị  xã,  thành  phố  thuộc  tỉnh.

Thời gian qua Toà án nhân dân tối cao nhận được công văn của một số Toà án nhân dân địa

phương đề nghị hướng dẫn việc xác định thời điểm thụ lý vụ án về hôn nhân và gia đình

trong một số trường hợp cụ thể. Sau khi trao đổi ý kiến và có sự thống nhất của Viện kiểm

sát nhân dân tối cao tại Công văn số 2337/CV-VKSTC ngày 12 tháng 9 năm 2001, Toà án

nhân dân tối cao hướng dẫn như sau:

1. Khi giải quyết vụ án về hôn nhân và gia đình thuộc một trong các trường hợp sau đây thì

thời điểm thụ lý vụ án được xác định là trước ngày 01 tháng 01 năm 2001 và áp dụng Luật

hôn nhân và gia đình năm 1986 để giải quyết có xem xét, tham khảo quy định của Luật hôn

nhân và gia đình năm 2000 về vấn đề mà Toà án đang giải quyết như hướng dẫn tại điểm c

mục 4 Thông tư liên tịch số 01/2001/TTLT-TANDTC-VKSNDTC-BTP ngày 03/01/2001

hướng dẫn thi hành Nghị quyết số 35/2000/QHl0 ngày 9/6/2000 của Quốc hội "Về việc thi

hành Luật hôn nhân và gia đình".

a. Vụ án được Toà án cấp sơ thẩm thụ lý trước ngày 01/01/2001 mà từ ngày 01/01/2001 trở

đi mới xét xử sơ thẩm;

b. Vụ án được Toà án cấp sơ thẩm thụ lý trước ngày 01/01/2001, nhưng bản án, quyết định

chưa có hiệu lực pháp luật của Toà án cấp sơ thẩm bị kháng cáo kháng nghị mà từ ngày

01/01/2001 trở đi mới xét xử phúc thẩm;

c Vụ án được Toà án cấp sơ thẩm thụ lý trước ngày 01/01/2001, nhưng bản án, quyết định

của Toà án cấp sơ thẩm đã có hiệu lực pháp luật hoặc bản án, quyết định của Toà án cấp
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phúc thẩm bị kháng nghị mà từ ngày 01/01/2001 trở đi mới xét xử giám đốc thẩm hoặc tái

thẩm;

d. Vụ án được Toà án cấp sơ thẩm thụ lý trước ngày 01/01/2001, nhưng bản án, quyết định

phúc thẩm, giám đốc thẩm, tái thẩm bị huỷ để xét xử phúc thẩm, giám đốc thẩm, tái thẩm lại

mà từ ngày 01/01/2001 trở đi mới xét xử phúc thẩm, giám đốc thẩm, tái thẩm lại.

2. Trong trường hợp khi xét xử phúc thẩm, giám đốc thẩm, tái thẩm vụ án về hôn nhân và

gia đình mà Toà án cấp phúc thẩm, giám đốc thẩm, tái thẩm huỷ toàn bộ các bản án hoặc

quyết định về vụ án và giao hồ sơ vụ án cho Toà án có thẩm quyền (có thể chính Toà án đã

giải quyết sơ thẩm vụ án đó; có thể là Toà án khác cùng cấp; có thể là Toà án trên một cấp

hoặc dưới một cấp) giải quyết lại vụ án từ giai đoạn sơ thẩm theo thủ tục chung, thì thời

điểm thụ lý vụ án là ngày Toà án có thẩm quyền giải quyết sơ thẩm lại nhận được hồ sơ vụ

án. Nếu từ ngày 01/01/2001 trở đi mới thụ lý, thì áp dụng Luật hôn nhân và gia đình năm

2000 để giải quyết.

3. Đối với vụ án về hôn nhân và gia đình quy định tại khoản 3 Nghị quyết số 35/2000/QH10

ngày 09/6/2000 của Quốc hội "Về việc thi hành Luật hôn nhân và gia đình", thì trong mọi

trường hợp đều áp dụng Luật hôn nhân và gia đình năm 2000 để giải quyết.

Trong quá trình thực hiện, nếu có gì vướng mắc, đề nghị phản ánh cho Toà án nhân dân tối

cao để có hướng dẫn sửa đổi hoặc bổ sung. 

Đặng Quang Phương

(Đã ký)
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TOÀ ÁN NHÂN DÂN T I CAOỐ

********

C NG HOÀ XÃ H I CH  NGHĨA VI T NAMỘ Ộ Ủ Ệ

Đ c l p - T  do - H nh phúcộ ậ ự ạ

********

S : 109/2001/KHXXố Hà N i, ngày 04 tháng 9 năm 2001ộ

CÔNG VĂN

C A TOÀ ÁN NHÂN DÂN T I CAO S  109/2001/KHXX NGÀY 4 THÁNG 9 NĂM 2001 VỦ Ố Ố Ề

VI C XÁC Đ NH GIÁ QUY N S  D NG Đ T VÀ Đ NH GIÁ NHÀỆ Ị Ề Ử Ụ Ấ Ị

Kính g i:ử  Toà án nhân dân t nh Qu ng Ninhỉ ả

Sau khi nghiên c u Công văn s  65/DS ngày 23/5/2001 c a Toà án nhân dân t nh Qu ng Ninh, Toàứ ố ủ ỉ ả

án nhân dân t i cao có ý ki n nh  sau:ố ế ư

1. V  vi c xác đ nh giá quy n s  d ng đ t:ề ệ ị ề ử ụ ấ

V  v n đ  này Toà án nhân dân t i cao đã có Công văn s  92/2000/KHXX ngày 21-7-2000 g i cácề ấ ề ố ố ử

Toà án nhân dân đ a ph ng "h ng d n vi c xác đ nh giá quy n s  d ng đ t"; c  th  nh  sau:ị ươ ướ ẫ ệ ị ề ử ụ ấ ụ ể ư

"1. Khi gi i quy t các v  án hình s , dân s , kinh t  có liên quan đ n vi c xác đ nh giá quy n sả ế ụ ự ự ế ế ệ ị ề ử

d ng đ t, thì Toà án ch p nh n giá do các bên đ ng s  tho  thu n v i nhau, n u s  tho  thu n đóụ ấ ấ ậ ươ ự ả ậ ớ ế ự ả ậ

không trái v i nguyên t c quy đ nh t i Đi u 7 B  lu t dân s .ớ ắ ị ạ ề ộ ậ ự

Trong tr ng h p các bên đ ng s  không tho  thu n đ c v i nhau, thì giá quy n s  d ng đ t đ cườ ợ ươ ự ả ậ ượ ớ ề ử ụ ấ ượ

xác đ nh theo giá th c t  chuy n nh ng t i đ a ph ng n i có đ t đang tranh ch p đ i v i t ng lo iị ự ế ể ượ ạ ị ươ ơ ấ ấ ố ớ ừ ạ

đ t vào th i đi m xét x  s  th m.ấ ờ ể ử ơ ẩ

2. Khi gi i quy t các v  án có liên quan đ n quy n s  d ng đ t đã th  ch p, thì vi c x  lý quy n sả ế ụ ế ề ử ụ ấ ế ấ ệ ử ề ử

d ng đ t đã th  ch p ph i th c hi n theo đúng quy đ nh t i Đi u 737 B  lu t Dân s ; c  th  là ph iụ ấ ế ấ ả ự ệ ị ạ ề ộ ậ ự ụ ể ả

t  ch c đ u giá quy n s  d ng đ t".ổ ứ ấ ề ử ụ ấ

(C n l u ý "Giá th c t  chuy n nh ng t i đ a ph ng" là giá th  tr ng chuy n nh ng quy n sầ ư ự ế ể ượ ạ ị ươ ị ườ ể ượ ề ử

d ng đ t t i đ a ph ng).ụ ấ ạ ị ươ

2. V  vi c đ nh giá nhàề ệ ị

Khi gi i quy t các v  án dân s  mà Toà án ph i đ nh giá nhà (thí d  nh : mua bán nhà, th a k  nhà,ả ế ụ ự ả ị ụ ư ừ ế

đ i nhà, b i th ng thi t h i v  nhà...) thì tuỳ t ng tr ng h p c  th  mà vi c đ nh giá nhà đ c ti nổ ồ ườ ệ ạ ề ừ ườ ợ ụ ể ệ ị ượ ế

hành nh  sau:ư

+ Đ i v i nhà xây d ng h p pháp thì nguyên t c chung là Toà án ch p nh n giá nhà do các đ ng số ớ ự ợ ắ ấ ậ ươ ự

tho  thu n. Trong tr ng h p các đ ng s  không tho  thu n đ c v i nhau v  giá nhà thì Toà ánả ậ ườ ợ ươ ự ả ậ ượ ớ ề

yêu c u c  quan chuyên môn đ nh giá nhà ho c ra quy t đ nh tr ng c u H i đ ng đ nh giá đ  xácầ ơ ị ặ ế ị ư ầ ộ ồ ị ể

đ nh giá nhà theo giá th c t  (giá th  tr ng t i đ a ph ng n i có nhà đ i v i t ng lo i nhà t i th iị ự ế ị ườ ạ ị ươ ơ ố ớ ừ ạ ạ ờ
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+ Đ i v i nhà do bên thuê, bên m n nhà t  ý làm thêm di n tích, xây d ng nhà  m i mà khôngố ớ ượ ự ệ ự ở ớ

đ c ch  s  h u nhà đ ng ý b ng văn b n, n u ch  s  h u nhà ph i thanh toán giá tr  di n tích nhàượ ủ ở ữ ồ ằ ả ế ủ ở ữ ả ị ệ

làm thêm, xây d ng m i này, thì Toà án xác đ nh giá tr  đ u t  còn l i đ i v i di n tích làm thêm,ự ớ ị ị ầ ư ạ ố ớ ệ

xây d ng m i này trên c  s  xác đ nh giá nguyên v t li u xây d ng c ng v i ti n công xây d ngự ớ ơ ở ị ậ ệ ự ộ ớ ề ự

theo giá th  tr ng t i th i đi m xét x  s  th m kh u tr  đi ph n đã s  d ng.ị ườ ạ ờ ể ử ơ ẩ ấ ừ ầ ử ụ

+ Trong tr ng h p nhà b  gi i to  theo quy t đ nh c a c  quan nhà n c có th m quy n và đ cườ ợ ị ả ả ế ị ủ ơ ướ ẩ ề ượ

đ n bù theo quy đ nh, thì giá nhà đ c tính theo giá ti n mà Nhà n c đ n bù t ng ng cho t ngề ị ượ ề ướ ề ươ ứ ừ

lo i nhà b  gi i to .ạ ị ả ả

Trên đây là ý ki n c a Toà án nhân dân t i cao đ  quý Toà tham kh o trong quá trình gi i quy t cácế ủ ố ể ả ả ế

v  án c  th   đ a ph ng. ụ ụ ể ở ị ươ

Đ ng Quang Ph ngặ ươ

(Đã ký)
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TÒA ÁN NHÂN DÂN TỐI 

CAO 

******* 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

******* 

Số: 62/2001/KHXX Hà Nội, ngày 13 tháng 06 năm 2001 

CÔNG VĂN 

TRẢ LỜI MỘT SỐ TRƯỜNG HỢP LY HÔN 

1. Trường hợp người chồng bỏ đi khỏi nơi cư trú, người vợ không tìm được địa chỉ của

người chồng và có đơn yêu cầu Tòa án giải quyết việc ly hôn với người chồng, thì về nguyên 

tắc Tòa án vẫn phải thụ lý vụ án theo thủ tục chung quy định tại Điều 37 Pháp lệnh Thủ tục 

giải quyết các vụ án dân sự. Sau khi thụ lý vụ án phải tiến hành các biện pháp cần thiết để 

xác định địa chỉ của bị đơn. Nếu tìm được địa chỉ của bị đơn, nhưng bị đơn cố tình trốn 

tránh, thì Tòa án có quyền xét xử vắng mặt bị đơn theo quy định tại khoản 3 Điều 48 Pháp 

lệnh Thủ tục giải quyết các vụ án dân sự. Nếu không tìm được địa chỉ của bị đơn thì áp dụng 

điểm c khoản 1 Điều 45 Pháp lệnh Thủ tục giải quyết các vụ án dân sự ra quyết định tạm 

đình chỉ việc giải quyết vụ án. Trong trường hợp có đủ điều kiện quy định tại khoản 1 Điều 

88 Bộ luật dân sự thì Tòa án giải thích cho đương sự biết là họ có quyền yêu cầu Tòa án 

tuyên bố người chồng mất tích đồng thời xin ly hôn. Trong trường hợp này Tòa án áp dụng 

các quy định tại Điều 88 Bộ luật dân sự và Điều 89 Luật Hôn nhân và gia đình để giải quyết. 

Trong trường hợp Tòa án giải quyết cho ly hôn mà có yêu cầu chia tài sản, thì việc chia tài 

sản khi ly hôn phải theo đúng các quy định tại các điều 95, 96, 97, 98 và 99 Luật Hôn nhân 

và gia đình năm 2000. Việc quản lý tài sản của người chồng vắng mặt hoặc bị Tòa án tuyên 

bố mất tích được thực hiện theo quy định tại Điều 85 hoặc Điều 89 của Bộ luật Dân sự. 

2. Trong trường hợp cả hai vợ chồng cùng viết chung một đơn xin thuận tình ly hôn, thì họ

là đồng nguyên đơn. Khi thụ lý vụ án tuy chỉ có một bên nộp tiền tạm ứng án phí nhưng cần 

hiểu là họ đã có sự thỏa thuận với nhau; do đó, nếu trong quá trình giải quyết vụ án người đã 

nộp tiền tạm ứng án phí lại khước từ giấy triệu tập của Tòa án và cố tình lẫn tránh, thì Tòa án 

cần hỏi người còn lại có tiếp tục xin ly hôn nữa hay không. Nếu họ vẫn tiếp tục xin ly hôn, 

thì Tòa án tiếp tục giải quyết vụ án theo thủ tục chung như trường hợp ly hôn theo yêu cầu 

của một bên. Trong trường hợp họ không có yêu cầu xin ly hôn nữa, thì Tòa án căn cứ vào 

điểm 2 Điều 46 Pháp lệnh Thủ tục giải quyết các vụ án dân sự ra quyết định đình chỉ việc 

giải quyết vụ án. 
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TOÀ ÁN NHÂN DÂN T I CAOỐ

********

C NG HOÀ XÃ H I CH  NGHĨA VI T NAMỘ Ộ Ủ Ệ

Đ c l p - T  do - H nh phúcộ ậ ự ạ

********

S : 92/2000/KHXXố Hà N i, ngày 21 tháng 7 năm 2000ộ

CÔNG VĂN

C A TOÀ ÁN NHÂN DÂN T I CAO S  92/2000/KHXX NGÀY 21THÁNG 07 NĂM 2000Ủ Ố Ố

V  VI C XÁC Đ NH GIÁ QUY N S  D NG Đ TỀ Ệ Ị Ề Ử Ụ Ấ

Kính g i: ử -  Các  Toà  án  nhân  dân  t nh,  thành  ph  tr c  thu c  Trung  ng;ỉ ố ự ộ ươ

- Các Toà án nhân dân huy n, qu n, th  xã, thành ph  thu c t nh. ệ ậ ị ố ộ ỉ

Hi n nay vi c xác đ nh giá quy n s  d ng đ t trong các v  án có liên quan đ n quy n s  d ng đ tệ ệ ị ề ử ụ ấ ụ ế ề ử ụ ấ

ch a đ c th ng nh t; c  th  là có Toà án xác đ nh theo khung giá do Nhà n c quy đ nh, có Toà ánư ượ ố ấ ụ ể ị ướ ị

xác đ nh theo giá chuy n nh ng th c t   t i đ a ph ng n i có đ t; vì v y, nhi u tr ng h p khôngị ể ượ ự ế ở ạ ị ươ ơ ấ ậ ề ườ ợ

b o đ m quy n, l i ích h p pháp c a ng i đ c nh n tài s n không ph i là quy n s  d ng đ t.ả ả ề ợ ợ ủ ườ ượ ậ ả ả ề ử ụ ấ

Đ  h ng d n các Toà án nhân dân các c p th ng nh t trong vi c xác đ nh giá quy n s  d ng đ tể ướ ẫ ấ ố ấ ệ ị ề ử ụ ấ

trong các v  án có liên quan đ n quy n s  d ng đ t, ngày 2-6-2000 Toà án nhân dân t i cao đã tụ ế ề ử ụ ấ ố ổ

ch c cu c h p liên ngành v i s  tham d  c a đ i bi u c a các c  quan: Toà án nhân dân T i cao,ứ ộ ọ ớ ự ự ủ ạ ể ủ ơ ố

Vi n Ki m sát nhân dân t i cao, B  T  pháp, B  Tài chính Ban V t giá Chính ph , Văn phòngệ ể ố ộ ư ộ ậ ủ

Chính ph , T ng c c Đ a chính. T i cu c h p này các đ i bi u đã th o lu n và đ u th ng nh t ý ki nủ ổ ụ ị ạ ộ ọ ạ ể ả ậ ề ố ấ ế

là theo quy đ nh t i Đi u 12 Lu t Đ t đai, thì Chính ph  quy đ nh v  khung giá các lo i đ t đ i v iị ạ ề ậ ấ ủ ị ề ạ ấ ố ớ

t ng vùng và theo t ng th i gian nh m làm căn c  xác đ nh giá các lo i đ t đ  tính thu  chuy nừ ừ ờ ằ ứ ị ạ ấ ể ế ể

quy n s  d ng đ t, thu ti n khi giao đ t ho c cho thuê đ t, tính giá tr  tài s n khi giao đ t, b i th ngề ử ụ ấ ề ấ ặ ấ ị ả ấ ồ ườ

thi t h i v  đ t khi thu h i đ t; còn theo quy đ nh t i Đi u 694 B  lu t dân s , thì b ng giá do Uệ ạ ề ấ ồ ấ ị ạ ề ộ ậ ự ả ỷ

ban nhân dân t nh, thành ph  tr c thu c Trung ng ban hành theo khung giá c a Chính ph  quyỉ ố ự ộ ươ ủ ủ

đ nh là đ  làm c  s  cho các bên tho  thu n v  giá chuy n quy n s  d ng đ t. Các đ i bi u tham dị ể ơ ở ả ậ ề ể ề ử ụ ấ ạ ể ự

cu c h p đ u th ng nh t vi c xác đ nh giá quy n s  d ng đ t trong các v  án có liên quan đ n quy nộ ọ ề ố ấ ệ ị ề ử ụ ấ ụ ế ề

s  d ng đ t c n ph i b o đ m quy n, l i ích h p pháp cho các bên đ ng s . Do đó, trong tr ngử ụ ấ ầ ả ả ả ề ợ ợ ươ ự ườ

h p c n ph i xác đ nh giá quy n s  d ng đ t, thì ph i căn c  vào giá đ t th c t  đ i v i t ng lo i đ tợ ầ ả ị ề ử ụ ấ ả ứ ấ ự ế ố ớ ừ ạ ấ

 t ng đ a ph ng tr  vi c xác đ nh giá quy n s  d ng đ t trong các tr ng h p quy đ nh t i Đi uở ừ ị ươ ừ ệ ị ề ử ụ ấ ườ ợ ị ạ ề

12 Lu t Đ t đai.ậ ấ

Đ  vi c xác đ nh giá quy n s  d ng đ t trong các v  án có liên quan đ n quy n s  d ng đ t đ cể ệ ị ề ử ụ ấ ụ ế ề ử ụ ấ ượ

th ng nh t nh m b o đ m quy n, l i ích h p pháp cho các bên đ ng s ; căn c  vào k t qu  cu cố ấ ằ ả ả ề ợ ợ ươ ự ứ ế ả ộ

h p liên ngành 2-6-2000, Toà án nhân dân t i cao h ng d n nh  sau: ọ ố ướ ẫ ư

Khi gi i quy t các v  án hình s , dân d , kinh t  có liên quan đ n vi c xác đ nh giá quy n s  d ngả ế ụ ự ự ế ế ệ ị ề ử ụ

đ t, thì Toà án ch p nh n giá do các bên đ ng s  tho  thu n v i nhau, n u s  tho  thu n đó khôngấ ấ ậ ươ ự ả ậ ớ ế ự ả ậ

255



trái v i nguyên t c quy đ nh t i Đi u 7 B  lu t dân s .ớ ắ ị ạ ề ộ ậ ự

Trong tr ng h p các bên đ ng s  không tho  thu n đ c v i nhau, thì giá quy n s  d ng đ t đ cườ ợ ươ ự ả ậ ượ ớ ề ử ụ ấ ượ

xác đ nh theo giá th c t  chuy n nh ng t i đ a ph ng n i có đ t đang tranh ch p đ i v i t ng lo iị ự ế ể ượ ạ ị ươ ơ ấ ấ ố ớ ừ ạ

đ t vào th i đi m xét x  s  th m.ấ ờ ể ử ơ ẩ

2. Khi gi i quy t các v  án có liên quan đ n quy n s  d ng đ t đã th  ch p, thì vi c x  lý quy n sả ế ụ ế ề ử ụ ấ ế ấ ệ ử ề ử

d ng đ t đã th  ch p ph i th c hi n theo đúng quy đ nh t i Đi u 737 B  lu t dân s ; c  th  là ph i tụ ấ ế ấ ả ự ệ ị ạ ề ộ ậ ự ụ ể ả ổ

ch c đ u giá quy n s  d ng đ t.ứ ấ ề ử ụ ấ

3. Các h ng d n trong Công văn này thay th  các h ng d n tr c đây c a Toà án nhân dân t i caoướ ẫ ế ướ ẫ ướ ủ ố

v  vi c xác đ nh giá đ t trong các v  án có liên quan đ n quy n s  d ng đ t.ề ệ ị ấ ụ ế ề ử ụ ấ

Trong quá trình th c hi n các h ng d n trong Công văn này có v n đ  gì v ng m c ho c ch a cự ệ ướ ẫ ấ ề ướ ắ ặ ư ụ

th , đ  ngh  các Toà án ph n ánh cho Toà án nhân dân t i cao đ  có h ng d n s a đ i ho c b  sung.ể ề ị ả ố ể ướ ẫ ử ổ ặ ổ

Tr nh H ng D ngị ồ ươ

(Đã ký)
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TOÀ ÁN NHÂN DÂN TỐI CAO

********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

********

Số: 29/2000/KHXX Hà Nội, ngày 15 tháng 3 năm 2000

CÔNG VĂN

CỦA TOÀ ÁN NHÂN DÂN TỐI CAO - VIỆN KHOA HỌC XÉT XỬ SỐ

29/2000/KHXX NGÀY 15 THÁNG 3 NĂM 2000 VỀ VIỆC THẨM QUYỀN RA

QUYẾT ĐỊNH THI HÀNH ÁN

Kính gửi: Toà án nhân dân thị xã Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh

Sau khi nghiên cứu Công văn số 78/TA ngày 1-3-2000 của Toà án nhân dân thị xã Bắc Ninh,

tỉnh Bắc Ninh, Viện khoa học xét xử Toà án nhân dân tối cao có ý kiến như sau:

Theo quy định tại khoản 3 Điều 226 Bộ luật hình sự, thì Chánh án Toà án đã xét xử sơ thẩm

vụ án có thẩm quyền ra quyết định thi hành án. Tuy nhiên, thực tiễn công tác tổ chức, cán bộ

hiện nay cho thấy ở một số Toà án nhân dân (chủ yếu là Toà án nhân dân cấp huyện) chưa có

Chánh án, mà chỉ mới có Phó Chánh án và họ được giao quản lý, điều hành mọi hoạt động

của cơ quan (thực hiện các quyền của Chánh án). Để bảo đảm cho các hoạt động của Toà án

nhân dân trong các trường hợp này được tiến hành bình thường, Toà án nhân dân tối cao đã

có Công văn số 133/1999/KHXX ngày 26-11-1999 hướng dẫn: "Trong trường hợp Toà án

chưa có chức danh Chánh án mà có chức danh Phó Chánh án, thì các quyết định về tạm

giam, tạm tha,... của Toà án sẽ do Phó Chánh án ký thay Chánh án". Tuy trong Công văn

không liệt kê hết các quyết định mà có Phó Chánh án có thẩm quyền ký thay Chánh án,

nhưng cần được hiểu là trong quá trình giải quyết một vụ án cụ thể, nếu cần phải ra một

trong các quyết định và theo quy định của pháp luật tố tụng thuộc thẩm quyền của Chánh án,

thì Phó Chánh án ký thay Chánh án đối với các quyết định đó.

Như vậy, trong trường hợp Toà án nhân dân thị xã Bắc Ninh cần phải ra quyết định thi hành

án và theo quy định tại khoản 3 Điều 226 Bộ luật tố tụng hình sự thuộc thẩm quyền của

Chánh án, thì quyền Chánh án ký thay Chánh án đối với quyết định đó (xem mẫu gửi kèm

theo).

Đặng Quang Phương

(Đã ký)
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TOÀ ÁN NHÂN DÂN TỐI CAO

********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

********

Số: 30/2000/KHXX Hà Nội, ngày 17 tháng 3 năm 2000

CÔNG VĂN

CỦA TOÀ ÁN NHÂN DÂN TỐI CAO - VIỆN KHOA HỌC XÉT XỬ SỐ

30/2000/KHXX NGÀY 17 THÁNG 3 NĂM 2000 VỀ VIỆC THỦ TỤC GIẢI QUYẾT

VỤ ÁN KHI NGUYÊN ĐƠN CÓ UỶ QUYỀN, NHƯNG BỊ CHẾT

Kính gửi: Toà án nhân dân tỉnh Kom Tum

Sau khi nghiên cứu Công văn số 248/CV ngày 17-12-1999 của Toà án nhân dân tỉnh Kon

Tum, Viện khoa học xét xử Toà án nhân dân tối cao có ý kiến như sau:

Theo quy định tại khoản 1 Điều 22 pháp luật thủ tục giải quyết các vụ án dân sự, thì đương

sự là công dân có thể làm giấy uỷ quyền cho luật sư hoặc người khác thay mặt mình trong tố

tụng, trừ việc ly hôn và huỷ việc kết hôn trái pháp luật. Đồng thời theo quy định tại Điều 23

Pháp lệnh này thì "Người đại diện được uỷ quyền thực hiện quyền và nghĩa vụ tố tụng của

đương sự trong phạm vi được uỷ quyền". Như vậy, nếu trong vụ án "đòi lại nhà cho thuê"

được nêu trong Công văn số 248/CV ngày 17-12-1999 của Toà án nhân dân tỉnh Kon Tum,

việc uỷ quyền của nguyên đơn cho người khác tham gia tố tụng tại Toà án cấp phúc thẩm thì

sau khi Toà án cấp phúc thẩm xét xử xong là việc uỷ quyền đương nhiên chấm dứt.

Giả thiết cho rằng nếu trong vụ án này nguyên đơn uỷ quyền cho người khác tham gia tố

tụng tại Toà án cấp phúc thẩm và thay mặt mình tham gia tố tụng khi vụ án phải giải quyết

lại, và khi vụ án đang được giải quyết lại thì nguyên đơn chết, trong trường hợp này theo

quy định chung của Pháp lệnh Thủ tục giải quyết các vụ án dân sự, Toà án phải ra quyết định

đình chỉ việc giải quyết vụ án, nếu chưa có người thừa kế tham gia tố tụng (Điểm a khoản 1

Điều 45); ra quyết định đình chỉ việc giải quyết án, nếu quyền, nghĩa vụ của đương sự không

được thừa kế (điểm 1, Điều 46). Việc giải quyết như thế này cũng là theo đúng tinh thần

hướng dẫn tại điểm 3 Mục VI Nghị quyết số 3/HĐTP ngày 19-10-1990 của Hội đồng Thẩm

phán Toà án nhân dân tối cao hướng dẫn áp dụng một số quy định của Pháp lệnh Thủ tục

giải quyết các vụ án dân sự: "mặc dù đương sự đã uỷ quyền cho người đại diện, nhưng

đương sự vẫn có quyền tự mình tham gia tố tụng. Toà án cũng có quyền triệu tập đương sự
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đích thân tham gia tố tụng khi xét thấy cần thiết" (xem cuốn Các văn bản về hình sự, dân sự

và tố tụng; tập 2, trang 297; xuất bản năm 1992).

Trong trường hợp đã xác định được có người thừa kế, thì Toà án phải hỏi ý kiến của người

thừa kế có tiếp tục uỷ quyền cho người mà trước đây nguyên đơn đã uỷ quyền hoặc tự mình

tham gia tố tụng hoặc uỷ quyền cho người khác thay mặt mình tham gia tố tụng để trên cơ sở

đó Toà án chấp nhận hay không chấp nhận việc tham gia tố tụng khi giải quyết lại vụ án theo

thủ tục chung.

Nếu trong vụ án "đòi nhà cho thuê" trên đây, Toà án nhân dân tỉnh Kon Tum đã có đầy đủ

căn cứ để khẳng định rằng nguyên đơn chết không có người thừa kế quyền và nghĩa vụ của

họ theo quy định của pháp luật, thì áp dụng điểm 1 Điều 46 Pháp lệnh Thủ tục giải quyết các

vụ án dân sự ra quyết định đình chỉ việc giải quyết vụ án.

Trên đây là ý kiến của Viện khoa học xét xử Toà án nhân dân tối cao để quý Toà tham khảo

giải quyết tốt vụ án.

Đặng Quang Phương

(Đã ký)
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TOÀ ÁN NHÂN DÂN TỐI CAO

********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

********

Số: 81/2000/KHXX Hà Nội, ngày 03 tháng 7 năm 2000

CÔNG VĂN

CỦA TOÀ ÁN NHÂN DÂN TỐI CAO SỐ 81/2000/KHXXNGÀY 3 THÁNG 7 NĂM

2000 VỀ VIỆC UỶ QUYỀNTHAM GIA TỐ TỤNG TẠI TOÀ ÁN NHÂN DÂN

Kính gửi: -  Các  Toà  án  nhân  dân  tỉnh,  thành  phố  trực  thuộc  Trung  ương

- Các Toà án nhân dân huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh
Trong thời gian qua Toà án nhân dân tối cao nhận được các công văn của Ngân hàng nhà

nước Việt Nam, Ngân hàng Công thương Việt Nam, Ngân hàng Nông nghiệp và phát triển

nông thôn Việt Nam phản ảnh về việc các Toà án nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung

ương, các Toà án nhân dân huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh chưa có sự thống nhất

trong vấn đề chấp nhận việc các ngân hàng uỷ quyền cho các văn phòng đại diện, chi nhánh

của các ngân hàng khởi kiện, tham gia tố tụng trong quá trình giải quyết các vụ án dân sự,

kinh tế.

Để bảo đảm sự thống nhất và đúng pháp luật về vấn đề uỷ quyền của các ngân hàng cho văn

phòng đại diện, chi nhánh của các ngân hàng tham gia tố tụng tại Toà án nhân dân trong quá

trình giải quyết các vụ án dân sự, các vụ án kinh tế; sau khi có ý kiến thống nhất của Viện

Kiểm sát nhân dân tối cao tại Công văn số 1136/KS-V12 ngày 2 tháng 6 năm 2000 và của

Ngân hàng Nhà nước Việt Nam tại Công văn số 530/CV-NHHH10 ngày 15 tháng 6 năm

2000; Toà án nhân dân tối cao hướng dẫn như sau:

1. Theo quy định tại khoản 2 Điều 22 Pháp lệnh Thủ tục giải quyết các vụ án dân sự thì:

"Pháp nhân tham gia tố tụng thông qua người lãnh đạo của mình hoặc người đại diện được

pháp nhân uỷ quyền bằng văn bản" và theo quy định tại khoản 3 Điều 20 Pháp lệnh Thủ tục

giải quyết các vụ án kinh tế thì: Đương sự là pháp nhân thì thực hiện quyền, nghĩa vụ tố tụng

thông qua người đại diện theo pháp luật hoặc theo uỷ quyền". Tuy trong các pháp lệnh chỉ

quy định chung là "tham gia tố tụng" hoặc "thực hiện quyền, nghĩa vụ tố tụng", nhưng cần

hiểu tham gia tố tụng bao gồm cả việc khởi kiện vụ án; do đó, nếu Ngân hàng là pháp nhân

có văn bản uỷ quyền cho Văn phòng đại diện, Chi nhánh của Ngân hàng hoặc một người cụ

thể khởi kiện vụ án dân sự hoặc vụ án kinh tế để yêu cầu Toà án bảo vệ quyền, lợi ích hợp
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pháp của Ngân hàng, thì Toà án thụ lý đơn khởi kiện để giải quyết, nếu không thuộc các

trường hợp trả lại đơn kiện quy định tại các điểm 2, 3, 4 và 5 Điều 36 Pháp lệnh Thủ tục giải

quyết các vụ án dân sự hoặc tại các điểm 2, 3, 4 và 5 Điều 32 Pháp lệnh Thủ tục giải quyết

các vụ án kinh tế.

2. Theo quy định tại khoản 2 Điều 22 Pháp lệnh Thủ tục giải quyết các vụ án dân sự và

khoản 3 Điều 20 Pháp lệnh Thủ tục giải quyết các vụ án kinh tế, thì pháp nhân có thể uỷ

quyền cho người khác tham gia tố tụng. Tuy nhiên, cần phân biệt như sau:

a. Nếu trong văn bản uỷ quyền, Ngân hàng là pháp nhân uỷ quyền cho Văn phòng đại diện,

chi nhánh của Ngân hàng mà không uỷ quyền cho một người cụ thể, thì theo quy định tại

khoản 4 Điều 100 Bộ luật dân sự, Toà án chỉ chấp nhận việc tham gia tố tụng theo uỷ quyền

của Ngân hàng đối với người đứng đầu Văn phòng đại diện, chi nhánh của Ngân hàng.

b. Nếu trong văn bản uỷ quyền, Ngân hàng là pháp nhân uỷ quyền cho người đứng đầu Văn

phòng đại diện, chi nhánh của Ngân hàng và cho phép người đứng đầu này uỷ quyền lại cho

một người cụ thể nào đó, thì Toà án chỉ chấp nhận việc tham gia tố tụng theo uỷ quyền của

Ngân hàng khi người tham gia tố tụng đúng như trong văn bản uỷ quyền của Ngân hàng.

Ví dụ: Ngân hàng có văn bản uỷ quyền cho Giám đốc chi nhánh của Ngân hàng tham gia tố

tụng tại Toà án nhân dân để bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của Ngân hàng khi có tranh chấp

và trong trường hợp Giám đốc Chi nhánh của Ngân hàng đi vắng có thể uỷ quyền lại cho

một Phó giám đốc Chi nhánh của Ngân hàng, thì Toà án chỉ chấp nhận việc tham gia tố tụng

của Giám đốc chi nhánh hoặc của Phó giám đốc chi nhánh được Giám đốc Chi nhánh uỷ

quyền lại. Trong trường hợp này, nếu Giám đốc Chi nhánh uỷ quyền lại cho một Trưởng

phòng của Chi nhánh, thì việc uỷ quyền này không đúng như trong văn bản uỷ quyền của

ngân hàng và do đó Toà án không chấp nhận. 

c. Nếu trong văn bản uỷ quyền, Ngân hàng là pháp nhân uỷ quyền cho một người cụ thể, thì

Toà án chỉ chấp nhận việc tham gia tố tụng theo uỷ quyền của Ngân hàng khi người tham gia

tố tụng đúng như trong văn bản uỷ quyền của Ngân hàng.

đ. Trong trường hợp người được uỷ quyền không thể tiếp tục tham gia tố tụng được, nếu

Ngân hàng không thể tự mình tham gia tố tụng thì Toà án chấp nhận việc Ngân hàng uỷ

quyền cho người khác tiếp tục tham gia tố tụng.

3. Khoản 2 Điều 22 Pháp lệnh Thủ tục giải quyết các vụ án dân sự và khoản 2 Điều 22 Pháp

lệnh Thủ tục giải quyết các vụ án kinh tế chỉ quy định việc uỷ quyền tham gia tố tụng tại Toà

án nhân dân phải làm thành văn bản uỷ quyền mà không quy định hình thức văn bản uỷ

quyền; do đó, Toà án cần chấp nhận văn bản uỷ quyền của Ngân hàng là hợp pháp nếu bằng
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một trong các hình thức sau đây được người đứng đầu Ngân hàng ký tên và đóng dấu của

Ngân hàng.

a. Văn bản thành lập Văn phòng đại diện, Chi nhánh của Ngân hàng, trong đó có việc Ngân

hàng uỷ quyền cho Văn phòng đại diện, Chi nhánh của Ngân hàng tham gia tố tụng tại Toà

án nhân dân để bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của Ngân hàng khi có tranh chấp.

b. Văn bản của Ngân hàng uỷ quyền cho Văn phòng đại diện, Chi nhánh của Ngân hàng

tham gia tố tụng tại Toà án nhân dân để bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của Ngân hàng khi

có tranh chấp.

c. Văn bản của Ngân hàng uỷ quyền cho Văn phòng đại diện, Chi nhánh của Ngân hàng

hoặc một người cụ thể tham gia tố tụng tại Toà án nhân dân để bảo vệ quyền, lợi ích hợp

pháp của Ngân hàng trong một vụ tranh chấp cụ thể.

4. Theo quy định tại Điều 23 Pháp lệnh Thủ tục giải quyết các vụ án dân sự và khoản 1 Điều

22 Pháp lệnh Thủ tục giải quyết các vụ án kinh tế, thì người đại diện được uỷ quyền thực

hiện quyền và nghĩa vụ tố tụng của đương sự trong phạm vi uỷ quyền; do đó, cần chú ý

trong văn bản uỷ quyền, Ngân hàng uỷ quyền cho văn phòng đại diện, chi nhánh của Ngân

hàng hoặc một người cụ thể thực hiện những quyền và nghĩa vụ tố tụng nào thì Toà án chỉ

chấp nhận trong phạm vi uỷ quyền đó, cụ thể như sau:

a- Nếu trong văn bản uỷ quyền, Ngân hàng uỷ quyền cho Văn phòng đại diện, Chi nhánh của

Ngân hàng hoặc một người cụ thể thực hiện tất cả các quyền, nghĩa vụ tố tụng của đương sự,

thì Toà án chấp nhận việc uỷ quyền đó trong việc khởi kiện và giải quyết vụ án tại Toà án

cấp sơ thẩm, trong việc kháng cáo bản án, quyết định của Toà án cấp sơ thẩm cũng như trong

việc giải quyết vụ án tại Toà án cấp phúc thẩm (nếu có kháng cáo, kháng nghị).

b- Nếu trong văn bản uỷ quyền, Ngân hàng chỉ uỷ quyền cho Văn phòng đại diện. Chi nhánh

của Ngân hàng hoặc một người cụ thể thực hiện quyền và nghĩa vụ tố tụng của đương sự

trong việc khởi kiện và giải quyết vụ án tại Toà án cấp sơ thẩm, thì Toà án chỉ chấp thuận

việc uỷ quyền đó trong việc khởi kiện và giải quyết vụ án tại Toà án cấp sơ thẩm. Mặc dù

theo quy định tại khoản 1 Điều 58 Pháp lệnh Thủ tục giải quyết các vụ án dân sự, khoản 1

Điều 59 Pháp lệnh Thủ tục giải quyết các vụ án kinh tế, thì người đại diện của đương sự có

quyền kháng cáo bản án, quyết định của Toà án cấp sơ thẩm, song trong trường hợp này Toà

án không chấp nhận việc người được uỷ quyền kháng cáo bản án, quyết định của Toà án cấp

sơ thẩm cũng như tham gia giải quyết vụ án tại Toà án cấp phúc thẩm, với lý do các việc này

không thuộc phạm vi uỷ quyền.
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5. Theo quy định tại khoản 5 Điều 100 Bộ luật dân sự thì: "Pháp nhân có các quyền, nghĩa

vụ dân sự phát sinh từ giao dịch do văn phòng đại diện, chi nhánh xác lập, thực hiện". Đồng

thời theo hướng dẫn tại điểm 3 Mục VI Nghị quyết số 3/HĐTP ngày 19-10-1990 của Hội

đồng Thẩm phán Toà án nhân dân tối cao "hướng dẫn áp dụng một số quy định của Pháp

lệnh Thủ tục giải quyết các vụ án dân sự" thì: "Mặc dù đương sự đã uỷ quyền cho người đại

diện nhưng đương sự vẫn có quyền tự mình tham gia tố tụng. Toà án cũng có quyền triệu tập

đương sự đích thân tham gia tố tụng khi xét thấy cần thiết"; do đó, trong trường hợp xét thấy

cần thiết (để bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của Ngân hàng; bảo vệ tài sản của Nhà nước...),

thì Toà án cần triệu tập đại diện theo pháp luật của Ngân hàng tham gia tố tụng.

6. Trong quá trình giải quyết các vụ án hình sự, lao động, hành chính mà có Ngân hàng tham

gia tố tụng, nếu Ngân hàng không thể tự mình tham gia tố tụng và có uỷ quyền cho người

khác tham gia tố tụng, thì việc uỷ quyền cũng phải được thực hiện tương tự các hướng dẫn

trên đây mới được Toà án chấp nhận.

Trong quá trình thực hiện các hướng dẫn trong Công văn này, có điều gì vướng mắc hoặc

chưa cụ thể, đề nghị các Toà án nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, các Toà án

nhân dân huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh phản ánh cho Toà án nhân dân tối cao để

có hướng dẫn bổ sung.

Trịnh Hồng Dương

(Đã ký)
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TOÀ ÁN NHÂN DÂN TỐI CAO

********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

********

Số: 87/1999/KHXX Hà Nội, ngày 06 tháng 8 năm 1999

CÔNG VĂN

CỦA TOÀ ÁN NHÂN DÂN TỐI CAO SỐ 87/1999/KHXX NGÀY 6 THÁNG 8 NĂM

1999 VỀ VIỆC THẨM QUYỀN VÀ THỦ TỤC GIẢI QUYẾT VIỆC TUYÊN BỐ MỘT

NGƯỜI LÀ ĐÃ CHẾT

Kính gửi: Toà án nhân dân tỉnh Hà Tĩnh

Sau khi nghiên cứu Công văn số 176/TA ngày 15-6-1999 và tài liệu gửi kèm theo Công văn

của Toà án nhân dân tỉnh Hà Tĩnh hỏi về thủ tục giải quyết việc tuyên bố một người là đã

chết, Toà án nhân dân tối cao có ý kiến như sau:

Đối với trường hợp quý Toà nêu trong Công văn số 176/TA ngày 15-6-1999 và tài liệu gửi

kèm theo thì Toà án phải tách yêu cầu của bà Trần Thị Lý thành hai vụ kiện riêng biệt, bởi vì

việc tuyên bố một người là đã chết là việc xác định một sự kiện pháp lý nên phải được giải

quyết riêng.

1) Về thẩm quyền và thủ tục giải quyết việc tuyên bố một người đã chết:

Theo hướng dẫn tại Mục III Nghị quyết số 03/HĐTP ngày 19-10-1990 của Hội đồng Thẩm

phán Toà án nhân dân tối cao "Hướng dẫn áp dụng một số quy định của Pháp lệnh thủ tục

giải quyết các vụ án dân sự", thì Toà án có thẩm quyền giải quyết việc tuyên bố một người là

đã chết là "Toà án cấp huyện nơi thường trú của người khởi kiện hoặc nơi thường trú cuối

cùng của người mà người khởi kiện yêu cầu Toà án xác định là đã chết" (Khoản 1 Mục III

Nghị quyết số 03/HĐTP ngày 19-10-1990). Trong trường hợp cụ thể của quý Toà nêu tại

Công văn số 176/TA ngày 15-6-1999, thì Toà án nhân dân huyện Thạch Hà, tỉnh Hà Tĩnh có

thẩm quyền giải quyết việc tuyên bố chị Trần Thị Minh là người đã chết.

(Đề nghị quý Toà xem Cuốn Các văn bản về hình sự, dân sự và tố tụng; năm 1992; trang

293).

Ngoài ra, theo hướng dẫn tại Mục IV Công văn số 16/1999/KHXX ngày 1-2-1999 của Toà

án nhân dân tối cao "Giải đáp một số vấn đề về hình sự, dân sự, kinh tế, lao động, hành
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chính và tố tụng" (câu 23), thì Toà án cần lưu ý: "Việc tuyên bố mất tích, tuyên bố một người

là đã chết là việc xác định một sự kiện pháp lý nên không thể coi người mà người có yêu cầu

tuyên bố mất tích, tuyên bố là đã chết là bị đơn". Sau khi ra quyết định tuyên bố chị Trần Thị

Minh là đã chết mà không có kháng cáo, kháng nghị theo thủ tục phúc thẩm, thì Toà án cần

hướng dẫn cho bà Trần Thị Lý mang quyết định của Toà án đến Uỷ ban nhân dân có thẩm

quyền để thực hiện việc đăng ký khai tử theo quy định tại Điều 63 Bộ luật Dân sự.

2) Đối với yêu cầu của bà Trần Thị Lý về việc giải quyết chế độ chính sách theo quy định

của Nhà nước cho chị Trần Thị Minh sau khi bị Toà án tuyên bố là đã chết.

Việc giải quyết chế độ chính sách cho chị Trần Thị Minh sau khi Toà án ra quyết định tuyên

bố là đã chết thuộc thẩm quyền của Công ty 475 (thuộc Tổng công ty xây dựng công trình

giao thông 4) theo chính sách bảo hiểm xã hội. Trong trường hợp Công ty 475 không giải

quyết hoặc tuy có giải quyết nhưng bà Trần Thị Lý không đồng ý và yêu cầu Toà án giải

quyết, thì Toà án thụ lý để giải quyết theo thủ tục chung.

Trên đây là trao đổi về thủ tục giải quyết việc tuyên bố một người là đã chết của Toà án nhân

dân tối cao để Toà án Nhà nước tỉnh Hà Tĩnh nghiên cứu và hướng dẫn cho Toà án cấp

huyện giải quyết tốt loại việc này. 

Trịnh Hồng Dương

(Đã ký)

265



TOÀ ÁN NHÂN DÂN TỐI CAO 

******** 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

******** 

Số: 81/1999/KHXX Hà Nội, ngày 24 tháng 7 năm 1999 

CÔNG VĂN 

CỦA TOÀ ÁN NHÂN DÂN TỐI CAO SỐ 81/1999/KHXX NGÀY 24 THÁNG 7 NĂM 1999 VỀ 

VIỆC ĐỀ NGHỊ GIẢI THÍCH QUY ĐỊNH TẠI ĐIỀU 3 NGHỊ ĐỊNH SỐ 17/1999/NĐ-CP 

Kính gửi: Chính phủ 

Ngày 29 tháng 3 năm 1999, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 17/1999NĐ-CP "Về thủ tục 

chuyển đổi, chuyển nhượng, cho thuê, cho thuê lại, thừa kế quyền sử dụng đất và thế chấp, góp vốn 

bằng giá trị quyền sử dụng đất" (Sau đây gọi tắt là Nghị định số 17). Khoản 2 Điều 3 Nghị định số 

17 quy định: "Người đang sử dụng đất có một trong các giấy tờ quy định sau đây thì làm thủ tục để 

được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và được thực hiện các quyền theo quy định của Nghị 

định này... (gồm tám loại giấy tờ". 

Hiện nay, Toà án nhân dân tối cao, Viện kiểm sát nhân dân tối cao và Tổng cục Địa chính đang 

phối hợp xây dựng Thông tư liên tịch hướng dẫn về thẩm quyền của Toà án nhân dân trong việc 

giải quyết các tranh chấp quyền sử dụng đất theo quy định tại Khoản 3 Điều 38 Luật Đất đai năm 

1993. Khi thảo luận các vấn đề cần hướng dẫn có liên quan đến quy định tại Khoản 2 Điều 3 Nghị 

định số 17, thì còn có những cách hiểu khác nhau về quy định này. 

a- Quan điểm thứ nhất cho rằng, người đang sử dụng đất nếu có một trong các giấy tờ quy định tại 

Khoản 2 Điều 3 Nghị định số 17, thì họ được thực hiện hai quyền song song. Một là họ được làm 

thủ tục để được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất; hai là họ được thực hiện quyền chuyển 

đổi, chuyển nhượng, cho thuê, cho thuê lại, thừa kế quyền sử dụng đất và thế chấp, góp vốn bằng 

giá trị quyền sử dụng đất theo quy định của Nghị định này với các lý do như sau: 

- Thứ nhất là, tại Khoản 2 Điều 3 Nghị định số 17, hai quyền này được nối với nhau bằng giới từ 
"VÀ".  

- Thứ hai là, theo tinh thần quy định tại Khoản 2 Điều 3 Nghị định số 17, thì chỉ có người đang sử 

dụng đất đó có một trong các giấy tờ quy định từ Điểm a đến Điểm h Khoản 2 này mà không có 

tranh chấp thì họ mới có hai quyền song song nói trên. 

Với cách hiểu như trên quan điển thứ nhất cho rằng trong trường hợp người đang sử dụng đất có 

một trong các giấy tờ quy định từ Điểm a đến Điểm h Khoản 2 Điều 3 Nghị định số 17 mà đất đó 

không có tranh chấp, thì họ được thực hiện các quyền theo quy định của Nghị định số 17 (chuyển 

đổi, chuyển nhượng, cho thuê, cho thuê lại, thừa kế quyền sử dụng đất và thế chấp góp vốn bằng giá 

trị quyền sử dụng đất). Nếu có phát sinh tranh chấp từ các giao dịch này và có yêu cầu cơ quan có 

thẩm quyền giải quyết, thì tranh chấp đó thuộc quyền giải quyết của Toà án nhân dân. Ví dụ: người 
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đang sử dụng đất chuyển nhượng quyền sử dụng đất và một trong các bên hoặc cả hai bên vi phạm 

hợp đồng chuyển nhượng đất (như giao đất chậm, trả tiền chậm, có sự lừa dối khi chuyển nhượng...) 

mà có tranh chấp thì việc giải quyết tranh chấp này thuộc thẩm quyền của Toà án nhân dân.Tuy 

nhiên, trong trường hợp người đang sử dụng đất mặc dù có một trong các giấy tờ quy định từ Điểm 

a đến Điểm h Khoản 2 Điều 3 Nghị định số 17, nhưng đất đó có tranh chấp (Ví dụ: có người khác 

cũng có một trong các giấy tờ trên và cho rằng mình có quyền sử dụng đất đó...) mà có yêu cầu cơ 

quan có thẩm quyền giải quyết, thì tranh chấp đó thuộc thẩm quyền giải quyết của Uỷ ban nhân dân 

cấp có thẩm quyền. Trong trường hợp này nếu tranh chấp đó chưa được Uỷ ban nhân dân cấp có 

thẩm quyền giải quyết, nhưng một trong các bên đang có tranh chấp vẫn thực hiện một trong các 

quyền theo quy định của Nghị định số 17 mà lại phát sinh tranh chấp từ việc thực hiện quyền này và 

có yêu cầu cơ quan có thẩm quyền giải quyết, thì tranh chấp đó thuộc thẩm quyền giải quyết của 
Toà án nhân dân. Toà án nhân dân sẽ tuyên bố giao dịch dân sự đó là vô hiệu và giải quyết hậu quả 

của giao dịch dân sự vô hiệu. 

b- Quan điểm thứ hai cho rằng, mặc dù người đang sử dụng đất có một trong các giấy tờ quy định tại 

Khoản 2 Điều 3 Nghị định số 17 cho dù đất đó không có tranh chấp, thì trước hết họ vẫn phải làm thủ 

tục để được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất theo quy định của Luật Đất đai năm 1993 và 

chỉ sau khi có giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đó, họ mới được thực hiện các quyền chuyển đổi, 

chuyển nhượng, cho thuê, cho thuê lại, thừa kế quyền sử dụng đất và thế chấp, góp vốn bằng giá trị 

quyền sử dụng đất theo quy định của Nghị định này. Nếu họ chưa làm thủ tục hoặc tuy đã làm thủ 

tục, nhưng chưa được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất thì mọi tranh chấp liên quan đến đất 

này (tranh chấp quyền sử dụng đất, tranh chấp phát sinh từ các giao dịch chuyển đổi, chuyển 

nhượng...) mà có yêu cầu cơ quan có thẩm quyền giải quyết, đều thuộc thẩm quyền giải quyết của 

Uỷ ban nhân dân cấp có thẩm quyền. 

Trong hai cách hiểu theo hai quan điểm trên đây, thì Toà án nhân dân tối cao (kể cả những cán bộ 

cấp vụ và chuyên viên của Viện kiểm sát nhân dân tối cao tham dự các cuộc họp) cho rằng cách hiểu 

theo quan điểm thứ nhất phù hợp với các quy định của pháp luật về thẩm quyền của Uỷ ban nhân 

dân, của Toà án nhân dân và phù hợp với thực tiến hơn. Nếu hiểu theo quan điểm thứ hai, thì trong 

trường hợp một người đang sử dụng đất có một trong các giấy tờ quy định tại Khoản 2 Điều 3 Nghị 

định số 17 mà không có tranh chấp, nhưng họ chưa được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, 

nay bị bệnh hiểm nghèo mà viết di chúc để lại thừa kế quyền sử dụng đất cho một người con, thì di 

chúc đó sẽ là vô hiệu? Nếu như vậy thì không phù hợp với các quy định của Bộ luật dân sự về quyền 

định đoạt tài sản, quyền thừa kế và cũng không phù hợp với thực tế. Giả sử sau khi người để lại thừa 

kế quyển sử dụng đất chết, một người con khác có yêu cầu được chia thừa kế quyền sử dụng đất đó 

(tức là có tranh chấp), thì cũng thuộc thẩm quyền giải quyết của Uỷ ban nhân dân là không đúng về 

thẩm quyền chia thừa kế khi có tranh chấp. 

Ngoài ra, trong Điều 3 Nghị định số 17 có dùng hai khái niệm "Người sử dụng đất" (Khoản 1) và 

"Người đang sử dụng đất" (Khoản 2). Toà án nhân dân tối cao muốn được biết có sự khác nhau giữa 

hai khái niệm này hay không? Có ý kiến cho rằng "Người đang sử dụng đất" là người đang trực tiếp 

sử dụng đất đó có đúng không? Nếu đúng như vậy, thì một người có tên trong sổ địa chính mà không 

có tranh chấp (Điểm c Khoản 2 Điều 3 Nghị định số 17), nhưng đất đó lại đang do một người khác 

trực tiếp sử dụng (đang ở, đang sản xuất...) có được làm thủ tục để được cấp giấy chứng nhận quyền 

sử dụng đất và được thực hiện các quyền theo quy định của Nghị định số 17 hay không? 

Để có cách hiểu đúng và thống nhất các quy định tại Điều 3 Nghị định số 17, Toà án nhân dân tối cao 

kính đề nghị Chính phủ sớm có giải thích các quy định này, để trên cơ sở đó Toà án nhân dân tối 

cao, Viện kiểm sát nhân dân tối cao, Tổng cục Địa chính phối hợp với nhau soạn thảo và ban hành 
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Thông tư liên tịch hướng dẫn về thẩm quyền của Toà án nhân dân trong việc giải quyết các tranh 

chấp quyền sử dụng đất theo quy định tại Khoản 3 Điều 38 Luật Đất đai năm 1993. 

Trịnh Hồng Dương 

(Đã ký) 
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TÒA ÁN NHÂN DÂN TỐI CAO 

******** 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

******** 

Số: 68/1999/KHXX Hà Nội, ngày 13 tháng 7 năm 1999 

CÔNG VĂN 

CỦA TOÀ ÁN NHÂN DÂN TỐI CAO SỐ 68/1999/KHXX NGÀY 13 THÁNG 7 NĂM 

1999 VỀ VIỆC GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP CHIA DI SẢN THỪA KẾ LÀ NHÀ Ở MỞ 

TRƯỚC NGÀY 1-7-1991 

Kính gửi: Toà án nhân dân tỉnh Long An 

Sau khi nghiên cứu Công văn số 1031/CV.TA ngày 31-5-1999 của Toà án nhân dân tỉnh 

Long An trao đổi về vụ kiện tranh chấp thừa kế nhà ở mở trước ngày 1-7-1991 mà có đương 

sự là người Việt Nam định cư ở nước ngoài, Toà án nhân dân tối cao có ý kiến như sau: 

Khoản 2 Điều 2 Nghị quyết số 58/1998/NQ-UBTVQH10 ngày 20-8-1998 của Uỷ ban 

thường vụ Quốc hội "Về giao dịch dân sự về nhà ở được xác lập trước ngày 1 tháng 7 năm 

1991" quy định: "Nghị quyết này không áp dụng đối với giao dịch dân sự về nhà ở thuộc sở 

hữu tư nhân được xác lập trước ngày 1 tháng 7 năm 1991 mà có người Việt Nam định cư ở 

nước ngoài, cá nhân, tổ chức nước ngoài tham gia". Theo quy định này thì khi có tranh chấp 

phát sinh từ một trong tám loại giao dịch dân sự về nhà ở (bao gồm: thuê nhà ở; cho mượn, 

cho ở nhờ nhà ở; mua bán nhà ở; đổi nhà ở; tặng cho nhà ở; thừa kế nhà ở; quản lý nhà ở 

vắng chủ giữa cá nhân với cá nhân) đang thuộc sở hữu tư nhân được xác lập trước ngày 1-7- 
1991 giữa cá nhân với cá nhân, giữa cá nhân với cơ quan, tổ chức, nếu có một trong các 

đương sự (nguyên đơn, bị đơn, người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan) là người Việt Nam 

định ở nước ngoài, cá nhân, tổ chức nước ngoài, thì tuỳ từng trường hợp mà quý Toà xử lý 

theo hướng dẫn tại khoản 2 Mục II Thông tư liên tịch số 01/TTLT ngày 25-1-1999 như sau: 

- Nếu chưa thụ lý, thì không thụ lý; 

- Nếu đã thụ lý và đang giải quyết thì ra quyết định tạm đình chỉ việc giải quyết; 

- Nếu đã có quyết định tạm đình chỉ việc giải quyết, thì tiếp tục tạm đình chỉ việc giải quyết. 

Như vậy, trường hợp mà Toà án nhân dân tỉnh Long An nêu trong Công văn số 1031/CV.TA 

ngày 31-5-1999, thì không phân biệt người Việt Nam định cư ở nước ngoài tham gia tố tụng 

với tư cách là nguyên đơn, bị đơn, người có quyền, nghĩa vụ liên quan trong vụ kiện thừa kế 
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đó, Toà án phải xử lý theo một trong ba trường hợp nói trên, nghĩa là theo quan điểm thứ 

nhất mà quý Toà đã nêu trong Công văn. 

Trên đây là ý kiến của Toà án nhân dân tối cao để quý Toà nghiên cứu quán triệt trong việc 

áp dụng hướng dẫn tại Thông tư liên tịch số 01/TTLT ngày 25-1-1999. 

 Trịnh Hồng Dương 

(Đã ký) 

270



TOÀ ÁN NHÂN DÂN TỐI CAO 

******** 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

******** 

Số: 56/1999/KHXX Hà Nội, ngày 17 tháng 6 năm 1999 

CÔNG VĂN 

CỦA TOÀ ÁN NHÂN DÂN TỐI CAO SỐ 56/1999/KHXX NGÀY 17 THÁNG 6 NĂM 

1999 VỀ VIỆC ĐÍNH CHÍNH MỘT SỐ ĐIỂM TRONG TTLT SỐ 01/1999/TTLT-

TANDTC-VKSNDTC NGÀY 25-1-1999 

Kính gửi: Các Toà án nhân dân và Toà án quân sự các cấp 

Do sơ suất khi chỉnh lý và in ấn Thông tư liên tịch số 01/1999/TTLT-TANDTC-VKSNDTC 

ngày 25-1-1999 "Hướng dẫn áp dụng một số quy định tại Nghị quyết về giao dịch dân sự về 

nhà ở được xác lập trước ngày 1-7-1999 của Uỷ ban Thờng vụ Quốc hội", nên có một số chỗ 

chưa chính xác. Sau khi thống nhất với lãnh đạo Viện kiểm sát nhân dân tối cao, Toà án nhân 

dân tối cao thông báo việc sửa lại một số điểm của Thông tư này như sau: 

1. Điểm 1 Mục IV Thông tư được sửa lại như sau:

"Ví dụ: Thừa kế được mở ngày 01-5-1990. Theo quy định tại Điều 648 Bộ luật dân sự, thì 

thời hiệu khởi kiện về quyền thừa kế là 10 năm, kể từ thời điểm mở thừa kế. Nhưng theo quy 

định tại Khoản 4 Điều 36 Pháp lệnh Thừa kế thì đối với các việc thừa kế đã mở trước ngày 

ban hành Pháp lệnh thì thời hiệu được tính từ ngày công bố Pháp lệnh, tức là ngày 10-9- 
1990. Áp dụng Khoản 2 Điều 17 của Nghị quyết số 58/1998, thì thời hiệu khởi kiện về quyền 

thừa kế trong trường hợp cụ thể này đến ngày 10-3-2003, vì mười năm này được tính như 

sau: 

- Từ ngày 10-9-1990 đến ngày 01-7-1996 là 5 năm 9 tháng 20 ngày. 

- Từ ngày 01-7-1996 đến ngày 01-01-1999 không tính vào thời hiệu khởi kiện. 

- Từ ngày 01-01-1999 đến ngày 10-3-2003 là 4 năm 2 tháng 10 ngày (5 năm 9 tháng 20 ngày 

+ 4 năm 2 tháng 10 ngày = 10 năm). 

2. Tại dấu "+" cuối cùng của Điểm b Khoản 1 Mục III, do sơ suất của khâu in ấn nên đã

thiếu chữ "cho" giữa cụm từ bên thuê", vì thế đoạn này được bổ sung thêm chữ "cho" như 

sau: 
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"+ Nếu lấy tổng diện tích ở của nhà ở cho thuê (kể cả diện tích ở được làm thêm) chia cho 

tổng số người trong hai hộ gia đình của bên cho thuê và bên thuê mà mức bình quân bằng 

hoặc trên 3m
2
/người nhưng dưới 6m

2
/người, thì Toà án cho bên cho thuê được lấy lại phần 

diện tích ở bằng tổng số người trong hộ gia đình của bên cho thuê nhân với mức bình quân 

này". 

Trịnh Hồng Dương 

(Đã ký) 

272



TOÀ ÁN NHÂN DÂN TỐI CAO 

******** 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

******** 

Số: 57/1999/KHXX Hà Nội, ngày 15 tháng 6 năm 1999 

CÔNG VĂN 

CỦA TOÀ ÁN NHÂN DÂN TỐI CAO SỐ 57/1999/KHXX NGÀY 15 THÁNG 6 NĂM 

1999 VỀ VIỆC GIẢI THÍCH THÔNG TƯ LIÊN TỊCH SỐ 01/TTLT/ 19-6-1997 

Kính gửi: Phòng thi hành án tỉnh Quảng Bình 

Sau khi nghiên cứu Công văn số 20/THA ngày 13 tháng 4 năm 1999 của phòng thi hành án 

tỉnh Quảng Bình về việc giải thích Thông tư liên tịch số 01/TTLT ngày 19-6-1997 của Toà 

án nhân dân tối cao, Viện kiểm sát nhân dân tối cao, Bộ Tư pháp, Bộ Tài chính "về việc xét 

xử và thi hành án về tài sản", Toà án nhân dân tối cao có ý kliến như sau: 

1. Theo nội dung tại Điểm 2 phần III Thông tư thì đoạn viết: "Trong trường hợp bên được

thi hành án không đồng ý nhận giá trị hiện vật bằng tiền và cơ quan thi hành án không cưỡng 

chế được người thi hành án giao vật vì lý do nêu trên,..." đã bao hàm cả ba chủ thể trong 

quan hệ thi hành án, đó là: 

- Người được thi hành án 

- Cơ quan thi hành án 

- Người phải thi hành án. 

Do vậy, khi áp dụng hướng dẫn này, chính quý phòng đã nhận thấy "Tất nhiên các cơ quan 

thi hành án đều hiểu người mà cơ quan thi hành án không cưỡng chế được... là người phải 

thi hành án" (Trích Công văn số 20/THA ngày 03 tháng 4 năm 1999 của phòng thi hành án 

tỉnh Quảng Bình), nên Toà án nhân dân tối cao nhận thấy không nhất thiết phải sửa cụm từ 

"người thi hành án" thành cụm từ "người phải thi hành án", vì dù chỉ sửa một từ cũng cần 

phải có sự thống nhất giữa các ngành hữu quan đã phối hợp cùng với Toà án nhân dân tối 

cao ban hành Thông tư này. 

2. Về hiệu lực của Thông tư.

Theo Thông báo số 38/KHXX ngày 5-7-1996 của Toà án nhân dân tối cao "Về việc huỷ bỏ, 

chấm dứt hiệu lực thi hành, sửa đổi, bổ sung và ban hành mới các quy định pháp luật dân sự 
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theo Nghị quyết của Quốc hội về việc thi hành Bộ luật Dân sự", thì "Thông tư liên ngành số 

01/TTLN ngày 10-1-1992 của Toà án nhân dân tối cao, Viện kiểm sát nhân dân tối cao, Bộ 

Tư pháp, Bộ Tài chính "Hướng dẫn việc xét xử và thi hành án về tài sản trong các vụ án hình 

sự và dân sự" không còn hiệu lực thi hành trong công tác xét xử kể từ ngày 1-7-1996", do 

đó, Thông tư liên tịch số 01/TTLT ngày 19-6-1997 đương nhiên thay thế cho Thông tư liên 

ngành số 01/TTLN ngày 10-01-1992, mà không phải hướng dẫn gì thêm. 

Đề nghị quý Phòng áp dụng quy định tại Thông tư liên tịch số 01/TTLT ngày 19-6-1997 của 

Toà án nhân dân tối cao, Viện Kiểm sát nhân dân tối cao, Bộ Tư pháp, Bộ Tài chính "Hướng 

dẫn việc xét xử và thi hành án về tài sản" để thi hành quyết định về tài sản trong bản án, 

quyết định hình sự. 

Trịnh Hồng Dương 

(Đã ký) 
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TOÀ ÁN NHÂN DÂN TỐI CAO 

******** 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

******** 

Số: 92/KHXX Hà Nội, ngày 08 tháng 8 năm 1997 

CÔNG VĂN 

CỦA TOÀ ÁN NHÂN DÂN TỐI CAO SỐ 92/KHXX NGÀY 8 THÁNG 8 NĂM 1997 VỀ 

VIỆC HƯỚNG DẪN THI HÀNH THÔNG TƯ LIÊN TỊCH 

Kính gửi: Các Toà án nhân dân các cấp 

Để xác định đúng thẩm quyền của Toà án nhân dân trong việc giải quyết các tranh cấp quyển 

sử dụng đất theo quy định tại khoản 3 Điều 38 Luật đất đai năm 1993, Toà án nhân dân tối 

cao, Viện kiểm sát nhân dân tối cao, Tổng cục địa chính đã ban hành Thông tư liên tịch số 

02/TTLT ngày 28/7/1997 "Hướng dẫn về thẩm quyền của Toà án nhân dân trong việc giải 

quyết các tranh chấp quyền sử dụng đất theo quy định tại khoản 3 Điều 38 Luật Đất đai năm 

1993" (sau đây gọi tắt là Thông tư). Thông tư này có hiệu lực từ ngày 15/8/1997. 

Như vậy, kể từ ngày 15/8/1997, các Toà án nhân dân các cấp căn cứ vào các hướng dẫn tại 

Thông tư này để thụ lý và giải quyết các tranh chấp quyền sử dụng đất theo quy định của 

pháp luật. 

Để thống nhất cách hiểu và áp dụng đúng tinh thần các hướng dẫn tại Thông tư này, Toà án 

nhân dân tối cao lưu ý các Toà án nhân dân các cấp một số điểm như sau: 

1. Trong trường hợp người khởi kiện nộp đơn khởi kiện chỉ yêu cầu Toà án giải quyết tranh

chấp quyền sử dụng đất (kể cả đất có tài sản mà họ không tranh chấp tài sản), thì trước khi 

thụ lý, Toà án phải yêu cầu người khởi kiện xuất trình giấy chứng nhận quyền sử dụng đất 

theo quy định của Luật Đất đai năm 1993 (bìa đỏ) hoặc giấy xác nhận của Uỷ ban nhân dân 

xã, phường, thị trấn... nơi có đất (là đối tượng tranh chấp quyền sử dụng đất) về việc đất đó 

đã có giấy chứng nhận quyền sử dụng đất theo quy định của Luật Đất đai năm 1993 (bìa đỏ). 

Chỉ sau khi có một trong hai loại giấy nêu trên để xác định chắc chắn là đối với đất đó (đang 

là đối tượng tranh chấp) đã có giấy chứng nhận quyền sử dụng đất theo quy định của Luật 

Đất đai năm 1993 (bìa đỏ), thì Toà án mới thụ lý để giải quyết theo thẩm quyền như đã được 

hướng dẫn tại khoản 1 phần I Thông tư. Nếu đương sự không xuất trình được một trong hai 
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loại giấy nêu trên, thì Toà án không thụ lý để giải quyết, trừ trường hợp họ thay đổi yêu cầu 

thành việc tranh chấp tài sản gắn liền với việc sử dụng đất. 

2. Trong trường hợp người khởi kiện nộp đơn khởi kiện yêu cầu Toà án giải quyết tranh

chấp về tài sản gắn liền với việc sử dụng đất hoặc họ thay đổi yêu cầu thành việc tranh chấp 

tài sản gắn liền với việc sử dụng đất như đã nêu ở trên, thì về nguyên tắc, Toà án phải thụ lý 

để giải quyết tranh chấp tài sản. Tuy nhiên, để giải quyết cả tranh chấp quyền sử dụng đất 

theo yêu cầu của người khởi kiện và để không ảnh hưởng đến thời hạn giải quyết vụ kiện, thì 

trước khi thụ lý, Toà án phải yêu cầu người khởi kiện xuất trình giấy chứng nhận quyền sử 

dụng đất theo quy định của Luật đất đai năm 1993 (bìa đỏ) hoặc giấy xác nhận của Uỷ ban 

nhân dân cấp có thẩm quyền về việc sử dụng đất đó thuộc trường hợp nào trong các trường 

hợp đã được nêu tại các điểm a, b, c khoản 2 phần I Thông tư. Nếu người khởi kiện chưa có 

một trong các loại giấy nêu trên, Toà án cần giải thích cho họ để họ đến Uỷ ban nhân dân 

cấp có thẩm quyền xin giấy xác nhận việc sử dụng đất (là đối tượng tranh chấp) thuộc 

trường hợp nào trong các trường hợp được nêu trong các điểm a, b, c khoản 2 phần I Thông 

tư.  

Đối với những vụ tranh chấp tài sản gắn liền với việc sử dụng đất mà Toà án đã thụ lý, thì 

Toà án có thể làm văn bản yêu cầu Uỷ ban nhân dân cấp có thẩm quyền xác nhận việc sử 

dụng đất của đương sự theo hướng dẫn tại khoản 2 phần II Thông tư. 

Tuỳ thuộc nội dung xác nhận của Uỷ ban nhân dân cấp có thẩm quyền mà Toà án giải quyết 

tranh chấp quyền sử dụng đất theo hướng dẫn tại các điểm a, b, khoản 2 phần II Thông tư 

hoặc không giải quyết tranh chấp quyền sử dụng đất mà chỉ giải quyết tranh chấp tài sản 

theo hướng dẫn tại điểm c khoản 2 phần I Thông tư. 

Trong quá trình thực hiện Thông tư và hướng dẫn tại Công văn này, nếu có gì vướng mắc 

hoặc phát hiện những vấn đề mới phát sinh, thì cần báo cáo bằng văn bản cho Toà án nhân 

dân tối cao để có hướng dẫn kịp thời. 

Trịnh Hồng Dương 

(Đã ký) 
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CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

******** 

Số: 82/KHXX Hà Nội, ngày 23 tháng 7 năm 1997 

CÔNG VĂN 

CỦA TOÀ ÁN NHÂN DÂN TỐI CAO SỐ 82/KHXX NGÀY 23 THÁNG 7 NĂM 1997 VỀ 

VIỆC TRAO ĐỔI VỀ NGHIỆP VỤ 

Kính gửi: Toà án nhân dân tỉnh Kon Tum 

Sau khi nghiên cứu Công văn số 115/CV ngày 10-7-1997 của Toà án nhân dân tỉnh 

KonTum, Toà án nhân dân tối cao có ý kiến như sau:  

Theo tinh thần quy định tại Nghị quyết Quốc hội khoá IX kỳ họp thứ 11 ngày 10-5-1997 và 

tinh thần hướng dẫn tại Công văn số 62/KHXX ngày 12-6-1997 của Toà án nhân dân tối 

cáo, thì Toà án nhân dân các cấp phải tạm ngừng thụ lý để giải quyết hoặc ra quyết định tạm 

đình chỉ việc giải quyết (nếu giải quyết chưa xong) các tranh chấp phát sinh từ các giao dịch 

dân sự về nhà ở thuộc sở hữu tư nhân được xác lập trước ngày 1-7-1991, giữa cá nhân với cá 

nhân, giữa cá nhân với cơ quan, tổ chức. Do đó, trường hợp mà quý Toà nêu ra tại Công văn 

số 115/CV ngày 10-7-1997 về nguyên tắc cần căn cứ theo hướng dẫn tại Công văn số 

62/KHXX ngày 12-6-1997 của Toà án nhân dân tối cao, ra quyết định tạm đình chỉ giải 

quyết vụ án. 

Tuy nhiên, trong quá trình điều tra vụ án, nguyên đơn chỉ yêu cầu chia thừa kế lô đất mà 

không yêu cầu chia thừa kế căn nhà nữa, nếu xét thấy giá trị căn nhà đó là không đáng kể và 

nguyên đơn xin thay đổi nội dung đơn khởi kiện, trong đó ghi rõ là chỉ yêu cầu Toà án giải 

quyết chia thừa kế lô đất, đồng thời các đương sự thoả thuận với nhau đề nghị Toà án giải 

quyết chia thừa kế lô đất, không liên quan gì tới căn nhà nữa, thì Toà án có thể tiếp tục giải 

quyết. Nếu các đương sự không tự thoả thuận như đã nêu trên, thì Toà án ra quyết định tạm 

đình chỉ giải quyết vụ án theo hướng dẫn đã nêu ở trên. 

Trên đây là ý kiến của Toà án nhân dân tối cao trao đổi để quý Toà tham khảo và vận dụng 

giải quyết trong các trường hợp cụ thể. Tinh thần chung là Toà án nên giải thích cho các 

đương sự rõ là khi có Nghị quyết của Uỷ ban thường vụ Quốc hội, Toà án sẽ giải quyết theo 

quy định đó. 

Trịnh Hồng Dương 

(Đã ký) 

277



TOÀ ÁN NHÂN DÂN TỐI CAO 

******** 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
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Số: 81/KHXX Hà Nội, ngày 21 tháng 7 năm 1997 

CÔNG VĂN 

CỦA TOÀ ÁN NHÂN DÂN TỐI CAO SỐ 81/KHXX NGÀY 21 THÁNG 7 NĂM 1997 VỀ 

VIỆC TRAO ĐỔI VỀ NGHIỆP VỤ 

Kính gửi: Toà án nhân dân tỉnh Cần Thơ 

Sau khi nghiên cứu nội dung Công văn số 38/TA-GĐKT ngày 18-6-1997 của Toà án nhân dân 

tỉnh Cần Thơ trao đổi về việc giải quyết các tranh chấp nợ hụi và quyền kháng cáo, kháng 

nghị đối với quyết định của Hội đồng xét xử công nhận sự thoả thuận của các đương sự tại 

phiên toà, Toà án nhân dân tối cao có ý kiến như sau: 

Theo tinh thần Thông báo số 38/KHXX ngày 5-7-1996 của Toà án nhân dân tối cao "Về việc 

huỷ bỏ, chấm dứt hiệu lực thi hành, sửa đổi, bổ sung và ban hành mới các quy định pháp luật 

dân sự theo Nghị quyết của Quốc hội về việc thi hành Bộ luật dân sự", thì Thông tư liên 

ngành số 04/TTLN ngày 8-8-1992 của Toà án nhân dân tối cao, Viện kiểm sát nhân dân tối 

cao "Hướng dẫn giải quyết các tranh chấp về nợ hụi" không còn hiệu lực thi hành để giải 

quyết các tranh chấp về nợ hụi phát sinh từ ngày 1/7/1996. Do vậy, các giao dịch về hụi 

được xác lập và thực hiện trước ngày 1-7-1996, nhưng sau ngày 1-7-1996 mới phát sinh 

tranh chấp, có đơn yêu cầu Toà án giải quyết thì Toà án căn cứ vào hướng dẫn tại khoản 1 

phần II Thông tư liên ngành số 03/TTLN ngày 10-8-1996 của Toà án nhân dân tối cao, Viện 

Kiểm sát nhân dân tối cao "Hướng dẫn áp dụng pháp luật theo Nghị quyết của Quốc hội về 

việc thi hành Bộ luật Dân sự" và áp dụng các quy định của Thông tư liên ngành số 04/TTLN 

ngày 8-8-1992 để giải quyết.  

2. Theo quy định của Pháp lệnh Thủ tục giải quyết các vụ án dân sự, thì: "Trong quá trình

giải quyết vụ án, Toà án tiến hành hoà giải để giúp các đương sự thoả thuận với nhau về việc 

giải quyết vụ án, trừ những trường hợp không hoà giải được hoặc pháp luật quy định không 

được hoà giải" (Điều 5) và "Khi các đương sự thoả thuận được với nhau về vấn đề phải giải 

quyết trong vụ án thì Toà án lập biên bản hoà giải thành. Bản sao biên bản này được gửi cho 

Viện kiểm sát cùng cấp, tổ chức xã hội khởi kiện vì lợi ích chung. Nếu trong thời hạn mười 

lăm ngày, kể từ ngày lập biên bản hoà giải thành mà có đương sự thay đổi ý kiến hoặc được 
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Viện kiểm sát, tổ chức xã hội khởi kiện vì lợi ích chung phản đối sự thoả thuận đó, thì Toà 

án đưa vụ án ra xét xử; nếu trong thời hạn đó không có sự thay đổi ý kiến hoặc phản đối, thì 

Toà án ra quyết định công nhận sự thoả thuận của các đương sự. Quyết định này có hiệu lực 

pháp luật" (khoản 2 Điều 44). Về trường hợp này, theo hướng dẫn tại điểm 2 Mục II Nghị 

quyết số 03/HĐTP ngày 19-10-1990 của Hội đồng Thẩm phán Toà án nhân dân tối cao 

hướng dẫn áp dụng một số quy định của Pháp lệnh Thủ tục giải quyết các vụ án dân sự, thì 

quyết định công nhận sự thoả thuận này có hiệu lực pháp luật ngay, các đương sự không có 

quyền kháng cáo, Viện kiểm sát không có quyền kháng nghị để yêu cầu xét xử phúc thẩm. 

Tuy nhiên, tại khoản 1 Điều 52 của Pháp lệnh lại có quy định rằng nếu tại phiên Toà mà các 

đương sự thoả thuận được với nhau về giải quyết vụ án, thì Hội đồng xét xử ra quyết định 

công nhận sự thoả thuận đó. Trong trường hợp này, quyết định của Hội đồng xét xử công 

nhận sự thoả thuận của các đương sự không ra theo trình tự và thủ tục được quy định tại 

khoản 2 Điều 44 Pháp lệnh Thủ tục giải quyết các vụ án dân sự, do đó, quyết định này chưa 

có hiệu lực pháp luật, ngay sau khi được tuyên bố, nếu các đương sự có quyền kháng cáo, 

Viện Kiểm sát có quyền kháng nghị theo trình tự phúc thẩm trong thời hạn kháng cáo, kháng 

nghị được pháp luật quy định như đối với bản án sơ thẩm. 

Trên đây là những ý kiến của Toà án nhân dân tối cao để quý Toà nghiên cứu vận dụng 

trong quá trình áp dụng pháp luật trong công tác giải quyết các vụ án dân sự. 

Trịnh Hồng Dương 

(Đã ký) 
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Số: 78/KHXX Hà Nội, ngày 19 tháng 7 năm 1997 

CÔNG VĂN 

CỦA TOÀ ÁN NHÂN DÂN TỐI CAO SỐ 78/KHXX NGÀY 19 THÁNG 7 NĂM 1997 VỀ 

VIỆC CHIA THỪA KẾ MỞ TRƯỚC NGÀY 1-7-1991 TRONG ĐÓ CÓ DI SẢN LÀ NHÀ 

Ở 

Kính gửi: Toà án nhân dân tỉnh Bình Dương 

Sau khi nghiên cứu nội dung Công văn số 126/TA ngày 19/6/1997 của Toà án nhân dân tỉnh 

Bình Dương hỏi về việc chia di sản thừa kế mở trước ngày 1-7-1991 trong đó có nhà ở. Toà 

án nhân dân tối cao có ý kiến như sau: 

Theo Nghị quyết ngày 10-5-1997 kỳ họp thứ 11 Quốc hội khoá IX và tinh thần thông báo tại 

Công văn số 62/KHXX ngày 12-6-1997 của Toà án nhân dân tối cao, thì Toà án nhân dân 

các địa phương phải tạm ngừng thụ lý để giải quyết hoặc ra quyết định tạm đình chỉ việc giải 

quyết (nếu giải quyết chưa xong các tranh chấp phát sinh từ các giao dịch dân sự về nhà ở 

thuộc sở hữu từ 1 năm được xác lập trước ngày 1-7-1991 giữa cá nhân với cá nhân, giữa cá 

nhân với cơ quan, tổ chức, trong đó có thừa kế về nhà ở mở trước ngày 1-7-1991). 

Trường hợp mà quý toà nêu ra tại Công văn số 126 TA ngày 19-6-1997 là trong khối di sản 

có nhà ở và thừa kế mở trước ngày 1-7-1991, thì ữung ngừng thụ lý để giải quyết hoặc ra 

quyết định tạm đình chỉ vụ án, nếu đã thụ lý mà chưa giải quyết xong, để cừ Nghị quyết của 

Uỷ ban thường vụ Quốc hội. 

Trong trường hợp các đương sự khởi kiện hoặc thoả thuận với nhau để đề nghị Toà án giải 

quyết tranh chấp thừa kế đối với các tài sản khác không liên quan đến nhà ở, thì Toà án có 

thể thụ lý giải quyết, hoặc tách các tài sản khác ra khỏi khối di sản thừa kế có nhà ở để giải 

quyết. Nếu các đương sự không tự thoả thận như đã nêu trên, Toà án không thụ lý hoặc ra 

quyết định tạm đình chỉ giải quyết vụ án theo hướng dẫn của Toà án nhân dân tối cao. Toà 

án không tự tách khối di sản để giải quyết bằng các vụ án chia thừa kế riêng biệt. 

Những ý kiến trên đây để quý toà tham khảo vận dụng giải quyết trong các trường hợp cụ 

thể, tinh thần chung là vẫn nên giải thích cho đương sự chờ nghị quyết của Uỷ ban thường 
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vụ Quốc hội về vấn đề này để Toà án giải quyết dứt điểm tranh chấp chia thừa kế của họ 

trong cùng một vụ án. 

 Trịnh Hồng Dương 

(Đã ký) 
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Số: 46/KHXX Hà Nội, ngày 17 tháng 5 năm 1997 

CÔNG VĂN 

CỦA TOÀ ÁN NHÂN DÂN TỐI CAO SỐ 46/KHXX NGÀY 17 THÁNG 5 NĂM 1997 VỀ 

VIỆC THẨM QUYỀN XỬ LÝ HỢP ĐỒNG KINH TẾ VÔ HIỆU 

Kính gửi: Uỷ ban nhân dân quận Ba Đình - Hà Nội 

Sau khi nghiên cứu nội dung Công văn số 305/CV-UB ngày 14-5-1997 của Uỷ ban nhân dân 

quận Ba Đình. Toà án nhân dân tối cao trả lời như sau:  

Theo quy định tại khoản 3 Điều 8 Pháp lệnh Hợp đồng kinh tế được Hội đồng Nhà nước 

thông qua ngày 25-9-1989, thì việc kết luận hợp đồng kinh tế là vô hiệu toàn bộ hoặc từng 

phần thuộc thẩm quyền của Trọng tài kinh tế. Nhưng theo quy định của Luật sửa đổi, bổ sung 

một số điều của Luật tổ chức Toà án nhân dân được Quốc hội thông qua ngày 28-12- 1993 và 

theo tinh thần chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Chỉ thị số 136/TTg ngày 1-4- 1994 của 

Thủ tướng Chính phủ về việc triển khai thực hiện Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật 

tổ chức Toà án nhân dân, thì từ ngày 1-7-1994 hệ thống cơ quan trọng tài kinh tế Nhà nước 

chấm dứt hoạt động, đồng thời theo quy định của Pháp lệnh Thủ tục giải quyết các vụ án kinh 

tế được Uỷ ban thường vụ Quốc hội thông qua ngày 16-3-1994 thì các quy định của pháp 

luật về thẩm quyền giải quyết tranh chấp và xử lý vi phạm pháp luật hợp đồng kinh tế của 

Trọng tài kinh tế không còn có hiệu lực thi hành và giao thẩm quyền giải quyết tranh chấp 

hợp đồng kinh tế cho Toà án nhân dân. Tuy nhiên, Toà án là cơ quan xét xử không có chức 

năng quản lý nhà nước nên không thể tự mình kiểm tra và tuyên bố hợp đồng vô hiệu như 

Trọng tài kinh tế trước đây. Theo nội dung hướng dẫn tại điểm b mục 2 Công văn số 11/

KHXX ngày 23-1-1996 của Toà án nhân dân tối cao, thì các hợp đồng kinh tế bị coi là vô 

hiệu khi xảy ra tranh chấp Toà án nhân dân thụ lý giải quyết theo thủ tục giải quyết các vụ án 

kinh tế và áp dụng quy định về xử lý hợp đồng kinh tế vô hiệu tại Điều 39 Pháp lệnh hợp 

đồng kinh tế để giải quyết. 

Theo các quy định và hướng dẫn trên đây, Toà án nhân dân xử lý các hợp đồng kinh tế vô 

hiệu khi nào xảy ra tranh chấp mà các bên khởi kiện yêu cầu Toà án giải quyết. 
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Đối với trường hợp Công ty sản xuất và dịch vụ xuất nhập khẩu Ba Đình ký với Công ty 

trách nhiệm hữu hạn dịch vụ - xuất khẩu Châu Á (SEPROMEX) hợp đồng hợp tác kinh 

doanh ngày 25-4-1996 mà vi phạm pháp luật thì hai bên phải gặp nhau để huỷ bỏ hợp đồng, 

nếu các bên không tự giải quyết được thì làm đơn yêu cầu Toà án nhân dân thành phố Hà 

Nội giải quyết theo thẩm quyền. 

Trịnh Hồng Dương 

(Đã ký) 
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TOÀ ÁN NHÂN DÂN TỐI CAO 

******** 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

******** 

Số: 07/KHXX Hà Nội, ngày 21 tháng 2 năm 1997 

CÔNG VĂN 

CỦA TOÀ ÁN NHÂN DÂN TỐI CAO SỐ 07/KHXX NGÀY 21 THÁNG 2 NĂM 1997 VỀ 

VIỆC THẨM QUYỀN CỦA VKSND KIỂM SÁT CÔNG TÁC XÉT XỬ CỦA TAND 

Kính gửi: Toà án nhân dân tỉnh Tây Ninh 

Sau khi nghiên cứu Công văn ngày 27-1-1997 của Toà án nhân dân tỉnh Tây Ninh hỏi về 

thẩm quyền của Viện kiểm sát nhân dân trong việc kiểm sát công tác xét xử của Toà án nhân 

dân, Toà án nhân dân tối cao có ý kiếm như sau: 

Theo quy định của Luật tổ chức Viện kiểm sát nhân dân năm 1992 và quy định của Bộ luật 

tố tụng hình sự thì khi thực hiện công tác kiểm sát xét xử vụ án hình sự Viện kiểm sát nhân 

dân có những nhiệm vụ và quyền hạn sau đây: 

- Thực hành quyền công tố trước Toà án nhân dân cùng cấp; 

- Yêu cầu Toà án nhân dân cùng cấp và cấp dưới chuyển hồ sơ những vụ án hình sự cần thiết 

cho công tác kiểm sát xét xử; 

- Kháng nghị theo thủ tục phúc thẩm, giám đốc thẩm, tái thẩm các bản án, Quyết định của 

Toà án nhân dân theo quy định của pháp luật tố tụng hình sự. 

Như vậy, theo các quy định này thì Viện kiểm sát nhân dân không có quyền kiểm sát công 

tác xét xử án hình sự của Toà án nhân dân cùng cấp và cấp dưới bằng việc lập đoàn kiểm tra 

(liên ngành hay chỉ riêng của Viện kiểm sát nhân dân) để kiểm tra tất cả các vụ án hình sự 

mà Toà án nhân dân cấp tỉnh, cấp huyện đã xét xử về một loại tội nào đó cũng như có áp 

dụng Điều 44 Bộ luật hình sự về án treo... Chỉ khi xét thấy cần thiết cho công tác kiểm sát 

xét xử Viện kiểm sát mới có quyền yêu cầu Toà án chuyển những hồ sơ vụ án cụ thể. Mọi 

thủ tục giao nhận hồ sơ đều phải thực hiện theo đúng các hướng dẫn tại Thông tư liên ngành 

số 01/TTLN ngày 8-12-1988 của Toà án nhân dân tối cao, Viện kiểm sát nhân dân tối cao 

"Hướng dẫn thi hành một số quy định trong Bộ luật tố tụng hình sự". 

Vì vậy, quý Toà cần trao đổi lại với Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Tây Ninh về việc Viện 

kiểm sát nhân dân tỉnh Tây Ninh lập đoàn kiểm tra liên ngành để kiểm tra việc áp dụng các 
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quy định của Điều 44 Bộ Luật hình sự trong xét xử của Toà án nhân dân tỉnh Tây Ninh và 

các Toà án cấp huyện của tỉnh Tây Ninh là không đúng nhiệm vụ, quyền hạn theo quy định 

của Luật tổ chức Viện kiểm sát nhân dân và Bộ luật tố tụng hình sự. 

Trịnh Hồng Dương 

(Đã ký) 
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TOÀ ÁN NHÂN DÂN TỐI CAO 

******** 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

******** 

Số: 325/CA Hà Nội, ngày 06 tháng 8 năm 1996 

CÔNG VĂN 

CỦA TOÀ ÁN NHÂN DÂN TỐI CAO SỐ 325/CA NGÀY 6 THÁNG 8 NĂM 1996 

HƯỚNG DẪN CHUYỂN GIAO BẢN SAO BẢN ÁN VÀ QUYẾT ĐỊNH CỦA TOÀ ÁN 

Kính gửi: Các đồng chí Chánh án các Toà án nhân dân, các Toà án quân sự các cấp, 

   Sau khi Pháp lệnh thi hành án dân sự được Uỷ ban thường vụ Quốc hội thông qua ngày 

17/4/1993, Toà án nhân dân tối cao, Viện kiểm sát nhân dân tối cao, Bộ Tư pháp đã ra 

Thông tư liên ngành số 981/TT-LN ngày 21/9/1993 hướng dẫn thực hiện một số quy định 

của Pháp lệnh thi hành án dân sự. Nhìn chung nhiều Toà án thực hiện tốt việc chuyển giao 

bản sao bản án; tang vật, tài sản, tài liệu liên quan đến việc thi hành án cho Cơ quan thi hành 

án dân sự cùng cấp. 

  Tuy nhiên còn một số Toà án chấp hành không nghiêm về thời hạn chuyển giao bản sao 

bản án, quyết định của Toà án cho cơ quan thi hành án dân sự cùng cấp như: chuyển giao 

chậm, thậm chí có khi vài ba tháng chuyển giao một lần hoặc khi cơ quan thi hành án có yêu 

cầu mới chuyển, do đó đã gây khó khăn cho cơ quan thi hành án dân sự ở địa phương, gây 

phiền hà cho người được thi hành án. 

  Toà án nhân dân tối cao yêu cầu các Toà án nhân dân các cấp thực hiện đúng thời hạn 

chuyển giao bản sao bản án, quyết định của Toà án cho cơ quan thi hành án dân sự cùng cấp 

đã được quy định tại các điểm 1, 2, 3, 4, 5 tại Mục I trong Thông tư liên ngành số 981/TT-

LN ngày 21/9/1993 Toà án nhân dân tối cao, Viện kiểm sát nhân dân tối cao, Bộ Tư pháp. 

 Các Chánh án Toà án nhân dân các cấp, các Chánh toà các Toà phúc thẩm, Toà chuyên 

trách thuộc Toà án nhân dân tối cao tăng cường kiểm tra, đôn đốc các bộ phận xét xử, đánh 

máy, văn thư của Toà án nơi mình phụ trách thực hiện nghiêm chỉnh quy định về thời hạn 

chuyển giao bản sao bản án và quyết định của Toà án cho Cơ quan thi hành án dân sự cùng 

cấp. 

Phạm Hưng 

(Đã ký) 
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TOÀ ÁN NHÂN DÂN TỐI CAO 

******** 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

******** 

Số: 40/KHXX Hà Nội, ngày 06 tháng 7 năm 1996 

CÔNG VĂN 

TOÀ ÁN NHÂN DÂN TỐI CAO SỐ 40/KHXX NGÀY 6 THÁNG 7 NĂM 1996 VỀ VIỆC 

HƯỚNG DẪN THI HÀNH MỘT SỐ QUY ĐỊNH CỦA PHÁP LỆNH THỦ TỤC GIẢI 

QUYẾT CÁC TRANH CHẤP LAO ĐỘNG 

Pháp lệnh thủ tục giải quyết các tranh chấp lao động (sau đây gọi tắt là Pháp lệnh) đựoc Uỷ 

ban thương vụ Quốc hội thông qua ngày 11-4-1996 và có hiệu lực từ ngày 1-7-1996. Để thi 

hành đúng và thống nhất các quy định của Pháp lệnh, Toà án nhân dân tối cao hướng dẫn 

một số điểm như sau: 

A. VỀ THỦ TỤC GIẢI QUYẾT CÁC VỤ ÁN LAO ĐỘNG 

1. Về các vụ án về lao động thuộc thẩm quyền giải quyết của Toà án.

Theo quy định tại Điều 166, Điều 168 của Bộ luật Lao động và Điều 11 của Pháp lệnh thì 

Toà án có thẩm quyền giải quyết các vụ án lao động về tranh chấp lao động cá nhân và 

tranh chấp lao động tập thể. 

- Tranh chấp lao động cá nhân là tranh chấp giữa cá nhân người lao động với người sử dụng 

lao động về quyền và lợi ích liên quan đến việc làm, tiền lương, thu nhập và các điều kiện 

lao động khác, về thực hiện hợp đồng lao động và trong quá trình học nghề; về xử lý kỷ luật 

lao động theo hình thức sa thải hoặc về trường hợp bị đơn phương chấm dứt hợp đồng lao 

động; về bồi thường thiệt hại cho người sử dụng lao động. 

-Tranh chấp lao động tập thể là tranh chấp giữa tập thể lao động với người sử dụng lao động 

về quyền và lợi ích liên quan đến việc làm, tiền lương, thu nhập và các điều kiện lao động 

khác; về thực hiện thoả ước lao động tập thể; về quyền thành lập, gia nhập, hoạt động công 

đoàn. 

2.Về quyền khởi kiện, khởi tố vụ án lao động.

Khác với việc khởi kiện vụ án dân sự, việc khởi kiện vụ án lao động có những đặc thù 

riêng; cụ thể là: 

a.Theo quy định tại Điều 1 của Pháp lệnh thì những người sau đây có quyền khởi kiện vụ án

lao động tại Toà án có thẩm quyền để yêu cầu Toà án bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp mình: 

- Người lao động; 

- Tập thể lao động; 

- Người sử dụng lao động. 
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b. Trong trường hợp cần bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của tập thể lao động thì theo quy

định tại Điều 1 của Pháp lệnh, công đoàn cấp trên của công đoàn cơ sở có quyền khởi kiện 

vụ án lao động tại Toà án có thẩm quyền. 

c. Theo quy định tại Điều 28 của Pháp lệnh thì đối với những vi phạm pháp luật có liên

đến quanquyền và lợi ích hợp pháp của người lao động là người chưa thành niên, người tàn 

tật và các vi phạm pháp luật nghiêm trọng khác, nếu không có ai khởi kiện, thì Viện kiểm sát 

có quyền khởi tố vụ án lao động tại Toà án có thẩm quyền. Người lao động chưa thành niên 

theo quy định tại Điều 119 của Bộ luật lao động là người dưới 18 tuổi. 

d. Trong trường hợp người nộp đơn không thuộc một trong các trường hợp a và b trên đây

thì Toà án phải trả lại đơnn kiện theo quy định tại điểm a Điều 34 của Pháp lệnh. 

đ. Theo quyđịnh tại Điều 120, Điều 125 của Bộ luật lao động, thì ngoài những người thành 

niên (từ đủ 18 tuổi trở lên), người lao động có thể là người từ đủ 15 tuổi đến dưới 18 tuổi, 

người chưa đủ 15 tuổi (đối với một số nghề và công việc được nhận trẻ em chưqa đủ 15 tuổi 

vào làm việc, học nghề, tập nghề... do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội quy định), 

người tàn tật...; do đó, khi có một trong các bên đương sự là người lao động thuộc diện này, 

Toà án cần chú ý thực hiện đúng các quy định tại Điều 21 của Pháp lệnh, cụ thể là: 

- Người lao động từ đủ 18 tuổi trở lên có quyền tự mình thực hiện quyền ,nghĩa vụ của 

đương  sự trong tố tụng. 

- Trẻ em chưa đủ 15 tuổi thực hiện quyền, nghĩa vụ của đương sự trong tố tụng thông qua 

người đại diện. Người lao động từ đủ 15 tuổi đến dưới 18 tuổi có thể tự mình tham gia tố 

tụng, những khi cần thiết, Toà án triệu tập người đại diện của họ tham gia tố tụng. 

- Nếu đương sự là người có nhược điểm về thể chất hoặc tâm thần mà không thể tham gia tố 

tụng được thì phải có người đại diện của họ tham gia tố tụng. 

Trong trường hợp không có người đại diện cho đương sự nói tại khoản 33 Điều này tham gia 

tố tụng, Toà án chỉ định một người thân thích của đương sự hoặc một thành viên của một tổ 

chức xã hội làm người đại diện cho họ. 

e. Theo quy định tại Điều 18 của Bộ luật lao động, thì tranh chấp lao động được giải quyết
theo những nguyên tắc thương lượng trực tiếp và tự dàn xếp giữa hai bên tranh chấp tại nơi 

phát sinh tranh chấp; thông qua hoà giải, trọng tài trên cơ sở tôn trọng quyền và lợi ích của 

hai bên, tôn trọng lợi ích của xã hội và tuân theo pháp luật. Xuất phát từ những nguyên tắc 

đó và theo quy định tại Điều 166 của Bộ Luật lao động và Điều 11 của Pháp lệnh, Toà án chỉ thụ 

lý giải quyết các tranh chấp lao động với những điều kiện sau đây: 

- Nếu tranh chấp lao động cá nhân, thì trước khi khởi kiện tại Toà án, các bên phải đưa việc 

tranh chấp ra Hội đồng hoà giải cơ sở hoặc hoà giải viên lao động của cơ quan lao động cấp 

huyện hoà giải. Chỉ trong trường hợp hoà giải không thành, kèm theo đơn khởi kiện phải có 

biên bản hoà giải không thành của Hội đồng hoà giải cơ sở hoặc của hoà giải viên của cơ 

quan lao động cấp huyện lập) thì toà án mới thụ lý giải quyết. Thời hạn khởi kiện đối với các 

tranh chấp này là sáu tháng, kể từ ngày hoà giải không thành (điểm b, khoản 1 Điều 32 của 

Pháp lệnh) 

Đối với tranh chấp về xử lý kỷ luật lao động theo hình thức sa thải hoặc về trường hợp bị 

đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động; tranh chấp về bồi thương thiệt hại cho người sử 
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dụng lao động (theo quy định tại các điểm a, b khoản 2 Điều 166 của Bộ luật lao động và 

các điểm a, b khoản 1 Điều 11 của Pháp lệnh), thì Toà án thụ lý giải quyết không đòi hỏi 

điều kiện nhất thiết phải qua hoà giải tại cơ sở. Thời hạn khởi kiện đối với các tranh chấp 

này là 1 năm, kể từ ngày phát sinh tranh chấp (điểm a khoản 1 Điều 32 của Pháp lệnh). Quy 

định này không hạn chế quyền của các bên đưa tranh chấp ra Hội đồng hoà giải cơ sở hoặc 

hoà giải viên của cơ quan lao động cấp huyện hoà giải và ngược lại, việc họ đưa tranh chấp 

ra hoà giải đó cũng không hạn chế quyền của họ khởi kiện ra Toà án (nếu họ thấy khả năng 

hoà giải không thành) và vẫn trong thời hiệu khởi kiện 1 năm kể từ ngày phát sinh tranh 

chấp. Trong trường hợp họ đã tiến hành hoà giải tại cơ sở và đã có kết quả hoà giải thì Toà 

án chỉ thụ lý giải quyết nếu kết quả hoà giải không thành. Thời hạn khởi kiện trong trường 

hợp này là 6 tháng, kể từ ngày hoà giải không thành. Toà án không thụ lý vụ án nếu sự việc 

đã được hoà giải thành (có biên bản hoà giải thành) do hội đồng hoà giải cơ sở hoặc do hoà 

giải viên lao động thực hiện, vì hai bên có nghĩa vụ chấp hành các thoả thuận trong biên bản 

hoà giải thành theo quy định tại khoản 2 Điều 164 của Bộ luật lao động mà trả lại đơn khởi 

kiện theo quy định tại điểm d - Điều 34 của Pháp lệnh. 

- Theo quy định tại Điều 172 của Bộ luật lao động và khoản 2 Điều 11 của Pháp lệnh, thì 

Toà án chỉ thụ lý giải quyêt các tranh chấp lao động tập thể, nếu đã được Hội đồng trọng tài 

lao động cấp tỉnh giải quyết mà một trong các bên hoặc cả hai bên không đồng ý với quyết 

định của Hội đồng trọng tài lao động. Kèm theo đơn khởi kiện, bên khởi kiện phải nộp bản 

sao quyết định của Hội đồngtrọng tài lao động về việc giải quyêt tranh chấp lao động. Thời 

hạn khởi kiện là 3 tháng kể từ ngày cóquyết định của Hội đồng trọng tài lao động cấp tỉnh. 

Cần lưu ý là theo quy định tại khoản 2 Điều 172 của Bộ luật lao động nếu tập thể lao động 

không đồng ý với quyết định của Hội đồng trọng tài lao động, thì họ có quyền chọn một 

trong hai biện pháp giải quyết tranh chấp lao động tập thể, đó là: 

- Khởi kiện vụ án lao động yêu cầu Toà án giải quyết tranh chấp và không được đình công, 

trừ trường hợp họ rút đơn khởi kiện trước khi toà án ra quyết định giải quyết tranh chấp lao 

động đó. 

- Thực hiện quyền đình công theo quy định của Pháp luật mà không có quyền khởi kiện vụ 

án lao động để yêu cầu Toà án giải quyết tranh chấp lao động tập thể. 

Trong trường hợp Thủ tướng Chính phủ quyết định việc hoãn hoặc ngừng cuộc đình công 

theo quy định tại Điều 175 của Bộ luật lao động, nếu tập thể lao động khởi kiện tại toà án, 

thì Toà án thụ lý giải quyết tranh chấp lao động theo quy định chung và giải thích để tập thể 

lao động đó biết là họ không có quyền đình công nữa. 

3.Về thời hiệu khởi kiện.

Khi xem xét về thời hiệu khởi kiện được quy định tại khoản 1 Điều 32 của Pháp lệnh để 

quyết định thụ lý vụ án (Điều 35), trả lại đơn kiện (điểm c Điều 34), đình chỉ giải quyết vụ 

án (điểm d khoản 1 Điều 41), cần áp dụng theo các quy định tại các Điều từ 168 đến 171 của 

Bộ luật dân sự về thời gian không tính vào thời hạn khởi kiện, tính lại thời gian khởi kiện để 

đảm bảo quyền, lợi ích hợp pháp của người khởi kiện. 

Bộ luật lao động có hiệu lực từ ngày 1/1/1995, do đó các tranh chấp lao động mà Bộ luật 

quy định thuộc thẩm quyền giải quyết của Toà án nhân dân (Điều 157) lẽ ra phải được thụ lý 

giải quyết các tranh chấp lao động có hiệu lực thi hành từ ngày 1/7/1996, vì vậy các loại 
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tranh chấp lao động phát sinh từ ngày 1/1/1995 đến trước ngày 1/7/1996 đều được áp dụng 

thời hiệu khởi kiện quy định tại Điều 32 của Pháp lệnh và thời hiệu đó chỉ được tính từ ngày 

1/7/1996. Riêng đối với bốn tranh chấp lao động được quy định tại Nghị định số 10/NĐ -

HĐBT ngày14/1/1985 của Hội đồng Bộ trưởng (nay là Chính phủ) thì thời hạn khởi kiện 

được tính theo quyđịnh của Nghị định này, Thông tu liên ngành số 03/TTLN ngày 

2/10/1995 của Toà án nhân dân tối cao, Viện kiẻm sát nhân dân tối cao , Tổng cục dạy nghề 

(nay là Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ) hướng dẫn thực hiện thẩm quyền xét xử của 

Toà án nhân dân về một số việc tranh chấp lao động và các văn bản pháp luật có liên quan; 

đó là: 
- Công nhân, viên chức Nhà nước bị xử lý bằng hình thức buộc thôi việc; 

- Học sinh học nghề, giáo viên dạy nghề và thực tập sinh ở nước ngoài bị buộc phải bồi 

thường phí tổn đào tạo cho Nhà nước vì bị xử lý kỷ luật; 

- Những người đi hợp tác lao động với nước ngoài bị buộc phải bồi thường phí tổn cho Nhà 

nước vì vi phạm hợp đồng, bị kỷ luật phải về nước trước thời hạn; 

- Những tranh chấp giữa người làm công với chủ tư nhân. 

Các tranh chấp lao động phát sinh trước ngày Bộ luật có hiệu lực (1/1/1995), ngoài 4 loại 

tranh chấp nói trên không thuộc thẩm quyền giải quyết của Toà án nhân dân; do đó, nếu có 

đơn khởi kiện, thì Toà án không thụ lý giải quyết và giải thích rõ cho đương sự rõ. 

4. Về việc hoà giải trong quá trình giải quyết vụ án lao động.

Điều 38 quy định việc hoà giải để các đương sự có thể thoả thuận với nhau về việc giải quyết 

vụ án. Trong trưòng hợp các bên thoả thuận được với nhau về giải quyết vụ án, thì Toà án 

lập biên bản hoà giải thành có chữ ký của các bên đương sự, của Thư ký toà án, Thẩm phán 

ký tên và đóng dấu của Toà án vào biên bản thoả thuận đó. Khác với thủ tục công nhận thoả 

thuận giữa các đương sự trong vụ án dân sự là Toà án phải gửi biên bản hoà giải thành cho 

các đương sự và Viện kiểm sát cùng cấp và sau khi hết hạn 15 ngày đươbg sự không thay đổi 

ý kiến, Viện kiểm sát không kiến nghị thì Toà án mới ra quyết định công nhận sự thoả thuận 

giữa các đương sự. Trong vụ án lao động, Toà án ra ngay quyết định công nhận sự thoả 

thuận của các đương sự; quyết định này có hiệu lực pháp luật, các đương sự không có quyền 

kháng cáo theo thủ tục phúc thẩm, mà chỉ có quyền khiếu nại theo trình tự giám đốc thẩm 

hoặc tái thẩm. Viện kiểm sát nếu phát hiện thấy có vi phạm pháp luật trong quá trình hoà giải 

hoặc áp dụng pháp luật khi ra quyết định công nhận thoả thuận giữa các đương sự, thì có 

quyền kháng nghị theo trình tự giám đốc thẩm hoặc theo trình tự tái thẩm (nếu phát hiện có 

tình tiết mới). 

Trong trường hợp hoà giải không thành thì Toà án lập biên bản hoà giải không thành và ra 

quyết định đưa vụ án ra xét. 

5. Về một số vấn đề khác.

a) Hội đồng xét xử vụ án lao động có trình tự sơ thẩm gồm hai Thẩm phán và một Hội thẩm

nhân dân theo quy định tại khoản 1 Điều 16 của Pháp lệnh. 

b) Ngoài những hướng dẫn trên đây, các quy định khác như:

- Về việc bị đơn từ chối khai báo, cố tình vắng mặt không có lý do chính đáng; 

- Về việc thay đổi thành phần Hội đồng xét xử hay những người tiến hành tố tụng khác; 
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- Về người đại diện của đương sự; 

- Về việc tạm đình chỉ, đình chỉ giải quyết vụ án lao động; 

- Về việc áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời. 

... 

Các Toà án áp dụng các hướng dẫn tương ứng tại Nghị quyết số 03/HĐTP ngày 

19/10/1990 của Hội đồng Thẩm phán Toà án nhân dân tối cao "hướng dẫn áp dụng một số 

quy định của Pháp lệnh Thủ tục giải quyết các vụ án quân sự" để giải quyết những vấn đề 

tương tự trong quá trình giải quyết các vụ án lao động. 

B. VỀ VIỆC GIẢI QUYẾT CÁC CUỘC ĐÌNH CÔNG 

Theo quy định tại khoản 2 Điều 176 của Bộ lao động, Toà án nhân dân có thẩm quyền kết 

luận cuộc đình công hợp pháp hay bất hợp pháp. Đây là loại việc mới và rất nhạy cảm; do 

đó, khi có đơn yêu cầu Toà án kết hợp cuộc đình công hợp pháp hoặc bất hợp pháp thì cần 

khẩn trương nhưng thận trọng giải quyết nhằm hạn chế thấp nhất ảnh hưởng của cuộc đình 

công tới tình hình chính trị và trật tự xã hội tại địa phương. Việc thụ lý giải quyết các cuộc 

đình công phải chú ý một số điểm sau đây: 

1. Những người có quyền nộp đơn đến Toà án yêu cầu kết luận cuộc đình công hợp pháp

hoặc bất hợp pháp 

Theo quy định tại Điều 87 của Pháp lệnh thì những người sau đây có quyền nộp đơn đến toà 

án yêu cầu kết luận cuộc đình công hợp pháp hoặc bất hợp pháp: 

a. Ban chấp hành công đoàn cơ sở nơi tập thể lao động đình công có quyền nộp đơn dến Toà

án yêu cầu kết luận cuộc đình công hợp pháp; 

b. Người sử dụng lao động nơi tập thể lao động đình công có quyền nộp đơn đến Toà án yêu
cầu kết luận tính bất hợp pháp của cuộc đình công. 

c. Trước khi bắt đầu đình công hoặc trong quá trình đình công cơ quan lao động cấp tỉnh,

Liên Đoàn lao động cấp tỉnh nơi có cuộc đình công có quyền gửi văn bản đến toà án yêu cầu 

kết luận cuộc đình công hợp pháp hoặc bất hợp pháp; 

d. Viện kiểm soát nhân dân có quyền khởi tố để yêu cầu Toà án kết luận cuộc đình công là

bất hợp pháp. 

2. Về việc thụ lý yêu cầu, văn bản yêu cầu, văn bản khởi tố yêu cầu kết luận cuộc đình công

hợp pháp hoặc bất hợp pháp. 

Khi xem xét thụ lý đơn yêu cầu theo quy định tại Điều 91 của Pháp lệnh, Toà án cần kiểm tra 

nội dung đơn yêu cầu và các tài liệu kèm theo đơn như đã được quy định tại điều 88 của 

Pháp lệnh, cụ thể là: 

a. Nếu đơn yêu cầu Toà án giải quyết cuộc đình công của tập thể lao động, của người sử

dụng lao động thì cần phải xem xét đã có đầy đủ các nội dung quy định tại khoản 1 Điều 88 

của Pháp lệnh hay chưa? Nếu chưa có đầy đủ các nội dung đó, thì yêu cầu tập thể lao động 

hoặc người sử dụng lao động làm lại đơn đúng theo quy định tại khoản 1 Điều 88 của Pháp 

lệnh. Nếu đã có đầy đủ các nội dung đó, thì xem xét kèm theo đơn yêu cầu đã có các bản yêu 

cầu, bản thông báo về cuộc đình công, quyết định của Hội đồng Trọng tài lao động cấp tỉnh 
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về việc giải quyết vụ tranh chấp lao động tập thể và các giấy tờ, tài liệu có liên quan đến 

việc giải quyết cuộc đình công hay chưa? Đối với người nộp đơn là người sử dụng lao động 

thì cần phải xem xét họ đã nộp tiền lệ phí theo mức do chính phủ quy định hay chưa? 

b. Nếu văn bản yêu cầu toà án kết luận cuộc đình công hợp pháp hoặc bất hợp pháp của cơ

quan lao động cấp tỉnh, của Liên đoàn lao động của cấp tỉnh, cũng như văn bản khởi tố của 

Viện kiểm sát nhân dân, thì cần phải xem xét đã có đầy đủ các nội dung quy định tại khoản 

2 Điều 88 của Pháp lệnh hay chưa? Nếu chưa có đầy đủ các nội dung đó, thì yêu cầu cơ 

quan làm lại văn bản yêu cầu theo đúng quy định tại khoản 2 Điều 88 của Pháp lệnh. Nếu đã 

có đầy đủ các nội dung đó, thì xem xét kèm theo văn bản yêu cầu đã có các tài liệu, chứng 

cứ liên quan đến việc yêu cầu kết luận cuộc đình công hợp pháp hoặc bất hợp pháp hay 

chưa? 
c. Nếu sau khi xem xét, thấy đơn yêu cầu, văn bản yêu cầu, văn bản khởi tố đã có đầy đủ 

cácnội dung theo yêu cầu quy định tại khoản 1, 2 Điều 88 của Pháp lệnh và đã có đầy đủ các 

giấy tờ, tài liệu, chứng cứ kèm theo và xết thấy doanh nghiệp nơi tập thể lao động đình công 

không thuộc danh mục các doanh nghiệp cấm đình công do Chính phủ quy định, đồng thời 

xét thấy việc giải quyết cuộc đình công thuộc thẩm quyền của mình, thì Toà án vào sổ thụ lý 

đơn và thông báo cho ban chấp hành công đoàn cơ sở; người sử dụng lao động, cơ quan lao 

động cấp tỉnh, Liên đoàn lao động cấp tỉnh và Viện kiểm sát nhân dân cùng cấp biết. 

d. Việc thụ lý và giải quyết đình công phải được tiến hành khẩn trương nhằm tạo hạn chế
ảnh hưỏng của nó tới quyền lợi của ngưòi lao động, của người sử dụng lao động và ảnh 

hưởng của nó tới trật tự an toàn xã hội; do đó, ngoài việc không được vượt quá thời hạn quy 

định tại các Điều 91, 92 của Pháp lệnh, Toà án phải tích cực rút ngắn thời hạn thụ lý và thời 

hạn giải quyết việc đình công. 

3. Những việc cần tiến hành ngay sau khi thụ lý đơn yêu cầu.

a. Ngay sau khi thụ lý đơn yêu cầu Chánh toà Toà lao động Toà án nhân dân cấp tỉnh phân

công một Thẩm phán giải quyết cuộc đình công và một Thư ký Toà án giúp Thẩm phán 

trong việc lập hồ sơ giải quyết việc đình công.  

b. Sau khi được phân công giải quyết cuộc đình công Thẩm phán cần nhanh chóng triển 

khaithực hiện nhiệm vụ, quyền hạn của mình quy định tại Điều 93 của Pháp lệnh. Việc xác minh 

tại chỗ, tiến hành hoà giải giữa Ban chấp hành công đoàn cơ sở và người sử dụng lao động 

về việc giải quyết cuộc đình công cần phải được lập biên bản, có chữ ký của những người 

tham gia vào các công việc này. Thẩm phán và Thư ký toà án phải ký vào biên bản và đóng 

dấu của toà án vào biên bản. 

Nếu trong quá trình giải quyết cuộc đình công, nếu phát hiện có dấu hiệu tội phạm thì Thẩm 

phán cung cấp tài liệu cho Viện kiểm soát nhân dân xem xét khởi tố về hình sự đối với 

người có hành vi phạm tội. 

Trong thời hạn ba ngày, kể từ ngày thụ lý đơn yêu cầu, văn bản yêu cầu, văn bản khởi tố, 

Thẩm phán đựơc phân công giải quyết cuộc đình công phải ra quyết định đưa cuộc đình 

công ra giải quyết hoặc quyết định đình chỉ việc giải quyết cuộc đình công. 

Thẩm phán ra quyết định đình chỉ việc giải quyết cuộc đình công khi có một trong các 

trường hợp quy định tại Điều 95 của Pháp lệnh; cụ thể là: khi người có yêu cầu rút yêu cầu; 

khi Viện kiểm sát rút văn bản khởi tố; khi Ban cấp hành công đoàn cơ sở và người sử dụng 
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lao động thoả thuận được với nhau về việc giải quyết cuộc đình công, trước khi Toà án ra 

quyết định giải quyết cuộc đình công. 

c. Trong quá trình giải quyết cuộc đình công, nếu xét thấy cần thiết, thì Thẩm phán đựơc

phân công giải quyết hoặc hội đồng giải quyết cuộc đình công chỉ có thể ra quyết định áp 

dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời "cấm hoặc buộc tập thể lao động, người sử dụng lao đọng 

thực hiện một số hành vi nhất định". Ví dụ: cấm người sử dụng lao động bán máy móc, thiết 

bị; cấm tập thể lao động khi đình công tụ tập ngoài địa phận của doanh nghiệp v.v... Cần chú 

ý là trong Quyết định áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời cần ghi rõ thời hạn có hiệu lực của 

quyết định. Quyết định áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời được thi hành ngay và có thể bị 

thay đổi hoặc huỷ bỏ theo quy định tại Điều 45 của Pháp lệnh. 

4. Về hội nghị hoà giải.

a. Hội nghị hòa giải là thủ tục bắt buộc trong quá trình giải quyết cuộc đình công và có ý

nghĩa, vai trò quan trọng trong việc giải quyết cuộc đình công; do đó thẩm phán được phân 

công giải quyết cuộc đình công phải chuẩn bị tốt chương trình, nội dung cũng như về hình 

thức cho việc tiến hành hoà giải. Hội nghị hoà giải có thể được tiến hành tại trụ sở của toà án 

hoặc tai doanh nghiệp nơi xảy ra đình công. 

b. Theo quy định tại Điều 98 của Pháp lệnh thì đại diện Ban chấp hành công đoàn cơ sở,
người sủ dụng lao động hay người đại diện hợp pháp của họ phải có mặt tại hội nghị hoà 

giải. Nếu vắng mặt người đại diện Ban cháp hành công đoàn cơ sở hoặc người sử dụng lao 

động hay người đại diện hợp pháp của họ thì Hội nghị hoà giải phải được hoãn. 

Đói với đại diện Viện kiểm soát nhân dân, cơ quan lao động cấp tỉnh, Liên đoàn lao động 

cấp tỉnh, thì có nhiệm vụ tham dự hội nghị hoà giải. Trong trưòng hợp cần thiết, Toà án có 

thể mời các chuyên gia về lĩnh vực hữu quan làm tư vấn tại hội nghị hoà giải. Nếu vắng mặt 

đại diện hoặc các chuyên gia được Toà án mời làm tư vấn hội nghị hoà giải, thì tuỳ từng 

trường hợp cụ thể mà có thể hoãn hội nghị hoà giải hoặc tiến hành hội nghị hoà giải. 

c. Hội nghị hoà giải phải được tiến hành theo trình tự và thủ tục theo quy định tại Điều 99
của Pháp lệnh. 

Trong trường hợp các bên tham gia không thương lượng, thoả thuận được với nhau về việc 

giải quyết cuộc đình công tạo hội nghị hoà giải này, thì Thẩm phán lập biên bản hoà giải 

không thành có chữ ký của Thẩm phán, Thư ký hội nghị hoà giải và các bên đương sự. Đồng 

thời với việc lập biên bản hoà giải không thành, Thẩm phán cần ra quyết định buộc người sử 

dụng lao động trong thời hạn ba ngày kể từ ngày lập biên bản hoà giải khôngthành phải lập 

và đưa ra phương án mới về việc giải quyết cuộc đình công. Sau khi có phương án mới, 

Thẩm phán tổ chức hội nghị hoà giải lại và để cho các bên phải thương lượng với nhau về 

phương án đó. Nếu qua thương lượng hai bên nhất trí với nhau về phương án mới đó, thì 

thẩm phán lập biên bản hoà giải thành và ra quyết định công nhận sự thoả thuận của các bên. 

Trong trưòng hợp các bên không thoả thuận được với nhau về phương án mới đó, thì Thẩm 

phán giao cho ban chấp hành công đoàn cơ sở tổ chức lấy ý kiến của tập thể lao dộng (những 

người tham gia đình công) bằng phương pháp bỏ phiếu kín về phương án mới đó. Nếu kết 

quả kiểm phiếu mà quá nửa tập thể lao động đồng ý với phương án mới do người lao động 

đưa ra, thì thẩm phán ra quyết định công nhận sự thoả thuận của các bên về việc giải quyết 

cuộc đình công. Nếu kết quả kiểm phiếu mà quá nửa tập thể tập thể lao động không đồng ý 
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với phương án mới do người sử dụng lao động đưa ra, thì Thẩm phán ra quyết định mở 

phiên họp xét tính hợp pháp của đình công. 

Trong mọi trường hợp, trước khi ra quyết định mở phiên họp xét tính hợp pháp của cuộc 

đình công, Thẩm phán phải báo cáo với Chánh toà Toà lao động để chỉ định thêm hai Thẩm 

phán tham gia Hội đồng giải quyết cuộc đình công. 

5. Về phiên họp của hội đồng giải quyết cuộc đình công.

a. Phiên họp của Hội đồng giải quyết cuộc đình công phải mở trong thời gian ba ngày, kể từ

ngày ra quyết định mở phiên họp và có đủ thành phần những ngưòi tham gia phiên họp theo 

quy định tại Điều 100 của Pháp lệnh. Trường hợp vắng mặt đại diện viện kiểm sát nhân 

dân hoặc Ban chấp hành công đoàn cơ sở hoặc người sử dụng lao động (hay đại diện hợp 

pháp của họ) thì phải hoãn phiên họp; thời hạn hoãn không quá ba ngày (áp dụng theo quy 

định tại điểm 2 khoản 3 Điều 98 của Pháp lệnh). 

b. Trình tự phiên họp xét tính hợp pháp của cuộc đình công phải tuân theo quy định tại Điều

101 cuả Pháp lệnh. Hội đồng thảo luận và quyết định giải quyết cuộc đình công theo quy 

định về nghị án được quy định tại khoản 1 Điều 54 của Pháp lệnh. Nếu cuộc đình công là 

hợp pháp, trong quyết định phải ghi rõ chấp nhận yêu cầu của tập thể lao động, buộc người 

sử dụng lao động trả đủ tiền lương và bảo đảm các quyền lợi khác của tập thể lao động 

trong thời gian đình công theo quy định của pháp luật. Việc giải quyết tiền lương và những 

quyền lợi khác cho tập thể người lao động trong trường hợp cuộc đình công do Toà án 

tuyên bố là bất hợp pháp theo đúng quy định của Chính phủ (Toà án nhân dân tối cao sẽ có 

văn bản hướng dẫn riêng về vấn đề này). 

6. Về căn cứ để xem xét các cuộc đình công hợp pháp hoặc bất hợp pháp.

a. Theo quy định tại khoản 1 Điều 80 của Pháp lệnh thì cuộc đình công khi có đủ các điều

kiện sau đây được công nhận là hợp pháp. 

- Phát sinh từ tranh chấp lao động tập thể và trong phạm vi quan hệ lao động; 

- Được những người lao động làm việc tại một doanh nghiệp tiến hành trong phạm vi 

doanh nghiệp đó; 

- Tập thể lao động không đồng ý với quyết định của Hội đồng trọng tài lao động cấp tỉnh 

mà không khởi kiện để yêu cầu toà án giải quyết; 

- Tuân theo quy định tại các khoản 1 và 2 Điều 173 của Bộ luật Lao động; 

- Doanh nghiệp nơi tập thể lao động tiến hành đình công không thuộc danh mục doanh 

nghiệp phục vụ công cộng và doanh nghiệp thiết yếu cho nền kinh tế quốc dân hoặc an ninh, 

quốc phòng do Chính phủ quy định; 

- Không vi phạm quyết định của Thủ tướng Chính phủ về việc hoãn hoặc ngừng cuộc đình 

công; 

b. Theo quy định tại khoản 2 Điều 80 của Pháp lệnh, thì cuộc đình công thiếu một trong các

điều kiện trên đây là bất hợp pháp. 

c. Cần lưu ý trong trường hợp tuyên bố cuộc đình công bất hợp pháp do không tuân theo các

quy định tại Khoản 2 Điều 173 của Bộ luật lao động (điểm d khoản 1 Điều 80 của Pháp 
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lệnh), thì Toà án cần giải thích cho tập thể lao động biết họ vẫn có quyền tiến hành đình 

công lại sau khi đã tuân thủ đầy đủ các quy định tại khoản 2 Điều 173 của Bộ luật lao động. 

7. Về việc giải quyết đơn khiếu nại đối với quyết định giải quyết đình công.

Khi có khiếu nại đối với quyết định của Toà lao động Toà án nhân dân cấp tỉnh, Toà phúc 

thẩm Toà án nhân dân tối cao có thẩm quyền (theo lãnh thổ) phải tién hành giải quyết ngay 

theo đúng thành phần Hội đồng và đúng thời hạn 5 ngày theo quy định tại khoản 3 Điều 

102 của Pháp lệnh. Quyết định của Toà phúc thẩm Toà án nhân dân tối cao là quyết định 

cuối cùng; do đó, khi giải quyết khiếu nại, các Toà phúc thẩm toà án nhân dân tối cao cần 

xem xét thận trọng, kỹ càng các quyết định của Toà Lao động Toà án nhân dân cấp tỉnh có 

khiếu nại để quyết định chính xác, đúng pháp luật. 

Trong quá trình thực hiện, nếu có gì vướng mắc, các Toà án nhân dân các cấp báo cáo về 

Toà án nhân dân tối cao để có hướng dẫn bổ sung kịp thời.  

Phạm Hưng 

(Đã ký) 
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TOÀ ÁN NHÂN DÂN TỐI CAO 

******** 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

******** 

Số: 39/KHXX Hà Nội, ngày 06 tháng 7 năm 1996 

CÔNG VĂN 

CỦA TOÀ ÁN NHÂN DÂN TỐI CAO SỐ 39/KHXXNGÀY 6 THÁNG 7 NĂM 1996 

HƯỚNG DẪN THI HÀNH MỘT SỐQUY ĐỊNH CỦA PHÁP LỆNH THỦ TỤC GIẢI 

QUYẾT CÁC VỤ ÁN HÀNH CHÍNH 

Pháp lệnh thủ tục giải quyết các vụ án hành chính (sau đây gọi tắt là Pháp lệnh) được Uỷ ban 

thường vụ Quốc hội thông qua ngày 21-5-1996 và có hiệu lực từ ngày 1-7-1996. Để thi hành 

đúng và thống nhất các quy dịnh của Pháp lệnh, Toà án nhân dân tối cao hướng dẫn một số 

điểm như sau: 

1. Về các quyết định hành chính, hành vi hành chính khi có khiếu kiện thuộc thẩm quyền

giải quyết của Toà án. 

a) Theo quy định tại khoản1 Điều 4 của Pháp lệnh, thì quyết định hành chính là quyết định

bằng văn bản của Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Văn phòng Chủ tịch 

nước, Văn phòng Quốc hội, cơ quan Nhà nước địa phương, các Toà án nhân dân, Viện kiểm 

sát nhân dân các cấp được áp dụng một lần đối với một hoặc một số đối tượng cụ thể về một 

số vấn đề cụ thể (cần lưu ý là các quyết đinh của Toà án nhân dân, Viện kiểm sát nhân dân 

trong khi thực hiện chức năng tố tụng của cơ quan tiến hành tố tụng khi có khiếu nại sẽ được 

giải quyết theo quy định của pháp luật tố tụng. Chỉ có các quyết định hành chính như quyết 

định về buộc thôi việc cán bộ, nhân viên Toà án nhân dân, Viện kiểm sát nhân dân hoặc 

quyết định sử phạt vi phạm hành chính do vi phạm trật tự phiên toà, khi có khiếu kiện mới 

được xem là vụ án hành chính và được giải quyết theo Pháp lệnh Thủ tục giải quyết các vụ 

án hành chính). 

Để được coi là một quyết định hành chính, khi có khiếu kiện thuộc thẩm quyền giải quyết 

của Toà án, thì trước hết quyết định đó phải là của một trong các cơ quan này hoặc của Thủ 

trưởng, cán bộ, viên chức của một trong các cơ quan này và phải được làm bằng văn bản, 

trong đó ghi rõ đối tượng cụ thể được áp dụng quyết định hành chính và nội dung cụ thể của 

quyết định hành chính. Cần lưu ý rằng các quyết định hành chính của các cơ quan tổ chức: 

Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Đoàn thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, Hội Liên hiệp phụ nữ, 

Liên Đoàn lao động... (tức là các cơ quan, tổ chức không được liệt kê tại khoản 1 Điều 4 của 

Pháp lệnh) cũng như các quyết định hành chính, hành vi hành chính của các thành viên của 

các cơ quan, tổ chức này nếu có khiếu kiện thì không thuộc thẩm quyền giải quyết của Toà 

án. 

b) Theo quy định tại khoản 2 Điều 4 của Pháp lệnh, thì hành vi hành chính là hành vi thực

hiện hoặc không thực hiện công vụ của cán bộ, viên chức Nhà nước. Để được coi là một 

hành vi hành chính, khi có khiếu kiện thuộc thẩm quyền giải quyết của Toà án, thì trước hết 

hành vi đó phải là của cán bộ, viên chức của Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính 

phủ, Văn phòng Chủ tịch nước, Văn phòng Quốc hội, cơ quan Nhà nước địa phuơng, các 
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Toà án nhân dân, Viện kiểm sát nhân dân các cấp trong khi thực hiện công vụ theo quy định 

của pháp luật. Hành vi hành chính có thể là việc thực hiện hoặc có thể là việc không thực 

hiện công vụ theo quy định của pháp luật và không được thể hiện bằng văn bản. 

Ví dụ: Hành vi hành chính là việc thực hiện công vụ theo quy định của pháp luật như một 

người theo quy định pháp luật được giao nhiệm vụ thi hành quyết định hành chính của người 

có thẩm quyền về việc cưỡng chế tháo dỡ công trình phụ của một gia đình do có sự lấn 

chiếm đất của công, nhưng khi thi hành công vụ người đó không những tháo dỡ công trình 

phụ mà còn có hành vi phá bỏ một phần của ngôi nhà. 

Ví dụ: Hành vi hành chính là việc không thực hiện công vụ theo quy định của pháp luật như 

một cơ quan hoặc một người theo quy định của luật pháp sau khi nhận đủ hồ sơ về việc xin 

cấp giấy phép xây dựng nhà ở, mặc dù hồ sơ đã đầy đủ các tài liệu cần thiết thế nhưng quá thời 

hạn do pháp luật quy định, cơ quan đó hoặc người đó vẫn không cấp giấy phép xây dựng nhà 

ở cho người xin phép. 

c) Cần chú ý là không phải tất cả các quyết định hành chính của cơ quan quy định tại khoản

1 Điều 4 của Pháp lệnh và cũng không phải tất cả các quyết định hành chính, hành vi hành 

chính của cán bộ, viên chức của cơ quan đó, nếu có khiếu kiện đều thuộc thẩm quyền giải 

quyết của Toà án, mà chỉ có các quyết định hành chính, hành vi hành chính thuộc các lĩnh 

vực quy định tại các khoản 1, 2, 3, 4, 5, 6 và 7 Điều 11 của Pháp lệnh nếu có khiếu kiện mới 

thuộc thẩm quyền giải quyết của Toà án. 

Ngoài ra khoản 8 Điều 11 còn quy định cũng thuộc thẩm quyền giải quyết của Toà án "khiếu 

kiện các quyết định hành chính, hành vi hành chính khác theo quy định của pháp luật". Điều 

này có nghĩa là hiện nay Toà án mới chỉ được giao thẩm quyền giải quyết các khiếu kiện đối 

với quyết định hành chính, hành vi hành chính quy định tại các khoản 1, 2, 3, 4, 5, 6 và 7 

Điều 11 của Pháp lệnh còn các khiếu kiện đối với quyết định hành chính, hành vi hành chính 

thuộc các lĩnh vực khác, thì chỉ khi đựơc Quốc hội hoặc Uỷ ban thường vụ Quốc hội giao 

mới thuộc thẩm quyền giải quyết cuả Toà án. (Toà án nhân dân tối cao sẽ có thông báo kịp 

thời đến các Toà án nhân dân về các khiếu kiện thuộc thẩm quyền giải quyết của Toà án mới 

được giao thêm này). 

2. Về khởi kiện và thụ lý vụ án hành chính.

a) Điều 2 của Pháp lệnh quy định: "Trước khi khởi kiện để yêu cầu Toà án bảo vệ quyền và

lợi ích hợp pháp của mình, cá nhân, cơ quan Nhà nước, tổ chức phải khiếu nại với cơ quan 

nhà nước, người đã ra quyết định hành chính hoặc có hành vi hành chính mà họ cho là trái 

pháp luật; trong trường hợp không đồng ý với quyết định giải quyết khiếu nại, thì họ có 

quyền khiếu nại lên cấp trên trực tiếp của cơ quan Nhà nước, người đã ra quyết định hành 

chính hoặc có hành vi hành chính mà theo quy định của pháp luật có thẩm quyền giải quyết 

khiếu nại đó hay khởi kiện vụ án hành chính tại Toà án có thẩm quyền". Do đó khi nhận 

được đơn kiện, khởi kiện vụ án hành chính, Toà án cần phải xem xét kèm theo đơn kiện đã có 

bản sao văn bản trả lời của cơ quan Nhà nước hoặc người đã ra quyết định hành chính hay có 

hành vi hành chính về việc giải quyết khiếu nại đốí với quyết định hành chính hay hành vi 

hành chính mà người khởi kiện cho là trái pháp luật hay chưa? Nếu chưa có bản sao văn 

bản trả lời, thì Toà án trả lại đơn kiện cho người khởi kiện và giải thích cho họ biết quy 

định tại Điều 2 và khoản 3 Điều 31 của Pháp lệnh. 
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Trong trường hợp đã có bản sao văn bản trả lời của cơ quan Nhà nước hoặc người đã ra quyết 

định hành chính hay có hành vi hành chính về việc giải quyết khiếu nại và nếu thấy vụ án 

thuộc thẩm quyền của mình (thẩm quyền theo lãnh thổ, thẩm quyền theo loại khiếu kiện hành 

chính), thì thông báo cho người khiếu kiện biết để họ nộp tiền tạm ứng án phí, trừ trường 

hợp được miễn nộp tiền tạm ứng án phí theo quy định của Chính ohủ và tiến hành thụ lý vụ 

án theo đúng quy định tại khoản 2 Điều 32 của Pháp lệnh. 

b) Theo quy định tại Điều 5 và Điều 30 của Pháp lệnh, thì người khởi kiện phải làm đơn kiện

trong thời hạn 30  ngày, kể từ ngày nhận được văn bản trả lời của cơ quan hoặc người đã ra 

quyết định hành chính hay có hành vi hành chính về việc giải quyết khiếu nại. Đơn kiện phải 

có các nội dung chính quy định tại khoản 3 Điều 30  của Pháp lệnh. Trong trường hợp người 

khởi kiện chưa làm đơn theo đúng quy định này, thì Toà án cần giải thích cho họ biết và yêu 

cầu họ làm lại đơn kiện có các nội dung chính theo đúng quy định tại khoản 3 Điều 30  của 

Pháp lệnh. 

Toà án cần kiểm tra xem người khởi kiện, bên bị kiện cũng như người có quyền lợi, nghĩa vụ 

liên quan đã cung cấp đây đủ các văn bản, tài liệu quy định tại Điều 5 của Pháp lệnh hay chưa. 

Nếu chưa, thì yêu cầu họ có nghĩa vụ cung cấp cho Toà án. 

c) Theo tinh thần quy định tại khoản 1 Điều 37 của Pháp lệnh thì trong thời hạn 15 ngày, kể

từ ngày nhận được thông báo, bên bị kiện và người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan phải gửi 

cho Toà án ý kiến của mình bằng văn bản về đơn kiện và các tài liệu khác có liên quan đến 

việc giải quyết các vụ án; hết thời hạn này mà không nhận được ý kiến bằng văn bản thì Toà 

án tiếp tục giải quyết vụ án theo thủ tục chung. Điều đó có nghĩa là, hết thời hạn mười lăm 

ngày, kể từ ngày nhận được thông báo, bên bị kiện không cung cấp các tài liệu theo yêu cầu 

của Toà án, thì Toà án áp dụng các quy định của Pháp lệnh để tiếp tục giải quyết vụ án. Ví 

dụ như áp dụng quy định tại đoạn 4 Điều 5 của Pháp lệnh để xác minh, thu thập chứng cứ. 

Trong trường hợp cần thiết buộc bên bị kiện phải cung cấp các tài liệu thì có thể áp dụng 

khoản 2 Điều 33 và khoản 2 Điều 34 của Pháp lệnh ra quyết định áp dụng biện pháp khẩn 

cấp tạm thời buộc đương sự, tổ chức, cá nhân cung cấp các tài liệu cụ thể nào đó. Trong thời 

hạn sáu mươi ngày (đối với vụ án phức tạp thì trong thời hạn không quá chín mươi ngày), kể 

từ ngày thụ lý vụ án, Thẩm phán được phân công làm Chủ tọa phiên toà phải ra một trong 

các quyết định quy định tại khoản 2 Điều 37 của Pháp lệnh; cụ thể là: đưa vụ án ra xét xử; 

tạm đình chỉ việc giải quyết vụ án; đình chỉ việc giải quyết vụ án. 

d) Trong trường hợp, Toà án ra quyết định đình chỉ việc giải quyết vụ án do "nguyên đơn rút

đơn kiện" theo quy định tại điểm b khoản 1 Điều 41 của Pháp lệnh nếu sau đó họ khởi kiện 

lại, thì Toà án vẫn thụ lý, giải quyết theo thủ tục chung, nếu kể từ ngày nhận được văn bản 

trả lời của người hoặc cơ quan Nhà nước đã ra quyết định hành chính hay có hành vi hành 

chính về việc giải quyết khiếu nại đến ngày khởi kiện lại chưa quá ba mươi ngày. 

3. Về thẩm quyền của Toà án:

a) Điều 12 của Pháp lệnh quy định cụ thể thẩm quyền của Toà án các cấp, đồng thời cũng

quy định cụ thể những truờng hợp mà Toà án cấp tỉnh có thể lấy lên để giải quyết theo thủ 

tục sơ thẩm các vụ án hành chính thuộc thẩm quyền của Toà án cấp huyện và những trường 

hợp mà Toà án nhân dân tối cao có thể lấy lên để giải quyết theo thủ tục sơ thẩm đồng thời 

298



chung thẩm các vụ án hành chính thuộc thẩm quyền của Toà án cấp tỉnh. Do đó, cần lưu ý 

là: 

- Đối với Toà án cấp dưới, khi thấy vụ án hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của mình 

theo thủ tục sơ thẩm, nhưng thuộc một trong các trường hợp mà Toà án cấp trên có thể lấy 

lên để giải quyết theo thủ tục sơ thẩm (hoặc theo thủ tục sơ thẩm đồng thời chung thẩm) và 

xét thấy việc Toà án cấp trên giải quyết là cần thiết, thì chủ động yêu cầu Toà án cấp trên lấy 

lên để giải quyết. 

- Đối với Toà án cấp trên khi thấy vụ án hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết theo thủ tục 

sơ thẩm của Toà án cấp dưới, nhưng thuộc một trong các trường hợp mà mình có thể lấy lên 

để giải quyết theo thủ tục sơ thẩm (hoặc theo thủ tục sơ thẩm đồng thời chung thẩm) và tự 

xét thấy việc lấy lên để giải quyết là cần thiết hoặc khi có yêu cầu của Toà án cấp dưới, thì 

mới lấy lên để giải quyết. 

Cần chú ý là Toà án cấp trên chỉ có thể lấy lên để giải quyết theo thủ tục sơ thẩm vụ án hành 

chính thuộc thẩm quyền giải quyết theo thủ tục sơ thẩm của Toà án cấp dưới, nếu vụ án đó 

thuộc một trong các trường hợp đã được quy định tại đoạn 2 khoản 2 và khoản 3 Điều 12 của 

Pháp lệnh. 

b) Khi xem xét thẩm quyền giải quyết khiếu kiện hành chính, cần chú ý các quy định tại
Điều 13 của Pháp lệnh về phân biệt thẩm quyền giữa Toà án và cấp trên trực tiếp mà theo quy 

định của pháp luật có thẩm quyền giải quyết khiếu nại. Trước hết cần xem xét quyết định 

hành chính hoặc hành vi hành chính đó liên quan đến một người hay liên quan đến một số 

ngườì mà giải quyết như sau: 

- Nếu quyết định hành chính hoặc hành vi hành chính chỉ có liên quan đến một người, thì 

theo quy định tại điểm a khoản 1 Điều 13 của Pháp lệnh việc giải quyết vụ án hành chính 

thuộc thẩm quyền của Toà án mặc dù người khởi kiện vừa khởi kiện vụ án hành chính tại Toà 

án có thẩm quyền, vừa khiếu nại lên cấp trên trực tiếp của cơ quan Nhà nước, người đã ra 

quyết định hành chính hoặc có hành vi hành chính. Trong trường hợp này Toà án thụ lý vụ án 

và giải quyết theo thủ tục chung, đồng thời thông báo cho cấp trên trực tiếp của cơ quan Nhà 

nước, người đã ra quyết định hành chính hoặc có hành vi hành chính biết và yêu cầu chuyển 

toàn bộ hồ sơ giải quyết khiếu nại cho Toà án (nếu có). 

- Nếu quyết định hành chính hoặc hành vi hành chính có liên quan nhiều người, căn cứ vào 

quy dịnh tại điểm b khoản 1 Điều 13 của Pháp lệnh, thì trong mọi trường hợp sau khi nhận 

được đơn kiện, Toà án cần có văn bản gửi cấp trên trực tiếp của cơ quan Nhà nước, người đã 

ra quyết định hành chính hoặc có hành vi hành chính mà theo quy định của pháp luật có 

thẩm quyền giải quyết khiếu nại đó, yêu cầu cho Toà án biết bằng văn bản có người nào 

trong số những người có liên quan khiếu nại lên cấp trên trực tiếp đó hay không. Trong 

tường hợp nhận được văn bản trả lời cho biết có người khiếu nại, thì Toà án trả lại đơn kiện 

cho người khởi kiện hoặc chuyển đơn kiện cùng các tài liệu kèm theo đơn kiện mà Toà án 

nhận được cho cơ quan có thẩm quyền giải quyết khiếu nại và thông báo cho người khởi 

kiện biết. Trong trường hợp nhận được văn bản trả lời cho biết không có người nào khiếu 

nại, thì Toà án thụ lý vụ án và giải quyết theo thủ tục chung. Nếu sau khi thụ lý vụ án mới 

phát hiện có người khiếu nại lên cấp trên trực tiếp của cơ quan Nhà nước, người đã ra quyết 

định hành chính hoặc có hành vi hành chính mà theo quy định của pháp luật có thẩm quyền 
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giải quyết khiếu nại đó, thì Toà án áp dụng điểm b khoản 1 Điều 13; điểm e khoản 1 Điều 41 

của Pháp lệnh ra quyết định đình chỉ việc giải quyết vụ án và chuyển hồ sơ vụ án cho cơ 

quan có thẩm quyền giải quyết khiếu nại ngay sau khi phát hiện việc giải quyết vụ án không 

thuộc thẩn quyền của mình.  

4. Về việc áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời.

Khi xem xét áp dụng biện pháp khẩn cấp tạn thời "Tạm đình chỉ việc thi hành quyết định 

hành chính bị khiếu kiện" quy định tại khoản 1 Điều 34 của Pháp lệnh, cần thi hành đúng 

quy định tại các khoản 2 và 3 Điều 33 của Pháp lệnh: "nếu có đủ căn cứ pháp luật và xét thấy 

cần thiết chấp nhận yêu cầu, thì Toà án ra ngay quyết định áp dụng các biện pháp khẩn cấp 

tạm thời", cụ thể là: 

a) Cần xem xét việc ra quyết định hành chính căn cứ vào văn bản quy phạm pháp luật nào.

Nếu văn bản quy phạm pháp luật là Bộ luật, Luật trong đó có quy định quyết định hành 

chính đó vẫn có hiệu lực thi hành, mặc dù có khiếu nại, khiếu kiện, thì trong trường hợp này 

không được áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời "tạm đình chỉ việc thi hành quyết định 

hành chính bị khiếu kiện". Ngược lại, nếu văn bản quy phạm pháp luật là Bộ luật, Luật trong 

đó không quy định: "quyết định hành chính vẫn có hiệu lực thi hành, mặc dù có khiếu nại, 

khiếu kiện" hoặc quy định "quyết định hành chính chưa có hiệu lực thi hành, nếu có khiếu 

nại, khiếu kiện", thì Toà án được áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời "Tạm đình chỉ việc 

thi hành quyết định hành chính bị khiếu kiện". Riêng đối với quyết định hành chính căn cứ 

vào Pháp lệnh hay văn bản quy phạm pháp luật dưới Pháp lệnh, mặc dù trong Pháp lệnh hay 

văn bản quy phạm pháp luật dưới Pháp lệnh có quy định vẫn có hiệu lực thi hành, mặc dù có 

khiếu nại, khiếu kiện, thì nếu xét thấy cần thiết , Toà án được áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm 

thời "Tạm đình chỉ việc thi hành quyết định hành chính bị khiếu kiện". 

b) Khoản 1 Điều 33 của Pháp lệnh quy định đương sự có quyền làm đơn yêu cầu Toà án ra

quyết định áp dụng biện pháp khẩm cấp tạm thời để bảo vệ lợi ích cấp thiết của đương sự, 

bảo đảm việc thi hành án và phải chịu trách nhiệm trước pháp luật về yêu cầu của mình, nếu 

có lỗi trong việc gây thiệt hại thì phải bồi thường. Tuy nhiên, không phải trong mọi trường 

hợp khi có đơn yêu cầu của đương sự là Toà án ra quyết định áp dụng biện pháp khẩn cấp 

tạm thời, mà phải căn cứ vào khoản 3 Điều 33 của Pháp lệnh, tức là phải trong truờng hợp có 

đủ căn cứ phápluật và xét thấy cần thiết chấp nhận yêu cầu, thì Toà án mới ra quyết định áp 

dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời. 

c) Đối với yêu cầu của Viện kiểm sát thì khoản 2 Điều 33 quy định: "... Toà án tự mình hoặc

theo yêu cầu bằng văn bản của Viện kiểm sát có thể ra quyết định áp dụng biện pháp khẩn 

cấp tạm thời và phải chịu trách nhiệm về quyết định đó. Nếu do áp dụng biện pháp khẩn cấp 

tạm thời trái pháp luật mà gây thiệt hại, thì phải bồi thường". Theo tinh thần của quy định 

này, thì Toà án phải chịu trách nhiệm về quyết định của mình; do đó, khi có yêu cầu của 

Viện kiểm sát, Toà án cần phải xem xét một cách đầy đủ, toàn diện và có quyền chấp nhận 

hoặc không chấp nhận yêu cầu của Viện kiểm sát về việc áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm 

thời theo yêu cầu của mình. Trong trường hợp Toà án không chấp nhận, Viện kiểm sát có 

quyền kiến nghị với Chánh án Toà án đang giải quyết vụ án hành chính đó. Chánh án Toà án 

phải xem xét và trả lời trong thời hạn ba ngày, kể từ ngày nhận được kiến nghị của Viện kiểm 

sát. 
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5. Về sự tham gia phiên toà của đương sự và Viện kiểm sát.

a) Theo tinh thần quy định tại khoản 1 Điều 43 của Pháp lệnh thì đối với phiên toà sơ thẩm

được tiến hành với sự có mặt của các đương sự, nhưng trong trường hợp người bị kiện đã 

được triệu tập hợp lệ đến lần thứ hai mà vẫn vắng mặt, thì Toà án vẫn có thể tiến hành xét 

xử, không cần phải biết lý do vắng mặt của bên bị kiện có chính đáng hay không chính đáng. 

Đối với vụ án mà nội dung đã rõ ràng, có đủ chững cứ được các bên thừa nhận và không có 

yêu cầu tham gia phiên toà, thì Tòa án tiến hành phiên toà sơ thẩm không cần sự có mặt của 

đương sự và những người tham gia tố tụng khác. 

Đối với vụ án thuộc trường hợp này cũng như vụ án khi xét xử sơ thẩm mặc dù có sự tham 

gia của đương sự và những người tham gia tố tụng khác, nhưng do có kháng cáo, kháng 

nghị, khi xét xử phúc thẩm họ không có yêu cầu tham gia phiên toà, thì Toà án tiến hành 

phiên toà phúc thẩm không cần có sự có mặt của người tham gia tố tụng. 

b) Theo quy định tại khoản 3 Điều 43, Viện kiểm sát phải tham gia phiên toà sơ thẩm trong

trường hợp Viện kiểm sát khởi tố vụ án và trong trường hợp có đương sự là người chưa 

thành niên hoặc người có nhược điểm về thể chất, tâm thần hay đối với các vụ án về khiếu 

kiện quyết định áp dụng các biện pháp xử lý hành chính: giáo dục tại xã, phường, thị trấn, 

đưa vào trường giáo dưỡng, đưa vào cơ sở giáo dục, đưa vào cơ sở chữa bệnh, quản chế 

hành chính. Trong trường hợp không tham gia phiên toà sơ thẩm được thì phải có ý kiến 

bằng văn bản. Do đó, khi có vụ án thuộc một trong các trường hợp này nếu vắng mặt Kiểm 

sát viên mà cũng chưa có ý kiến bằng văn bản của Viện kiểm sát, thì Toà án cấp sơ thẩm 

phải hoãn phiên toà. 

6. Về căn cứ pháp luật để xem xét quyết định hành chính, hành vi hành chính đúng hay sai.

Khi giải quyết vụ án hành chính, căn cứ để xem xét quyết định hành chính, hành vi hành 

chính đúng hay sai là văn bản quy phạm pháp luật có giá trị pháp lý cao nhất quy định về 

lĩnh vực đó đang có hiệu lực thi hành tại thời điểm ra quyết định hành chính hay có hành vi 

hành chính mà bị khiếu kiện. 

Ví dụ: Nghị định của Chính phủ quy định về thu thuế đối với một loại hoạt động nào đó với 

mức tối đa là 5% tổng giá trị lợi nhuận thu được. Thông tư hướng dẫn của Bộ Tài chính 

cũng chỉ hướng dẫn cụ thể hơn và cũng hướng dẫn mức tối đa là 5% tổng giá trị lợi nhuận 

thu được. Uỷ ban nhân dân tỉnh X căn cứ vào địa phương mình cho rằng phải thu cao hơn 

nên ra văn bản hướng dẫn việc thu thuế đối với loại hoạt động này ở địa phương mình với 

mức tối đa là 8% tổng giá trị lợi nhuận. Khi thu thuế, cán bộ có thẩm quyền chỉ căn cứ vào 

văn bản của Uỷ ban nhân dân tỉnh nên ra quyết định thu thuế 7% tổng giá trị lợi nhuận. 

Quyết định về thu thuế này bị khiếu kiện. Trong trường hợp này Nghị định của Chính phủ có 

giá trị pháp lý cao nhất và căn cứ vào nghị định của Chính phủ, thì quyết định về thu thuế 

của cán bộ có thẩm quyền là không đúng; do đó, khi xét xử Toà án quyết định huỷ bỏ quyết 

định về thu thuế nói trên và yêu cầu cơ quan đã ra quyết định thu thuế phải sửa lại quyết 

định của mình cho đúng pháp luật. 

Cần lưu ý là trong các trường hợp văn bản quy phạm pháp luật của cấp dưới trái với văn bản 

quy phạm pháp luật của cấp trên (như trong ví dụ trên), thì đồng thời việc ra quyết định huỷ 

bỏ quyết định hành chính hay kết luận hành vi hành chính là trái pháp luật, Toà án cần kiến 

nghị với cơ quan đã ra văn bản quy phạm pháp luật trái với văn bản quy phạm pháp luật của 
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cấp trên để cơ quan đó tự huỷ bỏ. Nếu trong một thời gian nhất định mà vẫn chưa huỷ bỏ, thì 

yêu cầu Viện kiểm sát áp dụng các quy định tại Chương II Luật tổ chức Viện kiểm sát nhân 

dân kháng nghị văn bản nói trên. 

Tuy nhiên, để việc ra quyết định được đúng đắn, Toà án phải xác minh tại thời điểm ra quyết 

định hành chính hay có hành vi hành chính mà bị khiếu kiện thì gồm có bao nhiêu văn bản 

quy phạm pháp luật của những cơ quan nào quy định về lĩnh vực đó đang có hiệu lực thi 

hành để xác định văn bản quy phạm pháp luật có giá trị pháp lý cao nhất. 

7. Về hiệu lực thi hành của Pháp lệnh

a) Theo quy định tại điều 73 của Pháp lệnh, thì trong trường hợp Điều ước quốc tế mà Cộng

hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam ký kết hoặc tham gia không có quy định khác, thì các quy 

định này cũng được áp dụng đối với việc giải quyết vụ án hành chính, có đương sự là cá 

nhân, pháp nhân nước ngoài; cụ thể là không phân biệt người khởi kiện, người có quyền lợi, 

nghĩa vụ liên quan là cá nhân, cơ quan Nhà nước, tổ chức của Việt Nam hay là cá nhân, 

pháp nhân nước ngoài, việc phân biệt thẩm quyền của Toà án được thực hiện theo quy định 

tại Điều 12, Điều 13 của Pháp lệnh và việc giải quyết vụ án hành chính vẫn theo thủ tục 

chung. 

b) Đối với các quyết định hành chính hoặc hành vi hành chính trước ngày 1-7-1996 nay có

khiếu kiện, nếu kể từ ngày nhận được văn bản trả lời của cơ quan Nhà nước, người đã ra 

quyết định hành chính hay có hành vi hành chính về việc giải quyết khiếu nại cho đến ngày 

khởi kiện chưa quá ba mươi ngày, thì Toà án vẫn thụ lý giải quyết theo quy định của Pháp 

lệnh. Ví dụ một người bị sử phạt vi phạm hành chính ngày 1-6-1996 và không đồng ý với 

quyết định xử phạt vi phạm hành chính đó, nên đã khiếu nại với người đã ra quyết định xử 

phạt. Ngày 20 -6-1996 họ nhận được văn bản trả lời của người đã ra quyết định xử phạt và 

họ vẫn không đồng ý với việc giải quyết khiếu nại, nên ngày 9-7-1996 họ khởi kiện vụ án 

hành chính tại Toà án có thẩm quyền, thì trong trường hợp này Toà án thụ lý giải quyết theo 

theo thủ tục chung, bởi vì kể từ ngày nhận được văn bản trả lời đến ngày khởi kiện mới 20 

ngày. 
Trong trường hợp quá ba mươi ngày thì Toà án trả lại đơn kiện và giải thích cho họ biết họ 

có quyền khiếu nại theo quy định của Pháp lệnh khiếu nại, tố cáo của công dân. Ví dụ một 

người bị xử phạt vi phạm hành chính ngày1-5-1996 và không đồng ý với quyết định xử 

phạt vi phạm hành chính đó, nên đã khiếu nại với người ra quyết định xử phạt. Ngày 

1-6-1996 họ nhận được văn bản trả lời của người ra quyết định xử phạt và họ vẫn không 

đồng ý với việc giải quyết khiếu nại nên ngày 5-7-1996 họ khởi kiện vụ án hành chính tại 

Toà án có thẩm quyền, thì trong trường hợp này Toà án trả lại đơn kiện, bởi vì kể từ ngày 

nhận được văn bản trả lời đến ngày khởi kiện đã quá 30 ngày. Đồng thời Toà án giải thích 

cho họ biết quyền khiếu nại theo quy định của Pháp lệnh khiếu nại, tố cáo của công dân. 

c) Đối với các khiếu kiện về buộc thôi việc cán bộ, viên chức Nhà nước trước ngày 

1-7-1996

theo quy định của pháp luật được coi là vụ án lao động và được giải quyết theo Pháp lệnh 

Thủ tục giải quyết các vụ án dân sự, nếu đã được Toà án thụ lý giải quyết theo quy định của 

Pháp lệnh Thủ tục giải quyết các vụ án dân sự, thì Toà án tiếp tục giải quyết theo quy định 

của Pháp lệnh này, không đặt vấn đề chuyển sang giải quyết theo Pháp lệnh Thủ tục giải 

quyết các vụ án hành chính. Đối với các vụ án loại này đã được giải quyết xong và đúng với 

các quy định của pháp luật trước ngày 1-7-1996, thì không đặt vấn đề căn cứ theo quy định 
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của Pháp lệnh Thủ tục giải quyết các vụ án hành chính để kháng nghị theo thủ tục giám đốc 

thẩm hoặc tái thẩm. Trong trường hợp trái với các quy định của Pháp luật trước ngày 1-7-

1996 cho nên bị kháng nghị, xét xử theo thủ tục giám đốc thảm hoặc tái thẩm và bị huỷ để 

giải quyết lại từ giai đoạn sơ thẩm, thì vụ án được giải quyết theo quy định của Pháp lệnh 

Thủ tục giải quyết các vụ án hành chính. 

Trong quá trình thực hiện, nếu có gì vướng mắc, các Toà án nhân dân các cấp báo về Toà án 

nhân dân tối cao, để có hướng dẫn bổ sung kịp thời. 

Trịnh Hồng Dương 

(Đã ký) 
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TOÀ ÁN NHÂN DÂN TỐI CAO 

******** 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

******** 

Số: 11-KHXX Hà Nội, ngày 23 tháng 1 năm 1996 

CÔNG VĂN 

CỦA TOÀ ÁN NHÂN DÂN TỐI CAO SỐ 11 -KHXX NGÀY 23 THÁNG 1 NĂM 1996 

HƯỚNG DẪN PHÁP LỆNH THỦ TỤC GIẢI QUYẾT CÁC VỤ ÁN KINH TẾ 

Kính gửi:  - Các Toà án nhân dân huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh 

- Các Toà án nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương 

Qua hơn một năm thực hiện nhiệm vụ xét xử các vụ án kinh tế thuộc thẩm quyền, Toà án 

nhân dân các cấp đã có nhiều cố gắng trong việc áp dụng pháp luật để giải quyết tốt những 

tranh chấp kinh tế, góp phần ổn định trật tự sản xuất kinh doanh và củng cố việc sản xuất 

kinh doanh tuân theo các quy định của pháp luật. Tuy nhiên, thực tiễn áp dụng pháp luật 

cũng còn những vướng mắc, nhất là khi pháp luật chưa thống nhất, nhiều văn bản có những 

quy định không còn phù hợp nhưng chưa được sửa đổi, bổ sung, do đó dẫn đến cách hiểu và 

áp dụng khác nhau nên một số vụ án phải giải quyết nhiều lần, tính thuyết phục không cao, 

nhiều Toà án địa phương đã có văn bản phản ánh những vấn đề vướng mắc về thẩm quyền 

giải quyết các vụ án kinh tế của Toà án nhân dân, cũng như một số vướng mắc khác trong 

việc thụ lý giải quyết các vụ án kinh tế. Để việc áp dụng pháp luật được đúng đắn và thống 

nhất, Toà án nhân dân tối cao hướng dẫn việc áp dụng pháp luật để giải quyết các vấn đề đó 

như sau: 

1.Về thẩm quyền giải quyết các vụ án kinh tế của Toà án nhân dân

Theo quy định tại Điều 2 Pháp lệnh Hợp đồng kinh tế thì chỉ có những hợp đồng được ký 

giữa pháp nhân với pháp nhân hoặc giữa pháp nhân với cá nhân có đăng ký kinh doanh theo 

quy định của pháp luật mới được coi là hợp đồng kinh tế. Theo quy định tại khoản 2 Điều 1 

Nghị định số 17/HĐBT ngày 16 -1 -1990 của Hội đồng Bộ trưởng (nay là Chính phủ) quy 

định chi tiết thi hành Pháp lệnh hợp đồng kinh tế thì: cá nhân có đăng ký kinh doanh theo 

quy định của pháp luật là người đã được cấp giấy phép kinh doanh và đã đăng ký kinh 

doanh tại cơ quan có thẩm quyền theo đúng quy định về đăng ký kinh doanh. Như vậy, 

pháp luật đã quy định rõ, chủ thể của hợp đồng kinh tế ít nhất phải có một trong các bên là 

pháp nhân, 
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bên là cá nhân phải là người đã được cấp giấy phép kinh doanh và đã đăng ký tại cơ quan có 

thẩm quyền (trước đây là Trọng tài kinh tế, hiện nay là Uỷ ban kế hoạch). Ngoài ra, theo quy 

định tại khoản 1 Điều 57 Pháp lệnh Hợp đồng dân sự (29-4-1991) thì cá nhân có đăng ký 

kinh doanh mà không phải là doanh nghiệp tư nhân theo quy định của Luật doanh nghiệp tư 

nhân, dù họ có ký hợp đồng với mục đích sản xuất kinh doanh, thì đó cũng chỉ là hợp đồng 

dân sự chứ không phải là hợp đồng kinh tế. Hướng dẫn của Toà án nhân dân tối cao tại Công 

văn số 442/KHXX ngày 18-7-1994 là đúng, hướng dẫn về thẩm quyền tại Thông tư số 11-

TT/PL ngày 25-5-1992 của Trọng tài kinh tế Nhà nước hướng dẫn ký kết và thực hiện hợp 

đồng kinh tế nay không còn phù hợp nên không áp dụng vào việc thụ lý và giải quyết các vụ 

án kinh tế nữa. Các tranh chấp phát sinh từ hợp đồng có mục đích kinh doanh giữa các 

doanh nghiệp tư nhân với nhau thuộc thẩm quyền giải quyết của Toà án nhân dân theo thủ 

tục giải quyết các vụ án dân sự. Tuy nhiên, nếu Toà án nhân dân giải quyết theo thủ tục giải 

quyết các vụ án kinh tế mà về nội dung đã được giải quyết đúng, thì không cần thiết huỷ bản 

án, quyết định đã có hiệu lực pháp luật vì lý do không đúng thẩm quyền, trừ trường hợp 

Viện kiểm sát kháng nghị về mặt thủ tục tố tụng hoặc đương sự khiếu nại gay gắt yêu cầu 

được giải quyết đúng thẩm quyền. 

2. Về hợp đồng có mục đích sản xuất, kinh doanh do chi nhánh của pháp nhân giao kết

Trong trường hợp chi nhánh của pháp nhân giao kết hợp đồng với một bên khác, khi xảy ra 

tranh chấp, Toà án cần phân biệt các trường hợp sau đây: 

a) Nếu chi nhánh được sự uỷ quyền hợp pháp của người đứng đầu pháp nhân ký hợp đồng

có mục đích sản xuất, kinh doanh thì đó là hợp đồng kinh tế hợp pháp, khi xảy ra tranh chấp 

thì Toà án nhân dân giải quyết theo thủ tục giải quyết các vụ án kinh tế. 

b) Nếu chi nhánh nhân danh pháp nhân ký hợp đồng mà không được sự uỷ quyền hợp pháp

của người đứng đầu pháp nhân, thì hợp đồng đó là vô hiệu theo quy định tại điểm c khoản 1 

Điều 8 Pháp lệnh Hợp đồng kinh tế, và khi xảy ra tranh chấp thì Toà án nhân dân giải quyết 

theo pháp lệnh Thủ tục giải quyết các vụ án kinh tế. 

c) Nếu chi nhánh không nhân danh pháp nhân mà tự mình giao kết hợp đồng thì đó chỉ là

hợp đồng dân sự. Mọi tranh chấp phát sinh từ hợp đồng này do Toà án nhân dân giải quyết 

theo Pháp lệnh Thủ tục giải quyết các vụ án dân sự. 

3.Về tranh chấp kinh tế có nhân tố nước ngoài.

Theo Điều 87 Pháp lệnh Thủ tục giải quyết các vụ án kinh tế thì các tranh chấp kinh tế tại 

Việt Nam, nếu một hoặc các bên là cá nhân, pháp nhân nước ngoài đều được giải quyết theo 
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các quy định của Pháp lệnh Thủ tục giải quyết các vụ án kinh tế, trừ trường hợp điều ước 

quốc tế mà Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam ký kết hoặc tham gia có quy định khác. 

Theo quy định tại Điều 12 Pháp lệnh Thủ tục giải quyết các vụ án kinh tế, Toà án nhân dân 

có thẩm quyền giải quyết các tranh chấp kinh tế sau đây:  

a) Tranh chấp phát sinh từ hợp đồng có mục đích sản xuất, kinh doanh được ký kết giữa một

bên là pháp nhân Việt Nam với một bên là cá nhân, pháp nhân nước ngoài, không phân biệt 

việc pháp nhân đó có trụ sở hay không có trụ sở tại Việt Nam, cá nhân đó có cư trú tại Việt 

Nam hay không. 

b) Tranh chấp giữa công ty với các thành viên của công ty, giữa các thành viên của công ty

với nhau liên quan đến việc thành lập, hoạt động, giải thể công ty; 

c) Các tranh chấp liên quan đến việc mua bán cổ phtếu, trái phiếu.

d) Các tranh chấp kinh tế khác mà pháp luật có quy định.

Các tranh chấp phát sinh từ hợp đồng có mục đích sản xuất, kinh doanh giữa các bên đều là 

cá nhân nước ngoài, đều là pháp nhân nước ngoài hoặc giữa một bên là pháp nhân nước 

ngoài với một bên là cá nhân nước ngoài do Toà án nhân dân giải quyết theo Pháp lệnh Thủ 

tục giải quyết các vụ án dân sự, vì theo quy định của Điều 43 Pháp lệnh Hợp đồng kinh tế 

thì các hợp đồng đó không phải là hợp đồng kinh tế.  

4.Vấn đề hoà giải trong quá trình giải quyết vụ án kinh tế

a) Hoà giải trong quá trình giải quyết vụ án xử lý hợp đồng kinh tế vô hiệu.

Pháp lệnhThủ tục giải quyết vụ án kinh tế không qui định những vụ việc nào không được 

hoà giải. Trong thực tế việc hoà giải đã góp phần giải quyết vụ án được thuận lợi và nhanh 

chóng, cho nên việc hoà giải trong quá trình giải quyết vụ án kinh tế kể cả việc xử lý hợp 

đồng kinh tế vô hiệu là không trái pháp luật. Nhưng đối với việc xử lý hợp đồng vô hiệu chỉ 

được hoà giải để giải quyết hậu quả của hợp đồng vô hiệu chứ không được hoà giải để giải 

quyết việc coi đó là hợp đồng vô hiệu hay không vô hiệu và càng không thể hoà giải để tiếp 

tục thực hiện hợp đồng. Trường hợp chi nhánh của pháp nhân nhân danh pháp nhân ký kết 

hợp đồng không được uỷ quyền hợp pháp của người đứng đầu pháp nhân mà nội dung của 

hợp đồng đó không trái pháp luật, việc thực hiện công việc đã thoả thuận trong hợp đồng 

phù hợp với đăng ký kinh doanh của các bên, thì Toà án có thể hoà giải để các bên chấp 

nhận hợp đồng và định cho họ một thời hạn phù hợp để họ hoàn tất hợp đồng theo quy định 

của pháp luật. Nếu các bên vẫn yêu cầu tuyên bố hợp đồng vô hiệu hoặc sau khi đã hết thời 
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hạn mà Toà án ấn định để hoàn tất hợp đồng mà không hoàn tất hợp đồng theo quy định của 

pháp luật thì Toà án tuyên bố hợp đồng vô hiệu. 

b) Trường hợp không thể tiến hành hoà giải được do bị đơn cố tình vắng mặt khi hoà giải,

thì Toà án cần lập biên bản về sự cố tình vắng mặt đó của bị đơn, sau đó làm thủ tục thông 

báo cần thiết theo quy định của pháp luật như: niêm yết giấy báo công khai hay thông báo 

trên phương tiện thông tin đại chúng.. Nếu đương sự vắng mặt đến lần thứ hai khi hoà giải 

thì Toà án ra quyết định đưa vụ án ra xét xử. Sau khi đã có quyết định đưa vụ án ra xét xử thì 

Toà án chỉ tiến hành hoà giải tại phiên toà nếu bị đơn có mặt. 

5.Vấn đề tạm đình chỉ việc giải quyết vụ án khi bị đơn bỏ trốn.

Trong trường hợp đã thụ lý vụ án kinh tế mà chưa tìm được địa chỉ của bị đơn hoặc bị đơn 

bỏ trốn nên chưa lấy được lời khai của bị đơn thì áp dụng khoản 1 Điều 38 Pháp lệnh Thủ 

tục giải quyết các vụ án kinh tế, Toà án ra quyết định tạm đình chỉ việc giải quyết vụ án. Nếu 

sau khi thụ lý vụ án, đã lấy được lời khai của bị đơn mà bị đơn bỏ trốn thì đưa vụ án ra xét 

xử theo hướng dẫn tại điểm b mục 4 Công văn này. 

Trường hợp phải tạm đình chỉ việc giải quyết vụ án mà thấy cần phải áp dụng biện pháp 

khẩn cấp tạm thời, thì Toà án phải ra quyết định áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời trước 

rồi mới ra quyết định tạm đình chỉ giải quyết vụ án. Trong thời gian tạm đình chỉ giải quyết 

vụ án thì biện pháp khẩn cấp tạm thời vẫn có hiệu lực thi hành. 

Nếu việc bỏ trốn của bị đơn có dấu hiệu của tội phạm thì Toà án cần làm văn bản kiến nghị 

và chuyển hồ sơ cho Viện kiểm sát để khởi tố vụ án hình sự. 

6.Về thẩm quyền giải quyết các tranh chấp trong quan hệ kinh tế giữa pháp nhân với pháp

nhân nhưng không có hợp đồng kinh tế. 

Theo quy định tại Điều 1 Pháp lệnh Hợp đồng kinh tế, thì hợp đồng kinh tế phải được các 

bên ký kết bằng văn bản hoặc tài liệu giao dịch như công văn, điện báo, đơn chào hàng, đơn 

đặt hàng với sự quy định rõ ràng quyền và nghĩa vụ của mỗi bên. Theo quy định trên thì sự 

cam kết bằng miệng giữa pháp nhân với pháp nhân trong giao dịch quan hệ kinh tế không 

được coi là hợp đồng kinh tế, vì không đúng hình thức hợp đồng do pháp luật quy định; do 

đó, khi xảy ra tranh chấp, thì Toà án nhân dân giải quyết theo quy định tại Pháp lệnh thủ tục 

giải quyết các vụ án dân sự. 

7.Việc áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời bắt giữ tàu biển của nước ngoài để giải quyết

tranh chấp trong giao nhận hàng hoá từ tàu biển nước ngoài 
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Điều 36 Bộ luật hàng hải quy định là chỉ sau khi đã thụ lý để giải quyết việc tranh chấp thì 

Toà án mới có quyền ra lệnh bắt giữ tàu biển để bảo đảm cho việc giải quyết tranh chấp đó. 

Vì vậy, chỉ sau khi đã thụ lý vụ án kinh tế hay vụ án dân sự, Toà án nhân dân tỉnh, thành phố 

trực thuộc Trung ương mới có quyền ra quyết định bắt giữ tàu biển với tính chất là biện pháp 

khẩn cấp tạm thời trong trường hợp cần thiết, cụ thể là:  

a) Trong trường hợp pháp nhân của Việt Nam ký hợp đồng vận chuyển với chủ tàu nước

ngoài, nếu có tranh chấp thì Toà án nhân dân giải quyết theo các quy định của Pháp lệnh Thủ 

tục giải quyết các vụ án kinh tế và việc bắt giữ tàu biển với tính chất là biện pháp khẩn cấp 

tạm thời được áp dụng trong trường hợp cần thiết. 

b) Trong trường hợp cá nhân, pháp nhân của Việt Nam ký kết hợp đồng mua hàng hoá của

cá nhân, pháp nhân nước ngoài, mà bên nước ngoài thuê tàu biển vận chuyển để giao hàng 

cho bên Việt Nam, nếu chủ hàng không chịu giao hàng theo vận đơn, giao hàng thiếu hoặc 

để hàng hư hỏng, thì bên Việt Nam có quyền khởi kiện chủ tàu tại Toà án nhân dân để bảo 

vệ quyền sở hữu của mình. Toà án nhân dân giải quyết loại tranh chấp này theo Pháp lệnh 

Thủ tục giải quyết các vụ án dân sự và việc bắt giữ tàu biển với tính chất là biện pháp khẩn 

cấp tạm thời được áp dụng trong trường hợp cần thiết. Hướng dẫn này cũng được áp dụng 

đối với trường hợp cá nhân ở Việt Nam ký kết hợp đồng vận chuyển với chủ tàu nước ngoài. 

Trịnh Hồng Dương 

(Đã ký) 
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TOÀ ÁN NHÂN DÂN TỐI CAO 

******** 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

******** 

Số: 457/KHXX Hà Nội, ngày 21 tháng 7 năm 1994 

CÔNG VĂN  

CUẢ  TOÀ ÁN NHÂN DÂN TÔÍ CAO SỐ  457/KHXX NGÀY 21-7-1994 VỀ VIỆC ÁP 

DỤNG MỘT SỐ QUY ĐỊNH CUẢ LUẬT PHÁ SẢN DOANH NGHIỆP  

Luật phá sản doanh nghiệp được Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông 

qua ngày 30-12-1993 và có hiệu lực kể từ ngày 1-7-1994. Để thi hành đúng và thống nhất 

các qui định của Luật này, Toà án nhân dân tối cao lưu ý các Toà án nhân dân tỉnh, thành 

phố trực thuộc Trung ương một số điểm như sau: 

I - VỀ ĐỐI TƯỢNG ÁP DỤNG CỦA LUẬT PHÁ SẢN DOANH NGHIỆP 

1. Theo quy định tại đoạn 1 Điều 1 của Luật phá sản doanh nghiệp thì Luật này áp dụng đối

với các doanh nghiệp thuộc mọi hình thức sở hữu được thành lập và hoạt động theo pháp 

luật Việt Nam khi lâm vào tình trạng phá sản. 

Tuy nhiên đoạn 2 của Điều 1 này giao cho Chính phủ quy định cụ thể việc thi hành Luật này 

đối với các doanh nghiệp trực tiếp phục vụ quốc phòng, an ninh và dịch vụ công cộng quan 

trọng; do đó, khi có đơn yêu cầu phải giải quyết việc tuyên bố phá sản doanh nghiệp đối với 

một doanh nghiệp cụ thể nào đó, Toà án phải xem xét doanh nghiệp đó có thuộc loại doanh 

nghiệp trực tiếp phục vụ quốc phòng, an ninh và dịch vụ công cộng quan trọng theo quy 

định của Chính phủ hay không? Nếu thuộc loại doanh nghiệp đó thì khi giải quyết yêu cầu 

tuyên bố phá sản doanh nghiệp, ngoài việc phải thi hành đúng các quy định của Luật phá sản 

doanh nghiệp, Toà án cần phải thực hiện đúng các quy định cụ thể của Chính phủ về việc thi 

hành Luật phá sản doanh nghiệp đối với các doanh nghiệp trực tiếp phục vụ quốc phòng, an 

ninh và dịch vụ công cộng quan trọng. 

2. Khi xem xét đơn yêu cầu giải quyết việc tuyên bố phá sản doanh nghiệp, các Toà án cần

phải nắm chắc quy định về doanh nghiệp lâm vào tình trạng phá sản quy định tại Điều 2 của 

Luật phá sản doanh nghiệp. Cụ thể, doanh nghiệp lâm vào tình trạng phá sản là doanh 

nghiệp có đầy đủ các điều kiện sau đây: 

a) Gặp khó khăn hoặc bị thua lỗ trong hoạt động kinh doanh;

b) Sau khi đã áp dụng các biện pháp tài chính cần thiết mà vẫn mất khả năng thanh toán nợ

đến hạn. 

II - VỀ NHỮNG NGƯỜI CÓ QUYỀN NỘP ĐƠN YÊU CẦU GIẢI QUYẾT VIỆC 

TUYÊN BỐ PHÁ SẢN DOANH NGHIỆP 

Theo quy định tại các điều 7, 8, 9 Luật phá sản doanh nghiệp thì những người sau đây có 

quyền nộp đơn đến Toà án nơi đặt trụ sở chính của doanh nghiệp yêu cầu giải quyết việc 

tuyên bố phá sản doanh nghiệp: 
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1. Chủ nợ không có bảo đảm và chủ nợ có bảo đảm một phần (Điều 7). Trong trường hợp

này đơn yêu cầu phải ghi rõ : a) họ, tên, địa chỉ của người làm đơn; b) tên và trụ sở chính của 

doanh nghiệp bị yêu cầu tuyên bố phá sản. Kèm theo đơn yêu cầu phải có bản sao giấy đòi 

nợ, các giấy tờ, tài liệu chứng minh doanh nghiệp mất khả năng thanh toán nợ đến hạn. 

Đồng thời người nộp đơn phải nộp tiền tạm ứng lệ phí theo quy định của pháp luật. 

2. Đại diện công đoàn hoặc đại diện người lao động, nơi chưa có tổ chức công đoàn (Điều

8). Tuy nhiên đại diện công đoàn hoặc đại diện người lao động nơi chưa có tổ chức công 

đoàn chỉ có quyền nộp đơn khi doanh nghiệp không trả được lương cho người lao động ba 

tháng liên tiếp. Đối với trường hợp này người nộp đơn không phải nộp các giấy tờ, tài liệu gì 

khác kèm theo đơn và cũng không phải nộp tiền tạm ứng lệ phí. 

3. Chủ doanh nghiệp hoặc người đại diện hợp pháp của doanh nghiệp (Điều 9). Việc nộp

đơn yêu cầu giải quyết việc tuyên bố phá sản doanh nghiệp đối với những người này không 

chỉ là quyền mà là nghĩa vụ. Những người này phải nộp đơn khi doanh nghiệp đã thực hiện 

các biện pháp khắc phục khó khăn về tài chính để thanh toán các khoản nợ đến hạn, kể cả 

hoãn nợ mà doanh nghiệp vẫn không thoát khỏi tình trạng mất khả năng thanh toán các 

khoản nợ đến hạn. Đơn phải ghi rõ: tên và địa chỉ trụ sở chính của doanh nghiệp; họ và tên 

của chủ doanh nghiệp hoặc người đại diện hợp pháp của doanh nghiệp; các biện pháp mà 

doanh nghiệp đã thực hiện nhưng vẫn không khắc phục được tình trạng mất khả năng thanh 

toán nợ đến hạn. Kèm theo đơn yêu cầu phải có đầy đủ các giấy tờ, tài liệu quy định tại điểm 

c khoản 2 Điều 9 Luật phá sản doanh nghiệp. Đồng thời người nộp đơn phải nộp tiền tạm 

ứng lệ phí theo quy định của pháp luật. 

III - VỀ VẤN ĐỀ THỤ LÝ VÀ THỦ TỤC GIẢI QUYẾT ĐƠN YÊU CẦU GIẢI 

QUYẾT VIỆC TUYÊN BỐ PHÁ SẢN DOANH NGHIỆP 

1. Sau khi nhận được đơn yêu cầu giải quyết việc tuyên bố phá sản doanh nghiệp, các giấy

tờ, tài liệu kèm theo đơn yêu cầu và chứng từ về việc người nộp tiền đã tạm ứng lệ phí, Toà 

án phải vào sổ thụ lý đơn và cấp cho người nộp đơn giấy báo đã nhận đơn, trong đó cần nói 

rõ đã nhận được các loại giấy tờ, tài liệu kèm theo đơn. 

2. Theo tinh thần quy định tại Điều 12 Luật phá sản doanh nghiệp thì: Trong trường hợp

người nộp đơn là chủ nợ không có bảo đảm và chủ nợ có bảo đảm một phần, đai diện công 

đoàn hoặc đại diện người lao động nơi chưa có tổ chức công đoàn thì trong thời hạn 7 ngày, 

kể từ ngày thụ lý đơn, Toà án phải thông báo bằng văn bản cho doanh nghiệp mắc nợ biết, 

có bản sao đơn và các tài liệu liên quan kèm theo. Nếu người nộp đơn là chủ doanh nghiệp 

hoặc đại diện hợp pháp của doanh nghiệp thì Toà án chỉ thụ lý đơn mà không phải gửi bản 

sao đơn và các tài liệu liên quan kèm theo cho bất cứ người nào. 

3. Theo quy định tại Điều 13 và Điều 15 Luật phá sản doanh nghiệp, sau khi xem xét đơn và

các giấy tờ, tài liệu có liên quan, Chánh toà Toà kinh tế ra quyết định không mở (nếu xét 

thấy có đủ căn cứ) hoặc quyết định mở (nếu xét thấy có đủ căn cứ) thủ tục giải quyết yêu cầu 

tuyên bố phá sản doanh nghiệp. Trong quyết định phải nêu rõ lý do không mở hoặc mở thủ 

tục giải quyết yêu cầu tuyên bố phá sản. Nếu là quyết định mở thủ tục giải quyết yêu cầu 

tuyên bố phá sản doanh nghiệp thì còn phải ấn định thời điểm ngừng thanh toán nợ của 

doanh nghiệp; họ, tên của Thẩm phán phụ trách giải quyết yêu cầu tuyên bố phá sản doanh 

nghiệp và các nhân viên Tổ quản lý tài sản được chỉ định. 
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Lý do của việc ra quyết định không mở thủ tục giải quyết yêu cầu tuyên bố phá sản doanh 

nghiệp là mặc dù doanh nghiệp tuy có gặp khó khăn hoặc bị thua lỗ trong hoạt động kinh 

doanh nhưng sau khi đã áp dụng các biện pháp tài chính cần thiết thì doanh nghiệp chưa mất 

khả năng thanh toán nợ đến hạn. 

Lý do của việc ra quyết định mở thủ tục giải quyết yêu cầu tuyên bố phá sản doanh nghiệp là 

doanh nghiệp gặp khó khăn hoặc bị thua lỗ trong hoạt động kinh doanh, nhưng sau khi đã áp 

dụng các biện pháp tài chính cần thiết mà vẫn mất khả năng thanh toán nợ đến hạn. 

Tổ quản lý tài sản phải có đầy đủ các thành viên quy định tại đoạn 3 Điều 15 Luật phá sản 

doanh nghiệp và phải tổ chức, hoạt động theo đúng các quy định của Chính phủ về "quy chế 

tổ chức và hoạt động của tổ quản lý tài sản". 

4. Để việc ra quyết định không mở hoặc quyết định mở thủ tục giải quyết yêu cầu tuyên bố

phá sản doanh nghiệp được đúng, ngoài việc phải xem xét đơn và các giấy tờ, tài liệu kèm 

theo một cách kỹ càng, thận trọng, trong trường hợp xét thấy cần thiết, Chánh toà Toà kinh 

tế có thể triệu tập chủ nợ, đại diện công đoàn hoặc đại diện người lao động, chủ doanh 

nghiệp hoặc đại diện hợp pháp của doanh nghiệp đến Toà án để trình bày về những vấn đề 

cần thiết hoặc yêu cầu họ cung cấp, bổ sung các giấy tờ, tài liệu cần thiết khác. 

5. Theo quy định tại đoạn 1 Điều 15 Luật phá sản doanh nghiệp thì trong quyết định mở thủ

tục giải quyết yêu cầu tuyên bố phá sản doanh nghiệp Toà án phải ấn định thời điểm ngừng 

thanh toán nợ của doanh nghiệp, đồng thời theo quy định tại khoản 2 Điều 18 Luật phá sản 

doanh nghiệp thì kể từ ngày nhận được quyết định mở thủ tục giải quyết yêu cầu tuyên bố 

phá sản doanh nghiệp, nghiêm cấm doanh nghiệp mắc nợ tiến hành một số việc cụ thể, trong 

đó có nghiêm cấm thanh toán có bảo đảm từ tài sản của doanh nghiệp mà không có sự đồng 

ý bằng văn bản của Thẩm phán; Thanh toán bất kỳ khoản nợ không có bảo đảm cho bất kỳ 

chủ nợ nào; Do đó, trong quyết định mở thủ tục giải quyết yêu cầu tuyên bố phá sản doanh 

nghiệp Toà án cần ấn định rõ thời điểm ngừng thanh toán nợ của doanh nghiệp là kể từ ngày 

doanh nghiệp nhận được quyết định. 

6. Trong quá tình giải quyết yêu cầu tuyên bố phá sản doanh nghiệp, nếu phát hiện có dấu

hiệu phạm tội như tham ô, lừa đảo, sử dụng trái phép tài sản xã hội chủ nghĩa..., thì Thẩm 

phán cần thông báo cho Viện kiểm sát cùng cấp biết và cung cấp tài liệu cho Viện kiểm sát 

xem xét để khởi tố về hình sự. 

IV - VỀ VẤN ĐỀ CHỈ ĐỊNH THẨM PHÁN GIẢI QUYẾT YÊU CẦU TUYÊN BỐ 

PHÁ SẢN DOANH NGHIỆP. 

1. Đoạn 2 Điều 15 Luật phá sản doanh nghiệp quy định: "tuỳ tính chất của từng việc cụ thể,

Chánh Toà kinh tế cấp tỉnh chỉ định một Thẩm phán hoặc một tập thể gồm ba Thẩm phán... 

để giải quyết yêu cầu tuyên bố phá sản doanh nghiệp". Do đó, khi có yêu cầu tuyên bố phá 

sản doanh nghiệp Chánh Toà kinh tế nếu xét thấy đủ căn cứ để ra quyết định mở thủ tục giải 

quyết yêu cầu tuyên bố phá sản doanh nghiệp, thì phải xem xét, tuỳ tính chất của từng việc 

cụ thể, chỉ định một Thẩm phán hoặc một tập thể gồm ba Thẩm phán để giải quyết. 

Cần chỉ định một tập thể gồm ba Thẩm phán để giải quyết yêu cầu tuyên bố phá sản doanh 

nghiệp, khi xét thấy số lượng chủ nợ lớn, có nhiều khoản nợ khác nhau với số tiền rất lớn, 

doanh nghiệp có nhiều chi nhánh ở nhiều nơi, các yếu tố liên quan khác cho thấy độ phức 

tạp của việc giải quyết yêu cầu tuyên bố phá sản doanh nghiệp. 
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2. Đối với trường hợp lúc đầu ra quyết định mở thủ tục giải quyết yêu cầu tuyên bố phá sản

doanh nghiệp, Chánh Toà án kinh tế chỉ định một Thẩm phán để giải quyết, nhưng quá trình 

tiến hành giải quyết việc phá sản doanh nghiệp, nếu xét thấy phức tạp, khó khăn, thì Chánh 

toà Toà kinh tế theo đề nghị của Thẩm phán được chỉ định hoặc tự mình ra quyết định chỉ 

định bổ sung Thẩm phán để có một tập thể gồm ba Thẩm phán tiếp tục giải quyết yêu cầu 

tuyên bố phá sản doanh nghiệp Chánh toà Toà kinh tế chỉ định một tập thể gồm ba Thẩm 

phán để giải quyết, nhưng quá trình tiến hành giải quyết việc phá sản doanh nghiệp cho thấy 

không cần thiết phải do một tập thể gồm ba Thẩm phán giải quyết, thì Chánh toà Toà kinh tế 

theo đề nghị của tập thể Thẩm phán được chỉ định hoặc tự mình ra quyết định rút bớt Thẩm 

phán và giao việc giải quyết yêu cầu tuyên bố phá sản doanh nghiệp cho một Thẩm phán 

phụ trách, giải quyết tiếp. 

Cần lưu ý là các quyết định bổ sung trên đây cũng phải được gửi cho Chánh án Toà án nhân 

dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và các bên đương sự. 

V - VỀ VIỆC ÁP DỤNG CÁC BIỆN PHÁP KHẨN CẤP TẠM THỜI 

Theo điểm c khoản 1 Điều 16 Luật phá sản doanh nghiệp thì Thẩm phán phụ trách việc giải 

quyết yêu cầu tuyên bố phá sản doanh nghiệp "ra quyết định áp dụng biện pháp khẩn cấp 

tạm thời trong trường hợp cần thiết theo quy định của pháp luật để bảo toàn tài sản của 

doanh nghiệp mắc nợ" và theo khoản 2 Điều 17 Luật phá sản doanh nghiệp "Trong trường 

hợp cần thiết, tổ quản lý tài sản có quyền đề nghị Thẩm phán quyết định áp dụng các biện 

pháp khẩn cấp tạm thời để bảo toàn tài sản còn lại của doanh nghiệp". Luật phá sản doanh 

nghiệp không quy định các biện pháp khẩn cấp tạm thời bao gồm các biện pháp nào. Tuy 

nhiên theo tinh thần quy định tại khoản 2 Điều 18 Luật phá sản doanh nghiệp và tham khảo 

quy định tại chương VIII Pháp lệnh thủ tục giải quyết các vụ án kinh tế thì các biện pháp khẩn 

cấp tạm thời được áp dụng trong quá trình giải quyết yêu cầu tuyên bố phá sản doanh 

nghiệp có thể bao gồm các biện pháp sau đây: 

a) Cho bán hàng hoá sản phẩm của doanh nghiệp trong trường hợp hàng hoá dễ bị hỏng,

hàng hoá có thời hạn sử dụng và hàng hoá thuộc loại nếu không bán đúng thời điểm sẽ khó 

có khả năng tiêu thụ. 

b) Kê biên tài sản của doanh nghiệp để tránh việc cất giấu, cầm cố, thế chấp, chuyển

nhượng, bán; 

c) Phong toả tài khoản của doanh nghiệp.

d) Cấm hoặc buộc đương sự, tổ chức, cá nhân khác thực hiện một số hành vi nhất định.

VI - VỀ VẤN ĐỀ GIÁM SÁT, KIỂM TRA VÀ LẬP DANH SÁCH CHỦ NỢ. 

1. Theo quy định tại khoản 1 Điều 18 Luật phá sản doanh nghiệp, thì trong quá trình giải

quyết yêu cầu tuyên bố phá sản doanh nghiệp, mọi hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp 

vẫn được tiến hành bình thường nhưng phải chịu sự giám sát, kiểm tra của Thẩm phán và tổ 

chức quản lý tài sản. 

Do đó, trong thời hạn kể từ ngày doanh nghiệp nhận được quyết định mở thủ tục giải quyết 

yêu cầu tuyên bố phá sản doanh nghiệp cho tới ngày Toà án ra quyết định tạm đình chỉ, đình 

chỉ việc giải quyết yêu cầu tuyên bố phá sản doanh nghiệp hoặc tới ngày Toà án ra quyết 
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định tuyên bố phá sản doanh nghiệp, Thẩm phán và tổ quản lý tài sản có trách nhiệm giám 

sát, kiểm tra hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp. Cụ thể là: 

- Giám sát, kiểm tra doanh nghiệp trong việc thực hiện các quy định tại khoản 2 Điều 18 và 

Điều 23 Luật phá sản doanh nghiệp. 

- Giám sát, kiểm tra doanh nghiệp trong việc tiêu thụ hàng hoá, vật tư, bảo đảm việc thu tiền 

bán hàng hoá, vật tư đó phải được nhập vào tài khoản của doanh nghiệp. 

- Giám sát, kiểm tra doanh nghiệp trong việc ký kết và thực hiện hợp đồng kinh doanh, bảo 

đảm việc ký kết và thực hiện hợp đồng của doanh nghiệp tuân theo đúng quy định của pháp 

luật, tránh việc doanh nghiệp lợi dụng việc ký kết và thực hiện hợp đồng để thanh toán nợ 

hoặc tẩu tán tài sản. 

2. Việc giám sát, kiểm tra hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp phải chặt chẽ, nhưng

không được làm cản trở hoặc gây khó khăn cho hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp. 

3. Theo quy định tại Điều 21 và Điều 22 Luật phá sản doanh nghiệp thì trong thời hạn 60

ngày, kể từ ngày đầu tiên đăng báo địa phương và báo hàng ngày của Trung ương về quyết 

định của Toà án mở thủ tục giải quyết yêu cầu tuyên bố phá sản doanh nghiệp, các chủ nợ 

phải gửi đến Toà án giấy đòi nợ doanh nghiệp. Và kể từ ngày hết thời hạn 60 ngày này, 

trong thời hạn 15 ngày, Tổ quản lý tài sản phải lập xong danh sách các chủ nợ và số nợ. 

Danh sách chủ nợ phải được niêm yết công khai tại trụ sở Toà án tỉnh, trụ sở chính và các 

chi nhánh của doanh nghiệp trong thời hạn 10  ngày. 

Vì vậy, Thẩm phán phụ trách việc giải quyết yêu cầu, tuyên bố phá sản doanh nghiệp có 

trách nhiệm hướng dẫn, kiểm tra tổ quản lý tài sản trong việc lập danh sách chủ nợ. Danh 

sách chủ nợ phải ghi rõ: 

- Họ tên, địa chỉ của các chủ nợ không có bảo đảm, số nợ của từng chủ nợ, số nợ đến hạn, số 

nợ chưa đến hạn của từng chủ nợ. 

- Họ, tên, địa chỉ của các chủ nợ có bảo đảm một phần, số nợ của từng chủ nợ, trong đó cần 

phân định rõ số nợ có bảo đảm một phần và số nợ không có bảo đảm, số nợ đến hạn, số nợ 

chưa đến hạn của từng chủ nợ. 

- Họ tên, địa chỉ của các chủ nợ có bảo đảm, số nợ của từng chủ nợ, số nợ đến hạn, số chưa 

đến hạn của từng chủ nợ. 

- Tổng số nợ không có bảo đảm đến hạn của các chủ nợ. 

Khi niêm yết danh sách chủ nợ, trong trường hợp doanh nghiệp có chi nhánh ở những địa 

phương khác Toà án giải quyết việc yêu cầu tuyên bố phá sản doanh nghiệp cần uỷ thác cho 

Toà án nơi có chi nhánh của doanh nghiệp niêm yết danh sách chủ nợ tại chi nhánh đó. Toà 

án nhận được uỷ thác niêm yết danh sách chủ nợ có trách nhiệm niêm yết ngay danh sách 

chủ nợ và thông báo lại cho Toà án uỷ thác biết rõ ngày mình đã niêm yết. Trong trường hợp 

doanh nghiệp có chi nhánh ở nước ngoài, Toà án cần yêu cầu cơ quan ngoại giao của Việt 

Nam (đại sứ quán hoặc lãnh sự quán) ở nước doanh nghiệp đặt chi nhánh niêm yết danh sách 

chủ nợ và thông báo lại cho Toà án biết rõ này niêm yết danh sách chủ nợ. Trong thời hạn 

10 ngày kể từ ngày niêm yết danh sách chủ nợ nếu các chủ nợ và doanh nghiệp mắc nợ có 

khiếu nại với Thẩm phán về danh sách chủ nợ, thì Thẩm phán xem xét khiếu nại, nếu thấy có 
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căn cứ (như trong danh sách chủ nợ có tên chủ nợ đã được thanh toán hết số nợ; rõ ràng có 

sự sai sót về số nợ của chủ nợ; chủ nợ đi vắng xa không biết việc Toà án mở thủ tục giải 

quyết yêu cầu tuyên bố phá sản doanh nghiệp để gửi giấy đòi nợ đến Toà án v.v... thì Thẩm 

phán sửa đổi hoặc bổ sung vào danh sách chủ nợ). 

Hết thời hạn 10 ngày kể từ ngày niêm yết danh sách chủ nợ, Tổ quản lý tài sản khoá sổ danh 

sách chủ nợ. Những chủ nợ không gửi giấy đòi nợ thì mất quyền tham gia hội nghị chủ nợ. 

VII - VỀ HỘI NGHỊ CHỦ NỢ 

1. Theo quy định tại Điều 25 Luật phá sản doanh nghiệp thì cá nhân, doanh nghiệp, tổ chức

có tên trong danh sách chủ nợ đều là thành viên của Hội nghị chủ nợ, không phân biệt là 

chủ nợ có bảo đảm, chủ nợ có bảo đảm một phần hay chủ nợ không có bảo đảm, nhưng cần 

lưu ý là chỉ những chủ nợ không có bảo đảm và chủ nợ có bảo đảm một phần mới có quyền 

biểu quyết tại Hội nghị chủ nợ. Đại diện công đoàn hoặc đại diện người lao động nơi chưa 

có tổ chức công đoàn cũng có quyền biểu quyết trong trường hợp họ nộp đơn yêu cầu giải 

quyết tuyên bố phá sản doanh nghiệp. 

2. Theo quy định tại Điều 29 Luật phá sản doanh nghiệp thì "Hội nghị chủ nợ chỉ hợp lệ khi
có sự tham gia của quá nửa số chủ nợ đại diện cho ít nhất hai phần ba tổng số nợ không có 

bảo đảm". Do đó, cần chú ý là ngoài các chủ nợ không có bảo đảm, thì các chủ nợ có bảo 

đảm một phần cũng được tính để xem xét Hội nghị chủ nợ có hợp lệ hay không, nhưng chỉ 

tính với số nợ không có bảo đảm. 

Thí dụ: Một doanh nghiệp có 12 chủ nợ với số nợ 290 triệu đồng, trong đó có: 

- 2 chủ nợ có bảo đảm với số nợ 100 triệu đồng, 

- 5 chủ nợ có bảo đảm một phần với tổng số nợ 100 triệu đồng, được phân định rõ: nợ có 

bảo đảm 40 triệu đồng, nợ không có bảo đảm 60 triệu đồng. 

- 5 chủ nợ không có bảo đảm 90 triệu đồng. 

Như vậy trong thí dụ này tổng số chủ nợ đại diện cho tổng số nợ không có bảo đảm là 10 

chủ nợ và tổng số nợ không có bảo đảm là 150 triệu đồng. Do đó, quá nửa số chủ nợ là ít 

nhất từ 6 người trở lên và ít nhất hai phần ba tổng số nợ không có bảo đảm là 100 triệu 

đồng. 
Trong thí dụ này Hội nghị chủ nợ chỉ hợp lệ khi có ít nhất là 6 chủ nợ đại diện cho ít nhất hai 

phần ba tổng số nợ không có bảo đảm là 100 triệu đồng. 

3. Theo tinh thần quy định tại khoản 1 Điều 31 Luật phá sản doanh nghiệp thì trong thời hạn

ba mười ngày kể từ ngày hoãn hội nghị chủ nợ. Thẩm phán triệu tập lại hội nghị chủ nợ và 

chủ trì hội nghị. Hội nghị ngày chỉ hợp lệ khi có sự tham gia của số chủ nợ đủ đại diện cho ít 

nhất hai phần ba tổng số nợ không có bảo đảm. Như vậy, trong trường hợp Hội nghị chủ nợ 

đã được hoãn một lần thì Hội nghị chủ nợ lần thứ 2 được coi là hợp lệ chỉ cần một điều kiện 

đó là có sự tham gia của số chủ nợ (mà không cần đến quá nửa số chủ nợ) đủ đại diện cho ít 

nhất hai phần ba tổng số nợ không có bảo đảm. Thí dụ: trong thí dụ tại điểm 2 mục này thì 

Hội nghị chủ nợ chỉ hợp lệ khi có số chủ nợ (không phụ thuộc vào số lượng là bao nhiêu) đại 

diện cho ít nhất hai phần ba tổng số nợ không có bảo đảm là 100.000.000 đồng (một 

trăm triệu đồng). 

314



Trong trường hợp Hội nghị chủ nợ lần thứ 2 không đủ số chủ nợ đại diện cho ít nhất hai 

phần ba tổng số nợ không có bảo đảm thì Thẩm phán ra quyết định đình chỉ việc giải quyết 

yêu cầu tuyên bố phá sản doanh nghiệp. 

4. Thẩm phán phụ trách việc giải quyết yêu cầu tuyên bố phá sản doanh nghiệp là người tổ

chức và chủ trì Hội nghị chủ nợ; cụ thể là: 

- Triệu tập Hội nghị chủ nợ. 

- Trước khi khai mạc Hội nghị, Thẩm phán phải kiểm tra sự có mặt của những người được 

triệu tập tham gia Hội nghị chủ nợ, xem xét với số người chủ nợ đã có mặt thì Hội nghị chủ 

nợ đã hợp lệ hay chưa, có cần hoãn Hội nghị chủ nợ hay không. 

- Thẩm phán khai mạc Hội nghị và giới thiệu những người tham gia Hội nghị. 

- Sau đó Hội nghị chủ nợ thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn của mình quy định tại Điều 24 Luật 

phá sản doanh nghiệp. 

5. Tuỳ từng việc cụ thể, Chánh toà Toà kinh tế có thể cử một hoặc hai Thư ký Toà án giúp

Thẩm phán chủ trì hội nghị ghi biên bản Hội nghị. Biên bản Hội nghị phải ghi đầy đủ, chính 

xác quá trình diễn biến của Hội nghị và các ý kiến của những người tham gia Hội nghị. 

6. Trong trường hợp Hội nghị chủ nợ đạt được sự thoả thuận thì theo Điều 33 Luật phá sản

doanh nghiệp, Thẩm phán ra quyết định công nhận biên bản hoà giải thành của Hôi nghị chủ 

nợ về phương án hoà giải và giải pháp tổ chức lại hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp và 

tạm đình chỉnh việc giải quyết yêu cầu tuyên bố phá sản doanh nghiệp. Quyết định này phải 

được đăng báo địa phương và báo hàng ngày của Trung ương trong ba số liên tiếp. 

Quy định "biên bản hoà giải thành về giải pháp tổ chức lại kinh doanh của doanh nghiệp chỉ 

có giá trị pháp lý khi được quá nửa số chủ nợ đại diện cho ít nhất hai phần ba tổng số nợ 

không có bảo đảm thông qua" cũng được thi hành tương tự như hướng dẫn tại điểm 2 mục 

này. 

VIII - VỀ VIỆC GIẢI QUYẾT KHIẾU NẠI, KHÁNG NGHỊ 

1. Trong trường hợp có khiếu nại, kháng nghị thì Chánh toà Toà phúc thẩm Toà án nhân dân

tối cao chỉ định một tập thể gồm ba Thẩm phán để giải quyết khiếu nại, kháng nghị. Khi giải 

quyết khiếu nại, kháng nghị đối với quyết định tuyên bố phá sản doanh nghiệp, Toà phúc 

thẩm Toà án nhân dân tối cao có quyền: 

a) Bác khiếu nại, kháng nghị và giữ nguyên quyết định tuyên bố phá sản doanh nghiệp của

Toà kinh tế Toà án nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; 

b) Sửa đổi một phần quyết định tuyên bố phá sản doanh nghiệp của Toà kinh tế Toà án nhân

dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; 

c) Huỷ quyết định tuyên bố phá sản doanh nghiệp của Toà kinh tế Toà án nhân dân tỉnh,

thành phố trực thuộc Trung ương và đình chỉ việc giải quyết yêu cầu tuyên bố phá sản doanh 

nghiệp; 

d) Huỷ quyết định tuyên bố phá sản doanh nghiệp của Toà kinh tế Toà án nhân dân tỉnh,
thành phố trực thuộc Trung ương trong trường hợp có vi phạm nghiêm trọng thủ tục giải 
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quyết yêu cầu tuyên bố phá sản doanh nghiệp và tiến hành việc giải quyết yêu cầu tuyên bố 

phá sản doanh nghiệp theo thủ tục chung. 

2. Theo quy định tại khoản 2 Điều 40, thì quyết định của Toà phúc thẩm Toà án nhân dân tối

cao là quyết định cuối cùng. Mặt khác việc phá sản doanh nghiệp không phải là một vụ án, 

cho nên theo quy định của Luật tổ chức Toà án nhân dân, thì các quyết định của Toà án về 

việc giải quyết yêu cầu tuyên bố phá sản doanh nghiệp có hiệu lực pháp luật không được 

xem xét lại theo thủ tục giám đốc thẩm, tái thẩm; do đó, khi giải quyết khiếu nại, kháng 

nghị, các Toà phúc thẩm Toà án nhân dân tối cao cần xem xét thận trọng, kỹ càng các quyết 

định của Toà kinh tế Toà án nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương có khiếu nại, 

kháng nghị để có quyết định chính xác. 

Việc giải quyết yêu cầu tuyên bố phá sản doanh nghiệp là một vấn đề hoàn toàn mới đối với 

Toà án nhân dân; do đó, các đồng chí Chánh án các toà án nhân dân tỉnh, thành phố trực 

thuộc Trung ương, các đồng chí Chánh án các Toà phúc thẩm Toà án nhân dân tối cao cần tổ 

chức cho các Thẩm phán và cán bộ nghiên cứu của Toà án nghiên cứu kỹ các quy định của 

Luật phá sản doanh nghiệp và các điểm được lưu ý trong công văn này. 

Trong quá trình thi hành Luật phá sản doanh nghiệp, nếu thấy có điểm gì vướng mắc, các 

Toà án nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, các Toà phúc thẩm Toà án nhân dân 

tối cao cần phản ánh ngay cho Toà án nhân dân tối cao để Hội đồng Thẩm phán Toà án nhân 

dân tối cao có hướng dẫn kịp thời. 
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TOÀ ÁN NHÂN DÂN TỐI CAO 

******** 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

******** 

Số: 442/KHXX Hà Nội, ngày 18 tháng 7 năm 1994 

CÔNG VĂN 

CỦA TÒA ÁN NHÂN DÂN TỐI CAO SỐ 442/KHXX NGÀY 18-7-1994 VỀ VIỆC ÁP 

DỤNG MỘT SỐ QUY ĐỊNH CỦA PHÁP LỆNH THỦ TỤC GIẢI QUYẾT CÁC VỤ ÁN 

KINH TẾ. 

Pháp lệnh Thủ tục giải quyết các vụ án kinh tế đã được Uỷ ban thường vụ Quốc hội thông 

qua ngày 16-3-1994 và có hiệu lực thi hành từ ngày 1-7-1994. Về cơ bản, nhiều quy định 

trong Pháp lệnh này tương tự như các quy định tương ứng trong Pháp lệnh Thủ tục giải quyết 

các vụ án dân sự; do đó, khi thi hành các quy định của Pháp lệnh này, các Toà án nhân dân 

địa phương cần nắm chắc các hướng dẫn trong Nghị quyết số 03/HĐTP ngày 19-10- 1990 

của Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao, Thông tư liên ngành số 09/TTLN ngày 

1-10-1990 của Tòa án nhân dân tối cao, Viện kiểm sát nhân dân tối cao, Bộ Tư pháp, các 

công văn của Toà án nhân dân tối cao hướng dẫn thi hành một số quy định của Pháp lệnh 

Thủ tục giải quyết các vụ án dân sự. Tuy nhiên cũng có một số quy định của Pháp lệnh này 

mang tính chất đặc thù của việc giải quyết tranh chấp kinh tế nên có sự khác nhau với một số 

quy định tương ứng của Pháp lệnh Thủ tục giải quyết các vụ án dân sự. Để việc thi hành các 

quy định của Pháp lệnh này được đúng đắn và thống nhất, Toà án nhân dân tối cao lưu ý các 

Toà án nhân dân các cấp một số điểm sau đây:  

I - VỀ CÁC VỤ ÁN KINH TẾ THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA TOÀ ÁN: 

Theo quy định tại Điều 12 của Pháp lệnh thì Toà án có thẩm quyền giải quyết các vụ án kinh 

tế sau đây: 

1. "Các tranh chấp về hợp đồng kinh tế giữa pháp nhân với pháp nhân; giữa pháp nhân với

cá nhân có đăng ký kinh doanh". 

Khi thi hành quy định này cần chú ý: 

a) Pháp nhân là tổ chức có đủ các điều kiện được quy định trong các văn bản quy phạm pháp

luật, như: Pháp lệnh Hợp đồng dân sự, Nghị định số 17/HĐBT ngày 16-1-1990 của Hội 

đồng Bộ trưởng quy định chi tiết thi hành Pháp lệnh Hợp đồng kinh tế v.v... Pháp nhân trong 

các tranh chấp về hợp đồng kinh tế thường hay gặp là: Doanh nghiệp Nhà nước, công ty 
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trách nhiệm hữu hạn, công ty cổ phần, xí nghiệp liên doanh, xí nghiệp có 100% vốn nước 

ngoài, doanh nghiệp của các tổ chức, đoàn thể xã hội... 

b) Cá nhân có đăng ký kinh doanh theo quy định của pháp luật là người đã được cấp giấy

phép kinh doanh và đã đăng ký kinh doanh tại cơ quan Trọng tài kinh tế từ trước ngày 1-7- 
1994 hoặc Uỷ ban kế hoạch từ ngày 1-7-1994, (thường được gọi là doanh nghiệp tư nhân). 

2. "Các tranh chấp giữa công ty với các thành viên của công ty, giữa các thành viên của công

ty với nhau liên quan đến việc thành lập, hoạt động, giải thể công ty". 

a) Các tranh chấp giữa công ty với các thành viên của công ty: Đây là các tranh chấp về

phần vốn góp của mỗi thành viên đối với công ty trách nhiệm hữu hạn (thông thường phần 

vốn góp đó được tính bằng tiền, nhưng cũng có thể bằng hiện vật hoặc bằng bản quyền sở 

hữu công nghiệp); về mệnh giá cổ phiếu và số cổ phiếu phát hành đối với mỗi công ty cổ 

phần; về quyền sở hữu một phần tài sản của công ty tương ứng với phần vốn góp vào công 

ty; về yêu cầu công ty đổi các khoản nợ hoặc thanh toán các khoản nợ của công ty, thanh lý 

tài sản và thanh lý các hợp đồng mà công ty đã ký kết khi giải thể công ty; về các vấn đề 

khác liên quan đến việc thành lập, hoạt động, giải thể công ty. 

b) Các tranh chấp giữa các thành viên của công ty với nhau: Đây là các tranh chấp giữa các

thành viên của công ty về việc trị giá phần vốn góp vào công ty giữa các thành viên của công 

ty; về việc chuyển nhượng phần vốn góp vào công ty giữa các thành viên của công ty trách 

nhiệm hữu hạn hoặc về việc chuyển nhượng phần vốn góp vào công ty của thành viên công 

ty đó cho người khác không phải là thành viên của công ty; về việc chuyển nhượng cổ phiếu 

không ghi tên cổ phiếu có ghi tên; về mệnh giá cổ phiếu, số cổ phiếu phát hành và trái phiếu 

của công ty cổ phần hoặc về quyền sở hữu tài sản tương ứng với số cổ phiếu của thành viên 

công ty; về quyền được chia lợi nhuận hoặc về nghĩa vụ chịu lỗ, thanh toán nợ của công ty; 

về việc thanh lý tài sản, phân chia nợ giữa các thành viên của công ty trong trường hợp công 

ty bị giải thể, về các vấn đề khác giữa các thành viên của công ty liên quan đến việc thành 

lập, hoạt động, giải thể công ty. 

3. "Các tranh chấp liên quan đến việc mua bán cổ phiếu, trái phiếu"...

Các tranh chấp liên quan đến việc mua bán cổ phiếu, trái phiếu... là các tranh chấp về mua, 

bán cổ phiếu, trái phiếu đã phát hành và cổ phiếu mới, trái phiếu mới sắp phát hành của công 

ty cổ phần. 

4. "Các tranh chấp kinh tế khác theo quy định của pháp luật".

Các tranh chấp kinh tế khác theo quy định của pháp luật cần được hiểu là các tranh chấp mà 

trong tương lai khi ban hành văn bản pháp luật trong đó có quy định đó là các tranh chấp 

kinh tế và thuộc thẩm quyền giải quyết của Toà án nhân dân. 

II - VỀ THẨM QUYỀN CỦA CÁC TOÀ ÁN: 
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1. Theo quy định tại khoản 1 Điều 13 của Pháp lệnh thì Toà án nhân dân cấp huyện có thẩm

quyền giải quyết theo thủ tục sơ thẩm những tranh chấp hợp đồng kinh tế mà giá trị tranh 

chấp dưới 50 triệu đồng, trừ trường hợp có nhân tố nước ngoài; do đó, khi thi hành quy định 

này cần chú ý là Toà án nhân dân cấp huyện chỉ có thẩm quyền giải quyết các tranh chấp 

kinh tế có đầy đủ cả ba điều kiện sau đây: 

a) Phải là tranh chấp về hợp đồng kinh tế;

b) Giá trị tranh chấp dưới 50 triệu đồng;

c) Không có nhân tố nước ngoài.

2. Theo quy định tại khoản 2 Điều 13 của Pháp lệnh thì Toà án nhân dân cấp tỉnh có thẩm

quyền giải quyết theo thủ tục sơ thẩm tất cả những vụ án kinh tế quy định tại Điều 12 của 

Pháp lệnh, trừ những vụ án thuộc thẩm quyền của Toà án cấp huyện tức là những vụ án kinh 

tế có đầy đủ cả ba điều kiện theo hướng dẫn tại điểm 1 mục này. 

Tuy nhiên, Pháp lệnh cũng quy định trong trường hợp cần thiết Toà án cấp tỉnh có thể lấy 

lên để giải quyết theo thủ tục sơ thẩm vụ án kinh tế thuộc thẩm quyền của Toà án cấp huyện. 

Trường hợp cần thiết thường là: Khi vụ án có nhiều tình tiết phức tạp; khi vụ án có nhiều 

đương sự ở trên địa bàn thuộc các huyện khác nhau và xa nhau; Toà án cấp huyện chưa có 

Thẩm phán để có thể phân công giải quyết vụ án kinh tế, hoặc tuy có Thẩm phán để có thể 

phân công giải quyết vụ án kinh tế, nhưng thuộc một trong các trường hợp phải thay đổi 

Thẩm phán mà không có Thẩm phán khác để thay thế. 

3. Theo quy định tại Điều 15 của Pháp lệnh thì trong một số trường hợp nhất định, có nhiều

Toà án có thẩm quyền giải quyết một vụ án kinh tế cụ thể và nguyên đơn có quyền lựa chọn 

một trong các Toà án đó. Để tránh việc có tranh chấp về thẩm quyền, thì Toà án nào thuộc 

một trong các Toà án có thẩm quyền mà nhận được đơn khởi kiện trước tiên của nguyên 

đơn, đã dự tính tiền tạm ứng án phí cho nguyên đơn và nguyên đơn xuất trình chứng từ về 

việc nộp tiền tạm ứng án phí, có thẩm quyền thụ lý vụ án theo đúng quy định tại Điều 33 của 

Pháp lệnh. 

4. Sau khi thụ lý vụ án kinh tế, nếu phát hiện việc giải quyết vụ án không thuộc thẩm quyền

của mình, thì Toà án đã thụ lý vụ án phải ra quyết định chuyển ngay hồ sơ vụ án cho Toà án 

có thẩm quyền giải quyết, trong đó cần nêu rõ lý do chuyển hồ sơ vụ án, đồng thời phải 

thông báo ngay cho nguyên đơn biết. 

Trong trường hợp có tranh chấp về thẩm quyền, thì những Toà án có tranh chấp đó phải báo 

cáo ngay lên Toà án cấp trên trực tiếp để Toà án đó quyết định việc giao cho Toà án nào giải 

quyết vụ án, cụ thể như sau: 

a) Nếu tranh chấp về thẩm quyền giữa hai Toà án cấp huyện trong một tỉnh, thì Toà án cấp

tỉnh trực tiếp giải quyết. 
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b) Nếu tranh chấp về thẩm quyền giữa hai Toà án cấp huyện thuộc hai địa phương cấp tỉnh

hoặc giữa Toà án cấp tỉnh này với Toà án cấp huyện thuộc tỉnh khác, thì Toà án cấp tỉnh của 

hai địa phương cấp tỉnh phối hợp giải quyết tranh chấp bằng việc giao cho một toà án cấp 

huyện thụ lý giải quyết vụ án hoặc một Toà án cấp tỉnh lấy hồ sơ vụ án lên để giải quyết. 

Nếu hai Toà án cấp tỉnh không thống nhất được với nhau về việc giải quyết tranh chấp về 

thẩm quyền trong trường hợp này thì hai Toà án cấp tỉnh đó báo cáo và chuyển hồ sơ vụ án 

lên Toà án nhân dân tối cao để xem xét, quyết định. 

c) Nếu tranh chấp về thẩm quyền giữa hai Toà án cấp tỉnh, thì toà án nhân dân tối cao giải

quyết. 

Thời hạn để Toà án cấp trên xem xét, giải quyết tranh chấp về thẩm quyền là 7 ngày, kể từ 

ngày nhận được yêu cầu. 

III - VỀ VIỆC UỶ QUYỀN, VIỆC BẢO VỆ QUYỀN LỢI CỦA ĐƯƠNG SỰ 

1. Khi thực hiện các quy định của Pháp lệnh về việc uỷ quyền cần chú ý là việc uỷ quyền

tham gia tố tụng phải được làm thành văn bản, trong đó cần xác định rõ phạm vi uỷ quyền 

mà người được uỷ quyền được thực hiện. Nếu đương sự uỷ quyền là cá nhân thì văn bản uỷ 

quyền phải được cơ quan công chứng Nhà nước hoặc Uỷ ban nhân dân xã, phường, thị trấn 

chứng thực. Nếu đương sự uỷ quyền là pháp nhân thì văn bản uỷ quyền phải được người đại 

diện theo pháp luật của pháp nhân chứng nhận và có đóng dấu của pháp nhân. Trong trường 

hợp người uỷ quyền có thay đổi yêu cầu về phạm vi uỷ quyền cho người được uỷ quyền, thì 

cũng phải làm thành văn bản và có chứng thực hoặc chứng nhận như khi uỷ quyền. 

2. Quy định cụ thể về người đại diện do uỷ quyền, người bảo vệ quyền lợi của đương sự

được thực hiện theo đúng quy định của pháp luật và theo hướng dẫn tại Nghị quyết số 

03/HĐTP ngày 19-10-1990 của Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao về người đại 

diện, người bảo vệ quyền lợi của đương sự, cụ thể là Toà án không chấp nhận những người 

thuộc một trong những trường hợp sau đây tham gia tố tụng với tư cách là người đại diện do 

đương sự uỷ quyền, người bảo vệ lợi ích hợp pháp của đương sự: 

a) Không có quốc tịch Việt Nam, không cư trú ở Việt Nam, trừ trường hợp pháp luật có quy

định khác đối với đương sự là người có quốc tịch nước ngoài, người không có quốc tịch 

hoặc là người Việt Nam ở nước ngoài; 

b) Chưa đủ 18 tuổi;

c) Bị bệnh tâm thần;

d) Đã bị khởi tố về hình sự hoặc bị kết án, nhưng chưa được xoá án;

đ) Là cán bộ ngành Toà án, ngành Kiểm sát; 

e) Là người giám định, người phiên dịch, người làm chứng trong vụ án;
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g) Là người thân thích với Thẩm phán, Hội thẩm nhân dân, Thư ký Toà án, Kiểm sát viên

đang tham gia giải quyết vụ án; 

h) Chuyên viên tư vấn pháp luật của Văn phòng dịch vụ pháp lý (theo hướng dẫn tại Thông

tư số 1119 - QLTPK ngày 24-12-1987 và Công văn số 870/CV/QVLL ngày 26-10-1989 của 

Bộ tư pháp). 

Một người chỉ có thể tham gia tố tụng với một tư cách hoặc là người đại diện do đương sự 

uỷ quyền hoặc là người bảo vệ quyền lợi cho đương sự, chứ không được tham gia tố tụng 

cùng một lúc với hai cách vừa là người đại diện do đương sự uỷ quyền vừa là người bảo vệ 

quyền lợi cho đương sự. 

IV - VỀ VIỆC XÁC MINH, THU THẬP CHỨNG CỨ VÀ HOÀ GIẢI: 

1. Theo quy định tại Điều 3 của Pháp lệnh thì đương sự có nghĩa vụ cung cấp chứng cứ và

chứng minh để bảo vệ quyền lợi của mình. Tuy nhiên, theo các điều 4, 35, 65 của Pháp lệnh 

thì khi cần thiết Toà án có thể tiến hành hoặc uỷ thác cho Toà án khác xác minh, thu thập 

chứng cứ để làm sáng tỏ các tình tiết của vụ án nhằm bảo đảm cho việc giải quyết vụ án 

được chính xác. Việc xác minh, thu thập chứng cứ bao gồm những việc đã được quy định cụ 

thể tại Điều 35 của Pháp lệnh. 

2. Khi uỷ thác cho các Toà án khác xác minh, thu thập thêm chứng cứ, thì phải xác định rõ

nội dung và thời hạn thực hiện uỷ thác. Toà án được uỷ thác thực hiện ngay sự uỷ thác và 

thông báo kết quả cho Toà án đã uỷ thác trong thời hạn do Toà án đã uỷ thác yêu cầu. Nếu 

thấy rằng việc xác minh, thu thập chứng cứ cần được uỷ thác tiếp cho Toà án khác thì Toà 

án được uỷ thác có thể uỷ thác tiếp cho Toà án khác đó và thông báo cho Toà án uỷ thác 

biết về việc đó. 

3. Trong trường hợp cần phải định giá tài sản có liên quan đến việc giải quyết tranh chấp thì

Toà án cần có công văn yêu cầu cơ quan chuyên môn định giá hoặc thành lập Hội đồng định 

giá. Hội đồng định giá do Thẩm phán được phân công sẽ làm chủ toạ Hội đồng xét xử sơ 

thẩm làm Chủ tịch, có đại diện của cơ quan tài chính - vật giá, đại diện của cơ quan chuyên 

môn có liên quan làm thành viên. Các đương sự được tham gia ý kiến vào việc định giá, 

nhưng quyền quyết định về giá thuộc Hội đồng định giá. 

Chi phí cho việc định giá được xác định trên cơ sở chi phí thực tế cần thiết, phù hợp với các 

quy định của Nhà nước và do người thua kiện phải chịu. 

4. Theo quy định tại khoản 2 Điều 36 của Pháp lệnh, thì nguyên đơn, bị đơn, người có quyền

lợi, nghĩa vụ liên quan phải có mặt khi hoà giải. Tuy nhiên, nếu trong cùng một vụ án có 

nhiều đương sự, nhưng khi tiến hành hoà giải có đương sự vắng mặt, thì Toà án vẫn có 

quyền tiến hành hoà giải giữa các đương sự có mặt nếu xét thấy việc hoà giải đó không có 

liên quan hoặc không có ảnh hưởng đến quyền và nghĩa vụ của đương sự vắng mặt. 
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Khi các đương sự thoả thuận được với nhau về việc giải quyết vụ án, thì toà án lập biên bản 

hoà giải thành và ra Quyết định công nhận sự thoả thuận của các đương sự. Toà án cần giải 

thích cho các đương sự biết là quyết định này có hiệu lực pháp luật, các đương sự không có 

quyền kháng cáo và Viện Kiểm sát cũng không có quyền kháng nghị theo thủ tục phúc thẩm. 

Mẫu Quyết định công nhận sự thoả thuận của các đương sự tương tự mẫu loại Quyết định 

này trong việc giải quyết các vụ án dân sự. 

Trong trường hợp các đương sự không thể thoả thuận với nhau được, thì Toà án lập biên bản 

hoà giải không thành và ra quyết định đưa vụ án ra xét xử. 

Cần chú ý là biên bản hoà giải thành, biên bản hoà giải không thành phải được Thẩm phán 

tiến hành hoà giải, Thư ký Toà án ghi biên bản và các đương sự ký tên. 

Theo quy định tại khoản 1 Điều 50 của Pháp lệnh, nếu tại phiên toà các đương sự thoả thuận 

được với nhau về việc giải quyết vụ án thì Hội đồng xét xử cũng ra quyết định công nhận sự 

thoả thuận của các đương sự và quyết định này có hiệu lực pháp luật, nghĩa là không thể bị 

kháng cáo, kháng nghị theo thủ tục phúc thẩm. 

V - VỀ VIỆC ÁP DỤNG CÁC BIỆN PHÁP KHẨN CẤP TẠM THỜI 

1. Trong trường hợp Toà án ra quyết định áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời theo đơn yêu

cầu của đương sự, nếu đương sự có lỗi trong việc gây thiệt hại thì phải bồi thường. Mức bồi 

thường do các đương sự tự thoả thuận với nhau; nếu các đương sự không thoả thuận được và 

có yêu cầu Toà án giải quyết thì Toà án đang giải quyết vụ án kinh tế đó quyết định căn cứ 

vào mức độ lỗi và thiệt hại thực tế xảy ra. Trong trường hợp này các đương sự phải chịu án 

phí cả đối với việc giải quyết phần bồi thường thiệt hại có tranh chấp theo quy định chung về 

án phí kinh tế. 

Trong trường hợp Toà án tự mình hoặc theo yêu cầu bằng văn bản của Viện kiểm sát ra 

quyết định áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời trái pháp luật mà gây thiệt hại cho đương 

sự, thì Toà án hoặc Viện kiểm sát có lỗi trong việc gây thiệt hại, phải bồi thường. Trong 

trường hợp này Toà án cần phải làm rõ trách nhiệm kỷ luật, trách nhiệm vật chất đối với 

những người có lỗi trong việc gây thiệt hại mà cơ quan đã phải bồi thường cho đương sự, để 

có hình thức kỷ luật thoả đáng và buộc bồi hoàn khoản tiền mà cơ quan đã phải bồi thường 

cho đương sự. 

2. Nếu trước khi mở phiên toà, Thẩm phán được phân công giải quyết vụ án và nếu tại phiên

toà Hội đồng xét xử ra quyết định áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời là phong toả tài khoản 

của đương sự, thì bản sao quyết định đó phải được gửi cho Ngân hàng, kho bạc Nhà nước 

nơi đương sự mở tài khoản. 

3. Trong trường hợp ra quyết định cấm hoặc buộc đương sự, tổ chức, cá nhân khác thực hiện
một số hành vi nhất định, thì trong quyết định cần ghi cụ thể những hành vi cấm thực hiện, 

những hành vi buộc phải thực hiện, thời hạn phải chấm dứt hoặc phải thực hiện xong, thời 

hạn có hiệu lực của quyết định và trách nhiệm đối với việc không thi hành quyết định đó. 

322



VI - VỀ KHÁNG CÁO, KHÁNG NGHỊ QUÁ HẠN 

Theo quy định tại khoản 3 Điều 61 của Pháp lệnh, nếu kháng cáo, kháng nghị quá hạn vì trở 

ngại khách quan, thì thời hạn kháng cáo, kháng nghị là mười ngày, kể từ ngày trợ ngại đó 

không còn nữa. Được coi là có trở ngại khách quan trong các trường hợp sau đây: 

a) Người có quyền kháng cáo hoặc kháng nghị theo quy định của pháp luật tố tụng chưa

nhận được bản sao bản án, quyết định của Toà án mà không phải do lỗi của họ; 

b) Đương sự vắng mặt trong một thời gian dài do yêu cầu công tác, chữa bệnh hoặc vì lý do

chính đáng khác; 

c) Đương sự là cá nhân có đăng ký kinh doanh bị chết mà chưa xác định được người thừa

kế; đương sự là pháp nhân bị giải thể hoặc phá sản mà chưa xác định được cá nhân, pháp 

nhân kế thừa quyền, nghĩa vụ tố tụng của pháp nhân đó. 

d) Do thiên tai, hoả hoạn làm cho việc kháng cáo không thể thực hiện được đúng hạn.

VII - VỀ MỘT SỐ VẤN ĐỀ ĐÁNG CHÚ Ý 

1. Việc giải quyết các vụ án kinh tế có ảnh hưởng trực tiếp và rất quan trọng đến sản xuất,

kinh doanh của doanh nghiệp, do đó, đòi hỏi Toà án phải giải quyết thật khẩn trương. Thời 

hạn giải quyết vụ án kinh tế quy định trong Pháp lệnh ngắn hơn nhiều so với các thời hạn giải 

quyết các vụ án dân sự. Do đó, các Toà án cần chú ý thi hành đúng các quy định sau đây của 

Pháp lệnh về vấn đề thời hạn: các điều 31, 33 về thời hạn khởi kiện và thụ lý vụ án; Điều 34 

về thời hạn chuẩn bị xét xử; Điều 44 về thời hạn giải quyết khiếu nại quyết định áp dụng biện 

pháp khẩn cấp tạm thời; các điều 56, 57 về biên bản phiên toà, cấp trích lục, bản sao bản án 

hoặc quyết định; các điều 61, 66, 72, 73 về thủ tục phúc thẩm; Điều 77 về thời hạn kháng 

nghị và thời hạn xét xử theo thủ tục giám đốc thẩm; các điều 83, 84 về thời hạn kháng nghị 

và thời hạn xét xử theo thủ tục tái thẩm. 

2. Sau khi có quyết định đưa vụ án ra xét xử, nếu nhận được thông báo của Viện kiểm sát về

việc tham gia phiên toà sơ thẩm thì Toà án chuyển ngay hồ sơ vụ án cho Viện kiểm sát 

nghiên cứu trong thời hạn năm ngày. Hết thời hạn đó Viện kiểm sát phải trả ngay hồ sơ vụ án 

cho Toà án để mở phiên toà (Điều 34 của Pháp lệnh). 

3. Các điều 24, 25, 26 của Pháp lệnh đã quy định cụ thể về người phải chịu chi phí giám

định, người phải chịu chi phí cho người làm chứng, người phải chịu chi phí phiên dịch, nhưng 

không quy định về mức của các khoản chi phí này. Mức chi phí giám định, chi phí cho người 

làm chứng, chi phí phiên dịch do người phải chịu chi phí giám định, người phải chịu chi phí 

phiên dịch thoả thuận với người giám định, người làm chứng, người phiên dịch. Nếu các bên 

không thoả thuận được với nhau thì Toà án quyết định trên cơ sở chi phí thực tế cần thiết, phù 

hợp với các quy định của Nhà nước. 

4. Việc nhận tiền, tài sản, tiền tạm ứng án phí và các khoản tiền tạm ứng khác do người có

nghĩa vụ phải nộp theo các quy định của Pháp lệnh Thủ tục giải quyết các vụ án kinh tế 
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trước khi Toà án thụ lý, xét xử vụ án kinh tế tạm thời được thực hiện theo hướng dẫn tại mục 

III Thông tư liên ngành số 981/TTLN ngày 21-9-1993 của Bộ Tư pháp, Tòa án nhân dân tối 

cao, Viện kiểm sát nhân dân tối cao "hướng dẫn về việc thực hiện một số suy định của Pháp 

lệnh Thi hành án dân sự". 

5. Các Toà án cần thực hiện đúng các quy định của Pháp lệnh về việc cấp bản sao bản án,

bản sao các quyết định của Toà án cho các đương sự, Viện kiểm sát nhân dân cùng cấp và 

những người khác có liên quan, cơ quan hữu quan khác. 

Đối với những bản án, quyết định đã có hiệu lực pháp luật hoặc tuy chưa có hiệu lực pháp 

luật, nhưng được thi hành ngay thuộc trường hợp thủ trưởng cơ quan thi hành án chủ động ra 

quyết định thi hành án (Điều 20 Pháp lệnh Thi hành án dân sự) thì Toà án cần gửi cho cơ 

quan thi hành án dân sự cùng cấp bản sao bản án, quyết định đó. 

6. Về án phí kinh tế và lệ phí tại Toà án trong việc giải quyết các tranh chấp kinh tế sẽ được

Chính phủ quy định cụ thể trong một Nghị định riêng. Sau khi có Nghị định của Chính phủ về 

vấn đề này Toà án nhân dân tối cao sẽ phối hợp với các ngành có liên quan như Bộ Tài chính, 

Bô Tư pháp ban hành Thông tư liên ngành hướng dẫn thực hiện các quy định của Pháp lệnh 

và của Nghị định về án phí, lệ phí. 

Ngoài ra còn có một số vấn đề khác như mối quan hệ giữa Toà án nhân dân và Viện kiểm sát 

nhân dân trong quá trình giải quyết vụ án kinh tế, mối quan hệ giữa Toà án nhân dân với các 

cơ quan thi hành án trong việc thi hành các bản án, quyết định kinh tế v.v... Tòa án nhân dân 

tối cao sẽ phối hợp với các ngành có liên quan ban hành Thông tư liên ngành hướng dẫn cụ 

thể. 

7. Việc giải quyết các tranh chấp kinh tế với Toà án nhân dân là một vấn đề mới, các đồng

chí Chánh án các Toà án nhân dân các cấp cần có tổ chức cho các Thẩm phán và các bộ 

nghiên cứu của Toà án, đặc biệt là các thẩm phán và cán bộ nghiên cứu của Toà án được 

phân công làm nhiệm vụ giải quyết các tranh chấp kinh tế nghiên cứu kỹ các quy định của 

Pháp lệnh Thủ tục giải quyết các vụ án kinh tế và các điểm được lưu ý trong công văn này. 

Trong quá trình thực hành các quy định của Pháp lệnh Thủ tục giải quyết các vụ án kinh tế 

nếu thấy có điểm gì vướng mắc các Toà án nhân dân các cấp cần phản ánh ngay cho Toà án 

nhân dân tối cao để Hội đồng Thẩm phán Toà án nhân dân tối cao có hướng dẫn kịp thời. 
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TOÀ ÁN NHÂN DÂN TỐI CAO 

******** 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

******** 

Số: 517/NCPL Hà Nội, ngày 09 tháng 10 năm 1993 

CÔNG VĂN 

SỐ 517/NCPL NGÀY 9-10-1993 CỦA TÒA ÁN NHÂN DÂN TỐI CAO VỀ VIỆC LY HÔN 

VỚI MỘT BÊN ĐANG Ở NƯỚC NGOÀI . 

Trong thời gian vừa qua Toà án nhân dân tối cao nhận được công văn của một số Toà án nhân 

dân địa phương hỏi một số vấn đề về thủ tục giải quyết việc ly hôn có một bên đương sự đang ở 

nước ngoài. Toà án nhân dân tối cao đã trao đổi với Viện kiểm sát nhân dân tối cao và tại công 

văn ngày 5-10-1993 Viện kiểm sát nhân dân tối cao đã thống nhất với Toà án nhân dân tối cao 

hướng dẫn thêm như sau, ngoài các hướng dẫn trước đây tại các công văn số 130/NCPL ngày 16-

12-1991 và số 29/NCPL ngày 6-4-1992 của Toà án nhân dân tối cao: 

1. Trong trường hợp Toà án đã thực hiện đầy đủ các thủ tục uỷ thác tư pháp đến lần thứ hai,

nhưng không được các cơ quan tư pháp có trách nhiệm của nước liên quan đáp ứng, thì Toà án 

liên hệ với Bộ Tư pháp để thông qua Bộ Ngoại giao yêu cầu cơ quan lãnh sự của nước ta tại nước 

có liên quan thực hiện uỷ thác tư pháp theo quy định tại Điều 30 Pháp lệnh lãnh sự công bố ngày 

24-11-1990 với nội dung: Lãnh sự thực hiện uỷ thác tư pháp của cơ quan Nhà nước Việt Nam có 

thẩm quyền đối với công dân Việt Nam ở khu vực lãnh sự, nếu việc đó không trái với pháp luật 

nước tiếp nhận hoặc điều ước quốc tế mà Việt Nam và nước tiếp nhận ký kết hoặc tham gia. 

Việc thực hiện uỷ thác tư pháp này phải tuân theo các quy định của pháp luật tố tụng Việt Nam. 

Nếu Toà án đã thực hiện theo đúng các hướng dẫn nói trên nhưng việc uỷ thác tư pháp vẫn không 

có kết quả do bị đơn không có địa chỉ rõ ràng, sống lưu vong, không ai quản lý, thì Toà án yêu 

cầu thân nhân của bị đơn đó gửi cho họ lời khai của nguyên đơn và báo cho họ gửi về Toà án 

những lời khai hoặc các tài liệu cần thiết cho việc giải quyết vụ án. Sau khi có kết quả, Toà án có 

thể căn cứ vào những lời khai và tài liệu đó để xét xử, nếu nguyên đơn ở trong nước công nhận 

những lời khai hoặc tài liệu gửi về đúng là của bị đơn đang ở nước ngoài. Nếu theo cách thức 
liên hệ nói trên và đã liên hệ được với bị đơn đang ở nước ngoài, nhưng họ cố tình từ chối khai 

báo, từ chối cung cấp những tài liệu cần thiết đến lần thứ hai, thì Toà án có thể đưa vụ án ra xét 

xử. Nếu theo cách thức liên hệ nói trên, nhưng không liên hệ được thì Toà án ra quyết định tạm 

đình chỉ việc giải quyết vụ án theo quy định tại điểm c khoản 1 Điều 45 Pháp lệnh Thủ tục giải 

quyết các vụ án dân sự và giải thích cho nguyên đơn biết họ có quyền khởi kiện yêu cầu Toà án 

cấp huyện nơi họ thường trú xác định bị đơn mất tích hoặc đã chết theo thủ tục quy định về việc 

xác định công dân mất tích hoặc đã chết. 

2. Đối với những vụ án ly hôn, nguyên đơn là người ở trong nước bị bỏ lửng nhiều năm, bị đơn

là người đang ở nước ngoài, nhưng có đầy đủ căn cứ chứng minh là họ vẫn gọi điện về cho thân 

nhân của họ ở trong nước và thân nhân của họ không chịu cung cấp địa chỉ, tin tức của bị đơn 

cho Toà án, cũng như không chịu thực hiện yêu cầu của Toà án thông báo cho bị đơn biết để bị 

đơn gửi lời khai về cho Toà án, thì cần coi đây là trường hợp bị đơn cố tình giấu địa chỉ, từ chối 
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khai báo, từ chối cung cấp những tài liệu cần thiết. Trong trường hợp này, nếu Toà án đã yêu cầu 

đến lần thứ hai mà thân nhân của họ cũng không chịu cung cấp địa chỉ, tin tức của bị đơn cho 

Toà án cũng như không chịu thực hiện yêu cầu của Toà án thông báo cho bị đơn biết, thì Toà án 

có thể đưa vụ án ra xét xử. Ngược lại, nếu không có đầy đủ căn cứ để chứng minh được là bị 

đơn vẫn gọi điện về cho thân nhân của họ ở trong nước và thân nhân của họ không chịu cung 

cấp địa chỉ, tin tức của bị đơn cho Toà án thì Toà án ra quyết định tạm đình chỉ việc giải quyết 

vụ án theo quy định tại điểm c khoản 1 Điều 45 Pháp lệnh Thủ tục giải quyết các vụ án dân sự 

và giải thích cho nguyên đơn biết họ có quyền khởi kiện yêu cầu Toà án huyện nơi họ thường trú 

xác định bị đơn mất tích hoặc đã chết theo thủ tục quy định về việc xác định công dân mất tích 

hoặc đã chết. 

3. Đối tượng các trường hợp sau khi xét xử sơ thẩm vẫn không có hoặc không biết địa chỉ của bị

đơn để tống đạt bản án và thân nhân của họ ở trong nước cũng từ chối việc thông báo cho họ kết 

quả xét xử của Toà án, thì Toà án gửi công văn cho cơ quan ngoại giao của nước ta ở nước ngoài 

kèm theo bản sao bản án và yêu cầu niêm yết bản sao bản án tại trụ sở của cơ quan ngoại giao đó; 

đồng thời Toà án cấp cho thân nhân của họ ở trong nước một bản sao bản án và yêu cầu họ gửi 

cho bị đơn đang ở nước ngoài. Trong thời hạn 3 tháng, kể từ ngày Toà án gửi công văn và bản 

sao bản án yêu cầu cơ quan ngoại giao của nước ta ở nước ngoài niêm yết bản sao bản án và kể 

từ ngày Toà án cấp cho thân nhân của họ ở trong nước bản sao bản án, dù Toà án có nhận được 

hay không nhận được thông báo của cơ quan ngoại giao nước ta ở nước ngoài cũng như thông 

báo của thân nhân của họ ở trong nước về việc đã niêm yết bản sao bản án, đã gửi bản sao bản 

án cho họ hay chưa mà không có đơn, thư của bị đơn đang ở nước ngoài về việc họ có kháng 

cáo, đồng thời trong thời hạn kháng cáo, kháng nghị được quy định tại Điều 59 Pháp lệnh Thủ 

tục giải quyết các vụ án dân sự, bản án cũng không bị những người khác kháng cáo hoặc Viện 

kiểm sát nhân dân kháng nghị, thì bản án được thi hành theo thủ tục chung. 

Trịnh Hồng Dương 

(Đã ký) 
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TOÀ ÁN NHÂN DÂN TỐI CAO 

******** 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

******** 

Số: 271/NCPL Hà Nội, ngày 21 tháng 5 năm 1993 

CÔNG VĂN  

SỐ 271/NCPL NGÀY 21-5-1993 CỦA TÒA ÁN NHÂN DÂN TỐI CAO VỀ THẨM 

QUYỀN GIẢI QUYẾT MỘT SỐ TRANH CHẤP CỤ THỂ  

. 

1. Theo quy định tại Điều 1 Luật Đất đai (có hiệu lực từ ngày 8-1-1988) thì: "Đất đai thuộc

sở hữu toàn dân, do Nhà nước thống nhất quản lý". Trong trường hợp trước ngày Luật đất 

đai có hiệu lực, Toà án đã giải quyết tranh chấp quyền quản lý, sử dụng đất, nhưng sau đó 

bản án, quyết định của toà án không được thi hành, vì lý do toàn bộ ruộng đất đó đã đưa vào 

Hợp tác xã quản lý, sử dụng và khi hợp tác xã tan rã đã xẩy ra sự tranh chấp về quyền sử 

dụng đất, theo tinh thần của Quyết định số 13/HĐBT ngày 1-2-1989 của Hội đồng Bộ 

trưởng về việc giải quyết một số vấn đề cấp bách về ruộng đất và theo quy định tại Điều 21 

Luật Đất đai, thì việc giải quyết các tranh chấp loại này thuộc thẩm quyền giải quyết của uỷ 

ban nhân dân xã, thị trấn. Nếu không đồng ý với quyết định của uỷ ban nhân dân đã giải 

quyết tranh chấp, đương sự có quyền khiếu nại lên cơ quan chính quyền cấp trên. Quyết định 

của chính quyền cấp trên trực tiếp có hiệu lực thi hành. Do đó, hiện nay trong trường hợp 

đương sự có yêu cầu Toà án giải quyết, thì toà án cần giải thích cho đương sự biết các quy 

định trên. 

2. Trong trường hợp người mất trí không có con cái, không nơi nương tựa nếu có những

người trong họ tranh chấp với nhau về việc nhận nuôi và chăm sóc người mất trí đó (cho dù 

là với mục đích gì), thì thẩm quyền giải quyết loại tranh chấp này không phải là của toà án 

mà là của Uỷ ban nhân dân xã, phường, thị trấn nơi thường trú của người mất trí. Uỷ ban 

nhân dân có thẩm quyền căn cứ vào tình hình cụ thể mà công nhận hay không công nhận cho 

ai được nhận nuôi và chăm sóc mà đưa người mất trí vào cơ sở chăm sóc, nuôi dưỡng người 

già yếu, cô đơn tàn tật. 

3. Các tranh chấp về sử dụng nguồn nước tự nhiên không thuộc thẩm quyền giải quyết của

toà án, mà thuộc thẩm quyền giải quyết của Uỷ ban nhân dân cấp có thẩm quyền. Trong 

trường hợp do sử dụng nguồn nước mà gây thiệt hại về hoa màu, tài sản của người khác, thì 
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người bị thiệt hại có quyền khởi kiện yêu cầu toà án giải quyết về việc bồi thường thiệt hại 

và loại này thuộc thẩm quyền giải quyết của toà án. 
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TOÀ ÁN NHÂN DÂN TỐI CAO 

******** 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

******** 

Số: 29/NCPL Hà Nội, ngày 06 tháng 4 năm 1992 

CÔNG VĂN 

CỦA TOÀ ÁN NHÂN DÂN TỐI CAO SỐ 29/NCPL NGÀY 6 THÁNG 4 NĂM 1992 VỀ 

VIỆC GIẢI QUYẾT CÁC VỤ ÁN LY HÔN VỚI MỘT BÊN ĐƢƠNG SỰ ĐANG Ở 

NƢỚC NGOÀI 

Kính gửi: Toà án nhân dân thành phố Hà Nội 

Sau khi nghiên cứu Công văn số 42/DS-TA ngày 12-3-1992, Toà án nhân dân tối cao có ý 

kiến nhƣ sau: 

1. Đối với các trƣờng hợp cơ quan ngoại giao của nƣớc ta ở nƣớc ngoài (Đại sứ quán hoặc

lãnh sự quán) đƣợc uỷ thác đã có giấy triệu tập dƣơng sự để lấy lời khai, nhƣng đƣơng sự 

không đến để khai báo thì tuỳ trƣờng hợp cụ thể mà giải quyết nhƣ sau: 

- Nếu cơ quan ngoại giao của nƣớc ta ở nƣớc ngoài cho biết là đƣơng sự đã nhận đƣợc giấy 

triệu tập hợp lệ đến lần thứ hai, nhƣng vẫn cố tình không đến để khai báo, cung cấp những 

tài liệu cần thiết, thì Toà án có thể đƣa vụ án ra xét xử theo thủ tục chung. 

- Nếu đƣơng sự không có địa chỉ rõ ràng sống lƣu vong, không ai quản lý, cho nên cơ quan 

ngoại giao của nƣớc ta không thể liên hệ với họ đƣợc, thì Toà án yêu cầu thân nhân của 

đƣơng sự đang ở nƣớc ngoài gửi cho họ lời khai của đƣơng sự trong nƣớc và báo cho đƣơng 

sự đang ở nƣớc ngoài gửi về Toà án những lời khai hoặc các tài liệu cần thiết cho việc giải 

quyết vụ án. Sau khi có kết quả, Toà án có thể căn cứ vào những lời khai và tài liệu đó để xét 

xử, nếu đƣơng sự ở trong nƣớc công nhận những lời khai hoặc tài liệu gửi về đúng là của 

đƣơng sự đang ở nƣớc ngoài. Cũng theo cách thức liên hệ này và đã liên hệ đƣợc với đƣơng 

sự đang ở nƣớc ngoài, nhƣng họ cố tình từ chối khai báo, từ chối cung cấp những tài liệu cần 

thiết đến lần thứ hai, thì Toà án có thể đƣa vụ án ra xét xử. Trong trƣờng hợp đƣơng sự 

không có thân nhân ở trong nƣớc, cũng nhƣ trong trƣờng hợp không liên hệ đƣợc (không 

biết bị đơn đang ở đâu), thì Toà án ra quyết định tạm đình chỉ việc giải quyết vụ án theo quy 

định tại điểm c khoản 1 Điều 45 Pháp lệnh Thủ tục giải quyết các vụ án dân sự. Đối với 

trƣờng hợp này Toà án cần giải thích cho đƣơng sự đang ở trong nƣớc (nguyên đơn) biết họ 

có quyền khởi kiện yêu cầu Toà án cấp huyện nơi họ thƣờng trú xác định bị đơn mất tích 

nhƣ đã hƣớng dẫn tại Nghị quyết số 3-HĐTP ngày 19-10-1990 của Hội đồng thẩm phán Toà 

án nhân dân tối cao. 

2. Đối với các trƣờng hợp cơ quan ngoại giao của nƣớc ta ở nƣớc ngoài đã lấy đƣợc lời khai

của đƣơng sự, nhƣng sau khi xét xử sơ thẩm thì việc giao bản sao bản án cho họ không thực 

hiện đƣợc vì họ không còn ở nơi ở cũ thì Toà án yêu cầu cơ quan ngoại giao của nƣớc ta ở 

nƣớc ngoài niêm yết bản sao bản án tại trụ sở của cơ quan ngoại giao đó. Trong thời hạn ba 
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tháng kể từ ngày Toà án gửi Công văn và bản sao bản án yêu cầu cơ quan ngoại giao của 

nƣớc ta ở nƣớc ngoài niêm yết bản sao bản án, dù Toà án có nhận đƣợc hay không nhận đƣợc 

thông báo của cơ quan ngoại giao của nƣớc ta ở nƣớc ngoài về việc đã niêm yết bản sao bản 

án, nhƣng không có đơn, thƣ của đƣơng sự đang ở nƣớc ngoài về việc đƣơng sự đang ở nƣớc 

ngoài có kháng cáo, đồng thời trong thời gian kháng cáo, kháng nghị đƣợc quy định tại Điều 

59 Pháp lệnh Thủ tục giải quyết các vụ án dân sự, bản án cũng không bị những ngƣời khác 

kháng cáo hoặc Viện kiểm sát nhân dân kháng nghị, thì Toà án có quyền đƣa bản án ra thi 

hành. 

Trịnh Hồng Dương 

(Đã ký) 
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TOÀ ÁN NHÂN DÂN TỐI CAO 

******** 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

******** 

Số: 101/NCPL Hà Nội, ngày 07 tháng 5 năm 1990 

CÔNG VĂN  

CỦA TOÀ ÁN NHÂN DÂN TỐI CAO SỐ 101/NCPL NGÀY 7 THÁNG 5 NĂM 1990 VỀ 

TỐ TỤNG DÂN SỰ 

Một số Toà án đã hỏi Toà án nhân dân tối cao một số vấn đề về Pháp lệnh Thủ tục giải quyết 

các vụ án dân sự, Toà án nhân dân tối cao có ý kiến như sau: 

1. Khoản 3 Điều 31 Pháp lệnh quy định là "Trong trường hợp nguyên đơn rút đơn khởi kiện

hoặc hoà giải, các đương sự có thể thoả thuận với nhau về việc chịu án phí. Nếu họ không 

thoả thuận được thì Toà án quyết định mức án phí và người phải chịu án phí", nhưng khoản 

4 Điều này lại quy định là "nếu việc giải quyết vụ án bị đình chỉ theo quy định tại các khoản 

1, 2, 3, Điều 46 Pháp lệnh này thì số tiền tạm ứng án phí được sung vào quỹ Nhà nước". Vậy 

quyết định án phí trong trường hợp nguyên đơn rút đơn khởi kiện hoặc hoà giải thành được 

thì giải quyết như thế nào? 

Án phí là vấn đề khá phức tạp nên sẽ được quy định cụ thể ở một văn bản riêng như Điều 30 

Pháp lệnh đã quy định là "Hội đồng Bộ trưởng phối hợp với Toà án nhân dân tối cao quy 

định chế độ án phí". Trong Pháp lệnh chỉ mới quy định một số nguyên tắc về án phí. Thí dụ: 

khoản 4 Điều 31 chỉ nêu nguyên tắc là "nếu việc giải quyết vụ án bị đình chỉ thì số tiền tạm 

ứng án phí được sung vào quỹ Nhà nước", nhưng chưa xác định rõ về mặt định lượng là 

sung một phần hay toàn bộ số tiền tạm ứng án phí, và cũng chưa giải quyết trường hợp nếu 

đương sự chưa nộp một phần hoặc toàn bộ số tiền tạm ứng án phí theo quy định tại khoản 3 

Điều 32 Pháp lệnh thì giải quyết vấn đề án phí như thế nào nếu họ không được miễn án phí... 

Vì vậy, việc áp dụng các quy định của Pháp lệnh cần được đặt trong mối liên hệ với các quy 

định và hướng dẫn có liên quan. Hiện nay, trong khi chưa có những quy định mới về chế độ 

án phí thì các Toà án vẫn thực hiện theo hướng dẫn của Toà án nhân dân tối cao về cách tính 

án phí tại Thông tư số 85/TATC ngày 6-8-1982 và về mức thu án phí đã được sửa đổi tại 

Thông tư số 02/NCPL ngày 28-2-1989. 
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2. Trong trường hợp người kháng cáo không nộp tiền tạm ứng án phí phúc thẩm, mặc dù đã

được Toà án thông báo hợp lệ việc phải nộp số tiền đó thì Toà án cấp sơ thẩm có phải 

chuyển hồ sơ lên Toà án cấp phúc thẩm không? Nếu đương sự nộp đơn kháng cáo trong thời 

hạn, nhưng nộp tiền tạm ứng án phí phúc thẩm quá hạn thì giải quyết như thế nào? 

Để thực hiện các quy định tại các Điều 31, 59, 66 của Pháp lệnh, các Toà án cần chú ý là: 

Nếu người kháng cáo không nộp tiền tạm ứng án phí phúc thẩm, mặc dù đã được Toà án cấp 

sơ thẩm thông báo hợp lệ số tiền phải nộp, thời hạn nộp và hậu quả của việc không nộp, thì 

coi như đương sự không kháng cáo và Toà án cấp sơ thẩm không phải chuyển hồ sơ lên Toà 

án cấp phúc thẩm, nhưng trong hồ sơ phải phản ánh rõ việc thông báo đó. 

Nếu đương sự kháng cáo trong thời hạn, nhưng nộp tiền tạm ứng án phí phúc thẩm quá hạn 

thì Toà án cấp sơ thẩm cần điều tra đầy đủ lý do của việc nộp tiền tạm ứng án phí phúc thẩm 

quá hạn và gửi báo cáo kèm theo hồ sơ vụ án lên Toà án cấp phúc thẩm để Toà án cấp phúc 

thẩm xét việc chấp nhận hay không chấp nhận kháng cáo quá hạn. 

3. Khi quyết định về biện pháp khẩn cấp tạm thời bị khiếu nại hay kiến nghị theo quy định

tại khoản 3 Điều 42 Pháp lệnh thì Chánh án Toà án đang giải quyết vụ án phải xem xét và trả 

lời bằng hình thức ra quyết định hay công văn trả lời? 

Qua xem xét nếu thấy cần thiết phải sửa đổi hoặc huỷ bỏ biện pháp khẩn cấp tạm thời đã 

được thẩm phán quyết định thì Chánh án Toà án ra quyết định; còn nếu thấy biện pháp khẩn 

cấp tạm thời đã được thẩm phán quyết định là đúng, thì Chánh án Toà án chỉ cần có công 

văn trả lời. Quyết định hoặc công văn trả lời của Chánh án Toà án giải quyết việc khiếu nại, 

kiến nghị đối với quyết định về biện pháp khẩn cấp tạm thời phải được gửi cho các đương 

sự có liên quan và Viện kiểm sát cùng cấp. 

4. Thủ tục giải quyết việc thuận tình ly hôn như thế nào?

Thủ tục hoà giải quy định tại Điều 44 Pháp lệnh được áp dụng cho cả trường hợp giải quyết 

việc thuận tình ly hôn. Cụ thể là: theo quy định tại Điều 40 Luật Hôn nhân và gia đình thì 

hoà giải là một thủ tục bắt buộc khi cả hai vợ chồng có đơn xin thuận tình ly hôn. Do đó, 

nếu Toà án đã hoà giải đoàn tụ nhưng hai bên đương sự vẫn kiên quyết xin ly hôn thì Toà án 

lập biên bản hoà giải đoàn tụ không thành, sau đó lập biên bản thoả thuận của các đương sự 

về việc thuận tình ly hôn và gửi ngay bản sao biên bản này cho Viện kiểm sát cùng cấp. Nếu 

trong thời gian 15 ngày, kể từ ngày lập biên bản thoả thuận của các đương sự về việc thuận 

tình ly hôn mà có đương sự thay đổi ý kiến hoặc Viện kiểm sát phản đối việc thuận tình ly 

hôn đó, thì Toà án đưa vụ án ra xét xử; nếu trong thời hạn đó không có sự thay đổi ý kiến 
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hoặc phản đối thì Toà án ra quyết định công nhận sự thoả thuận của các đương sự về việc 

thuận tình ly hôn và quyết định này có hiệu lực pháp luật. 

5. Điều 45 Pháp lệnh quy định là: "Toà án ra quyết định tạm đình chỉ việc giải quyết vụ

án..." vậy ai là người có thẩm quyền ra quyết định đó và nếu quyết định đó bị khiếu nại thì 

giải quyết như thế nào? 

Điều 45 Pháp lệnh đã quy định cụ thể các trường hợp Toà án ra quyết định tạm đình chỉ việc 

giải quyết vụ án, do đó, thẩm phán được phân công giải quyết vụ án có quyền ra quyết định 

tạm đình chỉ việc giải quyết vụ án trước khi mở phiên toà; còn tại phiên toà thì hội đồng xét xử 

ra quyết định đó. 

Theo quy định tại khoản 1 Điều 58 Pháp lệnh thì quyết định tạm đình chỉ việc giải quyết vụ 

án của Toà án cấp sơ thẩm có thể bị kháng cáo, kháng nghị theo thủ tục phúc thẩm. Toà án 

cấp phúc thẩm sẽ xét kháng cáo, kháng nghị, quyết định tạm đình chỉ việc giải quyết vụ án 

của Toà án cấp sơ thẩm theo thủ tục quy định tại các Điều 66, 70 Pháp lệnh. Còn quyết định 

tạm đình chỉ việc giải quyết vụ án của Toà án cấp phúc thẩm cũng như các quyết định khác 

của Toà án cấp phúc thẩm đều là chung thẩm có hiệu lực thi hành; nếu có khiếu nại hoặc 

kháng nghị sẽ được giải quyết theo thủ tục giám đốc thẩm. 

Khi giải quyết việc kháng cáo, kháng nghị đối với quyết định tạm đình chỉ việc giải quyết 

vụ án cần lưu ý như sau: vì việc tạm đình chỉ việc giải quyết vụ án không phải là việc chấm 

dứt việc giải quyết vụ án và sau khi có quyết định tạm đình chỉ nếu thấy lý do của việc tạm 

đình chỉ không còn nữa thì Toà án lại tiếp tục tiến hành giải quyết vụ án, cho nên ngay sau 

khi nhận được kháng cáo, kháng nghị đối với quyết định tạm đình chỉ, Toà án đã ra quyết 

định tạm đình chỉ cần kiểm tra lại việc tạm đình chỉ của mình để: nếu cho rằng việc tạm 

đình chỉ là đúng thì chuyển ngay hồ sơ vụ án lên Toà án cấp trên để giải quyết theo thủ tục 

phúc thẩm; còn nếu thấy việc tạm đình chỉ là không đúng hoặc lý do của việc tạm đình chỉ đã 

hết, thì cần tiến hành ngay việc tiếp tục giải quyết vụ án và báo cho người đã kháng cáo, cho 

Viện kiểm sát đã kháng nghị biết để rút kháng cáo, kháng nghị nhằm khỏi phải giải quyết 

việc xem xét kháng cáo, kháng nghị ở Toà án cấp trên theo thủ tục phúc thẩm một cách 

không cần thiết. 

6. Đối với các quyết định công nhận việc hoà giải thành trước khi Pháp lệnh có hiệu lực thi

hành mà có kháng cáo, kháng nghị thì Toà án cấp phúc thẩm có áp dụng thủ tục mới quy 

định tại các Điều 66, 70 của Pháp lệnh để giải quyết hay không? 

Đối với các quyết định công nhận sự thoả thuận của các đương sự, công nhận việc thuận tình 

ly hôn trước khi Pháp lệnh thủ tục giải quyết các vụ án dân sự có hiệu lực thi hành nếu có 
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kháng cáo, kháng nghị thì Toà án cấp phúc thẩm không áp dụng thủ tục không mở phiên tòa 

theo quy định tại các Điều 66, 70 Pháp lệnh, mà vẫn phải mở phiên toà xét xử theo thủ tục đã 

được Toà án nhân dân tối cao hướng dẫn trước khi có Pháp lệnh này. 

7. Một số Toà án đề nghị giải thích rõ việc thẩm phán phải từ chối tiến hành tố tụng hoặc bị

thay đổi theo quy định tại các điểm b, c khoản 1 Điều 17 Pháp lệnh thủ tục giải quyết các vụ 

án dân sự. 

Theo các điểm b, c khoản 1 Điều 17 Pháp lệnh thì thẩm phán phải từ chối tiến hành tố tụng 

hoặc bị thay đổi nếu "đã có lần điều tra, hoà giải, xét xử vụ án, trừ các thành viên của Uỷ ban 

thẩm phán, Hội đồng thẩm phán Toà án nhân dân tối cao thì được tham gia xét xử nhiều lần 

cùng một vụ án theo thủ tục giám đốc thẩm, tái thẩm", nếu "đã là kiểm sát viên, thư ký Toà 

án, người giám định, người phiên dịch trong vụ án". 

Nên hiểu tinh thần của các quy định trên đây như sau: 

- Thẩm phán đã ra quyết định công nhận sự thoả thuận của các đương sự thì không được 

tham gia xét xử lại vụ án đó theo thủ tục sơ thẩm, phúc thẩm, giám đốc thẩm, tái thẩm; 

- Thẩm phán đã tham gia xét xử vụ án theo thủ tục sơ thẩm thì không được tham gia xét xử lại 

vụ án đó theo thủ tục sơ thẩm, phúc thẩm, giám đốc thẩm, tái thẩm; 

- Thẩm phán đã tham gia xét xử vụ án theo thủ tục phúc thẩm thì không được tham gia xét 

xử lại vụ án đó theo thủ tục sơ thẩm, phúc thẩm, giám đốc thẩm hoặc tái thẩm; 

- Thẩm phán đã tham gia xét xử vụ án theo thủ tục giám đốc thẩm, tái thẩm thì không được 

tham gia xét xử lại vụ án đó theo thủ tục sơ thẩm, phúc thẩm; không được tham gia xét xử vụ 

án đó theo thủ tục giám đốc thẩm, tái thẩm ở một cấp xét xử khác. (Thí dụ: đã tham gia xét xử 

ở Uỷ ban thẩm phán Toà án nhân dân cấp tỉnh thì không được tham gia xét xử ở Toà dân sự 

Toà án nhân dân tối cao; đã tham gia xét xử ở Toà dân sự Toà án nhân dân tối cao thì không 

được tham gia xét xử ở Uỷ ban thẩm phán Toà án nhân dân tối cao; đã tham gia xét xử ở Uỷ ban 

thẩm phán Toà án nhân dân tối cao thì không được tham gia xét xử ở Toà dân sự Toà án nhân 

dân tối cao; đã tham gia xét xử ở Toà dân sự Toà án nhân dân tối cao thì không được tham 

gia xét xử ở Uỷ ban thẩm phán Toà án nhân dân cấp tỉnh), trừ trường hợp các thành viên Uỷ 

ban thẩm phán Toà án nhân dân tối cao vẫn tham gia xét xử ở Hội đồng thẩm phán Toà án 

nhân dân tối cao. 

Pháp lệnh có quy định là các thành viên của Uỷ ban thẩm phán, Hội đồng thẩm phán Toà án 

nhân dân tối cao thì được tham gia xét xử nhiều lần cùng một vụ án theo thủ tục giám đốc 

thẩm, tái thẩm, nhưng không quy định việc các thành viên Uỷ ban thẩm phán Toà án nhân 
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dân cấp tỉnh được tham gia xét xử nhiều lần cùng một vụ án theo thủ tục giám đốc thẩm, tái 

thẩm. Điều này có nghĩa là: nếu Uỷ ban thẩm phán Toà án cấp tỉnh huỷ bỏ bản án sơ thẩm của 

Toà án cấp huyện và giao vụ án cho Toà án cấp huyện xét xử lại, mà việc xét xử sơ thẩm này 

lại sai lầm nghiêm trọng thì bản án có sai lầm này (nếu không được sửa chữa theo thủ tục 

phúc thẩm) sẽ không được sửa chữa theo thủ tục giám đốc thẩm, tái thẩm vì Uỷ ban thẩm 

phán Toà án cấp tỉnh không có quyền xét xử theo thủ tục giám đốc thẩm, tái thẩm cùng một vụ 

án đó một lần nữa, còn Toà dân sự Toà án nhân dân tối cao thì cũng không có thẩm quyền 

giám đốc thẩm, tái thẩm bản án, quyết định của Toà án cấp huyện vì theo quy định của 

khoản 2 Điều 74 và của Điều 81 Pháp lệnh thì Toà dân sự Toà án nhân dân tối cao chỉ có 

thẩm quyền giám đốc thẩm, tái thẩm bản án, quyết định của Toà án cấp tỉnh. Để tránh tình 

trạng này, có thể là khi huỷ bán án, quyết định của Toà án cấp huyện theo thủ tục giám đốc 

thẩm, tái thẩm, Toà án cấp tỉnh nên giữ vụ án lại ở Toà án cấp tỉnh để xét xử theo thủ tục sơ 

thẩm; 

- Thẩm phán đã tiến hành điều tra, hoà giải ở cấp Toà án này không được tham gia xét xử vụ 

án đó ở cấp Toà án khác. Tuy nhiên, thẩm phán đã tiến hành điều tra, hoà giải ở một cấp Toà 

án vẫn có quyền tham gia xét xử vụ án đó ở cùng cấp Toà án, bởi lẽ thẩm phán xét xử vụ án ở 

một Toà án thông thường chính là người đã tiến hành điều tra, hoà giải trước khi xét xử vụ án 

đó. 

- Thư ký Toà án đã tham gia tiến hành tố tụng ở một cấp Toà án không được tham gia tố 

tụng với tư cách là thẩm phán ở cấp xét xử khác. Tuy nhiên, thư ký Toà án sau khi được bầu 

làm thẩm phán vẫn có thể tham gia xét xử vụ án ở cùng cấp Toà án mặc dù trước đó đã tham gia 

tố tụng với tư cách là thư ký Toà án trong giai đoạn điều tra, hoà giải; 

- Người đã tham gia tố tụng với tư cách là kiểm soát viên, giám định viên, người phiên dịch 

trong vụ án, thì trong mọi trường hợp không được tham gia tố tụng đối với cùng một vụ án 

với tư cách là thẩm phán ở bất cứ giai đoạn tố tụng nào và ở bất cứ cấp Toà án nào. 

Trịnh Hồng Dương 

(Đã ký) 
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CAO 
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CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
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********  

Số: 38/NCPL Hà Nội, ngày 04 tháng 03 năm 1989 

CÔNG VĂN 

VỀ VIỆC GHI HỌ VÀ TÊN HỘI THẨM NHÂN DÂN TRONG QUYẾT ĐỊNH ĐƯA VỤ 

ÁN RA XÉT XỬ 

 Một số Tòa án có hỏi Tòa án nhân dân tối cao về việc phải ghi họ và tên hội thẩm nhân dân 

trong quyết định đưa vụ án ra xét xử. Về vấn đề này Tòa án nhân dân tối cao có ý kiến như 

sau: Theo Điều 151 Bộ luật tố tụng hình sự thì sau khi đã có quyết định đưa vụ án ra xét xử, 

phải mở phiên tòa trong thời hạn 15 ngày. Theo điều 153 Bộ luật tố tụng hình sự thì trong 

quyết định đưa vụ án ra xét xử phải ghi rõ họ và tên hội thẩm nhân dân. Qua các quy định 

này chúng ta có thể thấy là Bộ luật tố tụng hình sự muốn nhấn mạnh việc dành thời gian cần 

thiết cho hội thẩm nhân dân nghiên cứu hồ sơ vụ án để chuẩn bị cho việc tham gia xét xử tại 

phiên tòa một cách thiết thực.  

Theo Điều 157 Bộ luật tố tụng hình sự thì quyết định đưa vụ án ra xét xử được giao cho bị 

cáo, người đại diện hợp pháp của họ và người bào chữa chậm nhất là 10 ngày trước khi mở 

phiên tòa. Theo tinh thần của quy định này thì khi biết rõ ai sẽ là hội thẩm nhân dân tại phiên 

tòa bị cáo có thể sử dụng quyền được đề nghị thay đổi hội thẩm nhân dân (Điều 28 và điều 

34 BLTTHS), và nếu đề nghị đó được chấp nhận thì Tòa án kịp thời thay thế bằng hội thẩm 

nhân dân khác trước ngày xét xử đã định trong quyết định đưa vụ án ra xét xử để khỏi phải 

hoãn phiên tòa. 

Nếu phải thay đổi hội thẩm nhân dân trước khi mở phiên tòa vì đề nghị thay đổi hội thẩm 

nhân dân được chấp nhận hoặc vì lý do nào đó mà hội thẩm nhân dân không tham gia được 

phiên tòa vào ngày đã định, thì Tòa án mời hội thẩm nhân dân khác tham gia phiên tòa và 

thông báo ngay về sự thay đổi đó cho bị cáo, người đại diện hợp pháp của họ và người bào 

chữa. Tuy nhiên, nếu vì lý do nào đó mà chỉ khi mở phiên tòa rồi bị cáo mới được biết họ và 

tên hội thẩm nhân dân mới do có sự thay đổi hội thẩm nhân dân, thì việc này cũng không 

phải là lý do buộc Tòa án phải hoãn xét xử, phiên tòa vẫn được tiến hành bình thường và bị 

cáo vẫn có quyền đề nghị thay đổi hội thẩm nhân dân mới đó giống như trường hợp tại phiên 

tòa bị cáo mới đề nghị thay đổi hội thẩm nhân dân. 

Nếu có hội thẩm nhân dân dự bị thì họ và tên hội thẩm nhân dân dự bị cũng cần ghi rõ trong 

quyết định đưa vụ án ra xét xử. 
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Số: 32/TK Hà Nội, ngày 02 tháng 03 năm 1989 

CÔNG VĂN  

VỀ VIỆC HOÃN PHIÊN TÒA TRONG TRƯỜNG HỢP VẮNG MẶT NGƯỜI BÀO CHỮA 

Tòa án nhân dân tối cao trả lời công văn số 153 ngày 20-2-1989 của Tòa án nhân dân tỉnh Thanh 

Hóa hỏi về việc hoãn phiên tòa do vắng mặt người bào chữa cho bị cáo bị truy tố về tội theo 

khung hình phạt có mức án tử hình như sau: 

Tại khoản 2 Điều 37 Bộ luật tố tụng hình sự quy định: “Trong những trường hợp sau đây, nếu bị 

can, bị cáo hoặc người đại diện hợp pháp của họ không mời người bào chữa thì cơ quan điều tra, 

Viện kiểm sát hoặc Tòa án phải yêu cầu Đoàn luật sư cử người bào chữa cho họ: 

a) Bị can, bị cáo về tội theo khung hình phạt có mức cao nhất là tử hình được quy định tại Bộ luật

hình sự. 

b) Bị can, bị cáo là người chưa thành niên, người có nhược điểm về thể chất hoặc tâm thần.

Trong những trường hợp quy định tại điểm a và điểm b, khoản 2 này, bị can, bị cáo và người đại 

diện hợp pháp của họ vẫn có quyền yêu cầu thay đổi hoặc từ chối người bào chữa”. 

Căn cứ vào điều khoản trên của Bộ luật tố tụng hình sự, Tòa án cần phân biệt hai trường hợp sau: 

1. Nếu bị cáo không nhờ người bào chữa, đồng thời từ chối việc Tòa án yêu cầu Đoàn luật sư cử

người bào chữa cho họ, thì Tòa án lập biên bản, có chữ ký của bị cáo, hoặc người đại diện hợp 

pháp của bị cáo, để vào hồ sơ vụ án và tiến hành phiên tòa xét xử bình thường. 

2. Trường hợp bị cáo không nhờ người bào chữa nhưng không từ chối việc Đoàn luật sư cử người

bào chữa, thì Tòa án yêu cầu Đoàn luật sư, hoặc Sở Tư pháp (nếu địa phương chưa có Đoàn luật 

sư) cử người bào chữa cho bị cáo. Nếu đã trao đổi, nhưng vẫn không có người bào chữa, hoặc 

người bào chữa vắng mặt mà không gửi bản bào chữa cho Tòa án, thì Hội đồng xét xử hỏi lại bị 

cáo có yêu cầu có người bào chữa không, nếu bị cáo vẫn yêu cầu thì phải hoãn phiên tòa như quy 

định ở Điều 165 Bộ luật tố tụng hình sự; nếu bị cáo không yêu cầu nữa, thì vẫn tiến hành xét xử 

bình thường. 
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Số: 951-NCPL Hà Nội, ngày 30 tháng 7 năm 1986 

CÔNG VĂN 

CỦA TOÀ ÁN NHÂN DÂN TỐI CAO SỐ 951/NCPL NGÀY 30 THÁNG 7 NĂM 1986 VỀ VIỆC 

XIN HUỶ BỎ VIỆC NUÔI CON NUÔI 

   Hiện nay, ở một số nơi, Toà án nhân dân có nhận được đơn của cha mẹ nuôi xin huỷ bỏ 

việc nuôi con nuôi vì con nuôi đã trưởng thành nhưng không chịu lao động, trộm cắp nhiều 

lần, cha mẹ nuôi không giáo dục được hoặc con nuôi đã đánh chửi cha mẹ nuôi. 

     Pháp luật nước ta chưa quy định đầy đủ về việc huỷ bỏ việc nuôi con nuôi. Tuy nhiên, 

căn cứ vào yêu cầu giải quyết vấn đề này trong thực tế và kinh nghiệm của các nước xã hội 

chủ nghĩa anh em, Toà án nhân dân tối cao hướng dẫn các Toà án nhân dân địa phương về 

vấn đề này như sau: 

1. Việc nhận người khác làm con nuôi chỉ có ý nghĩa khi giữa cha mẹ nuôi với người con

nuôi có quan hệ tình cảm gắn bó với nhau, cha mẹ nuôi phải thực hiện đúng đắn nghĩa vụ 

của mình với con nuôi và con nuôi phải kính trọng, yêu mến cha mẹ. Vì vậy, nếu tình cảm 

hai bên không còn nữa, cha mẹ nuôi đã vi phạm nghiêm trọng nghĩa vụ với con nuôi hoặc 

con nuôi đã vi phạm nghiêm trọng nghĩa vụ với cha mẹ nuôi thì Toà án có thể huỷ bỏ việc 

nuôi con nuôi. 

2. Trong việc huỷ bỏ việc nuôi con nuôi cần chú ý là:

- Nếu người con nuôi chưa thành niên thì Toà án chỉ huỷ bỏ việc nuôi con nuôi theo Điều 24 

Luật hôn nhân và gia đình, tức là vì lợi ích của người con nuôi. 

- Nếu người con nuôi đã thành niên thì ngoài việc huỷ bỏ việc nuôi con nuôi vì lợi ích của 

người con nuôi. Toà án còn có thể huỷ bỏ việc nuôi con nuôi vì lợi ích của cha mẹ nuôi. Ví 

dụ: Con nuôi đã đối xử tàn tệ với cha mẹ nuôi, hoặc con nuôi có khả năng lao động mà 

không chịu lao động, hoạt động phạm pháp v.v... trở thành một gánh nặng cho cha mẹ nuôi. 

3. Khi xét xử việc xin huỷ bỏ việc nuôi con nuôi. Toà án có thể quyết định huỷ bỏ việc nuôi

con nuôi hoặc bác đơn xin huỷ bỏ việc nuôi con nuôi. Nếu Toà án quyết định huỷ bỏ việc 

nuôi con nuôi mà người con nuôi có đóng góp vào khối tài sản chung của cha đình cha mẹ 

nuôi thì cần phải giải quyết đúng đắn cả phần tài sản của con nuôi trong phần tài sản chung 

của gia đình. 

Trong quá trình giải quyết các việc xin huỷ việc nuôi con nuôi, nếu có gì mắc míu, đề nghị 

các đồng chí báo cáo cho Toà án nhân dân tối cao biết. 

Nguyễn Thị Ngọc Khanh 

(Đã ký) 
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Số: 555/NCPL Hà Nội, ngày 13 tháng 5 năm 1986 

CÔNG VĂN  

CỦA TOÀ ÁN NHÂN DÂN TỐI CAO SỐ 555/NCPL NGÀY 13 THÁNG 5 NĂM 1986 HƯỚNG 

DẪN THỦ TỤC XÉT XỬ MỘT SỐ VIỆC TRANH CHẤP TRONG LAO ĐỘNG 

Thi hành Quyết định số 10/HĐBT ngày 14-1-1985 của Hội đồng Bộ trưởng về việc chuyển sang 

Toà án nhân dân xét xử một số tranh chấp trong lao động, Toà án nhân dân tối cao, Viện kiểm sát 

nhân dân tối cao, Bộ Tư pháp, Bộ Lao động và Tổng cục dạy nghề đã ra Thông tư Liên ngành số 

02/TTLN ngày 2-10-1985 hướng dẫn thi hành Quyết định nói trên. 

Hiện nay, một số địa phương đã thụ lý một số việc tranh chấp trong lao động nhưng qua thực tế Toà 

án nhân dân tối cao thấy cần giải thích một số vấn đề sau đây: 

1. Toà án nhân dân chỉ xét những khiếu nại của công nhân, viên chức bị thi hành kỷ luật buộc thôi

việc. Do đó, đối với những khiếu nại của công nhân, viên chức về "cho thôi việc" vì không đủ tiêu 

chuẩn chính trị đối với công tác, vì vi phạm chính sách sinh đẻ có kế hoạch, vì giảm nhẹ biên chế 

hoặc vì có khuyết điểm mà cơ quan cho thôi việc... không thi hành kỷ luật hoặc buộc thôi việc thì 

Toà án nhân dân không thụ lý. Những việc này vẫn thuộc thẩm quyền giải quyết của các cơ quan thì 

Toà án giải thích, hướng dẫn cho họ gửi đơn đến yêu cầu các cơ quan quản lý có thẩm quyền giải 

quyết theo quy định của Thông tư số 06/LĐ-TT ngày 5-6-1973 của Bộ Lao động. 

2. Trong điểm 5 phần IV của Thông tư liên ngành số 02/TTLN có nói là: đối với những khiếu nại vì

bị buộc thôi việc mà một bên là cơ quan xí nghiệp Nhà nước thì không phải hoà giải, vì thủ trưởng 

cơ quan, giám đốc xí nghiệp là người được Nhà nước giao cho quyền hành kỷ luật đối với công 

nhân viên chức có khuyết điểm nghiêm trọng, chứ không thể xuê xoa nhân nhượng đối với những 

trường hợp đó. Tuy nhiên về phương pháp làm trong trường hợp thủ trưởng cơ quan hoặc giám đốc 

xí nghiệp thi hành kỷ luật không đúng thì Toà án cũng cần giải thích cho thủ trưởng cơ quan hoặc 

giám đốc xí nghiệp rõ, vì kinh nghiệm cho thấy rằng nếu họ tự nguyện nhận lại người đã bị buộc 

thôi việc không đúng, thì việc giải quyết việc tranh chấp nhanh chóng, nhất là tránh được việc phải 

thi hành án thường là một công việc rất khó khăn, phức tạp. 

3. Mặc dầu thủ trưởng cơ quan hoặc giám đốc xí nghiệp tham gia tố tụng với tư cách một bên là

đương sự nhưng Toà án nhân dân không nên dùng các giấy triệu tập thông thường để triệu tập họ 

đến Toà án, mà nên dùng hình thức giấy mời để tránh những trường hợp những người này cho rằng 

họ không được Toà án tôn trọng về mặt chức vụ, do đó có phản ứng và làm cho việc tiến hành tố 

tụng sẽ khó khăn. 

Trịnh Hồng Dương 

(Đã ký) 
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