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             Trả lại đơn khởi kiện trong trường hợp sự 
việc đã được giải quyết bằng bản án, quyết định 
đã có hiệu lực của tòa án
Không ai đang yên đang lành muốn dây vào kiện tụng 

nếu họ không cảm thấy bất công xảy ra, quyền lợi bị mất 
mát, công lý không được thực thi. Đi kiện vì thế từ xưa đến 
nay phải nói là chuyện chẳng hào hứng gì, phải làm việc 
này khi tình thế buộc phải làm chứ không mấy ai làm vì 
thích lên thì kiện tụng. Nhưng, khi nào đi kiện thì sẽ được 
tòa án giải quyết, khi nào đi kiện thì bị tòa trả lại đơn. Từ 
một tình huống thực tiễn người khởi kiện bị tòa án trả lại 
đơn khởi kiện, chúng tôi dẫn lại các quy định của pháp luật 
về điều kiện để có thể khởi kiện tại tòa trong một vụ án dân 
sự. Đồng thời, qua các quy định được dẫn đó, đối chiếu với 
tình huống được dẫn để xem liệu việc trả lại đơn khởi kiện 
của tòa án đã đúng quy định của pháp luật hay chưa, cần 
phải hiểu về trường hợp trả lại đơn khởi kiện khi sự việc 
khởi kiện đã được giải quyết bằng bản án, quyết định đã có 
hiệu lực pháp luật của Tòa án như thế nào cho đúng luật. 

3.

            Thời gian bị tạm giữ, tạm giam có được trừ vào thời hạn chấp hành hình phạt tù 
nhưng cho hưởng án treo không?

"Tôi bị khởi tố về tội trộm cắp tài sản theo khoản 1 Điều 173 BLHS 2015 và bị tạm giữ 9 
ngày, sau đó được thay đổi biện pháp ngăn chặn thành Cấm đi khỏi nơi cư trú. Do có nhân thân 
tốt, phạm tội lần đầu và thuộc trường hợp ít nghiêm trọng, do đó tôi được Toà án xử phạt 6 
tháng tù nhưng cho hưởng án treo, thời gian thử thách 12 tháng. Vậy LS cho tôi hỏi, thời gian 
thử thách có được trừ thời gian tôi bị tạm giam hay không?"

              Ly hôn xong có được xin giấy chứng nhận độc thân không?
              "Em đã có chồng và 2 đứa con, nhưng nay đã được Tòa án huyện X công nhận thuận 
tình ly hôn. Vì để mua đất làm nhà, cần giấy chứng nhận độc thân, nhưng không biết ly hôn 
xong có xin được giấy chứng nhận độc thân nữa hay không ạ?"     

              Có bắt buộc hòa giải ly hôn tại Trung tâm hòa giải đối thoại tại Tòa án?
            "Tôi nộp đơn xin ly hôn với chồng, tuy nhiên trước khi Tòa án thụ lý có chuyển qua 
Trung tâm hòa giải đối thoại tại Tòa án. Với tôi tình cảm đã hết, không còn có thể hòa giải gì 
nữa, tôi thật sự mong muốn Tòa án giải quyết nhanh việc ly hôn của tôi. Quý Công ty cho tôi 
hỏi tôi có thể yêu của Tòa án giải quyết luôn mà không cần chuyển đơn qua Trung tâm hòa 
giải, đối thoại tại Tòa án không?"

                Gia hạn giấy phép thành lập văn phòng đại diện của thương nhân nước ngoài tại 
               Việt Nam
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Luật sư LÊ CAO

Tháng 5.2020, ông A bị Tòa án nhân dân 
Cấp cao tại TP H tuyên xử ông hình phạt tù 
và buộc ông phải bồi thường cho nhà nước 
một số tiền, thu hồi một số tài sản, buộc kê 
biên đối với một số tài sản (là nhà và quyền 
sử dụng đất) để đảm bảo thi hành án. Bản 
án chưa xem xét và tuyên xử liên quan đến 
vấn đề dân sự liên quan đến tài sản chung, 
tài sản riêng của ông A, bà B trong thời kỳ 
hôn nhân. Một số tài sản đứng tên của ông 
hoặc của vợ chồng ông hoặc một số tài sản 
khác đứng tên riêng của vợ ông là bà B. 
Bản án cũng tuyên giành quyền khởi kiện 
cho các cá nhân, tổ chức liên quan đến các 
dự án, bất động sản bị thu hồi bằng một vụ 
kiện dân sự khác khi có yêu cầu. 

Tháng 11.2020, bà B có đơn khởi kiện 
gửi đến Tòa án nhân dân quận C, thành phố 
N để yêu cầu chia phần tài sản chung của 
bà B với ông A và yêu cầu công nhận tài sản 
riêng của bà B trong thời kỳ hôn nhân. Tòa 
án nhân dân quận C đã có thông báo trả lại 
đơn khởi kiện với lý do là “sự việc đã được 
giải quyết bằng bản án, quyết định đã có 
hiệu lực pháp luật của Tòa án hoặc quyết 

định đã có hiệu lực của cơ quan nhà nước 
có thẩm quyền”.1Bản án có hiệu lực mà Tòa 
án viện dẫn để trả đơn khởi kiện đó chính là 
bản án hình sự xét xử đối với ông A. Không 
đồng ý với thông báo trả đơn khởi kiện của 
Tòa án, bà B đã khiếu nại vì cho rằng sự 
việc yêu cầu giải quyết tranh chấp của bà 
chưa được giải quyết bằng bất kỳ một bản 
án nào của Tòa án đã có hiệu lực pháp luật. 

ĐIỀU KIỆN ĐỂ TÒA ÁN THỤ 
LÝ GIẢI QUYẾT MỘT VỤ ÁN DÂN 
SỰ THEO QUY ĐỊNH CỦA PHÁP 
LUẬT 

Theo pháp luật Việt Nam, quyền yêu cầu 
Tòa án bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp 
(trong đó có quyền khởi kiện vụ án dân 
sự) được quy định rằng cơ quan, tổ chức, 
cá nhân do Bộ luật này quy định có quyền 
khởi kiện vụ án dân sự, yêu cầu giải quyết 
việc dân sự tại Tòa án có thẩm quyền để yêu 

1. Bản án hình sự phúc thẩm số 158/2020/HS-
PT ngày 12.5.2020 của Tòa án nhân dân cấp 
cao tại Hà Nội và Thông báo Trả lại Đơn khởi 
kiện số 02/TB-TA ngày 08.01.2021 của Tòa án 
nhân dân quận Hải Châu, TP Đà Nẵng. 

Không ai đang yên đang lành muốn dây vào kiện tụng nếu họ không cảm thấy bất 
công xảy ra, quyền lợi bị mất mát, công lý không được thực thi. Đi kiện vì thế từ xưa 
đến nay phải nói là chuyện chẳng hào hứng gì, phải làm việc này khi tình thế buộc phải 
làm chứ không mấy ai làm vì thích lên thì kiện tụng. Nhưng, khi nào đi kiện thì sẽ được 
tòa án giải quyết, khi nào đi kiện thì bị tòa trả lại đơn. Từ một tình huống thực tiễn người 
khởi kiện bị tòa án trả lại đơn khởi kiện, chúng tôi dẫn lại các quy định của pháp luật về 
điều kiện để có thể khởi kiện tại tòa trong một vụ án dân sự. Đồng thời, qua các quy định 
được dẫn đó, đối chiếu với tình huống được dẫn để xem liệu việc trả lại đơn khởi kiện 
của tòa án đã đúng quy định của pháp luật hay chưa, cần phải hiểu về trường hợp trả lại 
đơn khởi kiện khi sự việc khởi kiện đã được giải quyết bằng bản án, quyết định đã có 
hiệu lực pháp luật của Tòa án như thế nào cho đúng luật.



4

cầu Tòa án bảo vệ công lý, bảo vệ quyền 
con người, quyền công dân, bảo vệ lợi ích 
của Nhà nước, quyền và lợi ích hợp pháp 
của mình hoặc của người khác.2 Hay như 
Điều 30 Bộ luật tố tụng dân sự của Pháp thì 
quyền tham gia tố tụng đối với người có yêu 
cầu là quyền được trình bày về nội dung yêu 
cầu của mình để thẩm phán quyết định xem 
yêu cầu như vậy là có căn cứ hay không có 
căn cứ.3  Thế nhưng, không phải khi nào và 
bất kỳ trường hợp nào tòa án cũng buộc phải 
thụ lý để giải quyết. Theo pháp luật tố tụng 
dân sự hiện hành, luật chỉ ra 7 trường hợp 
tòa án trả lại đơn khởi kiện: (i) Người khởi 
kiện không có quyền khởi kiện hoặc không 
có đủ năng lực hành vi tố tụng dân sự; (ii) 
Chưa có đủ điều kiện khởi kiện theo quy 
định của pháp luật; (iii) Sự việc đã được giải 
quyết bằng bản án, quyết định đã có hiệu 
lực pháp luật của Tòa án hoặc quyết định đã 
có hiệu lực của cơ quan nhà nước có thẩm 
quyền; (iv) Người khởi kiện không nộp biên 
lai thu tiền tạm ứng án phí cho Tòa án theo 
quy định; (v) Vụ án không thuộc thẩm quyền 
giải quyết của Tòa án; (vi) Người khởi kiện 
không sửa đổi, bổ sung đơn khởi kiện theo 
yêu cầu của Thẩm phán theo quy định; (vii) 
Người khởi kiện rút đơn khởi kiện.4 

Từ việc dẫn chiếu các trường hợp bị trả 
lại đơn khởi kiện theo pháp luật Việt Nam 
nêu trên, có thể suy luận ngược lại những 
điều kiện để chủ thể có thể khởi kiện vụ án 
dân sự như sau: (i) điều kiện về chủ thể khởi 
kiện; (ii) sự việc khởi kiện thuộc thẩm quyền 
của tòa án; (iii) sự việc khởi kiện chưa được 
giải quyết bằng bản án/quyết định đã có 
hiệu lực của Tòa án hoặc cơ quan có thẩm 
quyền khác; (iv) đơn khởi kiện và chứng 
cứ, tài liệu khởi kiện phải đảm bảo yêu cầu 

2. Điều 4, Bộ luật tố tụng dân sự 2015. 
3. Bộ luật tố tụng dân sự của nước Cộng hoà 
Pháp, Nxb Chính trị quốc gia 1998. 
4. Điều 192, Bộ luật tố tụng dân sự 2015. 

theo quy định của pháp luật; (v) Hoàn thành  
nghĩa vụ về tạm ứng án phí của tòa án. 

Như vậy, để đảm bảo đủ điều kiện để tòa 
án thụ lý giải quyết đơn khởi kiện, thì năm 
vấn đề được nêu phải đảm bảo, cụ thể vào 
những vấn đề một thì theo quy định của pháp 
luật cũng đã có những quy định rõ, cần nhận 
thức đúng, áp dụng đúng là người khởi kiện 
có thể tiếp cận được với việc yêu cầu tòa án 
giải quyết những tranh chấp phát sinh. Dưới 
đây, chúng tôi dẫn lại các quy định của pháp 
luật hiện hành về các điều kiện này như sau: 

Thứ nhất, về điều kiện chủ thể khởi 
kiện. 

- Người khởi kiện phải có năng lực pháp 
luật tố tụng dân sự và năng lực hành vi tố 
tụng dân sự theo luật định. Theo đó, năng 
lực pháp luật tố tụng dân sự là khả năng có 
các quyền, nghĩa vụ trong tố tụng dân sự do 
pháp luật quy định. Năng lực hành vi tố tụng 
dân sự là khả năng tự mình thực hiện quyền, 
nghĩa vụ tố tụng dân sự hoặc ủy quyền cho 
người đại diện tham gia tố tụng dân sự.5 

- Chủ thể khởi kiện phải có quyền và lợi 
ích cần được bảo vệ hoặc được pháp luật 
trao quyền khởi kiện để bảo vệ lợi ích của 
chủ thể khác. Bộ luật tố tụng dân sự 2015 
chỉ rõ nguyên đơn trong vụ án dân sự là 
người khởi kiện, hoặc người được cơ quan, 
tổ chức, cá nhân khác do Bộ luật này quy 
định khởi kiện để yêu cầu Tòa án giải quyết 
vụ án dân sự khi cho rằng quyền và lợi ích 
5. Điều 69 Bộ luật tố tụng dân sự 2015. 
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hợp pháp của người đó bị xâm phạm. Cơ 
quan, tổ chức khởi kiện vụ án dân sự để yêu 
cầu Tòa án bảo vệ lợi ích công cộng, lợi 
ích của Nhà nước thuộc lĩnh vực mình phụ 
trách.6 

Vấn đề chủ thể khởi kiện cũng được lưu ý 
trường hợp người khởi kiện không có quyền 
khởi kiện theo quy định tại Điều 186 và Điều 
187 của Bộ luật này hoặc không có đủ năng 
lực hành vi tố tụng dân sự được hướng dẫn 
tại Điều 2, Nghị quyết 04/2017/NQ-HĐTP, 
theo đó: 

(i) Cơ quan, tổ chức, cá nhân không thuộc 
một trong các chủ thể quy định tại Điều 186 
Bộ luật tố tụng dân sự năm 2015 là trường 
hợp người làm đơn khởi kiện không nhằm 
bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho chính 
mình hoặc bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp 
của cơ quan, tổ chức, cá nhân mà mình là 
người đại diện hợp pháp. 

(ii) Cơ quan, tổ chức, cá nhân không thuộc 
một trong các chủ thể quy định tại Điều 187 
Bộ luật tố tụng dân sự năm 2015 là trường 
hợp người làm đơn khởi kiện không thuộc 
trường hợp theo quy định của pháp luật có 
quyền khởi kiện để bảo vệ quyền và lợi ích 
hợp pháp của người khác, lợi ích công cộng 
và lợi ích của Nhà nước.

Ví dụ: Tổ chức A (không phải là tổ chức 
xã hội tham gia bảo vệ quyền lợi người 
tiêu dùng theo quy định tại khoản 1 Điều 
27 Luật bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng 
năm 2010) cho rằng Công ty B bán hàng 
hóa không đúng tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ 
thuật, chất lượng, số lượng, tính năng, công 
dụng như đã công bố, niêm yết, quảng cáo 
hoặc cam kết dẫn đến việc chị C (người tiêu 
dùng) mua sử dụng bị thiệt hại nên Tổ chức 
A làm đơn khởi kiện yêu cầu Tòa án buộc 
Công ty B bồi thường thiệt hại cho chị C. 
Trường hợp này, Tổ chức A không có quyền 

6. Khoản 2, Điều 68 Bộ luật tố tụng dân sự 
2015. 

khởi kiện vụ án bảo vệ quyền lợi người tiêu 
dùng theo quy định tại khoản 3 Điều 187 Bộ 
luật tố tụng dân sự năm 2015.

(iii) Yêu cầu khởi kiện của cơ quan, tổ 
chức, cá nhân không cần xác minh, thu thập 
chứng cứ cũng đủ căn cứ kết luận là không 
có việc quyền và lợi ích hợp pháp của họ bị 
xâm phạm hoặc cần bảo vệ.

Ví dụ: Cụ A chết năm 2010, để lại di 
sản là căn nhà X nhưng không có di chúc 
và không có thỏa thuận khác. Cụ A có con 
là ông B (còn sống, có năng lực hành vi 
dân sự đầy đủ và không thuộc trường hợp 
không được quyền hưởng di sản theo Điều 
621 Bộ luật dân sự năm 2015). Trường hợp 
này, theo quy định của pháp luật về thừa kế 
thì anh C là con của ông B không có quyền 
khởi kiện yêu cầu chia di sản của cụ A theo 
pháp luật.7 

Như vậy, chủ thể khởi kiện phải có quyền 
và lợi ích hợp pháp thì mới có quyền đi thưa 
kiện, như chủ nợ thì có quyền khởi kiện vậy, 
kiện hay không là tùy thuộc vào họ, nhưng 
nếu không phải là chủ nợ thì không được đi 
kiện để đòi nợ người khác không nợ gì mình 
cả. “Chủ nợ có quyền đi thưa để đòi tiền 
người ta thiếu mình, nhưng không muốn sử 
dụng quyền này thì thôi”.8 

Thứ hai, sự việc khởi kiện phải thuộc 
thẩm quyền của tòa án. 

Luật hiện hành cho phép cơ quan, tổ 
chức, cá nhân có quyền khởi kiện vụ án dân 
sự tại Tòa án có thẩm quyền để yêu cầu Tòa 
án bảo vệ công lý, bảo vệ quyền con người, 
quyền công dân, bảo vệ lợi ích của Nhà 
nước, quyền và lợi ích hợp pháp của mình 
hoặc của người khác.9 Theo trình tự, thủ tục 
Bộ luật tố tụng dân sự quy định thì chủ thể 
có quyền khởi kiện để Tòa án nhân dân giải 

7. Điều 2, Nghị quyết 04/2017/NQ-HĐTP. 
8. Nguyễn Huy Đẩu (1962), Luật Dân sự - Tố 
tụng Việt Nam, Sài Gòn. [tr. 37]. 
9. Khoản 1, Điều 4 Bộ luật tố tụng dân sự 2015. 
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quyết các vụ án về tranh chấp dân sự, hôn 
nhân và gia đình, kinh doanh, thương mại, 
lao động (vụ án dân sự)10. 

Thế nhưng trong chính các vấn đề về 
mặt thẩm quyền đó, không phải trường hợp  
tranh chấp nào cũng được giải quyết mà 
tòa án chỉ giải quyết những yêu cầu đối 
với những loại sự việc thuộc đối tượng giải 
quyết của tòa án. Từ đó luật có phân định 
thẩm quyền khác nhau giữa Tòa án và các 
cơ quan, tổ chức khác hay sự khác nhau giữa 
các Tòa chuyên trách trong cùng một Tòa án 
là không giống nhau. Chính vì lẽ đó, việc 
khởi khởi kiện được Tòa án thụ lý giải quyết 
khi nội dung tranh chấp thuộc thẩm quyền 
theo loại việc của Tòa án, khi có nội dung 
tranh chấp không thuộc thẩm quyền theo 
loại việc được pháp luật quy định thì Tòa 
án sẽ trả lại đơn khởi kiện hoặc chuyển đơn 
đến cơ quan, tổ chức có thẩm quyền khác 
giải quyết theo quy định của pháp luật. Cần 
lưu ý, những tranh chấp thuộc thẩm quyền 
theo loại việc của tòa án được quy định cụ 
thể tùy theo từng loại tranh chấp về dân sự, 
hôn nhân gia đình, kinh doanh thương mại, 
lao động, (theo các Điều 26, 28, 30, 32 của 
Bộ luật tố tụng dân sự 2015). 

Trong vấn đề thuộc thẩm quyền của Tòa 
án, có những quy định liên quan đến điều 
kiện để một tranh chấp được giải quyết tại 
tòa án, do đó trong một số trường hợp phải 
đáp ứng một số điều kiện theo quy định của 
pháp luật thì mới đảm bảo điều kiện để Tòa 
án thụ lý.11 Vến đề này được hướng dẫn tại 
Điều 3, Nghị quyết số 04/2017/NQ-HĐTP 
như sau: 

Chưa có đủ điều kiện khởi kiện theo quy 
định của pháp luật là trường hợp pháp luật 
tố tụng dân sự, pháp luật khác có quy định 
về các điều kiện để cơ quan, tổ chức, cá 

10. Điều 1, Bộ luật tố tụng dân sự 2015. 
11. Điểm b, khoản 1, Điều 192 Bộ luật tố tụng 
dân sự 2015. 

nhân khởi kiện yêu cầu Tòa án bảo vệ quyền 
và lợi ích hợp pháp của mình hoặc bảo vệ 
quyền và lợi ích hợp pháp của người khác, 
lợi ích công cộng và lợi ích của Nhà nước 
nhưng người khởi kiện đã khởi kiện đến Tòa 
án khi còn thiếu một trong các điều kiện đó.

Ví dụ: Công ty A là người sử dụng lao 
động ký hợp đồng với ông B, trong hợp 
đồng ghi rõ ông B sẽ được Công ty cho đi 
học nghề 01 năm, đồng thời ông B có nghĩa 
vụ làm việc tại Công ty ít nhất là 05 năm 
kể từ thời điểm học xong. Tuy nhiên, sau 
khi học xong ông B chỉ làm việc ở Công ty 
A 02 năm. Công ty A khởi kiện ông B ra 
Tòa án buộc ông B hoàn trả chi phí đào tạo 
học nghề khi chưa tiến hành thủ tục hòa giải 
của hòa giải viên lao động. Trường hợp này, 
theo quy định tại Điều 201 Bộ luật lao động 
năm 2012, khoản 1 Điều 32 Bộ luật tố tụng 
dân sự năm 2015 thì Công ty A chưa đủ điều 
kiện khởi kiện vụ án.

Đối với tranh chấp ai là người có quyền 
sử dụng đất mà chưa được hòa giải tại Ủy 
ban nhân dân xã, phường, thị trấn nơi có đất 
tranh chấp theo quy định tại Điều 202 Luật 
đất đai năm 2013 thì được xác định là chưa 
có đủ điều kiện khởi kiện quy định tại điểm 
b khoản 1 Điều 192 Bộ luật tố tụng dân sự 
năm 2015.

Đối với tranh chấp khác liên quan đến 
quyền sử dụng đất như: tranh chấp về giao 

Tòa án nhân dân cấp cao tại Đà Nẵng.
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dịch liên quan đến quyền sử dụng đất, tranh 
chấp về thừa kế quyền sử dụng đất, chia tài 
sản chung của vợ chồng là quyền sử dụng 
đất,... thì thủ tục hòa giải tại Ủy ban nhân 
dân xã, phường, thị trấn nơi có đất tranh 
chấp không phải là điều kiện khởi kiện vụ 
án.12

Liên kết giữa vấn đề chủ thể khởi kiện ở 
phần trình bày trên với vấn đề thẩm quyền 
của tòa án, có thể thấy vấn đề điều kiện khởi 
kiện nhiều khi lại được quy định trong các 
văn bản luật về nội dung chứ không phải 
văn bản luật về tố tụng, điều đó chứng minh 
một thực tế là vấn đề khởi kiện được quy 
định trên mối quan hệ giữa cả luật nội dung 
và pháp luật tố tụng. Khi bàn về mối liên hệ 
này, Giáo sư N. Fricero cho rằng mối liên hệ 
giữa tố quyền và quyền lợi, theo đó “Quyền 
lợi (quyền chủ quan) là đối tượng của tố 
quyền, và học lý phân loại các tố quyền căn 
cứ vào đối tượng này : tố quyền động sản 
có đối tượng là một quyền lợi động sản, tố 
quyền bất động sản là một quyền lợi bất 
động sản ; tố quyền đối nhân dùng cho một 
quyền lợi đối nhân, tố quyền đối vật dùng 
cho một quyền lợi đối vật, tố quyền hỗn hợp 
liên quan tới một quyền lợi đối nhân và một 
quyền lợi đối vật được sinh ra từ cùng một 
hành vi pháp lý”. Do đó, quyền lợi gắn với 
quan hệ pháp luật dân sự, hôn nhân gia đình, 
thương mại, lao động chính là đối tượng của 
quyền khởi kiện và là cơ sở của quyền này.13 
Từ đó cho thấy, quyền của chủ thể khởi kiện 
trong mối tương thích với các quyền lợi mà 
họ khởi kiện cần được đặt trong mối quan 
12. Điều 3, Nghị quyết 04/2017/NQ-HĐTP. 
13. Trần Anh Tuấn (2008), “Quyền khởi kiện 
và việc xác định tư cách tham gia tố tụng”, 
Tạp chí Tòa án, (23), xem https://thongtin-
phapluatdansu.edu.vn/2011/08/19/09/21/
quy%E1%BB%81n-kh%E1%BB%9Fi-ki%E1%B-
B%87n-v-vi%E1%BB%87c-xc-d%E1%BB%8B-
nh-t%C6%B0-cch-tham-gia-t%E1%BB%91-
t%E1%BB%A5ng/., truy cập ngày 8.7.2021.

hệ với nhau, chính điều đó tạo ra những 
cách thức xác lập điều kiện có liên quan đến 
các quy định thực định về luật nội dung và 
do đó, khi đảm bảo điều kiện nhất định thì 
mới phát sinh đầy đủ quyền khởi kiện. Từ 
đó, có một số trường hợp dù đã quy định 
tranh chấp thuộc thẩm quyền của tòa án, 
nhưng theo luật phải qua một số điều kiện 
để đảm bảo tranh chấp đó được thụ lý giải 
quyết trên thực tế.

 Thứ ba, sự việc khởi kiện chưa 
được giải quyết bằng bản án/quyết định 
đã có hiệu lực của Tòa án hoặc cơ quan có 
thẩm quyền khác. 

Quy định một sự việc đã được giải quyết 
bằng bản án/quyết định đã có hiệu lực của 
Tòa án hoặc cơ quan có thẩm quyền khác 
thì không được khởi kiện nữa nhằm đảm 
bảo tránh lạm dụng việc khởi kiện lặp lại 
một vấn đề, đồng thời đảm bảo nguyên tắc 
bản án/quyết định đã có hiệu lực của Tòa 
án hoặc cơ quan có thẩm quyền [cơ quan 
giải quyết tranh chấp về đất đai, lao động; 
trọng tài thương mại…] phải có giá trị thực 
thi trên thực tế. Trừ một số trường hợp đặc 
thù, những sự việc có thể vẫn được khởi 
kiện lại bao gồm: vụ án mà Tòa án bác đơn 
yêu cầu ly hôn, yêu cầu thay đổi nuôi con, 
thay đổi mức cấp dưỡng, mức bồi thường 
thiệt hại, yêu cầu thay đổi người quản lý tài 
sản, thay đổi người quản lý di sản, thay đổi 
người giám hộ hoặc vụ án đòi tài sản, đòi tài 
sản cho thuê, cho mượn, đòi nhà, đòi quyền 
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sử dụng đất cho thuê, cho mượn, cho ở nhờ 
mà Tòa án chưa chấp nhận yêu cầu và theo 
quy định của pháp luật được quyền khởi 
kiện lại.14 

Việc không kiện lại những sự việc đã 
được giải quyết là điều tất yếu tránh lạm 
dụng quyền khởi kiện, tránh một vấn đề đã 
được giải quyết bằng một phán quyết đã có 
hiệu lực nhưng lại không được thực thi, xem 
lờn bản án/quyết định của tòa án. Việc buộc 
thực thi các phán quyết đã có hiệu lực của 
tòa án hoặc cơ quan có thẩm quyền khác 
cũng là cách thức đảm bảo hiệu lực thực tế 
của các phán quyết. Do đó, pháp luật tố tụng 
dân sự yêu cầu đương sự sử dụng quyền của 
mình một cách thiện chí, không được lạm 
dụng để gây cản trở hoạt động tố tụng của 
Tòa án, đương sự khác.15

Thứ tư, đơn khởi kiện và chứng cứ, tài 
liệu khởi kiện phải đảm bảo yêu cầu theo 
quy định của pháp luật. 

 Nhiều khi tiếp cận công lý được hay 
không có lúc đơn giản là chúng ta có nộp 
được một đơn khởi kiện đúng và đủ các điều 
kiện cần thiết để đảm bảo Đơn khởi kiện và 
chứng cứ kèm theo hay không. 

 Khi làm đơn khởi kiện, cần lưu ý 
trong một số trường hợp để đảm bảo việc 
làm đơn, ký đơn cũng đảm bảo điều kiện để 
được thụ lý, do đó Bộ luật tố tụng dân sự 
2015 quy định về việc làm đơn khởi kiện tại 
Điều 189 như sau: 

(i) Đối với cá nhân khởi kiện
a) Cá nhân có đầy đủ năng lực hành vi 

tố tụng dân sự thì có thể tự mình hoặc nhờ 
người khác làm hộ đơn khởi kiện vụ án. Tại 
mục tên, địa chỉ nơi cư trú của người khởi 
kiện trong đơn phải ghi họ tên, địa chỉ nơi 
cư trú của cá nhân đó; ở phần cuối đơn, cá 

14. Điểm c, khoản 1, Điều 192 Bộ luật tố tụng 
dân sự 2015. 
15. Khoản 25, Điều 70 Bộ luật tố tụng dân sự 
2015. 

nhân đó phải ký tên hoặc điểm chỉ;
b) Cá nhân là người chưa thành niên, 

người mất năng lực hành vi dân sự, người 
có khó khăn trong nhận thức, làm chủ hành 
vi thì người đại diện hợp pháp của họ có thể 
tự mình hoặc nhờ người khác làm hộ đơn 
khởi kiện vụ án. Tại mục tên, địa chỉ nơi cư 
trú của người khởi kiện trong đơn phải ghi 
họ tên, địa chỉ nơi cư trú của người đại diện 
hợp pháp của cá nhân đó; ở phần cuối đơn, 
người đại diện hợp pháp đó phải ký tên hoặc 
điểm chỉ;

c) Cá nhân thuộc trường hợp quy định tại 
điểm a và điểm b khoản này là người không 
biết chữ, người khuyết tật nhìn, người không 
thể tự mình làm đơn khởi kiện, người không 
thể tự mình ký tên hoặc điểm chỉ thì có thể 
nhờ người khác làm hộ đơn khởi kiện và 
phải có người có đủ năng lực tố tụng dân sự 
làm chứng. Người làm chứng phải ký xác 
nhận vào đơn khởi kiện. 

(ii) Đối với cơ quan, tổ chức khởi kiện
Cơ quan, tổ chức là người khởi kiện thì 

người đại diện hợp pháp của cơ quan, tổ 
chức đó có thể tự mình hoặc nhờ người khác 
làm hộ đơn khởi kiện vụ án. Tại mục tên, 
địa chỉ của người khởi kiện phải ghi tên, địa 
chỉ của cơ quan, tổ chức và họ, tên, chức vụ 
của người đại diện hợp pháp của cơ quan, 
tổ chức đó; ở phần cuối đơn, người đại diện 
hợp pháp của cơ quan, tổ chức phải ký tên 
và đóng dấu của cơ quan, tổ chức đó; trường 
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hợp tổ chức khởi kiện là doanh nghiệp thì 
việc sử dụng con dấu theo quy định của 
Luật doanh nghiệp.

 (iii) Về nội dung đơn khởi kiện phải 
có những nội dung chính như sau

- Ngày, tháng, năm làm đơn khởi kiện; 
- Tên Tòa án nhận đơn khởi kiện; 
- Tên, nơi cư trú, làm việc của người khởi 

kiện là cá nhân hoặc trụ sở của người khởi 
kiện là cơ quan, tổ chức; số điện thoại, fax 
và địa chỉ thư điện tử (nếu có). Trường hợp 
các bên thỏa thuận địa chỉ để Tòa án liên hệ 
thì ghi rõ địa chỉ đó; 

- Tên, nơi cư trú, làm việc của người có 
quyền và lợi ích được bảo vệ là cá nhân hoặc 
trụ sở của người có quyền và lợi ích được 
bảo vệ là cơ quan, tổ chức; số điện thoại, fax 
và địa chỉ thư điện tử (nếu có); 

- Tên, nơi cư trú, làm việc của người bị 
kiện là cá nhân hoặc trụ sở của người bị kiện 
là cơ quan, tổ chức; số điện thoại, fax và địa 
chỉ thư điện tử (nếu có). Trường hợp không 
rõ nơi cư trú, làm việc hoặc trụ sở của người 
bị kiện thì ghi rõ địa chỉ nơi cư trú, làm việc 
hoặc nơi có trụ sở cuối cùng của người bị 
kiện; 

- Tên, nơi cư trú, làm việc của người có 
quyền lợi, nghĩa vụ liên quan là cá nhân 
hoặc trụ sở của người có quyền lợi, nghĩa vụ 
liên quan là cơ quan, tổ chức; số điện thoại, 
fax và địa chỉ thư điện tử (nếu có).

Trường hợp không rõ nơi cư trú, làm việc 
hoặc trụ sở của người có quyền lợi, nghĩa vụ 
liên quan thì ghi rõ địa chỉ nơi cư trú, làm 
việc hoặc nơi có trụ sở cuối cùng của người 
có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan;

- Quyền, lợi ích hợp pháp của người khởi 
kiện bị xâm phạm; những vấn đề cụ thể yêu 
cầu Tòa án giải quyết đối với người bị kiện, 
người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan;

Lưu ý: Địa chỉ “nơi cư trú, làm việc hoặc 
nơi có trụ sở cuối cùng” của người bị kiện, 
người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan quy 

định tại điểm đ, e khoản 4 Điều 189 Bộ luật 
tố tụng dân sự năm 2015 là địa chỉ người 
bị kiện, người có quyền lợi, nghĩa vụ liên 
quan đã từng cư trú, làm việc hoặc có trụ sở 
mà người khởi kiện biết được gần nhất tính 
đến thời điểm khởi kiện và được cơ quan, tổ 
chức có thẩm quyền cấp, xác nhận hoặc có 
căn cứ khác chứng minh.16

- Họ, tên, địa chỉ của người làm chứng 
(nếu có);

- Danh mục tài liệu, chứng cứ kèm theo 
đơn khởi kiện.

(v) Kèm theo đơn khởi kiện phải có tài 
liệu, chứng cứ chứng minh quyền, lợi ích 
hợp pháp của người khởi kiện bị xâm phạm. 
Trường hợp vì lý do khách quan mà người 
khởi kiện không thể nộp đầy đủ tài liệu, 
chứng cứ kèm theo đơn khởi kiện thì họ 
phải nộp tài liệu, chứng cứ hiện có để chứng 
minh quyền, lợi ích hợp pháp của người 
khởi kiện bị xâm phạm. Người khởi kiện bổ 
sung hoặc giao nộp bổ sung tài liệu, chứng 
cứ khác theo yêu cầu của Tòa án trong quá 
trình giải quyết vụ án.

Ngoài ra, cần phải hiểu rằng, quyền khởi 
kiện được thể hiện qua các hình thức đơn 
khác nhau trong đó có đơn khởi kiện, đơn 
phản tố (khi có tư cách là bị đơn), đơn yêu 
cầu độc lập đối với người có quyền lợi, ng-
hĩa vụ liên quan. Do đó, với các hình thức 
đơn cụ thể trong các trường hợp cụ thể này 
thì khi yêu cầu tòa án giải quyết tranh chấp 
trong một vụ án dân sự cũng phải đảm bảo 
các yêu cầu chung về hình thức trình bày và 
các chứng cứ, hồ sơ, tài liệu kèm theo đơn 
để đảm bảo được thụ lý đơn khởi kiện, đơn 
phản tố hoặc yêu cầu độc lập. 

Thứ năm, hoàn thành nghĩa vụ về tạm 
ứng án phí của tòa án. 

Nguyên đơn, bị đơn có yêu cầu phản tố 
đối với nguyên đơn và người có quyền lợi, 

16. Khoản 3, Điều 5, Nghị quyết 04/2017/NQ-
HĐTP. 
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nghĩa vụ liên quan có yêu cầu độc lập trong 
vụ án dân sự phải nộp tiền tạm ứng án phí 
sơ thẩm, trừ trường hợp được miễn hoặc 
không phải nộp tiền tạm ứng án phí.17 Trong 
thời hạn 07 ngày, kể từ ngày nhận được giấy 
báo của Tòa án về việc nộp tiền tạm ứng án 
phí, người khởi kiện phải nộp tiền tạm ứng 
án phí và nộp cho Tòa án biên lai thu tiền 
tạm ứng án phí.18 Do đó, để được thụ lý giải 
quyết thì người khởi kiện phải nộp tạm ứng 
án phí và chứng minh việc nộp đó cho tòa án 
để được thụ lý giải quyết. 

Như vậy, theo luật hiện hành được dẫn 
ở trên, cần có 5 điều kiện để đảm bảo rằng 
không phải vì thiếu một trong những điều 
kiện đó mà tòa án trả lại đơn khởi kiện cho 
người khởi kiện, nghĩa là điều kiện để được 
tòa án thụ lý giải quyết phải được đảm bảo 
bởi 5 điều kiện được tổng hợp lại từ việc 
soi chiếu ngược với 7 trường hợp bị trả đơn 
khởi kiện và các quy định có liên quan trong 
Bộ luật tố tụng dân sự 2015. 

QUY ĐỊNH VỀ TRƯỜNG HỢP TRẢ 
LẠI ĐƠN KHỞI KIỆN KHI SỰ VIỆC 
ĐÃ ĐƯỢC GIẢI QUYẾT BẰNG BẢN 
ÁN/QUYẾT ĐỊNH ĐÃ CÓ HIỆU LỰC 
CỦA TÒA ÁN TỪ TÌNH HUỐNG THỰC 
TIỄN

Trở lại với tình huống thực tiễn ở đầu bài 
viết, lý do trả lại đơn khởi kiện của tòa án 
chỉ ghi một lý do duy nhất là trả lại đơn khởi 
kiện do sự việc đã được giải quyết bằng bản 
án/quyết định đã có hiệu lực của tòa án, có 
nghĩa là giả định chúng ta xem như các điều 
kiện khác của việc khởi kiện đã đảm bảo. 
Vậy đối chiếu với tình huống thực tiễn mà 
chúng tôi nêu thì việc trả lại đơn khởi kiện 
của tòa án có đúng không, chúng tôi nêu 
một số vấn đề để lý giải và tìm câu trả lời 

17. Khoản 1, Điều 146 Bộ luật tố tụng dân sự 
2015. 
18. Khoản 2, Điều 195 Bộ luật tố tụng dân sự 
2015. 

cho vấn đề này như sau: 
Thứ nhất, sự việc khởi kiện mà người 

khởi kiện yêu cầu tòa án giải quyết trong 
tình huống bị trả đơn khởi kiện có thuộc 
thẩm quyền của Tòa án hay không? 

Sự việc được nhắc tới tại điểm c, khoản 
1, Điều 192 Bộ luật tố tụng dân sự 2015 có 
thể hiểu là tranh chấp dân sự mà người khởi 
kiện yêu cầu tòa án giải quyết. Trong trường 
hợp cụ thể này là tranh chấp về về vấn đề 
chia tài sản riêng và công nhận tài sản chung 
trong thời kỳ hôn nhân giữa bà B và ông A. 
Như vậy, trường hợp này được xác định là 
tranh chấp về hôn nhân và gia đình thuộc 
thẩm quyền giải quyết của Tòa án được quy 
định tại khoản 2, Điều 28 Bộ luật tố tụng 
dân sự 2015.  

Đây là tranh chấp về hôn nhân và gia đình 
và theo quy định của pháp luật hiện hành thì 
tranh chấp này được giải quyết bằng tòa án. 
Khác với một tranh chấp nào đó khác về đất 
đai hay lao động hay kinh doanh thương mại, 
trường hợp này thẩm quyền giải quyết thuộc 
về Tòa án19 mà không có khả năng thứ hai 
là tranh chấp thuộc thẩm quyền của cá nhân, 
cơ quan có khác [UBND có thẩm quyền, Bộ 
trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường (giải 
quyết tranh chấp về đất đai); Hòa giải viên 
lao động, Hội đồng trọng tài lao động (giải 
quyết tranh chấp về lao động); Trọng tài 
thương mại (giải quyết tranh chấp theo pháp 
luật Trọng tài thương mại)…]. 
19. Điều 25, Điều 27 Bộ luật tố tụng dân sự 
2015. 
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Ngoại trừ các trường hợp theo quy định 
của Luật Hòa giải, Đối thoại tại Tòa án năm 
2020 mà các bên đồng ý hòa giải thông qua 
thủ tục hòa giải được thực hiện trước khi 
Tòa án thụ lý vụ án, thì vụ việc sẽ được Tòa 
án giải quyết theo thủ tục tố tụng dân sự. 

Thứ hai, sự việc khởi kiện đã được giải 
quyết bằng bản án/quyết định đã có hiệu 
lực của Tòa án hoặc cơ quan có thẩm 
quyền hay chưa?

Trong tình huống được nêu tại bài viết 
này, tranh chấp về yêu cầu chia tài sản trong 
thời kỳ hôn nhân và công nhận tài sản riêng 
của bà B trong hôn nhân với ông A chưa 
được xem xét giải quyết bởi bản án hình sự. 
Tranh chấp này chưa có việc xem xét giải 
quyết vì thực tế các bên liên quan cũng chưa 
yêu cầu xem xét giải quyết tranh chấp này. 
Bản án chỉ nêu là thu hồi một số tài sản của 
ông A và bà B, đồng thời kê biên để đảm bảo 
cho việc thi hành án (người phải thi hành án 
là ông A) đối với một số tài sản khác.20 Như 
vậy, nếu Tòa án nhân dân quận C lấy lý do 
vì bản án đã tuyên thu hồi tài sản, kê biên tài 
sản của ông A và bà B nên xem sự việc khởi 
kiện của bà B là đã được giải quyết bằng 
một bản án đã có hiệu lực pháp luật21 thì có 
đúng không, cách hiểu đó có đúng với tinh 
thần của quy định tại điểm c, khoản 1, Điều 
192 Bộ luật tố tụng dân sự 2015 hay không 
là vấn đề cần phải làm rõ để tránh việc trả lại 
đơn khởi kiện không đúng, làm mất quyền 
khởi kiện của bà B. 

Theo quan điểm của chúng tôi, cần phải 
hiểu rằng vụ án hình sự xét xử đối với ông 
A theo theo pháp luật có thể áp dụng các 
biện pháp về xử lý vật chứng, kê biên tài sản 
hoặc kiến nghị xử lý thu hồi đối với tài sản 
20. Bản án hình sự phúc thẩm số 158/2020/HS-
PT ngày 12.5.2020 của Tòa án nhân dân cấp 
cao tại Hà Nội. 
21. Thông báo Trả lại Đơn khởi kiện số 02/TB-
TA ngày 08.01.2021 của Tòa án nhân dân quận 
Hải Châu, TP Đà Nẵng.

là quyền sử dụng đất do vi phạm pháp luật 
về đất đai, nhưng các vấn đề này là nhằm để 
áp dụng chế tài đối với ông A theo quy định 
của tố tụng hình sự. Những việc đó trên thực 
tế không phải là hoạt động giải quyết tranh 
chấp dân sự trong vụ án hình sự, ở đây cụ thể 
là không có việc giải quyết việc yêu cầu của 
bà B liên quan đến vấn đề chia tài sản chung 
và công nhận tài sản riêng trong thời kỳ hôn 
nhân. Do đó, dù tài sản chung, tài sản riêng 
của ông A, bà B được liệt kê trong bản án 
như là đối tượng của việc thu hồi, kê biên thì 
điều đó không thể xem là các yêu cầu tranh 
chấp về tài sản đó đã được xử lý, giải quyết 
bằng bản án đã có hiệu lực pháp luật. Sự 
việc yêu cầu chia tài sản chung, công nhận 
tài sản riêng trong thời kỳ hôn nhân của ông 
A và bà B chưa được giải quyết bằng bản 
án/quyết định đã có hiệu lực pháp luật nào 
của Tòa án do đó vẫn thuộc thẩm quyền của 
tòa án giải quyết, vẫn đảm bảo điều kiện để 
được giải quyết theo thủ tục tố tụng dân sự. 
Chỉ có cơ sở từ chối thụ lý khi tranh chấp 
về yêu cầu chia tài sản chung, công nhận tài 
sản riêng của bà B trong thời kỳ hôn nhân 
này đã được tòa án xem xét, giải quyết, phân 
chia, tuyên rằng các tài sản đó thuộc về ai, 
ai được bao nhiêu, ai có quyền sở hữu, ai 
có nghĩa vụ nào với ai … và nội dung tuyên 
xử đó phải được tòa án quyết định ban hành 
bằng bản án hoặc quyết định đã có hiệu lực 
pháp luật. 

Trong tố tụng hình sự, ngay cả với những 
vấn đề dân sự có gắn liền với vụ án như vấn 
đề bồi thường thiệt hại mà chưa có điều kiện 
để chứng minh thì vấn đề dân sự cũng có 
thể tách ra để giải quyết theo thủ tục tố tụng 
dân sự22. Còn đối với vấn đề phân chia tài 
sản chung riêng, xác định quyền sở hữu, lợi 
ích của các bên liên quan đến tài sản bị thu 
hồi thì chính nội dung bản án hình sự thì tại 
mục 6, trang 179, Bản án số 158/2020/HS-

22. Điều 30 Bộ luật tố tụng hình sự 2015. 
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PT tuyên là: “Giành quyền khởi kiện cho 
các cá nhân, tổ chức liên quan đến các dự 
án, nhà đất công sản bị thu hồi bằng vụ kiện 
dân sự khác khi có yêu cầu”. Bản án 158 đã 
thể hiện, nếu có tranh chấp thì các cá nhân, 
tổ chức liên quan đến các tài sản bị thu hồi 
có quyền khởi kiện khi có yêu cầu.23 

Đối với tài sản kê biên để đảm bảo thi 
hành án, khi thực thi việc thi hành án, Cơ 
quan thi hành án cũng có hướng dẫn rằng 
với các tranh chấp phát sinh liên quan đến 
tài sản bị kê biên, cưỡng chế thi hành án 
thì cũng phải căn cứ vào mục 6, trang 179, 
Bản án 158 nêu trên24. Đồng thời, căn cứ 
quy định tại Điều 74 Luật thi hành án dân 
sự 2008 (sửa đổi, bổ sung năm 2014) thì 
trường hợp chưa xác định được phần quyền 
sở hữu tài sản, phần quyền sử dụng đất của 
người phải thi hành án trong khối tài sản 
chung để thi hành án thì Chấp hành viên 
phải thông báo cho người phải thi hành án 
và những người có quyền sở hữu chung đối 
với tài sản, quyền sử dụng đất biết để họ tự 
thỏa thuận phân chia tài sản chung hoặc yêu 
cầu Tòa án giải quyết theo thủ tục tố tụng 
dân sự.25 

Như vậy, thực tế sự việc bà B khởi kiện 
chưa được giải quyết bằng bản án, quyết 
định nào của tòa án có thẩm quyền (i), bản 
án hình sự phúc thẩm số 158 đã có hiệu lực 
thi hành dành quyền khởi kiện cho bà B (ii), 
Điều 74 Luật thi hành án dân sự cũng quy 
định bà B được quyền khởi kiện (iii), do đó 
có đến 3 cơ sở khẳng định quyền khởi kiện 
của bà B trong tình huống thực tiễn nêu trên. 
Việc trả lại đơn khởi kiện của bà B của Tòa 
án nhân dân quận C vì vậy theo chúng tôi là 
23. Bản án hình sự phúc thẩm số 158/2020/HS-
PT ngày 12.5.2020 của Tòa án nhân dân cấp 
cao tại Hà Nội. 
24. Văn bản số 624/CTHADS ngày 20/4/2021 
của Cục Thi hành án Dân sự TP Đà Nẵng. 
25. Khoản 1, Điều 74 Luật thi hành án dân sự 
2008 (sửa đổi, bổ sung 2014). 

không đảm bảo đúng quy định của pháp luật 
và đã tước đi quyền khởi kiện của bà B. 

Từ thực tiễn áp dụng pháp luật qua việc 
trả đơn khởi kiện của Tòa án nhân dân quận 
C trong tình huống được nêu, thực tế quy 
định tại điểm c, khoản 1, Điều 192 Bộ luật 
tố tụng dân sự 2015 tưởng đã tường minh 
lại đang có những cách hiểu khác đi khi áp 
dụng trong thực tế. Vậy nên Bộ luật tố tụng 
dân sự 2015 cần được sửa đổi, bổ sung hoặc 
cần có văn bản hướng dẫn chi tiết áp dụng 
quy định này để có sự thống nhất áp dụng 
trong thực tiễn. 

 Các triết gia qua các thời kỳ, từ Aristot-
le đến John Rawls, từ Thomas Aquinas đến 
Michael Sandel nhắc đến khái niệm công 
lý với những quan điểm khác nhau. Mỗi 
người có những suy nghĩ về sự công bằng, 
niềm tin vào pháp luật, chuẩn mực đạo đức 
không phải khi nào cũng như nhau, nhưng 
có điểm chung là nhiều người xem công lý 
bắt nguồn từ nhu cầu về trật tự xã hội, xã hội 
cần có công lý để có trật tự ổn định và phát 
triển nhưng ngược lại, chính trật tự ổn định 
và sự phát triển của xã hội là những yếu tố 
cần thiết để thực thi công lý.26 Do vậy, công 
lý được thực thi, pháp luật được tuân thủ thì 
có lợi cho cả người dân, xã hội và Nhà nước 
trong vai trò quản trị quốc gia, công lý cũng 
là hình ảnh phản chiếu sự ổn định và phát 
triển đến đâu của xã hội mà chúng ta hướng 
đến. Người dân có tiếp cận được công lý 
hay không đôi khi đơn giản chỉ là việc họ 
có được tòa án nhận đơn giải quyết một  
tranh chấp mà theo quy định pháp luật họ có 
quyền khởi kiện. Cần những việc tưởng đơn 
giản đó để đi tìm những kỳ vọng cao hơn về 
công lý là nhu cầu thường trực, pháp luật 
đôi khi không đủ mà có khi cần cả sự chuẩn 
mực của việc thực thi trong thực tế. 
26. Vũ Công Giao, Bảo vệ công lý trong cãi 
cách tư pháp Việt Nam hiện nay, http://
lapphap.vn/Pages/tintuc/tinchitiet.aspx?tin-
tucid=210693, truy cập ngày 28.6.2021. 
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Tình huống pháp lý. Thời gian bị tạm 
giữ, tạm giam có được trừ vào thời hạn 
chấp hành hình phạt tù nhưng cho hưởng 
án treo không?

Tôi bị khởi tố về tội trộm cắp tài sản theo 
khoản 1 Điều 173 BLHS 2015 và bị tạm 
giữ 9 ngày, sau đó được thay đổi biện pháp 
ngăn chặn thành Cấm đi khỏi nơi cư trú. Do 
có nhân thân tốt, phạm tội lần đầu và thuộc 
trường hợp ít nghiêm trọng, do đó tôi được 
Toà án xử phạt 6 tháng tù nhưng cho hưởng 
án treo, thời gian thử thách 12 tháng. Vậy 
LS cho tôi hỏi, thời gian thử thách có được 
trừ thời gian tôi bị tạm giam hay không?

Trả lời: 
Cảm ơn quý khách đã tin tưởng và gửi 

vấn đề cần tư vấn đến Công ty Luật FDVN 
(“FDVN”). Đối với yêu cầu của Quý khách, 
sau khi tìm hiểu các quy định pháp luật, 
chúng tôi có những thông tin trao đổi như 
sau:

Chế định án treo hiện được quy định cụ 
thể tại Điều 65 Bộ luật Hình sự 2015, sửa 
đổi bổ sung 2017 đồng thời được hướng 
dẫn cụ thể tại Nghị quyết số 02/2018/NQ - 
HĐTP ngày 15/5/2018 của Hội đồng thẩm 
phán TANDTC.

Khoản 1 Điều 65 BLHS năm 2015 quy 
định như sau: 

“1. Khi xử phạt tù không quá 03 năm, căn 
cứ vào nhân thân của người phạm tội và các 
tình tiết giảm nhẹ, nếu xét thấy không cần 
phải bắt chấp hành hình phạt tù, thì Tòa án 
cho hưởng án treo và ấn định thời gian thử 
thách từ 01 năm đến 05 năm và thực hiện 
các nghĩa vụ trong thời gian thử thách theo 
quy định của Luật thi hành án hình sự.”

Như vậy, căn cứ vào mức phạt không 
quá 03 năm tù, nhân thân người phạm tội 
và các tình tiết giảm nhẹ, nếu Tòa án xét 
thấy không cần phải chấp hành hình phạt 
tù thì được hưởng án treo. Khi cho người 
phạm tội hưởng án treo, Tòa án phải ấn định 
thời gian thử thách bằng hai lần mức hình 
phạt tù, nhưng không được dưới 01 năm và 

không được quá 05 năm (Điều 4 Nghị quyết 
02/2018/NQ-HĐTP).

Về việc có trừ thời gian tạm giữ, tạm 
giam đối với người hưởng án treo, ngày 
06/5/2021, Tòa án nhân dân (TAND) tối cao 
ban hành Công văn số 58/TANDTC-PC về 
việc xác định thời hạn chấp hành hình phạt 
tù nhưng cho hưởng án treo.

Theo đó, thời gian tạm giữ, tạm 
giam không được trừ vào thời hạn chấp 
hành hình phạt tù đối với người phạm tội bị 
áp dụng hình phạt tù nhưng cho hưởng án 
treo. Trường hợp trong thời gian thử thách 
nếu họ phạm tội mới hoặc vi phạm nghĩa vụ 
buộc phải chấp hành hình phạt tù của bản án 
đã cho hưởng án treo thì khi giải quyết Tòa 
án trừ thời gian họ đã bị tạm giữ, tạm giam 
này vào bản án đã cho hưởng án treo hoặc 
bản án mới.

Trên đây là ý kiến tư vấn của FDVN liên 
quan đến yêu cầu tư vấn của Qúy Khách trên 
cơ sở nghiên cứu các quy định pháp luật. Hy 
vọng ý kiến tư vấn của FDVN sẽ hữu ích 
cho Qúy Khách.

Theo Duyên Trần – Công ty Luật 
FDVN

Tình huống pháp lý. Ly hôn xong 
có được xin giấy chứng nhận độc thân 
không?

Em đã có chồng và 2 đứa con, nhưng nay 
đã được Tòa án huyện X công nhận thuận 
tình ly hôn. Vì để mua đất làm nhà, cần giấy 
chứng nhận độc thân, nhưng không biết ly 
hôn xong có xin được giấy chứng nhận độc 
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thân nữa hay không ạ? Nhờ mọi người tư 
vấn giúp

Trả lời:
Căn cứ khoản 2 Điều 22 Nghị định 

123/2015/NĐ-CP có quy định như sau:
“Điều 22. Thủ tục cấp Giấy xác nhận tình 

trạng hôn nhân
… 2. Trường hợp người yêu cầu xác nhận 

tình trạng hôn nhân đã có vợ hoặc chồng 
nhưng đã ly hôn hoặc người vợ hoặc chồng 
đã chết thì phải xuất trình hoặc nộp giấy 
tờ hợp lệ để chứng minh; nếu thuộc trường 
hợp quy định tại Khoản 2 Điều 37 của Nghị 
định này thì nộp bản sao trích lục hộ tịch 
tương ứng”

Như vậy, Chị đã ly hôn vẫn được cấp 
Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân khi xuất 
trình hoặc nộp giấy tờ hợp lệ ở đây là “Quyết 
định công nhận thuận tình ly hôn” của Tòa 
án nhân dân huyện X. 

Tại Khoản 1 Điều 33 Thông tư 04/2020/
TT-BTP quy định về cách ghi Giấy xác định 
tình trạng hôn nhân trong trường hợp này 
như sau:

“đã có vợ/chồng, nhưng đã ly hôn theo 
Bản án/Quyết định ly hôn số... ngày... 
tháng... năm... của Tòa án nhân dân...; hiện 
tại chưa đăng ký kết hôn với ai”

Theo Hải Nhi - Công ty Luật FDVN

Tình huống pháp lý. Có bắt buộc hòa giải 
ly hôn tại Trung tâm hòa giải đối thoại tại 
Tòa án?

Tôi nộp đơn xin ly hôn với chồng, tuy nhiên 
trước khi Tòa án thụ lý có chuyển qua Trung 

tâm hòa giải đối thoại tại Tòa án. Với tôi tình 
cảm đã hết, không còn có thể hòa giải gì nữa, 
tôi thật sự mong muốn Tòa án giải quyết nhanh 
việc ly hôn của tôi. Quý Công ty cho tôi hỏi 
tôi có thể yêu của Tòa án giải quyết luôn mà 
không cần chuyển đơn qua Trung tâm hòa giải, 
đối thoại tại Tòa án không?

Trả lời:
 Theo Khoản 2 Điều 1 Luật Hòa giải, 

đối thoại tại Tòa án 2020 quy định thì “Hòa 
giải, đối thoại theo quy định của Luật này được 
thực hiện trước khi Tòa án thụ lý vụ án về tranh 
chấp dân sự, hôn nhân và gia đình, kinh do-
anh, thương mại, lao động; việc yêu cầu công 
nhận thuận tình ly hôn; vụ án hành chính thuộc 
thẩm quyền giải quyết của Tòa án theo quy định 
của Bộ luật Tố tụng dân sự, Luật Tố tụng hành 
chính.”

Căn cứ theo Khoản 5 Điều 19 Luật hòa giải, 
đối thoại tại Tòa án năm 2020 có quy định 
trường hợp không tiến hành hòa giải, đối thoại 
như sau:

“Điều 19. Những trường hợp không tiến 
hành hòa giải, đối thoại tại Tòa án

1. Yêu cầu đòi bồi thường do gây thiệt hại 
đến tài sản của Nhà nước.

2. Vụ việc phát sinh từ giao dịch dân sự vi 
phạm điều cấm của luật hoặc trái đạo đức xã 
hội.

3. Người khởi kiện, người yêu cầu, người bị 
kiện, người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan đã 
được mời tham gia hòa giải, đối thoại hợp lệ 
lần thứ hai mà vẫn vắng mặt không vì sự kiện 
bất khả kháng hoặc trở ngại khách quan hoặc 
không thể tham gia hòa giải, đối thoại được vì 
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có lý do chính đáng.
4. Một bên vợ hoặc chồng trong tranh chấp

ly hôn là người mất năng lực hành vi dân sự.
5. Một trong các bên đề nghị không tiến hành

hòa giải, đối thoại.
6. Một trong các bên yêu cầu áp dụng biện

pháp khẩn cấp tạm thời theo quy định của Bộ 
luật Tố tụng dân sự, Luật Tố tụng hành chính.

7. Trường hợp khác theo quy định của pháp
luật.”

Theo đó, trường hợp một trong các bên đề 
nghị không tiến hành hòa giải, đối thoại thuộc 
trường hợp không tiến hành hòa giải, đối thoại. 
Vì vậy, đối với vụ việc này, Quý khách có thể 
nộp đơn đến Tòa án đề nghị không tiến hành 
hòa giải đối thoại.

CVPL Nguyễn Thị Thanh Thanh Trà – 
Công Ty Luật FDVN

*Hình ảnh minh họa: Nguồn internet
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