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T ậ p  t h ế  t á c  g iả

TT Bài Tác giả Chức vụ Cơ quan

Phẩn thứ nhất: Những vấn đề chung về nghề Thẩm phán

1 Vãn hoá và đạo đức TS. Phan Hữu Thư Giám đốc Trường Đào tạo

thẩm phán các chức danh

tư pháp

2 Nghé Thẩm phán, TS. Nguyễn Thành Trì Trưởng phồng Phòng Giáo v ụ -

vinh quang va thách Trường Đào tạo

thức . các chức danh

tư pháp

3 Kii xét xử, Thẩm Hoàng Thị Sơn PCN khoa Khoa Tư pháp-

phán độc lập và chỉ Trường Đại học

tuân theo pháp luật Luật Hà Nội

Phần thứ hai: Phần Dân sự

1 Thụ lý vụ án dân sự ThS. Giảng viên Khoa Tư pháp -

Nguyễn Công Bỉnh Trường Đại học

Luật Hà Nội

2 Đếu tra vụ án dân TS. Phan Hữu Thư Giám đốc Trường Đào tạo

SƯ các chức danh

tư pháp

3 Nghiên cứu hồ sơ ThS. Lê Thu Hà PCN khoa Khoa Bồi dưỡng -

dán sự Trường Đào tạo

các chức danh 

tư pháp

4 H3à giải vụ án dân ThS. Nguyễn Huy Du Chánh án TAND Thị xã

sư Bắc Ninh

5 Piiẽn toà dân sự sơ TS. Phan Hữu Thư Giám đốc Trường Đào tạo

thẩm các chức danh

tư pháp

6 Ban án dàn sự TS. Phan Hữu Thư Giám đốc Trưởng Đào tạo

các chức danh 

tư pháp
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TT Bài Tác giả Chức vụ

7 Xét xử dân sự phúc ThS. Lê Thu Hả PCN khoa 

thẩm

8 Kỹ năng giải quyết ThS. Trần Thị Nghĩa Chánh toà

vụ án tranh chấp

nhà đất
9 Kỹ năng giải quyết ThS. p.Chánh toà

vụ án tranh chấp Ngô Thị Minh Ngọc

thừa kê'

10 Kỹ năng giải quyết Nguyễn Tuý Hoa Thẩm phán 

vụ án ly hôn

Phần thứ ba: Phẩn Hành chính

1 Khởi kiện - Thụ lý Nguyễn Thanh Binh Chủ nhiệm

vụ án hành chính khoa

2 Xác minh, thu thập Nguyễn Thanh Bình Chủ nhiệm 

chứng cứ khoa

3 Kỹ năng nghiên cứu Nguyễn Thị Kim Khảnh Chánh toà 

hổ sơ vụ án hành

chính

4 Kỹ năng xét xử tại Nguyễn Thanh Bỉnh Chủ nhiệm

phiên toà sơ thẩm khoa

5 Thủ tục phúc thẩm ThS. Đặng Xuân Đào P.Chánh toà 

vu án hành chính

Khoa Bồi dưỡng - 

Trường Đào tạo 

các chức danh 

tư pháp 

Toà Dân sự - 

TAND thành phố 

Hà Nội 

Toà Dân sự - 

TAND thành phố 

Hả Nội 

Toà Dân sự - 

TAND thánh phố 

Hà Nội

Khoa Đào tạo - 

Trường Đào tạo 

các chức danh tư 

pháp

Khoa Đảo tạo - 

Trường Đào tạo 
các chức danh tư 

pháp 

Toả Hành chính - 

TAND thành phố 

Hà Nội 

Khoa Đào tạo - 

Trường Đào tạo 
các chức danh 

tư pháp 

Toà Hành chính - 

Toà án nhân dân 

tối cao

Cơ quan
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6 Kỹ nảng giẫi quyết ThS. Nguyễn Thị Mai Chánh toà 

các VỊ án hành chính

liên cuan đến các 

quyết ấịnh vé thuế

7 Kỹ nềng giải quyết Nguyễn Thanh Binh CN khoa 

khiếu kiện hành

chính liên quan đến 

nhà đít

8 Kỹ nảng giải quyết ThS. Đặng Xuân Đào p.Chánh toà 

các /ụ án hành

chính liên quan đến 

quy'ết định xử phạt 

hànih ;hính

Phần thứ tư: Phẩn Hình sự

1 Chuẩn bị xét xử vụ ThS. P.Giám đốc

án hirti sự Nguyễn Văn Huyên

TT Bài Tác giả Chức vụ

2 Xét XI sơ thẩm vụ ThS. P.Giảm đốc

án hìrh sự Nguyễn Văn Huyên ■

3 Nghị in hình sự ThS. Nguyễn Sơn Chánh toà

4 Viếit bẳn án hình sự TS. Trần Văn Độ Thẩm phán

5 Kỹ răng xét xử Hoàng Thị Sơn PCN khoa

phủc thẩm vụ án

hìnỉh ‘ự

6 Kỹ ning xét xử các TS. Trần Văn Độ Thẩm phán

vụ lán vé ma tuý

Cơ quan

Toầ Hành chính - 

TAND thành phố 

Hải Phòng

Khoa Đảo tạo - 

Trường Đào tạo 

các chức danh 

tơ pháp 

Toà Hành chính - 

Toà án nhân dân 

tối cao

Trường Đào tạo 

các chức danh tư 

pháp

Trường Đào tạo 

các chức danh tư 

pháp

Toà Hình sự- 

TAND thành phố 

Hà Nội

Toà án Quân sự 

Trung ương

Khoa Tư pháp- 

Trường Đại học 

Luật Hà Nội

Toà án Quân sự 

Trung ương
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7 Kỹ năng xét xử các TS. Đinh Vàn Quế p.Chánh toà Toà Hỉnh sự - Toa

tội xâm phạm tính án nhàn dân tối

mạng, sức khoẻ, cao

nhàn phẩm, danh 

dự của con người

8 Kỹ năng xét xử các ThS. Nguyễn Sơn Chánh toà Toà Hình sự -

tội xâm phạm sở TAND thành phố

hữu Hà Nội

9 Kỹ năng xét xử các ThS. Nguyễn Đức Mai Thẩm phán Toả án Quán sự

vụ án hình sự mà bị trung ương

cáo là người chưa

thành niên

Phần thứ năm: Phần Kinh tê

1 Thụ lý vụ án kinh tế TS. Phan Chí Hiếu PCN khoa Khoa Đào tạo -

Trường Đào tạo

các chức danh 

tư pháp

2 Chuẩn bị xét xử vụ TS. Phan Chí Hiếu PCN khoa Khoa Đảo tao -

án kinh tế Trường Đào tao

các chức danh 

tư pháp

3 Nghiên cứu hồ sơ TS. Phan Chí Hiếu PCN khoa Khoa Đào tạo -

vụ án kinh tế Trường Đào tạo

các chức danh 

tư phấp

4 Hoà giải vụ án kinh TS. Phan Chí Hiếu PCN khoa Khoa Đào tạo -

tế Trường Đào tạo

các chức danh 

tư pháp

5 Phiên toà kinh tế sơ ThS. Phạm Tuấn Anh Chánh toà ToàKinhtế-

thẩm TAND thành phố

Hà Nôi

TT Bài Tác giả Chức vụ Cơ quan
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6 Viết bản án kinh tế ThS. Pham Tuấn Anh Chánh toâ Toà Kinh tế -

TAND thành phô' 

Hà Nội

7 Tiủ tuc phúc thẩm Bui Huy Tiến Thẩm phán ToàK inhtế-

VJ án kinh tế Toà án nhân dân

tối cao

8 h/ năng giải quyết TS. Phạm Duy Nghĩa Giảng viên Khoa Luật -

էռոհ chấp hơp đổng Đại học Quốc gia

nua bán hàng hoá Há Nội

9 H/ năng giải quyết TS. Võ Đình Toan Giảng viên Khoa Pháp luật

tranh chấp hơp kinh tế-Trường Đai

ding tín dụng học Luật Ha Nội

10 K/ năng giải quyết TS. Nguyễn Văn Dũng Thẩm tra viên ToàKinhtế-

CÌC tranh chấp phát Toà án nhân dân

snh từ hơp đổng kinh tối cao

t( vô hiệu toàn bô

Phẩn thử sáu: Phẩn Lao động

1 Tiụ lý vu án lao TS. Đào Thị Hằng Giảng viên Khoa Pháp luật

đ)ng kinh tế -

Trường Đại học 

Luật Hà Nội

2 XỉC minh thu thập TS. Đào Thị Hằng Giảng viên Khoa Pháp luật

c՝ứng cứ kinh tế -

Trường Đại học 

Luật Hà Nội

3 Nghiên cứu hổ sơ TS. Đào Thị Hằng Giảng viên Khoa Pháp luật

VI án lao đông kinh tế -

Trường Đại học 

Luật Hà Nội

4 H)à giải vu án lao ThS. Nguyễn Thị Giảng viên Khoa Pháp luật

đtng Kim Phung kinh tế -

Trường Đại học 

Luât Hà Nôi

TT Bài Tác giả Chức vụ Cơ quan
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5 Phiên toà lao động ThS. p.Chánh toà Toà Lao động -

sơ thẩm Nguyễn Việt Cường Toà án nhân dân

tối cao
6 Xét xử phúc thẩm ThS. P.Chánh toà Toà Lao động -

vụ án lao động Nguyễn Việt Cường Toà án nhân dân

tối cao
7 Viết bản án lao ThS. Nguyễn Thị Giảng viên Khoa Pháp luật

động Kim Phụng kinh tế - Trường

Đại học Luật Hà

Nội

8 Kỹ năng xét xử các Phạm Công Bảy Thẩm tra viên Toà Lao động -

vụ án lao động có Toà án nhân dân

yếu tố nước ngoài tối cao

9 Tranh chấp vé kỷ Phạm Công Bảy Thẩm tra viên Toà Lao động -

luật sa thải Toà án nhân dân

tối cao

10 Tranh chấp vé đơn ThS. p.Chánh toả Toà Lao động-

phương chấm dứt Nguyễn Việt Cường Toà án nhân dân

hợp đổng lao động tối cao

11 Thủ tục giải quyết Nguyễn Hữu Chí Giảng viên Khoa Pháp luật

các cuộc đỉnh công kinh tế - Trường

Đại học Luật Hà 

Nội

Phẩn thứ bảy: Phẩn phụ lục

Một số vấn đé vế ThS. Lê Thu Hà PCN khoa Khoa Bổi dưỡng -

án phí tại Toà án Trường Đảo tạo

các chức danh

tư pháp

TT Bài Tác giả Chức vụ Cơ quan
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LÒI N Ó I Đ Ầ U

‘Sổ tav tham phún" lả một էէ ()ՈՀ ոհւ՜ՕՀՀ cuốn sách đáu tiên hướng dẫn 
một cách toàn diện về thực tiễn công tác tư pháp được xuất bàn tại CộníỊ 
hoà x.ĩ hội chủ nẹhĩa Việt Nam, là một էւ օոզ ոհաւզ kết quả tốt đẹp nhất của 
sự  hẹn tác chặt chẽ và thân thiện ẹiữa Cư quan hợp tác quốc tế Nhật Bán 
(./ IC A ) và Trường dào tạo các chức danh tư pháp (LPTS) trong khuôn khổ 
hợp túc G ia i đoạn II của Dự án hợp tác trong lĩnh vực pháp luật giữa Bộ Tư  
pháp 'à J/CA  dược bất đầu từ năm 1999.

Trong côn Հ cuộc Đỏi men từ năm ỉ  986, hệ thôhg pháp luật cũng như 
nhiên, vụ của các chức danh tư pháp tại Việt Nam đã thay đổi một cách nhanh 
chán í  và mạnh mẽ. Bên cạnh dứ, để tích cực lioà nhập vào nén kinh tế  toàn cầu 
trong ’hểkỷ 21, Việt Nam cán phái đám báo tính toàn diện, dề hiểu và hiệu quá 
của lữ thống tư pháp và pháp luật. Cuốn sổ tay này được xây dựng với mục 
đích Ị՝hục vụ đội ngũ thâm phún Việt Nam giài quyết một cách phù hợp, hiệu 
quà tủữntỊ tình huống phức tạp trong quá trình chuyển đôi nhanh chóng nền 
kinh մ  và xù hội. Thêm vào đó, khoảnh khắc chuyển đối này là thời điểm tốt 
nhất t!è khẳng định tầm quan trọng của cônq tác ẹiáo dục và đào tạo đội ngũ 
các CPÚC danh tư pháp. Trườtĩg dào tạo các chức danh tư plĩáp được thành lập 
năm i 998 với tư cách là một dưn vị độc lập đầu tiên củ nhiệm vụ đào tạo nghề 
cho á c  chuyên gia pháp lý tại Việt Nam. Tử dó đến nay, Trường đã đạt được 
nhiêu thành íiã i to lớn trong cóng tác đào tạo thấm phán cũng như đào tạo các 
chức đanh tư pháp quan trọnq khác như luật sư, công chứng viên, thư kỷ toà án 
và chip hành viên. Tôi hoàn toàn tin rằng cuốn "Sổ tay thẩm phán” sẽ đóng 

góp ứcm vào những thành սա tu lớn của trường.
Với tư cách là TrườtìíỊ đại diện Văn phòng JICA tại Việt Nam, tôi xin 

chân hành cảm ơn sự tham gia và dón Հ góp vào việc xây dựng thành công cuốn 
sổ ta՝ này, và đặc biệt đánh giá cao sựđónẹ góp của Tiến s ĩ Phan Hữu Thư, 
Giám đốc Trường đào tao các chức danh tư pháp, n qười đã có nhiều đóng góp 
cho s ỉ  thành công của dự Ún, cũng như tập thể các tác giả, biên tập viên và tất 
cả nhủìg thành viên đã tham gia vào quá trình xây dựnẹ cuốn sách này.

MORIMASA KANAMARU

Trưởng đại diện Vãn phòng JICA  tại V iệt Nam 

Hà Nội, tháng 1 năm 2002
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FOREWORD

This “Handbook for Judges”, one of the first comprehensive practical guides 

for the judiciary published in the Socialist Republic of Vietnam, is one of the 

greatest results of close and sincere cooperation between Legal Professional 

Training School (LPTS) and Japan International Cooperation Agency (JICA) 

under the phase n scheme of JICA-MOJ Legal Cooperation Project beginning 

from 1999.

Under Doi Moi policy since 1986, legal system as well as duties of legal 

professionals in Vietnam has been rapidly and evolutionally changed. Besides, 

comprehensiveness, transparency and effectiveness of legal and judicial system 

are quite necessary for Vietnam to take an active role in globalized economy in 

the 21** century. This Handbook is mainly designed for judges in Vietnam to cope 

appropriately with such drastic social and economic conversion. Additionally, this 

transitional moment must be the best time to emphasize the importance of 

training and education for legal professionals. Legal professional Training School 

(LPTS), which assumed its work in 1998 as the first independent training school 

for legal professionals in Vietnam, has achieved great results of training for 

judges as well as other important legal titles such as lawyers and notaries, coart 

clerks and civil executors. I strongly believe that this “Handbook for Judges” 

becomes another great achievement of LPTS.

I, as the Resident Representative of JICA Vietnam office, would like to express 

my deepest gratitude to participate in such an epoch-making cooperation, and 

special thanks to Dr. Phan Huu Thu, Director of LPTS, who is striving for 

making this project successful, authors, editors and all who join in this project

12

MORIMASA KANAMARU 

Resident Representative, JICA Vietnam Office

HANOI, January 2002



P H Ầ N  T H Ứ  N H Ấ T

NHỮNG VẤN ĐỂ CHUNG 
VỂ NGHỂ THẨM PHÁN



I. VẪN HOÁ VÀ ĐẠO ĐÚC THẨM PHÁN
■

1. V Ă N  H O Á  V À  V Ă N  H O Á  X É T  x ử

Vãn hoá là một khái niệm rất lông lớn. Vãn hoá eán liển với sự phát 

triển của xã hội loài người và phán ánh trình độ vãn minh qua các thời kỳ 

của xã hội. Theo quan điểm của Taylor E.B., một nhà nghiên cứu nhân loại 

học th "Ván hoá là một tổns thể phức tạp, bao gồm tri thức, tín ngưỡng, 

nghệ tnuật, đạo đức, pháp luật, phong tục và cả những năng lực cũng như 

thói quen mà con người đạt được trong xã hội"'". Có rất nhiều cách định 

nghĩa vãn hoá khác nhau. M ỗi một định nghĩa về văn hoá đều muốn nhấn 

mạnh Jến một lĩnh vực nào đó của đời sống xã hội. Abraham Moles (nhà 

văn hoá người Pháp) có nói: "Vãn hoá đó là chiều cạnh trí tuệ của môi 

trường nhân tạo, do con người xây dựng nên trong tiến trình đời sống xã hội 

của mnh". Federico Mayor (nguyên Tổng ciám đốc UNESCO): "Văn hoá 

phán ánh và thể hiện một cách tổng quát và sống động mọi mặt của cuộc 

sống con người đã diễn ra trong quá khứ và cũng như đang diễn ra trong 

hiện tại. qua hàng bao thế kỷ, nó đã cấu thành nên một hệ thống các giá trị, 

truyền thống, thẩm mỹ, lôi sống mà dựa trên đó từng dàn tộc tự khẳng định 

bản sắ: riêng của mình”. Nehru (cố Thủ tướng, danh nhân vãn hoá An Độ): 

"Vãn hoá - đó có phải là sự phát triển nội tại của con người hay không? Tất 

nhiên rồi. Đó có phải là cách ứng xử của anh ta với người khác không? Nhất 

định l i  phái. Đó có phải là khả năng làm cho người khác hiểu mình không? 

Toi ch i là như vậy". Vũ Khiêu (nhà khoa học Việt Nam): "Văn hoá thể hiện 

trình độ được vun trồng của con người, của xã hội... Văn hoá là trạng thái 

cúa COI người ngày càng tách ra khởi giới động vật, ngày càng xoá bỏ những 

đặc tính của động vật, để khắng định những đặc tính của con người". Phạm

III \jộ! ր g iáng  L v  luận văn hoá và dường lò i vãn lip á  cùa Dàng, Phán  viện H à  N ộ i, 

Khoa  VỜI hoó X H C N . H à  N ô i 2000, tr. 5,6.
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Vãn Đổng (cố Thủ tướng, danh nhân văn hoá Việt Nam): "Theo n.ỉỉhTa rộng, 

nói một cách đơn giản, vãn hoá là tất cá nhữnu gì khóim phái là lự nhiên, 

nghĩa là tất cả những sì do con người, ớ tronu con người và liên quan trực 

tiếp đến con người". Hồ Chí M inh (anh hùng dán tộc, danh nhâ.n van hoá 

thế giới): "V ì lẽ sinh tồn cũng như mục đích của cuộc sống, loài ne ười mới 

sáns tạo và phát minh ra ngôn ngữ, chữ viết, đạo đức. pháp luật, khoa học. 

tôn giáo, văn học nghệ thuật, những còng cụ cho sinh hoạt hàn:g imày vé 

mặc, ăn. ở và các phươne thức sứ dụnc. Toàn bộ nhữiiíĩ sá nu lạio và phát 

minh đó tức là vãn hoá"(2).

Trong tất cả các nhìn nhận nêu trên về văn hoá, chúng lỏi nhận thấy 

văn hoá là một phán của cuộc sons xã hội. nó the hiên trình độ vãn minh của 

x ã  h ộ i  d ó .  n ó  p h ả n  á n h  n h ữ n í i  SUV tư. trăn t r ở  c ủ a  c á c  t h à n h  v i ê n  'Xã h ộ i  đ ố i  

với cuộc sống hiện tại của họ. đối với quá khứ đã qua cũnc như tương lai 

sắp đến. Vãn hoá là một phạm trù eiai cấp và được kê thừa cũng nihư loại bỏ 

qua các thời kỳ khác nhau. Từ đó, chúng lỏi chơ rằnsỉ văn hoá lủ  một Cịuá 

trình từ nhận thức của con niỊuủi đến việc phán chìlì nhận thức (lủ .íroiiịỊ đời 

ՏՕՈՀ xã liội. Vãn hoá sán liền với nhận thức, vì vậy vãn hoá chỉ tồn tại và 

phát trie'll Irons xã hội loài naười, vãn hoá là thuộc tính căn bàn của con 

người.
Văn hoá có mặt trona muôn mặt cùa đời son՝: thườne nhật. Vãn hoá 

hiện diện trong đời sống xã hội với nhiều nhận thức phán biệt k:hác nhau. 

Neười ta có thể phân biệt giữa vãn hoá vật chất VÌ1 vãn hoá tinh lliần. vãn hoá 

xã hội. Có thể phân biệt vãn hoá sán xuất, vãn hoá xã hội. văn hoá tư tưởng, 

vãn hoá nghệ thuật. Có nnười chia văn hoá thành vãn hoá vật chấr. văn hoá 

nhận thức, văn hoá ứng xử, văn hoá tổ chức dời sống. Tuy vậy. hai quan 
niệm vé vãn hoá dược chấp nhận nhiều hơn cả trong dời sống xãi hội là i) 

quan niệm về vãn hoá vật thê và vãn hoá phi vật the; ii) quan niệm phàn hiệt 

vãn hoá thành văn hoá vật chất và vãn hoá tinh thần.

2. N Ộ I D U N G  V À  C Á C  Y Ê U  T ố  C Ấ U  T H À N H  C Ủ A  V Á N  H O Á  
X É T  XỬ.

Văn hoá xét xử là một loại hình văn hoá rất đặc thù. Nó chỉ límh 

thành, tổn tại và phát triển troni: một lĩnh vực đạc thù: dó là lĩnh vực xét xử:

՝ ' T à i liệu  d ã  dẫn. ĩr. 6-7
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áp dung cho một đối tượng chu thế tương đối hẹp là nhũrm người làm công 

tác xét xử hoặc liên quan đến xét xử. Vãn hoá xét xử có thế được coi là một 

bộ phận của vãn hoá ứng xừ còn vãn hoá ứng xừ là một bộ phận của văn hoá 

tinh thán, tổn tại bên cạnh vãn hoá tư tưởng, vãn hoá giáo đục, vãn hoá khoa 

học, vãn hoá nehệ thuật, vãn hoá đạo đức, lẻ hội, phong tục tập quán... Hiện 

nay trong một số cônc trình nehiên cứu gần đây có người còn nêu khái niệm 

mà nội dung cúa nó thực chát là nội dung của văn hoá xét xử. Đáy là khái 

niêm iỉiao tiếp của Thẩm phán khi xét xử '1. Trong công trình này. tác giả bài 

viết cho rằng kỹ năng giao tiếp của Thẩm phán bao gồm các kỹ năng như kỹ 

nâng dinh hướng giao tiếp; kỹ năng nhận biết nhữns dấu hiệu bẽn ngoài và 

những dặc điểm tâm lý bên trong; kỹ năng định vị và khá năng xây dựng mô 

hình nhân cách của đối tượng giao tiếp; kỹ năng điều khiển, điểu chỉnh trong 

giao tiép và kỹ năng sứ dụng phương tiện giao tiếp là ngôn ngữ nói, viết hay 

phươne tiện phi ngôn ngữ như ánh mát, nét mặt, cử chi, tư thế... để tác động 

đến dối tượng giao tiếp. Chúng tôi cho ràng giao tiếp hay kỹ năng giao tiếp 

cũng là một bộ phận cấu thành cúa văn hoá xét xứ.

Là một bộ phận của vãn hoá đạo đức, vãn hoá tinh thần, hay như hiện 

nay thườns gọi là văn hoá phi vật thể, do đó, vãn hoá xét xừ cũng có đầy đủ 

các chức năng của văn hoá. như chức năng giáo dục, chức nâng nhận thức, 

chức năng thám m ỹ . Ngoài ra. với tư cách là một bộ phận của nền vãn hoá 

xã hội chù nghĩa, văn hoá xét xử cũng phải tuân theo các tư tưởng chi đạo cơ 

bản đã dược Nghị quyết Trung ương 5 khoá VIII đề ra: (i) văn hoá là nền 

tảng tinh thần của xã hội, vừa là mục tiêu vừa là độnu lực thúc đẩy sự phát 

triến kinh tế-xã hội; (ii) Nền vãn hoá mà chúng ta xây dựng là nền văn hoá 

tiên tic:i, dậm dà bán sác dân tộc; (iii) Ncn vãn hoá Việt Nam là nén vãn hoá 

thốnc nhất mà đa dạng trong cộng đồng các dân tộc Việt Nam; (iv) Xây 

dựng \à phát triển vãn hoá là sự nghiệp của toàn dân, do Đảng lãnh đạo, 

trong dó đội ngũ trí thức giữ vai trò quan trọne và (v) Vãn hoá là một mặt 

trận, xáy dựng và phát triển văn hoá là một sự nghiệp cách mạng lâu dài, đòi 

hỏi phai có ý chí cách mạng và sự kiên trì, thận trọng.

Như vậy, văn hoá xét xử được hiểu là một bộ phận cấu thành của 

văn ho i đạo đức, văn hoá tinh thần, văn hoá phi vật thể. Văn hoá xét xử 

tuy là một bộ phận mang nhiều nét đặc thù nhưng vẫn phản ánh đầy đủ



các tô' chất của nển văn hoá V iệ t Nam xã hôi chủ nghĩa. Về  mặit nội dung 

có thể coi vãn hoá xét xử là một cấu thành quan trọng của hoạit động xét 

xử của người Thẩm phán cùng với những nội dung khác như k ỹ năng và 

bản lĩnh nghề nghiệp.

Nói đến văn hoá xét xử không thể không đề cập đến các yếu tô sau

đây:

2.1. Toà án và Hội trường xử án (Phòng xét xử)

Có nhiểu người dùng thuật ngữ pháp đình để chi Toà án trong đó có 

hội trường xử án. M ọ i người sẽ cho rằng Hội trường xử án thì có thê coi 

là văn hoá được không. Tất nhiên bản thân hội trường xử án hay bản thân 

Toà án không tạo nên văn hoá xét xử mà văn hoá xét xử được b ình  thành 

trong quá trình hoạt động của Thẩm phán và Hộ i đồng xét xử trong bối 

cánh của một Hội trường xử án hoặc một Toà án nhất định. M ô i trường 

đó có đủ uy nghi để cho người tiến hành tố tụng và người thami dự phiên 

toà cảm thấy mình đang ở trong một bầu không kh í trang nghiiêm, trang 

trọng và có văn hoá hay không? Sự uy nghi của Toà án phải thiể hiện từ 

kiến trúc của Toà án, bài trí của Phòng xử án đến bàn ghế, klhông gian 

chung của toàn cảnh.

2.2. Thẩm  phán và Hội đồng xét xử

Thẩm phán và Hội thẩm nhân dân là thành viên của H ộ i đồing xét xử. 

Hội đồng xét xự điều khiển phiên toà dưới sự chủ tọa của Thẩm iphán. M ỗ i 

một hành vi cúa Thẩm phán nói riêng và của Hội đồng xét xử đểui là sự chú 

ý của cả Hội trường xử án. Bản thân Thẩm phán hay Hội thẩm nhãìn dân cần 

được nhìn nhận như một chủ thể của văn hoá xét xử ở cả hình thức và nội 

dung trong tổng thể môi trường mà họ làm việc. V ì vậy ở đây đòi hỏi người 

Thẩm phán và Hội thẩm nhân dân phải có văn hoá, có bản lĩnh, c ó  trình độ, 

có đạo đức và tham gia vào hoạt động giao tiếp tư pháp một cách tthuần thục 

theo đúng các kỹ năng sẽ phân tích dưới đây.

3. C Á C  Y Ể U  TỐ  T Ạ O  T H À N H  C Ủ A  V Ă N  H O Á  X É T  x ử

3.1. Các yếu tô mang tính hình thức

i) Trang phục

Trang phục cũng là một yếu tố của văn hoá. Người V iệ t tta có câu: 

"Người đẹp vì lụa". Câu nói đó cũng đúng trong hoàn cảnh này, txởi vì trang
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phục g5p phần làm tôn thêm vẻ đẹp bèn ngoài của một người, v ẻ  đẹp bên 

ngoài của Thẩm phán và Hội thẩm nhãn dan đóng một vai trò quan trọng. 

Vè  đẹp trong trường hợp này phái thê hiện được tính uy nghi, nghiêm trang 

nhưng gẩn gũi. Hiện nay đang có nhiều khuynh hướng khác nhau trẽn thế 

g iớ i vể trang phục của Thẩm phán và Hội đồng xét xử. Phần lớn ở các nước 

Châu Áu và Hoa Kỳ, trang phục của Thẩm phán là áo thụng màu đen. Riêng 

Bồi thím đoàn ở Hoa K ỳ  thì vẫn mặc quần áo bình thường như khi họ đi 

làm, J; chơi, đến công sở (không bắt buộc phải khoác áo thụng đen). Nhìn 

chung j  các nước này, nơi mà Thẩm phán buộc phải trang phục bằng áo 

thụng Jen cũng đang có xu hướng trở về với trang phục bình thường 

(compbt-cravat). Ở V iệt Nam, trang phục của Thẩm phán là complet đồng 

phục c5 thắt cravat. Tuy vậy, trong thực tế, quy định này cũng không được 

thực hỉện một cách triệt để. Việc ăn mặc tương đối tuỳ tiện ở một số TA N D  

đã làm giảm đi đáng kể tính uy nghiêm của Hội đồng xét xử.
/) Ngoại hình

Fháp lệnh Thẩm phán và Hội thẩm Toà án nhân dân không quy định 

ngưòi Thẩm phán phái tuân theo những điểu kiện bắt buộc nào về ngoại hình 

mà chi yêu cáu Thẩm phán phủi có sức khoe bảo đảm hoàn thành nhiệm vụ 

cỉược ứ ao. Ở các nước trên thê giới thì cũng chưa thấy nước nào quy định 

điểu kện bắt buộc vể ngoại hình. Tuy vậy, thực tiễn xét xứ cho thấy ngoại 

hình cing như trang phục của Thẩm phán có một ý nghĩa rất quan trọng 

trong cuá trình xét xử. Đó chính là ấn tượng ban đầu về một-con người để từ 

đó tạoaên yếu tố tâm lý đối với những người tham gia tố tụng. Yếu tô' tâm lý 

này nhều khi tạo thành phản ứng dây chuyển trong quan hệ đa chiẻu của 

quá trìih xét xử. Từ đó tạo nên sự thành cỏng của phiên toà. Ngoại hình của 

Thẩm phán không những chỉ biêu hiện ở dáng vẻ bề ngoài như cao, thấp, 

béo, giy mà còn thể hiện ở cử chí, hành động, giọng nói, dáng đi. Một người 

cao hcặc thấp quá cỡ bình thường đều có thể gây nên ấn tượng không bình 

thườnị. Một người có thân hình dị dạng, hoặc có khuyết tật vể thể chất đều 

không nên làm Thâm phán. Tương tự thì một người có giọng nói ngọng, một 

người :ó tật nói lắp... đều không nên làm Thẩm phán. Đối với những người 

bình tlường thì cũng cần chú ý đến ngoại hình và dáng đi, giọng nói hay cử 

chỉ củ i mình khi xuất hiện với tư cách là Thẩm phán hoặc Hội thẩm nhân 

dân. Niững thói quen xấu như gãi đầu, gãi tai, nặn mụn, xỉa rãng... trong khi 

làm nHệm vụ đều phải được loại bó.
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3.2. Các vêu tỏ về nội dung

3.2.1. Giao tiếp tư pháp và kỹ năng giao tiếp tư pháp
i) Khá i niệm giao tiếp và kỹ ՈՕՈՀ ỉỊÍao tiếp theo tâm lý học.

Trong tâm lý học giao tiếp được hiểu là một hiện tượng tâm lý  rất phức 

tạp và nhiều mặt, nhiều cấp độ khác nhau. Có nhữiìiỊ dấu hiệu cơ bản về 
giao tiếp sau đây:

- Giao tiếp là một hiện tượng đặc thù của con người nghĩa là  chỉ riêng 

con người mới có giao tiếp thật sự trong quá trình sử dụng phương tiện ngôn 

ngữ như: nói, viết, hình ảnh...

- Giao tiếp là cách thể hiện mối quan hệ với một hoặc nhiiéu người 

khác trong xã hội.

- Giao tiếp được thê hiện qua sự trao đổi thông tin, sự h iểu biết lẫn 

nhau, những rung cảm và ảnh hưởng lản nhau.

- Giao tiếp dựa trên cơ sở hiểu biết lẫn nhau giữa con ngưởi với con 

người. Như vậy, giao tiếp chính là một hiện tượng đặc thù đậc trưn:g cho mối 

quan hệ eiữa con người với con người qua đó làm phát sinh sự tiế]p xúc tâm 

lý và được biểu hiện qua các quá trình thông tin, hiểu biết, rung cảm, ảnh 

hưởng và tác động qua lại lẫn nhau.

- Giao tiếp có các hình thức khác nhau như: giao tiếp trực tiếp và gián 

tiếp. Giao tiếp giữa một cá nhân với một hay nhiều cá nhân khác., giao tiếp 

giữa một cá nhân với một nhóm người, giao tiếp giữa một nhóm nàiy với một 

nhóm khác. Giao tiếp còn thể hiện ở hình thức giao tiếp chính thức và giao 

tiếp không chính thức. Giao tiếp phi ngốn ngữ và giao tiếp ngôn ngiữ.

Trong tâm lý học người ta phân biệt giao tiếp theo các giai đoạn sau: 

(i). G ia i đoạn định hướng trước khi thực hiện giao tiếp. (ii). G ia i đoạn mở 

đầu của quá trình giao tiếp. (iii). G iai đoạn diều chinh, điều khiến và phát 

triển quá trình giao tiếp. (iv). giai đoạn phân tích hệ thống giao tiế]p đã được 

thực hiện và xây dựng mô hình giao tiếp cho hoạt động tiếp theo.

Cũng trong tâm lý học thì muốn giao tiếp đạt kết quả người giao tiếp 

phải có được những kỹ năng. Khoa học tâm lý phân biệt một sô kỹ mãng giao 

tiếp sau đây:

- K ỹ  năng định hướng giao tiếp. K ỹ  nâng này được biêu húện ở khả 

năng dựa vào sự biểu lộ bên ngoài nào đó như sắc thái biểu cám, ngữ điệu, 

thanh điệu của ngôn ngữ, cử chỉ, động tác, thời điểm và không giam giao tiếp 

mà phán đoán chính xác về nhân cách cũng như môi quan hệ giữa chủ thê và
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đối tương giao tiếp. Nhóm kỹ năng này còn được phân chia thành các kỹ 

nảng như: K ỹ  nãns đọc trên nốt mặt, cử chỉ, hành vi, lời nói. K ỹ  năng 

chuyểr từ tri giác bên ngoài vào nhặn biết bản chất bên trong cúa nhân cách.

- K ỹ  nàng định vị. K ỹ  nâng này là khá năng biết xác định vị trí trong 

giao tiìp- biết đặt vị trí của mình vào vị trí của đối tượng để có thể hiểu biết 

đối tác và tạo điều kiện để đối tác chủ động eiao tiếp với mình từ đó biết 

chọn khoáng cách giữa người giao tiếp với đối tác. chọn thời điểm mở đầu, 

thời điềm ngừng, tiếp tục hoặc kết thúc giao tiếp.

- K ỹ  nãng điểu khiển quá trình eiao tiếp. Thể hiện ở kỹ năng làm chủ 

trạng thái cảm xúc cúa bản thân, biết tự kiềm chế, che giấu được tâm trạng 

khi cần thiết, điểu chỉnh và điểu khiển các diễn biến tâm lý. Kỹ năng điều 

khiển quá trình giao tiếp còn thê hiện ở kỹ năng sử dụng phương tiện giao 

tiếp. Piương tiện giao tiếp chủ yếu và đặc trưng của con người là ngôn ngữ. 

V iệc sử dụng ngôn ngữ như một phươne tiện eiao tiếp là một kỹ năng rất 

quan t'ọng. Giọng nói của con người có thê nói những lời nói tạo ra niềm tin 

và hy vọng cũng có thể đưa đến cho người khác sự đau khổ dằn vặt. Như vậy 

giọng nói trước hết là để diễn đạt một cách chính xác những ý nghĩ, tình 

cảm cua mình, ngoài ra nó là phương tiện giao tiếp để đạt được mục đích đã 

đề ra. Ngoài ngôn ngữ thì tác phong, điệu bộ, nét mặt, ánh mất, nụ cười cũng 

bổ surg cho người giao tiếp trong quan hệ với đối tác. Tàm lý học coi giao 

tiếp là một hoạt động có mục đích, có ý thức đặc trưng cho con người. Nội 

dung riao tiếp rất đa dạng, bao gồm nhiểu đề tài khác nhau. Trong quá trình 

giao tiìp con người sử dụng phương tiện giao tiếp chủ yếu là ngôn ngữ, có sử 

dụng Lết hợp các phương tiện phi ngôn ngữ. Các giai đoạn giao tiếp được thể 

hiện tiụng một pha baơ gồm giai đoạn định hướng, giai đoạn tiếp xúc và kết 

thúc g ao tiếp.

.։) G iao tiếp tư pháp và kỹ nănạ qiao tiếp tư pháp

Giao tiếp tư pháp là một khái niệm mới. Qua phân tích các dặc trung 

và cảc kỹ năng của giao tiếp theo nhận thức từ góc độ tâm lý học, có thể nói 

rằng CỈ5Ĩ với giao tiếp tư pháp cũng xuất phát từ những nguyên tắc chung như 

nêu ở rên.

Giao tiếp tư pháp trước hết được hiểu là những nguyên tắc, những biện 

pháp 'ầ kỹ nãng tác động lần nhau giữa các thành viên Hội đồng xét xử 

(Thẩrr phán, Hội thẩm nhân dân) với những người tham gia tố tụng khác. 

Mục cích của giao tiếp tư pháp là tạo nên mối liên hệ hai chiểu và/hoặc đa
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chiều trong quá trình xét xử để thực hiện tốt quá trình đó. Trong g iao tiếp tư 

pháp thông thường cũng bao gồm các giai đoạn nhu: i). G ia i đoạn định 

hướng trước khi thực hiộn giao tiếp; ii). G ia i đoạn mở đầu của quá trình giao 

tiếp; iii). G ia i đoạn điểu chỉnh, điểu khiển và phát triển quá trình g iao tiếp và 

iv). G iai đoạn phân tích hệ thông giao tiếp đã được thực hiện và xây dựng 

mô hình cho giai đoạn giao tiếp tiếp theo.
K ỹ  năng giao tiếp tư pháp cũng được hiểu là khậ nãng nhận thức 

nhanh chóng những biểu hiện bên ngoài và những diễn biến tâm lý  bên trong 
của những người tham gia tố tụng và người thực hiện giao tiếp, đổng thời sử 
dụng hợp lý các phương tiện ngôn ngữ và phi ngôn ngữ, biết cách tổ chức 
điểu chỉnh, điều khiển quá trình giao tiếp nhằm đạt được mục đ ích của quá 
trình xét xử. Có thể phân biệt thành ba nhóm kỹ năng sau đây:

- Kỹ  năng định hướng giao tiếp tư pháp.
Kỹ  năng này được biểu hiện ở khả nãng dựa vào sự biểu lộ bên ngoài 

thông qua các sắc thái biểu cảm, ngữ điệu, thanh điệu của ngôn n gữ, cử chỉ, 
động tác, thời điểm và không gian giao tiếp mà phán đoán chính x.ác về nhân 
cách cũng như mối quan hệ giữa chủ thể (Thẩm phán và Hội thẩm nhân dân) 
với đối tượng (những người tham gia tố tụng khác) Nhóm kỹ năing này có 
thể phản chia thành các nhóm kỹ năng nhỏ hơn như kỹ năng đọc trên nét 
mặt, cử chỉ, hành vi, lời nói; kỹ năng chuyển từ tri giác cái bên ngioài đến cái 
bản chất bên trong của nhân cách đối tượng.

֊ K ỹ  năng đọc trên nét mặt, cử chí, hành vi, lời nói. Hoạt đ(ộng xét xử 
là một quá trình diễn ra liên tục, trực tiếp và bằng lờ i nói. Thẩm phián và Hội 
thẩm nhân dân trực tiếp và công khai tiến hành các hành vi tô' tụn;g tại phiên 
toà để khai thác tối đa các tình tiết thực tế của vụ án nhằm đưa ra một bản 

án, quyết định đúng đấn, kịp thời và có khả năng thi hành cao. kwhi xét xử, 
ngồi ghế Hội đổng xét xử, Thẩm phán và Hội thẩm nhân dân cầni rèn luyện 
kỹ năng đọc được ý nghĩ của người tham gia tố tụng (nhất là của đương sự, 
bị cáo, người bị hại...) để định hướng giao tiếp. Nét mặt, cử chỉ, hiành vi, lòi 
nói là những biểu hiện ra bên ngoài những suy nghĩ, tình cảm, suiy tư, cảm 
xúc bèn trong của đối tượng. Nếu nắm bắt và phán đoán được suy nghĩ tình 
cảm đó thì Thẩm phán và Hội thẩm nhân dân có thể đặt những câu hỏi trúng, 
đúng và trên cơ sở đó tạo cơ hội cho đối tượng trả lời dễ dàng, chímh xác các 
câu hỏi. Trên cở sở định hướng đúng được đối tượng qua quá trìnhi giao tiếp, 
Thẩm phán và Hội thẩm nhân dân cũng có thể điểu chỉnh hành v i giao tiếp 
của bản thần thông qua nét mặt, cử chỉ, lò i nói hoặc hành vi. Đ ấy là những
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tín hiệu có thể ví như những tín hiệu đèn xanh hay đèn đỏ trong giao tiếp. 
Nếu bết đỏi tượng đang phân vân, chưa muốn thổ lộ, Thấm phán phán đoán 
được say nghĩ đó có thê thê hiện sự khuyên khích, đổng tình của mình thông 
qua những biểu hiện bên ngoài đê đôi tượng mạnh dạn trình bày với Hội 
đổng ;ét xứ. Như vậy giao tiếp trong trường hợp này thể hiện tính hai mặt, 
có tác đông tương hỗ, qua lại chứ không chỉ đom thuần từ phía đối tượng. 
Thông qua các biểu hiện bên ngoài của Thẩm phán và Hội thẩm nhân dân, 
hoạt dộng xét xử được hiểu như là một quá trình hình thành, phát triển và 
tích luỹ vãn hoá xét xử.

- K ỹ  nãng chuyển từ sự tri giác bên ngoài vào nhân biết bản chất bên 
trone :úa nhân cách. Hoạt động xét xử là một hoạt động sáng tạo trên cơ sở 
độc lập và tuân theo pháp luật cúa Thẩm phán. Hoạt động này hoàn toàn 
không mang tính thụ động hay bị chi phối bởi quy luật khách quan mà đây 
hoàn 'oàn là một hoạt động mang tính tri thức chủ quan của con người. V ì 
vậy, CỊim quá trình giao tiếp tư pháp, Thẩm phán và Hội thẩm nhân dân cần 
biết Cìuyển hoá sự nhận biết bên ngoài thành nhận biết bản chất bên trong 
của nhân cách, biết lợi dụng hoàn cảnh và tình huống để đạt được mục đích. 
Đây bôn luôn là một quá trình hai mặt. Những biểu hiện bên ngoài của đối 
tượng không phái lúc nào cũng biểu hiện đúng suy nghĩ, tâm tư nguyện vọng 
hay mân cách bên trong của đối tượng. Các đương sự hoặc các bị cáo nhiều 
lúc tin  cách che giấu những cảm xúc hoặc những suy nghĩ bên trong của họ 
để ngin cản quá trình xét hỏi, làm cho Thẩm phán hiểu sai lệch vấn đề từ đó 
tuyên một bản án không phù hợp. Đê tránh tình trạng đó, Thẩm phán và Hội 
thẩm nhân dân cần được rèn luyện về khả nãng chuyển từ sự tri giác bên 
ngoài sang nhận biết bản chất bên trong cùa nhân cách.

Trong hoạt động xéi xử, qua quá trình giao tiếp tư pháp, bản thân 
Thẩm phán hay Hội thẩm nhân dân cũng có những lúc bực tức, cáu giận... 
Văn hoá xét xử thông qua quá trình giao tiếp tư pháp giúp Thẩm phán và 

Hội tnẩm nhân dân kiểm chế được bán thân, duy trì văn hoá giao tiếp đúng 

đấn tiong quá trình xét xử.
- Kỹ  năng định vị của giao tiếp tư pháp. Hoạt động xét xử về nguyên tắc 

là nựt hoạt động thực hiện quyền lực Nhà nước, ở  đây rõ ràng hình thành ít 
nhất hai thái cực: thái cực của người tiến hành tố tụng và thái cực của người 
tham gia tố tụng. Quyển lực Nhà nước được duy trì giữa hai thái cực đó để 
cuối ;ùng Toà án ra một bản án hoặc quyết định có hiệu lực cưỡng chế thi 
hành. Tuy vậy, trong quá trình giao tiếp tư pháp mục đích là duy trì được mối

23



quan hệ quyền uy như vừa nêu nhưng đóna thời cũng phái tạo ra. được mối 
quan hệ bình đảng theo pháp luật của các chủ thể tham gia quan hệ. Kỹ năng 
định vị trong giao tiếp tư pháp là khá năng biết xác định vị trí trong giao tiếp, 
biết đật vị trí của mình vào vị trí của đối tượng đế tạo mối quan hệ bình đảng, 
giúp đối tượng có điểu kiện chú dộng tham gia quan hệ giao tiếp՛. Kỹ năng 
định vị trong giao tiếp còn thể hiện ờ chỗ xác định đúng không guan và thời 
gian giao tiếp. Biết chọn thời điêm mở đầu và kết thúc giao tiếp, diưa ra dược 
những câu hỏi gợi ý thích hợp hoặc biết nsắt lời khi cần thiết mà vẫm giữ được 
quá trình giao tiếp có văn hoá và đúng pháp luật.

- Kỹ  năng điều khiển quá trình giao tiếp tư pháp thể hiện ờ clnỗ biết thu 
hút đối tượng tham gia giao tiếp đẽ tự nguyện trả lời các câu hỏi cùai Hội đổng 
xét xử, biết duy trì giao tiếp theo đúns hướng, biết làm chủ tran" thaíi cám xúc 
cùa mình và biết sử duna các phương tiện giao tiếp. Đày là một kỹ năn» giao 
tiếp rất quan trọng đối vói các thành viên cùa Hội đón a xét xử. Kỹ năng làm 
chủ trạng thái cảm xúc của bản thân thể hiện ờ chỗ biết tự kiém che. che giấu 
được tâm trạng của mình khi cần thiết, điều chinh và điều khiển các diễn biến 
tâm lý của mình và các phương pháp tiến hành giao tiếp. Kỹ  năng nàty thể hiện 
quá trình giao tiếp tư pháp song phương qua đó Thẩm phán và Hội Ìthẩm nhân 
dân không những phải biết tâm trạng của đối tượng mà còn phải biết tâm trạng 
của mình, tìm hiểu nhu cầu, hứng thú của đương sự, bị cáo và nhiững người 
tham gia tố tụng khác. Kỹ năng điéu khiến quá trình giao tiếp tư phíáp còn thể 
hiện qua kỹ năng sử dụng phương tiện giao tiếp như ngôn ngữ, tác phong, điệu 
bộ, nét mặt, ánh mắt, nụ cười... Phiên toà không phải là sàn diễn, tuy vậy, trong 
nhiều trường hợp thì Thẩm phán là người nghệ sỹ. V ì vậy, giọng nóú, điệu bộ, 
ánh mắt, sắc thái... đều gây án tượng trong giao tiếp tư pháp. VẠy thù cần phái 
tận dụng các cơ hội để đạt được muc đích tối đa trong giao tiệp tư pháip. Đó còn 

là biểu hiện cao của vãn hoá tư pháp. Tránh tối đa các câu hỏi tối nghĩa, cục 
cần, thỏ bạo. Các câu hỏi đưa ra làm sao dễ đi vào lòng người, khơi dậy trong 
đối tượng giao tiếp tư pháp bản chất người của họ đê’ họ tham gia giiao tiếp tư 
pháp tốt nhằm đạt được mục đích của quá trình xét xử là tuyên một biản án hợp 
lòng người, khách quan, đúng pháp luật và có khả nâng thi hành cao.

3.2.2. Kỹ năng giao tiếp tư pháp thông qua các hành vi cụt thể của 
Thẩm phán và Hội thẩm nhàn dán trong hoạt động xét xử

- Giao tiếp tư pháp trong giai đoạn thủ tục bát đầu phiên toà: ttrong giai 

đoạn này Thẩm phán và Hội thẩm nhân dân chủ yếu sử dụng kỹ măng định 

hướng giao tiếp và kỹ năng định vị trong giao tiếp. Kỹ năng điểu lchiển quá
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trinh ỉiao tiếp cũna có the thực hiện thông qua hoạt động sử dụne phương 

tiện 2 ao tiếp là Ո 20Ո  ngữ. Trong giai đoạn này cần thê hiện thái độ tôn 

rmhièin nhưrm gần gũi tạo không khí uy nghiêm nhưng không được quá 

căng náng. Tránh dùrm các lời lẽ cứna nhắc hoặc thô lỗ, thô thiển, gây cảm 

giác rụng nề trong phiên toà.

• Trong giai đoạn xét xứ, Thẩm phán và Hội thẩm nhân dân buộc phải 

sử dụng cả ba kỹ năng nêu trên. Kỹ  năne định hướng để tìm hiểu bản chất 

nhân tách bẽn trong của đối tượng giao tiếp trên cơ sở đó đưa ra được các 

câu hoi đúng, phù họp. K ỹ  năng định vị dể xác định vị trí của các chủ thể 

giao tếp, cụ thế là phân biệt vị trí tố tụng của thành phần những người tiến 

hành lố tụng và những người tham gia tô' tụna trên cơ sờ đó tạo điều kiện để 

thực hiện kỹ năng điều khiến quá trình giao tiếp. K ỹ  năng đieu khiển quá 

trình giao tiếp được sứ dụns thường xuyên trong giai đoạn này vì Thẩm phán 

vừa phái làm chú trạng thái cám xúc vừa sử dụng phương tiện ngôn ngữ để 

khai thác tối đa các tình tiết thực tế của vụ án.

Vãn hoá xét xử là một khái niệm tương đối mới. Tuy vậy, nó cũng 

không nằm nẹoài khái niệm văn hoá nói chung đặc biệt là vãn hoá ứng xử và 

văn hoá giao tiếp. Thực hiện và sử dụng thành thạo các kỹ nãng giao tiếp là 

làm hnh thành, phát triển và tôn vinh vãn hoá xét xử. Cho đến nay ở nhiểu 

địa phương, nhiều Thẩm phán và Hội thẩm nhân dân vẫn chưa quan tâm 

đúns nức đến vãn hoá xét xử. Cần phái có những chương trình đào tạo và 

bổi duỡng de nâng cao và phát triển vốn vãn hoá xét xử đang tiếm tàng trong 

mỗi mười dân Việt Nam đặc biệt là những người làm công tác pháp luật.

4. V Ă N  H O Á  T Ư  P H Á P  V À  Đ Ạ O  Đ Ứ C  N G Ư Ờ I T H A M  p h á n

ị. 1. Từ l;\u nay chúng ta vẫn thường nche nhắc nhiều đến “vãn hoá tư 

pháp” hoặc “ văn hoá pháp lý”՛41 tronc sách báo pháp lý. Nhưng thực chất của

,4‘ ThẽoS.S. Alexeev, trong Pháp  lú ậ ỉ trong cuộc sống cùa c lu inẹ  ta, Đóng A n h  Quang dịch, 

N ịiỉtvé ỉ. Đ ình  L ộ c  hiệu đinh, N X B  Pháp  lý, H à  N ộ i, 1986, tr.92 th ì “Vãn hoá pháp lý  là  một 

lo ạ i tà i sản pháp lý. N ó  dặc triờ ĩg  cho báu không kh í chung cùa pháp  luật, là  sự thề  hiện vào 

cuộc s ó ỉịỉ x ã  hộ i Xã hộ i chủ ngh ĩa những thuộc tính cố  ích  về mật x ã  hộ i và các đặc trim g của  

pháp hậ í. N h ư  vậy, sức mạnh hiện thực của pháp  luật không c h ỉ phụ thuộc vào bản thản 

pháp hú t (...) và không c h ỉ phụ thuộc vào hiệu quả của thực tiền pháp luật, mà chính ở  mức 

rất Um ')hụ ilì i ỉộ c  vào irạng thá i V thức pháp luật, vào trình dộ  vân ìxoá pháp Ịỷ chung của 

to à n  d ù i ” .
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khái niệm đó ít được nói đến một cách kỹ lưỡng và hầu như chưa được đề 

cập đến một cách chính thức như những khái niệm mà chúng ta quen dùng 

như: “ý thức pháp luật” , hoặc “ bản chất pháp luật” . Văn hoá tư pháp, theo 

chúng tôi, là một khái niệm mới xuất hiện trong những năm gần đây và được 

“nhập khẩu” từ một số nước châu Ẩu. Người Pháp vẫn thường dùng thuật 

ngữ: “Culture judiciaire” để nói về những quan điểm, cách xử sự, ứng xử 

hoặc trình độ nhận thức của một người, một tập thể trong các hoạt động tư 

pháp như điều tra, truy tố, xét xử, thi hành án...

Ở V iệt Nam, khái niệm văn hoá tư pháp được hiểu như là tổng hợp các 

quan điểm, nhận thức, cách nhìn, lố i xử sự, thái độ tôn trọng đối với pháp 

luật nói chung và ý thức tự giác đối với việc chấp hành các quyết định của cơ 

quan tư pháp nói riêng. Văn hoá tư pháp không nhũng chỉ hình thành trong 

nhân dân, đối tượng của hoạt động tư pháp, mà còn hình thành trong nội bộ 

những người thực hiện hoạt động đó. Đội ngũ này bao gồm các Thẩm phán, 

Hội thẩm nhân dân, Kiểm  sát viên, điều tra viên... Có nghĩa là đội ngũ 

những người làm công tác bảo vệ pháp luật. Cũng như trình độ văn hóa nói 

chung có ảnh hưởng đến quan niệm sống, lối sống, lập trường, quan điểm, 

nhận thức xã hội và nhận thức chính trị của từng cá nhân trong xã hội, văn 

hoá nói chung cũng như văn hóa tư pháp nói riêng hình thành theo từng thời 

kỳ, đối với từng cá nhân, từng tập thể và lớn hơn là đối với cả một dân tộc, 

một quốc gia. Do đó, mỗi một dân tộc, mỗi một quốc gia có nền văn hoá 

riêng của mình, trong đó bao gồm cả văn hoá tư pháp.

4.2. Đạo đức cũng là một phạm trù xã hội. Đạo đức hình thành trên cơ 

sở nhận thức của con người về điều thiện, điều ác, về cái tốt và cái xấu. Đạo 

đức đề cập đến các chuẩn mực trong xã hội. Do đó, dạo đức nói chung là 
tổng hợp các quan điểm, tư tưởng, nhận thức của một người, một tập thể, 

một xã hội, một dân tộc về các giá trị tinh thần trong xã hội đó. V ì vậy, mỗi 

một xã hội có đạo đức riêng của dân tộc mình. Và quan niệm đạo đức của 

từng xã hội không giống nhau. Cũng như vân hoá tư pháp, bên cạnh đạo đức 

nói chung còn hình thành đạo đức tư pháp. Đó là tập hợp các quan điểm, tư 

tưởng, nhận thức của một người, một tập thể, một dân tộc về hoạt động tư 

pháp cũng như vể nền tư pháp trong xã hội đó. Khác với phạm trù về đạo đức 

nói chung, đạo đức tư pháp không hoàn toàn dựa vào cái thiện, cái ác chung 

chung hoặc điều tốt, điều xấu theo nghĩa xã hội của từ đó. Đạo đức tư pháp 

lấy pháp luật làm nến tảng. Chính v ì thế, đạo đức tư pháp chỉ hình thành
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trong ĩnh vực hoạt động tư pháp và quan hệ nhiều đến những người thi hành 

pháp Uật. Pháp luật và dạo đức liên hệ mật thiết với nhau. Là những hiện 

tượng íã hội gần gũi và bổ sung cho nhau'5’.

*.3. Phải nói rằng trình độ văn hoá tư pháp của nhân dân Việt Nam đã 

có nhmg bước phát triển trong thời gian qua. Do sự hiểu biết vể luật pháp 

của niân dân ta không ngừng được cải thiện. Thái độ tôn trọng sự công 

bằng, nong muốn thiết lập sự công bằng trong nhân dân đã tạo tiền đề hình 

thành /ãn hoá tư pháp. Thêm vào đó, ý thức tuân theo pháp luật, mong muốn 

sống 'à làm việc theo Hiến pháp và pháp luật, muốn mọi người cũng tôn 

trọng >háp luật như mình... đã tạo nên một nền tư pháp lành mạnh.

Tuy nhiên, đế xây dựng một nển văn hoá tư pháp xã hội chú nghĩa, 

theo ciúng tôi cần phải từng bước chú trọng đến những điểm sau:

Cần phải có một môi trường tư pháp bền vững và lành mạnh, ơ  

đây, nôi trường tư pháp được hiểu là bao gồm một hệ thống pháp luật 

hoàn :hỉnh cộng với hệ thống các cơ quan bảo vệ pháp luật thực sự phù 

hợp đ՛ “ vận hành” hệ thống pháp luật đó. Có lẽ nói vể một hệ thống pháp 

luật h)àn chinh ở V iệ t Nam bây giờ là hơi sớm nhưng trong một tương lai 

gần đẻu đó không phải là không thực hiện được. V iệc ban hành các văn 

bản piáp luật để điều chỉnh các quan hệ xã hội đang được xúc tiến và 

chú ոչ ta đã thực sự nhìn thấy sự tiến triển trong lĩnh vực này. Hệ thống 

cư qutn báo vệ pháp luật ớ nước ta cũng đang từng bước được kiện toàn 

và có ihững thay đổi mới nhất định dê phù hợp với tình hình và nhiệm vụ 

mớì.

Những người thi hành pháp luật (nhũng người làm việc trong các 

ngàn} Công an, Toà án, Viện kiểm sát...) phải được đào tạo về luật pháp để 

nấm 'ừng luật pháp và không ngừng tự cập nhật các kiến thức mới về luật 

pháp iể thi hành đúng pháp luật. Ngoài ra họ cũng cần phải có ý thức về đào 

tạo Ịiịnề nghiệp.

Không ngừng nâng cao những hiểu biết về pháp luật và ý thức 

pháp uật cho nhân dân. Làm cho người dân thấy được rằng pháp luật có 
tính lát buộc đối với tất cả mọi người và mọi người đều được bình đẳng 

trưócpháp luật, mọi công dân cũng cần phải biết xử sự đúng pháp luật

131 S á c Id ã  dan, t r l3 6  -1 43 .
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trước những tình huống mà họ gặp phải. Ở đây, vấn để tuyên truyền và 

giáo dục pháp luật trong nhân dàn cũng như irons nhà trườna có một ý 
nghĩa quan trọng'61.

4.4. ơ  nước ta, việc bổ nhiệm Thẩm phán mới được tiến hành gần 

đày theo Pháp lệnh về Thẩm phán và Hội thẩm nhàn dân ngày 14/3/1993. 

Theo Pháp lệnh này, Thẩm phán phải là “ Công dân V iệ t Nam trung thành 

với Tổ quốc, có phẩm chất đạo đức tốt, liêm  khiết và trung thực, có kiến 

thức pháp lý, nghiêm chỉnh chấp hành pháp luật, có tinh thần báo vệ pháp 

chế xã hội chủ nghĩa, có sức khoỏ bảo đảm hoàn thành được nhiệm vụ 

được giao” . Một trong những vấn đề được xã hội lưu ý quan tảm nhiều đó 

là đạo đức người Thẩm phán. Tại Hội nghị Tư pháp toàn quốc tại Huế, 

tháng 3 năm 1995, Bộ trưởng Bộ Tư pháp Nguyền Đ ình Lộc khi nói đến 

các điểu kiện cần thiết của một Thẩm phán đã nhấn mạnh: “ Nó i đến tiêu 

chuẩn bàng cấp, không có nghĩa là chúng ta xem nhẹ tiêu chuẩn đạo đức. 

Nhưng đạo đức của Thẩm phán chính là xét xử đúng pháp luật, một việc 

cần phải được rèn luyện thông qua chuyên môn nghiệp vụ”<7). Như vậy, sự 

hiểu biết sảu sắc về chuyên môn nghiệp vụ, thành thạo trong các thao tác, 

nhuần nhuyễn trong việc vận dụng pháp luật, nhạy bén trong việc xử thế 

các tình huống phức tạp là cơ sở cho đạo đức của người Thẩm phán. Tuy 

nhiên một người có chuyên mòn nghiệp vụ g iỏ i không có nghĩa là có đạo 

đức nghề nghiệp tốt, nhưng một người không có chuyên môn giỏ i thì 

cũng khó có đạo đức nghề nghiệp tốt được. Do đó, quá trình rèn luyện 

thông qua chuyên môn nghiệp vụ để trở thành những Thẩm phán vừa giỏi 

về chuyên môn vừa có đạo đức nghề nghiệp vững vàng là rất quan trọng.

Tuy vậy, cần tránh tình trạng cho rằng Thẩm phán không cán đến đạo 
đức tốt, mà chỉ cần có chuyên mồn giỏi. Một số người cho rầng, Thẩm phán

"" T rong  bà i viết cùa m ình đăng trong Tạp  ch i Lu ậ t học (Đ ạ i học L u ậ t  H à  N ộ i) , sô ' 4 năm  

1995, TS. T rần  N gọc Đường có  đề cập  đến ba yếu tô tạo nén tr ìn h  độ và vân hoá pháp Ị ý  

của một người, đó là :

՛ T r i thức pháp luật của công dân;

֊ T ình  cấm tôn trọng pháp  luật cùa công dàn;

- H ành  v i xử  sự  theo đúng những đò i hỏ i của pháp  luật cùa công dán.

(7> D án  chú và Ph áp  luật, tháng 311995.

28



như mót cái máy. Họ được lên chương trình trước và chi cần “ bấm nút” thế 

là có một bán án(Sl.

Ngoài việc phái có nhữrni kiên thức chuyên môn giỏi, có một trình độ 

nghiệp vụ vững vàng, người Thẩm phán cần phải có những hiểu biết rộng về 

mặt xã hội, phải có phẩm chất trung ihực và phải có tình người. Những hiểu 

biết sâu rộng về măt xã hội cho phép người Thẩm phán xử lý vụ án đúng 

pháp luật và có tính thuyết phục, và bán án được tuyên trons trường hợp này 

được rộng rãi quần chúng chấp nhận. Phấm chất trung thực của người Thẩm 

phán là một yêu cầu cần thiết đối với mỗi con người nói chung và đối với 

mỗi Thẩm phán nói riêng. Trung thực, trước hết là tôn trọng sự thật, tôn 

trọng lê phái và chân lý trong các quan hệ xã hội. Do đó, trung thực nghĩa là 

dũng cám và ngay thảng mà không cứna nhắc, báo thủ(l>’. Tinh người cũng là 

một khái niệm đạo đức xã hội nhưns cũng là một đức tính cần phải có của 

người Thẩm phán"1 Nhà lập pháp đã cố gắng đưa sự nghiêm minh, tính 

công bằng vào trona các đạo luật. Nhưng một Thẩm phán khi quyết định 

một hình phạt không thể có được một sự tính toán chính xác về mặt lý trí 

cũng như về toán học. Trong trường hợp này sự công minh và tình người 

giúp Thẩm phán hành động đúng.

Trong chương trình đào tạo Thẩm phán tại Trường Quốc gia Thẩm 

phán Pháp cũng dành chỗ cho môn đạo đức học. Trong thời gian đầu ở 

Bordeaux, các học viên Thẩm phán chuẩn bị được đi thực tập tại các cơ 

sở xét xử. Họ sẽ phải chạm trán trên thực tế với những vấn đề không 

tương hợp, về lòng trung thực, về thái độ dè dặt với những liên lụy về đạo

,H> Theo 3úo P h áp  lu ậ t cùa Bộ T ư  pháp  (ngày 2211211995) th i h iện nưv à  M Ỹ  m ó \ tinh đ ã  

xám  Ịìhự) vào ỉìiộ t so  lĩnh vực của hoạt dộng tư pháp. M á y  v i tính ỉuá t sư  cỏ  khá  nùng cung  

cấp  cho  :ứ c ỉuậ t sư  c á c  tư  liệu  có  liên  quan , dự  thảo cá c  vãn bàn pháp  h iậ t, dưa ra  các dự  

đoán íh cn lì bạ i cù a  c á c  vụ kiện. Ớ  Nhật, hộ i ĩìiậ t g ia  N h ậ t Bùn d ã  c h ế  tạo thành công một 

máy  V/ Ị.nh chuyên dùng cho Toà  án. T rong  bộ n h ớ  của m áy chứa đây đủ cá c  k iến thức 

ph iip  luốt.

ị9> Báo  Բ ա ր  ìu ậ t của Bộ T ư  pháp lìỉịà y  3 1 ỉ  10/J 995.

(W) Theo sách cĩâ dấn  ớ  chú th ích ỉ , trang ỉ 64 có  nêu h ình  tượng N ữ  thân công  lý  Phem ida  

từ thời XA xưa dược mổ ui dưới dạng một phụ nữ ìiạhiém khắc lạnh lùng, trong tay cầm một 

ch iếc cà  ĩ d ể  càn  đo sự  ĩhật. Nhưng N ừ  thán Công  lý  không c h ỉ có nét m ặt nghiêm  khắc mà 

lá  một p v t nữ  rấ t x in h  dẹp và tốt bụng.
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đức nghề nghiệp khác nhau trong khi thực thi nhiệm vụ cùa m ình. Do đó, 

một ban tròn được tổ chức để làm cho các Thẩm phán nhạy/ cảm với 

những vấn để đó, những vấn đề không được đề cập đến trong cáic vãn bản 

pháp luật.

Như vậy, đạo đức của người Thẩm phán vừa là một khái n iệm  cụ thể, 

bao gồm một tập hợp các quan điểm, cách xử sự, hành động, phẩim chất, sự 

hiểu biết về nhiểu lĩnh vực mà người Thẩm phán có thể được tranig bị trong 

trường học, vừa là một cái gì đó tương đối trừu tượng mà người Thẩm  phán 

phải tự học hỏi, tích luỹ trong suốt cả một quá trình thông qua hoạt động 

chuyên môn của mình. Không có một nguyên mẫu nào, một mô) hình nào 

thật sự cụ thể hoặc chính xác để đo được đạo đức người Thẩm iphán. Tuy 

nhiên cũng có thể đánh giá được đạo đức của họ thông qua hoạt động xét xứ 

và thi hành án.

Người ta so sánh người Thẩm phán cũng như người thày thuiốc. Trong 

bất kỳ giờ phút nào cũng phải phục vụ nghể nghiệp cúa mình m ột cách vô 

điểu kiện tuyệt đối trung thành với lý tưởng đã chọn. Đối với m ột Thẩm 

phán điều quan trọng là phải biết khắc phục những mất mát trong nghề 

nghiệp của mình, khắc phục sự phiến diện trong suy luận, thói Ihình thức, 

thói quen buộc tội. Tính khách quan tột bực, sự lịch thiệp, sự tế nhị cao trong 

xử sự cá nhân và những điều khác làm hình thành nên cơ sở đạo đức trong 

hoạt động của người Thẩm phán*'°.

Văn hoá tư pháp, đạo đức của người Thẩm phán, sự hiểu biếit sâu rộng 

ở nhiều lĩnh vực, lòng dũng cảm, tính vô tư cũng như phẩm chất ttrung thực 

của họ luôn luôn quyện vào nhau tạo nên vẻ đẹp của người Thẩm phán. Kh i 

xét xử vụ án, nếu tôi là Thẩm phán, tỏi chỉ có môt quyết định, đ(ó là quyết 

định duy nhất đúng. Tôi - Người Thẩm phán, không thể làm khiác bởi vì 

“ logic của sự vật, cảm xúc bên trong và lẽ phải của cuộc sống, đạo lý của 

pháp luật dứt khoát và không ngừng nhắc nhở tôi, thúc giục tôi qỊuyết định 

cần phải đúng và lương tâm của tôi, lương tầm của người Thẩm phián và của 

một con người bắt buộc tôi chống lại bất kỳ một cái gì khác ngoài các quyết 

định cần có,,(l2>.

" "  Sách đ ã  dẫn, tr.70  

li:> Sách đ ã  dẫn, Ir 170 .171
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5 C Á C  Y Ế U  TỐ  T Ạ O  T H À N H  Đ ẠO  Đ Ứ C  T H A M  P H Á N

Mỗi một xã hội có quan niệm của mình về đạo đức. Đạo đức vừa mang 

tính xã hội vừa mang tính giai cấp sâu sắc. Bên cạnh đó, đạo đức còn bị chi 

phối bci tính dân tộc, tính truvền thống và tính lịch sử.

Trong xã hội hiện đại, quan niệm về đạo đức đã được nâng lên một 
tầng ca) mới phù hợp với nền vãn hoá hiện đại. Bên cạnh đạo đức xã hội còn 
xuất hiìn quan niệm vé đạo đức nghể nghiệp. Đạo đức nghề nghiệp là đạo 
đức đươc hình thành trên cơ sở hoạt động nghề nghiệp của một nhóm người, 
một tổ :hức người nhất định. Đạo đức nghề nghiệp trước hết phải mang đầy 

đủ các yêu tô' của đạo đức xã hội, không được trái với đạo đức xã hội. Bên 
cạnh đo, đạo đức nghề nghiệp còn có các đặc trưng riêng của mình. Đạo đức 
nghề mhiệp của Thẩm phán là một loại hình đạo đức nghề nghiệp được hình 

thành \à phát triển gắn liền với hoạt động nghề nghiệp của Thẩm phán: hoạt 

động xít xử. Hoạt động xét xử là một hoạt động mang tính đặc thù và đặc 
biệt có liên hệ đến tính mạng, sức khóe, danh dự, nhân phẩm và tài sản của 
cá nhâỉ, tổ chức trong xã hội. Nghề nghiệp Thẩm phán là rất cao quý vì vậy 
việc lựi chọn những công dân có đầy đủ các phẩm chất và điểu kiện cần 
thiết, tiong đó có điều kiện về đạo đức để được bổ nhiệm làm Thẩm phán là 

một điỉU hết sức quan trọng. Đạo đức nghề nghiệp của Thẩm phán được 
hình tíành trong quá trình hoạt động nghé nghiệp cùa Thẩm phán là chủ 
yếu, tu/ vậy đạo đức Thẩm phán cũng có thể được hình thành và phát triển 
thông cua quá trình bồi dưỡng và rèn luyện tại các cơ sở đào tạo.

Pạo đức nghé nghiệp của Thẩm phán được hình thành và tạo nên 
bởi cái yếu tố  sau:

Իհս trên đã nêu, dạo đức xã hội là những quan niệm nhằm hướng tới 
chân, tiiện, mỹ. Đạo đức nghể nghiệp cúa ngưòi Thẩm phán cũng không 
nằm níoài quan niệm đó. Đạo đức Thẩm phán là tổng hợp những yếu tô' đổ 
giúp nỊiười Thẩm phán trong hoạt động nghể nghiệp của mình xác định được 
chân, tiiện, mỹ để bảo vệ một trật tự do luật định. Như vậy, thông qua hoạt 
động rghể nghiệp của mình, bằng các tác nghiệp, người Thẩm phán hướng 
tới cái thiện, cái đúng, cái đẹp, sự công bằng đê phán quyết. Phán quyết của 
người rhẩm phán trước hết phải phù hợp với pháp luật, mang tính khả thi 
sâu sắc, phù hợp với cái chân, thiện, mỹ chung của toàn xã hội mà trong đó 
Thẩm >hán là một thành viên.

lếu tô' thứ nhất tạo nên đạo đức người Thẩm phán là người Thẩm phán 
phải ct trình độ chuyên môn và nghiệp vụ cao.
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Như vậy, không có gì lạ khi nói rằng việc bồi dưỡng đạo đức Iiẹhề 

nghiệp của người Thẩm phán phái được bắt đầu từ việc bồi dưỡng chuyên 

môn, nghiệp vụ. Bác Hồ nói: "Có tài mà khônq có đức là vô (lụng, cỏ đức 

mà không có tài làm việc gì cũng khó". Tuy vậy, tài và đức thực ra là hai tố 

chất của đạo đức nghé nghiệp. Có nehĩa là khi nói đến đạo đức nghề nghiệp 

thì nhất thiết phải kể đến tài và đức. Trong quan niệm về đạo đức nghé 

nghiệp tài và đức gấn liền với nhau, tạo thành mối liên kết không thể tách rời 

để hình thành đạo đức nghề nghiệp. Không thế nói một người Thẩm phán có 

đạo đức nghề nghiệp cao nếu như do trình độ chuyên môn và nehiệp vụ non 

kém đã dẫn đến việc ra một bán án không khách quan, cây thiệt hại đến tính 

mạng hoặc sức khoẻ của cá nhân trong xã hội. V ì vậy, trình độ chuyên môn, 

nghiệp vụ của người Thẩm phán được coi là tố chất đầu tiên tạo nên đạo đức 

nghề nghiệp của người Thẩm phán. Nsười xưa quan niệm rằng người tài 

thường hay có tật, có nghĩa là người tài thườns bướne binh, khó báo và có 

những cá tính gây khó chịu cho người khác. V ì vậy, người xưa quan niệm về 

đạo đức là một cái gì đó nhu mì, hiền lành, dễ chịu, ngoan ngoãn, nết na.... 

tất cả những điều đó đều là những phẩm chất không thể thiêu của dạo đức, 

tuy vậy đối với đạo đức nghề nghiệp, nhát là đối với đạo đức nghề nghiệp 

Thẩm phán ngoài các tố chất kê trên không thể không kể đến "tài", tức trình 

độ chuyên môn nghiệp vụ cao.

Yếu tô' thứ hai để tạo nên dạo đức của người Thẩm phán hiện đụi là 

bán lĩnh nẹlĩê nghiệp.

Bản lĩnh là sự kiên định, là sự quyết đoán. Bản lĩnh còn là khả năng 

hướng tới cái đúng, cái công bằng và cái hoàn thiện, oan lĩnh nghé nghiệp 

của người Thẩm phán là một քո chất không the thicu trong suốt quá trình 

hoạt động nghề nghiệp của mình. Do điều kiện hoạt động nghé nghiệp của 
người Thẩm phán gắn liền với tính độc lập, tính tự quyết, khả năng phán 

quyết mọi vấn đề trên cơ sở phân tích pháp luật và niềm tin nội tàm. Bản lĩnh 

nghề nghiệp của người Thẩm phán được hình thành, xây dựng, củng cố và 

phát triển trên cơ sở của tính tự tin, thái độ cương quyết, tinh thán độc lập và 

thái độ khách quan, tôn trọng sự công bằng, không thicn lệch, vô tư, trong 

sáng, không bị chi phối bởi nhữna suy nghĩ lệch lạc hoặc những tác động 

bên ngoài mang tính chất vụ lợi cá nhân. Như vậy bàn lĩnh cũng phải được 

hình thành và phát triển trên cở sở một sự hiểu biết sâu sắc về công việc của 

mình đang làm. Bản lĩnh sẽ không có đất tổn tại và phát triển nếu như người
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Thun phán không chú trọng bồi đưỡmi và tự bổi dưỡng để không ngừng 

nâig cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ. Một Thẩm phán không thể độc lập 

kh xét xử hoặc tự tin khi ra quyết định nếu như Thẩm phán đó quá yếu về 

chiyén môn nghiệp vụ. Trong trường hợp ấy việc ra bản án hoặc quyết định 
đồig nghĩa với sự bảo thủ hơn là tính bản lĩnh.

Yếu tổ  quan trọng thứ ba dê tạo nén đạo đức n%hê nghiệp của n ạười 

Thím phán là tinh thẩn có trách nhiệm tronẹ hoạt độn (Ị xét xử của mình.

Trách nhiệm hay nghĩa vụ là một khái niệm mang màu sắc pháp lý, 

tu\ vậy lại làm một tố chất cùa đạo đức nghề nghiệp. Nếu ớ phương diện 

luẠ học người ta nói nghĩa vụ đi đôi với quyền thì ở phương diện đạo đức, 

ngrời ta đề cao tinh thần trách nhiệm mà không gắn với quyền lợi. Như vậy, 

tráh nhiệm của người Thẩm phán được hiểu là thái độ tự tin vào công việc 

hàig ngày của mình và ý thức báo dám cho những gì mình thực hiện là đúng 

đắi. Nói một người Thẩm phán có trách nhiệm có nghĩa là người Thẩm phán 

i đóý thức được công việc mình làm, dám chịu trách nhiệm về các hành vi 

củ. mình và điều quan trọng là tự giác thực hiện các cône việc được giao 

theo đúng lương tâm. Nếu một người Thẩm phán có trình độ chuyên môn 

ngiiệp vụ cao, có bản lĩnh nghề nghiệp vững vàng nhưng thiếu tinh thần 

tráh nhiệm thì không thế nói đó là một người Thẩm phán có đạo đức nghể 

ngúệp. Trách nhiệm nghể nghiệp của người Thẩm phán thê’ hiện sự tận tuỵ 

trcig công việc, sự chu đáo, cán trọng khi thực hiện các hành vi tố tụng. 

N>ười Thẩm phán có trách nhiệm là người Thẩm phán ý thức được rằng 
hàih vi của mình khòng phái chí liên quan đến một người, một tổ chức trong 

xã hội mà có thể còn liên quan đêri nhiều người, nhiều gia đình, nhiều tổ 

chrc trong xã hội. Chi vì một chút thiếu tinh thần trách nhiệm trong điểu tra, 

xá minh thu thập chứng cứ, xét xử, ra bán án hoặc quyết định thì cũng có 
th< gây ra nhũng hậu quả không lường trước được. V ì vậy, rèn luyện đạo đức 

ngiổ nghiệp của Thấm phán trước hết chính là một quá trình bồi dưỡng và tự 
bổ dưỡng để nâng cao tin thần trách nhiệm, ý thức được cồng việc mình làm 

đécó thái độ công bang trong việc ra các phán quyết.

Yếu tò thứ tư \ạo nên đạo đức nqỉiể nghiệp của nqười Thẩm phán là 

tĩìữtĩg phẩm chất đạo đức cẩn cỏ theo nghĩa xã  hội thôníỊ thưừng đói với một 

côig dàn trong xã  hội.

Như trên đã nêu, người Thẩm phán trước hết là một con người, một 

ccig dân. V ì vậy, người Thẩm phán phái mang trong mình những phẩm chất

I



tốt đẹp về mặt đạo đức như những người công dân bình thường khác trong xã 

hội. Không thể nói một người Thẩm phán có đạo đức nghề nghiệp cao ngay 

cả khi người đó có trình độ chuyên môn nghiệp vụ vững vàng, có bản lĩnh 

nghể nghiệp và có trách nhiệm đối với công việc của mình nhưng lại thiếu 

những phẩm chất tốt đẹp của một người công dân bình thường. Người Thẩm 

phán cần có một lố i sống lành mạnh, suy nghĩ trong sáng, thái độ thân thiện 

với tất cả mọi thành viên trong cộng đồng xã hội, công việc và cuộc sống. 

Những phẩm chất đó có thể là tính trung thực, lòng dũng cảm, tính công 

bằng, khách quan và tính nhân bản....

6. B Ổ I D Ư Ỡ N G  Đ Ạ O  Đ Ứ C  N G H E  n g h i ệ p  c h o  t h a m  p h á n
•  *

Có người cho rằng đạo đức là một khái niệm trừu tượng. V ì vây đạo 

đức nghẻ nghiệp cũng là một khái niệm trừu tượng. Hiểu như thê tuy đúng 

nhưng chưa đủ, bên cạnh những khái niệm trừu tượng của đạo đức còn có 

những khái niệm không trừu tượng. Như trên đã nêu, khi nói đến các tố chất 

tạo thành đạo đức nghề nghiệp của người Thẩm phán, chúng tôi đã đề cập 

đến trình độ chuyên môn nghiệp vụ của người đó, bản lĩnh nghé nghiệp và 

trách nhiệm của họ đối với công việc được giao và cuối cùng là những phẩm 

chất tốt đẹp tạo nên đạo đức nói chung ở những công dân bình thường trong 

xã hội. V ì vậy, việc bổi dưỡng và rèn luyện đạo đức nghề nghiệp của Thẩm 

phán có thể được thực hiện thông qua một số quá trình sau đây:

Bồi dưỡng và rèn luyện đạo đức nghề nghiệp Thẩm phán tại các cơ sở 

đào tạo nghề nghiệp Thẩm phán.

Quá trình đào tạo nghề nghiệp của Thẩm phán trong đó chú trọng rèn 

luyện các kỹ năng hành nghề của người Thẩm phán, trang bị cho họ những 

kiến thức chuyên môn cần thiết, cập nhật những thông tin mới vể luật thực 

định, rèn luyện các kỹ năng nghiệp vụ để sau khi ra trường họ có thể tác 

nghiệp một cách thành thạo, độc lập và tự tin. Bản thân quá trình đào tạo nghề 

nghiệp đó đối với Thẩm phán đã là một quá trình bổi dưỡng đạo đức nghề 

nghiệp cho họ. Điếu này có thể được lý giải rằng quá trình bổi dưỡng chuyên 

môn nghiệp vụ cho Thẩm phán đã tạo cho họ tính tự tin, tinh thần trách 

nhiệm, ý thức tôn trọng nghé nghiệp mà mình đã chọn trên cơ sở đó hình 

thành bản ĩĩnh của người Thẩm phán. Tất nhiên, trong quá trình đào tạo nghề 

nghiệp cũng cần bô' trí những bài giảng về đạo đức. Những bài giảng này một 

mặt giúp Thẩm phán có những hiểu đúng, nhận thức đúng về những phẩm
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chất tố! đẹp mà Thâm phán cán phải có, ví dụ như tính trung thực, lòng dũng 

cảm, thh tự tin, thái độ công bằng, tính nhân bản.... Quá trình đào tạo nghể 

nghiệp thông qua việc giải quyết các tình huống thực tế giúp Thẩm phán 

tương Ui nhìn nhận đúng đắn và tiếp cận với những tình tiết thực tế của đời 

sống x í hội trên cơ sở đó giúp họ có thái độ tôn trọng pháp luật, trách nhiệm 

đối với tính mạng, tài sản, sức khoẻ của mọi cá nhân và tổ chức trong xã hội. 

Quá trhh đào tạo nghề nghiệp tại trường thông qua chương trình thực tập và 

kiến tâ3 tại các T A N D  giúp cho Thẩm phán tương lai có điều kiện tiếp xúc 

với hoự động xét xử và những Thẩm phán thực thụ, trên cơ sờ đó giúp Thẩm 

phán tvơng lai nhìn nhận được những phẩm chất đích thực của Thẩm phán. 

Quá trhh rèn luyện và bồi dưỡng tại các co sở đào tạo Thẩm phán cũng giúp 

•Thẩm phán tương lai có thời gian vật chất cần thiết để nhìn nhận lại mình 

thông cua sự giao tiếp đối với các thầy cô giáo và các đồng nghiệp khác.

Quá trình tự rền luyện và bồi dưỡng đạo đức nghé nghiệp của Thẩm
phán

\iệc bổi dưỡng và rèn luyện tại các cơ sở đào tạo Thẩm phán để -giúp 

các hex viên Thẩm phán hình thành những tố chất của đạo đức nghề nghiệp 

Thẩm ?hán là điéu hết sức quan trọng, tuy vậy để hình thành được những 

phẩm (hất tốt đẹp của Thẩm phán đòi hỏi một quá trình lâu dài và bền bỉ, 

trong d') yếu tố tự rèn luyện và tự bồi dưỡng là không thể thiếu được.

Quá trình tự rèn luyện và tự bổi dưỡng đạo đức nghề nghiệp của Thẩm 

phán đí hình thành khi họ lần đầu tiên tiếp xúc với hoạt động nghiệp vụ của 

Thẩm jhán. Quá trình tự rèn luyện và tự bồi dưỡng này phát triển mạnh mẽ 

khi các học viên Thẩm phán được đào tạo tại các cư sở đào tạo. Quá trình này 

còn đư#c tiếp diễn, không ngừng phát triển và hoàn thiện khi họ đã trở thành 
những ĩhẩm phán thực thụ. Thông qua thực tiễn của chính bản thân họ, thông 

qua mci giao tiếp nghề nghiệp với các đồng nghiệp và các đương sự cũng như 

bị can, bị cáo giúp Thẩm phán thực thụ có nhiều cơ hội để nhìn nhận lại chính 

mình. Dó chính là quá trình đấu tranh và tự đấu tranh để loại bỏ những cái 

xấu, xíy dựng, phát triển và hoàn thiện những phẩm chất tốt đẹp. Tất nhiên, 

quá trìĩh tự rèn luyện và tự bồi dưỡng chi có hiệu quả nếu cá nhân Thẩm phán 

có tinh thần tự giác cao độ đồng thòi cần phải có sự hỗ trợ và giúp đỡ của cơ 

quan Vi các đồng nghiệp. Do đó, ngoài quá trình bồi dưỡng và tự bồi dưỡng 

đạo đứ: nghề nghiệp cần phải kể đến quá trình rèn luyện và bổi dưỡng đạo 

đức nglề nghiệp Thẩm phán tại đơn vị công tác của họ.
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Quá trình rèn luyện, bổi dường đạo đức nshề nghiệp Thẩm phán thông 

qua hoạt động nghiệp vụ của Thẩm phán.

Như trên đã nêu, trong quá trình hành nghề, Thẩm phán thông qua 

hoạt động chuyên môn nghiệp vụ của mình có thể tự rèn luyện, tự bồi dưỡng 

đạo đức nghề nghiệp cho mình. Tuy vậy, dê đạt hiệu quả cao cán có sự định 

hướng cùa lãnh đạo TAN D  nơi Thẩm phán công tác. Để rèn luyện, bồi 

dưỡng đạo đức nghề nghiệp cho Thẩm phán tại các TAN D , cần thường 

xuyên tổ chức các buổi sinh hoạt chính trị, các buổi học tập rút kinh nghiệm 

xét xử, học gương người tốt, việc tốt. Lãnh đạo Toà án cũng cần thường 

xuyên biểu dương và khen thưởng kịp thời những người có thành tích xuất 

sắc trong hoạt động xét xử, đồng thời phê phán và có biện pháp đối với 

những người có hành vi sai trái làm tổn hại đến đạo đức của Thẩm phán.
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II. NGHỂ THẨM PHÁN, VINH QUANG VÁ THÁCH THÚC

Trong xã  hội, biết bao nẹhề nẹhiệp dem lạ i vinh quanՀ cho con nạười 

và nghé nghiệp nào cũng đều đứníỊ trước nlìữiĩg thách thức nhất định.

Nghé Thẩm phán là nghề xét xử - mục đích là đưa lại công bằng cho 

xã hội. đảm bảo cho sự ổn định, phát triển và mang ý nghĩa xã hội to lổm. 

Chính vì thế, từ xa xưa, người đời đã tôn vinh nghề Thẩm phán. Có không ít 

dán tộc đã gắn nghể Thẩm phán với khát vọng về một nền công lý. Thẩm 

phán xét xử đại diện cho niểm tin và hoài bão vé một xã hội công bàng. 

Thẩm phán - người đại diện cho cái thiện chống lại cái ác. người cầm cân 

náy mực. Ở nhiều đất nước, các quan toà (Thẩm phán) anh minh đã trở thành 

nliữne nhân vật huyền thoại, siêu nhân và không ít dận tộc đã thán thánh hoá 

các Thẩm phán. Thẩm phán với nghé nghiệp xét xử thực sự ìà biểu tượng 

cho khát vọng của nhân loại về một sự công bằng cho đời sống xã hội. Vinh 

quang của nghề Thấm phán trước hết là nghề nghiệp mang tính xã hội cao; 
công việc của Thẩm phán luôn liên quan đến nhiều cá nhân trong xã hội. 

Nghề nghiệp xét xử của Thẩm phán liên quan đến số phận, danh dự, uy tín, 

tài sản... và thậm chí liên quan đến cái sống, cái chết cúa con người. Vinh 

quang của nghề Thẩm phán còn ở chỗ là họ đại diện cho quyền lực tư pháp, 

quyền lực của Nhà nước. Thẩm phán nhân danh Nhà nước để đưa ra phán 

quyết và khi bản án có hiệu lực pháp luật thì tất cá mọi cơ quan Nhà nước, 

các tô chức và mọi công dân đều phải tuân thủ chấp hành. Đc đảm bảo cho 

tính hiệu lực pháp luật cao của phán quyết Toà án, Nhà nước đã tạo ra một 

hệ thống thiết chế, chế tài hỗ trợ cho bản án được thực hiện trong thực tê 

cuộc íống.

Khi ngồi ở ghế của Thẩm phán trong phiên toà xét xử, Thẩm phán nói 

tiếng nói của công lý, của lương tri và nhân bản. Nghề nghiệp Thẩm phán 

tượng trưng cho khát vọng của mọi tầng lớp, giai tầng trong xã hội về chân, 

thiện, mỹ, về một hệ thống tiêu chí đạo đức: sống làm Người. Phán quyết 

của Thẩm phán chứa đựng trách nhiệm không chi của cá nhân Thẩm phán

37



trước những yêu cầu của xã hội loài người về các chuẩn mực pháp lý  và đạo 

lý; vinh quang thuộc về Thẩm phán, khi nghề nghiệp của họ gắn với cuộc 

đấu tranh sống mái, sinh tử giữa cái thiện với cái ác, giữa đạo lý  cao đẹp với 

hành vi vô đạo đức, gắn với mục đích công bàng xã hội và ngàn ngừa tội ác.

Thực tế công việc thường ngày của Thẩm phán là quá trình lao tâm 

khổ tứ của người chiến sĩ bảo vệ pháp luật, bảo vệ bình yên của mọi số phận, 

bảo vộ danh dự, tài sản của mọi công dân, mọi tổ chức trong xã hội.

Trong cuộc đấu tranh thầm lặng, không khoan nhượng của Thẩm phán 

để bảo vệ hệ thống pháp luật và duy trì hệ thống chuẩn mực đạo đức trong 

cuộc sống, bằng lao động thực tế đó, Thẩm phán đã góp phần xây dựng cuộc 

sống công bằng và văn minh. Bằng nghề nghiệp của mình, lúc thì trực tiếp, 

khi thì gián tiếp, bảo vệ quyển lợi hợp pháp của tất cả các công dân, tổ chức 

theo pháp luật, đồng thời trừng trị những ai xâm phạm quyền và lợi ích hợp 

pháp của người khác. Qua hoạt động xét xử, Thẩm phán đã góp phần phòng 

ngừa tội phạm, ngăn ngừa và giải quyết những tranh chấp trong đời sống dân

Những người hành nghề Thẩm phán ở một phạm vi nào đó là những 

người đưa ánh sáng pháp luật đến với người dân. Bằng hoạt động xét xử, 

Thẩm phán là người tuyên truyền, giới thiệu, giải thích cho quần chúng nhân 

dân về pháp luật để cho mọi người hiểu biết thêm về pháp luật và hướng họ 

tới "Sống và làm việc theo Hiến pháp và pháp luật".

V inh quang thuộc về những người làm công tác bảo vệ pháp luật trong 

đó một phần thuộc về Thẩm phán, khi mà chúng ta xây dựng một xã hội 

pháp trị, một Nhà nước pháp quyền, một Nhà nước của dân, do dân và vì dân 

mà trong đó tất cả các cơ quan công quyền, tữ pháp; mọi tổ chức chính trị 
kinh tế và xã hội và công dân đều phải tuân thủ pháp luật.

Nghể Thẩm phán là nghể đặc thù của lao động trí tuệ, áp dụng pháp 

luật. Thẩm phán là những chuyên gia pháp lý, bằng sự hiểu biết sâu sắc pháp 

luật, thông thạo tác nghiệp; có trình độ phân tích và áp dụng những quy 

phạm chung vào những trường hợp riêng biệt cụ thể. Quy phạm pháp luật là 

thước đo, mực thước chung. V ì thế khi xét xử, Thẩm phán cần phải vận dụng 

khả năng trí tuệ để áp dụng đúng đắn, không thiên lộch, không máy móc. 

Chính vì vậy nghể nghiộp của Thẩm phán vừa mang tính sáng tạo, vừa mang 

tính nguyên tấc độc lập và chỉ tuân theo pháp luật. Bằng lao động sáng tạo 

của mình, Thẩm phán trên thực tế đã đóng góp một phần không nhỏ cho quá
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trình hoàn thiện hệ thống pháp luật. Bằng kinh nghiệm thực tế, Thẩm phán 

đã giúp các nhà hoạch định chính sách xây dựng pháp luật có cơ sở để bổ 

sung tu chỉnh và hoàn thiện hệ thống pháp luật cho phù hợp với yêu cầu 

cuộc sống. V inh quang thuộc về tất cả những ai đã đóng góp trí tuệ, công 

sức của mình để xây dựng nên hệ thống pháp luật hoàn chỉnh, văn minh để 

cho mci công dân, mọi tổ chức được sống trong sự bình yên, ổn định và phát 
triển.

Đối với lợ i ích quốc gia, trong nhiểu trường hợp, Thẩm phán với cương 

vị của mình đã trở thành người lính bảo vệ lợi ích, chủ quyển của quốc gia, 

lợi ích chính đáng của công dân và pháp nhân trên mặt trận pháp lý. Đây là 

một cổng việc đầy trọng trách và vinh quang. Chính vì vậy, không phải là 

ngẫu miên, trong nhiều Hiến pháp của Nhà nước ta, trong Pháp lệnh Thẩm 

phán và Hội thẩm T A N D  đã quy định vể tiêu chuẩn đầu tiên cần có của 

Thẩm ohán là: "Công dân Việt Nam trung thành với Tổ quốc...” (Điểu 4 
Pháp lénh). Trong hoạt động thực tiễn của mình, Thẩm phán với tình yêu tổ 

quốc, trung thành với lợi ích của dân tộc, có thể làm vẻ vang tổ quốc và dân 

tộc. Vinh quang thuộc về Thẩm phán, bằng lao động trí tuệ và sự kiên định 
bảo vệ lợi ích hợp pháp của quốc gia và công dân.

Vẻ vang nào hơn khi mọi công dân đang sinh sống trên lãnh thổ của 
một qiốc gia đểu nhận biết rằng, bên cạnh họ có một lực lượng hùng hậu, 

đầy đủ trí tuộ có đủ sức mạnh pháp lý là hệ thống cơ quan tư pháp và đội 

ngũ Thẩm phán luôn sẵn sàng bảo vộ lợi ích chính đáng của quốc gia, dân 

tộc, qu/ển và lợi ích hợp pháp của công dân.
Vinh quang nào hơn khi bất kỳ công dân nào của V iệt Nam sống và 

làm viỉc bất cứ nơi nào trên hành tinh đéu hướng vé Tổ quốc với một niểm 
tin rằn» mọi quyền và lợi ích hợp pháp của họ đểu được Nhà nước ta bảo vệ. 

Hộ thớig cơ quan tư pháp cùng với đôi ngũ Thẩm phán thực sự là lá chắn 

pháp h bảo vệ lợi ích quốc gia và công dân.

Nghẻ Thẩm phán với thành công của họ không chỉ mang lại vinh 
quang cho chính họ mà còn bảo vộ uy tín của Đảng và Nhà nước. Công việc 

của Thẩm phán thực chất là áp dụng Đường lối và Chính sách của Đảng và 

Nhà niớc thông qua các quy định của pháp luật. Làm tốt công tác xét xử của 

mình, rhẩm phán đã tôn vinh Đường lối, Chính sách của Đảng và Nhà nước.
thác với những nghể nghiệp khác, xét xử là nghề lao động đặc thù. Để 

đưa ra được một phán quyết thấu tình đạt lý đòi hôi Thẩm phán huy động
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nhiều tố chất trong một con người; đó là: sự tinh tường về pháp luật, sự hiểu 

biết về thực tế, về nhân tình thế thái, tích luỹ kiến thức xã hội, tâm sinh lý 
của từng cá thể, sự lịch lãm của vãn hoá tố tụng, giàu lòng nhân ái và bản 
lĩnh của người chiến sĩ. Chỉ có sự lao động trí tuệ như vậy mới đem lại niềm 
vinh quang nghề nghiệp cho Thẩm phán. V inh quang thuộc về Thẩm phán, 
khi họ sát cánh với các cơ quan công quyền, tư pháp, các cơ quan bảo vệ 
pháp luật, đảm bảo cho Nhà nước ta bình yên phát triển, nhân dàn til được 

sống trong xã hội công bằng, văn minh, tiến bộ - xứng đáng với biểu tượng 
là người cầm cán cân công lý.

Để có được vinh quang nghề nghiệp, Thẩm phán phải dương đầu với 
bao thách thức. Do tính đặc thù của nghề nghiệp, đòi hỏi Thẩm phán phái có 

đạo đức, nhân cách trong sáng.
Lẽ thường, đối với bất kỳ nghề nghiệp nào cũng có những thách thức 

nhất định. Riêng đối với nghề xét xử của Thẩm phán có liên quan đến số 
phận, danh dự, nhân phẩm, tài sản của con người, lợi ích cùa quốc gia dược 

Nhà nước giao trọng trách lại càng nhiều thách thức.
Những thách thức đó đang thường trực hi hữu trong cuộc sống đời 

thường bên cạnh Thẩm phán. Đấy là những cám dỗ, thậm chí là những cạm 

bẫy làm lệch chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp của Thẩm phán.
Để làm tròn bổn phận và trọng trách của mình, Thẩm phán phải vượt 

lên chính mình, rèn luyện cốt cách và thường xuyên tu dưỡng đạo đức nghế 
nghiệp. Bởi vì, cũng như bao con người khác, Thẩm phán cũng là một con 
người bình thường; Thẩm phán đâu có phải là thánh thần, cũng chẳng phải là 
siêu nhân hay cư sĩ, hiền triết sống ẩn dật nơi thánh địa chỉ có hoa thơm, 
vượn hót, làm bạn với trảng, thơ, không vướng víu bụi trần ai; mà ngược lại, 

Thẩm phán là con người rất xă hội, có gia dinh, có quan hệ bạn bè, cổ họ 
hàng thân thích... Họ là công chức, họ không thể đứng ngoài những quan hệ 
quản lý hành chính, những ràng buộc, ảnh hưởng nhất định trong tác động 
của nhiẻu giai tầng, tổ chức, cá nhân quản lý trong thể chế tổ chức Nhà nước 
và các tổ chức chính trị - xã hội. V ì thế, để vượt qua những thách thức đó, đê 
có sự thờ ơ với những cám dỗ đời thường, Thẩm phán phải dũng cảm và chịu 
đựng "lời ong tiếng ve", phải kiên định nguyên tắc Hiến định, phải "phụng 
công, thủ pháp”, chí công vô tư; phải lấy "pháp luật làm vị tư lệnh cho minh 
khi xét xử"...

Cổ nhân thường nói: "Nhất nghệ tinh, nhất thân vinh". Để có được 

vinh quang nghể nghiệp, Thẩm phán phải học hỏi, phải dày công nghiên
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cứu. kiỏng ngùng nâng cao trình độ chuyên môn, kỹ năng nghiệp vụ. Thành 

cổng ;úa nghề nghiệp Thẩm phán một phẩn lớn phụ thuộc vào trình độ 

chuvêi môn của người hành nehé xct xử. Yếu về nghiệp vụ là thách thức lớn 

đói vói Thẩm phán. Trong những năm gần dây, dư luận xã hội và tại nhiều 

phiên "lọp của Quốc hội, vấn đề yếu nghiệp vụ của đội ngũ Thẩm phán đã trở 

thành nột mối quan tâm, trăn trờ lớn.

Hiển nhiên, yếu tố khách quan, yếu tố lịch sử để đội ngũ Thẩm phán 

còn ycu về chuyên môn, nghiệp vụ là có thực tế, còn yếu tố chủ quan là do 

chính đội ngũ Thẩm phán chưa cố gáng vươn lên về nghiệp vụ. V ì thế. 

trách ihiệrn thuộc về những người hành nchề xét xử là phải "tự mình cứu 

lây m nh" về nghiệp vụ. Tự mình phái tự giác học hỏi vươn lên để nàng cao 

kỹ năig xét xử, trình độ nghề nghiệp. Để mỗi Thấm phán sẽ là một “Bao 

Công ’ lưu truyền tiếng tốt như trong truyén thuyết đọng mãi trong đời 

son £ ;ã hội.

ĩhách thức lớn đối với đội ngũ Thẩm phán là trình độ nghề nghiệp, đặc 

thù nthề nahiệp khône những đòi hỏi ở Thẩm phán tinh tường về pháp luật, 

giỏi Ví nghiệp vụ, mà còn đòi hòi Thám phán có đạo đức, nghề nghiệp trong 

sáng. 0ham chất đạo đức của Thẩm phán là một phán không thể thiếu được 

trong ìhân cách của Thẩm phán. Đạo đức nghề nghiệp là kết quả của một quá 

trình páo dục, bồi dưỡng của xã hội, nhà trường, của tổ chức nơi công tác và 

là két inh của một quá trình tự rèn luyện, tu dưỡng cùa chính Thẩm phán.

Trong thực tế, vấn đề đạo đức nghề nghiệp của Thẩm phán trong công 

tác xé xử không chỉ là vấn đé thuần tuý về mặt lý luận mà là thực tiễn bức 

xúc, li một vấn đề mang tính chất thời sự nóng bỏng, là thách thức lớn đối 

với nịhề mỉhiệp Thẩm phán.

Về đạo đức của Thẩm phán không chỉ đơn thuần từ góc độ thời sự của 

vấn dí, mà bởi từ đời này qua đời khác, đạo đức của Thẩm phán xét xử luôn 

là rnộ phạm trù mang tính nguyên tắc. Bởi lẽ, Thẩm phán cần có đạo đức, 

ngh'ề Ìghiệp trong sáng, cẩn có phẩm chất cao đẹp cho công việc đầy trọng 

trác h :ủa mình như cây xanh cần ánh sáng mặt trời.

rhẩm phán là chức danh quan trọng trong hệ thống các chức danh tư 

pháp. Hoạt động cùa Thẩm phán gắn liền với mục tiêu cùa các cơ quan tư 

pháịp. Các mục tiêu này đạt được không chỉ bằng hệ thống chế tài, thiết chế 

cùa N ià nước mà còrc bằng sức mạnh của đạo đức tư pháp. Biểu tượng đạo 

đức tr pháp tập trung cao nhất vào đạo đức, nhân cách của chính Thẩm
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phán. Để vượt qua thách thức nghể nghiệp, Thẩm phán phải tu dưỡng, rèn 

luyện, xây dựng đạo đức nghể nghiệp cho chính mình, phải bển bi thường 

xuyên liên tục học hỏi, nâng cao trình độ cách mạng, nghiệp vụ. Bởi đạo đức 

nghề nghiệp Thẩm phán - đạo đức tư pháp là "tập hợp các quan diêm, tư 

tưởng, nhận thức của một người, một tập thể, một dân tộc vế hoạt động tư 

pháp cũng như về một nển công lý xã hội"(l,). Nói khác đi, đó là cả một khoa 

học về vận dụng các chuẩn mực đạo đức trong điều kiện hoạt động đặc thù 

của nghề Thẩm phán. Mà đã là khoa học, muốn chiếm lĩnh được nó, thì 

Thẩm phán phải học hỏi, tự tích luỹ, thường xuyên rèn luyện, chỉ có dày 

công phấn đấu thì Thẩm phán mới vượt được thách thức, đòi hỏi của nghề 

nghiệp, xứng đáng với sự tin cậy của nhân dân.

<u> Phan  H im  Thư  - Vân  hoá tư  pháp  và đạo  đức Thẩm  phán  - Tạp  c h í N h à  nước và pháp  

luật, sô '2/1996, trang 4.



I

UI. KHI XÉT XỬ THẨM PHẤN VÀ HỘI THẨM NHÂN DÂN 

Độc LẬP VÀ CHỈ TUÂN THEO PHẤP LUẬT
■ • m

Nguyên tấc "Khi xét xử Thẩm phán và Hộ i thẩm nhân dân độc lập vả 
ch ỉ tuứi theo pháp luật” là một nguyên tắc Hiến định, là một nội dung quan 
trọng của luật tố tụng hình sự và tố tụng dân s^14'. V iệc nghiên cứu và tìm 
hiểu nói dung của nguyên tắc này không chỉ có ý nghĩa đối với các cơ quan 

và các cán bộ làm công tác pháp luật mà còn cần thiết đối với các cơ quan 
Nhà rước khác, các tổ chức xã hội và mọi công dân vì nó bảo đảm cho 

Thẩm phán và Hội thẩm nhân dân trong quá trình xét xử không bị ràng buộc 
bởi bấ! cứ yếu tố nào khác ngoài pháp luật, loại trừ mọi sự can thiệp từ bên 
ngoài /ào hoạt động xét xử của Toà án. Mật khác, việc tìm hiểu và nắm 
vững nguyên tắc này tạo điều kiện cho Toà án giải quyết vụ án đúng người, 
đúng tội, đúng pháp luật, bảo vệ được quyền và lợi ích hợp pháp của cá 
nhân, lổ chức, của Nhà nước; chống được các biểu hiện tiêu cực nhằm từng 
bước thực hiộn công bằng xã hội trong hoạt động tố tụng.

Nguyên tắc "Kh i xét xử Thẩm phán và H ộ i thẩm nhân dân độc lập và 
ch ỉ tuứĩ theo pháp luật" khồng chỉ là một nguyên tắc cơ bản được quy định 

trong Hiến pháp của Nhà nước ta mà còn được quy định trong Hiến pháp của 
nhiều rước trên thế giới. Tuy việc quy định có khác nhau về hình thức nhưng 

nội dung cơ bản là giống nhau.
Điểu 16 BLTTHS Cộng hoà Liên bang Nga được thông qua ngày 

01/7/1^97 quy định: "Khi tiến hành xét xử các vụ án hình sự, Thẩm phán và 
H ộ i thẩm nhân dân độc lập và ch ỉ phục tùng pháp luật. Thẩm phán và H ô i 

thẩm rhân dán g iải quyết các vụ án hình sự trên cơ sở của pháp luật, phù 
hợp vớ ý thức pháp luật xã  hội chủ nẹhĩa, trong điều kiện loại trừ mọi sự tác 
động ưbên ngoài lên họ՝՝(iĩ).

IN> Xem Diêu 130 H iến  pháp  1992.

IISl Xem. B L T T H S  Cộng  hoà L iên  bang Nga. N XB  L àn  sóng mới. M atxcơva . 1997.
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Điểu 88 Hiến pháp nước Cộng hoà dân chủ nhân dân Tricu Tiên quy 

định: "Trong khi thi hành chức quyền của mình, các Thâm phán dề li dộc lập 

và ch ỉ phục tùng pháp luật".

Điều 127 Hiến pháp nước Cộng hoà dàn chủ Đức cũ (năm 1949) quv 

định: ''Thẩm phán độc lập khi xét xử, ch ỉ tuân theo Hiến pháp và pháp luật".

Khoản 1 Điều 97 Hiến pháp nước cộng hoà Liên bang Đức năm 1959 

quy định: "Thẩm phán xét xử độc lập vờ ch ỉ tuân theo pháp luật".

Điều 126 Hiến pháp Trung Quốc quy định: “T A N D  có quyền độc lập 

xét xử” . Đổng thời điểu này đã được cụ thể hoá trong Bộ luật Tỏ' tụng dân sự 

Trung Quốc: “T A N D  dựa vào quy định của pháp luật xét xử độc lập những 

vụ án dân sự, không chịu sự can thiệp của bất cứ cơ quan hành chính, đoàn 

thể xã hội và cá nhân nào” .

Ỏ Việt Nam, nguyên tắc "Khi xét xử Thẩm phán và H ộ i thẩm nhân dân 

độc lập và ch ỉ tuân theo pháp luật" có lịch sử hình thành và phát triển từ lâu. 

Có thể nói rằng, manh nha của nguyên tắc này hình thành từ thời Lê Thánh 

Tông, trong Bộ luật Hồng Đức, theo đó, tại Điều 672 có ghi: “Các quan kê 

trên phải xét xử cho công bằng và đúng pháp luật”, Điều 720 cũng quy định: 

“không ai được cô' chấp ý riêng mình, bát mọi người phải tuân theo”.

Sau khi cách mạng tháng tám thành công, ngày 24/1/1946 Chủ tịch Hồ 

Chí M inh đã ký sắc lệnh sô' 13/SL về tổ chức Toà án và các ngạch tư pháp, 

trong đó quy định: "Toà án tư pháp sẽ độc lập với cơ quan hành chính, các 

quy định Thẩm phán sẽ ch ỉ trong pháp luật vờ CÓHÍỊ lý. Các cơ quan khác 

không được can thiệp vào tư pháp. M ỗi Thẩm phán quyết định theo pháp luật 

và lương tám của mình không có quyên lực nào được can thiệp trực tiếp hay

gián tiếp vào công việc xử án”. Mặt khác, sác lệnh sô' 13/SL còn quy định:
"Các phụ thẩm nhân dân có bổn phận lấy lý  tr í sán (Ị suốt và հ((ՈՀՀ tâm nẹav 

thẳng ra xét mọi việc rồ i phát biểu ỷ kiến một cách công bằng, không vì nể, 17 

sợ một thế lực nào, vì lợ i ích riêng hay tư thù mà bênh vực hay làm hợi a i"m .

Điều 69 Hiến pháp năm 1946 cũng quy định: "Tronẹ khi xét xử các viên 

Thẩm phán ch ỉ tuân theo pháp luật, các cơ quan khác không được can thiệp".

Những quy định trên ít nhiều đã thể hiện được phần nào nội dung của 

nguyên tấc "khi xét xử Thẩm phán và Hộ i thẩm nhân dân độc lập và ch ỉ tuân 
theo pháp luật”.

Ilni Xem: Đ iều  47, Đ iều  50 và Đ iêu  24 sắ c  lệnh sô I3 /SL  ngày 24/1/1946.
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Hiến pháp năm 1959 ra đời, nsuyên tắc này dược ghi nhận một cách rõ 
nét hơn: "Khi xét xứ, TAND  có quyền độc lập và ch ỉ tuân theo pháp luật" 
(Điều .00 Hiến pháp 1959 và Điều 4 Luật tổ chức T A N D  năm 1960).

Sau khi V iệt Nam hoàn toàn thống nhất về mặt Nhà nước, năm 1980 
Hiến pnáp của nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam ra đời. Trên cơ sở 
Hiên pháp năm 1980, Luật tổ chức TA N D  năm 1981, BLTTHS được ban 
hành v ì sau đó là một loạt các Pháp lệnh như PLTTG Q CVAD S, Pháp lệnh 
Thù tụ: siải quyết các tranh chấp kinh tế, Pháp lệnh Thủ tục giải quyết các 
vụ án ao động và P LT T G Q C V A H C  lần lượt ra đời. Nguyên tắc này được 
khắng định cụ thể hưn: "Khi xét xử Thấm phán và Hộ i thẩm nhãn dân độc 
lập vù chì tuân theo pháp luật". Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VI của 
Đáng lộng sản Việt Nam tháng 12 năm 1986 đã đề ra đường lối đổi mới 
toàn d.ện trong tất cả các lĩnh vực của đời sống xã hội và chủ trương xây 
dựnc Nhà nước pháp quyển Việt Nam. Hiến pháp năm 1992 ra đời, một lần 
nữa nuuyên tắc này được khẳng định một cách rộng rãi hơn (Điều 130 Hiến 
pháp 1992, Điều 5 Luật tổ chức TAN D  năm 1992 và Điều 3 Pháp lệnh về 
Thám phán và Hội thẩm nhân dân).

Toà án là cơ quan xét xử của nước Cộnu hoà xã hội chủ nghĩa Việt 
Nam. Khi xét xử Toà án không nhân danh mình mà nhân danh Nhà nước để 
tuyên một bản án kết tội hay không kết tội bị cáo. V ì thế, Điều 10 BLTTHS 
quy định: "KlìôníỊ ai có thè bị coi là có tội và phải clĩiụ hình phạt khi chưa 
có bíih án kết tội của Toà án đữ cú hiệu lực pháp luật". Hoạt động xct xử là 
hoạt đòng có tính đặc thù và chi do Toà án thực hiện, quyết định của Toà án 
được dặc trưng ở tính "dứt điếm" cùa nó. Do dó, yêu cầu tối cao và cũng là 
cái mcc để đánh giá hiệu quả của cõng tác xét xử là phải khách quan, toàn 
diện, cầy đủ; đúng người, đúng tội, dúng pháp luật; không đê lọt tội phạm, 
không ա  oan người vô tội.

Nguyên tắc "khi xét xử Thám phán và H ộ i thẩm nhân dán độc lập và 
chi tuón theo pháp luật” được thể hiện ờ hai khía cạnh là độc lập với các yếu 
tô bên ngoài và độc lập với các yếu tố bên trong.

Dộc lập với các yếu tô' bẽn ngoài là khi xét xử, Thẩm phán và Hội 
thám rhân dân không bị phụ thuộc vào các quyết định hoặc kết luận của cơ 
quan điéu tra (tức là độc lập với hồ sơ vụ án), độc lập với kết luận cúa Viện 
kiếm á t (tức là độc lập với bản cáo trạng và quyết định truy tố của Viện 
kiểm át). Tại phiên toà, Thẩm phán và Hội thẩm nhân dân phải trực tiếp 
xem xet những chứng cứ của vụ án chứ không phải chỉ căn cứ vào hồ sơ của 
vụ án hay chứns cứ mà Viện kiểm sát đã đưa ra trong bán cáo trạng. Bản án 
của Tcà án chỉ được căn cứ vào những chứng cứ đã được xem xét tại phiên
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toà. Hội đổng xét xử dựa vào kết quả phiên toà, đối chiếu với các quy định 
của pháp luật để xử lý vụ án và có quyển kết luận khác với ý kiến của cơ 
quan điều tra, Viện kiểm sát<17).

Trong tô' tụng dân sự, độc lập với bên ngoài còn được hiểu là độc lập 
với các cá nhân, tổ chức, các cơ quan Nhà nước mà công việc hoặc hoạt 
động của họ có thể gây ảnh hưởng đến hoạt động tố tụng. Những cá nhân, cơ 
quan, tổ chức có thể can thiệp bằng nhiều cách đê làm sai lệch quá trình tố 
tụng, trên cơ sở đó hướng việc xét xử có lợ i cho mình.

Ngoài mối quan hệ với cơ quan điều tra, Viện kiểm sát, Thẩm phán, Hội 
thẩm nhân dân còn có mối quan hệ với Luật sư, các cơ quan ban ngành ở địa 
phương, các cá nhân mà uy tín hoặc vị trí của họ có thể gây ảnh hưởng đến 
quyết định của Hội đồng xét xử. Trong nhièu trường hợp, Luật sư vừa bằng 
mối quan hệ cá nhân vừa bằng những hiểu biết nghề nghiệp có thể gập gỡ, 
trao đổi để thuyết phục Thẩm phán và Hội thẩm nhân dân trong việc giải 
quyết vụ án theo nhận thức của họ. Thẩm phán và Hội thẩm nhân dân luôn 
luôn ý thức được là một bản án khi đã được tuyên ra thì chính họ phải chịu 
trách nhiệm về nội dung và hình thức của bản án đó chứ không phải ai khác.

Thẩm phán và Hội thẩm nhân dân có thể tham khảo và lắng nghe ý 
kiến của bất cứ ai nhưng trong hoạt động nghề nghiệp phải luôn luôn thể 
hiện bản lĩnh của minh để xem xét mọi vấn đề một cách độc lập, không 
được để cho các ý kiến của bên ngoài làm thay đổi quyết định của mình. 
Trong trường hợp cần phải thay đổi quyết định của mình thì phải khẳng định 
đó là việc cần làm và không còn con đường nào khác.

Toà án cấp trên hướng dẫn Toà án cấp dưới về áp dụng thống nhấí 
pháp luật, đường lối xét xử nhưng không quyết định trước về chủ trương xét 
xử một vụ án cụ thể, buộc Toà án cấp dưới phải tuân theo(|X|. Kh i xét xử

(l7) Khoản  3 Đ iều  196 B LT T H S  quy đ ịnh: "kh i ngh ị án c h ỉ dược căn cứ  vào cá c  ch iừ ìg  cứ  và  

tà i liệu  đ ã  được thẩm ira  lạ i ph ién toà".

flt> T ạ i Hội ngh ị tổng kết ngành Toà án năm 1991, C hánh  án T A N D T C  yêu cáu : "Đ ể  tránh 

sự  h iểu lấm  kh i vận dụng nguyên tấc "K h i xét xứ, Thẩm  phán và H ộ i thẩm nhân dán độc lâp  

và chì luân theo pháp luật", yêu cầu các đổng chí lint V mấy vấn đé  sau đây:
- T ừ  nay, các Toà án không sừ  dụng lừ  "thình th ị á n "  mà co i đây c h ỉ là  v iệ c  hỏ i ỷ k iến Toả  

án cấp  trên vé một sô 'vướng m ắc cụ thể. T A N D  tố i cao  cũng không cho  ỷ  k iến  hướng dán vê 

mức án cụ th ể  m à v iệc xem xét và quyết đ ịnh mức án đố i VỚI tĩciìg vụ án cụ  th ể  cũng  hoàn 

toàn thuộc thấm quyên cùa H ộ i đồng xé! xử.

- Cũng  từ  nav, các  Toà  án cần chấm  diet ngay tình trạng lạ i ph iền lo à  H ộ i đồng xét x ử  tuyên 

b ố  "hoãn ph iến  toà đ ể  x in  ý k iến cấp  trên", 'T ạ p  c h í T A N D  N° ĩ ! 1992. T r  5.
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phic thẩm, giám đốc thẩm hoặc tái thẩm nếu Toà án cấp trên ra quyết định 
hu' bản án hoặc quyết định bị kháng cáo, kháng nghị để điểu tra xét xử lại 
vớ thành phần Hội đồng xét xử mới thì Hội đồng xét xử mói đó vẫn có 
qirền xét xử độc lập và chi tuân theo pháp luật(l9).

M ối quan hệ giữa Toà án cấp trên với Toà án cấp dưới, mối quan hệ 

giia các cấp xét xử của Toà án là mối quan hệ tố tụng. Cần duy trì và khảng 

địrti mối quan hệ này thông qua quy định việc Bộ Tư pháp quản lý T A N D  địa 

phrơng vé mật tổ chức là hoàn toàn hợp lý. Trong bất kỳ trường hợp nào thì 

cũig không nên hành chính hoá các quan hệ tố tụng, từ đó có thể tạo nên một 

qu; trình khép kín trong hệ thống các TAND, thiếu sự quản lý, theo dõi và 

gián sát của Nhà nước và Chính phủ đối với hoạt dộng xét xử.

Ngoài ra, tính độc lập của Thẩm phán, Hội thẩm nhân dân khi xét xử 

CÒI thể hiện ở chỗ, các chủ thể này có quyền độc lập với những yêu cầu của 
nhmg người tham gia tố tụng như yêu cầu giám định bổ sung hoặc giám 

địm lại; yêu cầu thay đổi người tiến hành tố tụng, người giám định, người 

phèn dịch; yêu cầu về xem xét chứng cứ và hoãn phiên toà khi có người 

vấig mật. V iệc đáp ứng hoặc không đáp ứng những yêu cẩu này của những 

ngíời tham gia tô' tụng do các chủ thể tiến hành tố tụng quyết định dựa trên 

nhmg căn cứ do pháp luật quy định.

Nguyên tắc "Kh i xét xử Thẩm phán và H ộ i thẩm nhàn dân độc lập và 

chituân theo pháp luật" không cho phép bất cứ ai, cơ quan Nhà nước nào vì 

bấtcứ lý do gì được can thiệp vào việc xét xử của Toà án, buộc Hội đồng xét 

xửĩhái xử theo ý muốn chủ quan của mình.

Kh i xét xử, các thành viên của Hội đồng xét xử độc lập với nhau trong 

su՝ nghĩ, trong việc xem xét, kiểm tra và đánh giá chứng cứ. Chỉ các thành 

viêi của Hội đồng xét xử mới được tham gia nghị án. Kh i nghị án, Thẩm 

phji có nhiêm vụ giải thích cho Hội thẩm nhân dân biết những quy định của 

ph;p luật và đường lối xét xử cần được áp dụng trong việc xử lý vụ án nhưng 

Thin phán phải tôn trọng ý kiến của Hội thẩm nhân dân, phải là người phát

" 9l '.hoàn 3 D iêu  222 B L T T H S  quy đ ịnh: "K h i huỷ án sơ  thẩm  đ ể  xét x ừ  lạ i, T oà  án cấp  

phu thẩm  không quyết đ ịnh  trước những chím g cứ  mà Toà án cấp  sơ  thẩm cần p h ả i chấp  

nhạ hoặc  cán p h ả i bác bò, cũng như không quyết đ ịnh trước vê đ iêu khoán B L H S  và h ình  

phc m à  T oà  án cấp  sơ  thẩm sẽ  ph ả i áp dụng".
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biểu và biểii quyết sau cùng120’. V iệc đó sẽ chông lại những tư tưởng tự ti, ý 

lại trong việc nêu quan điểm cá nhán của mình khi xét xứ. Mặc dù vậy, các 

thành viên của Hội đồng xét xừ có quyền báo lưu ý kiến của mình, nếu ý 

kiến đó là thiểu số. Người có ý kiến thiêu số có quyền trình bày ý kiến của 

mình bằng vãn bản và được để vào hồ sơ*2".
Khi xét xừ Thẩm phán và Hội thẩm nhán dân độc lập. không có nghĩa 

là tách rời đường lối chính sách của Đảng. Đảng không chi đạo xét xứ từng 
vụ án cụ thể nhưng Đảng chỉ ra đường lối xct xử trong từng giai đoạn. Báo 
cáo chính trị tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VI cùa Đảng đã chi rõ: 
"Đáng khônq cho phép bất cứ a i dựa vào quyên thế đê làm trái luật, mọi vị 
phạm đều đưa ra xử lý theo pháp luật, kliôníỊ dược ỳ ữ  lạ i để xử lý nội bộ, 
không làm theo kiểu phong kiến; dán thì phái chịu hình phạt, quan thì xử 
theo "lể". Phá i nghiêm trị tất cả những kẻ phạm tội bất kv ờ  cươnẹ vị nào và 
phải đảm bảo công bảng về nghĩa vụ và quyền lợ i của CÔHÍỊ dân''. Đáng ta đã 
xác định: "Kh i xét xử Thẩm phán và Hộ i thẩm nhún dân độc lập và ch ỉ tuân 
theo pháp luật" là một trong những đảm bảo cần thiết để nâng cao hiệu quả 
xét xử của Toà án đồng thời nó cũng là trách nhiệm nặng nề của Toà án. V ì 
vậy, "mỗi Thẩm phán phải phấn đấu nânẹ cao nạhiệp vụ".

Khi xét xử Thẩm phán và Hội thẩm nhân dân độc lập không có nghĩa 
là xét xử tuỳ tiện mà độc lập trong khuôn khổ của pháp luật. Nó đòi hỏi 
''Thẩm phán và H ộ i thẩm nhân dân không một bước xa rờ i pháp luật, không 
có bất kỳ một sự lẩn tránh nào đối với pháp luật, không thơ thứ cho bất kỳ 
hành vi v i phạm pháp luật nào"a2). Đó là đòi hòi có tính chát bất buộc đối 
với Thẩm phán và Hội thẩm nhân dân. Như vậy, có thê nói hoạt động của 
Thẩm phán và Hội thẩm nhân dân luôn luôn phải dựa trên cơ sở pháp luật.

(2<1) T ạ i H ộ i nghị long kết công tác chống tham nhũng và chong buôn lận  núm 1992. 

T A N D T C  nêu quan điếm  "...có  đóng c h í nêu ra  rưng: kh i .xửsơ llh in i. ý kiến H ộ i thầm nhân 

dân cliiêm da sô, V kiến của Thẩm plưín bị thiểu sớ. nên klìỏng thực hiện clược chù trương xử 
lý  nghiêm như  hướng dán cùa T A N D  lỏ i cao. V iệc  dó là  có  thật, song không p h á i phô’ biến, 

theo lô i nếu có xdv ra  như  trên , (V kiến cùa Thẩm  phán (túng nhưng khôn ÍỊ thu yết p liụ c  được 

H ộ i thẩm nhân dãn nên đ ã  xử  sa i. xử  nliẹ)... th ì Thẩm  phún chù tọa ph iên  toà vein phừ i ch ịu  

trách nhiệm  vê việc ra  bàn án sa i đó v ì Thẩm  p lián  là  người năm vững hô sơ  vụ án, nắm  

vững pháp lu ậ t và sự  hướng dẫn áp dụng pháp lu ậ t cùa  Toà ủn cấp  trên, p h á i g iúp dỡ. 

hướiig dẫn cho H ộ i thẩm nhân dân nấm vững pháp  luật... ." Tạp  c h i T A N D  s ố I I 1993. Tr.3  

1211 Xem: khoản Đ iêu  196 B LT T H S

'r ' Xem: s s . Alexeev "Pháp luật trong cuộc sons cùa chúng ta NXB Pháp !ỷ năm Ỉ98Ờ. Tr.l7().
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về  vấn để này Xixêron - một luật sư và là nhà hùng biện nổi tiếng của La 
M ã cổ đại đã từng nói: "Quan loà - dó là một dạo luật biết nói, còn đạo luật 
là một vị quan toà câm"c~1'). A.f. Konhi (luật gia Liên Xô  trước đày) cũng đã 
time nói: "Đối với hoạt độnạ tư pháp sẽ là một điều bất hạnh, khi trong bản 
án và quyết đinh phụ thuộc vào sự tuỳ tiện cá nhân'ai). VI vậy, Thẩm phán 
khi quvết định vấn đề của vụ án không bao giờ được quyền nói rằng ''Tôi 
không muốn làm như vậy" mà phải nói ạiống như Martin Lute125՛ từng nói: 
"Ịch kc.nn nicht cmders", tức là 'T ô i không thê làm khác dược" vì cảm xúc 
bên trong và lẽ  phải của cuộc sống và đạo lý của pháp luật dứt khoát và 
không ngừng nhắc nhở tôi, thúc dục tôi quxết đinh cẩn phái đúng lương tâm 
cùa tôi lương tám của Thẩm phán và của một con người hắt buộc tôi chôhg 
lạ i bất .'ứ một cài gì khác ngoài quxết định cần cớ"i26>.

"Dộc lập" và "chỉ tuân theo pháp luật" có mối quan hệ chặt chẽ với 
nhau. Độc lập là điều kiện cần thiết để Thẩm phán và Hội thẩm nhân dân khi 
xét xử chỉ tuân theo pháp luật. Tuân theo pháp luật là cơ sở không thể thiếu 
để Thẩm phán và Hộ i thẩm nhân dân độc lập khi xét xử. M ối quan hệ này là 
mối qiun hệ ràng buộc. Nếu chi độc lập mà không tuán theo pháp luật thì dễ 
dẫn dến tình trạng xét xử tuv tiện, độc đoán.

Hiện nay, nguyên tắc "khi xét xử Thẩm phán và H ộ i thẩm nhản dân 
độc lập và ch ỉ tuân theo pháp luật1՝ vì những lý do chủ quan, khách quan 
khác nhau, chưa được thực hiện một cách triệt để. Trong đó phải kể đến một 
sô' nguvên nhan sau:

Trước hết, đội ngũ Thấm phán, mặc dù trong những nãm qua (từ khi 
có Pháp lệnh về Thẩm phán và Hội thẩm nhân dân ngày 14/4/1993) Nhà 
nước ta đã đầu tư thích đáng và chú trọng đến việc củng cố, xây dựng một 
đội ngũ Thẩm phán có phẩm chất, năng lực chuyên môn để đáp ứng yêu cầu 
của thời kỳ đổi mới nhưng phần lớ» các Thẩm phán mới chỉ được trang bị 
những kiến thức cơ bản vể pháp luật mà chưa được trang bị đầy đủ những 
kiến thức về nghiệp vụ xét xử nên phải có sự đầu tư tích cực hơn nữa mới 
đáp ứrg kịp thời đòi hỏi của tình hình hiện nay. Từ năm 1996 đến nay 
Trường Đào tạo các chức danh Tư pháp đã mở được 4 lớp đào tạo nguồn 
Thẩm phán với hơn 500 người đã tốt nghiệp. Đây là sự khởi đầu để từng 
bước ning cao trình độ cho đội ngũ Thẩm phán của chúng ta.

iìi)  <241 C:i Xem: 5.5. A lexeev "Pháp  luật trong cuộc song cùa chúng ta". N X B  P h áp  lỷ  năm  

19S6. T i 170.

ա  ỵem: ֊ձ  Alexeex "Pháp luật trong cuộc sống cùa chúng ta". N XB  Pháp lý năm 1986. Tr. 170.
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Đối với Hội thẩm nhân dân, thời gian qua đã cùnq với Thẩm phán có 
những đóng góp đáng ké vào việc nâng cao hiệu quá của phiên toà xét xử 
nhưng vẫn còn đôi điều đáng phải quan tâm. Đó là hoạt động của Hội thẩm 
nhân dân còn lỏng lẻo, không đồng đều. Theo con sô thống kè, trong sô trên 
70 Hội thẩm nhân dân được bầu ở thành phô Hồ Chí M inh thì chi có hơn 
một nửa là hoạt động đếu đận. sỏ còn lại thì tham gia xét xử quá ít. Nguyên 
nhân chính là số Hội thẩm nhân dân là cán bộ đương chức quá bận với công 
tác chuyên môn. Một số ít khác, vì phiên toà với những lý do khác nhau, 
phải hoãn liên tục cũng thấy chán nản. Do vậy, số lượng vụ án dồn vào một 
số ít Hội thẩm nhân dân mà phần lớn là cán bộ hưu trí. Điều đó cũng ảnh 
hưởng đến chất lượng xét xử 27'.

Mặt khác, trình độ hiểu biết pháp luật cùa Hội thẩm nhân dân còn yếu so 
với nhu cầu đặt ra, vì hầu hết họ không được trang bị kiến thức cơ bản về pháp 
luật mà chỉ sau khi được bầu họ mới được tập huấn một thời gian ngấn nén việc 
xét các vấn đề đặt ra vổfi họ chủ yếu là bắng kinh nghiệm sống chứ chưa hoàn 
toàn, dựa trên cơ sở của pháp luật. Và như vậy, trình độ chuyên môn cũng ảnh 
hưởng phần nào đến việc độc lập xét xử của họ. Chế độ đãi ngộ chưa thoả đáng 
cũng ảnh hưởng đến lòng nhiệt tình và tinh thần trách nhiệm của họ.

Ngoài ra, các vản bản quy định chưa chặt chẽ, thiếu thống nhất cũng 
ảnh hưởng đến việc độc lập xét xử và chỉ tuân theo pháp luật. Điều 170 
BLTTHS quy định: "Toà án chỉ xét xử những bị cáo và nhĩừiạ hành vi theo 
tội danh mà Viện kiểm sát đã truy tô và Toà án đã quyết định đưa ra xét xử '. 
Theo quy định trên thì trong khi chuẩn bị xét xử nếu thấy hành vi của bị cáo 
cần phải định tội danh nãng hơn, Thẩm phán phải ra quyết định yêu cầu 
Viện kiểm sát điều tra bổ sung. Nếu Viện kiểm sát vẫn không đổi tội danh 
nặng hơn, Thẩm phán có thể kiến nghị với Viện kiểm sát cấp trên. Nêu Viện 

kiểm sát cấp trên vản thống nhất ý kiến với Viện kiểm sát cấp dưới thì Toà

i27ì Xem Báo  pháp  lu ậ t ngày 19 !ì 21Ị 995, b à i "Không th ể  th iếu va i trò  cùa Ỉ Ịộ i thẩm ỉron íỊ 

xét x ừ ' của  T rấn  Q uang Lé.

T ạ i H ộ i thảo "Đ ổ i m ới c h ế  đ ịnh  H ộ i thầm trong cả i cách  tư pháp ở  V iệ t N ơm " do Bô T ư  

pháp  tổ  chức vào tháng 11/1999 tạ i Vùng Tàu, TS. C h u  t ì  ả i Thanh cho biết: Ở T A N D  thành 

p h ố  H ồ  C h í M in h  c h ỉ có  H ộ i thầm là  cán bộ h im  t r í m ớ i dù điều kiện dành thờ i g ian  th ích  

đáng cho v iệc ngó i toà. C ó  những v ị xét xử  trẽn 100 vụ!năm (hơn cà  Thẩm  phán). C ò n  phấn  

đông H ộ i thẩm nhân dán đương chức ỏ  các cơ  quan ngành nghé khác nhau th ì mức độ tham  

g ia  xét xử  rấ t  it. Xem - Q uan  ío à  "không chuyên" - chân dung chưa r ổ  - Bảo  T râm  - Báo  

P h áp  lu ậ t thành p h ố  H ồ  C h í M in h  49/99 ngày 21 IỈ2 IỈ999 . T r  7
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án khôrg được xét xử bị cáo theo tội danh nậng hơn tội danh mà V iện kiểm
sát đã tmy tô12*’.

R3 ràng, quy định trên đã hạn chế quyén độc lập xét xử của Thẩm 
phán và Hội thẩm nhân dân.

Đ ì nguyên tấc "Khi xét xử Thẩm phún và H ộ i thẩm nhàn dân độc lập 
và ch ỉ u â n  theo pháp  luật" có tính khả thi, theo chúng tôi cần phải làm tốt 
một sỏ vấn đề sau đây:

- Thứ nhất, cần phải có một hệ thống pháp luật hoàn chình, không 
chổng chéo, mâu thuẫn với nhau. Đồng thời, phải có các văn bản hướng dẫn 
thi hành và giải thích luật, tạo điéu kiện cho Thẩm phán và Hội thẩm nhân 
dân khi xét xử chỉ tuân theo pháp luật.

- "hứ hai, phải xây dựng được một đội ngũ Thẩm phán đủ về sô' lượng và 
đảm bảo vể chất lượng. Đôi ngũ này phải có trình độ chuyên môn cao và có tinh 
thần dũig cám, dám đấy tranh cho sự công bằng, bảo vệ lẽ phải. Chỉ khi đó 
Thám pián và Hội thẩm nhân dân mới có được niểm tin nội tâm vững chắc, độc 
lập và cu’ tuân theo pháp luật. Tất nhiên, trong tình hình cụ thể của nước ta hiện 
nay, cầr có thời gian thì mới có thể khắc phục được những tồn tại bất hợp lý. 
Hiên na/, số người đủ tiêu chuẩn để được bổ nhiệm làm Thẩm phán chưa đủ so 
với yêu cầu của thực tiễn xét xử đặt ra. Nhà nước đã "chiếu cô" bổ nhiệm một 
số Thẩn phán chưa đủ tiêu chuẩn để có thể hoàn thành yêu cầu xét xử ờ giai 
đoạn hiịn nay. Số này buộc phải được đào tạo kịp thời dể đạt được các tiêu 
chuẩn co luật định, bởi vì khi giải quyết một vụ án hình sự không phải tất cả 
đểu phi thuộc ở Thẩm phán nhưng có nhiều yếu tố phụ thuộc ở họ - những 
người điợc Nhà nước giao cho thẩm quyền áp dụng và quyết định hình phạt đối 
với ngưn phạm tội. V ì thế, họ phải được đào tạo chuyên môn, nghể nghiệp và 
rèn luyến bản lĩnh nghề nghiệp.

Tiẩin phán có ý thức pháp luật cao hơn ý thức pháp luật của những người 
khác m i ý thức pháp luật đó cần theo kịp với những thành tựu khoa học pháp lý, 
thực tiễi pháp lý và văn hoá pháp lý. Thẩm phán có nghiệp vụ cao tóc là họ phải 
nắm đưx: những quy định của pháp luật, có tư duy pháp lý sâu sắc, có thói quen 
và phưcng pháp khoa học để giải quyết các vấn để pháp lý đạt ra.

Niưng trình độ nghiệp vụ cao có thể trở thành "hình thức rỗng tuy ếch'' 
nếu nhi Thẩm phán không có đạo đức nghé nghiệp và lương tâm nghề nghiệp. 
Đặc biạ, ở thời điểm hiện nay khi cơ chế thị trường đang từng ngày, từng giờ

m  Xem: Thông tư  liên  ngành s ố  01 /T T LN  của T A N D T C  - V K S N D T C  - B T P  - B N V  ngày

8/1 ĩ / ỉm .
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tác động đến cuộc sống của mọi người, trong dó có Thẩm phán. Hội thẩm nhân 
dân - những người được Nhà nước giao trọng trách "cầm cân, nảy mực", càng 
đòi hỏi họ phải luôn nêu cao lòng dũng cảm, thái độ còng bằng, tôn trọng sự 
thật khách quan khi xét xử ՜’1. 'Tính khách quan tột bậc, sự lịc li thiệp, sư tế  nhị 
cao trong xử sự cá nhún xà những điều kiện khác làm hình thành nén cu SỪ đạo 
đức trong hoạt động cùa Thấm phán''tM'՛.

- Thứ ba, trong thành phần của Hội đổng xét xử sơ thẩm không nhất thiết 
phái có hai Hội thẩm nhân dàn mà chi cần một Hội thẩm nhân dân là đú. Tất 
nhiên, sự tham gia xét xừ của Hội thẩm nhân dàn là cần thiết nhưng phần lớn 
Hội thẩm nhân dân không có trình độ chuyên môn nghiệp vụ, hiểu biết pháp 
luật không sầu thì họ khó có thê độc lập khi xét xử và chỉ tuân theo pháp luật.

- Thứ tư, cần thực hiện chế độ bổ nhiệm Thẩm phán không chi trong 
một thời hạn mà là suốt đời (trừ trường hợp vì lý do nào đó mà họ bị bãi 
miễn, không đủ sức khơẻ hoặc xin ra khỏi ngành v.v..).

- Thứ năm, Hội thẩm nhân dãn cũng cần được tiêu chuẩn hoá vé độ 
tuổi, về trình độ lý luận, có khả nãng chủ động, độc lập, không phụ hoạ, 
xuôi chiểu theo ý kiến của chủ tọa phiên toà v.v...

- Thứ sáu, Nhà nước phải bào đảm đời sống vật chất đầy đủ cho đội 
ngũ Thẩm phán để tãng khả nãng tự vệ của họ trước cám dỗ vật chất' ՛'''.

<2V’ T ạ i Báo cáo  tổng kết công tác ngành Toà  án năm 1997. Chánh án T A N  D ĩ  c d ã  c h ì ra: 

"Vấn đế quan trọng lù  nguyên nhãn v ì sao dán đến các th iểu sót. k lu ivê ì điểm . T A N Ì )  cho 

rằng, (túng như các đại biểu Quốc hộ i khoá X k ỳ  họp tlú( h a i dữ  nhận xét kh i g ó p  V đố i VỚI báo 

cáo của Chánh án T A N D  tố i cao và V iện trường V iện  kiểm sát nhân dân tòi cao  lù: "...ngoà i 

trình dọ yếu kém cùa Thẩm phán chưa cao. phong cách làm  việc chưa sâu. và dáng quan râm 

hơn lù  còn có những trường hỢỊ) vì cảm lình, nê’ nang hoặc động c ơ  thiếu trung sáng" T r  23 

1,11 Xem: s.s. Alexeev "Pháp luật trong cuộc sung cùa cluing la " N XB  Pháp lý  năm I9HÒ. I r. I /O 

Chánh  án T A N D  thàn li phô  H à  N ộ i, TS  Nguyễn Văn  H iệ n  cũng k lu ing  d inh : "N ă n g  lực xét 

xử  và đạo đức, phẩm  chất trong súng là  l ia i m ặt không th ế  lá ch  rờ i cùa  những Thẩm  phún. 

C ó  năng lực th ì đạo đúc m in được phát huv, có  đạo  đức th ì năng lự c  m ới g iữ  vững phẩm  

chất trong sạch cùa Thầm  phán - T rà  lờ i phòng vấn B á o  pháp  lu ậ t cùa  TS. N ịỊttvẻn Văn  

H iện  - Báo  pháp lu ậ t s ố 28 ngày 18/0212000. Tr.8.

'1I) Bộ  trưởng Bộ  T ư  pháp cho rằng: "M ộ t đề xuấ t rấ t đáng  đưục cún nhắc, thực hiện lủ  

N h à  nước dành những danh hiệu cao  q u i cho  Thấm  p liá n  tận tuy. liêm  c liin h . có  cónq lao  

đóng góp cho nén tư pháp V iệ t Nam  như Thẩm  phán  IIÌI tú, Thẩm  phán  nhân dàn. D ó  là  về 

mặt tinh thân. C òn  về mặt vật chất, p h ả i tính đến việc nâng cao  d ờ i sổng cho  Thẩm  phán  

c h í ít có  mức sống trung b ình cùa x ã  hộ i". Xem: Nguyễn Đ ìn h  Lộ c  - C ắn  thực h iện c h ế  độ 

"dưỡng liêm " cho Thẩm  phán. Báo Ph áp  lu ậ t ngày 91112000.
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I. XÉT XỬ Sơ THẨM vụ ÁN DÂN sự

1. T H Ụ  L Ý  V Ụ  Á N  D Â N  s ự

1.1. Tiếp nhận đơn khởi kiện

Tiêp nhận đơn khởi kiện là hoạt động đầu tiên của Toà án trong việc 

thi lý vụ án, có ánh hưởng rất lớn đối với quá trình giải quyết vụ án. Nếu 

Tià án tiến hành tốt hoạt động này việc giải quyết vụ án sẽ tiến hành thuận 

lọ. V ì vậy, khi nhận đơn khởi kiện cán bộ Toà án phải nghiên cứu thật kỹ 

đm khởi kiện đê nãm vững những vấn đề sau:

- Họ tên, địa chỉ, nghể nghiệp cua nguyên đơn, bị đơn, người có quyển 

lọ nghĩa vụ liên quan;

- Nội dung việc tranh chấp;

- Yêu cáu cúa người khởi kiện.

Nếu đơn kiện trình bày chưa rõ ràng cụ thế thì Toà án có thể hướng 

dn người khởi kiện bổ sung. Ngoài ra, theo Điểu 3 PLTTG Q CVAD S , các 

điơng sự có nghĩa vụ cung cấp chứng cứ để bảo vệ quyén lợi của mình, để 

trxih cho đương sự không phải đi lại nhiều lần khi nhận đơn, cán bộ thụ lý 

VI án cần xác định luôn những chứng cứ tài liệu đương sự phải cung cấp, 
y<u cầu ho thu thập, cung cấp cho Toà án. Cụ thể:

- Đối với việc xin ly hôn yêu cầu đương sự phải xuất trình bản đăng ký 

kd hổn. Nếu đương sự có con chung thì yêu cầu họ xuất trình bản sao giấy 

klai sinh cùa các con. Để xác định nơi cư trú của đương sự, yêu cầu họ xuất 

trnh sổ đăng ký hộ khẩu. Ngoài ra, đương sự có thể cung cấp các tài liệu 

chíng minh mâu thuẫn giữa vợ chồng, phản ánh quá trình giải quyết tranh 

cHp như biên bản họp gia đình, biên bản thoả thuận về tài sản, biên bản hoà 

g ii của tổ hoà giải... (nếu có).

- Đối với việc tranh chấp thừa kế, yêu cầu đương sự cung cấp giấy 

cKrng tử để xác định thời điểm mở thừa kế; các tài liệu để xác định đương 
SICÓ quyển hưởng thừa kế theo di chúc hoặc theo pháp luật như bản di chúc,
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giấy khai sinh, giấy chứng nhận nuôi con nuòi... các giấy lờ  xác định quyển 

sở hữu tài sản của người để lại thừa kế như giấy chứng nhận quyển sứ dụng 

đất, giấy chứng nhận quyển sở hữu nhà, xe máy...

- Đối với các tranh chấp về hợp đồng thì tuỳ tranh chùp cụ thế mà yêu 

cầu người khởi kiện cung cấp chúna cứ, tài liệu để chứng minh yêu cáu cúa 

họ. Song để giải quyết được tranh chấp thì cần yêu cầu họ cung cấp bàn hợp 

đồng (nếu hợp đồng được giao kết bàng vãn bán), tài liệu phán ánh quá trình 

thực hiện hợp đổng của các bên như giấy biên nhận hàng, biên lai thu tiền...

- Đối với các tranh chấp về bồi thường thiệt hại ngoài họp đồrm, vêu 

cầu người khởi kiện cung cấp các chứng cứ, tài liệu chứng minh nsười bị 

kiện (bị đơn) có hành vi gây thiệt hại, có thiệi hại thực tế xảy ra, thiệt hại là 

hậu quả tất yếu của hành vi gây thiệt hại và người bị kiện có lỗi... Các chứng 

cứ, tài liệu người khởi kiện cung cấp rất đa dạng có thể là các hoá đ(/n thanh 

toán tiền viện phí, hoá đơn mua thuốc, giấy biên nhân trả tiền sửa chữa tài 

sản bị thiệt hại... Tuy vậy, khi nhận những tài liệu này cán bộ thụ lý vụ án 

cần chú ý thời gian ghi trên tài liệu. Những tài liệu liên quan đến vụ án được 

lập sau ngày xảy ra thiệt hại mới nên nhận và đưa vào hồ sơ vụ án.

Trên thực tế có trường hợp người khởi kiện không thê thu thập ngay 

được các tài liệu liên quan đến vụ án cung cấp cho Toà án khi khởi kiện.

Gặp những trường hợp đó, nếu cần thiết Toà án có thổ tiến hành thu thập

chúng trước khi thụ lý vụ án. V í dụ: Có thể làm Công vãn yêu cầu Sở địa 

chính - nhà đất cho biết quyền sở hữu nhà của người để lại thừa k ế  để quyết 
định thụ lý vụ án thừa kế; triệu tập người biết được tin tức vụ án đến hỏi 

những vấn đề liên quan đến vụ án trước khi thụ lý vụ án.

Kết hợp với viêc nghiên cứu đơn kiên, cán bộ thu lý vụ án nghiên cứu 
sơ bộ cả các tài liệu do người khởi kiện xuất trình để xác định xem người 

khởi kiện có quyển khởi kiện không, thời hiệu khởi kiện còn hay hết, Toà án 

mình có thẩm quyền giải quyết vụ án không và vụ án đã được Toà án nào 

giải quyết chưa để quyết định thụ lý vụ án hay trả lại đom khởi kiện.

1.2. Thẩm quyền giải quyết vụ án dân sự

Quyết định giải quyết vụ án của Toà án chỉ có giá trị pháp lý khi Toà

án giải quyết vụ án đúng thẩm quyền. V ì vậy, sau khi nghiên cứu đơn khởi 

kiện và những chứng cứ, tài liệu ban đầu của vụ án, cán bộ thụ lý vụ án phải 

đối chiếu với các quy định tại Điều 10,11,13,14 Pháp lệnh Thủ tục giải
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quyết vụ án dân sự và các điéu luật khác để xác định thẩm quyền của Toà án 

mình tronsi việc giải quyêt vụ án.

Căn cứ vào các quy định của pháp luật hiện hành Toà án có thẩm 

quyền giúi quyết các việc sau:

- G íc  việc phát sinh từ quan hệ pháp luật dân sự, như yêu cầu xác định 

nàng lực hành vi dân sự của cá nhàn, xác định người mất tích hoặc đã chết; 

các tranh chấp về quyền nhăn thân, về tài sản, về nghĩa vụ dân sự và hợp 

đổng dán sự, về bồi thường thiệt hại ngoài hợp đồng, về thừa kế, về quyển sử 

dụng đất và về quyển sờ hữu trí tuệ.

- Các việc phát sinh từ quan hệ pháp Luật Hôn nhân và gia đình, như 

việc ly hôn: huỷ việc kết hôn trái pháp luật; các yêu cầu cấp dưỡng, chia tài 

sản chung của vợ chồng, xác định cha mẹ cho con, hạn chế một số quyển 

của cha mẹ đối với con chưa thành niên, giao con chưa thành niên cho người 

nuổi dưỡng, yêu cầu chấm dứt việc nuôi con nuôi.

- Một số việc phát sinh từ quan hệ pháp luật hành chính, như việc 

khiếu nại về danh sách cử tri. khiếu nại cơ quan hộ tịch về việc từ chối đãng 

ký hộ tịch hoậc không sửa đổi những điều ghi trong giấy tờ hộ tịch.
Toà án cấp huyện có thẩm quyển giải quyết các việc thuộc thẩm quyền 

trên của Toà án. trừ những việc sau thuộc thẩm quyền của Toà án cấp tỉnh:

- Nhũng việc có đương sự là người nước ngoài hoặc người V iệt Nam ở 

nước ngoài;

- Những tranh chấp về quyền sở hữu công nghiệp.

Đối với nhũng việc thuộc thẩm quyền của Toà án thì Toà án có thẩm 

quyền giải quyết vụ án là Toà án nơi cư trú hoặc nơi làm việc của bị đơn, 

nếu bị đơn là pháp nhân thì là Toà án nơi pháp nhân có trụ sở. Các dương sự 
cũng cổ thể thoả thuận với Toà án nơi cư trú của nguyên đơn giải quyết. Đối 

với các tranh chấp vể bất động sản do Toà án nơi có bất động sản giải quyết. 

Tuy nhiên, trong những trường hợp sau nguyên đơn có quyén lựa chọn Toà 

án giải quyết:

- Nếu không biết địa chỉ của bị đơn hoặc nếu bị đcm không có nơi cư 

trú ở Viột Nam thì nguyên đơn có thể yêu cầu Toà án nơi có tài sản hoặc nơi 

cư trú cuối cùng của bị đơn giải quyết;

- Nếu vụ án phát sinh từ hoạt động của một chi nhánh của pháp nhân 

thì nguyên đon có thể yêu cầu Toà án nơi pháp nhân có trụ sở hoặc nofi có 

chi ílhánh đó giải quyết;
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- Nếu yêu cầu cấp dưỡng thì nguyên đơn có thê yêu cầu Toà án nai cư 

trú của mình giải quyết;

- Nếu đòi bổi thường thiệt về tính mạng, sức khoe thì nguyên dưn có 

thể yêu cấu Toà án nơi cứ trú của mình, nơi xảy ra việc gây thiệt hại hoặc 

nơi cư trú của bị đơn giải quyết;

- Nếu vụ án phát sinh từ quan hệ hợp đồng thì nguyên đơn có thê kiện 

ờ Toà án nơi cư trú của bị đơn hoặc nơi thực hiện hợp đổng; nếu khi ky kết 

hợp đồng mà các bên có thoả thuận trước về Toà án giải quyết việc tranh 

chấp thì nguyên đơn chỉ được khởi kiện tại Toà án đó;

- Nếu các bị đơn có nơi cư trú khác nhau thì nguyên đơn có thể yêu 

cầu Toà án nơi cư trú của một trong các bị đơn giái quyết.

Trên thực tế hay có sự nhầm lẫn thẩm quyền của Toà án với thẩm 

quyển của các cơ quan hành chính và giữa thẩm quyền của Toà án trong việc 

giải quyết các vụ án dàn sự với việc giái quyết các vụ án kinh tế, lao động, 

nhất là trong việc giải quyết các tranh chấp về quyền sử dụng đất, các tranh 
chấp về họp đồng. Để khắc phục những nhầm lẫn đó cán bộ thụ lý vụ án 

ngoài việc phải nghiên cứu vận dụng các vãn bản pháp luật liên quan còn 

phải tham khảo cả các hướng dẫn của T A N D  tối cao trong các Công văn 

hướng dẫn xét xử hoặc báo cáo tổng kết hàng nãm của ngành Toà án:

- Để phân biệt thẩm quyền Toà án với các cơ quan hành chính đối với 

việc giải quyết các tranh chấp liên quan đến quyền sử dụng đất, ngoài Thông 

tư liên tịch số 02/TTLT ngày 28/7/1997 của T A N D  tối cao, V iện kiểm sát 

nhân dân tối cao và Tổng cục địa chính hướng dẫn về thẩm quyền của 

TA N D  trong việc giải quyết các tranh chấp quyền sử dụng đất theo quy định 

tại khoản 3 Điều 38 Luật đất đai 1993 phải tham khảo vân dung cả Công văn 

số 92 /KH XX  ngày 8/8/1997, Công vản số 16/KHXX ngày 1/2/1999 của 

T A N D  tối cao, báo cáo tổng kết ngành Toà án năm 1998.

- Đối với các tranh chấp về hợp đồng để phân biột tranh chấp hợp đồng 

dân sự với hợp đồng kinh tế, ngoài việc vận dụng Thông tư 04/TTLN ngày 

26/8/1996 cua TAN D TC -VKSN D TC  hướng dẫn áp dụng Điểu 12 

PLTTG Q C VA KT , phải vận dụng cả Công vân số 11 /KH XX  ngày 23/1/1996 

của T A N D  tối cao.

Ngoài ra, đối với những trường hợp có vướng mắc về phân biệt thẩm 

quyền của Toà án cấp tỉnh với Toà án huyện thì ngoài quy định tại Điều 11 

PLTTG Q CVAD S, cán bộ thụ lý vụ án cũng cần tham khảo các vãn bản
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khác. V í dụ: Trong việc tranh chấp về quyền tác giả, quyển sở hữu công 

nghiệp tham khảo Công văn số 97 /KH XX  ngày 21/8/1997 của T A N D  tối 

cao. Để xác định loại việc nào là phức tạp Toà án cấp tỉnh có thể lấy lên để 

giải quyết thì tham khảo Còng văn sô' 10/1998/KHXX ngày 23/2/1998 của 

TAN D  tôi cao. Khi xác định thẩm quyền theo nơi cư trú của bị đơn vướng 

mắc thì vận dụng các Điều 48,49.50,51,52 và 53 của BLD S  để xác định.

1.3. Thòỉ hiệu khởi kiện vụ án dân sự

Toà án chỉ được thụ lý vụ án khi còn thời hiệu khởi kiện. Do vậy, khi 

nhận dơn khởi kiện cán bộ thụ lý vụ án cần đối chiếu với các quy định của 

pháp luật xem vụ án còn thời hiệu khởi kiện hay không. Theo quy định tại 

Điều 168,169,170 BLDS thì thời hiệu khởi kiện bắt đầu tính từ thời điểm 

quyền, lợi ích hợp pháp bị xâm phạm, trừ trường hợp pháp luật quy định 

khác. Đối với những yêu cầu trả lại tài sản thuộc sở hữu toàn dân, yêu cầu 

bảo vé quyền nhân thân bị xâm phạm và những trường hợp khác pháp luật 

quy đ.nh thì không áp dụng thời hiệu khởi kiện. Những thời gian sau cũng 

không tính vào thời hiệu khởi kiện, đó là:

- Có sự kiện bất khả kháng hoặc trở ngại khách quan khác làm người 

có quvền khởi kiện không thể khởi kiện trong phạm vi thời hiệu;

• Người có quyền khởi kiện đang chưa thành niên, đang bị mất năng 

lực hành vi dân sự, đang bị hạn chế năng lực hành vi dân sự mà chưa có 

người đại diện;

- Người đại diện của người chưa thành niên, người mất nâng lực hành 
vi dâr sự, người bị hạn chế năng lực hành vi dân sự chết nhưng chưa có 

người đại diện khác thay thế hoặc vì lý do chính đáng khác mà không thể 

tiếp tục đại diện được.

Thời gian không tính vào thời hiệu khởi kiện trong hai trường hợp sau 
nêu ở trên không được quá một nảm, kể từ ngày xảy ra sự việc. Bên cạnh đó, 

việc x ic  định thời hiệu khởi kiện trong những vụ án cụ thể cần lưu ý những 

trườn£ hợp sau:

• Theo Điều 145 BLDS thời hạn yêu cầu tuyên bô' giao dịch dân sự, 

người bị hạn chế năng lực hành vi dân sự xác lập, thực hiện; giao dịch dân sự 

vô hiệu do bị nhầm lản, bị lừa dối, đe doạ; giao dịch dân sự vô hiệu do người 

xác lạp không nhân thức được hành vi của mình là một năm, kể từ ngày giao 

dịch din sự được xác lập.
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- Đối với hợp đồng dân sự được xác lập và thực hiện xong trước ngày 

1/7/1996 mà có tranh chấp thì theo Thông tư liên ngành sô 03/TTLN ngày 

10/8/1996 của T A N D  tối cao, V iện kiểm sát nhân dủn tối cao hướng dẫn áp 

dụng pháp luật theo Nghị quyết của Quốc hội về việc thi hành B LD S  và Báo 

cáo tổng kết công tác ngành Toà án năm 1999 thì áp dụne Pháp lệnh Hợp 

đồng dân sự giải quyết; nếu đến ngày 1/7/1996 mà thời hiệu khởi kiện vẫn 

còn thì không bị hạn chế về thời hiệu; nếu đến ngày 1/7/1996, thời hiệu khởi 

kiện không còn thì đương sự không có quyền khởi kiện nữa. Đối với các 

giao dịch dân sự được xác lập từ ngày 1/7/1996 trở lại đây. trừ yêu cáu tuyên 

bố huỷ giao dịch dân sự vô hiệu được quy định tại Điểu 140,141,143 BLDS 

thời hiệu khởi kiện là một năm như dã nói trên còn lại không bị hạn chế thời 

gian khởi kiện.

- Đối với việc kiện về thừa kế, căn cứ vào Điều 648 BLDS, thời hiệu 

khởi kiện về quyển thừa kế là 10 năm, kể từ thời điểm thừa kế. Nhữny thừa 

kế mở trước ngày 1/7/1991 theo Thông tư liên ngành sô' 03/TTLN ngày 

10/8/1996 của T A N D  tối cao, V iện kiểm sát nhân dân tối cao, đốn ngày 

9/9/2000 hết thời hiệu khởi kiện. Tuy vậy, đối với những thừa kế lièn quan 

đến những giao dịch về nhà ở được xác lập trước ngày 1/7/1991 Thông tư sô' 

01/1999/TTTLT/TANDTC-VKSNDTC ngày 25/1/1999 của T A N D  lo i cao, 

V iện kiểm sát nhân dân tối cao hướng dẫn áp dụng một số quy định tại Nghị 

quyết vể giao dịch dân sự vể nhà ở được xác lập trước ngày 1/7/1991 của Uỷ 

ban thường Quốc hội thì thời gian từ ngày 1/7/1996 đến ngày 1/1/1999 

không tính vào thời hiệu khởi kiện nên thời hiệu khởi kiện loại việc này 

được cộng thêm 2 năm rưỡi.

1.4. Trả  lại đơn khởi kiện

Qua nghiên cứu dơn khởi kiện và những tài liệu ban đầu nếu không thụ 

lý được vụ án thì Toà án trả lại đơn kiện cho người nộp đơn. Theo Điều 36 

PLTTGQ CVAD S, Toà án trả lại đơn khởi kiện trong những trường hợp sau:

- Người nộp đơn không có quyền khởi kiện;

- Thời hiệu khởi kiện đã hết;
- Sự việc đã được giải quyết bằng bản án, quyết định đã có hiệu lực 

pháp luật của Toà án, trừ trường hợp có quy định khác của pháp luật;
- Sự việc được pháp luật quy định phải yêu cầu cơ quan khác giải quyết 

trước nhưng đương sự chưa yêu cầu hoặc cơ quan hữu quan chưa giải quyết;
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- Sự việc không thuộc thẩm quvén cùa Toà án.

Khi trá lại dơn khởi kiện cho neười nộp đơn, tuy Toà án không phải ra 

quyết cịnh bằng văn bán nhưng cán bộ thụ lý vụ án cần giải thích cho người 

nộp đơi biết các quy định trẽn của ph cáp  luật đổ người khởi kiện biết. Nếu vụ 

việc không thuộc thẩm quyén của Toa án mà thuộc thẩm quyền của cơ quan 

khác thi hướne dẫn họ đến cơ quan có thẩm quyền yêu cầu giải quyết. Nếu 

vụ án nuộc thẩm quyền của Toà án khác thì cũng hướng dẫn họ đến Toà án 

có thẩn quyổn nộp đơn khởi kiện. Trường hợp Toà án trả lại đơn khởi kiện 

do ngưri khởi kiện không có quyền lợi liên quan đến vụ án thì phải giải 

thích rõ theo quy định của pháp luật chi những người có quyền lợi bị xâm 

phạm nới có quyển khởi kiện, người khác nếu không được đương sự uỷ 

quyền thì không có quyền khởi kiện.

15. T ính  tiền tạm ứng án phí

Տա khi nehiên cứu đơn khởi kiện và những tài liệu ban đầu của vụ án 

mà thâ/ thụ lý được vụ án thì Toà án xác định mức tiền tạm ứng án phí 

đương <ự phái nộp và báo cho họ biết số tiền phải nộp và thời hạn nộp. 

Người )hái nộp tiền tạm ứng án phí là nguyên đơn, bị đon có yêu cầu lại đối 

VỚI ngiyên đơn, người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan có yêu cầu độc lập. 

Đói vớ những việc kiện không có giá ngạch hoặc có giá ngạch từ một triệu 

đổng từ xuống thì tiền tạm ứng án phí là 50 ngàn đồng. Đối vói các vụ án 

có giá Ìgạch từ trên một triệu đồng thì tiền tạm ứng án phí bằng 50% mức 

án phí iân sự sơ thẩm tính theo giá trị tài sản có tranh chấp. Trường hợp 

đương :ự nêu giá trị tài sản tranh chấp không phù hợp với thực tế thì Toà án 

cần xác định lại đè’ tính tiền tạm ứng án phí đương sự phải nộp cho hợp lý. 

Đói vớ những trường hợp đương sự xin miẻn, giảm nộp tiền tạm ứng án phí, 
trước k ii quyết định việc miẻn, giảm; cán bộ thu lý vụ án cần xác định rõ lý 

do yêu ;ầu của họ. Chỉ khi đương sự thực sự có khó khàn về kinh tế và được 

U) bar nhân dân xã, phường, thị trấn, cơ quan, tổ chức xã hội chứng nhận 

Toi,án nới được cho miễn, giảm nộp tiền tạm ứng án phí.

16. Vào sổ thụ lý vụ án

Khi nguyên đơn xuất trình biên lai nộp tiền tạm ứng án phí thì cán bộ 

thụ lý ՝ụ án vào sổ thụ lý vụ án và việc giải quyết vụ án được tính từ ngày 

nà՝. Tnng trường hợp nguyên đơn được miễn án phí, tổ chức xã hội khởi 

kiện, Viện kiểm sát khởi tố vì lợi ích chung nếu qua nghiên cứu dơn khởi
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kiện, văn bản khởi tố và các tài liệu ban đầu mà thấy thụ lý được vụ án thì 

cán bộ thụ lý vụ án có thể vào ngay sổ thụ lý vụ án, trừ trường hợp cần trao 

đổi lại. Đối với những trường hợp Toà án miễn nộp tiền tạm ứng cho đưưng 

sự thì vào sổ thụ lý vụ án sau khi quyết định miễn nộp tiền tạm ứng án phí 

cho đương sự.

Ở các Toà án có thể có nhiều sổ thụ lý vụ án như sổ thụ lý  vụ án hình 

sự, sổ thụ lý vụ án dân sự, sổ thụ lý vụ án kinh tế... Nội dung trong mỏi số có 

các cột ghi sô' thứ tự, ngày tháng thụ lý, họ tên đương sự, nội dung việc kiện 

và ghi chú. Kh i vào sổ thụ lý cần ghi đúng sổ và đầy đủ các nội dung cần 

thiết để theo dõi, tra cứu thuận tiện. Cùng với việc vào sổ thụ lý vụ án thì cán 

bộ thụ lý vụ án phải xếp đơn kiện và những tài liệu ban đầu của vụ án thành 

tập hổ sơ vụ án. Bìa hồ sơ vụ án cũng phải ghi đầy đủ những thông tin cần 

thiết như: số thụ lý; ngày thụ lý; tên vụ việc; họ, tên, tuổi, nghề nghiệp, chỗ 

ở của nguyên đơn, bị đơn, người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan.

2. CHUẨN BỊ XÉT x ử  v ụ  ÁN DÂN s ự  
• • •

2.1. Điều tra vụ án dân sự

Ngay sau khi thụ lý vụ án, Toà án tiến hành việc điều tra, xác minh thu 

thập chứng cứ để chuẩn bị cho việc xét xử vụ án dân sự. Theo quy định tại 

Điều 47 PLTTG Q C VA D S  thì thời hạn chuẩn bị xét xử là bốn tháng, kổ từ 

ngày Toà án thụ lý vụ án. Nếu vụ án có tính chất phức tạp hoặc việc điều tra 

gặp nhiều khó khăn thì thời hạn nói trên là sáu tháng. Hết thời hạn chuẩn bị 

xét xử, Toà án ra một trong bốn quyết định quy định tại Điều 47 nêu trên.
2.1.1. N hững yêu cầu cần làm  sáng tỏ trong quá trình  đ iếu tra

Thông tư số 06/TANDTC ngày 25-2-1974 của T A N D  tối cao hướng

dẫn về công tác điều tra trong tô' tụng dân sự mặc dầu được ban hành từ lâu 

nhưng vẫn được coi là một trong những văn bản hướng dẫn chi tiết vổ vấn đề 

này. Theo hướng dẫn của Thông tư nêu trên, để việc giải quyết vụ án được 

chính xác, đầy đủ và nhanh chóng, trong khi điểu tra, T A N D  cần phải xác 

định rõ những ván đề sau đây:

2.1.1.1. 'Xác định rõ  những quan hệ pháp luật tranh chấp giữa các 

đương sự

- Trước khi khởi kiện ra trước Toà án để yêu cầu Toà án bảo vệ quyền 

và lợi ích hợp pháp cho mình, các đương sự đã tham gia vào một hoăc nhiểu 

quan hệ pháp luật vể nội dung.
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- V iệc xác định rõ các quan hệ pháp luật nội dung đang tranh chấp 

giữa cá: đương sự có một ý nghĩa rất quan trọng giúp Toà án có cơ sở pháp 

lý đê tién hành các công việc tiếp theo.

Khi xác định quan hệ pháp luật nội dung đang tranh chấp giữa các 

đưc/ng sự cần lưu ý: i). Các đương sự có thế tranh chấp với nhau về một hoậc 

nhiều qjan hệ pháp luật, các quan hệ này có thể cùng loại hoặc hoàn toàn 

khác nl au. Các tranh chấp phát sinh từ quan hệ hỏn nhân gia đình thông 

thường ỉắn liền với quan hệ tài sản. Các quan hệ tài sản nhiểu khi liên quan 

hoặc phát sinh từ các quan hệ thừa kế. V í dụ, các đương sự tranh chấp nhau 

về quar hệ hợp dồng mua bán tài sản nhưne khi xem xét tranh chấp về hợp 

đồng th trước hết phải xác định chủ sớ hữu của tài sản đó, việc xác định chủ 

sở hữu :ủa tài sản đó lại liên quan đến việc giải quyết quan hệ thừa kế tài 

sản...Trong trường hợp các đương sự tranh chấp với nhau về nhiểu quan hệ 

pháp luìt thì cũng cần làm rõ quan hệ nào là quan hộ cần giải quyết trước, 

q u an  hệ nào cẩn giải quyết sau; ii). Các quan hệ tranh chấp khác nhau thì áp 

dụng etc quy định pháp luật khác nhau khi giải quyết vụ án, tuy vậy, ranh 

giới giữi các quan hệ pháp luật nhiều khi không rõ ràng, vì vậy, khi điều tra 

vụ án Tiẩm  phán cần hết sức thận trọng và xác định đúng quan hệ pháp luật 

tranh chấp. Thực tiễn cho thấy việc điều tra sơ sài không xác định đúng quan 

hệ pháp luật tranh chấp đã dẫn đến việc Toà án ra một bản án không khách 

quan. V í dụ, Chị Quân và anh Dung sống với nhau từ năm 1985, không đãng 

ký kết hôn, anh chị đã có một con chung. Trong quá trình sống chung mâu 

thuẫn piát sinh nên anh Dung làm đơn xin ly hôn. T A N D  huyện Y  sau khi 

hoà gia đoàn tụ không thành đã xử cho hai người được ly hôn và giải quyết 

quan hệ con cái và tài sản. Chị Quân kháng cáo xin đoàn tụ. T A N D  tỉnh X  

huỷ án sơ thẩm với nhận định việc chung sống không có đăng ký là hôn 

nhân b£t hợp pháp. Thực tế trong vụ án này cả T A N D  huyện Y  và T A N D  

tỉnh X  do điéu tra chưa kỹ nên đã không xác định được một tình tiết quan 

trọng đo là Irước khi sống chung với anh Dung chị Quân đã có chồng trong 

một quai hệ hôn nhân hợp pháp. Do đó cả hai bản án đều không đúng và 

khổng khách quan; iii). Các quan hệ tranh chấp thông thường được thể hiện 

trong Đũm kiện của nguyên đơn. Tuy vậy, nhiểu khi nguyên đơn trình bày 

không lõ ràng do không ý thức được tầm quan trọng của việc xác định yêu 

cầu của mình hoặc do hiểu không đúng và/hoặc cố ý hiểu không đúng quan 

hệ pháf luật tranh chấp. Trong những trường hợp đó, Thẩm phán trước hết
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phải xác định đúng quan hệ pháp luật tranh chấp đe hướng việc điều tra đi 

đúng hướng. Trong một sô' trường hợp đương sự thuận tình ly hôn nhưng lại 

ghi là đơn xin ly hôn. Có trường hợp kiện đòi tiền đặt cọc nhưng lại ghi là 

yêu cầu huỷ hợp đồng mua bán nhà...V ì vậy, trong quá trình điều tra Thẩm 

phán cần xác định đúng quan hệ pháp luật tranh chấp trên cơ sở nghiên cứu 

đơn kiện, các yêu cầu của nguyên đơn và các tài liệu có trong hồ sơ.

2.Ị .1.2. Xác định đúng và đầx đủ thành phản dươỉiẹ sự

- Trước hết phải xác định đúng thành phần đương sự trone vụ án. 

Thông thường vụ án gồm nguyên đơn, bị đơn, người có quyền lợi nghĩa vụ 

có liên quan. Có những vụ án chỉ có một nguyên đơn, một bị đơn nhưng 

cũng có những vụ án bao gồm nhiều nguyên đưn. nhiều bị đơn và nhiều 

người có quyển lợi, nghĩa vụ có liên quan. Người có quyền và lợi ích hợp 

pháp bị vi phạm mà khởi kiện người khác ra trước toà là nguyên đơn. Người 

bị kiện là bị đơn. Cũng có những vụ án mà trong đó có người đi kiện hoặc 

đưa đơn ra toà nhưng lại không phải là nguyên dơn và cũng không có ai là bị 

đơn. Có trường hợp có người khởi kiện vì lợi ích của người khác.Trong tất cả 

mọi trường hợp thì Thẩm phán đểu phải xác định đúng thành phần đương sự 

của vụ án. Có xác định được ai là nguyên đơn, ai là bị đơn thì mới xác định 

dược quyén và nghĩa vụ của họ. Thực tiễn cho thấy Thẩm phán nhiều khi xác 

định sai hoặc nhầm lẫn giữa các đương sự với nhau.

- Phải xác định đúng và đủ thành phần đương sự. Như trên đã trình 

bày, ngoài nguyên đơn và bị đơn, trong các vụ kiện thông thường còn có sự 

tham gia của người có quyển lợi, nghĩa vụ liên quan. V iệc xác định người có 

quyền và nghĩa vụ liên quan thực tế có nhiều điều bất cập. Thông thường, 

Thẩm phán chỉ lưu ý đến thành phần tham gia tô' tụng là nguyên đơn hoậc bị 

đơn mà ít quan tâm đến những người tham gia tố tụng là người có quyền và 

nghĩa vụ liên quan. Cũng có những trường hợp Thẩm phán xác định sai vị trí 

của những người tham gia tố tụng, do đó nhầm lẫn hoặc lẫn lộn giữa nguyên 

đơn với người có quyền và nghĩa vụ liên quan có yêu cầu độc lạp, nhầm lẫn 

giữa bị đơn và người có quyền và nghĩa vụ liên quan không có yêu cầu độc 

lập. V ì vậy, người có quyền và nghĩa vụ liên quan nhưng lại tham gia tố tụng 

dưới danh nghĩa là nguyên đơn hoặc bị đơn. Trường hợp đó được xem là xác 

định sai thành phần đương sự. Trong những trường hợp khác, có thể do 

những lý do khác nhau mà Thẩm phán bỏ sót, không đưa người có quyền và 

nghĩa vụ liên quan vào tham gia tô' tụng.
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- Sự nhám lẫn về tư cách dươns sự có thế dần tới bó sót quyén và nehĩa 

vụ của họ hoặc làm ảnh hưởng tới vị trí tố tụna của họ. Từ đó có thế dẫn tới 

việc Toà án tuyên một bản án không có căn cứ tạo cơ sở cho việc khána 

cáo, kháng nghị và huỷ án sau này.

- Để xác định đúng tư cách c ủ a  dươna sự trona vụ án. Thẩm phán cần 

nahicn cứu kỹ các quy định tron2 PLTTG Q CVAD S, từ Điều 34 đến Đièu 

37.

- V iệc xác định tư cách cua đươns sự khỏnt! những đẽ làm rõ ai là 

nauyên đơn ai là bị đơn mà còn xóc định người khởi kiện có quyền khởi kiện 

hay không. Trong những trườn2 hợp nào thì phai tra lại đơn kiện, trong 

trườne hợp nào thì cần phái thay thè Iieuyèn dưn, bị dơn không hợp lệ bằng 

nauyên đơn, bị đơn hợp lệ.

2 ì .1.3. Xác định rõ  nhữniỊ vấn dề càn phải chứiiíỊ minh

- Trong mỗi vụ án cụ thể có những vấn đề cần chứng minh cụ thê. Tuy 

vậy, nhìn chung, các vấn để cẩn chứng minh có the xác định theo các tiêu 

chí sau đày:

+ Xác định theo các yẽu cầu của nsiuyên đơn dã được trình bày trong 

dơn kiện;

+ Xác định theo các tài liệu, giấy tờ. thông tin mà Toà án dã thu thập 

dược hoặc do nguyên đơn, bị đơn cun2  cấp;

+ Xác dịnh theo lời yêu cáu hoặc phán yẽu cầu (yêu cầu lại) cúa bị

đơn;

+ Xác định theo các lời khai của đương sự;

- Nội dung của những vấn đề cần phải chứng minh phẩn lớn xuất phát 

từ các quan hệ pháp luật tranh chấp, trong một số trường hợp có thể phát 

sinh từ các vấn dề liên quan đến quan hệ pháp luật tranh chấp;

- Xác định những vấn dề cần chứng minh đê’ hướng việc điều tra theo 

đúng hướng. V ì vậy, Thẩm phán cần lập một danh mục những vấn đề cần 

chứng minh cho từng vụ án mà mình được giao xét xử. Danh mục nhĩmg vấn 

đề cần chứng minh có thể là: i) Quan hệ pháp luật tranh chấp là gì; ii) Những 

quan hệ pháp luật nào có thê phát sinh từ các quan hệ pháp luật tranh chấp 

mà Thẩm phán cần lưu ý khi điều tra hoặc cần chuẩn bị trone quá trình điều 

tra; iii) Đối tượng chứng minh của vụ án đó; iv) Yêu cẩu của nguyên đơn; v) 

Yẽu cếu hoặc yêu cầu phản tố cúa bị don; vi) Các chứnc cứ, tài liệu mà 

Thẩm phán đã có; vii) Các chứne cứ và tiiấy tờ tài liệu cần thu thập thêm:
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viii) Những trường hợp phải xác minh tại địa phương, tại hiện trường xây ra 

tranh chấp hoặc tại nơi có tài sán tranh chấp, nơi thưc hiện hợp đồng; ix) 

Danh sách những người cần lấy lời khai hoặc cần gặp gỡ; x) Những vấn đề 

cần trao đổi với những người đó; xi) Danh sách các cơ quan mà Thẩm phán 

cần gặp, những nội dung chính cần trao đổi trong các buổi làm việc dó.
2.1.2. Những việc cần tiến hành kh i điếu tra vụ án dân sự 

Theo quy định tại Điều 38 PLTTGQ CVAD S. đê chuẩn bị cho việc hoà 

giải, xét xử, tuỳ tùng trường hợp, Toà án tiên hành những công việc sau đây:

2.1.2.1. Láy lờ i khai của các dươnq sự, nqười làm chiỡìg về những vấn 
đề cần thiết

i) Lấy lờ i khai của dươnq sự

- Đê việc lấy lời khai cúa đương sự dạt hiệu quá tốt, trước khi lấy lời 

khai của đương sự, Thẩm phán cần lưu ý một số điểm sau:

+ Nghiên cứu kỹ hồ sơ vụ án với những giấy tờ, tài liệu đã có trong hồ sơ;

+ Xem lại danh mục những vãn đề cần xác định trong điều tra;

+ Xem lại những vấn đề còn chưa thống nhất trong các tài liệu do 

đương sự cung cấp cho Toà án trước đó;

+ Đọc lại yêu cầu của nguyên đơn đã được trình bày trong Đon kiện, 

đánh dấu những vấn đề cần lưu ý (ví dụ: yêu cẩu chưa rõ ràng, quan hệ pháp 

luật tranh chấp chưa rõ, những cãn cứ mà đương sự dùng làm yêu cầu chưa 

có tính chất thuyết phục...);
+ Xem lại yêu cầu của bị đơn (nêu có), xem lại các yêu cầu phản tô 

của bị đơn (trên cơ sở yêu cầu của nguyên đơn);

+ Xác định danh mục các ván đề cần hói khi lấy lời khai của đương 

sự. Danh mục các vấn đề này có thể thê hiện dưới dạng các câu hỏi và các 

gợi ý để đương sự trả lời, mục đích là khai thác tối đa các thông tin từ phía 

các đương sự để làm sáng tỏ những vấn đề cần chứng minh như đã nêu trong 

mục 1;

+ Sắp xếp lại tài liệu hoặc các bút lục (đã có trong hồ sơ) để trong 

trường hợp cần đưa ra cho đương sự xem để tránh các tranh luận hoặc giải 

thích dài dòng giữa Thẩm phán và các đương sự;

+ Làm việc trước với Thư ký đê họ cũng nắm được tinh thần cùa Thẩm 

phán khi lấy lời khai của đương sự;

+ Nhắc Thư ký chuẩn bị giấy bút, mẫu biên bản và các vật dụng liên 

quan đến việc lấy lời khai của đương sự;

66



+ Nhắc Thư ký chuẩn bị chỗ ngồi, bàn viết cho Thẩm phán và Thư ký; 

chuẩn bị chỗ ngồi cho các đương sự. Trong trường hợp việc lấy lời khai có 

mặt tất cả các đương sự thì cũng nên tính đến trường hợp có thể các đương 

sự tranh luận với nhau hoặc gây ẩu đá với nhau trong phòng làm việc của 

Thẩm phán;

+ Chỗ làm việc của Thẩm phán khi lấy lời khai của đương sự phải đủ 

ánh sárg, thoải mái, Thẩm phán và Thư ký nên được bô' trí ngổi đối mặt với 

đưítiig sự;

+ V iệc lấy lời khai cùa đương sự có thê tiến hành tại Toà án cũng có 

thê tiên hành tại nơi cư trú của đương sự, nơi xẩy ra tranh chấp, nơi thực hiện 

hợp đồrg, nơi có tài sản tranh chấp... (Xem xét tại chỗ).

- Khi lấy lời khai của đương sự lần đầu tiên thì nên lấy lời khai của 

từng béi (nguyên đơn trước, bị đơn sau, rồi đến người có quyén lợi, nghĩa vụ 

có liên quan). Trong trường hợp thật cán thiết thì mới lấy lời khai của đương 

sự eùn£ một lúc (trừ trường hợp đôi chất do có mâu thuẫn trong lời khai giữa 

các đưcng sự).

֊ Zó thể lấy lời khai của bất kỳ dương sự nào trước theo yêu cầu của vụ 
án. V í iụ, nếu các chứng cứ chứng minh cho yêu cầu của nguyên đon đã 

tương côi đầy đủ thì có thể lấy lời khai của bị đơn trước. Nếu tài liệu có 

trong h i sơ yôu cầu cần phải lấy lời khai của người có quyền lợi nghĩa vụ 

liẻn quai trước thì Thẩm phán sẽ tiến hành công việc đó.

- Kh i lấy lờ i khai của đương sự Thẩm phán có thè nêu từng câu hỏi 

để đươig sự trả lờ i, Thư ký ghi biên bán. Các câu hòi này là câu hỏi đã 

được Thẩm phán chuẩn bị trước và được ghi lại thành danh mục. Danh 

mục ni-ững vấn để cần hỏi có thê (lược bổ sung trong quá trình lấy lời 

khai của đương sự.

- Kh i lấy lòi khai của đương sự, Thư ký ghi lại câu hói và trả lờ i vào 

biên bải nhưng Thẩm phán cũng phải ghi chép, đánh dấu những vấn để mà 

Th ím  fhán cho là cần thiết. Những ghi chép này có thể giúp Thẩm phán 

nắm bả được toàn bộ vấn để đồng thời là cơ sở đê dặt các câu hỏi tiếp theo 

nhám khai thác tối đa các tình tiết cùa vụ án mà đương sự có thể cung cấp 

đươc cho Toà án.

- Đối với những đương sự có trình độ, Thẩm phán có thể hướng dản 

họ tự kiai. Trước khi để đương sự tự khai báo, Thẩm phán cần nêu rõ yêu 

cầu chc đương sự, đề nghị nên trình bày ngắn gọn theo những nội dung mà



Thẩm phán gợi ý. Có thê uợi ý đương sự trá lời trực tiếp một sô càu hỏi dưới 

hình thức tự khai.

- Kể  cả trường hợp Thẩm phán lây lời khai cùa đươnẹ sự hoặc đương 

sự tự trình bày viết (heo yêu cầu của Thẩm phán thi cuối cùng Thẩm phán 

cũng nên tóm tắt lại nhữne ý mà đương sự đã khai báo, sau đó yêu cấu họ bổ 

sung, hoàn chỉnh dê ghi vào biên bán.

- Trong quá trình lấy lời khai của đươns sự, Thám phán cán két hợp đê 

giải (hích quyền và nghĩa vụ. giải thích pháp luật, chú trương chính sách của 

Đáng và Nhà nưức cho đươrm sự biết đê họ khai báo được tốt hơn.

- Thẩm phán cần nắm vững các chuyên biến vé mật tám lý của dươnii sự 

để kịp thời uốn nắn nêu chuyển biến tám lý theo chiều hướng không đúng.

- Nếu đương sự có những tư tưởng lệch lạc thì Thẩm phán cũng cán 

giải thích hướng dản họ để họ hiểu đúng nhằm giúp họ có thái độ khai báo 

có hiệu quả.

- Kh i lấy lời khai nên có thái độ đúng mực với đươrm sự, tránh dùng 

lời lẽ có thể làm tổn thươns đến suy nshĩ và tình cảm của đương sự.

ii) Lấy lời khai của nẹười làm chứnẹ

- Các bước chuẩn bị để lấy lời khai của ncười làm chứng vé cơ bán 

cũng giống như khi chuẩn bị lấy lời khai của đương sự.

- Đối với người làm chúng Tòa án cũng cần có thái độ đúng mực nhằm 

khuyến khích người làm chứng khai báo trung thực những gì mà họ biết vé 

các tình tiết của vụ án.

- Trong số các người làm chứng do đương sự nêu ra. Tòa án cần 

nghiên cứu kỹ xem cần triệu tập ai. Lưu ý là chỉ triệu tập nhữníi người biết 

rõ về các tình tiết của vu án, tránh triệu tâp những người biết không rõ hoặc 

biết thông qua các nguồn tin trung gian, trừ trường hợp không còn nhữnc 

người làm chứng khác.

- Trường hợp người làm chứng do dươnu sự ncu ra, nhung Tòa án thấy 

không cán thiết thì Thẩm phán giải thích để đương sự biết nhàm mục đích 

để họ trình bày thêm lý do về việc cẩn phải triệu tập người làm chứng đó. 

Nếu xét thấy có lý do chính đáng, Tòa án nên chấp nhận.

- Cũng như khi lấy lời khai của đương sự, khi lấy lời khai của người 

làm chứng Thám phán có thể đặt câu hỏi đê người làm chứng trả lời. Đối với 

những trườna hợp, người làm chứrm có thể tự khai báo được bẳng cách trình 

bày bằng văn bán thì Thấm phán hướng dẫn họ làm bản tự khai.
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- ĐỐI với những người làm chứrie có lời khai rõ ràiiiỉ không đún2 sự 

thật thì Thẩm phán cần vạch rõ điều đó và yêu câu Ỉ1Ọ khai lại cho đúne sự 

thật khách quan.

֊ Thám phán cẩn lưu ý người làm chứng là họ phải chịu trách nhiêm về 

việc khai báo gian dối hoặc cung cấp tài liệu sai sự thật (Điéu 307 BLHS) và 

về việc từ chối khai báo. từ chối kết luận giám định hoặc từ chối cung cấp tài 

liệu (Điều 308 BLHS).

iii)  Đố i cliđt

Trong trường hợp trontì các lời khai hoặc lời trình bày cùa các dương 

sư hoặc giữa các dương sự với nuười làm chứng xét thây màu thuẫn nhau, 

thì nếu cần thiết Thám phán có thê cho dối chất.

- Có thê thực hiện việc đối chất ciữa hai hay nhiéu đương sự với nhau 

tuy thuộc vào vièc có bao nhiêu lời khai cua hao nhiêu dươntỉ sự mâu thuẫn 

nhau.

- Có thế đối chất giữa đương sự với người làm chứng, nếu xét thấy lời 

khai cùa họ có mâu thuẫn. V iệc đối chát giữa các đương sự với nhau được 

hiếu là có thế tiến hành giữa nguyên đơn với nhau, giữa nsuyên đơn với bị 

đcm; giữa bị đơn với nhau; giữa bị dưn với nguyên đơn; giữa nguyên đơn với 

người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan; giữa bị đơn với người có quyển lợi 

nghĩa vụ liên quan; giữa những người đó với nhau.

- Có thể đối chất giữa người làm chứng với nhau.

- V iệc đối chất còn có thế được Thám phán tiến hành trong trường hợp 

phát hiện thấy có mâu thuẫn giữa kết luận của người giám định, lời phiên 

dịch của người phiên dịch hoặc lời khai của người làm chứng.

- V iệc đối chất sẽ được Thẩm phán bố ir í như một buổi lấy lời khai bình 

thường, tuy vậy cần lưu ý là các cáu hỏi mà Thẩm phán đặt ra cho các đương 

sự chủ yếu nhằm mục đích phát hiện ra các nguycn nhân cùa các mâu thuẫn 

có trong các lời khai của họ để tìm biện pháp loại bỏ các máu thuản đó.

- Thẩm phán cần đặt các câu hỏi dể những người tham dự đối chất trả 

lời một cách tự nguyện, thoải mái. Cán lưu ý là không loại trừ các lời khai 

mâu thuẫn nhau là do có người cô' ý khai không đúng sự thật. V ì vậy, Thẩm 

phún cần vạch một kế hoạch cụ thể đế đấu tranh với những người có lời khai 

gian dối. Thẩm phán cũng nhấc nhở neười làm chứng, người giám định, 

người phiên dịch về quy định của Điều 307 BLHS.

- Kh i đối chất đương sự có quyển trình bày thêm tài liệu, chứng cứ.
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iv) Cách glỉi biên bản lấy lờ i khai

Biên bản lấy lời khai hoặc đối chất là những văn bản tố tụng có giá trị 

rất lớn nhằm một mặt ghi nhận một cách trung thực và trực tiếp quan diem 

của đương sự, người làm chứng và những người khác về các tình tiết của vụ 

án, mật khác biên bản lấy lời khai của đương sự, của người làm chứng còn là 

những văn bản tố tụng, trên cơ sớ đó giúp cho quá trình xác minh, thu thập 

chứng cứ và xét xứ sau này cùa Thẩm phán được thuận lợi. V ì vậy, mặc dù 

việc ghi biên bản do Thư ký thực hiện nhưng Thẩm phán cũng phải kiểm tra 

và ký vào biên bản, do đó cần chú ý:

+ Ghi rõ ngày, giờ, địa điểm lấy lời khai, họ tên người lây lời khai và 

tên, tuổi, nghề nghiệp người được lấy lời khai;

+ Nêu người làm chứng là thân nhân gần gũi với đương sự như cha, 

mẹ, vợ, con, anh chị em... hoặc bạn bè thân thích, thì cũng cần ghi rõ quan 

hệ đó vào biên bản lấy lời khai của người làm chứng;

+ Ghi đúng nội dung của lời khai và nếu là những lời khai quan trọng 

thì phải ghK đúng nguyên văn của lời khai;

+ Nếu người khai có thái độ đáng chú ý trong khi khai báo thì cũng 

phải ghi cả thái độ đó (V í dụ: Thái độ ngập ngừng, luống cuống, khóc, cười, 

giận dữ...);
+ M ỗ i chữ, mỗi câu thêm vào hoặc bỏ đi trong biên bản phải được cả 

người lấy lờ i khai và người khai xác nhận; những dòng trống phải được 

gạch đi;

+ Các biên bản lấy lời khai hoặc đối chất phải được đọc lại cho người 

khai nghe. Người lấy lời khai và người khai phải ký vào biên bản. Nếu người 

khai không chiu ký thì người lấy lời khai phải ghi rõ lý do vì sao người khai 

không chịu ký;

+ Chữ viết trong biên bản phải rõ ràng, dể đọc và không được viết tát.

V) Trường hợp đương sự được triệu tập nhiều lần không đến để Tòa án 
lấy lờ i khai

Trường hợp đương sự là nguyên đơn đã được Tòa án triệu tập hợp lệ 

đến lần thứ hai mà vẫn vắng mật không có lý do chính đáng thì Tòa án ra 

quyết định đình chỉ viộc giải quyết vụ án theo quy định tại Đ iều 46 khoán 3 

PLTTGQ CVAD S. Trường hợp đương sự là bị đơn đã được Toà án triộu tập 

hợp lệ đến lần thứ hai mà vẫn vắng mật không có lý do chính đáng thì Thẩm 

phán có Công văn để nghị chính quyền địa phương nơi bị đơn cư trú mời bị
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đơn đếi trụ sở Uỷ ban nhân dán xã, phường dể Tòa án đến lấy lời khai hoãc 

cũng c5 thể uỷ quyén cho Uý ban nhân dân xã, phường lấy lời khai của 

đương >ự theo những nội dung Tòa án yêu cầu. Trong trường hợp này bị đơn 

có thể bị Toà án phạt tiền từ 20.000 đốn 50.000 đổng (Điều 20 khoản 3 

PLTTCQCVADS).

Nếu vẫn không lấy được lời khai cùa bị đơn và người có quyển lọi, 

nghĩa ՝ụ liên quan thì Thẩm phán phái áp dụng các biện pháp điểu tra khác, 

nhưng ohải có biên bản phản ánh rõ việc không lấy được lời khai cùa đương 

sự lưu '.rong hồ sơ vụ án.

21.2.2. Yêu cấu cơ quan Nhà nước, tó chức xã hội hữu quan hoặc 

công d ìn  cung cấp bẳnẹ chứnĩi có V nghĩa trong việc giải quyết vụ án.
Trong nhiểu trường hợp, việc giải quyết vụ án phụ thuộc rất nhiều vào 

những bằng chứng không phái do đương sự, người làm chứng cung cấp, mà 

do các cơ quan Nhà nước, tổ chức xã hội hoặc cá nhân công dân khác cung 

cấp. V  dụ khi giải quyết các tranh chấp về quyền sử dụng đất hoặc tranh 

chấp ta sản có liên quan đến quyền sử dụng đất, Toà án phải yêu cầu Uỷ 

ban nhin dân cũng như cơ quan địa chính có thâm quyền cung cấp cho Toà 

án nhũng tài liệu địa chính, các tài liệu có liên quan hoặc xác nhân quyền sử 

dụng cất của đương sự. Biện pháp điều tra này thường được thực hiện bằng 

hình thức Công văn của Toà án. Các chủ thể được yêu cầu phải có trách 

nhiệm thực hiện những nội dung yêu cầu được xác định rõ trong Công văn. 

Trong /ăn bản xác nhận quyển sử dụng đất, u ỷ  ban nhân dân cẩn cho biết rõ 

là việc sử dụng đất của đương sự thuộc trường hợp nào theo quy định của 

Luật Eất đai và theo hướng dẫn trong Thòng tư số 02/TTLT ngày 28-7-1997 

của T a N D  tối cao, Viện kiểm sát nhân dân tối cao, Tổng cục địa chính vể 

thẩm cuyển giải quyết tranh chấp quyền sử dụng đất. Ngoài ra, cơ quan địa 

chính còn có trách nhiệm giúp TAND , Viện kiểm sát nhân dân xác minh các 

tình tiít liên quan đến quyền sử dụng đất, đo lại diện tích đất khi cần thiết...

Cần lưu ý Toà án không những chỉ yêu cầu cơ quan Nhà nước mà còn 

có thể yêu cầu cả tổ chức xã hội hữu quan và/hoặc công dân cung cấp các 

bàng dứng có ý nghĩa cho việc giải quyết vụ án.

~uỳ từng trường hợp, Tòa án có thể áp dụng các phương pháp sau đày:

- Gửi Công văn nêu vấn để cần hỏi và yêu cầu cơ quan hữu quan trả lời;

- Mời người đại diện của cơ quan hữu quan đến làm việc tại trụ sở Tòa 

án theJ nội dung đã được thông báo trước. Trong trường hợp này, Thẩm
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phán cần chú ý kiếm tra tư cách của ntiười được cơ quan hữu quan cử đến 

làm việc phải là người được uý quyền hợp lệ;

- Thẩm phán cũng có thể đến tận cơ quan hữu quan trao đổi, ghi biên 

bản làm việc, yêu cầu được sao chép những tài liệu liên quan đến việc giải 

quyết vụ án.

Lưu ý là dây không phải là lấy lời khai của đương sự mà là yêu cầu 

những cơ quan, tổ chức, hoặc cổng dân cung cấp bàng chứng cho Toà án, vì 

vậy, trong qua trình thực hiện cõng việc này Thẩm phán phái tôn trọng 

những đối tượng mà mình có quan hệ. Ngoài ra khi soạn thảo các Cõng vãn 

giấy tờ giao dịch vừa tón trọng chuẩn mực về soạn thảo văn bản, vừa thê 

hiện được yêu cầu công việc mang tính chất đặc thù của ngành Toà án.

2.1.2.3. Xem xét tại chỗ

Trong nhiều trường hợp tài sản tranh chấp là bất động sản không thể 

mang đến Toà án được, vì vậy, Thẩm phán phải đến tận nơi để xem xét, 

nhằm hình thành quan niệm đúng đắn về tài sán để giúp cho việc xét xử 

được đúng.

Nếu Thẩm phán cần phải đến tại chỗ để xem xét đổ vật, tài sản đang 

tranh chấp thì trước khi đi cũng cần có những chuẩn bị nhất định.

- Phải gửi giây mời cho đương sự và những người có quyền lợi, nghĩa 

vụ liên quan và đại diện của chính quyền địa phương hoặc người chứng kiến 

để họ cùng có mặt tại địa điểm có tài sản tranh chấp (nếu khi xem xét cần có 

sự tham gia của các đương sự, người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan và đại 

diện của chính quyén xã, phường hoặc một sô người chứng kiến).

- Chuẩn bị những giấy tờ, tài liệu, các vật dụng cần thiết (nếu cần phải 

đo đạc, vẽ bản đồ....) cho chuyên đi.

- Trong trường hợp các bên tranh chấp có mâu thuẫn nhau và cùng cư 

trú trên cùng một địa chỉ nơi sẽ tiến hành việc xem xét thi Thẩm phán cũng 

cần yêu cầu chính quyền địa phương có kê hoach giúp đỡ để đảm báo an 

ninh trong quá trình xem xét tại chỗ.

- Thẩm phán phải lập biên bản về việc xem xét đổ vật hoặc tài sản 

đang tranh chấp. Trong biên bản cần mô tả tình trạng, đặc điểm tài sản được 

xem xét, nếu thấy cần thiết thì vẽ sơ đồ thực trạng để xác định vị trí của tài 

sản.

- Nếu các đương sự có trình bày thêm hoặc cung cấp thêm tài liệu, 

chứng cứ liên quan đến việc kiện thì Tòa án cũng phải ghi vào biên bản.
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- Theo quy định thì khi tiến hành việc xem xét tại chỗ phải có hai cán 

bộ Tòa án cùng đi.

2.1.2.4. TriHìiỊ ccỉu qiám (lịnh

- Trong trườns hợp việc đánh giá chứns cứ cần phái sử dụng các kiến 

thức chuyên món thì Toà án trưng cầu eiám định. Toà án có thể tự mình 

trưng cáu giám định hoặc trưng cầu theo yêu cầu cùa V iện kiểm sát hoặc 

của đương sự. Kh i trưng cầu giám định. Toà án phải ra quyết định trưng cầu 

giám định, trona đó ghi rõ việc tranh chấp cùa các đương sự, đổ vật, tài liệu 

cẩn giám định và những yêu cầu về chuyên môn cán được người siám định 

kết luận. Trong khi làm nhiệm vụ. nsiười giám định có quyén yêu cầu T A N D  

cung cấp thêm các tài liệu cán thiết.

- Các yèu cẩu trong quyết định phái được thê hiện rõ ràng, cụ thể, dễ 

hiếu dế neười siám định hướng việc aiám định theo đúng hướns.

- Qua việc giám định, nêu thấy việc giá mạo bàng chứng có dâu hiệu 

tội phạm thì Toà án chuyến bane chứng già mạo và các tài liệu liên quan đến 

V iẹn kiểm sát dê xem xét việc truy cứu trách nhiệm hình sự.

Trong một số trường hợp. Viện kiểm sát cũng có thê trưng cầu giám 

định nêu xét thấy cần thiết (Điểu 38 khoản 2 PLTTGQ CVADS).

2.1.2.5. Yêu cáu cơ quan chuyên môn định (ỊÍá hoặc lập Hộ i dồng định 

í>iá tải sản cú tranh chấp

- Trong trườn2 hợp đương sự không thốrm nhất được việc xác định giá 

trị tài sán tranh chấp hoặc cần định giá tài sàn mới giải quyết được vụ án thì 

Toà án lập Hộ i đổng định giá tài sản.

- V iệc lập Hội đồng định giá tài sản có tranh chấp phải được thực hiện 

theo quy định của pháp luật. Khi định giá, các dương sự có liên quan có 

quyền đé xuất giá. Tuy nhiên, quyết định về giá vần thuộc quyển của cơ 

quan chuyên môn hoặc của Hội đồng định giá.

- Hiện nay, pháp luật tố tụng dân sự chưa quy định cụ thể về thành 

phần Hội đổng định giá, cách tiến hành dinh giá, phương thức tính giá, chi 

phí định giá... do đó, qua mỗi kỳ, T A N D  tối cao có các hướng dẫn khác 

nhau về Hội đồng định giá. Tại lời kết luận của Chánh án T A N D  tối cao tại 

Hội nghị tổng kết công tác Toà án năm 1995 có hướng dẫn:

- Kh i cần định giá tài sản có tranh chấp, Toà án chủ động triệu tập Hội 

đồng định giá, nhưng đại diện Toà án, Viện kiểm sát tham dự cuộc họp của 

Hội đồng định giá với vai trò giám sát chứ không phải là thành viên trong
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Hội đồng định giá, không tham gia biểu quyết về giá. V iệc biếu quyết về giá 

tài sản tranh chấp hoàn toàn thuộc quyén các thành viên cùa Hội đồng định 

giá bao gồm đại diện cơ quan tài chính, vật giá, các cơ quan chức năng khác 

và bát buộc phải có mặt các bên đương sự. Các đương sự có quyền phát bieu 

ý kiến về giá do Hội đồng định giá nêu ra, nhưng quyền quyết định cuối 

cùng về giá thuộc Hội đổng định giá.

Các đương sự phải chịu chi phí cho việc định giá tương đưcmg với 

phần tài sản được phân chia.
- Nếu đương sự yêu cầu định giá bổ sung hoặc định giá lại tài sản 

tranh chấp thì người yêu cầu phải tạm ứng trước tiền định giá. Toà án sẽ 

quyết định ai phải thanh toán tiền định giá đó tuỳ thuộc vào kết quả của việc 

xét xử.

- Trong trường hợp Toà án yêu cầu định giá lại, thì Toà án ứng trước 

khoản chi này, sau đó bên thua kiện phải chịu phần chi phí.

Tại Công vãn sỏ' 92/2000/KHXX ngày 21-7-2000 của T A N D  tối cao 

đã hướng dẫn:

“ 1) Kh i giải quyết các vụ án hình sự, dân sự, kinh tế có liên quan đến 

việc xác định giá quyén sử dụng đất, thì Tòa án chấp nhận giá do các bên 

đương sự thỏa thuận với nhau, nếu sự thỏa thuận đó không trái với nguyên 

tắc quy định tại Điều 7 BLDS.

Trong trường hợp các đương sự không thỏa thuận được với nhau, thì 

giá trị quyển sử dụng đất được xác định theo giá thực tế chuyển nhượng tại 

địa phương nơi có đất đang tranh chấp dối với từng loại đất vào thời điểm 

xét xử sơ thẩm.

2) Kh i giải quyết các vụ án cỏ liên quan đến quyén sử dụng đất đã thê 

chấp, thì viộc xử lý quyển sử dụng đất đã thế chấp phải thực hiện theo đúng 

quy định tại Điều 737 BLDS, cụ thể là phải tổ chức đấu giá quyền sử dụng 

đất” .

2.1.2.6. uỷ  thác điểu tra

Trong những trường hợp cần điều tra, xác minh tài sản, sự việc ở địa 

phương khác, Thẩm phán có thể uỷ thác điểu tra cho Tòa án cần điều tra, 

xác minh. Kh i tiến hành uỷ thác điếu tra, Thẩm phán phải làm Công văn uỷ 

thác (thực tê có Tòa án ra quyết định uỷ thác điểu tra) cho Tòa án nơi có tài 

sản hoặc sự việc liên quan, trong Công văn phải nêu rõ nội dung cần điều 

tra, xác minh, khi cần thiết còn phải gửi kèm cả bản sao một số tài liệu liên
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quan. Đê’ bảo đảm thời hạn tố tụng, Thám phán cần ân định thời hạn hợp lý 

để Tòa án được uỷ thác thực hiện việc điều tra.

2.1.2.7. KỸ năniỊ áp dụng hiện pháp khấn cấp tạm thời

- Theo quy định tại Điều 41 PLTTG Q CVAD S  thì trong trong quá 

trình Toà án giải quyết vu án, Toà án có thể tự mình hoặc theo yêu cầu cúa 

Viện kiểm sát, đương sự có thế áp dụng những biện pháp khẩn cấp tạm thời 

sau đây để tạm thời giải quyết những yêu cầu cấp bách của đương sự:

- Buộc một bên phải thực hiện việc cấp dưỡng;

- Giao người thành niên cho cá nhân, cơ quan hoặc tổ chức chăm nom;

- Trả tiền lương hoặc tiền công lao động;

- Ké biên tài sản đang tranh chấp đô tránh việc tẩu tán;

- Cấm chuyển dịch tài sản đang tranh chấp;

- Cho thu hoạch hoặc bảo quán sản vật đang có tranh chấp;

- Cấm hoặc buộc đương sự thực hiện một số hành vi nhất định.

Tuỳ theo từng trường hợp, Toà án có thể áp dụng một hoặc nhiều biện 

pháp khẩn cấp tạm thời nêu trên trong cùng một vụ án. Trong quá trình áp 

dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời, Toà án cần tuân thù thủ tục quy định 

trong Điểu 42 PLTTGQ CVADS.

- Trước khi mớ phiên toà, nếu đương sự muốn Toà án áp dụng biện 

pháp khẩn cấp tạm thời thì phái làm đơn yêu cầu; trong trường hợp Viện 

kiểm sát muốn yêu cầu Toà án áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời thì phải 

có văn bản gừi cho Toà án;

- Sau khi có đơn yêu cầu, Thẩm phán phải triệu tập đương sự và những 

người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan đến Toà án để nghe họ trình bày.

- V iệc trình bày của đương sự và những người cố liên quan đến yêu 

cầu áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời sẽ giúp Thẩm phán quyết định áp 

dụng hoặc không áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời.

- Nếu thấy cần phải áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời thì Toà án 

phải ra quyết định ngay.

- Nếu biện pháp khẩn cấp tạm thời là cấm chuyển dịch tài sản mà viộc 

mua bán phải đãng ký với cơ quan quản lý thì quyết định của Toà án phải 

được giao cho đương sự và gửi cho cơ quan có liên quan.

- Quyết định vể biện pháp khẩn cấp tạm thời phải được thi hành ngay 

dù có khiếu nại của đương sự và kiến nghị của V iện kiểm sát. Các đương sự 

có quyển khiếu nại, Viện kiểm sát có quyền kiến nghị với chánh án của Toà
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án đang giải quyết vụ án này. Trong thời hạn 3 ngày ke từ khi nhận được 

khiếu nại, kiến nghị, Chánh án Toà án phủi xem xét trá lời.

2.2. Nghiên cứu hó sơ vụ án dân sự

2.2.1. M ụ c  đích, yêu cầu của việc nghiên cứu hó sơ

2.2.1.1. Mục đích của việc nẹhiên ciht hồ sư

Hồ sơ vụ án là một tập hợp các tài liệu, giãy từ liên quan đèn vụ án. 

Nghiên cứu các tài liệu, giấy tờ này cho phép xác định toàn bộ nội ilurm vụ 

án một cách hệ thống theo đúng trình tự, diễn biến cùa vụ án cũnu như các 

diễn biến về tố tụng. Xét về mặt thời điếm, thì việc nghiên cứu hổ sơ dược 

tiến hành trong toàn bộ thời gian chuẩn bị xét xử, mà theo quy dịnh lại Điều 

47 PLTTG Q CVAD S, được bắt đầu kể từ khi Toà án thụ lý vụ án và kéo dài 

trong khoảng thời gian từ 4 đến 6 tháng cho đến trước khi mứ phiên toà. 

Trong thực tế thì việc nghiên cứu hồ sơ và việc điều tra vụ án là một quá 

trình đan xen nhau, theo đó, từ việc nghiên cứu hồ sơ ban đầu do người khởi 

kiện xuất trình (hổ sơ khởi kiện), Thẩm phán sẽ xác định những ván để cần 

xác minh, điéu tra. Kết quả của việc điều tra làm cho hồ sơ khới kiện được 

tiếp tục hoàn thiện thành hồ sơ vụ án. V iệc nghiên cứu hổ sơ vụ án có thế sẽ 

dẫn đến việc tiếp tục xác minh, điểu tra hoặc có thể hình thành phương án 

giải quyết vụ án. Thực hiện mục đích này, việc nghiên cứu hỏ sơ phải hưứng 

tới các mục tiêu cụ thể sau:

Thứ nhất, xác định được chính xác quan hệ pháp luật tranh chấp cần 

giải quyết. V iệc xác định được đúng quan hệ pháp luật tranh chấp, cho phép 

Toà án áp dụng đúng điểu luật để giải quyết. Đây là vấn đề đầu tiên, mang 

tính quyết định đến việc Toà án sẽ giải quyết vụ án như thế nào.

Thứ hai, xác định quycn và nghĩa vụ của các bên. Từ quan hệ pháp 
luật trong vụ án được xác định, căn cứ vào những tài liệu có trong hồ sơ, 

Thẩm phán phải xác định được nghĩa vụ của các bên trong quan hệ đó. Đây 

là cơ sở để Toà án quyết định quyển và nghĩa vụ của các đương sự trong VỌI

Thứ ba: kiểm tra lại những vấn đề mang tính thủ tục của vụ án như vấn 

đề thẩm quyền, vấn đề thời hiệu, vấn để tư cách đương sự...

Xác định đúng các mục tiêu này là cơ sở để Toà án sẽ có một quyết 

định đúng đắn cho việc giải quyết vụ án.

2.2.1.2. Yêu cầu của việc nghiên cứu hồ sơ

Thứ nhất: phải đảm bảo tính thận trọng.
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Nchiên cứu hồ sư là một quá trình Thẩm phán nhận thức vụ án. Sự 
nhận thức này có tính chát quyết định đến việc՝ xét xử dúng, sai vụ án. Do 
vậy việc nhộn thức đòi hỏi phái hết sức thận trọng. V iệc xem xét đánh giá 

chứm> cứ phai nám trong một tổng thè chung chứ khỏne thế nghiên cứu, 
xem xét chứng cứ tài liệu một cách riênc rẽ, tách rời nhau.

Thứ hai: phái bảo đàm thời hạn tố tụng.
Do việc nshiên cứu hổ sơ dược đật trong thời hạn chuẩn bị xét xử, 

done thời dược tiến hành đan xen với hoạt động điều tra, xác minh chứng cứ 
và những cỏnỉi việc chuán bị cho việc mở phiên toà cho nên việc nghiên cứu 
hổ sơ đòi hói phái hết sức khấn trương nham bào đàm cho việc nghiên cứu 
hồ sơ vụ án cũng như việc thực hiện các hoạt đôn2  khác khónti vi phạm thời 
hạn tố tụng rnà luật định. Đây là một yêu cầu khó nhưrm bát buộc ncười 
nghiên cứu hổ sơ vụ án phái tuân thú.

2.2.2. Phưong  pháp nghiên cứu hồ sơ

Nỏ sơ vụ án là một tập hợp các tài liệu liên quan đến vụ án. Tập tài 
liệu này bao gồm các tài liệu do các dươne sự (imuyẽn đơn. bị đơn, người có 
quyền lợi níỉhĩa vụ liên quan) cun» cấp; các tài liệu do Toà án thu thập và 
các tài liệu vé thú tục như giấy triệu tập, giấy báo, giãy mời... Một cách sáp 
xếp hổ sơ man í: tính truyền thống mà các Toà án áp dụng hiện nay là sáp 
xếp theo trình tự thời gian. Từ nhữnc đặc điểm này, có thế xác định có hai 
phưưnsi pháp nghiên cứu hồ sơ căn bán bao sồm:

2.22.1. PluứrmỊ pháp nqhiên cứu hồ sơ theo trình tự thời íỊÌan
Đây là phươns pháp đọc các tài liệu trona hổ sơ vụ án theo trình tự 

hình thành, bát đầu từ đưn khói kiện cùa nguyên đơn, các tài liệu, chứng cứ 
làm CƯ sứ cho yêu cáu khới kiện. Cách níĩhiên cứu này có ưu điếm là thuận 
tiện cho người nghiên cứu. Họ không phải sáp xếp lại hồ sơ. Áp dụng 

phưưne pháp này, sau khi đọc xong hổ sơ, người nghiên cứu khống chí xác 
định được nội dung cùa vụ án mà còn xác định được cả cách thức và thời 
gian liên hành hoạt động tô tụrm cùa Toà án. Nhưng hạn chê cùa phương 

pháp này là ờ chỗ các tài liệu thu thập theo thời gian sẽ làm khó theo dõi 
nhưng chứng cứ của từng bên đương sự. Từ đó Thẩm phán khó tập trung 
dược những cãn cứ cho từng bên đươna sự, Toà án sẽ khó khăn hơn trong 

việc định hình phương án giai quyết vụ án.

22.2.2. Phương pháp nqltiên cứu hố sơ theo tữnq tệp tải liệu

Đày là các tệp tài liệu cùa nguyên dơn, của bị đơn, của đương sự khác; 

tệp tài liệu do Toà án điểu tra thu thập thêm, tệp tài liệu VC thủ tục tố tụng.
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Việc nghiên cứu theo từng tệp tài liệu này sẽ giúp người nghiên cứu có được 

những hình dung căn bản vể vụ án: Vụ án do ai khởi kiện, những yêu cầu cụ 

thể và những tài liệu chứng cứ làm cơ sở cho các yèu cầu đó, ý kiến cua bên 

đương sự kia về việc kiện và những tài liệu kèm theo; những kết quà điều tra 

của Toà án; những yêu cầu vể thú tục tố tụng. Trên cơ sở này, người nghiên 

cứu dễ dàng đưa ra được phương án giải quyết, bao gồm cả phương án giái 

quyết về nội dung và phương án giải quyết về thứ tục. Điểm hạn chế cúa 

phương pháp nghiên cứu này là người nghiên cứu phái tự sắp xếp lại bộ hồ 

sơ đã được sắp xếp theo trình tự thời gian thành từng tệp tài liệu theo cách 

đọc này.
Dù áp dụng phương pháp nghiên cứu hồ sơ nào, người nghiên cứu đéu 

phải bắt đầu từ đơn khởi kiện và những tài liệu, giấy tờ làm căn cứ cho việc 

kiện. Đây là cản cứ phát sinh vụ án xét về phương diện tố tụng. Từ đó có thể 

xác định được Toà án cần phải tập trung làm sáng tỏ cái gì. Chảng hạn căn 

cứ vào đơn kiện dòi nhà, Toà án xác định đây là tranh chấp đòi nhà thuộc sở 

hữu (tranh chấp về sở hữu) hay tranh chấp về đòi nhà cho thuê, cho mượn, 

cho ở nhờ (tranh chấp về hợp đồng). Nếu là tranh chấp về sở hữu thì người 

khởi kiện có giấy tờ gì chứng minh quyển sở hữu của mình không, nếu có thì 

tính pháp iý của văn bản đó như thế nào, từ đó có phương án tiếp theo: Phải 

lấy thêm lời khai cúa đương sự, yêu cầu cơ quan nhà đất cung cấp them tài 

liệu về nhà đất liên quan, trưng cầu giám định V.V..

Như vậy thì dù với phương pháp nào, sau khi nghiên cứu hổ sơ vụ án, 

người nghiên cứu phải xác định được:

- Yêu cầu của đương sự

- Phạm vi của yêu cầu

- Vấn đề thẩm quyển

- Vấn đề thời hiệu

- Vấn đề tư cách đương sự...
2.2.3. Những quyết định có thể  có sau k h i nghiên cứu hó sơ

Trong giai đoạn chuẩn bị xét xử, ngoài việc thu thập chứng cứ và tiến 

hành hoà giải, qua việc nghiên cứu hổ sơ vụ án, Toà án còn có thể phải xem 

xét để ra một trong những quyết định sau đây:

22.3.1. Quyết định áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời

Trong quá trình giải quyết vụ án dân sự, khi tiến hành các hoạt dọng 

điều tra, Toà án có thể thấy cần thiết phải bảo đảm quyền lợi cấp bách của
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một bén đương sự, bào vệ lợi ích của Nhà nước, tránh việc đương sự phân 

tán hoặc tẩu tán tài san gày khó khăn cho việc giái quyết vụ án, gây trờ ngại 

cho cóng tác thi hành án hoặc bảo vệ bàng chứng thì Toà án có quyển áp 

dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời theo quy định cúa pháp luật.

Theo quy định tại Điồu 41 Pháp lệnh, có các biện pháp khẩn cấp tạm 

thời sau đây:

- Buộc một bên phải thực hiện nghĩa vụ cấp dưỡng.

- Giao người chưa thành niên cho cá nhân, cơ quan hoặc tổ chức chăm

nom.

- Trà tiến lương hoặc tiền cống cho người lao động.

- Kê biên tài sản đang tranh chấp đẽ tránh việc tẩu tán.

- Cấm chuyến dịch tài sản đang có tranh chấp.

- Cho thu hoạch và bảo quàn sàn vật có liên quan đến việc tranh chấp.

- Cấm hoặc buộc đương sự thực hiện một số hành vi nhất định.

Việc áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời là nhằm khấc phục một tình 

trạng cấp bách nào đó cùa vụ án trước khi có quyết định chính thức cùa Toà 

án. Cho đến khi có bán án hoặc quyết định chính thức của Toà án, thì quyết 

định áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời tự nó sẽ không còn ý nghĩa. V ì 

vậy thời điểm áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời thích hợp nhất thông 

thường là thời diêm trước khi mớ phiên toà, tức là trong thời gian chuẩn bị 

cho việc xét xử. Tuy nhiên theo Báo cáo còng tác tống kết hoạt động ngành 

Toà án năm 1995, Công vãn số 103/KHXX ngày 10-9-1997 cùa T A N D  tối 

cao hướng dẫn áp dụng các khoán 4,5,6 Điểu 41 PLTTG Q CVAD S, thì việc 

áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời có thê thực hiện ờ bát cứ (ỊÌai đoạn nào 

nếu xét thấy cán thiết.

V iệc áp dụng mỗi biện pháp khán cấp tạm thời phải được lựa chọn 

nhàm phù hợp với yêu cầu giải quyết của lừng vụ án. V í dụ, tại Điều 41 

khoán 4 Pháp lệnh quy đinh biện pháp “kê biên tài sán đang tranh chấp” là 

một trone những biện pháp khẩn cấp tạm thời. Theo tinh thần này thì Toà án 

chỉ dược áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời là kê biên tài sản đối với “ tài 

sản đang có tranh chấp” và có nghĩa là đối với tài sản không có tranh chấp 

thì không được kê biên. Tương tự khoán 5, Điều 41 Pháp lệnh quy định biện 

pháp khẩn cấp tạm thời là “cấm chuycn dịch tài sản đang tranh chấp” . Điều 

này cũng có nghĩa là đối với tài sản không có tranh chấp thì không được 

phcp kẽ biên. Tuy nhiên cần lưu ý là tại khoán 7, Điều 41 quy định một biện
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pháp khấn cấp tạm thời là “câm hoặc buộc thực hiện một sỏ hành vi nhái 

định” , cho nên để bảo đảm cho việc xét xử, hoặc thi hành án, đối với tài sán 

không thuộc loại “đang có tranh chấp” , Toà án có quyển áp dụng biện pháp 

khẩn cấp dưới hình thức như buộc phải giữ nguyên tình trạng của tài sán, 

cấm chuyển dịch tài sản (bán, tặníi. cho, cầm cố. thế chấp, dùng làin vật bảo 

lãnh...). Khi một bèn đương sự cổ khả năng chạy trốn thì Toà án có quyền áp 

dụng biện pháp khẩn cấp như cho bát giữ phươne tiện cùa họ, hoặc cám tàu 

biến rời khỏi cans (thường gọi là bát giữ tàu biến)...

V iệc áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời thông thườn LI được tiến 

hành theo yéu cầu của đương sự, của Viện kiếm sát hoặc tự Toà án nếu xét 

thấy cần thiết. Trườns hợp do các đưưng sự hoặc do Viện kiêm sát yêu cầu 

thì đươne sự phái làm dơn, Viện kiếm sát phái làm vãn bán gứi cho Toà án. 

Toà án sẽ nghe lời trình bày của người có quyén lợi nghĩa vụ liên quan đến 

yêu cầu đó trước khi quyết định áp dụng biện pháp hoặc khôn՞ áp dụrm hiện 

pháp khấn cấp tạm thời dó. Nếu cần áp dụns naay biện pháp khán cấp tạm 

thời thì Toà án có quyền ra quyết định ngay. Nếu hiện pháp là câm chuyển 

dịch tài sản mà việc mua bán phải đãng ký với cơ quan Nhà nước có thẩm 

quyền thì sau khi có quyết định, Toà án phải gửi bàn sao quyết định cho các 

cơ quan hữu quan.

Quyết định áp dụng biện pháp khấn cấp tạm thời được thi hành neay. Các 

đương sự có quyền khiếu nại, Viện kiểm sát có quyền kiến nghị về quyết định 

áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời này. Chánh án của Toà án đã ra quyết 

định đó phải có trách nhiệm xem xét và trá lời bằng văn bán trong thừi hạn ba 

ngày, kể từ ngày nhận được khiếu nại, kiến nghị. Tronsi khi chờ giái quyết, 

quyết đinh áp dung biên pháp khán cấp tạm thời vẫn dược thi hành.

22 .3 .2 . Quyết định tạm đình ch ỉ ý à i  qu\ê ĩ VII án dân sự

Trong quá trình giải quyết vụ án dân sự, khi tiến hành hoạt động điéu 

tra, Toà án có thể phát hiện thấy những căn cứ đế tạm ngừng tỏ tụne, thì Toà 

án sẽ phải ra quyết định tạm đình chỉ giải quyết vụ án dân sự.

Căn cứ tạm đình chỉ giải quyết vụ án

Theo quy định tại Điều 45, khoản 1 Pháp lệnh, thì Toà án phai ra 

quyết định tạm đình chi giái quyết vụ án dân sự, nêu xác định thây một 

trong những căn cứ sau đảy:

- Nguyên đơn hoặc bị đơn chết mà chưa có người thừa kế tham gia 

tố tụng.

80



Đây là sự kiện mang tính khách quan, xảy ra ngoài ý muốn của các 

đương sự cũng như của những người tham aia tố tụng khác. Theo quy định 

tại Điều 27 Pháp lệnh, nêu dương sự là cá nhân bị chết thì quyền và nghĩa vụ 

tô' tụng của dương sự này được thừa kê cho những người thừa kế của người 

chết. Trường hợp chưa xác định được người thừa kế hoặc vì một lý do nào đó 

người thừa kế chưa thể tham gia tố tụng được thì việc giải quyết tại Toà án 

sẽ bị tạm ngừng lại. Cho đến khi nào xác định được người thừa kế hoặc 

người thừa kế tham gia tố tụng thì Toà án lại phái tiếp tục giải quyết vụ án.

- Đã hết thời hạn chuẩn bị xét xử theo quy định tại Điéu 47 Pháp lệnh 

mà một trong số các đương sự không thể có mặt tại Toà án vì bị ốm nặng 

hoặc có lý do chính đáng khác.

Theo quy định tại Điểu 47 Pháp lệnh, thời hạn chuẩn bị xét xử của một 

vụ án là bốn tháng. Trường hợp có khó khăn, phức tạp thì thời hạn này là sáu 

tháng. Trong thời hạn đó. Toà án phái tiến hành nhữníí công việc chuẩn bị 

cho việc giải quyết vụ án, như việc điều tra để hoàn thiện hồ sơ vụ án, áp 

dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời nếu xét thấy cần thiết... Một trong những 

biện pháp quan trọng để hoàn thiện hồ sơ vụ án là việc Toà án tiến hành lấy 

lời khai của đương sự hoặc yêu cầu đương sự cung cấp những bằng chứng có 

ý nghĩa cho việc giải quyết vụ án. Tuy nhiên có thê do một yếu tố khách 

quan nào đó, như đương sự bị ốm nặng hoặc có một lý do chính đáng khác 

mà đương sự không thể có mặt tại Toà án đế thực hiện các yêu cầu của Toà 

án và diều đó cũng có nghĩa là đương sự không thế thực hiện được các quyền 

và nghĩa vụ tố tụng của mình. Trong trường hợp này rõ ràne Toà án không 

có điểu kiện hoàn tất hồ sơ của vụ án, mật khác cần thiết để bảo đảm cho các 

quyén và nghĩa vụ tố tụng của dương sự, Toà án phải ra quyết định tạm đình 

chi giải quyết vụ án. Kh i nào, các trở ngại khách quan này được khắc phục, 

tức là đương sự có thể có mặt, thì Toà án lại tiếp tục giải quyết vụ án.

Cũng cần lưu ý, cũng có trường hợp đương sự do cố tình trì hoãn để 

kco dài thời hạn giải quyết vụ án mà nại ra những khó khán để không đến 

Toà án, như bị ốm nặng, đi công tác... Do vậy khi các đương sự dưa ra các lý 

do này, Toà án phải cho tiến hành kiêm tra, xác minh. Đối với các giấy tờ 

như ốm đau thì phải có xác nhận của cơ quan y tế có thẩm quyền.

- Không tìm được địa chỉ của bị đơn.

Đây là việc sau khi Toà án thụ lý vụ án, tiến hành thông báo và triệu 

tập bị đơn tại địa chỉ do nguyên đơn cung cấp, nhưng bị đơn không cư trú tại
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đó. Để bảo đảm quyền được tham gia tỏ' tụng cùa các đươne sự nói chung, 

của bị đơn nói riêng, trong trườns hợp này Toà án phái tạm ngừng việc giải 

quyết vụ án bằng một quyết định tạm đình chỉ giái quyết vụ án. Cho đến khi 

nào tìm được địa chỉ của bị đơn thì Toà án lại phải tiếp tục giải quyết vụ án.

Cần phân biệt việc “ không tìm được địa chí của bị đơn” với trường hợp 

bị đơn cô' tình dấu địa chỉ hoặc bị đơn cố tinh không đến Toà án theo giấy 

triệu tập hoặc bị đơn đã bỏ trốn khỏi địa phương. Đối với các trường hợp 

này, Toà án sẽ giải quyết theo thủ tục váng mặt đương sự theo hướng dẫn 

trong Nghị quyết số 03/HĐTP nsày 19-10-1990 của Hội đồng Thẩm phán 

T A N D  tối cao về vấn đề này.

- Cần đợi kết quả giải quyết của vụ án hình sự, vụ án dân sự; sự việc 

được pháp luật quy định là phải do cơ quan, tổ chức có thẩm quyền khác giải 

quyết trước mới được giải quyết vụ án.

Trong một số trường hợp, việc giải quyết một vụ án dân sự có thể phải 

đợi kết quả giải quyết của một số cơ quan khác, do mối liên hệ giữa việc giải 

quyết vụ án với quyết định của cơ quan đó. Cháng hạn, khi giải quyết tranh 

chấp về quyền sử dụng đất, Toà án phải đợi ý kiến có các cơ quan chức năng 

như Uỷ ban nhân dân và cơ quan địa chính có thẩm quyền. Thông thường, 

trước khi thụ lý những vụ án loại này, bao giờ Thẩm phán thụ lý cũng phải 

kiêm tra các điều kiện cần thiết bảo đảm cho việc thực hiện quyền khởi kiện, 

hoặc khởi tố vụ án dân sự. Nếu thấy còn cần phải đợi két quả giải quyết của 

cơ quan Nhà nước khác, hoậc phải do một cơ quan Nhà nước khác giải quyết 

trước, thì Thẩm phán sẽ không thụ lý vụ án mà trả lại đơn cho đương sự theo 

quy định tại Điều 36, khoản 4 Pháp lệnh. Nhung cũng có thể có sơ xuất, 

Thẩm phán thụ lý vụ án đã không phát hiên ra căn cứ này nên đã thu lý vụ 

án. Khi tiến hành điểu tra, chuẩn bị xét xử vụ án thì mới xác định thấy cãn 

cứ này. Trong trường hợp này Toà án phải ra quyết định tạm đình chỉ giải 

quyết vụ án.

Thủ tục ra quyết định tạm cíìnli ch ỉ g iả i quyết vụ Ún

Sau khi thụ lý vụ án cho đến trước khi mở phiên toà, nếu có những căn 

cứ cho việc tạm đình chỉ thì Thẩm phán phụ trách việc giải quyết vụ án là 

người có thẩm quyền ra quyết định tạm đình chỉ giải quyết vụ án. Do những 

cãn cứ của việc tạm đình chỉ. như đã phân tích, đéu xuất phát từ những trở 

ngại mang tính khách quan, nên khi những trở ngại khách quan này được 

khắc phục thì Toà án lại phải tiếp tục giải quyết vụ án. Khoản 2 Điều 45

82



Pháp lệnh quy định: “Toà án tiếp tục tiến hành giải quyết vụ án khi lý do của 

việc tạm đình chi không còn nữa” . Quy định này cán phái được hiểu là Toà 

án phải chủ động tiếp tục giải quyết vụ mà không đòi hỏi các đương sự phải 

có yêu cầu. Đây là công việc đòi hỏi Toà án phải có kế hoạch theo dõi hết 

sức khoa học đối với những vụ án đang bị tạm đình chỉ. Do vụ án bị tạm 

đình chí nên tiền tạm ứng án phí cúa vụ án mà Toà án đã thu của đương sự 

sẽ được giải quyết khi vụ án được tiếp tục.

2.2.3.3. Đình ch ỉ ỳ ả i quyết vụ án dân sự

Căn cứ đình ch ỉ ỹ ả i quyết vụ án

Nếu việc tạm đình chi giải quyết vụ án là việc tạm ngừng tô' tụng thì 

việc đình chỉ giải quyết vụ án là việc chấm dứt tố tụne. Theo Điều 46 Pháp 

lệnh thì Toà án sẽ ra quvết định đình chi giải quyết vụ án trong các trường 

hợp sau đây:

- Đương sự chết mà quyền và nghĩa vụ của họ không được thừa kế.

- Các dương sự đã tự hoà giải, níiười khởi kiện rút đom kiện, Viện kiểm 

sát rút quyết định khởi tố vụ án trong trường hợp không có nguyên đơn hoặc 

nguyên đơn không yêu cầu tiếp tục giải quyết vụ án.

- Nguyên đơn đã được triệu tập hợp lệ đến lần thứ hai mà vẫn váng mặt 

không có lý do chính đáng.

- Những trường hợp đã được quy định tại khoản 2,3,5 Điều 36 Pháp

lệnh.

Thù tục ra quxết định đình ch i giải quyết vụ án

Thẩm quyền ra quyết định đình chi giải quyết vụ án cũng được quy 

định giống như đối với quyết định tạm đình chi giải quyết vụ án. Cụ thể là 

Thẩm phán phụ trách việc giải quyết vụ án là người có thẩm quyền ra quyết 

định đình chỉ giải quyết vụ án. Quyết định đình chỉ giải quyết vụ án, khi đã 

có hiệu lực pháp luật sẽ là quyết định cuối cùng về việc giải quyết vụ án. Do 

vậy trong quyết định đình chỉ, Toà án phải giải quyết luôn cả khoản tiền tạm 

ứng án phí mà đương sự đã nộp. Theo Điều 31, khoản 4 PLTTGQ CVAD S; 

Nghị định sô' 70/CF ngày 12-6-1997 của Chính phú về án phí, lệ phí ờ Toà 

án thì tron? trường hợp việc đình chi theo khoản 1, 2, 3, Điều 46 Pháp lệnh, 

sô tiền tạm ứng án phí được sung vào quỹ Nhà nước. Riêng trường hợp đình 
chi theo khoản 4, Điểu 46 Pháp lệnh thì cho đến bâv giờ vẫn chưa có văn 

bản nào của cơ quan có thẩm quyền hướng dẫn giải quyết. Do vậy, gặp phải 

trường hợp cụ thể này, các Toà án nên xin ý kiến của T A N D  tối cao.
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Một điểm nữa cũng cần lưu ý là do quyết định đ ìn h  chì là quyết định 

cuối cùng của việc giải quyết vụ án, nên sau khi quyết định đình chi giải 

quyết vụ án đã có hiệu lực pháp luật, nếu đương sự có khới kiện lại từ đầu, 

bắt đầu từ cấp sơ thẩm, Toà án sẽ không thụ lý và không giải quyết (Điều 

36, khoản 3, PLTTGQCVADS). Tuy nhiên, có một số trường hợp ngoại lệ. 

Theo Nghị quyết số 03/HĐTP ngày 19-10-1990, trong trường hợp việc đình 

chỉ giải quyết vụ án dựa theo căn cứ tại khoản 2,3. Điều 46 

PLTTGQ CVADS: Đương sự đã tự hoà giải với nhau; Người khới kiện rút 

đon khởi kiện; Viện kiểm sát rút quyết định khởi tô' đối với vụ án không có 

nguyên đơn hoặc nguyên đơn không yêu cầu tiếp tục giải quyết vụ án; 

Nguyên đơn được triệu tập hợp lệ lần thứ hai nhung vẫn không có mặt mà 

không có lý do chính đáng, thì sau đó đương sự có thể khởi kiện lại, nhưng 

họ phải nộp tiền tạm ứng án phí như mới khởi kiện lần đầu và Toà án sẽ phải 

thụ lý như với vụ án mới. Ngoài ra, trường hợp đình chỉ vụ án hỏn nhân và 

gia đình vì lý do người chồng xin ly hôn khi người vợ đang mang thai hoặc 

nuôi con nhỏ dưới một tuổi, vi phạm Điều 41 của Luật hôn nhản và gia đình 

1986, thì theo Nghị quyết số 01/HĐTP ngày 20-1-1998 cúa T A N D  tối cao 

hướng dẫn thực hiện một số quy định cùa Luật hôn nhân và gia đình 1986, 

sau khi người vợ sinh con được một năm, nếu người chồng vẫn muốn xin ly 

hôn thì có quyền khởi kiện lại và Toà án sẽ thụ lý từ đầu như dối với một vụ 

án mới. Nhung khác với trường hợp tạm đình chì, Toà án sẽ phái chú động 

giải quyết vụ án khi lý do của việc tạm đình chỉ không còn nữa và việc giải 

quyết sẽ được tiếp tục tại thời điểm mà vụ án bị tạm ngừng lại, còn đối với 

những trường hợp đình chỉ, nếu Toà án có giải quyết thì không phải là sự 

tiếp tục vụ án cũ, mà là bất đầu cho một vụ án mới, từ giai đoạn đầu tiên là 

giai đoạn khởi kiện, như bát đầu của một vụ án mới.

2.2.3.4. Quyết định chuyển vụ án dán sự

Căn cứ chuyển vụ án dân sự

Trước khi thụ lý vụ án dân sự, Toà án phải kiểm tra đầy đủ các diều 

kiện của việc khởi kiện, khởi tố vụ án, trong đó bao gồm cả những quy định 

về thẩm quyền xét xử chung, thẩm quyền xét xử của Toà án các cấp và 

Thẩm quyền xét xử theo lãnh thổ của Toà án. Nếu xác định thấy không bảo 

đảm những quy định này, Toà án sẽ không thụ lý vụ án mà trả lại đơn cho 

đương sự. Tuy nhiên có thể có những sơ xuất khi Toà án thụ lý vụ án. Do 

vậy sau khi thụ lý vụ án, khi tiến hành việc chuẩn bị xét xử, Toà án mới phát
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hiện ra sơ xuất này. Trong trường hợp đó là việc thụ lý sai vê thẩm quyền xét 

xử theo lãnh thổ hoặc thẩm quyền xét xứ của TAN D  các cấp, Toà án đã thụ 

lý vụ án phải ra quyết định chuyến vụ án cho Toà án có thẩm quyền. Như 

vậy thì chi được chuyển vụ án từ Toà án này sang cho Toà án khác, từ Toà 

án cấp dưới cho Toà án cấp trên hoặc ngược lại, từ Toà án cấp trên cho Toà 

án cấp dưới. Không được chuyển vụ án từ Toà án cho cơ quan Nhà nước 

khác. Trong trường hợp nếu sau khi thụ lý vụ án, phát hiện thấy vụ án không 

thuộc thấm quyển xét xử của Toà án mà thuộc thẩm quyền giải quyết của

một cơ quan Nhà nước khác, thì Toà án phải ra quyết định đinh chỉ giải

quyết vụ án theo quy định tại Điểu 46, khoản 4 PLTTGQ CVAD S.

Thủ tục՝ ra quyết định chuyển vụ án dân sự

Người có thẩm quyền ra quyết định chuyển vụ án là Thẩm phán phụ 

trách việc giải quyết vụ án. Quyết định chuyển vụ án cùng với toàn bộ hồ sơ 

của vụ án sẽ được chuyển cho Toà án có thẩm quyền. Trong trường hợp có 

tranh chấp về thẩm quyền sẽ do Toà án cấp trên trực tiếp của các Toà án đó 

giải quyết theo quy định tại Điều 15 Pháp lệnh.

2.2.3.5. Quyết định đưa vụ án ra xét xứ

Theo quy định tại Điểu 47 Pháp lệnh TTG Q CVAD S, kết thúc giai 

đoạn xét xử, Toà án phải ra được một trong những quyết định sau đây:

- Quyết định tạm đình chỉ giải quyết vụ án

- Quyết định đình chỉ giải quyết vụ án

- Quyết định công nhận sự thoả thuận của đương sự

- Quyết định đưa vụ án ra xét xử

Như vậy trong trường hợp Toà án không có căn cứ để ra một trong ba 

quyết định: tạm đình chỉ, đình chỉ hoặc công nhận sự thoả thuận của đương 

sự, thì Toà án phải ra quyết định đưa vụ án ra xét xử. D ĩ nhiên, Toà án có thể 

ra quyết định đưa vụ án ra xét xử sớm hơn mà không nhất thiết phải đợi hết 

thời hạn chuẩn bị xét xử, nhưng chậm nhất không được muộn hơn so với thời 

hạn này.

Quyết định đưa vụ án ra xét xử mang tính chất thông báo về việc mở 

phiên toà. Quyết định đưa vụ án ra xét xử phải đưa ra được căn cứ của việc 

ra quyết định và những nội dung sau đây: Tên của vụ án được xét xử; tên của 

các thành viên Hội đồng xét xử; tên của Thư ký phiên toà; tên củar đại diện 

Viện kiêm sát; họ tên, chỗ ở của các đương sự; họ tên, chỗ ở của người đại 

diện, người bảo vộ quyền lợi cho đương sự; họ tên, chỗ ở của người làm

85



chứng, người giám định, người phiên dịch; tên các vật chứng, tài liệu được 

xem xét tại phiên toà.

Bản sao của quyết định ngoài việc gửi cho V iện kiểm sát, Hội thẩm 

nhân dân, còn phải được gửi cho các đương sự. Đây là căn cứ quan trọng đê 

không những đương sự được biết về việc phiên toà chuẩn bị được mớ, mà 

còn là điều kiện đê đương sự có thể thực hiện một trong những quyền tô 

tụng của mình: quyển xin thay đổi Thẩm phán, Hội thẩm nhân dân, Kiếm  sát 

viên, Thư ký phiên toà, người giám định, người phiên dịch theo quy định tại 

Điểu 17, Điểu 18 PLTTGQ CVAD S.

Quyết định đưa vụ án ra xét xử không chỉ có ý nghĩa kết thúc giai 

đoạn chuẩn bị xét xử mà còn bắt đầu cho giai đoạn tố tụng tiếp theo: giai 

đoạn xét xử tại phiên toà. Sau khi có quyết định đưa vụ án ra xét xứ, phiên 

toà sơ thẩm sẽ được mở trong thời hạn một tháng. Nếu có khó khản thì có 

thế được gia hạn thêm một tháng nữa theo quy định tại khoản 2 Điều 47 

PLTTG Q CVAD S.

2.3. Kỹ nâng hoà giải vụ án dân sự
2.3.Լ  Thẩm  quyền hoà g iả i

Thẩm quyền hoà giải vụ án dân sự thuộc TAN D . Vai trò chủ động này 

được thể hiện là Toà án phải triệu tập các đương sự đến trụ sở Toà án, giải 

thích chính sách, pháp luật giải quyết những vấn đề mà họ tranh chấp. V ì 

vậy tuy T A N D  không phải là một bên của hoà giải nhưng lại là một chủ thể 

không thể thiếu được của quá trình hoà giải vụ án nhằm giúp đỡ các đương 

sự hoà giải.
V iệc hoà giải của T A N D  nhằm mục đích giúp các đương sự tự thoả 

thuận với nhau việc giải quyết vụ án dân sự trên tinh thần đoàn kết và chấp 

hành nghiêm chỉnh pháp luật, vì vậy phải bảo đảm các yêu cầu như:

- V iệc hoà giải phải có sự tự nguyện thực sự của các đương sự, khòng 

được áp dụng hoà giải một cách gò bó cưỡng ép đối với các bên đương sự 

hoặc cả hai bên đương sự.
- Nộ i dung sự thoả thuận của các đương sự phải đúng pháp luật; Toà 

án chỉ công nhận sự thoả thuận nào phù hợp với pháp luật.

- V iệc hoà giải phải đảm bảo tính tích cực và kiên trì. T ích cực để giải 

quyết nhanh chóng vụ kiện, đảm bảo thời gian quy định của pháp luật, 
không để việc hoà giải kéo dài khi sự việc không còn khả năng hoà giải. 

Thẩm phán phải kiên trì giải thích cho đương sự hiểu rõ pháp luật áp dụng
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để giài quvết vụ án dân sự, giải quvết các vướng mắc trong tư tưởng, tình 

cảm cùa cac bén đương sự; khi thấy còn có khá năng hoà giai được vụ án, thì 

Thẩm phán có thê’ tiếp tục hoà giải.

V iệc hoà giải trong giai đoạn chuẩn bị xét xử theo quy định của 

P LT T G Q C V A D S  là thủ tục mang tính bắt buộc (trừ những việc không phải 

hoà giải và những việc khône hoà giải được). V iệc hoà giải do Thẩm phán 

tiến hành, không được giao toàn bộ cho Thư ký, nếu không tiến hành hoà 

giải thì sẽ bị coi là vi phạm nghiêm trọng thủ tục tố tụng. Tại phiên toà sơ 

thẩm việc hoà giải không phải là mang tính bắt buộc nữa, nhưng nếu có thể 

có khá năr.g hoà giải thì Toà án vẫn tiến hành hoà giải, việc hoà giải này do 

Hội đồng xét xứ tiến hành. Tại cấp phúc thẩm, hoà giải ở trước và trong 

phiên toà phúc thẩm cũng giống như ờ cấp sơ thẩm.
2.3.2. Chuátt b ị cho việc hoà g iả i

Trưóc khi tổ chức hoà giải Thẩm phán phải điều tra, nghiên cứu kỹ hồ 

sơ vụ án nhầm nắm vững nội dung vụ án, xác định rõ quan hệ pháp luật mà 

các đương sự đang tranh chấp, nắm được nguyên nhân dần tới việc các 

đương sự tranh chấp, điều kiện làm cho mâu thuẫn giữa các đương sự phát 

triển, nám rõ yêu cầu và tâm tư nguyện vọng cúa các đương sự, các chứng cứ 

chứng minh yêu cầu của mỗi đương sự; các quy phạm pháp luật có hiệu lực 

cấn được áp dụng để giải quyết vụ án.

Để chuẩn bị cho việc hoà giải, vừa kết hợp với việc điều tra thu thập 

chứng cứ, Thẩm phán có thể giái thích cho các đương sự hiểu rõ thêm về các 

quy phạm pháp luật áp dụng để giải quyết vụ án; làm công tác tư tưởng đối 

vởi các đuơng sự giúp họ giải quyết những vướng mắc trong tư tường. Để 

làm công lác tư tưởng cho các đương sự trước khi hoà giải Thẩm phán có thể 

traiĩih thù sự giúp đỡ của tổ chức hoà giải, tổ chức xã hội ở địa phương, cơ 

quam nơi dương sự công tác, người thân và bạn bè của đương sự.

Sau khi nghiên cứu kỹ hồ sơ vụ án, Thẩm phán phải xây dựng kế hoạch 

hoà giải, người tham gia hoà giải, thời gian và địa điểm thích hợp để tổ chức 

việc hoà giải. Thời gian hoà giải tốt nhất là lúc mâu thuẫn giữa các đương sự đã 

dịu 'đi và bớt căng thảng, lúc này các bên dương sự có thể nhận thức đúng được 

quy<ền lợi và nghĩa vụ của mình. V ì vậy khi tranh chấp giữa các đương sự mới 

xảy ra tâm lý các bên còn cãng thảng thì chưa nên tổ chức hoà giải.

Về địa điểm tổ chức hoà giải thông thường được tiến hành tại trụ sở 

TAĨND, nhưng cũng có những vụ án cần phải được sự tranh thủ giúp đỡ của
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nhiều người, của cơ quan, tổ chức để làm cho các đương sự bớt cãng thảng 

và việc hoà giải đạt kết quả tốt, thì Thẩm phán có thể tổ chức hoà giải ngay 

tại trụ sở cơ quan, tổ chức, địa phương nơi đương sự công tác, cư trú; song 

việc hoà giải vẫn phải tuân thủ đầy đủ thủ tục, cách thức, và yêu cầu về việc 

hoà giải như ở tại trụ sở Toà án.

Hoà giải là sự thoả thuận giải quyết của các đương sự cho nên Thẩm 

phán phải triệu tập đầy đủ các bên đương sự tham gia hoà giải, nếu có người 

đại diện cho đương sự thì Thẩm phán phải triệu tập người đại diện tham gia 

hoà giải. Người bảo vệ quyển lợi của đương sự cần được triệu tập tham dự 

hoà giải.
2.3.3. Phạm  vi hoà g iả i

T A N D  phải có trách nhiệm hoà giải tất cả các việc thuộc thẩm quyền 

của TAN D , trừ các việc:

- Huỷ việc kết hôn trái pháp luật;

- Đòi bổi thường thiệt hại đến tài sản của Nhà nước;

- Những việc phát sinh từ giao dịch trái pháp luật.

' Cần lưu ý: Đối với việc đòi bồi thường thiệt hại ngoài hợp đồng 

(không phải là thiệt hại đến tài sản của Nhà nước), do vậy T A N D  vẫn tiến 

hành hoà giải theo quy định của Điểu 44 PLTTGQ CVAD S. Đôi với trường 

hợp nhận cha (mẹ) cho con ngoài giá thú, không được coi là quan hệ trái 

pháp luật mà Thẩm phán phải tiến hành hoà giải theo thủ tục chung.

- Những việc được quy định tại các khoản 4,5,6 của Điểu 10 

PLTTG Q CV  ADS.

Bao gồm các việc: Xác nhận công dân mất tích hoặc đã chết, khiếu nại 

cơ quan hộ tịch đã từ chối đãng ký hoặc từ chối sửa đổi những điểu ghi trong 

giấy tờ về hộ tịch, việc khiếu nại về danh sách cử tri. Những việc này là loại 

việc yêu cầu T A N D  xác định một sự kiện pháp lý.

- Những loại việc khác theo quy định của pháp luật.

Bao gồm những loại việc không được hoà giải được quy định từ các 

văn bản pháp luật khác.

Ngoài những việc mà T A N D  không được hoà giải, thực tiễn xét xử còn 

có cả những việc không hoà giải được. Đó là những vụ việc theo quy định 

của pháp luật phải tiến hành hoà giải, nhưng vì trở ngại khách quan mà 

Thẩm phán không tiến hành thủ tục này được như: BỊ đơn đã được triệu tập 

hợp lệ đến lần thứ hai mà vẫn vắng mặt không có lý do chính đáng, hoậc
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nhữnc trường hợp không có điều kiện hoà giải như có một bên đương sự ở 

nước ngoài, đang bị giam giữ hoặc những trớ ngại khách quan như bị tai nạn, 

ốm đau.... nên không thế có mật được khi hoà giải. Đồng thời còn có loại 

việc Toà án sẽ không tiến hành hoà giải như đương sự là người có nhược 

điếm về thể chát hoặc tâm thần. Đối với việc ly hôn mà bị đơn là người có 

nhược điếm về thể chất hoặc tâm thần thì Thẩm phán không tiến hành hoà 

giải, nhưng đối với nguyên đơn xin ly hôn Thẩm phán nên thuyết phục, giải 

thích đê họ đoàn tụ và rút đơn xin ly hôn.
2.3.4. Thủ tục hoà g iả i
2.3.4.1. Hoà ẹiái trước khi mà phiên toà sơ thấm

Sau khi đã tiên hành điều tra xác minh thu thập chứng cứ Thẩm phán 

phụ trách hồ sơ có thẩm quyền tiến hành hoà giải. Thẩm phán triệu tập các 

đương sự bao gồm: Nguyên đom, bị đơn, người có quyển lợi, nghĩa vụ liên 

quan đến trụ sở Toà án dể hoà giải; việc tiến hành hoà giải phải có mặt tất cả 

các đương sự, nếu việc giải quyết những quyền lợi của nguyên đơn, bị dơn, 

người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan có quan hệ mật thiết đối với việc giải 

quyết vụ án thì khi hoà giải cũng phái có mặt người có quyền lợi, nghĩa vụ 

liên quan.

* Trước khi tiến hành hoà giải Thẩm phán cán phải kiểm tra xem 

những người có mặt có đủ tư cách đế tham gia hoà giái hay không, nhằm 

tránh tình trạng tiến hành hoà giải ngay cá đối với người không đủ tư cách 

(V í dụ: Người không được đương sự uỷ quyén hợp pháp, đương sự là vị 

thành niên nhung không có người giám hộ đại diện v.v...)

Nếu đương sự được triệu tập tham gia hoà giải mà có người vắng mặt, 

thì Thẩm phán cần hoãn việc hoà giải lại đê triệu tập lại và trong giấy triệu 

tập lại cần ghi rõ hậu quá pháp lý của việc váng mặt lần thứ hai. Nếu đã triệu 

tập lại lần thứ hai mà vẫn có người vắng mặt thì sẽ giải quyết như sau:

+ Đối với nguyên đơn:

Nếu nguyên đơn đã triệu tập hợp ỉệ lán thứ hai mà vẫn vắng mặt không 
' có lý do chính đáng, thì Thẩm phán cần cân cứ vào Điểu 46, khoản 3 

PLT T G Q C V A D S  ra quyết định đình chỉ việc giải quyết vụ án và thông báo 

cho các đương sự khác biết.

+ Đối với bị đơn:
Nếu bị đơn đã được triệu tập hợp lệ đến lần thứ hai mà vẫn vắng mặt 

khỏng có lý do chính đáng thì đây là trường hợp không tiến hành hoà giải
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được. Thẩm phán sẽ lập biên bản xác nhận sự vắng mặt của bị đơn, tiếp tục 

điều tra và ra quyết định đưa vụ án ra xét xử.

+ Đối với người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan:

Nếu người có yêu cầu độc lập đã được triệu tập hợp lệ đến lần thứ hai 

vẫn vắng mặt không có lý do chính đáng Thẩm phán ra quyết định đình chi 

việc giải quyết đối với người có yêu cầu độc lập. Còn với các dương sự khác 

thì Thẩm phán tiến hành hoà giải bình thường.

Nếu vắng mặt người có quyển lợi, nghĩa vụ liên quan không có yêu 

cầu độc lập, Thẩm phán lập biên bản không hoà giải được để đưa ra xét xử 

tại phiên toà những phần có liên quan đến quyền lợi và nghĩa vụ của những 

người này. Còn đối với các đương sự khác Thẩm phán tiến hành hoà giải 

bình thường.

Đối với bị đơn cố tình lẩn tránh và giấu địa chỉ; bị đơn là người bị kết 

án tù hoặc bị tập chung cải tạo mà bị giam giữ ở nơi xa cách trụ sở T A N D  

xét xử việc của họ mà Thẩm phán không thể hoà giái được, thì Thẩm phán sẽ 

lập biên bản ghi rõ lý do không thể hoà giải được.

- Sau khi triệu tập các đương sự thì Thẩm phán sẽ giải thích các quy 

định của pháp luật giải quyết những quan hệ pháp luật mà các đương sự 

đang tranh chấp, để từ đó các đương sự thoả thuận được với nhau những vấn 

đề cần phải giải quyết trong vụ án.

Kh i tiến hành hoà giải, việc trước tiên là Thẩm phán phải phân tích rõ 

nội dung sự việc mà các đương sự đang tranh chấp. Đồng thời Thẩm phán 

cũng phân tích những vướng mắc trong tư tưởng, tình cám của mỗi bên 

đương sự và có những lời lẽ tác động để các đương sụ giải quyết những 

vướng mắc, giúp họ xoá đi những mặc cảm và khoảng cách để thông cảm 

với nhau và cùng nhau tìm cách giải quyết mâu thuẫn.

Thẩm phán cần phân tích có lý, có tình và phải thật sự khách quan, vố tư, 

thấu tình, đạt lý tránh dùng nhũng lời lẽ khó tiếp thu để cho các đương sự thấy 

rõ được khuyết điểm của họ. Thẩm phán vừa phân tích nội dung tranh chấp giữa 

các đương sự, đồng thời vừa phải viện dẫn các quy định của pháp luật áp dụng 

để giải quyết nội dung sự việc đang tranh chấp, để các đương sự nhận thức được 

đúng quyền và nghĩa vụ của mình, và chính từ sự nhận thức đó họ có thể tự để 

xuất được hướng giải quyết tranh chấp theo đúng quy định của pháp luật.

Trong quá trình hoà giải, Thẩm phán phân tích, giải thích để các 

đương sự nắm bắt và hiểu được pháp luật áp dụng dể giải quyết vụ án, Thẩm

90



phán phái nêu từng vân đề cần giải quyết, sau đó để cho đương sự suy nghĩ 

cân nhắc và tự nguyện quyết định từnc ván đé một. Thẩm phán cũng có thê 

nêu các giái pháp giải quyết từng vàn dề một để các đương sự lựa chọn.

Nếu trong buổi hoà giải, Thẩm phán có mời các cơ quan, tổ chức, cá 

nhàn có liên quan đến tham dự hoà giải thì sau khi Thẩm phán phân tích nội 

dung vụ án, viện dẫn vãn bản pháp luật áp dụng để giải quyết vụ án, Thẩm 

phán phải để cho họ phát biểu ý kiến thuyết phục các đương sự.

Thông qua sự phân tích, hướng dẫn của Thấm phán nếu các đương sự 

thoả thuận giải quyết được các nội dung tranh chấp của vụ án, Thẩm phán 

phải kiểm tra lại, nêu sự thoả thuận cùa các đương sự không trái với quy 

định cúa pháp luật thì Thẩm phán lập biên bản phán ánh sự thoá thuận của 

các đương sự, trong biên bản phái ehi rõ nội dung sự việc tranh chấp và 

những điểu mà các đương sự đã thoả thuận. Đồng thời Thẩm phán phải gửi 

ngay bản sao biên bản cho Viện kiểm sát cùng cấp, tổ chức xã hội đã khởi 

kiện vì lợi ích chune; việc gửi bản sao biên bản hoà giải thành cho Viện 

kiểm sát được thực hiện đối với tất cả các vụ án dàn sự, không phân biệt vụ 

án đó có phải do Viện kiểm sát khới tố hay không. Trong thời hạn mười nãm 

ngày kể từ ngày lập biên bản hoà giải thành đương sự có quyển thay đổi ý 

kiến đã thoả thuận, Viện kiểm sát nhân dân, Tổ chức xã hội đã khởi kiện vì 

lợi ích chung có quyền phản đối sự thoả thuận của các đương sự. Nếu có sự 

thay đổi ý kiến hoặc phản đối Thẩm phán coi như trường hợp hoà giải không 

thìlnh và tiếp tục điều tra, lập hồ sơ dê đưa vụ kiện ra xét xử. Ngược lại, hết 

thời hạn mười lăm ngày mà không có sự thay đổi hoặc phản đối, Thẩm phán 

ra quyết định công nhận sự thoá thuận của các đương sự, quyết định này có 

hiệu lưc thi hành ngay.

Nếu các đương sự không thoá thuận được với nhau thì Thẩm phán lập 

biên bản hoà giải không thành và đưa vụ án ra xét xử.

- Việc hoà giải đối với vụ án thuận tình lỵ hôn:

Căn cứ vào Điều 90 Luật hôn nhân và gia đình năm 2000 trường hợp 

thuận tình ly hôn của hai bên vợ và chồng thì thủ tục hoà giải vẫn là thủ tục 

bắt buộc. V ì vậy nếu như Thẩm phán hoà giải để hai vợ chồng về đoàn tụ, 

nhưng hai bên vẫn kiên quyết xin ly hôn thì Thẩm phán lập biên bản hoà giải 

đoàn tụ không thành, và nếu xét thây hai bên thật sự tự nguyện ly hôn, Thẩm 

phán lập biên bản về sự thoả thuận của các đương sự về việc phân chia tài 

sản, việc trông nom nuôi dưỡng, chăm sóc giáo dục con... Sau đó Thẩm phán
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ra quyết định công nhận thuận tình ly hôn cúa các đương sự. V iệc ra quyết 

định công nhận thuận tình ly hôn cùa các đương sự hay quyết định dưa vụ án 

ra xét xứ cũng giống như đối với trường hợp hoà giải trước khi xét xử sơ 

thẩm.

2.3.4.2. Việc hoà giải tại phiên toà sơ thẩm

Kh i đã mở phiên toà sơ thẩm, mà tại phiên toà các đương sự thoả thuận 

được với nhau những nội dung tranh chấp, thì Hội đổng xét xử sẽ tiến hành 

hoà giải và ra quyết định công nhận sự thoả thuận của các đương sự, mà 

không phải lập biên bản hoà giái thành, vì nội dung sự thoả thuận của các 

đương sự đã được Thư ký ghi trong biên bản phiên toà. Quyết định công 

nhận sự thoả thoả thuận của đương sự có thể có hiệu lực pháp luật ngay, nếu 

nội dung sự thoả thuận của đương sự tại phiên toà giống như nội dung sự 

thoả thuận khi hoà giải trước khi mở phiên toà và đương sự rút lại ý kiến 

thay đổi biên bản hoà giái thành. Những trường hợp khác, quyết định cổng 

nhạn sự thoả thuận của đương sự có giá trị như một bản án sơ thẩm. Các 

đương sự có quyền kháng cáo quyết định công nhận sự thoả thuận của Hội 

đồng xét xử, V iện kiểm sát nhân dân có quyền kháng nghị quyết định công 

nhận sự thoả thuận này (Công văn số 43/KH ngày 21.4.1998 của TAN D TC)

2.3.4.3. V iệc hoà g iải tại cấp phúc thẩm

Tại phiên toà sơ thẩm và tại cấp phúc thẩm việc hoà giải giống như 

trong giai đoạn xét xử sơ. Nếu vụ án chưa đưa ra xét xử thì Thẩm phán lập 

biên bản hoà giải thành và sau đó ra quyết định công nhận sự thoả thuận của 

các đương sự, còn nếu vụ án đã được đưa ra xét xử ở cấp phúc thẩm thì Hội 

đồng xét xử cấp phúc thẩm sẽ hoà giải và ra quyết định công nhận sự thoả 

thuận của các đương sự. Quyết định công nhận sự thoả thuận của các đương 

sự tại cấp phúc thẩm có hiệu lực thi hành ngay.

3. PHIÊN TOÀ DÂN s ự  s ơ  THAM

3.1. Những nguyên tác cơ bản của Luật tô tụng dân sự áp dụng 
cho phiên toà dân sự

Trong quá trình xét xử tại phiên toà dân sự, Thẩm phán cần lưu ý 

những nguyên tắc cơ bản sau đây:

- V iệc xét xử của T A N D  có Hội thẩm nhân dân tham gia, khi xét xử, 

Hội thẩm nhân dân ngang quyền với Thẩm phán.

- Kh i xét xử, Thẩm phán và Hội thẩm độc lập và chỉ tuân theo pháp luật.
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- Toà án xét xử tập thể và quyết định theo đa sô.

- Toà án xét xử công khai, trừ trưừne hợp cần xét xử kín đế giữ b í mật 

Nhà nước, thuần phong mỹ tục của dán tộc hoặc bí mật của đương sự theo 

yêu cầu của chính họ.

- Toà án xét xử theo níìuyên tắc mọi cóng dàn đéu bình đẳng trước pháp 

luật, không phân biệt nam nữ, dân tộc, tín ngưỡng, tôn giáo, thành phần xã hội, 

địa vị xã hội; cá nhân, cơ quan, tổ chức, đơn vị vũ trang và các cơ sở sản xuất, 

kinh doanh thuộc mọi thành phần kinh tế đều bình đẳng trước pháp luật.

- Toà án báo đảm quyền báo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của đương sự.

- Toà án bảo đảm cho những naười tham gia tố tụng quyền dùng tiếng 

nói, chữ viết của dân tộc mình trước Toà án.

3.2. Thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm

Theo khoản 1 Điều 16 PLTTG Q CVAD S  thì Hội đồng xét xử sơ thẩm 

gồm 1 Thẩm phán và 2 Hội thấm nhân dân. Điều 17 P LT T G Q C V A D S  có 

quy định những trường hợp phái thay đổi Thẩm phán, Hội thẩm nhân dàn, 

Kiểm  sát viên, Thư ký Toà án, người giám định, người phiên dịch đẽ đảm 

bảo tính khách quan khi xét xứ vụ án.

Việc thay đổi Thẩm phán. Hội thầm nhân dân, Thư ký Toà án, người 

giám định, người phiên dịch nếu xẩy ra trước khi mớ phiên toà thì do Chánh 

án Toà án quyết định, việc thay đổi Kiểm sát viên do V iện K iểm  sát quyết 

định. Tại phiên toà việc thay đổi Thẩm phán, Hội thẩm nhân dân, K iểm  sát 

viên, Thư ký Toà án, người giám định, người phiên dịch do Hội đổng xét xử 

xem xét và quyết định, sau khi nghe ý kiến cúa người bị yêu cầu thay đổi, 

của Kiểm  sát viên tham gia phiên toà.

•3.3. Những người th?.m gia phiên toà

Theo quy định của PLTTG Q CVAD S  (Điều 48) thì “phiên toà được 

tiến hành với sự có mặt của các đươne sự, người đại diện của đương sự, 

người làm chứng, người giám định, người phiên dịch. Nếu V iện kiểm sát 

khởi tố. tổ chức xã hội khởi kiện vì lợi ích chung thì K iểm  sát viên, đại diện 

tổ chức xã hội phải có mặt tại phiên toà.”

Hội đổng xét xử hoãn phiên toà trong các trường hợp sau:

- Vắng mặt Kiểm  sát viên trong trường hợp V iện kiểm sát phải tham 

gia tố tụng;

- Vắng mặt đại diện tổ chức xã hội khởi kiện vì lợi ích chung;
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- vắng mặt nguyên đon, bị đơn, người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan 

có yêu cầu độc lập;

- Vắng mặt người làm chứng cần được hỏi tại phiên toà;

- Thành viên của Hội đồng xét xử, Kiểm sát viên, Thư ký phiên toà, người 

giám định, người phiên dịch bị thay đổi mà không có người thay thế ngay.

V iệc xét xử vẫn được tiến hành nếu đương sự yêu cầu xét xử vắng mặt 

họ hoặc người không phải là nguyên đơn đã được triệu tập hợp lệ đến lán thứ 

hai mà vẫn vắng mặt không có lý do chính đáng.

Hội đổng xét xử (Thẩm phán và Hội thẩm nhân dân) sẽ bàn bạc, thảo 

luận và quyết định về việc có hoãn phiên toà hay không. Do đó, phải lưu v:

- Sự vắng mặt của ngưòi làm chứng sẽ là một trong những căn cứ để 

hoãn phiên toà nếu Toà án xét thấy lời khai của họ tại phiên toà là cần thiết, 

có tính chất quan trọng cho việc quyết định của Hội đồng xét xử. Nếu lời 

khai của người làm chứng là thứ yếu, hơn nữa, Toà án đã thu thập đầy đủ 

chứng cứ trong quá trình chuẩn bị xét xử và lời khai đó không quan trọng 

cho việc quyết định của Hội đồng xét xử thì không cần phải hoãn phiên toà.

- Lý  do chính đáng ở đây được hiểu là họ gập phái những trở ngại 

khách quan không thể khắc phục được như ốm đau, thiên tai bão lụt, hoặc đi 

công tác đột xuất...

3.4. Trình tự tiên hành phiên toà sơ thẩm
3.4.1. Chuẩn  b ị cho việc m ở ph iên toà

- Trước khi Hội đồng xét xứ vào phòng xử án Thẩm phán phải kiểm tra 

lại việc chuẩn bị xét xử.

- Thư ký phiên toà phải tiến hành kiểm tra nhữne người được triệu tập 

đến phiên toà, sắp xốp chỗ ngôi cho những người có mặt tại phòng xứ án, 
kiểm tra xem những ai có mặt và ai vắng mặt, lý do của việc váng mặt.

- Thư ký phiên toà phổ biến nội quy phiên toà và yêu mọi người đến 

phòng xử án thực hiện theo đúng nội quy đó.

- Thư ký báo cáo với Thẩm phán những vấn đề cần giải quyết trước khi 

Hội đồng xét xử vào phòng xử án. Hội đồng xét xử phải chuẩn bị những giải 

pháp nhầm xử lý những tình huống phức tạp có thể xẩy ra. Sau khi hoàn tất 

các thủ tục trên, Hội đồng xét xử mới bắt đầu vào phòng xử án.
3.4.2. Thủ tục bắt đầu phiên toà

- Kh i Hội đồng xét xử vào phòng xử án thì Thư ký phiên toà yêu cầu 

mọi người đứng dậy. Khi Hội đồng xét xử đã vào đúng vị trí của mình.
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Thẩm phán - Chủ tọa phiên toà mời các thành viên cúa Hội đổng xét xử và 

tất cả những người có mật trong phòng xừ án ngồi xuống, yêu cầu đương sự 

đứng tại chỗ đê nghe Thẩm phán - Chú tọa phiên toà đứng đọc Quyết định 

đưa vụ án ra xét xử.

- Chủ tọa yêu cầu Thư ký phiên toà báo cáo các thành phần tham gia tố 

tụng đã được triệu tập hợp lệ, những ai có mặt và những ai vắng mặt, lý do 

vắng mặt. Sau đó, Thẩm phán tiến hành kiểm tra căn cước của những người 

được triệu tập hiện đang có mặt tại phiên toà. V iệc kiểm tra cãn cước được 

tiến hành đối với từng người một. Khi Chú tọa kiểm tra đến ai thì yêu cầu 

người đó đứng dậy để khai rõ: Họ và tên, nghề nghiệp, nơi cư trú hiện tại... 

Nếu cần thiết, có thể yêu cầu đương sự xuất trình giây tờ tuỳ thân. Sau khi 

kiểm tra xong thì cho họ ngồi xuống.

- Khi đã kiểm tra xong toàn bộ căn cước của những người được triệu 

tập có mật tại phiên toà, Chú tọa yêu cầu tất cả các đương sự đã được kiểm 

tra căn cước đứng dậy nshe phổ biến và giải thích quyén và nghĩa vụ tố tụng 

của họ tại phiên toà.

- Chú tọa giới thiệu các thành viên của Hội đồna xét xử. Trước hết giới 

thiệu họ tên, chức danh, nơi công tác của Chủ tọa phiên toà. Sau đó giới thiệu 

họ tên, chức danh, nơi công tác của từng vị Hội thẩm nhàn dân. Chủ tọa giới 

thiệu họ tên đại diện Viện kiêm sát, chức danh, nơi công tác. G iới thiệu họ tên 

Thư ký phiên toà, nơi công tác. G iới thiệu tiếp đến họ tên, chức danh, cơ quan 

hiện đang cổng tác của người phiên dịch, người giám định (nếu có).

- Sau khi tiến hành xong phần giới thiệu, Chủ tọa phiên toà hỏi từng 

người tham gia tố tụng xem họ có yêu cầu thay đổi những người đã được 

giới thiệu không. Nếu các đương sự có yêu cầu thay đổi, Chủ tọa đề nghị họ 

nói rõ lý do đồng thời đề nghị người bị yêu cầu thay đổi phát biểu ý kiến và 

đại diện Viện kiểm sát phát biêu quan diêm của mình vể việc xin thay đổi. 

Sau khi đã nghe tất cả các ý kiến, Hội đồng xét xử vào phòng nghị án để hội 

ý về việe xin thay đổi. Nếu có cân cứ thì Hội đồng xét xử chấp nhận yêu Gầu, 

ngược lại nếu không có căn cứ (theo quy định tại Điều 17, Điều 18 

PLTTG Q CVAD S) thì không chấp nhận yêu cầu thay đổi. V iệc chấp nhận 

hay bác yêu cầu thay đổi phải được Hội đổng xét xử phản ánh bằng vãn bản. 

Quyết định phải được công bố công khai tại phòng xử án.

- Nếu có người tham gia tô' tụng đã được triệu tập vắng mặt, Hội đồng 

xét xử cần phái hội ý để tiếp tục xét xứ hay hoãn phiên toà. Trong trường

95



hợp hoãn phiên toà, thì Chú tọa phiên toà phải ấn định thời điếm cụ thê cho 

lần xét xử tiếp theo. Quyết định đó phải được công bô' công khai và báo cho 

các đương sự biết.

- Nếu có người giám định, người phiên dịch, Chủ tọa phiên toà siải 

thích rõ cho người giám định, người phiên dịch biết quyền và nghĩa vụ của 

họ, yêu cầu những người này phải cam đoan làm tròn nghĩa vụ.

- Chủ tọa giải thích nghĩa vụ của người làm chứns và họ phái cam 

đoan làm tròn nghĩa vụ. Nếu thấy người làm chứns có thể bị ánh hường bởi 

lời khai của người khác thì Chủ tọa phiên toà cho cách ly người làm chứng 

với những người khác trước khi hỏi người làm chứng.

Chủ tọa phiên toà hỏi đương sự, đại diện tổ chức xã hội khỏi kiện vì lợi 

ích chung xem có ai yêu cầu triệu tập thêm người làm chứng hoặc cung cấp 

thêm bằng chứng không, nếu có người yêu cầu Hội đồng xét xứ xem xét, 

quyết định.

- Trước khi kết thúc phần khai mạc phiên toà. Chủ tọa cán hỏi các 

thành viên của Hội đổng xét xử có bổ sung gì thêm không; tương tự như vậy 

cần hỏi quan điểm của đại diện Viện kiểm sát và Luật sư xem họ có bổ sung 

gì thêm không. Nếu không có ý kiến bổ sung. Chù tọa phiên toà tuyên bố kết 

thúc phần thủ tục khai mạc và chuyển sang phần xét hỏi.

Thủ tục bắt đầu phiên toà được quy định tại Điều 49 PLTTG Q CVAD S , 

tuy vậy, trong thực tế mỗi một địa phương có thể tiến hành theo cách riêng 

của mình. Trong cuốn sổ tay này trình bày theo thứ tự các công việc mà 

được xem là hợp lý hơn cả trên cơ sở của Điểu 49 nêu trên.
3.4.3. Thủ tục xét hỏ i tạ i ph iên toà

i ) Yêu cầu của thủ lục xét hủi tụi phiên loù

- V iệc đặt các câu hỏi phải có tính chất nghiệp vụ nhằm hướng cho

đương sự khai báo vào những nội dung cụ thể và đưa ra chứng cứ có tác

dụng giải quyết vụ án. Các câu hỏi nên ngắn gọn, rõ ràng và cụ thể. Nếu

đương sự trình bày những nội dung không có tác dụng xem xét, giải quyết 

vụ án thì Chủ tọa phải giải thích để đương sự hiểu không cần trình bày. Nếu 

đương sự vẫn cô' ý trình bày thì cắt không cho đương sự trình bày các nội 

dung không cần thiết nhầm tránh kéo dài thời gian.

- Kh i xét hỏi Chủ tọa không được gợi ý cho đương sự khai những vấn 

đề có lợi cho đương sự này, ảnh hưởng đến quyền lợi của các đương sự khác.
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i i ) Trình tự xét hòi

- Chú tọa phiên toà và các thành viên Irons Hội đồng xét xử xét hỏi 

nguycn đơn, bị đơn, neười có quyển lợi, imhĩa vụ liên quan, người đại diện 

cho dương sự, người khởi kiện vì lợi ích chung, đại diện Viện kiểm sát 

(trong trường hợp Viện kiểm sát khởi tố), người làm chứng, người giám định 

và liến hành xem xét vật chứng liên quan đến vụ án.

Khi tiến hành xét hỏi, Chú tọa phiên toà hói trước sau đó đến các 

thành viên của Hội đồng xét xử. Khi các thành viên của Hội đồng xét xứ đã 

xét hói xong, đến đại diện Viện kiểm sát, người bảo vệ quyển lợi cho đương 

sự. Những người tham gia tô tụng có quyền đề xuất với Hội đồng xét xử 

những vấn đề cần được hỏi thêm. Nếu có đề xuất, Hội đổng xét xử có thể 

chấp nhận hoậc không chấp nhận đề xuất đó.

- Trong trường hợp nguyên đơn váng mặt có lý do chính đáng được 

Hội dồng xét xử chấp nhận vẫn mở phiên toà thì Chú tọa phiên toà công bố 

đơn khới kiện cùa họ; nếu có người được triệu tập đến phiên toà vắng mặt thì 

Chú tọa phièn toà phải công bô' lời khai của họ.

- Bất cứ ihời điểm nào, Hội đồng xét xử cũng có thể xem xét vật chứng.

- Hội đồng xét xứ có thể cho đối chất tại phiên toà nếu các lời khai có 

mâu thuẫn.

- Kh i thấy việc xét hỏi đã làm rõ các quan hệ pháp luật của vụ án Chủ 

tọa hói các thành viên của Hội đồne xct xứ, đại diện Viện kiểm sát xem họ 

có ai xét hỏi gì thêm không, nhữns người tham gia tố tụng có để nghị hỏi 

thêm gì không, nếu có thì Hội đồng xét xử xem xét và quyết định, sau khi 

xét hỏi xong Chủ tọa phiên toà tuycn bố kết thúc phần xét hỏi, chuyển sang 

phần tranh luận.
3.4.4. Thủ tục tranh luận tạ i phiên toà

i) Yêu càu của thủ tục tranh luận

- Chú tọa phiên toà phải điều khicn, hướng phần tranh luận nhằm làm 

sáng tỏ sự việc có ý kiến khác nhau giữa những người tham gia tố tụng, từ đó 

làm sáng tó toàn bộ các tình tiết của vụ án.

- Xác định căn cứ pháp lý (văn bán pháp luật và tài liệu liên quan) áp 

dụng giải quyết quan hệ pháp luật có tranh chấp giữa các đương sự.

Tranh luận chính là thú tục đối đáp giữa các đương sự. Do vậy, trong 

phần này Hội đồng xét xử không tham gia tranh luận mà Chủ tọa chi điểu 

hành cho việc tranh luận đi đúng hướng và đúng trọng tâm.
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ii) Trình tự to է սող

- Nguyên đơn phát biểu;

- Bị đơn, người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan đáp lại.

Nếu vụ án do Viện kiểm sát nhân dân khởi tỏ (hoặc vụ án do tổ chức 

xã hội khởi kiện vì lợi ích chung), thì V iện kiểm sát nhân dân (hoặc tổ chức 

xã hội khởi kiện vì lợi ích chung) trình bày trước.

- Nếu có người bảo vệ quyền lợi cho đươrm sự tham gia phiên toà thì 

sau khi đương sự đã trình bày ý kiến. Chủ tọa phiên toà đề nghị người bảo vệ 

quyền lợi cho đương sự phát biểu trước. Sau đó Chủ tọa phiên toà cần hỏi 

xem dương sự có nhất trí với ý kiến của người báo vệ quyền lợi cho đương 

sự, có bố sung gì thêm không.

- Nếu có đại diện đươns sự tham gia phiên toà thì đại diện cho đương 

sự tham gia tranh luận. Trong quá trình tranh luận, mỗi bên đương sự chi 

được phát biêu một lần đối với ý kiến mà mình không đồng ý. Kh i cần thiết 

thì Chú tọa yêu cầu đươns sự có mặt phát biểu thêm.

- Nếu qua tranh luận mà Hội đổng xét xử thấy cần thiết phái xét hỏi 

thêm, thì Hội đồng xét xử quyết định cho xét hỏi lại và tranh luận lại (khoản 

2 Điều 51).

- Sau khi đã nghe các bên đương sự tranh luận Chủ tọa phiên toà tuyên 

bô' kết thúc phần tranh luận và đề nghị Viện kiểm sát trình hày ý kiến, để 

xuất hướng giải quyết vụ án.

- Sau khi nghe xong lời trình bày của đại diện V iện kiểm sát. Chú tọa 

phiên toà tuyên bố Hội đổng xét xử nshị án.
3.4.5. Thủ tục ngh ị án và tuyén án

Khi nghị án xong Hội đổng xét xử trở lại phòng xử để tuyên án

- Chủ tọa phiên toà đọc rmuycn văn bán án, quyết định

- Trong trường hợp xử kín thì Chú tọa tóm tắt nội dung bản án. nhưng 

phần nhận định phải tuyên công khai.

3.4.5.1. N/iữnq qu\՝ định chunẹ vê nqlìị Ún

Nghị án là một bước rất quan trọng đối với bất kỳ cấp xét xử nào. Đó 

là bước tổng kết lại tất cả những gì đã làm trước đó để đi đến những quyết 

định chính xác, phù hợp với pháp luật và có sức thuyết phục nhằm bước đầu 

biến kết quả của hoạt động xét xử thành hiện thực.

Tuy vậy, trong thực tiễn xét xử không phái lúc nào nehị án cũng được 

quan tâm đúng mức. V iệc nghị án nhiều khi diễn ra hình thức do quyết định
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dã dược thông qua, bản án dã được chuán bị từ trước và vì vậy, trong giai 

đoạn nghị án Hội đồng xét xứ không tiến hành đáy đú các công việc cán 

làm, dẫn đến bán án tuyên ra thiếu tính thuyết phục, có khi sai pháp luật. Do 

đó, việc nắm bắt đấy đủ các thao tác nghiệp vụ và tầm quan trọng cùa bước 

nghị án là rất cần thiết đối với Thẩm phán. Vai trò của Hội thẩm nhản dân 

trong giai đoạn nghị án hết sức quan trọng. V ì vậy. cần tuân theo một sô' 

nguyên tắc và thủ tục nhất định như sau:

- Trước hết, việc nghị án được tiên hành trong phòng riêng. Chi có các 

thành vicn của Hội đổng xét xử mới được tham gia nghị án. Trong quá trình 

nghị án khône ai được vào phòna nghị án.

- Quá trình nghị án cần tôn trọng nguyên tắc tập thế và quyết định theo 

đa sô (Điều 6 Luật Tổ chức TAND)

- Hội đồng xét xử vẫn ciữ nguyên tác làm việc như trong giai đoạn xét 

xừ: có Hội thẩm tham gia và Hội thẩm ncanc quyển với Thẩm phán (Điều 4 

Luật Tổ chức TAND).

- Hội đồng xét xử làm việc độc lập và chí tuân theo pháp luật (Điểu 5 

Luật Tổ chức TAND).

- Ngoài ra, tuy trong luật không quy dịnh nhưng Hội đồng xét xừ cũng 

cần quán triệt nguyên tắc bảo đám bí mật nghị án. Các quan điểm, ý kiến cá 

nhãn dù không được hay được đưa vào Bán án đều không được tiết lộ ra bên 

ngoài. Báo đảm này nhằm một mật báo vệ uy tín cho các thành viên của Hội 

dồng xét xử, mặt khác, là một bí mật nghé nghiệp.

- Nguyên tắc Thẩm phán Chú tọa phiên toà điều khiển nghị án cũng 

cần được tôn trọng. Mặc dù. trong PLTTG Q CVAD S  không quy định là 

Thám phán đồng thời là Chủ toa phiên toà và điều khiển nghị án nhưng thực 

tế hình thành và qua truyén thòng hàng chục năm cùa hoạt động xct xử déu 

kháng định việc Thẩm phán Chủ tọa phiên toà đồng thời là người Chủ tọa 

nghị án là hoàn toàn dũng đắn, khoa học và có hiệu quà.

3.4.52. Những côniỊ việc cụ thê

i) Kh i Itqhị án, H ộ i (íồtiiỊ xét xử cần i>iái quyết cúc vấn để sau đáy:

- Nhữne quan hệ pháp luật cần phái giải quyết trong vụ án là những 

quan hệ pháp luật gì

Đây ià vân để mâu chốt của việc giải quyết vụ án. Trong quá trình giải 

quyết vụ án từ nhận đơn, thụ lý vụ án đến điều tra hoà giải, xét xử, Thẩm 

phán và Hội đổng xét xử đều coi việc xác định quan hệ pháp luật tranh chấp
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là một khâu quan trọng mà nếu không giải quyết tốt thì sẽ không tiếp tục 

giải quyết được các khâu tiếp theo. Nếu như trong các giai đoạn trước đó, 

việc xác định quan hệ pháp luật tranh chấp chủ yếu là dế thu thập chớm: cứ, 

hướng việc điéu tra vào những điểm mấu chốt, đặt trọng tâm cho việc xét hói 

tại phiên toà thì việc xác định quan hệ pháp luật tranh chấp trong nghị án là 

để kiểm tra và khẳng định lại lần cuối cùng vụ án có bao nhiêu quan hệ pháp 

luật tranh chấp, đó là những quan hệ pháp luật nào. giải quyết quan hệ nào 

trước, quan hệ nào sau cũng như môi liên quan hoặc tương quan giữa các 

quan hệ pháp luật đó. Trên cơ sờ đó giải quyết quyền và nghĩa vụ của các 

đương sự- chú thể của quan hệ pháp luật tranh chấp cũng như những người 

liên quan. V iệc xác định quan hệ pháp luật tranh chấp trong phònc Iiíihị án 

không phải là việc làm lần đầu của Hội đồng xét xứ mà là việc làm cuối 

cùng. V ì vậy, công việc này đòi hỏi tính thận trọng cao độ. Trong các giai 

đoạn trước đó, việc xác định của Thẩm phán nếu có sai lầm thì dược khắc 

phục trong giai đoạn sau nhưng việc xác định quan hệ pháp luật tron ạ phòng 

nghị án nếu bị sai lầm thì Hội đồng xét xử không còn cơ may để sửa chữa 

nữa. Thông thường, trong một vụ án có thể chi có một quan hệ pháp luật cần 

giải quyết, cũng có thể có nhiều quan hệ pháp luật cần giải quyết. Các quan 

hệ pháp luật có thể độc lập với nhau (trong trường hợp nhập vụ án) cũng có 

thế liên hệ mật thiết với nhau (là chủ yếu). Thẩm phán chú trì nghị án cần 

lần lượt nêu các quan hệ pháp luật đc các thành viên khác tham gia ý kiến và 

lần lượt biểu quyết về từng vấn để. Để báo đám việc nghị án dược tốt, việc 

biểu quyết vể từng vấn đề có thê thực hiện riêng biệt nhưng ncn thực hiện 

sau khi đã xem xét xong tất cả các vấn đề cần xem xét trong quá trình nghị

- Những chứng cứ trong vụ án đã đú chưa

Chứng cứ trong vụ án được thu thập, báo quản, kiểm tra, nghiên cứu và 

đánh giá ngay từ khi Toà án thụ lý vụ án. Tuy vậy chứng cứ không thế thu 

thập hoặc đánh giá ngay một lúc được mà cần làm trong suốt quá trình tô 

tụng. V iệc thu thập chủ yếu được tiến hành trong giai đoạn điều tra (không 

loại trừ việc thu thập chứng cứ được tiến hành ngay tại phiên toà). V iệc 

nghiên cứu chứng cứ được tiến hành trong giai đoạn điều tra, giai đoạn 

chuẩn bị xét xử và cả tại phiên toà. V iệc đánh giá chứng cứ cũng được diễn 

ra tương tự. Tuy vậy, việc đánh giá chứng cứ trone giai đoạn nghị án là quan 

trọng và bao quát hơn cả. Đây là giai đoạn cuối cùng để Hội đổng xét xử có
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cơ hội nhìn nhận lại tát cả các chứng cứ của vụ án trong mối tổng (hể và toàn 

diện của vụ án. V ì vậy, kiểm tra xem các chứng cứ đã được thu thập đủ chưa 

chi là việc làm bề ngoài, còn thực chất cúa vân đề ờ đây là đánh giá lại lần 

cuối cùng các chứng cứ đã được thu thập trên cơ sờ đó giải quyết được 

quvển và nghĩa vụ của các đương sự và quan hệ pháp luật tranh chấp.

- Những quyền và nghĩa vụ cùa các đương sự cần được giải quyết cân 

cứ vào pháp luật, chính sách và giải quyết như thế nào cho đúng. Đây là 

nhiệm vụ chính cùa việc nghị án. Tất cá những phần việc nêu ở trên là tạo 

tiền để đế Hội đồna xét xử giải quyết tốt quan hệ pháp luật tranh chấp mà 

hạt nhân của nó là quyền và nghĩa vụ của các đương sự, vì vậy, trong phòng 

nghị án cần nghiên cứu kỹ yêu cầu cùa đương sự khi khởi kiện, xem xct sự 

phát triển của yêu cầu này qua suốt quá trình diẻn biên của vụ án, các yêu 

cầu phàn tố của bị đơn, những đé xuất nếu có cúa nhữnỉi người tham gia tố 

tụng, qua các chứng cứ đã được đánh giá để đi đến kết luận vé quyển và 

nghĩa vụ của các đương sự. V iệc giải quyết quyền và nghía vụ của đương sự 

không những chỉ dựa vào các chứng cứ mà còn căn cứ vào pháp luật nội 

dung, áp dụng các quy định của pháp luật vé tố tụng, có lưu ý đến tình hình 

về mọi mật của địa phương trong mối tương quan của việc triển khai các chủ 

trương lớn của Đảng và Nhà nước. Đẽ đạt được điều này, Thẩm phán chủ trì 

nghị án cần giải thích cho tất cả các thành viên của Hội đổng xét xử nắm bắt 

được các quy định của luật pháp cũng như những chủ trương chính sách của 

Đàng và Nhà nước vào thời điểm xem xét và giải quyết vụ án. Cần lưu ý là 

các quyền và nghĩa vụ của đương sự có thê phát sinh từ các quan hệ pháp 

luật tranh chấp (quyền và nghĩa vụ về một nội dung), cũng có thể phát sinh 

các quyén và nghĩa vụ tô' tụng. Trong quá trình nghị án cần giải quyết các 

quyền và nghĩa vụ của đương sự phát sinh từ các quan hệ pháp luật về nội 

dung tranh chấp trước. Đối với quyền và nghĩa vụ phát sinh từ các quan hệ 

pháp luật tranh chấp cũng cần lưu ý xem xét và giải quyết lần lượt, tránh tình 

trạng bỏ sót hoặc giải quyết những quan hệ pháp luật mà đương sự không 

yêu cầu. V í dụ, trong một việc vể ly hôn thông thường bao gồm: ly hôn, con 

cái, tài sản. Hội đồng xét xử lần lượt xem xét và giải quyết các quyển và՛ 

nghĩa vụ của các đương sự theo các quan hệ pháp luật nêu trên. Nếu chưa 

giải quyết được quan hệ pháp luật vể ly hôn thì không thể đặt vấn đề giải 

quyết về con cái hoặc tài sản sau ly hôn được. Trong khi giải quyết quan hê 

pháp luật về ly hôn thì cần cãn cứ vào Luật Hôn nhân và G ia đình để chấp
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nhận hay bác yêu cầu của đương sự. Nếu chấp nhận yêu cầu ly hôn của 

đương sự thì mới xem xét tiếp tục yêu cầu về con cái và tài sản (nếu đương 

sự yêu cầu). Nếu bác yêu cầu xin ly hỏn của đương sự thì vấn đề con cái và 

tài sản sau ]y hôn khônc đặt ra.

Cần lưu ý là ngoài các quyền và nghĩa vụ phát sinh từ các quan hệ 

pháp luật về nội dung còn có các quyền và nghĩa vụ tố tụng. Đó là các quyển 

về kháng cáo bản án hoặc quyết định của Toà án, quyền và nghĩa vụ liên 

quan đến án phí. quyển được cáp trích lục bản án hoặc quyết định, được xem 

biên bán phiên toà... Đối với những quyền này khỏns phải tất cả đều được 

thảo luận và quyết định trong phòng nghị án mà có một số quyền đương sự 

đươne nhiên được hưởng theo quy định của pháp luật, khi tuyên án chí cần 

nhắc lại để đương sự nám bắt mà thôi. Tuy vậy, có một số quyền tố tụng, 

Hội đổng xét xử phải thảo luận và quyết định và phải được thê hiện trong 

Bản án hoặc quyết định thì đương sự mới có cơ sờ để thực hiện. V ì vậy, 

trong quá trình nghị án, Hội đồng xct xử phải xem xét những quyền này. V í 

dụ, quyết định vể án phí, ai phải nộp án phí và trony trườnc hợp neuyẽn đơn 

đã nộp tạm ứng án phí nhưng lại thắng kiện thì nguyên đơn dược hoàn lại 

bao nhiêu hoặc phải nộp tiếp bao nhiêu nữa. Trone một số trường hợp việc 

quyết định về án phí có thể phải xem xét cân nhắc (ví dụ, đương sự được xét 

miễn, giảm, án phí trong trường hợp các đương sự hoà giải được với nhau, 

Toà án ra quyết định đình chỉ việc giải quyết vụ án...).

Khi nghị án, tùy từng trường hợp Hội đồng xét xử chấp nhận toàn bộ 

hay một phần yêu cầu của đương sự hoặc bác những yêu cầu đó. V iệc chấp 

nhận toàn bộ, từng phần hay bác yêu cầu nào của các đương sự đéu phải có 

căn cứ pháp lý. V ì vây, ngay trong khi nghi án Hôi đồng xét xử cũnịỊ phải 

thông qua từng vấn đc cụ thể.

Chủ tọa phiên toà có nhiệm vụ nêu lên từng vấn đé và giới thiệu pháp 

luật, chính sách để Hội đồng xct xử thảo luận. Kh i thảo luận, cần đê cho Hội 

thẩm nhân dân phát biểu trước, Thẩm phán phát biểu sau. Các quyết định 

cùa Hội đồng xét xử phải do các thành viên của Hội đồng xét xử thảo luận 

và quyết định theo đa số. V iệc giới thiệu pháp luật, chính sách và các vấn đề 

cần nghị bàn để cho Hội đồng xét xử thảo luận là nhàm thống nhất về mặt 

luật pháp, thống nhất cách hiểu dúng các văn bản pháp luật trên cơ sở đó các 

thành viên mới có quan điểm cùa riêng mình về vấn để nghị bàn. Chừng nào 

chưa hiểu đúng về quan hệ pháp luật, về văn bàn pháp luật có liên quan thì
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không thể có quan điểm đúng được. V iệc giải thích các văn bán pháp luật để 

có cách hiểu đúng khác với việc Thấm phán Chú tọa áp đặt quan điểm cá 

nhân của mình cho tất cả các thành viên của Hội đổng xét xử. Ngoài ra, một 

thu tục có tính chất truyển thống được áp dụng trong các Toà án ở V iệt Nam 

đã từ lâu, đó là trong quá trình nshị án khi tháo luận về bất kỳ một vấn đề gì 

thì cũng ưu tiên Hội thẩm phát biểu trước. Nsuyên tắc này không được luật 

tố tụng dàn sự quy định ոհս՜ոշ lại được thực tiễn thừa nhận và được xem là 

thích hợp cho giai đoạn nghị án. Nguyên tắc này không vi phạm nguyên tắc 

Thấm phán và Hội thẩm ngang quyén nhau. V iệc ngang quyền nhau được 

thể hiện qua biếu quyết, bản án được tuyên trên cơ sở có 2/3 số thành viên 

tán thành. V iệc ưu tiên cho Hội thẩm nhân dân phát biểu trước là muốn tạo 

điểu kiện cho Hội thẩm có được tiếng nói khách quan, vô tư về vụ án. Để có 

được chính kiến của riêng mình về vụ án đòi hỏi Hội thẩm nhân dân cần 

nắm vững hồ sơ vụ án và tháo luận nshiêm túc với các thành viên khác trong 

quá trình nghị án.

Kh i nghị án phải có biên bản ghi lại các ý kiến đã thảo luận và quyết 

định cùa Hội đồng xét xử. Người có ý kiến thiểu số có quyền ghi lại ý kiến 

của minh để lại trong hồ sơ vụ án. Biên bán nghị án là một văn bản quan 

trọng, phản ánh toàn bộ quá trình nghị án cũng như các quan điểm, ý kiến cá 

nhân và tập thể của quá trình đó. Biên bán phải the hiện trung thành quá 

trình nghị án. Trong trường hợp có quan điểm trái ngược nhau thì quan điểm 

trái ngược đó cũng phải được thể hiện vào biên bản hoặc ghi thành tài liệu 

ricng đính kèm hổ sơ vụ án.

Đối với các quyết định vé cấp dưỡng, bổi thường thiệt hại về tính 

mạng, sức khỏe, trả tiền cồng lao đỏng, cấm hoậc buộc phải thực hiện hành 

vi nhất định thì Hội đổng xét xử có thê quvết định cho thi hành ngay.

ii) Chuẩn bi Bản án էւ՜օոզ quá trình nqhị án

Về nguyên tắc, Bản án phải được chuẩn bị và hoàn tất trong phòng 

nghị án. Sau khi Hội đồng xét xử thảo luận và thông qua các vấn đc cần 

thiết, Thẩm phán có trách nhiệm viết bản án. Bản án cũng phải được đọc lại 

cho tất cả mọi thành viên của Hội đổng xét xử nghe và góp ý, sửa chữa 

những điểu cần thiết phù hợp với biên bán nghị án. Hộ i thẩm nhân dân có 

quyền để xuất các vấn dề mới hoặc đề xuất sửa đổi, bổ sung đối với bản án. 

Nếu có người đề xuất Thẩm phán Chủ tọa phiên toà cần nghiêm túc xem xét 

đé xuất đó và nếu cần thiết có thể bàn bạc tập thể để quyết định.
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iii)  Một sô kỹ nănẹ của Thẩm phán ԾՕՈՀ nghị án

- Chủ tọa phiên toà tuyên bô kết thúc phần tranh luận để nghị án

- Hội đồng xét xử đi vào phòng nghị án

- Trước khi vào nghị án cần quán triệt các nguyên tắc nghị án nêu 

trong phần chung

- Trong phòng nghị án: Thẩm phán Chú tọa phiên toà chủ trì nghị án 

(nêu các tác nghiệp cụ thể: vị trí ngồi của các thành viên được bỏ' trí phù hợp 

đê Thẩm phán chủ trì nghị án có thể bao quát được, tránh ngồi gò bó hoặc 

không thoải mái, mất tư thế...). Nên ngồi theo sơ đồ sau:

- Chú tọa phiên toà chỉ định một thành viên của Hội đổng xét xử ghi 

biên bán nghị án (hoặc tự mình làm việc đó).

- Thẩm phán chủ trì nghị án là người đã nghiên cứu kỹ hổ sơ, trong 

một số trường hợp đã chuẩn bị trước một số phán của Bản án, do đó, Thẩm 

phán cần chù động nêu các vấn đề cần nghị bàn để các thành viên trong Hội 

đồng xét xử xem xét.

- Các vấn đề cần nghị bàn bao gồm: các quan hệ pháp luật cần giải 

quyết, thứ tự xem xét và giải quyết các quan hệ pháp luật đó; chứng cứ trong 

vụ án: đánh giá chứng cứ trong tổng thể, trong từng quan hệ pháp luật, đối 

với từng yêu cầu và phản yêu cầu của đương sự; giá trị chứng minh của từng 

chứng cứ; trên cơ sở chứng cứ của đương sự cung cấp Toà án xem xét các 

yêu cầu và phản yêu cầu của các đương sự, sau đó đưa ra nhận định của Toà 

trên cơ sở ý kiến của các thành viên. Các quyết định về án phí.

- Chủ tọa phiên toà cần thiết phải giới thiệu các văn bản pháp luật có 

liên quan, các văn bản hướng dẫn để các thành viên hiểu thấu đáo các văn 

bản đó và hiểu tại sao lại vận dụng hoặc căn cứ vào vãn bản này mà khỏng 

vận dụng hoặc cản cứ vào văn bản kia.

- Trong một số trường hợp cụ thể, Chủ tọa cần trình bày chủ trương, 

chính sách chung của Đảng, Chính phủ, Nhà nước trong giai đoạn xem xét 

và giải quyết vụ án để các thành viên có thể vận dụng khi đưa ra các để xuất 

giải quyết vụ án. Trường hợp Hội thẩm nhân dân chưa hiểu hoặc hiểu chưa 

đúng cần để nghị Thẩm phán giải thích thêm.

- Kh i Thẩm phán Chủ tọa nêu các vấn đề cần nghị bàn thì yêu cầu Hội 

thẩm nhân dân phát biểu trước, sau đó Thẩm phán mới trình bày quan điểm 

của mình. M ỗ i một thành viên (kể cả người chịu trách nhiệm ghi biên bản 

nghị án) cần có ghi chép riêng cho mình để tiện theo dõi trong suốt quá trình
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nghị án. Hội thẩm nhân dân cần phát biêu đúng nội dung nghị bàn và ngắn 

gạn.

- Tất cà diễn biến cùa quá trình nghị án phải được thể hiện trong biên 

bán. ý kiến được coi là chính thức nếu được 2/3 số thành viên biểu quyết tán 

thành. Trong trườns hợp có thành viên của Hội đồng xét xử có quan điềm 

riêng thì ý kiến đó cũng được the hiện tronc biên bản và thành viên đó có thê 

bảo lưa ý kiên cùa mình trong hổ sơ bàng một bán thuyết minh riêng. Trong 

trường hợp không có đa số thành viên có cùng một quan điểm thì có thể 

chưa cuyết định được. Hội đồng xét xứ cần tạm ngừng tuyên án đê tiếp tục 

nghị án. V iệc tiếp tục nghị án được hiếu là Thẩm phán có quyền tranh thủ ý 

kiên chi đạo của Chánh án (ờ cấp quận, huyện) hoặc Uỷ ban Thẩm phán (ở 

cấp tír.h, thành phố). Không loại trừ việc Toà án cấp dưới xin ý kiến chỉ đạo 

của Tcà án cấp trên. V iệc nghị án lại được tiếp tục từ đầu. Tuy nhiên, có lưu 

ý là Tnẩm phán cần phân tích các quan điểm khác nhau để các thành viên 

của Hói đồng xét xử có cơ hội nhìn nhận vấn đề một cách thấu đáo hơn, trên 

cơ sở Jó đưa ra quan điểm đúng. Tránh tình trạng sau khi đã có ý kiến chi 

đạo, Thẩm phán chủ trì nghị án ngay từ đầu đã áp đặt các thành viên khác 

bằng cách đưa ra quan điểm cấp trên. V iệc làm đó của Thẩm phán không 

những vi phạm nguyên tắc nghị án mà nhiểu khi còn có tác dụng ngược lại, 

như Hội thẩm nhân dân cương quyết giữ quan điểm sai trái của mình dẫn 

đến không đi đến quyết định được.

- Trước khi biêu quyết Thẩm phán cần tóm tắt lại các vấn để đã nghị 

bàn và có thê biêu quyết từng vấn đề cụ thể. Hội thẩm nhân dân có quyền bổ 

sung vào bản tóm tất nếu Thẩm phán chưa nêu đầy đủ các ý đã nghị bàn.

3.5. Công việc tiến hành sau phiéii toà

3.5.1. H oàn  thiện hồ sơ vụ án đã xét xử

ỉ) Tiến hành việc sửa chữa, bổ sun Հ bản án, quyết định

Sau phiên toà sơ thẩm, bản án, quyết định sơ thẩm được tuyẽn. v ề  

nguyên tắc, bản án, quyết định sơ thẩm sau khi tuyên thì không được sửa 

chữa, bổ sung. V ì bản án là nhân danh Nhà nước được tuyên bởi một Hội 

đồng xét xử với thành phần theo luật định. Tuy vậy, trường hợp nếu có sai 

sót về số liệu do tính toán sai, do lỗi chính tả..., thì có thể được phép sửa 

chữa, Ւօ sung (Điều 55 PLTTGQ CVADS).

Do vậy, ngay sau khi phiên toà kết thúc, Thẩm phán Chủ tọa phiên tòa 

phải đoc lại bản án, kiểm tra những sai sót do tính toán. Kh i bản án đã được
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đánh máy, Thẩm phán phải kiểm tra lại các lỗi chính tả và những lỗ i kỹ 

thuật khác. Nếu phát hiện thấy những sai sót này, Thẩm phán có thể cho sửa 

chữa, bổ sung ngay. Đổng thời, Thẩm phán phái thông báo ngay cho người 

có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan đến việc sửa chữa, bổ sung; V iện kiếm sát 

nhân dân; tổ chức xã hội đã khới kiện vì lợi ích chung biết.

Nếu qua việc kiểm tra bản án, phát hiện thấy có những sai sót về nội 

dung, như tuyên sai về quyền và nghĩa vụ cho đương sự, hoặc bỏ sót những 

nội dung cần tuyên, v í dụ không tuyên nghĩa vụ phái đền bù tiền khi một 

người được nhận lại tài sản, mặc dù trong phần nhận định đã để cập; không 

tuyên phần án phí, hoặc có án phí, nhưng quyết định không đúng vé mức án 

phí cho các bên đương sự. Trường hợp này, Thẩm phán không thế sửa chữa 

bổ sung vào bản án, mà phải làm thủ tục đề nghị Toà án cấp trên tiên hành 

xét xừ lại vụ án có bản án này theo thủ tục luật định: nếu bản án chưa có 

hiệu lực thì sẽ xét lại theo thủ tục phúc thẩm; nếu bán án đã có hiệu lực pháp 

luật thì sẽ xét xử lại theo thủ tục giám đốc thẩm hoặc tái thẩm (Công vãn số 

305/NCPL ngày 22-12-1990) của T A N D  tối cao giải thích một số vấn để về 

thủ tục tô' tụng dân sự)

Thông thường tất cả những thủ tục sửa chữa, bổ sung bản án được thực 

hiện bởi bộ phận văn phòng. Nhưng với tư cách ià Thẩm phán đã chủ tọa 

phiên toà có bản án đó, Thẩm phán phải trực tiếp kiểm tra, đôn đốc đê’ những 

thủ tục này được tiến hành đúng quy định của pháp luật

ii) Kiểm tra biên bàn phiên toà

Biên bản phiên toà do Thư ký của phiên toà ghi. Biên bản phiên toà 

phản ánh trung thực mọi diễn biến của phiên toà. Nó sẽ là một tài liệu hết 

sức quan trong trong hồ sơ vu án. Do vây sau khi phiên toà kết thúc, Thẩm 

phán Chủ tọa phiên toà phải đọc lại biên bản phiên toà, sau đó cùng với Thư 

ký phiên toà ký vào biên bản (Điểu 56 PLTTG Q CVAD S)

Sau bảy ngày kể từ ngày tuyên án, các đương sự, người đại diện cho 

đương sự, tổ chức xã hội khởi kiện vì lợi ích chuns được xem biên bản phiên 

toà. Qua đó, nếu phát hiện thấy có những chỗ sai hoặc còn thiếu trong biên 

bản so với diễn biến của phiên toà thì những người này có quyén ycu cầu sửa 

chữa, bổ sung vào biên bản.

Đây là một quy định rất quan trọng của pháp luật về quyền tố tụng của 

đương sự. Do vậy sau khi phiên toà sơ thẩm kết thúc, ngoài việc đọc và kiểm 

tra lại biên bản phiên toà, Thẩm phán Chủ tọa phiên toà còn phái lưu ý bộ
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phận vãn phòng về quyền được xcm biên bản cùa dươns sự. Khi có yêu cầu 

sưa chữa, bổ sung biên bản. Thẩm phán đã chủ tọa phiên toà, Thư ký cúa 

phiên toà cùng với người đã có yêu cầu sửa chữa bổ sung ký xác nhận những 

chỗ sửa chữa, bổ sung trong biên bán. Tnrờne hợp nếu yêu cầu sửa chữa, bổ 

sung khôns có cơ sở hoặc không có lý do chính đána, thì Thẩm phán giải 

thích cho người đã có yêu cầu về việc không chấp nhận yêu cầu của họ. 

Đồniỉ thời giải thích cho người đã có yêu cầu không được chấp nhận quyền 

làm đơn, vãn bán nếu rõ ý kiên cúa mình và Thám phán phái lưu đơn, vãn 

bản này trong hổ sơ vụ án.

3.5.2. Cấp trích lụ c  bản án, quyết đ ịnh cho đương sự và chuyên giao  

quyết định, bản án cho đương sự vắng mặt

Naay sau khi phiên toà sơ thấm kết thúc, Toà án phải cấp trích lục bản 

án, quyết định cho đương sự, tổ chức xã hội khởi kiện vì lợi ích chung. Mục 

đích của việc cấp trích lục bản án. quyết định sơ thấm là đê đươne sự hoặc tổ 

chức xã hội khởi kiện vì lợi ích chung thực hiện quyền kháng cáo theo trình 

tự phúc thẩm. Do vậy trong bán trích lục này, phái chi rõ “chưa có hiệu lực 

pháp luật” .

Mặc dù đây là những công việc của bộ phận văn phòng, nhưng Thẩm 

phán đã chủ tọa phiên toà phải kiểm tra đôn đốc để báo đảm việc cấp trích 

lục bàn án đúng quy định của pháp luật vé thời aian cũne như về thủ tục.

Ngoài việc cấp cho đương sự trích lục bản án, quyết định theo quy định 

của pháp luật, Toà án còn có thê cáp cho đương sự bản sao bản án theo yêu cầu 

của họ. Trong trường hợp này, đương sự phái nộp lệ phí giấy tờ theo quy định 

của pháp luật. Châm nhất là trong thời hạn mười lăm ngày kế từ ngày tuyên án, 

Toà án phải cấp bản sao bản án. quvct định về vụ án theo yêu cầu của họ. Trong 
bán sao, Toà án cũng phải ghi rõ “chưa có hiệu lực pháp luật”

Đối với những đương sự vắng mặt thì Thẩm phán phải chuyển giao 

quyết định, bản án cho họ. Theo quy định tại Điều 57 thì Toà án phải gửi 

ngay bản trích lục bản án hoặc quyết định cho họ.

Cũng như việc cấp trích lục bản án, quyết định, việc cấp bản sao bản 

án, quvết định cũng là nhiệm vụ của bộ phận vãn phòng, nhưng Thẩm phán 

phải quan tâm đôn đốc và phải kiểm tra lại.
3.5.3. Thủ tục k h i có kháng cáo, kháng ngh ị

Về nguyên tắc, bản án. quyết định sơ thẩm được tuyên chưa có hiệu 

lực pháp luật ngay. Chúng có thể bị kháng cáo, kháng nghị để Toà án cấp
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trên xem xét lại một lần nữa theo thú tục phúc thẩm. Xét xử phúc thẩm là 

một nội dung quan trọng cùa chê độ hai cấp xét xử. nhăm báo đảm cho tất cá 

những bản án, quyết định cùa Toà án trước khi có hiệu lực pháp luật đều 

phải được xem xét một cách thận trọng tính đúni: pháp luật cùa chúng, làm 

cơ sở cho việc thi hành án sau này. Có thê xác định những thủ tục liên quan 

đến trình tự phúc thẩm làm hai loại. Thứ nhất là những thú tục tỏ' tụng sau 

khi nhận được kháng cáo, kháng nghị. Loại việc này được dành cho Toà án 

cấp sơ thẩm đã xét xử vụ án có bàn án, quyết định bị kháng cáo, kháng nghị. 

Nói cách khác đây là công việc cúa Thẩm phán cấp sơ thám. Loại việc thứ 

hai là những thủ tục tỏ' tụng liên quan đến việc xót xứ theo trình tự phúc 

thấm. Đây là công việc của Thẩm phán cấp phúc thẩm. Trong phạm vi 

chương này, chúng tôi trình bày về kỹ nãng tiên hành những thù tục khi 

nhận kháng cáo, kháng nghị theo thủ tục phúc thẩm.

Sau phiên toà sơ thẩm, Toà án có thể nhận dược đơn kháng cáo, quyết 

định kháng nghị theo thù tục phúc thẩm. Ngay sau khi nhận được kháng cáo, 

kháng nghị theo thủ tục phúc thẩm, Toà án cấp sơ thấm phải tiến hành một 

số công việc cần thiết trước khi hổ sơ vụ án được chuyến cho Toà án có thẩm 

quyển phúc thẩm. Như đã nói, đây là những công việc mà Thẩm phán sơ 

thẩm phải làm.

3.5.3.1. N h ận  đơn kháng cáo

Sau khi phiên toà sơ thẩm kết thúc, Toà án sơ thẩm có thể nhận được 

kháng cáo bản án, quyết định sơ thẩm. Kh i nhận đơn, Thẩm phán cùa Toà án 

sơ thẩm phái kiểm tra những điểm sau đây:

i) Người kháng cáo phái là những người dược pháp luật cho phép 

Theo quy định tại Điểu 58 khoản 1 PLTTGQCVADS thì chỉ có dưưng
sự, người đại diện của đương sự là được quyền kháng cáo. Nếu vụ án do tổ 

chức xã hội khởi kiện vì lợi ích chung thì tổ chức xã hội khởi kiện cũng có 

quyển kháng cáo.
ii) Thời hạn kháng cáo phải trong thời hạn luật định

Theo quy định tại Điéu 59 PLTTG Q C VA D S , thời hạn kháng cáo là 15 

ngày. Thời hạn này thông thường được tính từ thời điểm toà sơ thẩm tuyên 

án. Cách tính thời hạn được áp dụng theo quy định chung của BLDS. Trường 

hợp nếu đương sự không có mặt tại phiên tòa thì thời hạn này được tính kể từ 

thời điểm họ nhận được bản trích lục bản án do Toà án gửi đến.
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Nêu việc kháng cáo nằm ngoài thời hạn luật định thì Thẩm phán cần 

phái xem xét việc đó có rơi vào trườne hợp kháng cáo quá hạn hay không. 

Theo quv dịnh tại Điều 59 khoản 3 thì trường hợp nếu việc khána cáo. kháng 

nghị quá hạn có lý do chính đáng thì thời hạn kháng cáo quá hạn là 15 ngày 

kể từ ngày trở ngại kháng cáo, kháng nghị không còn nữa. Trong trường hợp 

này, Thẩm phán sơ thẩm sẽ phài làm thú tục để Toà án cấp phúc thẩm xét 

khans cáo quá hạn. Theo Nghị quyết sỏ 03/HĐTP ngày 19-10-1990 của Hội 

đồng Thẩm phán T A N D  tối cao hướim dẫn thực hiện một số quy định của 

PLTTG Q CVAD S , việc giái quyết kháng cáo, kháng nghị quá hạn được thực 

hiện như sau: ngay sau khi nhận được kháng cáo, kháng nghị quá hạn, Toà 

án sơ thẩm phải gửi ngay kháng cáo, kháng nghị quá hạn cùng với lý do của 

việc quá hạn cho Toà án cấp phúc thẩm. Toà án cấp phúc thám sẽ xem xét lý 

do cùa việc kháng cáo, kháng nghị quá hạn bằng một Hội đồng gồm ba 

Thẩm phán. Trường hợp nếu chấp nhận lý do quá hạn, toà phúc thẩm sẽ báo 

cho toà sơ thám gửi hồ sơ vụ án lên để tiến hành việc xét xử theo thú tục 

phúc thẩm. Nói cách khác, đến lúc đó trình tự phúc thẩm mới chính thức bát 

đầu. Ngược lại trong trường hợp Toà án cấp phúc thẩm không chấp nhận lý 

do kháng cáo, kháng nghị quá hạn thì cũng báo cho Toà án cấp sơ thấm để 

Toà án sơ thẩm thông báo cho người kháng cáo, kháng ոշհյ biết việc không 

xét xử phúc thẩm.
Do vậy ngay sau khi nhận được kháng cáo quá hạn, Thám phán sơ 

thám phải cho tiến hành xác minh lý do kháng cáo quá hạn để hoàn thành 

một “ tiểu hổ sơ” (không bao eồm hồ sơ của vụ án) gửi cho Toà án cấp trên 

xét kháng cáo quá hạn. Trường hợp kháng cáo đúng hạn nhưng không nộp 

tạm ứng án phí đúng hạn cũng bị coi là kháng cáo không đúng hạn và được 

giải quyết theo thú tục này.

Đơn kháng cáo của tổ chức xã hội và quyết định kháng nghị của Viện 

kiêm sát nhân dân cũng được kiểm tra theo những nội dung trẽn. Trường hợp 

kháng cáo của tổ chức xã hội, kháng nghị của Viện kiếm sát bị quá hạn cũng 

được giải quyết giống như đối với trường hợp kháng cáo quá hạn của đương sự.

3.5.3.2. Thu tạm ứnẹ án p h í phúc thẩm

Nếu xác định thấy đơn khởi kiện đáp ứng đầy đú các quy định trên, 

Thẩm phán sơ thẩm sẽ yêu cầu đương sự kháng cáo phải nộp tiền tạm ứng án 

phì phúc thẩm. Mức tạm ứng án phí là 50 nghìn đồng, người phải nộp là
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đương sự đã kháng cáo. Trường hợp nếu cà nguyên đơn, bị đơn cùa vụ án 

đều kháng cáo thì mỗi bên đéu phải nộp tiền tạm ứng án phí cho yêu cầu 

kháng cáo của mình. Nếu đương sự kháns cáo không nộp được tạm ứng án 

phí phúc thám thì yêu cầu kháng cáo của họ sẽ không được xem xét.

V iệc nộp tạm ứng án phí phúc thẩm vẫn thực hiện giỏng như thủ tục 

nộp tạm ứng án phí sơ thám, nghĩa là sẽ nộp tại cơ quan thi hành án cùng 

cấp với cấp Toà án sơ thám.

Việc nộp tạm ứng án phí phải thực hiện trona thời hạn kháng cáo theo 

quy định tại Điều 31 PLTTGQ CVADS. cụ thể là trong thời hạn kháng cáo.

Đối với những vụ án có kháng cáo của tổ chức xã hội hoặc do V iện 

kiểm sát nhân dân kháng nghị thì do các chủ thê này không phái nộp tiền 

tạm ứng án phí nên sau khi xác định việc kháns cáo, kháng nghị đã đáp ứng 

các quy định, Toà án cấp sơ thẩm làm thủ tục chuyển hồ sơ vụ án cho Toà án 

cấp có thẩm quyền phúc thám

3.5.3.3. ThôníỊ báo việc klĩáníỊ cáo, khámỊ nqhị

Đồng thời với việc thu tạm ứng án phí phúc thấm, Toà án sơ thẩm phải 

thông báo việc bản án, quyết định sơ thẩm bị kháng cáo cho những người có 

quyền lợi liên quan đến việc kháng cáo. cho tổ chức xã hội khởi kiện vì lợi 

ích chung.

Trường hợp có kháng nghị của Viện kiếm sát thì trách nhiệm thông 

báo kháng nghị cho người có quyén lợi liên quan đến việc kháng nghị thuộc 

thẩm quyền của Viện kiểm sát nhân dân. Tuy vậy, Thẩm phán cũng cần theo 

dõi, kiểm tra để bảo đảm những quyền tố tụng cho dương sự.

3.5.3.4. Chuvến hồ sơ  vụ án cho Tưù án cap phúc thẩm

Sau khi đương sự kháng cáo đã nộp dược tiền tạm ứng án phí phủc 

thẩm, trong thời hạn 15 ngày, Toà án sơ thám phái chuyến hổ sơ vụ án cho 

Toà án cấp có thẩm quyển phúc thẩm,

Đối với trường hợp có kháng cáo của tổ chức xã hội hoặc kháng nghị 

của Viện kiểm sát nhân dân, thì trong thời hạn mười lãm ngày kể từ ngày có 

kháng cáo, kháng nghị, Toà án cấp sơ thẩm phái chuyển hồ sơ vụ án cùng 

kháng cáo, kháng nghị cho Toà án có thẩm quyền phúc thẩm.

Ngày toà phúc thẩm nhận được hồ sơ vụ án là ngày đẩu tiên xác định 

thời hạn xét xử phúc thẩm. Nói cách khác, đến lúc này, việc xét xử phúc 

thẩm mới chính thức bắt đầu.
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3.5.3.5. Rút khám> cáo, հհՍՈՀ nạliị, thay đổ i khám* cáo, kháng
ngh ị

Người đã kháng cáo, kháng nghị có thê rút lại kháng cáo, kháng nghị, 

thay đổi nội dung kháng cáo. kháng nghị. V iệc rút lại kháng cáo, kháng nghị 

có the thực hiện ngay từ khi hồ sơ vụ án chưa được chuyên lên cho Toà án 

cấp phúc thẩm. Do vậy Thẩm phán sơ thẩm cần chú ý:

- Nếu đương sự kháng cáo chưa nộp tiền tạm ứng án phí phúc thẩm thì 

coi như đương sự khỏng kháng cáo. Trone trường họp này, Toà án sơ thẩm 

không phải chuyên hồ sơ lên cho Toà án cấp trôn. Nói cách khác, coi như 

việc phúc thẩm không đặt ra. Tuy nhiên, khi có việc rút lại kháne cáo, Thẩm 

phán sơ thẩm cần lập biên bản để lưu trong hồ sơ vụ án.

- Nếu đương sự kháng cáo đã nộp tiền tạm ứng án phí phúc thẩm thì 

giải quyết việc rút lại kháng cáo sẽ thuộc thám quyển của Toà án cấp phúc 

thẩm. Trong trường hợp này, Toà án cấp sơ thẩm vẫn phái gửi hồ sơ vụ án và 

đơn kháng cáo cho Toà án cấp phúc thẩm đế Toà án cấp phúc thẩm giải 

quyết theo quy định của pháp luật.

4. B Ả N  Á N  D Â N  S ự  S ơ  T H A M

Bán án dân sự là một vãn bàn tố tụng rất quan trọng, là kết tinh của 

toàn bộ hoạt động của Toà án, Viện kiếm sát, những người tham gia tô' tụng. 

V ì vậy, việc nắm vững được ý nghĩa chính trị pháp lý, cơ cấu của bản án trên 

cơ sở đó xác định được phươne pháp luận để viết một bản án thành công là 

một đòi hỏi đối với bất kỳ một Thẩm phán nào.

4.1. Ý  nghĩa chính trị, phúp 1Ý của bán án

Tòa án là công cụ sác bén của Nhà nước, đảm nhiệm chức năng quan 
trọng là xét xử những vụ án hình sự, dán sự v.v để trừng trị những kẻ phạm 

tội và giải quyết những việc tranh chấp dân sự trong nhân dân và những việc 

khác theo quy định của pháp luật. Tòa án thực hiện nhiệm vụ bảo vệ pháp 

chế xã hội chủ nghĩa; báo vệ chế độ xã hội chú nghĩa và quyền làm chù của 

nhân dán; bảo vệ tài sản của Nhà nước, của tập thê; bảo vệ tính mạng, tài 

sàn, tự do, danh dự và nhân phẩm cúa công dân. Bàng hoạt động của mình, 

Toà án góp phần giáo dục cỏnc dân trung thành với Tổ quốc, chấp hành 

nghiêm chỉnh pháp luật, tôn trọng nhữrm quy tác của cuộc sống xã hội, ý 

thức đấu tranh chốns và phone nsừa tội phạm, các vi phạm pháp luật khác.
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Như vậy, thông qua việc xét xử, Toà án góp phần vào việc cúng cô và 

tăng cường pháp chê xã hội chù nghĩa, phục vụ nhiệm vụ chính trị của Đáng, 

Nhà nước và nhân dàn ta là xây dụng thành công chú nchĩa xã hội và báo vệ 

vững chắc tổ quốc xã hội chủ nghĩa, ý nghĩa chính trị, pháp lý sâu sắc dó của 

hoạt động xét xử quyết định ý nghĩa chính trị- pháp lý cúa bản án.

Bán án kết thúc toàn bộ quá trình điéu tra, xét xử một vụ án. Nó xác 

định sự thật khách quan, rút ra nhữns kết luận về những vấn đề cần phải giải 

đáp đối với vụ án, làm căn cứ cho những quyết định xử lý cụ thể.

Phân tích vụ án một cách đầy đủ và toàn diện, trên cơ sở vận dụng 

đúng đắn. đường lối chính sách của Đáng, pháp luật của Nhà nước giải quyết 

vụ án, bản án xác định rõ quyền và nghĩa vụ dân sự của đương sự, của những 

người liên quan. Bản án làm cho mọi người nhận thức được rõ đưừnti lối, 

chính sách và pháp luật được vận dụng vào thực tiễn xét xử.

Với những ý nghĩa và tác dụng nói trên, với tính chất là một vãn kiện 

được tuyên nhân danh Nhà nước nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa V iệt Nam, 

khi bản án có hiệu lực pháp luật thì đương sự cũng như mọi cơ quan, mọi tố 

chức và mọi công dân có nhiệm vụ nghiêm chinh chấp hành.

Ngoài những điều nói trên, bán án còn là tài liệu thực tiễn phục vụ cho 

công tác trước mắt cũng như lâu dài của Toà án như: việc xét xứ lại vụ án 

theo trình tự phúc thẩm, giám đốc thám, tái thẩm và đặc biệt đối với việc 

tổng kết, rút kinh nghiệm công tác xét xử.

Tiến hành tố tụng tại phiên tòa và viết bán án có mối quan hệ chặt chẽ 

với nhau trong một trình tự hoàn chỉnh đê’ làm tròn nhiệm vụ xét xứ một vụ 

án cụ thể. Làm tốt việc xét xử về nội dung là tiền để để hoàn thành tốt công 

tác viết bản án, viết bản án tốt cũng là nhàm củng cố và phát huy tác dụng 
của việc xét xử tốt về nội dung.

V ì vậy. để nâng cao nhận thức về ý nghĩa chính trị, pháp lý của bàn án, 

cán bộ xét xử phải đé cao ý thức trách nhiệm bảo đảm chất lượng xét xử và 

không ngừng cải tiến công tác viết bản án.

4.2. Một sô nguyên tác chung chỉ đạo việc viết bản án

Xuất phát từ yêu cầu chung của việc xét xứ là khách quan toàn diện, 

đầy đủ và đúng pháp luật thì các bản án dù là hình sự, dàn sự, sơ thẩm hay 

phúc thẩm đều phải quán triệt bốn nguyên tắc chung sau đây, các nguyên tắc 

đó có mối liên quan chặt chẽ với nhau, không tách rời nhau:
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4.2.ỉ .  B ản  án phấ i ch ính xác và có sức thuyết phục

Đây là nguycn tắc chính, bao trùm của ba nguyên tắc tiếp theo.

֊ Bán án chính xác thể hiện ớ chỏ giái quyết vụ án phái phù hợp với sự 

thít khách quan, đúng pháp luật. Bàn án dãn sự phái giài quyết yêu cầu cùa 

đưtiie sự phù hợp với thực tế của vụ án tròn cơ sớ vận dụng đúng đắn pháp 

luit vào công tác xét xử.

- Bán án có sức thuyết phục thế hiện ừ chỗ: Phai phân tích sâu sác, 

dáih giá đúng đán bản chất của vụ án dân sự một cách dầy đù, toàn diện, 

khich quan. Phái dựa trên những chím í  cứ và những tình tiết đã được thẩm 

tra tại phiên tòa, có lập luận chật chẽ, có lý do xác đáng dê chứng minh rõ 

ràrg những quyết định xử lý.

Báo đảm tính chính xác cao và sức thuyết phục mạnh mẽ cùa từng bản 

án và mọi bán án sẽ làm cho quán chúng nhân dân tin tưởng vào đường lôi 

chnh sách của Đàng và pháp luật cua Nhà nước. Đó là một trong những cơ 

sờ dê nâng cao trong quần chúng V thức pháp luật xã hội chú nghĩa, ý thức՛ tự 

iiiiC tuân thú pháp luật, đồng thời từng hước đưa pháp luật vào đời sống xã 

hộ. góp phần xây dựng dạo đức mới. con người mới, xã hội mới.
4.2.2. B ản  án phá i xác đ ịnh rõ  đôi tượng của việc xét xứ

Xuát phát từ nguyên tắc dương sự cỏ quyền tự định doạt, bán án chi 

giá quyêt đúng và dẩy đu những yêu cáu cụ thế của nguyên dơn, yêu cầu lại 

củi bị đơn, yêu cầu của người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan. Đó là những 

yêi cầu được đương sự đưa ra khi khới kiện hoặc được thay dổi, bổ sung 

triớc hoặc trong phiên tòa.

Tuy nhiên, trường hợp trong vụ ÚI1 có những vấn đé mà pháp luật đòi 

hò Toà án phái chù động giái quyết mặc dù đương sự không ycu cầu. V í dụ: 

Vix՝ đóng góp phí tổn nuôi dưỡng giáo dục con sau khi ly hôn là nghĩa vụ 

CÚI cha mẹ mặc dù đương sự khônti có you cầu nhưng đế báo đám quyền lợi 
CÚI đứa trẻ thì Tòa án vẫn có quyền quyết định.

4.2.3. B ản  án phả i có căn cứ

Bán án phải có căn cứ là khi có những lý do đầy đủ và đúng đán chứng 

ninh cho những kết luận đề ra và làm sántỉ tó những quyết định xứ lý đổi 

vó vụ án. Những lý do đó phái dựa vào các chứng cứ, các tình tiết có liên 

qutn đến vụ án đã được thẩm tra tại phiên tòa mà bán án đã phân tích và 

dúih giá là xác thực. Phải nêu ra những chứng cứ du dê chứng minh những 

sụkiện cần phải xác định làm căn cứ cho việc nhận định cùa Hội đổng xét
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xứ một cách chính xác về nhữne vấn đé phái giải đáp trong vụ án. V í dụ: 

Kh i xử ly hôn bán án phải phân tích và đánh giá những tình tiết thực tê nói 

lên tính chất và mức độ mâu thuẫn giữa hai bên. tình trạng thực tẽ cùa đời 

sống chung giữa vợ và chồng... để kết luận là tình cám thật sự eiữa vợ và 

chồng còn đến mức độ nào hay đã hết.
4.2.4. B ản  án phả i áp dụng đúng pháp luật, ch ính  xác

Bản án phái áp dụng đúng pháp luật về nội dune và pháp luật về ihủ 

tục, phù hợp với những kết luận đã đề ra. Các kết luận và quyết định phải dứt 

khoát, rõ ràns, cụ thể, giải đáp những vân để đã được xác định thuộc đối 

tượng của việc xét xử.

Kh i kết luận bị đơn đã vi phạm quyền nào của nguyên đơn hoặc nsirợc 

lại, bản án phải viện dẫn điều khoán cụ thê cùa vãn bán pháp luật.

4.3. Cơ  cáu bản án

Bản án dân sự là một văn bàn pháp lý quan trọng của quá trình tố tụng 

dân sự. Do đó. khi viết một bán án dân sự phái báo dám đúng một sỏ kỹ 

thuật nhất định. Nhìn chung, một bán án dân sự gồm 3 phần: Phán mớ đầu;

Phán nội dung; Phần quyết định.
4.3.1. Phần  m ở đầu

Bắt đầu bằng câu “ Nhân danh nước Cộng hòa xã hội chú nghĩa V iệt 

Nam” sau đó ghi Toà án nào đảm nhiệm việc xét xử; thành phần của Hội 

đồng xét xử; Thư ký phiên tòa, đại diện V iện  kiểm sát (nếu có); đại diện 

tổ chức xã hội khởi kiện vì lợi ích chung (nếu có); xử công khai hay xứ 

kín; xử ngày nào, ở dâu; xử vụ án gì; họ tên, tuổi, nghề nghiệp, nơi cư trú 

của đương sự, người dại diện cúa đương sự, người bảo vệ quyền lợi cúa 

đương sự.

Đối với Thẩm phán với tư cách là thành viên Hội đổng xét xử thì chi 

ghi chức danh Thẩm phán ngay sau họ tên. không ghi chức vụ (ví dụ: không 

ghi chánh toà dân sự, Chánh án...). Sau khi ghi họ, tên của Hội thẩm nhân 

dân thì ghi chức vụ hoặc chức danh nghề nghiệp.

Đối với Kiểm  sát viên và Thư ký phiên toà thì sau ghi họ, tên cúa họ 

cần ghi thêm chức danh Kiểm  sát viên đối với K iểm  sát viên và ghi thêm là 

cán bộ Toà án đối với Thư ký phiên toà.
M ỗ i chi tiết của phần mở đầu đểu có một ý nghĩa nhất định vì vậy, 

Thẩm phán không được bỏ qua bất kỳ một chi tiết nào. Những chi tiết này 

không những chỉ có ý nghĩa cho công tác xét xử mà còn có ý nghĩa quan
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trọng đôi với việc kháng cáo. kháng nghị và thi hành án sau này. Do đó phần 

này cần phái được ghi chép một cách đáy dù.

Ngoài các phần có sán trong mầu bán án mà Thám phán chỉ cần đién 

số liệu vào, Thẩm phán cán lưu V thêm một số chi chép chi tiết sau đây:

4.3.1 A . H ọ , tên, tuổi cùa cíư<fni> sự

Họ, tên, tuổi của đương sự cần phái được iihi rõ ràng. Đây là cơ sở 

pháp lý chứng minh đương sự có đú năng lực hành vi tham gia tố tụng. Đặc 

biệt lưu ý đến tuổi tác và tình trạng thế chát của đươníi sự. Bới vì nếu đương 

sự là người chưa thành niên hoặc !à người có nhược điểm về thể chất hoặc 

tâm thần thì phải có người đại diện hợp pháp của những người này tham gia 

tố tụng. Do đó, trong các trường hựp này. sau khi ghi ten của dương sự thì 

phái shi rõ họ. tên, tuổi cúa người đại diện hợp pháp của họ. Nhiếu bản án 

chi ghi tuổi một cách chung chung, trona lúc đó đế xác định đúng tuổi của 

đương sự, thì yêu cầu Thẩm phán phái ạhi rõ ngày tháns năm sinh cùa họ.

4.3.1.2. Ní>hê nqhiệp và chỗ à  của cỉươnq sự

Nghề nghiệp và chỗ ò của dương sự phái được ghi rõ ràng và đầy đủ 

bởi vì đây là cơ sở cần thiết cho việc thi hành án sau này.

Nếu Viện kiểm sát nhân dân hoặc tổ chức quần chúng là người đứng ra 

khởi tố hoặc khởi kiện thì ghi tên cua tổ chức hoặc neười có quyển lợi bị 

xâm hại là nguyên đơn. Tiếp đó cẩn ghi vụ án do Viện kiểm sát nhân dân 

hoặc tổ chức khởi tố, khởi kiện.

4.3.1.3. H ọ , tên của nạười đạ i d iện cho đương sự là  pháp  nhún

Trong trường hợp đương sự là pháp nhân thì họ, ten, tuổi, chức vụ của

người đại diện cho pháp nhân dó phái đươc ghi một cách cụ thể. Nếu đại 

diện được uỷ quyén thì cũng phái ghi rõ, kê cà số và ngày tháng năm uỷ 

quyền, tính chất cúa uỷ quyền.

4.3.1.4. H ọ , tên của các nguyên dơn, các b ị dơn, nạười có quyền 
lợ i nạh ĩa vụ liên  quan

Trong trường hợp một vụ án có nhiểu nguyên đcm hoặc bị đơn thì tên 

tuổi, nghề nghiệp, chỗ ở của các nguycn đưn và của các bị đơn phải được ghi 

đầy đủ. Họ, tên, tuổi (ngày, tháng, năm sinh) của nuười có quyền lợi, nghĩa 

vụ liên quan cũng phải được ghi dầy đủ theo như hướng dẫn ghi phần này 

đối với đương sự.
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4 .3 .Ị .5. H ụ , tên cùa ՈՀ1ՍՈ thưtìì ý a  tô tu n i> Hìúc

Họ tên của người tham gia tô tụng khác như luật sư, người báo vệ 

quyen lợi cho đương sự, người giám định, người phiên dịch (nếu có) phái 

được ghi đầy đủ. Ngay sau khi ghi họ, tên cần ghi them nghé nghiệp của họ, 

tên và địa chí cơ quan, tổ chức nơi họ công tác. Có thê ghi cá chức danh và 

chức vụ (nếu có) cùa họ.
4.3.2. Phản nộ i dung

Đày là phần chính cua ban án và nó là phần căn cứ cho việc quyết định 

trong bán án.

Phần này gồm 3 mục: Mục tóm tát sơ lược các tình tiết diễn biến của 

vụ án, Mục xác định sự việc và Mục nhặn xét cùa Hội đồng xét xử.

4.3.2.Ỉ . Tóm tắt diễn biến cùư vụ án
Phần này chủ yếu nêu tóm tát diẽn biến của vụ án từ khi có quan hệ 

pháp luật nội dung cho dến khi quan hệ pháp luật đó bị tranh chấp, quá trình 

diễn biến của tranh chấp, các bèn đã có những cỏ' gắng gì để hoà giái với 

nhau nhằm giãi quyết tranh chấp. Phần này chủ yếu mô tả một cách khách 

quan trên cơ sớ các tình tiết đã xáy ra trong thực tế.

4.3.2.2. Xác định sự việc
Trẽn cơ sở phần lòm tắt diễn biến cúa vụ án nêu trẽn, Thám phán cán 

xác định sự thật khách quan về vụ tranh chấp như đã xảy ra trong thực tè. 

Phần này ngoài trình bày những tình tiết mang tính khách quan thì còn thể 

hiện những đánh giá mang tính chù quan của Thám phán. Đc báo đám tính 

trung thực cúa vụ án, phấn này cần ghi các chi tiết sau đày:

i) Yêu cáu cúa nguyên đơn.

ii) Lờ i thừa nhận hoặc khổng thừa nhận của bị đơn vê ycu câu cua 

nguyên đơn và yêu cầu lại của bị đơn (nếu có).

iii) Nội dung các chứng cứ và lý lẽ do các bên cung cấp và các chứng 

cứ do Toà án thu thập được trình bày tại phiên toà.

Đối với các chứng cứ viết thì chỉ ghi nội dung của phần có liên quan 

trực tiếp đến vụ án.

- Trên thực tế dưưng sự cũng như người làm chúng thường trình bày 

dài dòng cả lình tiết không liên quan tới vụ án. V ì vậy khi xác định sự việc 

trong bàn án chi sử dụng một lượng chứng cứ đủ để chứng minh quan hệ 

giữa các đương sự đê Hội dồng xét xử giái quyết vụ án phù hợp với sự thật
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và đúng luật. Không nên phán ánh những tình tiết khòrm có ý nghĩa quyết 

định đối với nội dung vụ án hoặc khỏns phái là đôi tượng cần chứng minh để 
giải quyết vụ án.

4 .3 .2 .3 . Nhận xét của H ội  (lồníỊ xét xử

Qua tóm tát và xác định các tình tiết của vu án, Hội đồng xét xử đối 

chiếu với pháp luật, các hướng dẫn cùa TAN D TC  đế nhận xét những yêu cầu 

nào cúa đương sự là họp pháp được chấp nhận và những vêu cầu nào không 

chấp nhận.

Đối với các vấn để đơn giản mà dược mọi người đểu hiểu (như kiện 

đòi nợ, yêu cầu cấp dưỡng nuôi con) thì không cần phân tích nhiểu.

Đỏi với các vân đề mà không phái ai cũng hiểu vé nguyên tắc giái 

quyết (như việc kiện tranh chấp quyền sớ hữu, quyền sử dụng đất) thì phái 

căn cứ vào nội dung các điéu khoản của luật pháp, vào nội dung đường lối 

chính sách vể vân đề này mà lập luận đê bán án có sức thuyết phục.

Kh i viện dần văn bản pháp luật được áp dụng trong vụ án phái nêu rõ 

tên văn bản, số văn bán, ngày ra vãn bán, điểu khoán cụ thê của văn bản.

- Nhận xét về đề nghị cùa người bảo vệ quycn lợi của đương sự (nếu có).

- Nhận xét về đề nghị hướng giài quyết vụ án của đại diện Viện kiểm 

sát tham gia tố tụng tại phiên toà (nếu có).

Hiện nay, phần lớn các bán án dân sự được trình bày thành hai phần: 

Phần trình bày lời khai của các bẽn đương sự và các chứng cứ lý lẽ của mỗi 

bên; Phần phán ánh nhận xét cùa Hội đồng xét xứ đối với các chứng cứ, lý lẽ 

và kết luận của Hội đổng xét xử. Cách viết này đơn giản nhưng dài dòng vì 

nhiểu khi phái nhắc lại các điểm dã ghi ờ phán trên.

BCmi cạnh cách viết trên đây, người ta còn sử dụng một cách viết khác. 

Theo cách thứ hai này, Phần xác định sự việc được trình bày một cách tổng 

hợp trong đó lời khai của đương sự, các chứng cứ, tài liệu của vụ án được 

trình bày một cách khái quát theo một trình tự logic qua nhận thức của Hội 

đồng xét xử. Nghĩa là, từ mỗi sự việc, Hội đồng xct xử Căn cứ vào pháp luật 

trình bày luôn nhận định của mình.

Dù viết bằng cách nào khi xác định sự việc cũng phải chú ý các điểm 

cơ bản sau đây:

- Phản ánh đầy đủ và chính xác nội dung lời yêu cầu, lý lẽ và chứng cứ 

của các bên đương sự: lời khai của người làm chúng và nội dung của các
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chứng cứ khác. Cần tránh khuynh hướng chi phản ánh những chứng cứ phù 

hợp với nhận định và kết luận cùa Hội đổng xét xử; cần vạch ra nhũng mâu 

thuẫn và tìm cách giải quyết các mâu thuẫn đó nhằm kháng định đúng sai.

- Nội dung các chứng cứ cần phải được phản ánh ngắn gọn và tổng 

hợp. Nếu bị đơn thừa nhận một phần yêu cầu của nguyên đơn thì ghi tóm tát 

trong bản án nhưng cần phải chứng minh sự đúng đắn của yêu cầu này. Sau 

đó tập trung nêu và phân tích những khía cạnh có mâu thuẫn và có tranh 

chấp giữa các đương sự. Trona trường hợp có nhiều người làm chứns khai 

nội dung giống nhau thì tóm tắt chung, nếu có tình tiết khác nhau thì ghi 

thêm.
4.3.3. Phần  quyết định

Phần này là kết luận các vấn đề của phần trên. Trong phđn này bán án 

giải đáp tất cả các yêu cầu của nguyên đon, của bị đơn, người có quyền lợi, 

nghĩa vụ liên quan và quyết định về những vấn đề mà Toà án có nhiệm vụ 

giải quyết theo yêu cầu của pháp luật...

Phần này ghi quyết định của Hội đổng xét xử về giải quyết vụ án. 

trong đó phản ánh việc chấp nhận hay không chấp nhận yêu cầu của các 

đương sự đồng thời xác định quyền và nghĩa vụ của các đương sự trong vụ 

án.

Khi viết phần này cần ghi rõ đương sự nào có những quyền lợi gì và có 

những nghĩa vụ gì.

M ọ i vấn đề của quyết định phải ghi rõ ràng cụ thể và dứt khoát đê 

không gây hiểu lầm gây khó khăn cho việc thi hành bản án. Ngoài ra, phần 

quyết định cũng phải giải quyết lưôn vấn đề án phí và ghi rõ quyền kháng 

cáo của các dương sự.

4.4. K ỹ  năng viết một sỏ bản án

4.4.1. B ản  án ly hón

- Xác định tình trạng hôn nhân: hợp pháp hay không hợp pháp

- Nguyên nhân mâu thuẫn dẫn đến yêu cầu xin ly hôn:

- Toà án xem xét yêu cầu ly hôn, nếu xét thấy tình trạng trầm trọng, 

dời sống chung không thể kéo dài, mục đích hôn nhàn không đạt được thì 

Toà án quyết định cho ly hôn" (Điều 89 Luật Hôn nhân và Gia đình năm 

2000). Theo hướng dẫn tại Nghị quyết số 02/2000/NQ-HĐTP của T A N D T C  

thì được coi là tình trạng của vợ chồng trầm trọng khi: vợ, chổng không 

thương yêu, quý trọng, chăm sóc, giúp đỡ nhau, như người nào chỉ biết bổn
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phận nhiều đó, bỏ mặc người vợ hoặc người chổns muốn sống ra sao thì 

sốntĩ, dã được bà con thân thích ciia họ hoặc cơ quan, tổ chức nhắc nhở. hoà 

giái nhiều lần; Vợ, chổng luỏn có hành vi ngược đãi, hành hạ nhau, như 

thườnsi xuyên đánh độp, hoặc có hànlì vi khác xúc phạm đến danh dư, nhân 

phám và uy tín của nhau, đã dược bà con thân thích của họ hoặc cơ quan, tổ 

chức nhắc nhớ, hoà giái nhicu lán; Vợ  chốne khỏr)2 chung thuỳ với nhau, 

như có quan hệ ngoại tình đã được người vợ hoặc neười chổng hoặc đã được 

bà con thản thích cùa họ hoặc cư quan, tổ chức nhắc nhờ, hoà giái nhiều lần 

nhưng vẫn tiếp tục có quan hệ nuoại tình. Mục đích của hỏn nhân không đạt 

được là không có tình nghĩa vợ chồne: không bình đăne về quyền và nghĩa 

vụ giữa vự chổng; không tôn trọng danh dự, nhàn phẩm, uy tín của vợ, 

chổng; không tôn trọng quyền tự do tín ngưởng, tôn giáo của vợ chồng; 

không giúp đỡ. tạo điều kiện cho nhau phát triển về mọi mặt. Do đó cần cãn 

cứ vào tình hình cụ thê cùa từng vụ án để nèu nhữnc tình tiết nói lẽn tính 

chất và mức độ của mâu thuẫn giữa hai bèn vợ chồng. Qua tình trạng tình 

cam cúa các bên làm căn cứ cho nhận định về khả nănc đoàn tụ còn hay hết. 

Chú ý tránh phán ánh những tình tiết không giúp gì cho việc làm sáng tỏ 

quan hệ giữa vợ và chổng.

- Trong các bản án xử bác yêu cáu ly hôn cần phân tích nhữne tình tiết 

nói lên khả năng cải thiện quan hệ vợ chồng cùa các đương sự là thực tế.

- Vấn để giao nuôi con và đóng cấp dưỡng nuôi con:

Khi giải quyết vấn đề này, bàn án phái phản ánh điều kiện về mọi mặt 

của các bên đê’ làm căn cứ cho việc giao nuôi con và trách nhiệm đóng góp 

nuôi con. Theó Luật hôn nhân và gia đình nãm 2000 thì vợ, chồng thoả 

thuận vé người trực tiếp nuôi con, quyển và nghĩa vụ của mỗi bên sau khi ly 

hòn đối với con; nếu không thoá thuận được thì Toà án quyết định giao con 

cho một bén trực tiếp nuôi căn cứ vào quyén lợi vé mọi mặt của con; nếu con 

tù đú 9 tuổi trở lcn thì phải xem xét nguvện vọng của con. về  nguyên tắc, 

con dưới 3 tuổi được giao cho mẹ trực tiếp nuôi, nếu các bên không có thoả 

thuận khác (Điều 92). Bản án cũng cần lưu ý để cập đến vấn đề quyền thăm 

nom con sau khi ly hôn (Điểu 94).

- Vấn dề tài sản (chỉ giải quyết khi có yêu cầu)

Bản án xử cho ly hôn trong đó có vấn đề phân chia tài sản phải nêu được 

cac tình tiết: tình hình tài sản, sự đóng góp công sức của mỗi bên vào khối tài 

san chung, tình trạng cụ thể của gia đình. Đây là những tình tiết làm căn cứ
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cho việc chia tài sản hoặc đền bù CÔI1Í2 sức theo quy định cùa Luật Hỏn nhân 

và Gia đình Việt Nam (từ Điều 27- Điều 33, từ Điều 95 - Điều 99). vé  nguyên 

tắc, việc chia tài sản khi ly hôn do các bên thoả thuận, nếu không thoá thuận 

được thì yêu cầu Toà án giải quyết. Tài sán riêng của bẽn nào thì thuộc quyển 

sở hữu của bên đó. Theo quy định tại Điều 95 thì tài sán chung của vợ chồng 

vể nguyên tắc được chia đỏi, nhưng có xem xét hoàn cánh cùa mỗi bên. tình 

trạng tài sản, công sức đóng góp cùa mỗi bên vào việc tạo lập. duy trì, phát 

triển tài sản này. Lao động của vợ chồng trong gia đình được coi như lao động 

có thu nhập; Bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của vợ, con chưa thành niên hoặc 

đã thành niên bị tàn tật, mất năng lực hành vi dân sự, không có khả nâng lao 

động và không có tài sán để nuôi mình; Báo vệ lợi ích chính đáns cùa mỗi hên 

trong sản xuất, kinh doanh và nghề nshiệp để các bẽn có điều kiện tiếp tục lao 

động tạo thu nhập; Tài sán chung của vợ chồng được chia bàng hiện vật hoặc 

theo giá trị; bên nào nhận phần tài sản bằng hiện vật có giá trị lớn hơn phần 

mình được hưởng thì phái thanh toán cho bên kia phán giá trị chênh lệch. Việc 

thanh toán nghĩa vụ chung về tài sản cùa vợ chổng do vợ chồng thoá thuận; 

nếu không thoá thuận dược thì yêu cầu Toà án giải quyết.

V iệc chia tài sản cụ thế như sau:

+ Về nhà ừ

Nếu là nhà có sự tranh chấp vé quyền sớ hữu thì phái nêu các tình tiết 

chứng cứ để khảng định thực tế nhà thuộc quyền sở hữu của ai.

Nếu vợ chồng ở chung với bố mẹ (nhà tư nhân) thì phải nêu các tình 

tiết, chứng cứ làm rõ công sức đóng góp và đưa ra phương án giải quyết sau 

khi ly hôn.

Nếu ờ chung với bố me đối với nhà thuê của Nhà nước thì phải nêu các 

tình tiết về hợp đồng nhà, quá trình thuê nhà, số thành viên có tên trong hợp 

đồng, thực tế sử dụng. Từ đó làm căn cứ đc phân định nơi ở sau khi ly hôn.

Nếu nhà ở thuộc sở hữu chung của vợ chồng có thể chia để sứ dụng 

được thì vận dụng Điểu 95 Luật H N G Đ  2000, nếu không thể chia được thì 

bên được tiếp tục sử dụng nhà ở phải thanh toán cho bên kia phần giá trị mà 

họ được hưởng (Điều 99).

Trong trường hợp nhà ở thuộc sở hữu riêng của một bên đã được đưa 

vào sử dụng chung thì khi ly hôn, nhà ờ đó vẫn thuộc sở hữu riêng của chù 

sở hữu nhà, nhưng phải thanh toán cho bên kia một phần giá trị nhà, căn cứ 

vào công sức bảo dưỡng, nâng cấp, cải tạo, sửa chữa nhà.
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-  I V việc sứdụnạ ciiit cua vợ, liìồniỊ (licit có)

Theo quy định tại ĐÍCH 97 Luật hôn nhân và gia đình 2(X)0 thì khi ly 

hô'11, quyền sứ dụng đất riêng của bèn nào thì vãn thuộc vé bẽn đó; Việc chia 

qu vồn sứ dụng đất chung của vợ chổne dược thực hiện như sau: a) Đối với đất 

nôrm nghiệp trổna cây lâu nãm. nuôi trổng thuý sân, nếu cá hai bên đều có 

nhu cấu và có điéu kiện trực tiếp sử dụng đát thì được chia theo thoá thuận của 

hai bên; nếu không thoá thuận được thì yêu cầu Toà án siái quyết theo quy 

định tai Điều 95 Luật hổn nhân và gia đình 2000. Trorm trường hợp chi một 

bên có nhu cấu và có điều kiện trực tiếp sứ dụng đất thì bcn đó được tiếp tục 

sử dụna đất mà họ được hường: b) Trong trường hợp vợ chồn” có quyén sử 

dụng đất nóng nghiệp, trồng cây hàrm năm. nuôi trổng thuý sán chung với hộ 

gia đình thì khi ly hôn phần quyển sir dụng đất của vợ chồng được tách ra và 

chia theo quy định tại điếm a nêu trên; c) Đối với đất nông nghiệp trổng cây 

lâu năm, đất lâm nghiệp để trồng rùng, đất ở thì được chia theo quy định tại 

Điều 95 Luật HNGĐ; d) Việc chia quyển sử dụng đối với các loại đất khác 

được thực hiện theo quv định cúa pháp luật vé đất dai và pháp luật về dân sự.

Trong trường hợp vợ, chồng Sổna chung với gia đình mà không có 

quyển sử đụne đất và khổng tiếp tục sống chung với gia dinh được giải quyết 

theo quy dịnh tại Điều 96 cứa luật hôn nhân và gia đình 2000.

-  Vé các klìodn nợ: Nêu các tình tiết xác dinh nợ CỈUUĨỈỊ, nự riêng và 

iìíịIìui vụ trá nợ.

Việc thanh toán nghĩa vụ chung vé tài sán của vợ chổng do vợ chỗng 

thoá thuận; nếu không thoá thuận được thì yêu cầu Toà án giái quyết theo 

quy định tại khoán 3, Đ icu 95 Luật hôn nhãn và gia đình 2000.

Viết bán án về hôn nhân và gia dinh đòi hỏi khống những phải có 

những hiếu biết vổ luật hôn nhân và gia đình mà còn phải am hiểu thực trạng 

cuộc sống chung của vợ chồng, tình hình lài sán và con cái họ, những uẩn 

khúc \à những co le của vợ chóng dê tránh những động chạm về mặt tình 

cảm. Nói chung, bàn án ly hôn dộng chạm đến những vấn đé vừa nhạy cảm 

vừa tir.h tế trong tình cảm của con người do đó lúc trình bày vừa phải thể 

hiện được lập luận chạt chẽ, thuyết phục, dồng thời phái phân tích có tình có 

lý theo đúng pháp luật, đạo lý và truyền thống Việt Nam.
4.4.2. B ản  án vé thừa kê

Trước hết bản án phái chứng minh được thời điểm mở thừa kế, xác 

định hang thừa kế được hường di sản. Từ dó giải quyết các vấn đề về di sán.
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công sức của những người được hường thừa kế tronu việc phát triển và đuv 

trì khỏi di sản. Chú ý xác định công sức chàm sóc nuói dưởnu người để lại di 

sản thừa kế, chi phí ma chay, thực hiện nghĩa vụ mà người chết đẽ lại...

Nhu cầu được hưởng di sản của các thừa kế: Nhận bàng hiện vật, siá 

trị tiền, khước từ hưởng di sản hoặc nhường kỷ phần cho người khác... Trên 

cơ sở đó tính toán trị giá di sán đẽ phân chia cụ thè cho các bên.

Trường hợp có di chúc:

- D i chúc miệng: Nếu có đương sự nêu vấn đề di chúc miệng, các 

đương sự khác không thừa nhận thì bản án phái đưa ra các tình tiết, chứng cứ 

để chứng minh rằng có di chúc miệng hay không. Cụ thê là nêu có người 

làm chứng, người viết lại di chúc miệng thì cần phải làm sáng tỏ thời gian từ 

khi có di chúc miệng đến khi người có di chúc miệng chết là bao lâu, số 

người làm chứng.

- D i chúc viết: Bản án phải đưa ra được các tình tiết, chứng cứ để xác 

định đúng là người có tài sản đã lập di chúc không, lúc lập di chúc có minh 

mẫn không, có bị ép buộc khi lập di chúc không, hình thức và nội dung của 

di chúc có hợp pháp không...
4.4.3. B ản  án g iả i quyết yêu cầu bổ i thường thiệt h ạ i ngoài họp đổng

Bản án cần tập trung làm sáng tỏ các vấn đề về lỗi của người gây hại, 

mức độ lỗi, thiệt hại thực tế, quan hệ nhân quả giữa hành vi vi phạm pháp luật 

và thiệt hại thực tế. Trên cơ sở đó xác định trách nhiệm bồi thường thiệt hại.

Để làm sáng tỏ các vấn đề về lỗi của người gây hại, mức độ lỗi, thiệt hai 

thực tế, quan hệ nhân quả giữa hành vi vi phạm pháp luật và thiệt hại thực tế, 

Thẩm phán cần xem xét, phân tích và đánh giá các chứng cứ viết, đặc biệt là 

các chứng cứ gốc được lập vào thời điểm gây thiệt hại. Lưu ý l ì  các chứng cứ 

thuật lại trong nhiều trường hợp thiếu chính xác do người thuật lại bị quên 

hoặc nơi xảy ra sự việc vi phạm pháp luật bị thay đổi. Đê đánh giá được thiệt 

hại thực tế đã xảy ra Thẩm phán cũng cần thận trọng nghiên cứu không những 

chỉ các tài liệu có trong hồ sơ mà còn phải xem xét tại chỗ, gặp gỡ và trao đổi, 

lấy lời khai của người làm chứng, người có liên quan.
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II. XÉT xử  DÂN sự  PHÚC THẨM

i. CHUẨN BỊ XÉT x ử  PHÚC THẢM v ụ  ÁN DÂN sự .

1.1. Thờ i hạn chuán bị xét xử phúc thám

Theo quy định tại Điều 64 Pháp lệnh TTG Q CVAD S , thời hạn chuẩn bị 

cho việc giải quyết vụ án dân sự ờ cấp phúc thám được quy định như sau:

Thử nhất: T A N D  cấp tinh phúc thẩm các bản án sư thám của T A N D  

cấp huyện trong thời hạn ba tháne.

Thứ hai: T A N D  tôi cao phúc thẩm các bán án cùa T A N D  cấp tinh 

trone thời hạn bốn tháng.

Thứ ha: Thời hạn phúc thẩm các quyết định sơ thẩm là một tháng.

Tát cả các thời hạn trên được tính từ thời điểm Toà án cấp phúc thẩm 

nhận được hổ sơ vụ án do Toà án cấp sơ thẩm chuyên lên. V iệc chuyến hổ sơ 

vụ án cùng kháng cáo. kháne nghị do Toà án cấp sơ thẩm thực hiện sau khi 

đã tiến hành xone những thủ tục cần thiết sau khi nhận được kháng cáo, 

kháng nghị theo quy định của pháp luật.

Sau khi nhận được hổ sơ vụ án, cùng với kháng cáo, kháng nghị do 

Toà án cấp sơ thẩm chuyên lên, trong thời hạn chuẩn bị xét xử, Toà án cấp 

phúc՝ thấm phải chuẩn bị những công việc cần thiết cho việc mớ phiên toà 

phúc thẩm.

1.2. Kiêm tra hồ sư phúc thẩm

Một trong những công việc chuán bị của Toà án cấp phúc thẩm là 

kiểm tra lại hồ sơ phúc thẩm. Trước hết cần căn cứ vào dơn kháng cáo hoặc 

quyết định kháng nghị và hồ sơ vụ án để kiểm tra các nội dung sau đây:
ỉ . 2.1. N gư ờ i có quyền kháng  cáo, kháng ngh ị theo thủ tục phúc

thẩm
Theo quy định tại Điều 58 Pháp lệnh TTG Ọ CVAD S , những người có 

quyền kháng cáo theo thú tục phúc thẩm là các đương sự, người đại diện của 

đương sự, tổ chức xã hội đã khới kiện vì lợi ích chung. Thực tế, vì nhiều lý
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do khác nhau, có thể có cá nhữne người khôn í; có tư cách dương sự cũng 

kháng cáo. Trong trườn c hợp này, Toà án cần íiiái thích đò' họ biết rõ họ 

không có quyền kháng cáo và Toà án không phái xét xứ phúc thám, non 

không có khánu cáo, kháng nehị của những người có tư cách theo quy d.nh 

của pháp luật.

Người có quyền kháng nghị là Viện kiếm sát nhân dân C Ù I1C cap hoặc 

trên một cáp đối với Toà án sơ thẩm. Do Viện kiếm sát là cơ quan Nhà nước 

hoạt động theo ngành dọc, Viện kiếm sát cáp dưới chịu sự lãnh dạo trực tiếp 

của Viện kiêm sát cấp trên, nên thông thường chi cổ một kháng nahị: hoặc 

là của Viện kiểm sát cùng cấp hoặc là cùa Viện kiểm sát trên một cấp.
1.2.2. Thời hạn kháng cáo, kháng nghị
Kháng cáo, kháng nghị là một quyén tố tụrm quan trọng của đương sự. 

của Viện kiếm sát nhân dân và cùa những chú thể khác theo quv dịnh cùa 

pháp luật. V iệc kháng cáo, kháng nghị được thực hiện trong một Ihời hạn 

nhất định. Theo quy định cúa Điểu 59 Pháp lệnh TTG Q CVAD S . thời hạn 

kháng cáo là mười lãm ngàv, thời hạn kháng nghị cùa V iện kiếm sát cùng 

cấp là mười lăm ngày, của Viện kiểm sát cấp trên là ba mươi ngày. Tất cá 

các thời hạn trên thông thường được tính từ thời điểm Toà án sơ thám tuyên 

án hoặc ra quyết định. Trong trường hợp đương sự váng mật tại phiên toà thì 

thời hạn kháng cáo được tính từ ngày trích lục bán án hoậc quyết định sơ 

thẩm được chuyển giao cho họ hoặc dược niêm yết tại trụ sớ Uý ban nhân 

dân xã, phường, nơi đương sự này cư trú. Trường hợp Viện kiểm sát không 

tham gia phiên toà mà kháng nehị thì thời hạn kháng nghị được tính từ ngày 

Viện kiểm sát cùng cấp nhận dược bán sao bán án, quyết định do Toà sơ 

thẩm chuyển giao.

Trong thời hạn kháng cáo hoặc kháng nghị do luât định, người có 

quyền kháng cáo hoặc kháng nghị có thê gặp trở ngại khách quan nên không 

thể thực hiện được quyền tố tụng của mình đúng thời hạn. Trong những 

trường hợp như vậy, những trở ngại khách quan đó có thể là việc đương sự bị 

ốm nặng, thiẽn tai hoả hoạn hoặc Viện kiếm sát do phai tăng cường cho một 

yêu cầu đột xuất mang tính khẩn cấp... Theo Điều 59 khoán 3 Pháp lệnh thì 

khi những trở ngại khách quan đó được khắc phục, thời hạn kháng cáo, 

kháng nghị quá hạn là mười lãm ngày.

Thực hiện quyền kháng cáo, kháng nghị đúng thời hạn luật định là một 

trong những yếu tố quyết định tính hợp lệ của hồ sơ phúc thẩm. Do vậy, Toà
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án cấp phúc thâm phái kiêm tra lại thời hạn này, mặc dù về nguyên tác, Toà 

án cấp sơ thẩm dã thực hiện cổrm việc dó.

1.3. Chuẩn bị xét xứ phúc thám

Sau khi kiểm tra nhữnu vấn đồ liên quan đến việc thực hiện quycn

kháng cáo, kháng nghị, Toà án cấp phúc thám cần tiến hành những công 

việc chuán bị cần thiết, về  cơ bán nhữim còn tỉ việc chuẩn bị cho phiẽn toà 

phúc՛ thám cũniỉ giống nhữnu công việc chuãn bị mà Toà án cáp sơ thám đã 

thực hiện trước khi xét xứ sơ thám. Theo Điéu 65 Pháp lệnh TTG Q CVADS, 

dó là những công việc cụ thế sau dày:

Thứ nhất: Tiến hành việc điều tra hoặc uý thác việc điéu tra dế xác 

minh thêm chúmg cứ. Như vậy vãn dé chime cứ mới có thế được chấp nhặn ở 

Toà án cấp phúc thám. Với diều kiện chứng cứ đó có liên quan đến vụ án mà 

Toà án đang xct xử. mà khônii phái chứnsi cứ liên quan đến yêu cầu mới. vé  

nguyên tác. Toà án cấp phúc thám chi xét xử lại những phần nào của bản án, 

quyết định bị kháng cáo, kháng nghị. Những phán của bán án. quyêt định sơ 

tham không bị kháng cáo, khárm nghị hoặc có kháng cáo. khárm nghị nhung 

thuộc vé những vấn đề chưa dược xem xót ớ cấp sơ thám, thì cũng không 

thuộc phạm vi xem xét cùa Toà án cấp phúc tham. Như vậy chứng cứ mà các 

đươne sự có the xuất trình hoặc do Toà án điều tra thêm phái là chứng cứ 

liên quan đến phạm vi phúc thám cúa vụ án. Chứng cứ mới cũng có thể được 

Viện kiểm sát thu thập thêm. Khi tiên hành xét xử phúc thấm, tất cả các

chúm» cứ cũ và mới déu phái dược xem xét tại phiên toà.

Tliứ  hai: Toà án cáp phúc thám cỏ thê huý bo, thay đổi hoặc áp dụna 

các biện pháp khẩn cấp tạm thời được quy định tại Đicu 41 Pháp lệnh như: 

Giao người chưa thành niên cho cá nhàn hoặc tổ chức tạm thòi chàm nom; 

ycu cáu một bên tạm thời cấp dưỡng; kê biên và bào quàn tài sàn tranh chấp; 

câm chuyên dịch tài sàn tranh chấp; cho thu hoạch và báo quản san vật liên 

quan đôn tài sàn tranh chấp; cám hoặc buộc thực hiện một hành vi nhất định.

Thứ bu: Ra quyết định tạm dinh chi hoặc dinh chi giái quyết vụ án dân 

sụ. nếu có căn cứ dược quy định tại Điều 45, Điểu 46 Pháp lệnh. Thẩm 

quyền ra quyết định này cũne ttiống như ứ cấp sơ thám: Trước khi mở phiên 

toa, người có thám quyển ra quyết dịnh là Thẩm phán; tại phiên toà, Hội 

dcng xét xử có thẩm quyền ra quyết định nếu xác định thấy một trong những 

cã i cứ được nêu trong các điều luật trẽn. Các quyết định tạm đinh chỉ hoặc
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đình chỉ giai quyết vụ án cúa Toà án cấp phúc thám đéu là chung thám, có 

hiệu lực thi hành ngay. Trường hợp có sai lầm và có kháim nghị thì giài 

quyết theo thủ tục giám đốc thám. Nếu có khiếu nại của các đươns sự thì 

giải quyết theo thú tục giái quyết đơn khiếu nại của cômi dàn.

Thứ tư: Toà án cấp phúc thám cũng tiến hành hoà giái eiữa các 

đương sự. Nếu các đương sự thoả thuận được với nhau về việc giái quyết 

vụ án trước khi mở phiên toà thì Thám phán lập biên bán hoà giai thành, 

trong đó phải nêu rõ nội dung việc iranh chấp và nhữne diều mà các 

đương sự đã thoả thuận được với nhau. V iệc  ra quyết định côna nhãn sự 

thoá thuận của đương sự hoặc đưa vụ án ra xét xử tại phiên toà phúc thám 

cũng dược thực hiện giống như ờ cấp so՛ thẩm. Cụ thế: Sau khi lập biên 

bản hòa giải thành, bán sao biên bản này phủi được gửi cho V iện kiếm sát 

nhân dân cùng cấp, cho tổ chức xã hội đã khới kiện vì lợ i ích churm (nếu 

có). Trong thời hạn 15 ngày, các đươníi sự có the thay đổi ý kiến; V iện 

kiểm sát, tổ chức xã hội đã khởi kiện vì lợi ích chung có thế phán đối. 

Nếu có ý kiến thay đổi hoặc phán đối, việc hoà iĩià i sẽ không thành. 

Thẩm phán phải chuẩn bị để đưa vụ án ra xét xứ tại phiên toà phúc thẩm. 

Ngược lại nếu đã hết 15 ngày mà không có ý kiến thay đổi hoặc phán đối, 

thì Thẩm phán ra quyết định công nhận sự thoá thuận cua đương sự. 

Quyết định này có hiệu lực pháp luật ngay (Xcm  thêm Công vãn số 

16/1999/KHXX ngày 1-2-1999 của T A N D  tối cao giải đáp một số vân đề 

về hình sự, dân sự, kinh tế, lao động, hành chính và tố tụng).

Trường hợp tại phiên toà phúc thám, các đương sự thoá thuận dược với 

nhau vé vấn đề giải quyết tronc vụ án, thì Hội dồng xét xứ phúc thấm ra 

quyết dinh công nhận sự thoà thuận đó. Quyết định này có hiệu lực pháp lý 

ngay sau khi tuyên.

Trong trường hợp Viện kiểm sát tham gia phiên toà phúc thẩm, thì 

trong thời hạn chuẩn bị xét xử phúc thẩm, hồ sơ vụ án phái được Toà án 

chuyển cho V iện kiểm sát nghiên cứu trong thời hạn 15 ngày.

Nếu đã hết thời hạn chuẩn bị xét xử phúc thấm, mà Toà án phúc thấm 

không ra được quyết định tạm đình chỉ giải quyết vụ án. quyết dinh dinh chi 

giải quyết vụ án hoặc quyết dịnh công nhận sự thoá thuận của dươnu sự, thì 

Toà án phúc thẩm phải mở phiên toà phúc thẩm. Tất nhiên phicn toà phúc 

thẩm có thể được mở sớm hơn, tại bất kỳ một thời diêm nào trong thời hạn 

chuẩn bị xét xử phúc thẩm, nhưng không được mở muộn hơn thời hạn này.
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Khi mớ phiên toà phúc thẩm, Toà án cẩp phúc thẩm không cần phải ra quyết 

định (Công văn số 16/1999/KHXX ngày 1-2-1999 của T A N D  tối cao).

1.4. Giái quyết việc sửa đòi nói dung kháng cáo, kháng nghị; rút 
khán ịỉ cáo, kháng nghị ớ cáp phúc thẩm

Trước hoặc trong phiên toà phúc thẩm, người kháng cáo có quvén sửa 

đổi nội dung dã kháng cáo hoặc rút khán” cáo, V iện kiểm sát có quyền sửa 

đổi nội dunc kháng nghị hoặc rút khána nshị theo quy định của Điều 60 

PLTTG Q CVAD S .

Trường hợp có người rút khán” cáo hoặc rút kháns nghị, thì Toà án 

cấp phúc thẩm phái ra quyết định chấp nhận việc rút kháng cáo, kháng nghị 

đó. Nêu có việc rút kháng cáo hoặc rút kháng nghị trước khi mờ phiên toà, 

thì Thấm phán của Toà án cấp phúc thẩm là người có thẩm quyền ra quyết 

định. Nêu việc rút kháng cáo hoặc khánc nehị tại phiên toà phúc thẩm thì 

Hội đồns xét xử phúc thẩm có thám quyển ra quyết định chấp nhận việc rút 

khán» cáo, rút kháne nghị.c I- c .
Hậu quá pháp lý của việc rút kháng cáo hoặc rút kháng nghị là bán án, 

quyết định sơ thẩm sẽ phát sinh hiệu lực pháp luật, do vậy trons quyết định 

chấp nhận việc rút kháng cáo hoặc rút kháng nghị, Toà án cấp phúc thẩm cũng 

cán phái tuyên rõ diều này đê làm cản cứ cho việc thi hành bản án sơ thẩm.

V iệc chấp nhận rút dơn kháng cáo hoặc rút kháng nghị thế hiện việc 

bảo đám quyền tự định đoạt của đương sự nói riêng cũng như quyền tố tụng 

cứa các chú thể nói chung. Do vậy trong mọi trường hợp, khi có người rút 

kháng cáo, hoặc rút kháng nghị, thì Hội đổng xét xử phúc thẩm đều phải ra 

quyẽt dịnh chấp nhận.

Trong trường hợp thấy việc xét xử của Toà án cấp sơ thẩm có sai lầm 

thì sau khi ra quyết định chấp nhận việc rút kháng cáo, rút kháng nghị, Toà 

án cấp phúc thẩm phái thông báo ngay cho Toà án có thám quyển giám đốc 

thẩm dể làm thủ tục cần thiết nhằm tiên hành việc xét xử giám đốc thẩm 

hoặc tái thấm đối với bán án, quyết định sơ thẩm đã có hiệu lực pháp luật 

theo quy định của pháp luật (Nghị quyết số 03/HĐTP ngày 19-10-1990 của 

TA N D  tối cao).

1.5. G iá i quyết kháng cáo quá hạn

Việc kháng cáo không trong thời hạn luật định, trường hợp kháng cáo 

trong thời hạn luật định nhưng khône nộp tạm ứno án phí. hoặc kháng cáo
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đúng hạn nhưng nộp tiền tạm ứng án phí sau khi đã hết hạn kháng cáo đều bị 

coi là kháng cáo quá hạn (đicin 4, mục VII, Nghị quyết sỏ 03/HĐTP ngày 

19-10-1990 của Hội đổng Thấm phán T A N D  tối cao hướng dẩn thực hiện 

một số quy định của PLTTGQ CVADS). Trong các trường hợp này. Toà án 

cấp sơ thẩm không phái gừi toàn bộ hổ sơ vụ án cho Toà án cấp phúc thẩm 

mà chi gừi đơn kháng cáo có kèm theo bàn sao bán án sơ thám và tài liệu 

xác minh cùa Toà án cấp sư thám về lý do kháng cáo không dúm> hạn, 

không nộp hoặc nộp tiền tạm ứng án phí phúc thẩm quá hạn. Tron ụ thừi hạn 

15 ngày ke từ ngày nhận được các tài liệu này, Toà án cáp phúc thám phài 

xem xét việc kháng cáo quá hạn dó bàng một Hội đồns xét xứ gồm ba Thám 

phán. Nếu Toà án cấp phúc thấm chấp nhận giải quyết vụ án theo trình tự 

phúc thám với lý do kháng cáo quá hạn thì Toà án cap sơ thẩm phai JỊỨÌ nsiay 

hồ sơ vụ án cho Toà án cấp phúc thẩm đê giái quyêt theo thú tục phúc thâm. 

Thời điểm Toà án cấp phúc thám nhận được hổ sơ vụ án do Toà Ún cap sư 

thẩm chuyến lên, trình tự xét xử phúc thẩm vụ án dó mới chính thức bát đáu.

Nếu Toà án cấp phúc thám không chấp nhận giai quyết với lý do 

kháng cáo quá hạn, thì bàn án sư thẩm sẽ phát sinh hiệu lực pháp luật. Toà 

án cấp sơ thẩm có trách nhiệm thông báo lại cho đương sự dã kháng cáo quá 

hạn biết, dồng thời giái thích cho đương sự đê họ có thê yêu cáu Toà án có 

thẩm quyển xem xét lại vụ án đó theo thủ tục giám đốc thám theo quy định 

của pháp luật.

2. X É T  X Ử  T H E O  T H Ủ  T Ụ C  P H Ú C  T H A M

2.1. Toà có thấm quyén xét xử phúc thám

Do phúc thấm là cấp xét xử Ihứ hai, nhằm kiếm tra tính hưp pháp và 

tính có căn cứ trong các bản án, quyết định sơ thẩm của T A N D  cấp dưứi. do 

vậy thẩm quyền tiên hành phúc thám thuộc vé Toù án cap trên trực tiếp cua 

Toà án đã xét xứ sơ thẩm. Theo Luật Tổ chức TAND , chức nàng phúc thẩm 

dân sự được tiến hành cụ thê như sau:

Thứ nhất: Toà dân sự TA N D  cấp tinh có thẩm quyền phúc thám những 

bản án, quyết định dân sự sơ thám chưa có hiệu lực pháp luật cúa T A N D  cấp 

huyện.

Thứ hai: Toà phúc thẩm T A N D  tối cao có thám quyên tiến hành phúc 

thẩm các bán án, quyết định sơ thẩm chưa có hiệu lực pháp luật cùa T A N D  

cấp tỉnh. Hiện nay theo Luật Tổ chức T A N D  thì T A N D  tối cao có ba toà
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phúc thám tại ba địa phương: Toà phúc thám T A N D  tòi cao tại Hà Nội; Toà 

phúc thám T A N D  tối cao tại Đà Naim; Toà phúc thẩm T A N D  tối cao tại 

'ITiành phố Hồ Ch í Minh. Việc xét xứ cua ba toà phúc thám này được xác 

định theo địa giới cùa ba miền: Toà phúc thám T A N D  tối cao tại Hà Nội có 

thám quyển phúc thấm các bán án. quyết định sơ thẩm chưa có hiệu lực pháp 

luật cua các Toà án cáp tính thuộc khu vực miền bãe. từ Hà Tĩnh trơ ra. Toà 

phúc thám T A N D  tối cao tại lTiành phố Đà Nẩnu có thám quyền phúc thẩm 

nhữne hán án. quvết định sơ thám chưa có hiệu lực pháp luật của T A N D  cấp 

tinh thuộc khu vực miền Trung. Toà phúc thám T A N D  tối cao tại Thành phố 

Hổ Chí M inh có thám quyền phúc thám những bàn án, quyết định sơ thám 

chưa có hiệu lực pháp luật của TAN D  cấp tinh thuộc khu vực tnién Nam.

2.2. Phiên toà phúc thẩm

Phiên toà phúc thẩm có nhiều diêm giốns với phiên toà sơ thẩm: 

Neưừi tham eia phiên toà pliúc thám phán lớn cũng là ngưừi đã tham gia 

phiên toà sơ thẩm, trình tự phiẽn toà phúc thám cũng gồm năm thù tục: thù 

tục bát đấu, thú tục xét hói. thu tục tranh luận, thủ tục nghị án và cuối cùng 

là thú tục tuyên án. Có một sổ điếm cần chú ý riêng cho phiên toà phúc thẩm 

như sau:
2.2.1. H ộ i đóng xét xứ  phúc thấm

Mục đích của việc phúc thám là đẽ kiem tra tính hơp pháp và tính có 

căn cứ trong các bán án. quyết định sơ thẩm chưa có hiệu lực pháp luật của 

TAN D  cáp dưới, nên thành viên 1 lội đỏng xét xử phúc thám là những người 

có khá nàng chuvên môn cao. đu kicn thức pháp luật cân thiết dể thực hiện 

muc đích này. Do vậy Hội đồng xét xứ phúc thám gổm ba Thẩm phán, trong

dó mọt Tliam phán giữ vai trò lam chu tọa cua phien toà.
2.2.2. G ia i quyết trường hop người tham g ia  ph iên  toà phú c  thấm  

vắng mặt

22.2.1. Đỏi với Kiếm sát viên:

Theo Điều 67, khoản 1 Pháp lệnh T T G Q C V A D S  thì V iện kiêm sát 

cùne cấp phải tham gia phiên toà phúc thám trong trường hơp V iện kiểm sát 

kháng nsihị. Ncu Kiếm  sát viên phai tham gia phiên toà vắng mặt thì Hội 

đổnc xét xử phái hoãn phiên toà. Tronn trường hợp V iện kiếm sát đã nhộn 

tlưjc yêu cầu của Toà án vé việc tham lùa phiên toil, nhưng V iện kiểm sát đã 

có thổne báo cho Toà án biết khóne tham eia phiên toù trong vụ án cụ thể 

đó thì Toà án vẫn tiên hành xét xứ theo thú tục chung (Xcm  Công văn số
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16/1999/KHXX ngày 1-2-1999 của TA N D  tối cao giải dáp một sô vấn đề về 

hình dự, dàn sự, kinh tế, lao động, hành chính và tô tụng).

2.2.22. Đối với nạười tham t>ia khác:

Theo quy định tại Điều 67 khoản 2, 3 Pháp lệnh TTG Q CVADS Toà án 

triệu tập, người kháng cáo, tổ chức đã khởi kiện vì lợi ích chung, nmrời có 

quyển lợi nghĩa vụ liên quan đến việc giải quyết kháng cáo, kháng nghị tham 

gia phiên toà. Người giám định, người làm chứng cần thiết cho việc giúi quyết 

kháng cáo, kháng nghị cũng được Toà án triệu tập. Trường hợp những người 

này vắng mặt thì Hội đổng xét xử sẽ hoãn phiên toà hoặc vẫn tiến hành phiên 

toà theo quy định tại khoán 2, 3 Điều 48 Pháp lệnh TTGQCVADS. Nguyên tắc 

chung cùa việc giải quyết là có người vắng mặt lần thứ nhất thì Hội đồng xét xử 
phải hoãn phiên toà để triệu tập lại, trừ trường hợp người vắng mặt đé niìhị Toà 

án xử vắng mặt họ và Hội đồng xét xử thấy yêu cầu của họ là có lý do chính 

đáng. Nếu vẫn có người váng mặt trong lán triệu tập thứ hai, thì cách giai quyết 

giống như ở tại phiên sơ thẩm. Công vãn số 310/NCPL ngày 24-12-1990 của 

TAN D  tối cao hướng dẫn thêm về vấn đề này như sau:

Thứ nhất: Đối với nguyên đơn kháng cáo, nếu Toà án đã triệu tập hợp 

lệ đến lần thứ hai mà nguyên đơn vẫn vắng mặt không có lý do chính đáng, 

thì cân cứ vào khoản 4 Điều 67 khoản 3; Điểu 46 và khoán 3 Điều 48 Pháp 
lệnh TTG Q CVADS, Toà án cấp phúc thẩm ra quyết định đình chi việc giải 

quyết vụ án ở cấp phúc thẩm và trong trường hợp này, bản án sơ thấm có 

hiệu lực pháp luật.

Thứ hai: Trong các trường hợp đương sự kháng cáo không phái là 
nguyên đơn hoặc đương sự không kháng cáo nhưng đã được triệu tập hợp lệ 

đến lần thứ hai mà vẫn vắng mật không có lý do chính dáng, thì căn cứ vào 
Điều 67 khoản 4, Điều 48 khoản 3 Pháp lệnh TTG Q CVADS, Hội đổng xct 

xử phúc thẩm vẫn tiến hành phiên toà (xử vắng mặt họ).
2.2.3. Phạm  vi xét xử  phúc thẩm

Về nguyên tắc, bán án, quyết định sơ thẩm bị kháng cáo, kháng nahị 

phẩn nào thì chi phần đó là chưa được thi hành và sẽ đưa ra xét xử theo trình 

tự phúc thẩm. Phần còn lại của bản án, quyết định không bị kháng cáo 

kháng nghị phát sinh hiệu lực và có hiệu lực thi hành. Trường hợp bán án, 

quyết định sơ thấm bị kháng cáo, kháng nghị toàn bộ, thì toàn bộ bán án, 

quyết định chưa đưa ra thi hành mà sẽ xét xử lại theo thủ tục phúc thẩm, trừ 

trường hợp quy định tại Điều 53, khoản 2 Pháp lệnh TTG Q CVAD S.
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2.3. Quyén hạn của Hợi đóng xét xứ cáp phúc thấm

Khi tiến hành phiên toà, một thành viên cúa Hội đồng xét xử trình bày 

nội dung của vụ án, quyêt định của bản án sơ thẩm và nội dung của kháng 

cáo kháng nghị. Trên cơ sớ này Hội đồng xét xử phúc thẩm tiên hành xem 

xét iriái quyết khárm cáo hoặc kháng nahị bàng trình tự giống như phiên toà 

sơ thám. Cuối cùng, Hội dons’ phúc thám ra bán án phúc thám thực hiện 

quyền hạn của mình quy định tại Điều 69 Pháp lệnh TTGQCVADS:
2.3.1. G iữ  nguyên bấn án sơ thẩm

Trong trường hợp này. Hội đồng xét xứ phúc thấm bác kháng cáo hoặc 

kháng nghị vì kháng cáo, khánu nghị không có cãn cứ và Toà án cấp sơ 

thấm đã xét xứ là đúng.
2.3.2. Sửa bàn án sơ thấm

Nêu qua việc xét xừ phúc thấm. Hội dồng xét xử thấv việc điéu tra đã 

dầy du, nhưng Toà án sơ thẩm iĩiái quyết vụ án không đúnc pháp luật, thì 

Hội đồng xét xử có thế sửa bán án sơ thấm đẽ ra bán án mới. Do bản án mới 

sẽ có hiệu lực pháp luật ngay nên việc sửa án cơ bán phái không được làm 

thay đối tình trạng của các bên đương sự.
2.3.3. Huỷ bấn án sơ thấm đê xét xứ  sơ thấm lạ i
V iệc huỷ bán án sơ thẩm thực hiện trone các trường hợp sau đây:

- V iệc đrều tra của Toà án cáp sơ thẩm là không đầy dú mà Toà án cấp 
phuc thám không thế bổ sung được. Từ việc điểu tra không đầy đủ này đã 

đưa đến việc Toà án sơ thẩm ra bán án hoàn loàn không có căn cứ và không 
hợp pháp. Nói cách khác, đây là trường hợp mà Toà sơ thám đã xét xử sai. 
Trường hợp này Hội đồng xét xứ phúc thám có thế huỷ bán án đó đê xét xừ 
lại từ đáu để không những báo đàm quycn lợi cho các bên mà còn bảo dám 

quvền kháng cáo, kháng nghị cho các chú thể tô tụng theơ quy định của 

phap luật.
- V iệc xct xử của Toà án sơ thẩm có những vi phạm nghiêm trọng về 

thi. tục tố tụng như: xét xử sai thẩm quyén. thành phẩn Hội đồng xét xử sơ 

thám khôrm đúng quy dịnh của pháp luật, hoặc.Tớà sơ thẩm đã không tiến 
hành hoà giái giữa các dương sự trước khi mở phiên toà...

2.3.4. R a  quyết đ ịnh tạm đình ch i nêu có những căn cứ được quy 
địr.h tại khoan 1 Đ iếu 45 Pháp lệnh T T G Q C V A D S  hoặc quyết đ ịnh đ ình  
ch. g iả i quyết vụ án nêu có những căn cứ được quy đ ịnh tạ i Đ iêu 46 Pháp  
lệr.h

Bán án phúc thấm có giá trị là chung thẩm, có hiệu lực thi hành.
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2.4. Thú tục phúc thẩm các quyết định sư thám bị kháng cáo, 
kháng nghị

Khi phúc thẩm các quyết định cúa Toà án cap sơ thẩm bị kháng cáo. 

kháng nghị, bao gồm quyết định tạm đình chỉ và quyết định dinh chí iiiái 

quyết vụ án. Toà án phúc thẩm không phái mớ phiên toà (theo Điều 70 Pháp 

lệnh TTGQCVADS). Toà án cấp phúc thẩm khône phài triệu tập các dương 

sự, trừ trường hợp cần phải na he ý kiến của họ trước khi quyết định. Trong 

trườrm hợp này, việc phúc thẩm dược thực hiện bàng một Hội dồna 2 ồm ba 

Thẩm phán. Các Thẩm phán sẽ thảo luận để giải quyết khárm cáo, khánc 

nghị. Nếu đại diện Viện kiêm sát nhân dân cùng cấp tham nia phúc thám thì 

Hội đồng xét xử sẽ nghe ý kiên của Kiếm sát viên về việc giái quyết kháng 

cáo, kháng nghị trước khi quyết định. Tuỳ từns trưcms hợp, Hội đổng xét xử 

có thể ra quyết định giữ nguyên, sửa hoặc huỷ quyết định của Toà án cáp sơ 

thẩm. Các quyết định phúc thẩm cũntỉ như nhũn 2 bán án phúc thẩm có aiá 

trị chung thẩm, có hiệu lực thi hành.
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III. KỶ NẦNG GIẢI QUYẾT MỘT sô LOẠI vụ ÁN cụ THÊ

1. K Ỷ  N Ă N G  G IẢ I Q U Y Ê T  C Á C  T R A N H  C H Ấ P  V Ê  N H À  Đ Â T

1.1. Đặc điếm các tranh chap vé nhà đất

Nhà ờ và đất đai là nhữnu bất động sán có giá trị lớn và có ý nghĩa đặc 
biệl đối với đời sống và hoạt dộng cùa mỏi cá nhân, mỗi hộ ỉíia đình cũng 
như mồi đơn vị sản xuất kinh doanh. Xuất phát từ nhu cầu chỗ ở, sàn xuất 
kinh doanh mà các cá nhân, tổ chức tham lỉia vào các giao dịch kinh tế, dàn 

sự đế thoá mãn các nhu cầu khác nhau vổ nhà ở và đất đai. Tranh chấp về 
nhà đất phát sinh trên nhiều lĩnh vực với các quan hệ pháp luật khác nhau và 

thuộc thấm quyển giải quyết cùa các ngành các cấp khác nhau.
Trong lĩnh vực dân sự, tranh chấp về nhà đất là các tranh chấp phát sinh 

lừ các giao dịch dân sự như mua bán, chuyên nhượng, đổi, tặng, cho. thừa kế. 
cho thuê, cho ở nhờ v.v... mà có đối tượng giao dịch là nhà ở, đất đai.

Thực tiền giải quyết tranh chấp dân sự ờ Toà án trong nhiểu năm cho 
thấy tranh chấp về nhà đất là loại việc nhiều nhất so với các loại khác, chiếm 
tỷ lệ từ 70-80% tổng số vụ được thụ lý giải quyết hàng năm. Ngay trong các 
vụ án ly hôn thì số vụ ly hôn có tranh chấp về nhà đất cũng chiếm một tỉ lệ 
đáng kế. V ì vậy, việc Thẩm phán tìm hiểu đế có những hiểu biết, những kỹ 

năng nhât định khi giái quyêt loại tranh châp vẻ nhà đât có ý nghĩa thực tiển 
trong giái quyết công việc hàng ngày.

So với các tranh chấp dân sự khác tranh chấp vể nhà đất có những đặc 
điểm riông và chính những đặc điểm riêng này đòi hòi Thẩm phán khi giải 
quyết phải cỏ những kỹ năng đặc thù.

- Đặc điểm đầu tiên và quan trọng nhất cùa các tranh chấp vé nhà đất 

đó là: có đối tượng tranh chấp là nhà đất.
Nhà đất trong các vụ tranh chấp thường rất đa dạng:
Về nhà ở:
- Đa dạng vì tính chất sở hữu như nhà ở thuộc sở hữu tư nhân, sở hữu 

tập thể, sở hữu Nhà nước.
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- Nhà ờ gắn liền với quyển sử dụne đất hợp pháp.

- Nhà ở trên đất chưa có quyền sử dụng hợp pháp.

Về đất đai: cũng rát nhiéu loại tranh chấp:

- Tranh chấp đất ở.

- Đất canh tác đất 5%, đất nông nghiệp, trồng rừng, nuôi trổne thuỷ

sản).

- Đất trên đó có công trình kiến trúc, cây cối lưu niên.

Chính những tính chất của đối tượng nhà đất là tiền đc làm phát sinh 

các đặc điểm khác của tranh chấp nhà đất.

Đặc điểm thứ hai cúa các tranh chấp nhà đất là có tính phức tạp và 

quyết liệt trong các vụ tranh chấp. Đặc điểm này có nguyên nhân một phần 

do việc thay đổi chế độ sở hữu đôi với đất đai và do chê độ quản lý nhà đất 

cũng như việc xây dựng và phát triển quỹ nhà ở trong nhiều năm qua còn 

yếu kém, chưa đáp ứng được đòi hỏi của chính sách quản lý và nhu cầu cuộc 

sống của nhân dân.

Hiện nay, Toà án vẫn đang thụ lý và giải quyết cả những tranh chấp 

xuất phát từ các giao dịch dân sự xác lập từ những nãm cùa thập kỷ 40-50 

của thê kỷ 20, với những biến động phức tạp về chủ sở hữu, về người quán 

lý, sử dụng, về kết cấu nhà đất, vể nghĩa vụ cúa các bén tranh chấp. Có vụ 

sau 8-9 lần xét xử ở các cấp Toà án với mấy chục năm theo kiện sự viộc vẫn 

chưa được giải quyết triệt để. Những vụ án liên quan đến quyền sở hữu nhà, 

quyến sử dụng đất thường bị khiêu nại, kéo dài vì việc xác định giá trị của 

đối tượng nhà đất theo cơ chế hiện nay ở Toà án vẫn còn xa với giá trị thực 

tế của nhà đất. Dẫn đến việc tranh chấp đê được chia nhà đất bằng hiện vật 

trở nên gay gát, căng thảng. Đặc điểm này đòi hòi Thẩm phán píhải (lầu tư 
thời gian, công sức trong quá trình điều tra thu thập chứng cứ và trong việc 

hoà giải giữa các đương sự.

Đăc điểm thứ ba của các tranh chấp vể nhà đất là thuộc thẩm quyển 

giải quyết của nhiéu cơ quan khác nhau. Đối với nhà ở, tuỳ theo tính chất sở 

hữu, mà các tranh chấp do T A N D  giải quyết hoặc do cơ quan là c hủ sở hữu 

nhà ở giải quyết. Đối với đất đai, tuỳ thuộc vào đất tranh chấp đã có giấy 

chứng nhận quyền sử dụng đất theo Luật Đất đai năm 1993 hay chưa để xác 

định thẩm quyền giải quyết thuộc T A N D  hay u ỷ  ban nhân dân các cấp. 

Hoặc đối với đất trên đó có tài sản như công trình kiến trúc hoặc cây lâu 

năm thì không phải mọi tranh chấp đểu thuộc thẩm quyển giải quyết của Toà
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án. Đặc điếm này, đòi hỏi Thám phán hết sức lưu ý trong việc điéu tra, thu 

thập chứng cứ đê xác định dúne thẩm quyền khi giái quyết các tranh chấp về 

nhà đất.

Đặc điểm thứ tư là: Chính sách, pháp luật ve nhà đất được ban hành 
nhiều và thay đổi qua các giai đoạn lịch sứ cùa đất nước. V ì vậy tranh chấp 

ve nha đất phát sinh rừ các giao dịch dân sự dược xác lập ở nhũng thời điểm 

khác nhau thì được áp dụng những quy phạm pháp luật khác nhau và giải 

quyết không giống nhau. Đặc điếm này lưu ý Thẩm phán khi giải quyết phải 

lựa chọn quy phạm pháp luật phù hợp với từng thời điểm giao kết hợp đồng 

và vớ time loại quan hệ pháp luật.

1.2. Xác định thẩm quvén giải quvết các tranh chấp về nhà đất:

Đế xác định ihẩm quyền giải quyết một vụ tranh chấp nhà đất, Thẩm 

phán :án lưu ý đến những tình tiết sau đày:

- Thời điếm xác lập giao dịch liên quan đến nhà đất.

- Tính chất sở hữu của nhà đất (thuộc sở hữu tư nhân hay sở hữu Nhà

nước

- Tính pháp lý của đất đai (có giấy chứng nhận quyền sử dụng hợp 

pháp heo Luật Đất đai 1993 chưa).

- Các chủ thế tham gia giao kết hợp đổng, mục đích giao kết hợp đồng.

Trên cơ sở phân tích những tình tiết nêu trên Thẩm phán có thể đi đến

xác dnh thẩm quyền giải quyết vụ án cụ thể.
1.2.1. Thẩm quyền g iả i quyết các tranh chấp vê nhà ở:

- Tranh chấp về nhà ở thuộc sở hữu tư nhân thuộc thẩm quyền giải 

quyế của Toà án (trừ loại việc liên quan đến xây dựng trái phép thuộc thẩm 

quvểi giải quyết của Uỷ ban nhân dân các cấp).

Nếu tranh chấp phát sinh từ giao dịch dân sự được xác lập trước ngày 

1/7/P91 thì Toà án áp dụng Nghị quyết số 58/1998/ƯBTVQH 10 ngày 

20/8/1998 đế giải quyết.

Tranh chấp phát sinh từ giao dịch dân sự được xác lập từ ngày 

1/7/P91 đến ngày 30/6/1996, Toà án áp dụng các quy định Pháp lệnh nhà ở 
để giũ quyết.

Còn các tranh chấp phát sinh thì giao dịch dân sự được xác lập từ ngày 

1/7/1 >96 trở đi thì Toà án áp dụng các quy định của BLD S  để giải quyết.

- Đối với tranh chấp nhà ở thuộc sở hữu Nhà nước thì có sự phân biệt 

thẩmquyén phụ thuộc vào thời điểm xác lập giao dịch. Nếu tranh chấp phát
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sinh từ giao dịch dân sự được xác lập trước ne ày 1/7/1991 (trước ngày Pháp 

lệnh nhà ở có hiệu lực pháp luật) - thuộc thám quyẻn aiải quyết cùa Uy ban 

nhân dàn (ví dụ tranh chấp các diện tích nhà thuê cua Nhà nước), căn cứ 

Thông tư ՕՅ/l՜I LN /TAN D TC -VKSN D TC  ngày 10/8/1996 hướrn: dẫn áp 

dụng pháp luật theo Nghị quyết Quốc hội về việc thi hành BLDS.

Nếu tranh chấp pháp sinh từ giao dịch dân sự xác lập từ ngày 1/7/19l) 1 

trờ đi thì thuộc thẩm quyền giải quyết của T A N D  (Điều 14 Pháp lệnh nhà ở).

Kh i thụ lý và giải quyết các tranh chấp về nhà ở thuộc sử h ữ u  Nhà 

nước cán chú ý phân biệt giữa tranh chấp giải quyết bằne thú tục hành chính 

(do cơ quan quàn lý Nhà nước về nhà ờ iiiài quyết) và tranh chấp được giái 

quyết bàng thù tục tố tụng dân sự. V í dụ, A  và B cùng đang sử dụng một 

diện tích nhà ờ thuộc sở hữu Nhà nước, nhưng chưa được ký hợp đổng thuê 

nhà với Nhà nước. Kh i có chú tnrơrm ký hơp dồng, cơ quan quàn lý nhà đã 

ký hợp đổng với A, mà không ký với B. B tranh chấp vé quyền được ký hựp 

đổng thuê nhà. Tranh chấp này thuộc thẩm quyền ciải quyết của Uỷ ban 

nhân dân; v í dụ khác, A  có họp đổng thuê nhà của Nhà nước A  đã chuyến 

nhượng hợp đồng cho B. Nhưng do có tranh chấp vổ các nghĩa vụ và quyền 

lợi mà hai bên đã thoả thuận, A  khòng đồng ý chuyển nhượng hợp đồng cho 

B nữa, mà yêu cầu huý bỏ hợp đồng chuyển nhượnc iỉiữa 2 bèn. Tranh chấp 

này thuộc thẩm quyền giãi quyết của Toà án.

- Kh i thụ lý giải quyết các tranh chấp về nhà ở cần chú ý đến các đối 

tượng nhà ở thuộc diện vắng chú hoặc đã được Nhà nước quán lý, cải tạo 

theo chính sách cải tạo xã hội chủ nghĩa về nhà ờ. Về nguyên tắc, những đối 

tượng này thuộc sở hữu của Nhà nước. Tranh chấp vể nhà ở loại này thuộc 

thẩm quyền giải quyết của Uỷ ban nhân dân, không thuộc thẩm quyền giái 

quyết của Toà án.

Ngoài ra, cũng cần lưu ý đổ phân biệt các tranh chấp vế nhà ở nhưng 

được giải quyết theo thủ tục tô' tụng kinh tế nếu các giáo dịch này có mục 

đích sản xuất kinh doanh, được giao kết giữa pháp nhân với pháp nhân, giữa 

pháp nhân với cá nhân có đăng ký kinh doanh. V í dụ tranh chấp về hợp đồng 

thuê cửa hàng để kinh doanh ãn uống giữa Công ty kinh doanh nhà với cá 

nhân có đăng ký kinh doanh ngành hàng ăn uống. Tranh chấp này tuy có 

liên quan đến nhà ở, nhưng là tranh chấp về hợp đồng kinh tế. Tranh chấp 

này thuộc thẩm quyền giải quyết của Toà án nhưng được giải quyết theo thủ 

tục tố tụng kinh tế.
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ỉ  .2.2. Thấm  quyên g ia i quvẽt các tranh chấp vé đất đai

- Đối với tranh chấp đát đai các loại như đát ừ. đất nồnu nghiệp, đất 

trổng rừiia. nuôi trồng thuý sán nêu đã có íiiấy chứng nhặn quyén sử dụng 

đất theo Luật Đất đai năm 1993 thì thuộc thám quyền eiài quyết của Toà án, 

Lhct) Diều 38 khoản 3 Luật Đát đai năm 1993.

- Đối với đất đai các loại, mà chưa được cấp giấy chứne nhận quyền sử 

(June đất theo Luật Đất đai 1993. nếu có tranh chấp thuộc thẩm quyền giải 

quvét cùa Uỷ ban nhàn dân các cãp (căn cứ Điều 38 khoản 2 Luật Đất đai 

1993). Cần lưu ý, ớ một số địa phươna, từ năm 1991 đã được cấp thí điểm 

ai ấy ehứnc nhận quyén sử dụng đất (theo Luật Đất đai nãm 1987). cũng có 

bìa màu đò, nếu có tranh chấp loại đất này, cũng do Uỷ ban nhân dân giải 

quyết.

- Đối với các tranh chấp vè tài sàn như nhà ở. công trinh kiên trúc, cây 

cối lâu năm gán liền với quyền sử dụníi đất. thì thám quyển giái quyết tranh 

chấp được xác định theo Thông tư liên ngành số 02 /TAN D TC-VKSN D TC - 

T C Đ C  ngày 28/7/1997.

Cần lưu V là nếu trên diện tích đất chưa được cấp giây chứng nhận 

quyền sứ dụng đất theo Luật Đất đai 1993. nêu có tài sán như nhà ờ, công 

trình kiến trúc, cây lưu niên, nhưng không có tranh chấp vé những tài sản này, 

mà chi tranh chấp vé quyền sử dụng đát thì do Uý ban nhân dân giải quyết.

- Riêng các tranh chấp về hợp đổng chuyến nhượng quyển sử dụng đất 

được xác lập trước neày 15/10/1993 (tức trước ngày Luật Đất đai năm 1993 

có hiệu lực) thuộc thẩm quyén giải quyết cúa Uý ban nhân dân (CV  sô 

16/1999/KHXX giải đáp một số vấn đề vổ hình sự, dân sự, kinh tế, lao động 

và hành chính).

- Khi giâi quyết các tranh chấp vé đất đai cần chú ý phàn biệt giữa vụ 

án giái quyết theo tố tụng hành chính với tô tụng dân sự. V í dụ: Khiếu kiện 

do cấp giây chứng nhận quyển sử dụng đất, không đúng do sai thẩm quyền 

hoặc sai đối tượng do Toà án giải quyết theo thù tục tố tụng hành chính.

1.3. K ỹ  năng điều tra, xác minh vụ án tranh chấp về nhà đất

Cũng như việc giải quyết các vụ án dân sự, khi giải quyết các tranh 

cháp vé nhà đất, Thẩm phán vẫn phải tuân theo những quy định của pháp 

luật đê nắm vững nội dung vụ án, thu thập và xác minh đầy đủ các chứng cứ 

cần thiết cho việc giải quyết vụ án, áp dụng đúng pháp luật đê quyết định, 

cuổi cùng là ra một bản án thấu tình, đạt lý. Tuy nhiên, vì đối tượng tranh
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chấp giữa các đương sự là nhà đất, nên ngoài những kỹ năng thông thường, 

trong quá trình giải quyết vụ án, thì khâu thụ lý, điều tra cho đến khí ra 

quyết định hay bản án, Thẩm phán cần chú ý trau dồi cho mình một số kỹ 

nâng cần thiết khi làm việc với đối tượng là nhà đất.

Những kỹ năng đó có thể tập trung dưới những vấn để cụ thế sau:
1.3.1. P h ả i nám vững nguồn gốc và cán cứ  pháp lý của nhà đất 

đang tranh chấp

Khi có tranh chấp về nhà đất (hoặc là nhà ở, hoặc là đất đai...) điéu 

đầu tiên cần quan tâm là nhà đất này có nguồn gốc như thê nào, ai là chú sở 

hữu, hoặc là người có quyền sứ dụng hợp pháp nhà đất.

V iệc xác định chủ sở hữu nhà hoặc chủ sử dụng hợp pháp đất đai trong 

nhiều trường hợp không phải đơn giản. Ngoài một số lì (khoáng 30%) nhà 

đất đã được cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà và quyền sử dụng đất 

theo Nghị định 60/CP ngày 7/5/1994 thì phần lớn nhà đất có tranh chấp vẫn 

chưa có lý lịch “ rõ ràng” mà phải thông qua kháu điều tra, xác minh mới 

khảng định được.

V í dụ: - Nhà ở thuộc sở hữu tư nhân, đã có bàng khoán đién thổ do 

chính quyền cũ cấp, nhưng khi đương sự khởi kiện đòi nhà cho thuê thì Toà 

án vẫn phải xác minh xem nhà đó trong giai đoạn cải tạo nhà cửa có thuộc 

diện cải tạo không và đã bị quản lý phần nào chưa (theo Nghị định 19/CP 

ngày 29/6/1960);
- Nhà ở do đương sự xây dựng trẽn đất công chưa được cấp sử dụng 

hợp pháp. Kh i có tranh chấp khởi kiện tại Toà án, ngoài việc phải có tài liệu 

chứng cứ chứng minh ai là người xây dựng nhà, Toà án còn phải xác định 

diện tích đất đó có nằm trong quy hoạch hay không, có được tổn tại hay 

không để khi giải quyết tranh chấp về nhà ờ Toà án sê giải quyồt luôn hoậc 

là chỉ tạm phân định quyền sử dụng đất (theo hướng dẩn của Thông tư liên 

tịch 02 ngày 28/7/1997).

V iệc xác định chủ sở hữu nhà đất hay chủ sử dụng hợp pháp đất đai 

không những có ý nghĩa trong việc giải quyết nội dung vụ án mà còn rất 

quan trọng về mặt tố tụng, khi xác định người khởi kiện có tư cách đi kiện 

hay không, cũng như xác định phạm vi đương sự và tư cách của đương sự 

tham gia trong vụ án.

Trường hợp đương sự chưa có giấy tờ chứng nhận họ là chủ sở hữu nhà 

hoặc chủ sử dụng đất hợp pháp, nhưng có những căn cứ để xác định họ có
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quvcn sở hữu nhà đất thôim qua một íiiao dịch dân sự, chảng hạn như hợp 

đổng mua bán nhà đất. dối nhà dát. làn í! cho hay dược hưởng thừa kế v.v... 

thì Toà án cán phái thu thập và đánh giá các chứng cứ liên quan đến việc 

chuycn dịch quyền sớ lurũ nhà đát đỏ. Đè đánh iiiá việc chuyên dịch nhà ờ 
hav quyổn sử dụng đát có hợp pháp hay khóne cần căn cứ và các quy định 

tại Điểu 131 BLDS để xem xét.

Nhà đất là loại tài sán dược pháp luật quy dịnh phải đăng ký quyền sở 

hữu. quyền sử dụng, nên mọi giao dịch liên quan đến nhà, đất đều phải tuân 

theo một hình thức nhát định: bằng văn bán và có xác nhận của công chứng 

hoặc Uý ban nhàn dân có thám quyền.

V ì vậy, quá trình điều tra thu thập chứne cứ Toà án cần xác định việc 

chuyên dịch quyền sờ hữu nhà ở hay quvén sứ dung đất giữa các đương sự 

có tuủn theo các quy định cùa pháp luật về hình thức hay không? Nội dung 

của các giao dịch về nhà đất cùng cán dược Thẩm phán quan tàm vì nếu nội 

dun« và mục đích giao dịch trái pháp luật, trái đạo đức xã hội sẽ làm cho 

giao dịch đó bị vô hiệu. Thực tè hay gặp việc bán nhà, hoặc chuyển dịch 

quyền sử dụng đất thuộc quvền sờ hữu chung, nhưng chưa được những người 

đồng sở hữu, đổng sử dụng đồng ý. Việc chuycn dịch như vậy là vi phạm 

pháp luật.

Ngoài việc xác định chủ sớ hữu nhà, chú sử dụng đất đang tranh 

chấp, Toà án cũng cần xem xét tính hợp pháp của nhà đất đang tranh chấp 

để nắm vững những trường hợp nhà đất tranh chấp đã thuộc diện giải toả, 

bị thu hồi, bị cấm chuyển dịch đê’ thực hiện một nghĩa vụ dân sự khác 

v.v... Vấn để này cũng rất có ý nghĩa trong đường lối giải quyết vụ án, vì 

đã chứa dựng nội dung trái pháp luật, có thê dẫn đến hợp đổng vố hiệu. 

Trong trường hợp có những biếu hiện có một hay các bên không tự 

nguyện khi giao kết hợp đồng Thẩm phán cần tìm hiểu nguyên nhân vì 

đâu để đánh giá giao dịch về nhà đất đó có vi phạm nguyên tắc tự nguyện 

khi giao kết hợp đồng hay không?
1.3.2. X ác  đ ịnh tình trạng thực té của nhà đất đang có tranh chấp

Đây chính là việc Toà án thu thập chứng cứ, điều tra xác minh để nắm 

vững nhà đất đang tranh chấp có diện tích bao nhiêu, ờ vị trí cụ thể nào, hình 

dáng, kết cấu ra làm sao và có giá trị bao nhiêu.

Khi xem xét những vấn đề nêu trên, cần lưu ý những tình huống 

thường gãp sau đây:
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- Diện tích đất thực tê lớn hơn hoặc nhỏ hơn so với diện tích tronii ciấy 

chứng nhận. Căn cứ Còng vãn số 16/1999/KHXX naày 01/02/1999 mà 

TAN D  tối cao giải đáp một số ván đề về hình sự, dàn sự, kinh tè. lao động, 

hành chính, Toà án có thê giải quyết như:

- Trong trường hợp diện tích đất thực tế rộns hơn hoặc nhó hơn diện 

tích đất có trong giấy chứng nhận quyền sử dụna dât, nhưng nêu theo sổ địa 

chính thì diện tích đất thực thế theo đúng mốc và chi giới giao đất thì Toà án 

giải quyết theo diện tích thực tế cùa đất đó. Trường hợp theo sổ địa chính, 

diện tích đất thực tê có một phán ngoài mốc và chi giới íỉiao đất. thì Toà án 

chi giải quyết theo diện tích dất thực tê trong mốc và chi giới iíiao đát mà 

chưa có giấy chứng nhận quyển sứ dụng đất là thuộc thám quyén giái quyết 

của Ưỷ ban nhân dân cấp có thẩm quyền.

- Nhà ở đã có sự thay đổi (làm tăng hay giảm eiá trị sử dụng) kế từ khi 

xác lập giao dịch cho đến khi có tranh chấp. Trưừns hợp này CĨ1I12 phái xác 
định còng sức cùa đương sự đã duy trì, bảo dưỡng hoặc xây mới V.V....

- Định giá nhà đất, quyền sử dụna đất đê xác định giá trị cúa tài sán 

đang tranh chấp. Khi định giá chú ý đến Công văn hướng dản cua T A N D  tối 

cao số 92/2000/KHXX ngày 21/7/2000 là giá trị quyền sứ dụng đất được xác 

định theo giá thực tê chuyển nhượng tại địa phương nơi có đất đang tranh 

chấp đối với từng loại đất vào thời điểm xét xử sơ thẩm.

Ở đây thường gập một thực tế là đối với nhà ở thuê thuộc quyền sở hữu 

của Nhà nước, khi các đương sự có tranh chấp về quyền sử dụnc nhà của 

Nhà nước thì thực chất đây là quyền có giá trị, nhưng các cơ quan chuyên 

môn khi được mời tham gia Hội đồng định giá thường không xác định được՝ 

giá trị quyén thuê nhà là bao nhicu, làm cho việc xét xử của Toà án gặp khó 

khăn.
1.3.3 X á c  đ ịnh yêu cầu cụ thê của các đương sự đối vói nhà đất 

đang tranh chấp

Đây là việc Toà án xác định yêu cầu cụ thê và khả nãng thực tế của 

các đương sự, v í dụ như:

- Nhu cầu vể chỗ ở, nhu cầu do đời sống khó khăn trong các vụ án đòi 

nhà cho thuê, cho ở nhờ.

- Nhu cầu được chia bằng hiện vật nhà đất, khả năng thanh toán cho 

các đương sự khác bằng giá trị khi tài sản không đủ điều kiện chia đéu cho 

các bên trong các vụ án chia thừa kế.
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- Yêu cấu về chỗ ở cua nsnrời vợ (hay chồng) khi ly hôn.

- Nhu cáu sử dụng đát và dieu kiện trực tiếp sử dụng đất đúng mục 

d.ch trong các vụ án chia thừa kế quyền sử dụng đất nông nghiệp đế trồng 

cày hàng năm hoặc nuôi trồng thuỷ sán (theo Điều 740 BLDS).

1.4. Hoà giải vụ án tranh chấp vé nhà đất

Vé cơ ban. các quy định chung của pháp luật về thủ tục, phạm vi hoà 

si ái cua vụ án dàn sự được áp dụ na khi hoà giái vụ án tranh chấp về nhà đất. 

Nhưng do các đặc điếm của đối tượng nhà đất nên khi tiến hành hoà giải, 

Thám phán cần chú V nhữnc vấn đề sau:
1.4.1. Chuẩn bị cho việc hoà g iai

Trước khi tiến hành hoà siái Thám phán phải nghiên cứu hồ sơ vụ án, 

nám vững các tình tiết quan trọng cùa vụ án. Trong đó cần hiểu rõ nguyên 

nhân dẫn đến việc tranh chấp giữa các dươnsi sự, mâu thuần chủ yếu tồn tại 

siữa các bên cũniỉ như nguyện vọng và lợi ích cúa từng bên. Thỏns qua tài 

liệu trong hổ sơ, qua tiếp xúc với đương sư. Thám phán cần nắm bắt thái độ 

tâm lý cùa họ, đế chuẩn bị kê hoạch, có phươns pháp khuyên khích mặt tích 

cực. thiện chí hoặc siáo dục, thuyết phục làm hạn chế những mặt tiêu cực, 
không đúne mức của đươna sự.

1.4.2. Tiến hành việc hoa g ió i
Trong các vụ án tranh chấp về nhà đất, lợi ích luôn luôn là sự chi phôi 

mạnh mẽ đến các đươns sự. V ì vậy. khi hoà giải, tuỳ từng loại quan hệ pháp 

luật cụ thể, ngoài việc phân tích lỗi của các bên trong việc vi phạm hợp 

đồng, thì Thấm phán cần có phương hướng để dune hoà lợi ích giữa các bên, 

rút neán khoáng cách về lợi ích giữa các bên,

Cần hai ý rằng. \0u tô ổn (linh, hơp pháp trong việc sử dụng, sớ hữu 

nhà dát cũng rất có ý nghĩa dối với các đưcrng sự; việc phải chịu án phí, phái 

chờ đợi các thủ tục hành chính, chờ thi hành án cũns làm các đương sự tích 

cực hem trong tiến trình hoà giái.

- Đối với các vụ tranh chấp nhà đất mà phái chia quyền sở hữu nhà, chia 

quyến sử dụng đát, Thấm phán cán hoà giái cụ thế trong việc chia hưởng bàng 

hiện vật hay bàng giá trị giữa các dươrm sự.
1.4.3. B ién  bản hoà g iờ i thành

Khi các đương sự thoả thuận được với nhau về cách giái quyết vụ án 

thì Toà án lập biên bản hoà giai thành làm căn cứ để ra quyết định công 

nhãn sự thoá thuận của các đương sự.
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Biên bán hoà giải thành phái dược՝ iihi đáy du, rỏ ràng sự thoá thuận 

của các bẽn về quyển và nghĩa vụ cụ thè của mỗi bẽn.

Khi đề cập đến đôi tượng nhà đất phái ghi cụ the số nhà. clườntĩ phô, 

diện tích, số thửa, tờ bản đổ nào, năm nào.

- Nếu thoá thuận phân chia nhà đất phái ghi cụ thê vị trí cùa tìrns diện 

tích, ranh giới giữa các diện tích khác nhau, các lôi đi chung, các cóng trình 

phụ sử dụng như thế nào.

- V iệc xây nsãn giữa các diện tích với nhau cũng cán được ehi rõ đế 

sau này khỏi .tranh chấp.

1.5. Phiên toà xét xử tranh chấp về nhà đát

Khi tiến hành xét xứ vụ án tranh chấp về nhà đất, Thẩm phán thực hiện 

các bước như phiên toà xét xử vụ án dân sự thônii thường. Đicm khác biệt 

cần lưu ý dược tập trung ớ phần xét hỏi.

Để cuộc điều tra công khai tại phiên toà thu dược kết quá Thẩm phán 

cấn chuẩn bị trước kế hoạch xét hỏi.

Tuỳ vào quan hệ pháp luật tranh chấp, cũng như tuỳ thuộc vào mức độ 

sáng rõ của các tình tiết trong vụ án mà Thẩm phán vạch sán kế hoạch cần 

xét hỏi ai. xét hỏi vân đề gì. Dưới đây là một số vấn đé cơ bán cần được làm 

rõ trong khi xét hỏi.

1. Cần đặt câu hỏi để làm rõ chú sở hữu nhà hay chủ sứ dụng hợp pháp 

đất đai, người đang quán lý sứ dụng nhà đất trên thực tế; Nêu có tranh chấp 

vế quyền sở hữu nhà ở hay quyền sử dụng đất thì phái hói rõ đế có cư sở kết 

luận. Các tình tiết cần làm rõ để xác định nội dung này là các căn cứ đê xác 

lập quyển sở hữu nhà, hoặc quyén sử dụng đất, thừi gian quản lý sứ dụng 

nhà đất, việc thực hiện kc khai đăng ký nhà đất như thê nào, có xác nhặn của 
cơ quan có thẩm quyển không, có ai làm chứng không, ne ười dứng tên kê 

khai trong sổ sách giấy tờ là ai, người đóng sóp các khoản tiền dền bù hoa 

màu, lệ phí hay thanh lý nhà đất... các loại giấy tờ biên nhận.

Kết quả phần xét hỏi này phải xác định được nhà đất đang tranh chấp 

thuộc sở hữu của ai, có hợp pháp hay không

2. Xét hỏi đê xác định eiao dịch giữa các bên dương sự thuộc quan hệ 

pháp luật nào để vận dụng các quy định cùa pháp luật điều chinh quan hệ 

pháp luật đê’ giải quyết vụ án. Nếu việc thoả thuận giữa các bên được xác lập 

bằng vãn bản thì Thẩm phán cần chú ý khai thác các tình tiết làm cho eiao
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dịch đó có hiệu lực pháp luật hay vồ hiệu (các yếu tô này được quy định tại 

Điều 131 BLDS). Ncu có yếu tố giao dịch vé nhà ớ vỏ hiệu thì Thẩm phán 

cần xét hỏi làm rõ cư sớ dô giái quyết hậu quá hợp đổng vô hiệu.

Kh i xét hói phán này, Thấm phán có thê kết hợp với việc đối chất, nếu 

thấy có màu thuẫn trong lời khai của các՝ đưưng sự, hoặc có thể công bô các 

tài liệu Toà án điều tra. xác minh được, đê đấu tranh với các đương sự nhằm 

làm rõ sự thật của vụ án.

Kết thúc phần xét hỏi này phai làm rõ được giao dịch về nhà ở giữa 

các đươnii sự thuộc loại quan hệ pháp luật nào, có hợp pháp không, điểu 

khoán nào còn tranh chấp, lỗi của mỗi bên ra sao đè có đường lối giải quyết 

vụ án.

3. Tiếp theo Thẩm phán cần xét hòi làm rõ yêu cầu cụ thể và khả năng 

thực tế của các đương sự. Ý  nghĩa của phán xét hòi này là tìm kiêm những 

điểu kiện, những khá năng thực tê đè quyết định một cách có lý, có tình và 

sát hợp vế quyền và nghĩa vụ của các bẽn...

Các bước còn lại cúa phiên toà như tranh luận, nghị án và tuyên án 

được tiến hành như một phiên toà dân sự thông thường.

1.6. Bán án xét xứ về tranh chàp nhà đất

Bán án xét xử về tranh chấp nhà đất là loại bán án dân sự. Nó là văn 

bản tố tụng kết thúc toàn bộ quá trình điều tra và xét xử một vụ án. V ì vậy,

bản án phái xác định sự thật khách quan, rút ra những kết luận về những vấn

đề cần phái giái quyết trong vụ án, làm căn cứ cho những phán quyết cụ thể

về quyền và nghĩa vụ của các đươim sự.
Kh i viết bán án vế tranh chấp nhà dàt Thấm phán phái tuân theo những 

nguyên tác chỉ dạo chung vè yêu cầu. vồ cơ càu của một bán án dân sự. Tuy 
nhiên bán án vé tranh chấp nhà đất còn có những ycu cầu cụ thể xuất phát từ 

đặc điểm của dối tượne tranh chấp là nhà đất.

Ỵêu cáu này được thể hiện tập trung nhất ở hai phần của bản án: Phần 

nội dung v i phán quyết định.
1.6.1. Phần  nộ i dung

Khi viết phán nội dung Thẩm phán cán chú ý đến việc xác định đối 

tượng nhà đất tranh chấp một cách cụ thê (địa chi, vị trí) để không nhầm lẫn 

vào đối tượng khác. Ở phẩn nhận xét (hay còn gọi là nhận định) cần xác 

định việc tranh chấp thuộc loại quan hệ pháp luật nào. V í dụ: sau phần xác 

định sự việc, phái nhận định: “Đây là quan hệ đòi nhà cho thuê giữa nguyên
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đơn là A  với bị dơn là B". Sau dó phân tích các tình tièt của vụ án dưới nóc 

độ pháp luật (căn cứ vào quy định cùa pháp luật diêu chinh quan hệ pháp 

luật đó), trên cơ sờ đó lập luận khi chấp nhận yèu cáu của đươna sự hoặc bác 

đơn ycu cẩu của họ. Khi áp dụng các vãn bán pháp luật cán lặp luận rõ vì 

sao áp dụng vãn bán pháp luật đó. V í dụ, quan hệ cho thuc nhà uiữa A  và B 

được xác lập từ ngày 5/10/1963 - đây là loại giao dịch dàn sự vé nhà ở đươc 

xác lập trước ngày 1/7/1991, nén áp dụne Nshị định về đòi nhà cho thuê của 

Nghị quvct 58/NQ/1998/UBTVQH 10 đế ẹiái quyết

Trường hợp có ý kiến khác nhau ciữa nhận định của Toà án với V kiến 
của luật sư, cúa đại diện Viện kiêm sát nhân dân tham dự phión toà. cĩinn 

cần có lập luận vì sao khỏnữ chấp nhận những ý kiến đó.

Khi Hội đồng xét xử quyết định vé quyền và nshĩa vụ cua các diKTng 

sự về nhà đất, thì phái dựa vào những nhận xét được nêu ở trên, ví du như 

tron» vụ án đòi nhà cho thuê giữa ông A  và ՕՈԸ B đã nêu ở trên, chú nhà yêu 

cầu đòi toàn bộ diện tích cho thuê, nhưng do người thuê chưa có chỗ ớ nào 

khác, họ lại đang sử dụng diện tích rộne hơn chủ nhà, thì bán án cán nhận 

định căn cứ quy định tại điều nào cúa Nghị quvết 58/1998/UBTVQH 10, có 

cơ sớ chấp nhận một phần yêu cầu đòi nhà của ône A, buộc B phái trá cho A 

một phòng có s=25m:, và được thuê tiếp phòng 30m:.

Đối với ý kiến của õng B. Khỏnc đớna ý trá nhà cho A  với lý do đã ở 

nhà này hơn 40 năm, không có khá năng tìm nơi ở khác, bán án cũng phái có 

sự phân tích, giải thích để ỏng B có V thức tôn trọng quyền sở hữu vé nhà ớ 

của ông A, đổng thời tự thu xếp chỗ ớ cho mình. Bán án không nên chi lập 

luận đế chấp nhận yêu cầu cúa A, mà không nói gì deu yêu cáu đề nghị cùa B.

Tuỳ theo loại quan hệ pháp luật tranh chấp, Thấm phán lựa chon 

những tình tiết có ý nghĩa quan trọng trong vụ án đẽ phân tích và nhặn định 

làm cơ sở cho phđn quyết định, tránh kc lê dài dòng, sa vào việc phân tích 

những tình tiết không quan trọng. V í dụ trong một vụ tranh chấp hợp đồng 

chuyển nhượng quyền sử dụng đất giữa A  và B. Bà c  là vợ của A  khốn” biết. 

Khi biết thì c  không đồng ý chuyến nhượng, vì vậy B không dược bàn giao 

đất. Tinh tiết có ý nghTa quan trọng cùa vụ án này là A dã định đoạt quycn 

sử dụng đất không có sự đồng ý của vợ là c , tình tiết này tát yếu dẫn đến 

hợp đổng giữa A  và B vô hiệu. Bản án cần tập truns phân tích việc c  có biết 

A  - B thoả thuận hay không. A  và B có lối gì khi bò qua việc hỏi ý kiên của 

c  hay không, và việc này đã vi phạm quy định nào cùa pháp luật.
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1.6.2. P hần  quyết đ ịnh

Phần quyết định của hán án xét xử vé tranh châp nhà đất cần lưu ý khi 

tuvẽn điều gì liên quan đèn nhà đát đều phái tuyên rất cụ thè về vị trí nhà 

hoặc đất, diện tích, số thửa... Khi quyết định trả nhà đất phải tuyẻn rõ những 

phần công sức nầm trong thửa nhà đất đó được giải quyết ra sao (hoặc thanh 

toán, hoặc tự thoả thuận, hoặc được tháo dỡ mang đi v.v...).

Khi phải chia nhà đát luôn luôn phải giải quyết cụ thế lối đi chung, lối đi 

riêng, công trình phụ như thế nào, việc xây ngàn các diện tích phải chia ra sao.

Trường hợp quyết định tuyên bô hợp đồng vô hiệu, thì cần tuyên rõ 

các bên hoàn trả cho nhau những gì đã nhận như thế nào: bên nhận lại nhà 
đất có nghĩa vụ gì không, bên nhận lại tiền như thế nào, việc bồi thường thiệt 

hại dược tính toán cụ thể.

2. K Ỷ  N Ă N G  G IẢ I Q U Y Ế T  C Á C  T R A N H  C H A P  V E  T H Ừ A  K Ế

2.1. Đặc điểm của các loại án tranh cháp về thừa kê

Như chúng ta đã biết, thừa kế là một chế dịnh pháp luật dân sự gồm 

tổng hợp các quy phạm pháp luật do Nhà nước ban hành, quy định vể di sản 

thừa kế, các điéu kiện, trình tự chuyển dịch những tài sản thuộc sở hữu của 

người đã chết cho những người còn sống (theo di chúc hoặc theo pháp luật) 

và các quyền cũng như nghĩa vụ của người thừa kế.

Quan hệ pháp luật về thừa kế là một quan hệ pháp luật dân sự mang 

tính đặc thù, bởi vì những người tham gia vào quan hệ pháp luật này là 

nhũng bên có quan hệ huyết thông gần gũi với nhau (cha, mẹ, con, anh, em 

v.v...) hoặc quan hệ hôn nhân (vợ chồng) và quan hệ nuôi dưỡng (con nuôi). 

Chính vì vậy, đé giải quyết loại án tranh chấp vể thừa kế, Thẩm phán không 

những phải nắm vững và áp dụng đúng đắn các quy định của pháp luật về 

thừa kê' mà còn phải có trách nhiệm cúng cố, giữ vững tình thương yêu và 

đoàn kết trong gia đình họ.

- Loại án tranh chấp về thừa kê là loại án phức tạp, đòi hỏi Thẩm phán 
khi giải quyết vụ án cần phải nắm vững cả các quy định của các quan hệ 

pháp luật khác có liên quan nhiều đến quan hệ pháp luật thừa kế (quan hệ 

pháp luật về hôn nhân và gia đình, quan hệ pháp luật về quyền sở hữu v.v...). 

Tính phức tạp của loại án này còn thể hiện ở chỗ:

+ Theo quy định của pháp luật tô tụng dân sự thì: “Các đương sự có 

nghĩa vụ cung cấp chứng cứ cho Toà án, thi hành quyết định, thực hiện yêu
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cầu cúa Toà án, phái có mãt theo ui áy triệu tập cúa Toà án" nhưng thực tè thì 

phần lớn các vụ án tranh chấp vồ thừa kế, nguyên đơn không thê có đáy đú 

tài liệu, chứng cứ đế xuất trình cho Toà án. Trong khi phía bị đơn (thườní! là 

nhũng người trực tiếp quán ly khối di sàn và nắm 2 Íữ các lài liệu quan trọng) 

lại không chịu xuất trình cho Toà án, không tạo điều kiện cho Toà án tiên 

hành lây lời khai, hoà eiai. đo đạc, định eiá tài sản và có trường hợp còn 

không chịu đến phiên toà xét xứ) hoặc do thời gian đã quá lâu, các tài liệu 

liên quan đến vụ án đã bị thất lạc. Các tài liệu lưu trữ tai cơ quan nhà đất 

cũng không thể hiện hoặc có cũng không đầy dú. ghi chép sơ sài, do dó vấn 

đề xác định tài sản (bất độne sản) do người chết để lại trong quá trinh thực 

hiện các chính sách cải tạo nhà ở của Nhà nước ta đã bị quán lý hay chưa? 

có thuộc nhà vắng chủ hay không? cũng là vấn đề khó khăn.

Pháp lệnh Thừa kế năm 1990 và BLDS năm 1996 quy định thời hiệu 

khởi kiện thừa kế. Thời hiệu này được tính từ năm 1990 (khi Pháp lệnh thừa 

kế có hiệu lực pháp luật), tuy nhiên, qua một thời aian dài chúng ta chưa có 

BLDS mà trong thực tế thì có rất nhiều trường hợp thừa kê mở cách đây 50, 

60 năm đến nay, đương sự mới khởi kiện yêu cầu chia di sản thừa kê (có khi 

chia nhiều khối di sản ờ nhiổu địa phương khác nhau). Chính vì vậy việc 

điéu tra xác minh như: đo đạc, xem xét thực tế và định eiá khối di san thừa 

kế v.v... là vỏ cùng khó khăn, phức tạp. Mặt khác cũng do thời gian đã quá 

làu. khối di sản đã bị biến động nhiều (có thè do nguyên nhãn khách quan 

hoặc do nguyên nhàn chủ quan) nên việc xác định chính xác, cụ thê khối di 

sản không dễ dàng.

+ Do nhận thức pháp luật còn hạn chế nên người dân thường lập di 

chúc không tuân theo quy định của pháp luật (di chúc miệng không có người 
làm chứng, di chúc bàng văn bản lại chưa phù hợp với pháp luật) nhiều 

trường hợp còn ghi quá sơ sài, không rõ nghĩa, nên đê xác định đúng thực 

chất ý chí của người để lại di sản cũng rất khó khăn. V iệc nhận con nuôi 

cũng chỉ đơn thuần xuất phát từ tình cảm không tuân theo một thủ tục pháp 

lý nào, nên căn cứ để Toà án xác định một người là con nuôi chủ yếu là xác 

định con nuôi thực tế.

+ Một vấn đề nữa là: Pháp luật vể thừa kế còn có những quy định chưa 

được đầy đủ, chưa rõ ràng. Cơ chế giải quyết án chưa được quy định chặt 

chẽ (V í dụ: Trách nhiêm của cơ quan chuyên môn nào tham gia cùng Toà án 

định giá tài sản hay biện pháp xử lý đối với các đương sự cô' tình gảy khó
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khăn, không tạo điều kiện dò Toà án giái quyẽt vụ án v.v...) mà thực tế thì 

loại án thừa kế, nếu không có mặt bị đưn trona quá trình tiên hành tố tụng 

thì Toà án không thê chỉ cân cứ vào lời khai của nguyên đơn và cãn cứ vào 

các nguồn chúng cứ khác để giải quyết dược.

Xác định được đặc điểm của loại án tranh chấp về thừa kế như trên, 

Thám phán khi giải quyết vụ án cán phải hết sức khéo léo, tinh tế, năng 

động, có sự am hiểu và có kinh nghiệm thực tế mới có kết quá tốt.

2.2. Thụ lý vụ án thừa kế:

Thụ lý vụ án thừa kế là việc Toà án chấp nhận đơn khởi kiện của người 

khởi kiện hoặc văn bản khởi tố cùa Viện kiêm sát nhủn dân (yêu cầu chia di 

sản thừa kế hoặc yêu cầu người thừa kế thực hiện nghĩa vụ về tài sản do 

người chết để lại, thanh toán các khoản chi từ di sản) và Toà án vào sổ thụ 

lý. Đày là một thú tục có ý nghĩa quan trọng vì nó đặt cho Toà án trách 

nhiệm giải quyết vụ án.

Đê thụ lý vụ án thừa kế, cần phái làm những công việc sau:
2.2.1. Đơn khỏ i k iện:

- Muốn được Toà án thụ lý vụ án thừa kế, trước hết đương sự phải có 

dơn khới kiện (Viện kiểm sát phải có văn bản khởi tố).

- Kh i khởi kiện, công dân (hay pháp nhản tham gia tố tụng trong vụ án 

thừa kế với tư cách là thừa kế theo di chúc) phải có đơn nộp tại TAN D , trong 

đơn phải nêu rõ:

+ Họ tên, tuổi, chỗ ở của người khởi kiện (là nguyên đơn) và của người bị 

khởi kiện (là bị đơn) và những người có quyển và nghĩa vụ liên quan khác. Nêu 

rõ địa điểm, khối di sản yêu cầu chia thừa kế. Thời điểm người có tài sản chết 

(đây là vấn để quan trọng dể Toà án xác định rõ thẩm quyền giải quyết quy 
định tại Điều 11,13 PLTTGQ CVAD S và xác định đúng thời hiệu khởi kiện.

+ Nêu rõ nguồn gốc tài sản; quan hệ huyết thống (nếu là công dân yêu 

cầu chia di sản), yêu cầu cùa nguyên đơn phải được ghi cụ thể rõ ràng, nêu 

những tài liệu lỷ lẽ chứng minh cho yêu cầu khởi kiện của mình. Nếu có di 

chúc phải xuất trình bản di chúc cho Toà án. Tuỳ từng vụ án cụ thể nguyên 

đơn cần nộp một số tài liệu như đăng ký kết hồn, bản án xác định công dân 

mất tích hoặc đã chết, tài liệu xác định con nuôi v.v...
2.2.2. Toà án xem xét đơn khở i kiện

Toà án phải xem xét, nghiên cứu kỹ đơn khời kiện để xác định rõ 

những vấn đề sau:
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a. Về thời hiệu khởi kiện:

- Nếu thời đicm mớ thừa kẽ từ trước ngày 01/7/199] thì người ihừa ké 

có quyén khởi kiện yéu cầu chia di san thừa kê dến tháne 3/2003'

- Đối với việc thừa ké mỏ từ ntiày 01/7/1996 (BLDS có hiệu lưc pháp 

luật) thì thời hiệu khới kiện được tính là 10 năm kê từ ngày mớ thừa ké.

- Riêng đối với trường họp cá nhàn, cơ quan, tổ chức có quyền yêu cầu 

người thừa kế thực hiện nghĩa vụ tài sản do người chết đế lại, thanh toán từ 

các khoản chi từ di sán mà thừa kế mở từ ngày 1/7/1996 thì khỏne bị hạn 

chế về thời gian khởi kiện trước Toà án (vì BLDS không có quy định).

b. Xác định thẩm quyền:

- Khi nhận được đơn khỏi kiện và xem xét thời hiệu khới kiện, Toà án 

tiếp tục nghiên cứu vé thẩm quyển giải quyết vụ án: Theo quy dịnh cúa pháp 

luật thì:

- Toà án có thẩm quyén giải quyết vụ án thừa kế là Toà án nơi cư trú 

của bị đơn. Nếu di sán thừa kẽ là bất động sán (nhà đất) thì Toà án nơi có 

khối di sản (là bất động sản) giải quyết.

- Nếu vụ án chia thừa kế có nhân tố nước ngoài (người V iệ t Nam ơ 

nước ngoài hoặc cá nhàn tổ chức nước ngoài ) tham gia hoặc có tranh chấp về 

thừa kế đối với quyền sở hữu công nghiệp thì vụ án thuộc thẩm quyền giúi 

quyết của Toà án cấp tính (Thành phô') giái quyết theo thủ tục sơ thẩm.

Tuy nhiên, cán hãi V rầrtt>: Tại thời diem hiện nay, đối với các tranh 

chấp thừa kế mở từ trước ngày 01/7/1991 mà có người V iệt Nam định cư ớ 

nước ngoài cá nhân hoặc tổ chức nước ngoài tham gia thì Toà án phai chờ ý 

kiến của Quốc hội, do đó Toà án chưa thụ lý giải quyết. Nếu đã thụ lý  thì

phải tạm đình chỉ việc giải quyết vụ án՛
2.2.3. Yêu cầu người khỏ i kiện nộp tiến tạm ứng án phí.

Sau khi đã xem xét đơn khới kiện, xác định đúng thẩm quvén giải 

quyết của Toà án cấp mình và thời hiệu khởi kiện vẫn còn, thì Toà án yêu 

cầu đương sự nộp tiền tạm ứng án phí. Mức tạm ứng án phí Toà án cãn cứ

,'1ỈI Xem nghị quyết 58 /Q H 10  về g iao d ịch  nhà ở  trước ngày 01/7/199] và Thông tư liê n  lịch  

01 ỈTTLT  ngày 25/1/1999 cùa  T A N D  tỏi cao  - V iện kiếm  sát n liãn  dân lô i cao  hướng dẫn  

thực hiện nghị quyết 58 IN Q  - QH10.

UJ՛ Xem nghị quyết 5 8 /N Q -Q H 10 và D iều  2 khoàn 2 mục 2 Thông tư liên  lịc h  O l íT T L T  ngày 

251111999 hướng dan áp dụng N Q S 8 IN Q -Q H 10.
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vào Đ iẽu 7 khoán 2 Nghị định 70/CP ngày 12/6/1997 đe tính và yêu cẩu 

đương sư đến cơ quan thi hành án cùng cấp nộp tiền tạm ứng án phí. Trường 

hựp nsưởi khởi kiện có khó khăn vé kinh tê thì phài có đơn và được UBND  

xã. phường, tố chức xã hội xác nhận thì có thè được Toà án cho miễn, giảm 

tiến tạm ứng án phí theo Điều 32 khoán 3 PLTTGQ CVAD S.

Trong thời hạn 1 tháng kể từ ngày nộp dm  khởi kiện, nguyên đơn phải 

nộp lien tạm ứng án phí, Toà án thụ lý kế từ ngày nguvên đơn nộp tiền tạm 

ứng án phí. Nếu đương sự được miẻn nộp tiền tạm ứng án phí thì ngày Toà 

án thụ K là ngày Toà án cho miễn nộp tiền tạm ứns án phí. Toà án có thế gia 

hạn lien tạm ứng án phí 1 thán». Hết thời hạn đó mà nguyên đơn không nộp 

tiền tạm ứng án phí thì Toà án không thụ lý vụ án.

Trong trường hợp vụ án do Viện kiếm sát khởi tỏ' thì không phải nộp 

tiền tạm ứng án phí. Toà án phài thụ lý nsav quyết định cùa Viện kiểm sát.

Toà án khòng thụ lý vụ án thừa kế trong trường hợp:

+ Người nộp đơn không có quyền khởi kiện.

+ Thời hiệu khởi kiện yêu cầu chia di sản thừa kế đã hết.

+ Sự việc trước đó đã được bản án hoặc quyết định đã có hiệu lực pháp 

luật của Toà án (ví dụ: Bản án trước đày đã bác yêu cầu chia thừa kế).

+ Sự việc được pháp luật quy định phải yêu cầu cơ quan khác giải 

quyết trước nhưng đương sự chưa yêu cầu hoặc cơ quan hữu quan chưa giải 

quyết (ví dụ: Đương sự yêu cầu chia thừa kế nhà đất nhưng khối di sản này 

mới được người để lại di sản mua bán viết tay, chưa sang tên sở hữu hợp 

pháp thì phải được cơ quan nhà đất có thẩm quyển xác định quyền sở hữu 

hợp pháp trước hay tiền vốn góp của người để lại di sản vào công ty mà chưa 

được xác định cụ thể v.v...)

+ Di sản thừa kế mà đương sự yêu cầu chia thừa kế không thuộc thẩm 

quyển g.ải quyết của Toà án.

2.3. Điều tra xác minh vụ án tranh chấp về thừa kê

Đ.ểu tra vụ án tranh chấp vể thừa kế là tổng hợp những hành v i tố tụng 

dân sự mà T A N D  và Viện kiểm sát nhân dân cần phải tiến hành theo quy 

định cù i pháp luật, sau khi đã thụ lý vụ án, nhằm thu nhập chứng cứ, giúp 

T A N D  có căn cứ để giải quyết vụ án đúng pháp luật.

Theo quy định của pháp luật tố tụng dân sự thì thủ tục điều tra vụ án 

dân sự rói chung và vụ án tranh chấp vể thừa kế nói riêng, được bắt đầu từ
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khi Toà án thụ lý đến khi kết thúc với thời hạn là: 4 tháng; nếu vu án phức 

tạp thì thời hạn là: 6 tháng (đối với vụ án được giai quyết theo trình tự sơ 

thẩm) ở giai đoạn phúc thẩm thì Toà án cũng có thể tiến hành điéu tra thèm, 

nhưng thời hạn chuẩn bị xét xử phúc thẩm được tính từ khi thụ lý phúc thẩm 
là 3 tháng.

Cơ quan có quyền tiến hành điều tra vụ án thừa kế là:

- Toà án có thẩm quyền xét xử vụ án tranh chấp vé thừa kế.

- V iện kiểm sát nhân dân.

T A N D  được uỷ thác điều tra (trong trường hợp vụ án thừa kê cần phải 

tiến hành điều tra ở địa phương khác, mà Toà án có thẩm quyển xét xử vụ 

án, không thể trực tiếp điều tra được).

Trước khi tiến hành điểu tra, Thẩm phán phải nắm được nội dung vụ 

án và những nguyên nhân, điều kiện phát sinh việc tranh chấp thừa kế, từ đó 

xác định đúng đắn các quan hệ pháp luật liên quan (V í dụ: tặng cho, mua 

bán v.v...) đồng thời xác định được thành phần đương sự tham gia trong vụ 

án, xác định đúng những vấn đề cần phải chứng minh trong vụ án thừa kế 

(V í dụ: quyển sở hữu, nuôi con nuôi, quan hệ hôn nhân v.v...) đê’ có hướng 

điều tra tập trung những vấn đề quan trọng. Muốn làm tốt còng tác điểu tra 

trong vụ án tranh chấp vé thừa kế, Thẩm phán phải tiến hành những công 

việc sau đây:
2.3.1. Lấy  lờ i kha i đương sự, ngườ i làm  chứng trong vụ án

a. Lấy lờ i khai đương sự (nguyên đơn bị dơn và những người cú quyền 

và nghĩa vụ liên quan đến vụ án)

Thẩm phán tập trung các vấn để sau:

- Quan hệ huyết thống? Nguồn gốc khối di sản? Thời điểm mờ thừa 

kế? D i sản thừa kế gồm những gì? Kê  khai động sản và bất động sản? Người 

quản lý di sản? Có việc lập di chúc không? di chúc được lập khi nào? Có 

người làm chứng không? Trường hợp có người thừa kế là con nuôi cần phải 

hỏi rõ người đó được người để lại di sản nhận nuôi từ thời gian nào? Thủ tục 

nhận nuôi? Quá trình nuôi dưỡng?

- Hỏi rõ vấn để công sức của người quản lý khối di sản? Những phần 

sửa chữa, làm thêm tại khối di sản này? Trường hợp một phần hoặc toàn bộ 

khối di sản hiện không còn như cũ, phải được làm rõ nguyên nhân (do 

thiên tai, do tự hư hỏng vì thời gian quá lâu, hoặc do người quản lý tự phá 

bỏ v.v...).
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- Thực tê khối di sán những ncưưi đ;iíi£ quan ly hiện nay sứ dụng như 

thê nào? (diện tích, nhàn kháu ì. Cúc thừa kẽ khác hiện dang ở diện tích nào? 

Nhu cầu vé nhà ờ ra sao? Ncười đê lại di sản thừa kế có để lại nghĩa vụ thừa 

kế eì? Các chi phí đươc thanh toán lừ di san thừa kê ?

֊ Nguyện vọng chia di sàn thừa kế (hiện vật, giá trị như thế nào?). 

Tron2  quá trình lấv lời khai, nếu Tham phán thấy đương sự còn có những 

nhân thức tư tưong không dũng, hoặc do trình độ cùa họ hạn chế thì cần phái 

giải thích pháp luật, phân tích chơ họ hiẽu, không nén dùng lời lẽ không 

đúng mức hoặc truv chụp, gâv tám lý cărm thảng cho đưưng sự 

h. Lấy l('rí khai ո՛վ ười làm ւհւ՚ՈՀՀ:

Trước khi ghi V kiến của người làm chứng. Thám phán cũng cần xác 

định cho họ rõ quyền và nshĩa vụ của ncười làm chứng trước pháp luật. 

Khống phải bất kỳ người làm chứng nào do đươm: sự nại ra, Thẩm phán 

cũng phải eạp và lấy lời khai của họ, mà cần tập trune vào những người làm 

chứna cán thiết, và có V nghĩa quan trọng trong việc giải quyết vụ án. Trong 

bất kỳ vụ nào, nhất là vụ án tranh chấp thừa kế thì tuổi của người làm chứng 

là rất quan trọng. Nên Thắm phán phái yêu rầu ho xuất trình chứng minh thư 

nhân dàn (ví dụ: Có trường hợp người làm chứna hiện tai đã 70 tuổi nhưng 

sự việc xảy ra cách dây hơn 60 năm thì họ không thể chứng kiến và có nhận 

thức sự việc khi họ mới 4,5 tuổi). Đây cũng là một yếu tố đê’ xác định tính 

khách quan, chính xác lời khai của người làm chứng.

Phương pháp lấy lời khai của người làm chứne là: Thẩm phán hỏi rõ 

quan hệ giữa người làm chứng này với người đưa ra tài liệu cẩn xác minh, 

hỏi rõ họ biết trong hoàn cánh nào? Tại sao biết? trực tiếp chứng kiến hay 

nghe nói lại?... (V í dụ: v ề  di chúc thì người làm chứns có chứng kiến lúc 

người làm di chúc viết không? lúc đó người lập di chúc có minh mẫn, tự 

ncuyện không? hay có biết việc nuôi con nuôi khổng? Biết trong trường hợp 

nào?...) Thẩm phán khỏng nên gợi ý, áp đặt.

c. Đối chất:

Tuv từna vụ án tranh chấp thừa kế mà Thẩm phán có thể tiến hành 

đối chất giữa các đương sự hoạc giữa đương sự với người làm chứng. (V í 

dụ: vụ án thừa kế có tranh chấp eay gắt về nguồn gốc di sản, vé lập di 

chúc, việc nuỏi con nuôi? về quyén quản lý di sản V. . .  V . . . )  Còn trong 

trường hợp các đương sự đã có lờ i khai thống nhất các vấn đề trong vụ án 

mà chi tranh chấp trong việc chia hiện vật hay giá trị, thì Thẩm phán
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không cần thiết phải tiến hành đối chất mà tập trung vào biện pháp hoà 

g iải để g iải quyết vụ án.

Vớ i bất kỳ biên bản ghi lờ i khai, đối chất, hay hoà giải, Thẩm phán 

phải ghi rõ ràng, trung thực các ý kiến của đương sự, người làm chứng, 

không được bỏ trống, thêm bớt.
2.3.2. Đ iê u  tra thông qua việc yêu cầu cơ  quan N hà  nước, tổ  chức xã  

hộ i hữu quan, đ ể  thu thập chứng cứ  có ỷ  ngh ĩa  cho việc g iả i quyết vụ án.

Tất cả các vụ án tranh chấp về thừa kế, mà di sản thừa kế là nhà đất. 

Toà án phải có Công văn đề nghị cơ quan nhà đất có thẩm quyền (Sở địa 

chính nhà đất; U B N D  v.v...) cung cấp tài liệu lưu trữ về sở hữu nhà đất, sự 

chuyển dịch của khối tài sản này? Hỏi rõ nhà đất có bị Nhà nước quản lý 

trong quá trình thực hiện chính sách cải tạo nhà ở không? có thuộc diện nhà 

vắng chủ không? Cơ quan nhà đất sẽ có văn bản trả lời Toà án. Đối với các 

vụ án phức tạp Thẩm phán có thể yêu cầu cơ quan nhà đất cho Toà án trực 

tiếp xem xét các tài liệu lưu trữ.

Các tài sản khác: (V í dụ: như động sản là ô tô, tàu thuyển hay tiền góp 

vốn v.v...) Toà án cũng phải có vản bản để nghị các cơ quan Nhà nước có 

thẩm quyến cung cấp những vấn để cần thiết liên quan đến quyền sở hữu tài 

sản đang có tranh chấp như chứng từ, hoá đơn v.v...

Trường hợp vụ án có người thừa kế đi vắng lâu ngày, không có tin tức, 

Toà án không thể lấy được lời khai, hoà giải thì: Thủ tục thông thường là 

Toà án có thông báo trên phương tiện thông tin đại chúng, yêu cầu người 

vắng măt liên hệ với Toà án để giải quyết vụ án. Sau khi ấn định một thời 

gian mà không có tin tức thì Toà án vẫn xét xử vụ án tranh chấp thừa kế bình 

thường và kỷ phần thừa kế người vắng mặt được hưởng sẽ giao cho một thừa 

kế quản lý. (Cho đến nay pháp luật chưa có quy định cụ thể và T A N D  tối 

cao cũng không có hướng dẫn trong trường hợp này Toà án phải có bản án 

xác định công dân mất tích hoặc đã chết để khi chia thừa kế, phần của họ 

được hưởng sẽ giao cho người khác quản lý. Do đó chúng ta vẫn tiến hành 

theo thủ tục thông thường).
2.3.3. X em  xét tạ i chỗ.

Khi giải quyết vụ án tranh chấp về thừa kế thì việc xem xét tại chỗ 
(xem xét thực tế) tình trạng tài sản, đo đạc nhà, đất là thủ tục không thể 

thiếu được. V iệ c  xem xét thực tế tài sản này, Thẩm phán phải có kế hoạch và 

thông báo trước cho các bên đương sự có mật, phải được tiến hành với sự có
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mặt cùa đại diện chính quyền địa phương và sự giám sát của đại diện V iện 

kiêm sát nhân dân.

Thẩm phán phai hướng dẫn cho Thư ký lập biên bán. Trong đó mô tả 

rõ ràng, tý mi tình trạng tài sán, tình trạng và vị trí cùa nhà, đất: Tiến hành 

đo đạc, nhà đất và ghi rõ kích thước trong biên bản, cũng như hiện trạng sử 

dụna của time diện tích (như phòng ớ, phòne bếp v.v...) đồng thời ghi rõ tên 

người đang sử dung diện tích đó. Phải xác định rõ nhữne phần sửa chữa và 

làm mới để xác định giá trị nguyên thuỷ của khối di sản, đồng thời phải có 

sơ đồ nhà. đát kèm theo. Biên hàn và sơ đổ nhà. đất cũng phải được Thẩm 

phán. Thư ký Toà án. đại diện Viện kiểm sát nhân dân, chính quyền địa 

phươne và các đương sự có mặt ký xác nhận.

Trone thực tế, nhiểu vụ án. người đang quản lý khối di sản gây khó 

khăn, không tạo điều kiện cho Toà án xem xét thực tê tài sản và đo đạc nhà 

đất, Thẩm phán phài giải thích cho họ hiểu quyển và nghĩa vụ của họ trước 

pháp luật. Ncu ho vẫn khỏns nghe. Toà án sẽ làm thông báo. ấn định thời 

gian yêu cầu ho chấp hành, trong thông báo cũng nêu rõ: Nếu họ không tạo 

điéu kiện cho Toà án làm việc, Toà án sẽ căn cứ vào các tài liệu địa chính do 

chính quyền địa phương cung cấp đế xác định diện tích và có thế quan sát 

bên ngoài để mô tả tình trạng tài sán và sẽ định giá theo sự mỏ tả đó. Đương 

sự sẽ phải chịu trách nhiệm nếu quyển lợi của họ không được đảm bảo do cố 

tình gây khó khăn cho Toà án. Có trường hợp Toà án phải đề nghị cán bộ địa 

chính của địa phương đến nhà vận động đương sự và quan sát bên trong ngôi 

nhà để vẽ phác thảo hiện trạng nhà, đất hoặc xác định tình trạng tài sản. Đây 

là trường hợp rất khó khăn cho Toà án khi giải quyết vụ án nhung bằng 

những biện pháp nảng động, Thẩm phán sẽ tạo ra được phương án điều tra 

tốt nhất nhầm giải quyết vụ án đúng pháp luật.
Kh i đo đạc, và vẽ sơ đổ nhà, đất, Thẩm phán phải hết sức cận thận, chú 

ý quan sát làm sao kích thước và hình dáng của bất động sản được chính 

xác, điều đó rất էհսնո lợi cho việc chia hiện vật cho các đương sự sau này.
2.3.4. Trưng cầu g iám  định.

Đối với vụ án Thừa kế cần phải sử dụng kiến thức chuyên môn thì Toà 

án có thể trưng cầu giám định chuyên môn (V í dụ như các động sản là đổ cổ 

có thể trưng cầu cơ quan khảo cổ; khi cần xác định niên hiệu của tài sản 

hoặc hoành phi, câu đối để xác dịnh đồ thờ cúng có ghi chữ Trung Quốc, 

Toà án trưng cầu V iện Hán nôm; cần xác định chữ ký, chữ viết trong di chúc
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hoặc tài liệu nào đó, Toà án trưng cáu giám định của cơ quan khoa học kỹ 

thuật hình sự v.v...)

Để trưng cầu giám định Thám phán phài có vãn ban và các tài [iẹu cứi 

các cơ quan chuyên môn. (V í dụ: Nếu là giám định chữ ký. chữ viết trôn một 

văn bản di chúc Toà án yêu cẩu đương sự xuất trình tài liệu có búi tích của 

người viết, ký trên tài liệu giám định ớ thời gian trước và sau khi viét tài liệu 

cần giám đinh (gọi là tài liệu mẫu), Toà án cũng có thế tự thu thập tại các cư 

quan hành chính hoặc các cơ quan khác như tàne thư chứng minh nhãn dân, 

đơn từ còn lưu eiữ tại U B N D  hoặc էծ khai, đơn còn lưu tại cư quan nơi người 

đó trước kia công tác v.v... Đê’ gửi kèm theo với vãn bản aừi co quan khoa 

học kỹ thuật hình sự eiám định). Theo quy định của pháp luật thì Toà án vêu 

cđu đương sự đã đề nghị trưng cầu giám định phái nộp tiến tạm ứnu chi phí 

giám định. Nếu vì họ không nộp mà việc giám định không dược tiến hành 

thì Tòa án có thể cân cứ vào kết quả điểu tra đã đạt được để giài quyẽt vụ án 

hoặc tự mình trưng cầu giám định.
2.3.5. Đ ịn h  g iá  d i sản thừa kế.

- Định giá là thủ tục không thể thiêu được trong vụ án thừa kế, đây là căn 

cứ để tính giá trị khối di sản và án phí của vụ án theo quy định cùa pháp luật.

- Trước hết Toà án phải thành lập Hội đồng định giá với thành phấn gôm:

+ Đại diện Toà án,

+ Đại diện Viện kiểm sát nhân dân.

+ Đại diện cơ quan chuyên môn (Cơ quan tài chính, cư quan Nhà đất. 

cơ quan xây dựng, và trong từng vụ án cụ thể có thể có thêm cơ quan khảo 

cổ học, hoặc cơ quan chuyên môn khác (V í dụ như Viện Hán nôm...)

+ Đại diện chính quyến địa phương'34'.

Các bên đương sự phải được triệu tập có măt.

Thủ tục định giá:

- Thẩm phán giới thiệu mục đích, nội dung của việc định giá, giới 

thiệu thành phần Hội đồng định giá.

- Hướng dẫn để các bên đương sự tự định giá. Nếu họ không tự định 

giá mà yêu cầu Hội đổng định giá, thì Hội đồng định giá tiến hành định giá 

bằng phương pháp họp bàn giữa các thành viên của Hội đồng định giá mà 

không có các đương sự tham gia (có thể ngồi tại chỗ và đề nghị các đương

tM' Xem báo cáo  tổng kết ngành T A N D  nám  1997.
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sự tạm nghi, hoặc nếu có điều kiện, thì Hội đổng định giá sẽ họp bàn tại một 

phònc khác). G iá trị tài sàn sẽ được cư quan chuyên môn căn cứ vào tình 

trang chát lượng tài sản (dộim sán hoặc guí trị xây dime nhà) để quyết định. 

R iêne đôi với di sàn thừa kê là quyén sử dụng đất thì giá trị quyển sử dụng 

đát. Hội đồng định siá phải lây giá trị thực tế chuyên nhượng đối với từng 

loại đất ở địa phương ^1. Sau khi Hội đồng định giá đã định giá tài sản thì 

Thẩm phán hưứng dản Thư ký lập biên bán định giá và yêu cầu các đương sự 

trở lai vị trí để cùng mọi người thônu qua biên bản. Các thành viên của Hội 

dổnsi định giá cùng đại diện Toà án. Viện kiểm sát và tất cá các đương sự 

đéu phái ký tên vào biên bàn (chi phí cho việc định giá do đương sự phải 

chịu, Toà án có thê’ tạm thu trước buổi định giá)

Cần chú ý: Toà án không định giá phần đất ոձւո ngoài mốc giới và chi giới 

giao đất mà chưa có giấy chứng nhận quyền sử dụne đất theo Luật Đất dai|V,).
2.3.6. ư ỷ  thác điều tra.

- Khi cán uý thác điổu tra những vấn đề nào đó trong vụ án thừa kế, 

Thám phán phải có văn bản gửi cho Toà án nơi cần phải tiến hành điều tra để 

thực hiện điểu tra. Trong văn bán này, Thẩm phán phải ghi rõ cần điểu tra đối 

với ai? địa chỉ nào? điều tra về vấn đề gì. Sau khi có kết quả Toà án dược uỷ 

thác sẽ eứi cho Toà án đã uỷ thác.

- Đối với vụ án tranh chấp về thừa kế mà có nhân tố nước ngoài như: 

người Việt Nam ở nước ngoài tham gia, Toà án (cấp tinh hoặc thành phố) 

không thê trực tiếp lấy lời khai hoặc điều tra được, thì phải có văn bản uỷ 

thác điéu tra gửi Bô Tư Pháp và thông qua Bộ Tư Pháp gửi đến Đại sứ quán 

Viột Nam tại nước ngoài lấy lời khai hoặc điểu tra giúp.

Trường hợp vạ án tranh chấp về thừa kế có cá nhân là người nước

ngoài và Pháp nhân nước ngoài tham gia, nếu V iệt Nam đã có hiệp ước 

tương trợ Tư Pháp, thì Toà án có thể có văn bản gửi Bộ Tư Pháp, thông qua 

vụ lãnh sự Bộ ngoại giao gửi cơ quan Tư pháp của nước có công dân và pháp

nhân nựớc họ đệ’ uỳ thác lấy lời khai, điểu tra giúp.

2.4. Hoà giải

Thủ tục hoà giải là một trong những nguyên tắc quan trọng và cần thiết 

của tố tụng dân sự. Từ đặc điểm của loại án tranh chấp về thừa kế được nêu ở

Xem hướng dán tạ i C ông  vân 92 /K H XX ngày  211712000 cùa  T A N D  tố i cao. 

'3(’’ Xem cuốn g iả i ítáp  cùa T A N D  tố i cao.
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phần 1. thì hoà giải trong vụ án tranh chấp vé thừa kc là hết sức quan trọng, 

bới vì thông qua hoà giái, các đươnc sự không những hiếu được các quy định 

của pháp luủt, hiểu biết lẫn nhau, mà còn hàn gắn nhữne tình cám đã mat và 

khôi phục lại sự đoàn kết giữa các thừa kê. Do vậy muốn tiến hành hoà giài, 

trước hết các đương sự đều được triệu tập đầy đú, Thám phán phải cỏ thái độ 

khách quan, vô tư, không áp đật. tạo khống khí mane tính tình cám và phái có 

kiến thức pháp luật, tinh thần trách nhiệm cao, nám rõ tâm lý con người.

Để việc hoà giải vụ án thừa kế có kết quả, Thẩm phán cán tiến hành 

các công việc sau:

+ Trước tiên Thẩm phán nêu rõ các quy định của pháp luật vé thừa kế, 

sau đó nêu những vướng mắc trong tình cảm cùa các đương sự - Khơi dậy ở 

họ sự gắn bó, tính truyền thống gia đình. Phân tích cái lợi của sự thoá thuận: 

(đó là sự đoàn kết, là sự ổn định sử dụng của khối di sản, là Vẩn đé án phí sẽ 

được giám 50% và Toà án không phái đưa vụ án ra xử...)

+ Thẩm phán có thể hoà giải đê’ họ thoá thuận với nhau vé cách phân 

chia di sản (giá trị. hiện vật) về việc thanh toán công sức, hoặc thanh toán 

chênh lệnh tài sản... Tuỳ time vụ án cụ thê mà Thẩm phán có những phương 

pháp riêng như: giành thời gian cho các đương sự tự bàn bạc, hoặc sau khi 

phân tích giải thích pháp luật, Thẩm phán có thế gặp riêng từng bén đương 

sự để phân tích riêng, tránh phê phán bẽn này trước bên kia. Trường hợp các 

đương sự chỉ thoả thuận được một hoặc vài điếm trong vụ án, còn những 

điểm khác không thoả thuận được thì Toà án đưa vụ án ra xct xứ. Những 

điểm mà đương sự thoả thuận sẽ được Toà án ghi nhận trong bản án. Những 

phần khác Toà án sẽ quyết định theo pháp luật.

+ Kh i các đương sự thoả thuận được tất cả những vấn đề trong vụ án 

thừa kế mà những thoả thuận này là hoàn toàn tự nguyện không trái pháp 

luật thì Toà án lập biên bản hoà giải thành theo thủ tục được quy định tại 

Điều 44 P LT T G Q C V ADS.

Trong quyết định hoà giải thành ghi đầy đủ những vấn đề: Sở hữu tài 

sản. Thời điểm người có tài sản chết, nếu có di chúc thì phải xác định di 

chúc hợp pháp hay không?

- Thời điểm mờ thừa kế, di sản thừa kế, chia theo di chúc hay theo 

pháp luật;

- G iá trị khối di sản thừa kế? chia theo kỷ phần bàng giá trị và chia 

hiện vật cụ thể: v ề  động sản phải nêu rõ tên loại tài sản, nhãn hiệu; Nếu chia
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băt động sàn phái có ranh giới rõ ràn2 : phán thanh toán chênh lệnh kỷ phần 

cũn» phái được xác định cụ thế. Quyết định rõ vấn đề án phí;

֊ Quyết định hoà giai thành sẽ có hiệu !ưc pháp luật thi hành nsay.

Thú tục hoà giải vụ án thừa kê tại cấp phúc thám cũng tiến hành như 
tại cáp sơ thấm.

2.5. Phiên toà xét xử tranh cháp thừa kê

V iệc xét xử vụ án tranh chấp thừa kè tại phiên toà công khai được tiến 

hành theo trình tự và thù tục xét xử các vụ án dàn sự được quy định tại 

P LT T G Q C V A D S  (phiên toà sơ thám từ Điều 48 đến Điểu 57 và phiên toà 

phúc thẩm từ Điều 58 đến 70). Gồm có:

- Thủ tục bắt đầu phiên toà

- Thù tục xét hỏi tại phicn toà

- Thủ tục tranh luận tại phiên toà

֊ Nghị án

- Tuyên án
+ Vé thú tục xét hoi: Đày là phán mà Hội đồng xét xử thẩm tra các 

chứng cứ đã thu thập đưực trong quá trình điểu tra, thẩm tra các chứng cứ do 

đưưng sự xuất trình và lời khai của các đương sự tại phiên toà. Phán này 

Thám phán - Chu tọa phiên toạ hỏi các dương sự và những người có quyền 

lợi và nghĩa vụ liên quan vé những vấn đé sau: Quan hệ huyết thống trong 

gia đình? Về nguồn gốc tài sản (ví dụ: Sở hữu, vốn góp? Các quyền vé tài 

sản...) Người có tài sán chết, ngày, thána, năm nào? G iờ  chết (trong trường 

hợp cán phải xác định việc thừa kế của những người có quyền thừa kế di sản 

của nhau mà chốt trong một thời điểm). Bản án có hiệu lực về việc tuyên bố 

người có tài sán đã chê! {liêu có); Người chét có dể lại di chúc không? Nêu 

có di chúc bàng vãn bản thì phái hói rõ về hình thức nội dung và điều kiện, 

hoàn cành ra đời của di chúc; có di chúc miệng thì phải hỏi có ai làm chứng 

không? Nếu có thì Toà án hỏi những người được làm chứng được triệu tập 

đến phiên toà về điều kiện, thời gian, hoàn cành chứng kiến di chúc miệng? 

Người làm chứng đã làm những thú tục gì khi đã làm chứng cho việc lập di 

chúc... Di sán thừa kế hiện còn nhữrm gì? Kê đáy đù những tài sản đó. 

Những người được hưởng thừa kê theo luật? hoặc theo di chúc gồm những

ai? còn sống hay chết năm nào? có ai khước từ thừa kế không? Các quyền và

nghĩa vụ tài sán do người chết đẽ lại? Nếu có người đi vắng lâu ngày không
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tin tức phải hỏi rõ cả về việc ai là người quản lý kỷ phần thừa kê cùa người 

vắng mặt được chia. Nếu có việc nuôi con nuôi phái hỏi rõ hoàn cánh, thời 

gian người có di sản nhận nuôi con nuôi? Quá trình châm sóc nuôi dưỡng 

như thế nào? (chú ý xác định tuổi của người con nuôi lúc được nhận nuôi ).

Nếu di sản thừa kế là bất động sản, phải hỏi rõ tinh trạng nguyên thuỷ, 

hiện trạng đang sử dụng hiện nay như thê nào? Động sản phải hỏi rõ đàu là 

đồ thờ cúng, đàu là tài sản trong sinh hoạt? Những tài sàn mà pháp luật yêu 

cầu phái có kê khai đãng ký thì phải xác định tính hợp pháp cùa tài sản đó. 

Nếu tài sản của người chết để lại còn có tranh chấp về quyền sở hữu với 

người khác thì cần hỏi rõ nguồn gốc và căn cứ pháp lý để xác định.

- Hỏi rõ vé phần sửa chữa, làm thêm mới tại khối di sản này, cõng sức

của người quản lý tài sán, nhu cầu về chỗ ở hiện nay của từng thừa kế,

nguyện vọng của họ về chia hiện vật hay giá trị.

- Hỏi rõ về khả nãng kinh tế khi thanh toán chênh lệch nếu được chia 

hiện vật quá kỷ phần được hường.

Nói chung tại phần xét hỏi vụ án tranh chấp về thừa kế, Hội đồng xét 

xử phải xem xét, kiểm tra tất cả các chứng cứ, các vấn đề liên quan đến vụ 

án (ví dụ: mua bán bất động sản, vay, nợ, tặng, cho... trong điều kiện thời 

gian, hoàn cảnh nào, tính hợp pháp của những giao dịch này).

Tại phiên toà, Hội đồng xét xử cũng hoà giải để các thừa kế thoả thuận 

với nhau những vấn đề trong vụ án. Nếu họ thoả thuận được tát cả các vấn để 

trên cơ sở tự nguyện, không trái pháp luật thì Hội đồng xết xử quyết định 

công nhận sự thoả thuận đó.

2.6. Bản án chia thừa kê

- Bản án dân sự nói chung và bán án chia thừa kế nói riêng bao giừ

cũng gồm: Phần mở đầu, phần nội dung vụ án, phần nhận định và phần

quyết định071.
+ Phần nội dung vụ án tranh chấp thừa kế: Phải được ghi tóm tát 

nhưng rõ ràng, ngắn gọn và đầy đủ lời khai, yêu cầu của nguyên đơn cũng 

như bị đon và những người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan khác (nếu bản 

án phúc thẩm phải ghi quyết định của bản án sơ thẩm, ngày, tháng, năm

'i7> Xem g iáo  rr ìn li lu ậ t l ố  lụng  dàn sự V iệ t  N am  - Trường Đ ạ i học Luậ t - H à  N ộ i năm  ỉ  994 - 

trang 174 vê cơ  cấu bàn án dân sự.
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kháng (áo. ne ười kháng cáo và nội dung kháng cáo). Sau đó ghi các ý kiến 

của các ch rơn II sự trình bày tại phiên toà. Nếu có người՛ báo vệ quyền lợi cho 

đươna ự (luật sư. luật eia...) thì phái ghi ý kiến, phát biếu của họ. Sau đó 

ghi lới )hái bieu đổ xuất hướng giái quyết vụ án của đại diện Viện kiểm sát 

nhân d;n tham ilia phiên toà.

+ Phai) nhan định (hay nhận xct) cứa Hội đổng xét xử phải được nêu rõ 

những tnh tiết cùa vụ án như quan hệ huyết thống trong gia đình, quyền sở hữu 

tài sản, khoi di sàn thừa kế, vân đé phán chia di sản (bằng hiện vật hay giá trị) 

về công sức người quán lý di sán, về di chúc (nếu có)... Tất cả các chứng cứ phải 

đưa ra phân tích bầim lý lẽ, bằng căn cứ pháp lý đê chấp nhận hay không chấp 

nhận ytu cáu của đương sự (ví dụ: Chàp nhận hay không chấp nhận di chúc 

phải phui tích trên cơ sở căn cứ pháp lý vé hình thức, nội dung bản di chúc). 

Bản án :hia thừa kế phái đàm báo tính chính xác, đầv đú có logic, kết luận phải 

phù hựf với chím2 cứ và tình tiết cúa vụ án thì mới có tính giáo dục và thuyết 

phục CIO. Phán nhận định cũng nêu rõ vé mức án phí, nếu có đơn xin miễn, 
giảm ár phí thì ban án phải có nhận định chấp nhận hay không chấp nhận

+ Phần quyết định: Bản án phái nêu rõ những vấn đề sau:

Xác định người có tài sản chết ngày tháng nào? Có đê lại di chúc 

không? (Nếu có di chúc thì xác định di chúc hợp pháp hay không hợp 

pháp?) Việc chia thừa kế được tiến hành theo pháp luật hay theo di chúc?

- X íc  định thời điểm mớ thừa kế'?

- X ic  định hàng thừa kế.

- X ic  định tài sản (gồm động sản, bất động sản) thuộc sở hữu của ai? 

Có giá TỊ là bao nhièu?

= XíC đinh sửa chữa làm mới của Thừa kế hoặc người quán lý để thanh 
toán chj họ cụ thể là hao nhiêu? (nêu là tài sản chung của vợ chồng thì phải 

ihanh toái tài sản chung của vợ chổng phần tài sán thuộc sờ hữu của người 

đã chét là di sản thừa kế)

-  XíC định nghĩa vụ thanh toán từ di sán thừa kế (nếu có)

- X ic  định di sán dùng vào việc Ihờ cúng (nếu có).

- G ìi nhận tự nguyện thoà thuận của các đương sự (về nhận hiện vật, 

nhận giá rị, chia chung kỷ phần, khước từ nhận thừa kế (nếu có)

- Trch công sức duy trì trông coi. báo quản khối di sản (nếu có)

- XiC định di sán thừa kế có giá trị bao nhiêu? Chia mỗi thừa kế được 

hưottíi kỷphần bằng giá trị thế nào?
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íc định phần mỏi thừa kế dược hường bằng tiiá trị cộng tất cá các cộng tất cà các 
ìư kỷ phần thừa kế thanh toán tài sán vợ chóng, phần được thaníhần được thanh 
sức duy trì,-trông nom, báo quán di sàn. phan được thanh toán gÌ£ thanh toán giá 

xa làm thêm).

ề chia hiện vật: vé  Động sán chia time loại cụ thế, khi chia Bấiể, khi chia Bất 
thì tuỳ tình trạng nhà. đát trong vụ án cụ thê mà Toà án khi quyếoà án khi quyết 

hiện vật cho các thừa kế về nhà ơ, có thể chia diện tích phụ trước: tích phụ trước; 

diện tích chính trước (ví dụ: Trước khi chia diện tích chính thi tích chính thì 
việc để lối đi chung) nhưng khi chia hiện vật phái tuyên rõ vị trí tuyên rõ vị trí, 

'trong đó ghi rõ kích thước cụ thế. rõ ran” ) Chia quyền sử dụng dểwển sử dụng đều 
õ kích thước, ranh eiới; (Chú ý: V iệc chia hiện vật phái làm sao đ( phái làm sao để 

Ị Sự CÓ thê’ khai thác được g iá  trị s ử  dụng cứ a  tài sản, tránh việt sán , tránh việc 
lất manh mún, và chia động sản khône hợp lý.

ỉ thanh toán chênh lệch vé ký phán siữa các thừa kế: Phái tuvén rtế: Phái tuyên rõ 

a kế nào phái thanh toán bao nhièu và thanh toán cho ai. o ai.
án cũng ghi rõ kể từ khi bán án có hiệu lực pháp luật, người đượcuật, người được 

án có đơn yêu cầu thi hành án mà người phải thì hành án khónị hành án không 

rì các khoản tiền thì phải chịu lãi suất nợ quá hạn theo mức lãi sjâ"ieo mức lãi suất 

làng Nhà nước quy định1’81.
ìyên rõ về án phí dân sự sơ thẩm (hoặc cá án phí dân sự phúc thẩnln sự phúc thẩm 
i được xét xử phúc thẩm) mức án phí sơ thẩm của vụ án tranh chấj/ụ án tranh chấp 

in cứ vào Điều 7 khoán 2 Nghị định 70/CP ngày 12/6/1997” ". '6/1997(W\
lần cuối của bản án ghi rõ quyền kháng cáo của các đương sự (nếic đương sự (nếu 
ỉ thẩm) và bản án chung thẩm, có hiệu lực pháp luật (nếu xét xiuát (nếu xét xử 

!)•
lối cùng là Hội đồng xét xử ký len, đóng dảu Toà án. 1 .

LỶ N Ă N G  G IẢ I Q U Y Ế T  v ụ  Á N  L Y  H Ô N  

Đậc điểm của vụ án ly hỏn

hôn là việc chấm dứt quan hệ vợ chồng trước pháp luật theo yêu :ầiuật theo yêu cầu 

>ên hoặc do cả hai bên vợ chồng thuận tình và do Toà án công aiậioà án công nhận 

bản án xử cho ly hôn hoặc bàng quyết định công nhận ly hôn. 1 ly hôn.

՝ng tư liên  tịch  sô 01 ngày 19IỐIỈ997.

'lị đ ịnh 7 0 IC P  ngày Ì2IỔ ÌỈ997 vê mức án p h í Ịệ p h í Toà  án.



Việc Toà Việc Toà án ra phán quyct cho các ben ly hỏn hoặc tiến hàn 

đế các bên đoàaỉêcác bên đoàn tụ có ý nghĩa quan trọng trong cuộc sông cúa họ. ] 

quả pháp lý củíqui pháp lý của ly hôn là một loạt vấn đề pháp lý phái sinh cần 

quyết như vấn cqu/ct như vấn đề con cái, vấn đề tài sản v.v... Đặc điểm của vụ án 

khi giài quyết Vkh giài quyết vụ án phải động chạm đến lĩnh vực tình cám sâu k í 

chổns; tình cảnching; tình cảm cha mẹ, con cái. Đối với quan hệ vợ chồng, chí 

chồng có quyền;h>ne có quyền nêu ý kiến của mình vẻ việc ly hôn hay đoàn tụ mi 

dược đại diện ndiợc đại diện nói thay họ. Trong khi đó, quan hệ giaơ nuôi con, cl 

lại có thê uỷ q iriạ  có thể uỷ quyền cho người khác đại diện được.

Việc giao V iệc giao nuôi con cũng là một nét rất đặc thù cứa vụ án ly 

là một vấn đề r.là nột vấn để rất nhạy cảm và tế nhị. V iệc áp dụng biện pháp khẩ 

thời liên quan (.thà liên quan dến việc nuôi dưỡng con cái, đóng góp phí tổn nu< 

hỏi sự thận trọnhỏ sự thận trọng, tính kịp thời để sự can thiệp của Toà án vừa bảo 

và lợi ích cua (vàlợi ích cúa đứa tré nhưng lại không máy móc hoặc thô bạo (v 

cưỡng chè nuôi cưmg chế nuôi con cần hết sức thận trọng).

V iệc chia V iệc chia tài sản khi ly hôn cũng không hoàn toàn giống nhu 

chấp khác về tàchíp khác vể tài sản, vì chỉ trong quan hệ hỏn nhân mới có khái I 

vợ công chồng’’vọ công chồng” . Những đặc điểm này không chỉ đòi hỏi Thẩm phi 

trình độ nghiệp trìih độ nghiệp vụ pháp lý vững vàng mà còn cần phải có hiểu biế 

về kiến thức xãvể kiến thức xã hội, tâm lý. V ì vậy, trong quá trình tiếp xúc với 

Thấm phán phá "nắm phán phải tạo cho đương sự niềm tin để họ có thể trình bày 

thực tê của qinthrc tê của quan hệ vợ chồng và giãi bày tâm tư nguyện vọng I

Trên cơ sở đó 'Ten cơ sở đó Thẩm phán có những lời khuyên hũu ích với đươn

dưa tìm ra các gdui tìm ra các giải pháp tốt nhất cho việc giải quyết vụ án.

3.2. Thụ I 3.2. Thụ lý vụ án ly hỏn

Để thụ lý Để thụ lý một vụ án ly hôn, đương sự cần gửi đến Toà án c

cơ bàn sau đây: cc bàn sau đây:

- Đơn ly Ւ - Đơn ly hỏn hoặc đơn thuận tình ly hôn

- Giấy chi - G iấy chứng nhận đăng ký kết hôn

- G iấy kh; - G iấy khai sinh của con (nếu có con)

- Hộ khẩu - Hộ khẩu đăng ký thường trú

- Các giấ՝ - Các giấy tờ tài liệu liên quan tới tài sản như: Giấy tờ về SC 

giấy tờ mua bárgi.y tờ mua bán động sản, giấy nợ...

Khi xem > Khi xem xét đơn xin ly hôn để thụ lý, Toà án cần lưu ý những Vỉ



- ք)խ chi của bị đơii (lo xác (lịnh tham quyên Toa ấn theo lanh thổ; 

íìhữne triiỪPV? hơn nuuyên dơn đươc !u՝ii chọn Toà án LMiỉi ọuvcí;í .  I  c  .  . c  * *

- Néu npười chống l."í nsuyên đơn xin ly hỏn, cán tìm hicii \c*m ho có 

bị han chế quyền khới kiện vì nnuời vợ đant: cỏ th in hoặc đang nuôi con 
dưới 12 thám; tuổi hay khòng. Điều này lại khònc hạn t he đối VỚ! 11 aười vợ;

- Nom vu ấn ]v hỏn đã hi Toà 'ill xử bác (lơn thi nguvên đan chi được 
khời kiện ]ạị sau một năm kế từ ngày bản án t*iĩ(V có hiệu ’ ực pháp 'Uật;

- Nèu vu ấr thuôc thấm quyền giải auyêt của Toil á lì mình thì Tham 

phán thôn li báo í ĩ i  dươHL! sư nộp tiền íviiiì ứ ĩì2  An phí. Vu án được thụ !ý khi 

đương hự \Uát trinh cho Toà án biên lai nỏp liền tạm ÍĨIÌỊZ án phí.

3.3. Điéu .ra xác m inh vu Ún ly hon

J .J . i.  A7jz điểu tra mọt vụ Ún /v hớn thường phùi diêu tra dấy đủ ba 
mối quan he:

T irh  tảm vợ chổng

Tình tianu và kha năng nuôi . ấr con chưa thành niên sau k ỉìi lv hôn

Y á r  đề tài տձո chime của vợ L hổn í* và tài .>ản ricn^ củn mỏi Hén.

Trong ba mối quan hệ nàv thì rn/íi quan hệ tình cám vơ chốni: được coi 

là mối quan hệ gốc. Chỉ khi nào Toà ấn xấc định đươe rỗ ràng rằr.12 tình càin 

vợ chỏm: khỏnp còn tình trạiur đã trầm trọne. đời son? chum: khỏniỊỊ the kéo• c c <w . V— Շ c c
dài. mục đích hón nhăn không đạt cỉưực thì Toà án mứi giải quyết cho ly

hỏn. Kh i í (uan hệ gốc dược giải quyết thì các quan hệ vé con cái và quan hệ

vé tài sản giữa vợ, chổng mới được giải quyết khi các bén có yen cầu.
3.3 2. ỉ  ấy lờ i khai của đương sự

3 -.2 ỉ .  x/(՝ ỉín lì hợp phán  của hôn nhún vờ ĩ ì ì i l i  là m  cùa \՝ợ
chồn՝՝.

- r i n  xác định các bẽn ké; hỏn vào thòi gian nào, có tụ nguyện l՝ú!) 
k'honu. có մ՚ձոջ kỷ két hôn khom՛, có vi phạm a íc  d>ềt kiọp ‘֊ấm két hòn 
theo quy định của pháp luật hay khône.

Các vấn đè trôn đâ\ được xác định rõ ràng sẽ có ý nghĩa quan ì rụng 

cho việc giải quyết vụ án. Từ đó, Thẩm phán xác định được đây là quan hệ 

hôn nhân hợp pháp hav chung sống bát hựp pháp hoặc việc kết hòn có vi 

phạm các điều cấm mà cần phải huỷ kết hớn trái pháp luật hay không Đồns 

thời Thẩm phán sẽ xác định hướng điều tra thích hợp.

Tuy nhiên đối với các trường hợp nam nữ chung sống với nhau như 

vợ chổng mà không đãng ký kết hôn. thì Thẩm phán phải làm rõ được



thờ i diem  ho chunc ՏՕ՚ՈԸ như vợ 'hổm՛.. đốn thòi diêm nào thì họ ílíln c  ký 

kứt !ioi: í nếu có ) tic xác dinh (|էւոու՛ ihn'i oịan dược coi là tht 'i kỳ b ú i 

nhan hợp pháp. Van đo này đ.rơc quy định tai Thôn? lư liên tich số 

(V /2 0 0 m T Ỉ  T  cúa T A N D T C , V K S N D T C . Bộ Tư pháp ngày O.VOl/r.OO! 

vẽ việc hướn<Ị dan էհ՛ hành Nghi quvêt số 75/2000/ỌH1Ո nyày 9/6/2000 

vé vice thi hìinh I uát Hôn nhàn và ỉiia đình. Trirừnu hơp nam. nữ chung; 

SÒITÍỈ với nhau, khòm: dáng kv kết hôn kê từ n.eàv 1/1/2001 hoạc từ 

V 1/1987 nhưne đến ngày 10/1/2003 vẫn không đãng ký theo quỵ định tại 
Nghi quyết số 35/2000/ỌH 10. thì nếu có yêu cáu lv hòn. Toà ón không 
CÕIIÍI nhận ho có quan hé vợ chồn” .

Trong trườn» hợp xác đinh vièc kẽì hôn có vi pham điéu cấm thì Toà 

án sẽ xót xử theo hướne dần cua Nghị quyết sô 02/2000/NQ-HĐ1P cim Hòi 

done Thám phán T A \ TD  tối cao naày 23/12/2000 vê viêc hướna dẩn áp dụnụ 

một số quy dịnh cùa Liúư Hỏn nhân và j:ia đình năm ?(X)0. Cụ the là sẽ huỷ 

hón nh;in trái pháp luật được quv định !;ii diêm 2 của N íỉh ị quyết.

Đe tiến bàììh láy lời khai cua rác ilương sir cỏ hiệu quá. Thấm phán 

can đặt ra các câu hỏi dê dương sự trình hàv vé quá trình th u n g  SỐPÍĨ, thời 

gian xáy ra màu thuẫn, rmiyèn nhân máu thuán. điều kiên sống thực tế của 

vơ chống. Sau đó (lê đươim sư tư đánh £Í;Í quăn՛-! thời aian chun;: sốní՝. hanhc  v_ c  I CT V. Լ . c

phúc hoặc bất hạnh cúa mình.

Việc lẩy lời khai cùa các hên được Tham phán tiên hành đối với lừng 

bẽn mòt. trên tinh thần thỏne cám. đẽ ctươriLi sư trình K'.v chính xác hiên 

irạnc íiia dinh thực tế của họ. Từ dó Thám phán có nhữnr lời độníỉ viên các 

bén và tìm ra oách !’ iãi quyết phù hợp nhài.

Ր..Լ2.2. N y jih i vụ cap  (ÌIÍỠIHỊ y iữd  vơ  ( 11ՐՈՀ kh i ly  lìôn

Mót ván đề ị-hãp lv quan Irọnii sau khi »y hôn đó là ván đồ nụhĩa vụ 

cấp dưỡnự tỉiữa các bẽn. l l ie o  quy định cúa Luât Hôn nhân và gi;i đinh năm 

2000 thì: "Khi ly hân. ու՛՛ս một hcn khó khăn túm: illic it có yêu càu cấp 

(lưỡtiỊỊ m ả cồ lý  (lo ch ính  մոոՀ th ì bẽ)! k ia  cỏ  /ìiỊÌứa VII cấp dưỡníỊ theo khá  

năniỊ của mình" (Điều 60). Song trên thự;.՛ tế, tro ne một số trường hợp, vì 

Thẩm phán không giái thích đê’ đương sự hiểu m ình có quyển yêu cầu t ốp 

dưỡng nếu cặp khó khăn túng thiếu nèn các đươns sự khône đé xuất yêu cáu 

của minh vé việc cấp dưỡne. Đc tránh tình trạng trên, khi lấy lời khai Thẩm 

phán cần Síiài thích cho đương sự biết rõ quyên này cùa mình.

i V.



3.3.2.3. Vé con cú i

Đê giải quyết tốt các vấn đé liên quan tới con cái, Thẩm phán khi lây 

lời khai của đương sự cần phải quan tâm tới một số vấn đề cơ bản sau:

- Họ tên, ngày tháng nãm sinh của các con

- Người đang trực tiếp nuôi con

- Tinh trạng sức khoé, học tập sinh hoạt cúa các con

- Nguyện vọng nuôi con của các bên (cần chú ý đến điếu kiện nuôi

dưỡng, thu nhập, khả năng cấp dưỡng của các bên cho con)

- Nếu con từ 9 tuổi trở lên thì Thẩm phán cần phải tham khảo ý kiến 

của đứa trẻ.

Trong quá trình lấy lời khai, Thẩm phán cần giới thiệu và giải thích 

các quy định của Luật Hôn nhân và gia đình năm 2000 đối với đương sự. 

V iệc giới thiệu và giải thích các quy định của pháp luật không những đê các 

bên ly hôn ý thức được trách nhiệm của mình đối với con cái mà còn ra 

sự yên tâm đối với các bên. Bởi vì trên thực tế nhiều đương sự do không hiểu 

biết pháp luật nên cho ràng việc giao con cho bên kia nuôi là mình mất con 

cho nên gây ra những căng thảng không cần thiết khi bàn bạc tới vấn đề nuôi

con. Để làm tốt công việc này, Thẩm phán khi lấy lời khai của các bên nên

đề cập tới các về vấn để cơ bản đã được quy định trong Luật Hôn nhân và 

gia đình như sau:

- V iệc trông nom, chãm sóc, giáo dục, nuôi dưỡng con sau khi ly hôn 

(Điều 92)

- Quyền thăm nom con sau khi ly hôn (Điểu 94)

v ể  các vấn đé này Thẩm phán cần chỉ rõ cho các bèn thấy rõ người 

không trực tiếp nuOi con có quyền đến thăm nom chăm sóc con sau khi ly 

hôn, không ai được cản trở quyển này. Trong trường hợp người không trực 

tiếp nuôi con lạm dụng quyền thâm nom con để cản trở hoặc làm ảnh hưởng 

xấu tới việc nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục con cái thì người trực tiếp nuôi 

con có quyển yêu cầu Toà án hạn chế quyển thăm nom của người không trực 

tiếp nuôi con.

- Toà án có thể quy định thay đổi người trực tiếp nuôi con sau khi ly 

hôn, theo yêu cầu của một bên hoặc của cả hai bên. V iệc thay đổi người trực 

tiếp nuôi con sau ly hôn phải được thực hiện trên nguyên tắc người đang trực 

tiếp nuôi con không đảm bảo quyền lợi về mọi mặt của đứa trẻ. Trong trường 

hợp con đã 9 tuổi trỏ lên thì phải tính đến nguyện vọng của đứa trẻ (Điều93).
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Յ.ձ.2.4. v ể  tà i sản

Khi lấy lời khai của đương sự về vàn đề tài sản, Thẩm phán cần phải 

làm rõ các vấn đề sau:

- Tài sản chung và tài sản riêng của vợ chồng

Để xác định chính xác tài sản chung của vợ chổng cần phải xác định tài 

san do chính-vợ chổng tạo ra trong thời kỳ hôn nhân. Tài sản này được tạo ra 

lừ  các nguồn như: Thu nhập hợp pháp do lao động, sản xuất, kinh doanh, tài 

sản do thừa kế chung hoậc các tài sản riêng của các bên đã thoả thuận là tài 

san chung (Điều 27 Luật Hôn nhân và Gia đình 2000). Để xác định chính xác 

các loại tài sản này, Thẩm phán phải dựa vào các quy định của Luật hôn nhân 

và gia đình 2000 trong việc giải thích các thuật ngữ. Ví du: Tài sản chung của 
vợ chồng (Điểu 27), tài sản riêng của vợ chồng (Điều 32)...

- Trường hợp chia tài sản khi vợ chồng sống chung với gia đình mà ly hôn

Trong trường hợp vợ chồng sống chung VỚI gia đình m à ly hôn thì
phân biệt hai trường hợp cụ thê:

Nếu phần tài sản của vợ chồng trong khối tài sản chung của gia đình 

không xác định được, thì vợ hoặc chồng được chia một phần trong khối tài 

sàn chung của gia đình căn cứ vào công sức đóng góp của vợ, chồng vào 

việc tạo lập, duy trì, phát triển khối tài sản chung cũng như vào đời sống 

chung của gia đình.

Nếu phần tài sản của vợ chồng trong khối tài sản chung của gia đình 

có thể xác định được theo phần thì khi ly hôn phần tài sản của vợ chổng 

được trích ra từ khối tài sản chung đó để chia.

- Quyển sử dụng đất của vợ chồng khi ly hôn (Điếu 97)

Quyền sử đụng đất là một loại quyển tài sản đạc biột và rất quan trọng 

trong đời sông gia đình do đó việc phân chia quyền sử dụng đất khi ly hôn 

Toà án cần phải quan tâm. V iệc phân chia quyển sử dụng đất được dựa trên 

cơ sở từng loại đất khác nhau trong từng trường hợp cụ thể.

-V ấn  đề nhà ờ

Trong trường hợp nhà mà các bên đang ở thuộc quyển sở hữu của vợ 

chồng thì Thẩm phán cần phải cân cứ sức đóng góp của mỗi bên và căn cứ 

vào thực tế sử dụng cũng như nguyện vọng vể nơi ở sau ly hôn, đổng thời có 

tính đến khả năng thanh toán cho một bẻn nếu bên kia được ở toàn bô nhà.

Trong trường hợp nhà ở của vợ chồng là nhà cùa bố mẹ chồng thuê 

của Nhà nước mà khi các bên kết hôn đã được bố mẹ chổng cho sử dụng
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i r  >; i l l!  K h .  \j il l՛:! T h im 'i pha iỈ  v.'ln là m  "<՜ m ọ t  sò ’ v à n  ú c  r i ỉu r  Ụ..1Ú

t:՝.:ili t lu ú . thời J '.ú iì liiU í.. naưí/i d .m c  I íp  V * . l ỉ .aC,  íhár.ỉi

\ J .  kcin theo, hộ kii-.u, ihực tẽ so í 1UUÕ1 đan li ở, úiv.1 t.ciì thuè. d.iỌi. tíchc  •

U.I Íị-.íi Ihc:n...
i iuờna  hợp vợ chòng khổng có nhà ư là tài sàn chung thì khi xót xứ. 

Thấm phú՜ ֊.in ỉ ùm lõ âicu K1 ộ ỉ \ é  ciiõ ư cúa ir.ỗi bc;i sau khi ly hòn.
֊ i  L ; •՝:>! J.'T.r vài

Khi ՝cr \c t  úổn \t:r ձէ .ịUyèn sờ hũu dộng san thì iTiám phán call vhú 
ý tới cut kĩ!* -ảì ÍV- riéniỉ. ■ h!• I. Լ các khoản ;ỉồng iióp cưa CaC bòn coiiú hoạt 
dọng : • :«Ỉ! d:ư ;>! ՛ . 1 1  nl .i'rn«: :c . í'vi khá.՝.

!X có'՝ hê՝. J u . - ụ '  khai ;■■«> rõ ràng về các ván dồ trẽn, Thấm phán 
nôn J ՛}! các : 1 < ’ cu ‘he iK՝ dj'Tne S’.r [r- lởi. 'iV.՝n cư sò Jó ITiáĩÍt phán 

(T.bí; i .í i.ĩOt'1! hàn J'-t! . >'v. vụ vice

i .í ) N;՝u rác bôn sự khór.e thô: 1 0  <.hái vè ngur'n aốc tài

hơ :. CÓ tninh Հհ-vp ՝ é -juvvn • ở Kru I՛ ì Thái .ì phán v á n  đặt cáu !u՛: íiên quan 

l "ĩi ni.u-.Vi ì  ro ỉ; . >:»•՝. rỉ.i IT.|\; Mím, tfsr.c, cho rè՜., nởu tù' vin có Jơợc

Ji> til;!՛’. տձ:ո Mil cán hỏi vé i.ỊÌi;ổr. gòe của tic; i JC* num sám. Đồn í  thòi yêu 

C a ll đ ư ơ n g  SƯ r u  ấ t t r in h  c ả n  í  ứ  c h  I'm p. m in h  c h o  l ò i  K h a i  c ủ a  m ìn h .

Nêu vợ chông ơ (huniỉ với ,՝կ  dinh mà khôn ổ cù nhà rú* na thí Thẩmc  s .  s.<

phái ì i âr. vj ịt cáu hỏi lùm rõ xcm vợ chổng có cóng sức đóng góp tiền bạc 

hoặc lĩoMịỊ ÊÓp cônc sức cho vịỌc phát triồn. cà; tan nha hay không. Vợ 

chóng i\n chu na hay ãn lie* nu với gỉa dinh, nêu ăn chung ihì đỏng gop vứi gio 

đinh như thô nào. thu nhộp của vợ và chồng ra sao.
• Ncu có vay nơ thì vay khi nào. giấy tờ vay nợ có hay khổng, mục

(lích vav !icp dé 'im  rì, kboin vay có phục vu cho cuôc sống chung của ui a 

đình hay khòng, ai là người dl'nig vay trực tiòp và tnrớc khi vay có sự ban bạc 
giữa vợ chổng không?

3.3.3. Đ iểu tra xác minh

3.3.3.ỉ . Đ iều  tra xác m inh rê quan hệ vợ chónẹ:

Để tìm hiểu mức đô mâu thuản của vợ chồng. 'Phẩm phán cán tiến
hành xác minh ծ một số nguồn như:

- Gia dinh các bẽn; cũng có thê thông qua các COI) dã trường thành;
֊ Bạn bè, hàng xóm;

- Tổ dủn phố, hội phu nữ địa phương, chính quyền cư sờ;
- Cư quan nơi vự, chóng làm việc...
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n  ong qiu. việc (lieu i!a minh nàv. Thấm phaii h ;cu (him  hoàn 

cánh ưu1 d.' h miv: ĩiiuái; cù.; cúc bén iron*» au>c M?ĩm gia đình Trcĩi Ciỉ ;ỡ 

đó dó lìm  ù \1 ì r*iiíi quyết mãii thuẫn l ia đi.ih mộ! cách tỏt nhai.

Tuy nhiji;, íiôi Ví Vi nhrrnụ tạp  vọ d iổ rv  *.!;] iứn tuổi mà có yêu cầu ly 
hon t ỉi! I; -ìrn ;>hán khc'TDj nil '.t j՝!»;’i՛ r.ộn */h;ỉ. iiìỌ ủ i.i iiọ  'rỉ: sỏ 'hê

ւ! 0  um  c />i đù !"ươr^ ihn:i!s .’nu hí - tú; iiiĩt h)Aỉ thựv. tế mãn ĩhuáĩi . úif cha mẹ 

họ \à ù n  £;ái quy.\.

Đ jạ< líưọv rtiục ỉíclì à-;i mìph, irone qu:; trình ĩr.ì. X*‘C Ììiiph, 
rIliam pi án cầíi phái lain tò í\k: v,m (ỉè

- T iưòfiìt hợpilưoTìe sụ .0 lõi Khai thuận tình ỉy hôn

n ՝ :ÌM| phán phái tì:;՜* r . *ơ :՝iT đò k ln iK  Jinh cố đúne nguyện vọr.2 của 

đoi ՒՀ-Ո íhuụ ì íliih  Ịy \w՝ khôn? * Mâu thuẫn a ìu  vỌ էհօոչ! vij trầm 

trọne cՒ irn? Mục đfch củ:, hcn nh ìn (lạĩ lUiVc khỏr»a? Có iai -s ỉệu cCìa 

vụx !h i: *n tình ỉy hớn giá rạo hav khônẹ՛*

- IYuờuê; r.ợp ly hòn thí o vê ti c j ;: LÙa mỏi bôn

ĩrà in  phán phải d iciỉ tra ũc đanh ci;í ũược lình ĩ ran?, vợ chổne thư*: sư4 1 c  c  • V. . »

ỉĩJrr trọnp ,:!nv..' Tình crv.iì vii.'i hụ Cí; ihố hàíi ‘Jắn ihrợc k h ỏ rc°  tình trạng 
<jjị տօա: chung V  ủ«? ợ chốnL và mục :1ỉeh .:iia hỏn nhím có đ it vkrợc khí>rn: 

Đê gtái quyết tốt các v.ín dó ĩiàv, Thám phan ph.ìi cãn cứ vào Đĩổu 9S Luậ? 

liổn  nhan x à aia đình nãm 2000 và c ỉn  cứ vào iliêm  8 cíuì \T<2 :ìị quvết số 

()2/20í)C /NQ ֊HĐ TP naày 23/12/2000 cùa Hội cí-ng n iá m  phán T A N D  tối՝ c  V '  . c  I

tao vê \ ’ộc huớne u.iíi áp dụne rr-ọi số lịtiv '?T;1՝ của I.íiậr Hôn nhân và t;ia 
d ;~ h  i ' . f ip i  ? 0 ( K V

J. i.3.2. Đ iêu  trư xúc m in li \ ê v iị\ iỊìíio nuôi Lơn. Lấp dưâiiiỊ nuôi
(Wì

rhẩm phán tie'll hành xác minh tại eia đình, tổ dàn phố, cơ quan nơi vọ 

ehổnạ cỏnu  tác de lùm rõ tronc hoi vo chốnc ill sĩ ỉà nsười có điéu kiên nuôi 
con hơn. Đế xác định đúng vân đc nàv. Thám phíin cán phái tìm hiếu còng 

v.ẽc tủ a  vợ chỏng, lim nhập thực lố, tình trạm.’ sức khoe cùa các hên...
Bèn cạnh những v;ín dẻ tr?n. Thíim phán cần iiiam khao ý kiốr. của 

g.áo viên dạy trê (nếu con còn nhỏ) đô’ biết đirợc tình trana học lập. đicn 

b:èn tâm  iý cứa trẻ. Nêu trỏ dã từ 9 tuói trừ !ỏn thì Thấm phán còn phái hói 
xem nguyện vọng trò muốn ừ vói ai. Đủv iă điều rat nhav cáin vì trốn thực tế. 

o  irường h(rp cả bố và mẹ đều muốn được trực tiếp nuôi con nôn tìm :nọi
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cách lôi kéo con để đứa trẻ nói rằng rnuốn ở với mình. Trong trường hợp này 

để tránh đưa trẻ vào tình trạng khó xử, Thẩm phán nên giải thích cho cả hai 

bô' mẹ của trẻ để họ bàn bạc và quyết định ai là người nuôi con thì sẽ tốt 

hom. Nếu các bên không thể íhoả thuận được mà phải cần hỏi ý kiến cùa trẻ, 

trước khi hỏi ý kiến trẻ, thì Thẩm phán tiếp xúc với trẻ và hỏi hoặc gợi ý đê 

trẻ kể về sinh hoạt thực tế hàng ngày của mình qua đó, Thẩm phán có thể 

biết được ý kiến của cháu là muốn ở với ai. Sau đó Thẩm phán hỏi trẻ những 

câu hỏi đơn giản đẻ biết nguyên vọng của trẻ là muốn ở với bố hay vói mẹ.

3.3.3.3. Đ iều  tra xác m inh vê tà i sản

Sau khi đã lấy lời khai của các bên đương sự. Thẩm phán yêu cáu họ 

xuất trình các chứng cứ chứng minh vể các vấn đề mà các bên đã nêu ra. về  

phần mình, Thẩm phán xem xét mọi tình tiết của vụ án đồng thời thu thạp 

thêm chứng cứ để đảm bảo cho việc giải quyết vụ án được chính xác.

Để điểu tra xác minh vể tài sản, tuỳ vào từng loại tài sản, Thẩm phán 

tiến hành xác minh những nội dung sau:

- Về nhà đất: Có thể được tiến hành thông qua sở địa chính, nhà đất, 

U BN D  các cấp, cơ quan cấp đất...

- Về công sức xây dựng, sửa chữa tôn tạo nhà đất: Có thể xác minh 

qua những người nhận thầu xây dựng công trình, người bán nguyên vât liệu, 

thợ xây dựng...

- Về các tài sản khác: Có thể xác minh qua người mua, người bán tài

sản.

-Vé tiền gửi tiể't kiệm: Có thể xác minh tại nơi gửi tiết kiệm như ngân 

hàng hoặc quỹ tiết kiệm...

- Về tài sản mang từ nước ngoài: Có thể xác minh qua cơ quan hải 
quan, bưu điện hoặc iqua những người trực tiếp mang hộ tài sản...

3.4. Hoà giải
Sau khi đã tiếp xúc, lấy lời khai của đương sự và điểu tra xác minh, 

Thẩm phán đã nắm bắt được cơ bản tình trạng thực tế của mâu thuẫn vợ 

chồng, nguyên nhân mâu thuẫn, tâm tư nguyện vọng của mỗi bên cũng như 

yêu cầu của họ về việc giải quyết nuôi con, cấp dưỡng nuối con, phân chia 

tài sản. Từ đó, Thẩm phán tìm ra hướng hoà giải thích hợp cho từng vụ việc 

cụ thể. Vớ i mục đích hoà giải để các đương sự trở về đoàn tụ, khi hoà giải 

cần phải đảm bảo các yêu cầu sau đây:
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- Phải có sự tư nguyện thực sự cua các đưưne sự: cần tránh cách hoà 

giãi cưởng ép đổi với một bòn hoặc cả hai bên đươrm sự.

- Nội dung của sự thoủ thuận giữa các đươne sự phải đúng pháp luật, 

phái phù hựp với chính sách. Bời vì mọi sự thoả thuận hoặc sự dàn xếp trái 

VỚI pháp luật, chính sách không được công nhận.

- V iệc hoà giải phái vừa tích cực. vừa kiên trì. Tích cực để có thể giái 

qiiyct dược nhanh chóne vụ kiện mà không để việc hoà siải kéo dài vô ích 

khi không còn khả năng hoà giải; K iên trì trong việc giải thích cho đương sự 

hiểu rõ pháp luật, chính sách. Trên cơ sở đó mà đi sâu giải quyết nhũng 

vướng mác. bát đồng trong tâm tư. tình cám của họ. Trong quá trình hoà 

giái, Thẩm phán không được ngại hoà giái, việc hoà giái có thể được tiến 

hành vài, ba lần, nếu thấy còn có kha năng hoà giải được. (Thông tư 

25/TANDTC ngày 30/11/1974).

Vê' phương pháp
- Hoà giải việc ly hôn do hai vợ chổntĩ cùng có yêu cầu:

Thẩm phán cần phân tích rõ hậu quả của việc ly hôn đối với con cái, 

với gia đình hai bón, có thể gợi lại đế họ suy nghĩ vé thời gian đã chung 

sống, tình nghĩa vợ chồng, nghĩa vụ đối với các con đổ đôi bôn suy nghĩ, cân 

nhác kv lưỡng trước khi quyết định, nhất là trong trường hợp qua các tài liệu 

xác minh thể hiện có việc vì tự ái. nông nổi mà thuận tình ly hôn. Đế làm tốt 

việc này, Tham phán có thể nêu vấn đề. sau đó dành một thời gian thích hợp 

đc đôi bèn suy nghĩ Ihêm trước khi quyết định ly hỗn.

Trong quá trình hoà giải Thẩm phán cán tránh hai khuynh hướng:

- Cô thuyết phục để họ đoàn tụ một cách gượng ép.

- Hoà giải mổt cách hình thức vì cho rằng đôi bên đã thuân tình ly hôn.

Trong trường hợp hoà giải không thành thì Thẩm phán lập biên bản vể

việc tự nguyên ly hớn và hoà giải đoàn tụ không thành. Trong biên bản này 

phải thể hiện rõ những nội dung sau:

- Hai bên thăt sự tự nguyện ly hôn.

- Hai bên đã thoả thuận được với nhau vể việc chia hoậc không chia tài 

sản, việc trông nom, nuôi dưỡng, chảm sóc, giáo dục con.

- Sự thoả thuận của hai bên vể tài sản và con trong từng trường hợp cụ 

thể này là bảo đảm quyền lợi chính đáng của vợ và con.

Trong thời hạn 15 ngày, kể từ ngày lập biên bản nếu vợ hoặc chổng 

hoăc cả hai vợ chồng khỏng có sự thay đổi ý kiến, cũng như Viện K iểm  sát
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không phàn phan đối sự thoá thuận (tó, thi Toù án ra quyết định ũ) Ոտ: nliân 

thuận tình ly hỏn mà không phái mờ phiên toà.

Quyết dịnh công nhận thuận tình ly hôn có hiệu lực pháp luật Iiiz;ỉy. 

các bên không có quyến kháng cáo, Viẹn K iem  sát khôn» có quuMi kha nu 

nghị theo trình tự phúc thấm.

Trong trường hợp hoà giải tại Toà án mà thiêu một trong các điêu kiện 

nêu trên thì Toà án lập biên bán vé việc hoà giải đoàn tụ khôn í՛ ilùnh VC 

những vân dé hai bên không thoa thuận được hoặc có thoá thuạii nhưng 

không đum bao quyén lợi chính đáng cua vợ và con, đóna ihừi liến hành mo 

phiên toà xét xử vụ án ly hôn theo thu tục chung.

- Hoà giãi việc ly hòn do một bèn vợ (chổng) có yêu cầu:

Qua việc đieu tra, Thám phán dã cơ ban nam bãt dược nguyên nhãn 

cùa mâu thuần dẫn đến việc một bén xin ly hỏn, tâm tư nẹuyện vone cua 

phía bên kia khóng đổng ý ly hôn (cụ thể vì tình yêu đối với người vọ 

(chồng) eúa mình, vì con cái, vì gia đình...).

Từ đó Thẩm phán có hướng phàn tích các khía cạnh đế đỏi bèn hiếu 

hơn vé nhau, thông cam với nhau trong những trưừng họp có sự hiểu lãm. tư 

ái, thách dò hoặc Thủm phán có thế tư vấn cho họ vé cách ứng xu trong cuộc 

sônụ, với gia đình, bô mẹ bên chổng (VỢ) nêu họ ừ chung trong dại gia dinh 

và có mâu thuẫn giữa mẹ chồng, nàng dâu, giữa chị dâu em chồng... Mục 

đích là iiiúp cho mỏi bên có cách nhìn nhân vị tha, rộng mở hơn với phía 

người chồng (vạ) cua mình. Tự thấy được những diem mình chưa hoan thiọn 

trong cuộc sống chung và trân trọng những điểm tót đẹp cùa phía bên kia. 

Có như vậy mới có thể giúp họ có quyết dinh dũng đán trước tinh thê ly hõn 

hay vé đoàn tu.

Nếu hoà giải đoàn tụ thành mà người yêu cáu xin ly hỏn rút đơn xin ly 

hôn ihì Toà án áp dụng điểm 2 Điểu 46 P LT T G Q C V A D S  ra quyết định đình 

chỉ việc giai quyết vụ án.
Nếu người xin ly hôn không rút đơn yêu cáu xin ly hôn thì Toà án lập 

biên bản hoà giải đoàn tụ thành. Sau 15 ngày, kể từ ngày lập biên bản, nếu 

vợ hoặc chồng hoặc cả hai vợ chổng khône có sự thay đổi ý kiến cũng như 

Viện Kiểm  sát khóng phản đối thì Toà án quyết định còng nhận hoà giải 

đoàn tụ thành. Quyết định công nhận hoà giải đoàn tụ thành có hiệu lực 

pháp luật ngay và các đương sự khỏng có quyền kháng cáo, Viện K iểm  sát 

không có quvổn kháng nghị theo trình tự phuc thám.
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Irony trườn £ hợp hoà ỉZÍ;ii Joùu tụ khom: ihành thì Toil án lập bién bán 

hoà giai đoàn tụ khỏnc thánh don li thòi tier: hành 1TỈỞ phiôn toil xét xứ vụ án 

theo thu tục chung. i,Nghị quyết 02/HĐTP IV.Ú1V 23/12/2000 cúa í lộ i dóng 

Thám phán TANDTC).

Nếu việc hoà giúi (.toàn tụ khoiu ihành. 'lliam  phán cần eiái thích cho 

c;k- đuưim  sự vổ hậu CỊUU pháp lý cua v iệc  Iv hôn là vân đ c  g ia o  nuôi co n , vân  

lie chia tài san. Trẽn cơ sờ do dô các ben có hums trao đòi thoa thuận với 

I'ihau VC cách giài quyẽi các vân dc nà\ irons: trườna hợp ly hòn. Điểm cán 

chú ý la mục dich Lủa việv hoà iiiiii là t:iup các bòn có sự nhìn nhận dúnu 

đàn dc cỏ thô’ quav về đoàn tụ. V ì mục đích đó mà Thẩm phán ncn tập trung 

hoà da i đoán tụ. tránh vice hoa mai mọt catli hình thức vé quan hệ gốc mà 

lại di >âu tliuỵot phụt. ílưưng sự ihoa thuận vé ni ao nuôi con hoặc phân chia 
tài sán. N o i Thấm phán làm như vạy sò tạo cho đương sự (người dane có 

nauvện vong xin đoan tụ) DỊ ức chó’vì rãne Thấm phán không tận tám giúp 
họ tìm ra aiài pháp đó vợ chỏng đoàn íụ ma chi uiài quyết theo VCU câu cúa 

phía ngưừi đanu có nauvện vọriki xin ỉy hỏn.

՝" ITụrc to cho thấv mỏi vụ án ly hòn cỏ nhữniỉ nét riêng về quan hệ 

lình cám vợ chổng, vê máu thuán giữa họ hoặc ve con cái, vé tài sàn... và đời 

hỏi Thám phán phai thực sự năm bát dược bàn chất cúa sự việc đê từ đó vận 

đụrie các quy định của pháp luật ve nội dune \ù :ỏ tụng ihích írng với từng 

vụ việc cụ thế VỚI mục dích giai quvct vụ án thâu tình, đạt lý. c ỏ  thể nêu 

một '%ai tình huõng sau:

- Người chổng làm đơn xin ly hòn, vợ không đổng ý ly hỏn. Trong quá 

trinh eiài quyết, người vợ khai là chị cỏ thai và xuất trình xác nhận của bác sỹ. 

l ìn h  luiònc này, Thám phán phái giái thiih L'ho ncười thống biết rõ quy định 

cùa Điổu 85 Luật Hôn nhân và gia đình nảm 2(XX) đế người chông là mình chưa 

có quyổn yêu cầu xin ly hỏn. Ncu IIcười chồnc nít đơn yẽu cầu xin ly hôn thì 

Tliẩin phán áp dụ ne điếm 2 Điổu 46 PL [TGQCYADS ra quyết dinh đình chì 

việc uià’ quyết vụ án. Nếu khòng aít đơn ly liỏn thì Thẩm phán ticn hành giải 

quyết vụ án theo thủ tục chung và \ứ bác yêu cáu xin ly hôn.

- Néu vợ chổng cho vay hoặc vay của người khác thì phải đưa chủ nợ 

hcv.c con nợ vào tham gia tố tune với tư cách là nuười có quyến lợi vù nghĩa 

vụ liên quan, trừ cúc trường họp:

+ Vợ  chồna cùng đồng ý không buộc con nợ phải trả nợ cho họ;

+ Chủ riỢ đổne ý không buộc vợ chung họ phái trá nợ cho chù nợ.
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Cần chú ý là: Trường hợp vợ chồng thỏa thuận đổ một bên (vợ hoặc chồng) 
có trách nhiệm trả nợ thì sự thỏa thuận này phải được sự đồng V của chù nợ.

- Trường hợp xin ly hôn với một bên có triệu chứng tâm thần, Thẩni 

phán cần đặc biệt chú ý về tô tụng, nhất thiết phải điều tra. xác minh cụ thể về 
tình trạng và mức độ bệnh tật, thời gian mác bệnh của bị đơn, nêu đúng bị đơn 

là người bị mắc bệnh tâm thần, thì phải có giám định của bệnh viện xác nhận, 

Cần chú ý đến hoàn cảnh của bị đơn để đật vấn để cấp dưỡng. Thẩm phán phải 

đưa vụ án ra xét xử, trong trường hợp này không ra quyết dịnh công nhận 
thuận tình ly hôn (xem Công vãn số 16/KHXX ngày 1/2/1999, tr .4 l).

- Trường hợp các đương sự tự phân chia tài sản trước khi đến Toà án và 

việc phân chia tài sản đó là hoàn toàn tự nguyện thì Toà án không phải ghi 

nhận cụ thể sự phân chia tài sản của họ. Trong trường họp này, phần tài sản 

thường được ghi là: V iệc phân chia tài sản do các bên đã tự phân chia, các 

đương sự không yêu cầu Toà án giải quyết.
- Trường hợp các đương sự thỏa thuận được với nhau về việc phân chia 

tài sản tại Toà án, thì Thẩm phán phải xác minh cụ thê về khối tài sản của họ 
và phần quyết định về tài sản phải ghi rõ ràng, cụ thể phần tài sản của từng 

người được chia.
- Trường hợp một bên làm đơn xin ly hôn, trong quá trình giải quyết 

vụ án, người làm đơn xin ly hôn lại xin rút yêu cầu ly hôn. còn phía bên kia 

lại yêu cầu Toà án giải quyết ly hôn. Trong tình huống này, Thẩm phán ra 
quyết định đình chỉ viộc giải quyết vụ án, đồng thời hướng dẫn người có yêu 

cầu ly hôn có đơn xin ly hôn và nộp tiền tạm ứng án phí để Toà án thụ lý 
giải quyết thành vụ án khác. Quá trình điểu tra, xác minh có thể sử dụng, 

tham khảo tài liệu của hổ sơ trước.

3.5. Phiên toà xét xử vụ án ly hôn

Trên thực tế, khi ra trước phiên toà, các đương sự thường rất lo lắng và 

có thể gây ra trạng thái mất bình tĩnh nên khai báo không rõ ràng và cụ thể 

về các vấn để cần được làm rõ tại phiên toà. Đ iều này càng trở nên càng 

thẳng đối với phiên toà ly hôn, bởi vì họ sẽ phải khai về những vấn để về 

quan hệ vợ chổng. Đặc biệt là họ phải nói ra những điều rất thầm kín, riêng 
tư với những người khác mà những điều khó nói ra này lại rất quan trọng cho 
đánh giá của Hội đồng xét xử đối với thực trạng mâu thuẫn của vợ chổng. Vì 
vậy nét đặc thù của phiên toà xét xử vụ án ly hôn là ngoài việc tuân theo các 
bước theo tô' tụng tại phiên toà, Hội đồng xét xử (đặc biệt là vai trò của chủ
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tọa phiên toà) phải tạo ra được khỏng khí rmhiẽm trang song lại phải có tính 
chất âm áp, gần gũi để đươnu sự có thế yên tâm về tâm lý, giúp họ có thế 

diễn đạt tất cá nhữne uán khúc bên trone của quan hệ vợ chổng. Điều này rất 

có V nghĩa đê Hội đồng xét xử có hướng hoà siái tại phiên toà hoặc chấp
nhạn đơn ly hôn hoặc xử bác đơn ly hôn.

Trong quá trình xét hỏi tại phién toà cần làm rõ các vấn đề sau:
3.5.1. Xác định quan hệ hôn nhán.
- Đặt các câu hỏi đế xác định hôn nhàn hợp pháp hay hôn nhân trái 

pháp luật.

- Nguyên nhân mâu thuẫn, tình trạng quan hệ vợ chồng.

- Nguyện vọng thực tâm của vợ. chổng.

- G iả i pháp đê có thế hàn gắn quan hộ vợ chồng (trong trường hợp bên 

xin ly hôn).
- Hội đồng xét xử phải làm rõ được các căn cứ để xử chấp nhận đơn 

xin ly hỏn, xử bác đơn ly hôn, hoà giải đoàn tụ hay đình chỉ việc giải quyết 

vụ án tại phiên toà (trong trường hợp rút đơn xin ly hỏn).
3.5.2. Ván đé giao nuôi con và cáp dưỡng nuôi con.

- Đặt các câu hỏi đế xác định được cơ sở pháp luật để giải quyết việc

giao nuôi con: A i là người trực tiếp nuôi và vấn đề đóng góp nuôi con.
3.5.3. Vé tài sản.
- Đặt các câu hỏi để xác định được đầy đù khối tài sản chung của vợ 

chổng, tài sán riêng của mỗi bên, nhà ở, động sản, cồng nợ... đế có hướng phân 

chia cho mỗi bên. Thực tế cho thấy, Hội đồng xét xử xác định đầy đủ các tinh 

tiết cùa vụ án tại phiên toà và qua diẻn biến tại phiên toà, Hội đổng xét xử có 

thế kết hơp giữa việc xét hỏi và hoà giãi cho các đương sự. Nhất là trong trường 

h‘jp một bèn xin ly hỏn và bên kia tha thíét xin đoàn tụ; hoặc hoà giải về việc 

giao nuôi con, mức đóng góp nuôi con; giải thích về việc phân chia tài sản 

nhằm giúp các đương sự có thể thoả thuận phân chia khối tài sản chung.

3.6. Bản án ly hôn

- Cơ cấu của bán án ly hôn cũng gồm ba phần, đó là: Phần mở đầu, 

phần nội dung vụ án và phần quyết định.

Một bản án ly hôn cần phái thể hiện được các nội dung cơ bản sau:

- Xác định tình trạng hôn nhân: Hợp pháp hay không hợp pháp.

- Nguyên nhân mâu thuẫn dẫn đến yêu cầu xin ly hỏn: Căn cứ để giải 

quyếĩ ly hòn là: “Tinh trạng mâu thuẫn dã trầm trọng, đời sống chung không
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thể kéo dài, mục đích hôn nhân không đạt được” . Do đó cán căn cứ vào tình 

hình cụ thè của từng vụ án để nêu nhữnsi tình tiết nổi lên tính chất và mức độ 

của màu thuẫn giữa hai bên vợ chổng làm căn cứ cho nhận định VC kha nàng 

đoàn tụ còn hav hết. Chú ý tránh nêu lình tiết khône siúp gì cho việc làm

sáng tỏ quan hệ eiữa vợ và chồns.

- Phân tích n h ữ n g  tình tiết nói lên khà năng cái thiện quan hẹ vợ chồna 

của các đươnii sự là thực tế (Đối với các bản án xử bác yêu cáu ly hòn) hoặc 

phân tích nhữníi tình tiết chứng minh tình trạng mâu thuẫn vợ chons’ dã trám 

trọng, khá năng đoàn tụ khôníí còn (dối với bản án xứ cho ly hỏn).

- Vấn để siao nuôi con và cấp dưỡng nuôi con: Khi tỉiài quyết vãn đề 

này. bản án phái phàn ánh điều kiện vé mọi mặt của các hèn để làm e.ìn cứ 

cho việc siao nuôi con và trách nhiệm dóne góp nuôi con.

- Ván đề tài sàn (chỉ giải quvết khi có yêu cẩu): Bán án xứ cho ly hòn 

trong đó có vấn đé phán chia tài sán phai nêu được tình ticl như: Tinh h'inh 

tài sán, sự đóng góp cổng sức của mỗi bên vào khối tài sản chung; tình trạns 

cụ thè của gia đình. Đây là nhữnạ tình tiết làm căn cứ cho việc phân chia tài 

sản hoặc đền hù côna sức theo quy định cúa Luật Hôn nhan và gia đình.

V iệc phân chia tài sản cụ thê như sau:

+ Về nhà ủ

Vấn đề liên quan tới nhà ở cẩn phải cụ thè hóa các vấn đé như:

Nếu là nhà có sự tranh chấp về quyền sớ hữu thì phái nêu các tình tiết

chứng cứ đê khẳng định thực tế nhà thuộc quyền sờ hfru của ai.

Nếu vợ chồng ở chung với bố inẹ trong nhà thuộc sớ hữu của bố. mẹ 

thì phủi nêu các tình tiết, chứng cứ về công sức đóng góp của vợ chổng và 

đưa ra phương án giải quyết sau khi ly hôn.

Nếu ở chung với bố mẹ trong nhà thuè của Nhà nước thì phải nêu các 

tình tiết về hợp dồng nhà, quá trình thuê nhà. số thành viên có tên trong hợp 

đồng, thực tê sử dụne. Từ đó làm cản cứ để phân định nơi ở sau khi ly hôn.

+ Về việc sử dụng đất của vợ, chổng (nếu có)

+ Về các khoản nợ: nêu các tình tiết xác định nợ chung, nợ riêng và 

nghĩa vụ trả nợ.
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I. KỸ NĂNG XÉT xử sơ  THẨM vụ ÁN HÀNH CHÍNH

1. KHỞI KIỆN - THỤ LÝ v ụ  ÁN

1.1. Khởi kiện, khơi tò vụ án

1.1.1. Khở i kiện

Quyền khiêu nại, tố cáo là một trong những quyền cơ bản cứa công 

dân dược quy định trong Hiến pháp nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt 

Nam năm 1992 (Điều 74). Đây là cơ sớ pháp lý cao nhát để xác định quyển 

khởi kiện vụ án hành chính cùa cá nhãn, cơ quan Nhà nước, tổ chức. Dựa 

vào cơ sở pháp lý này, PLT T G Q C V A H C  (đã được sửa đổi, bố sung) ngay tại 

Điều 1 đã quy định: “ Cá nhân, cơ quan Nhà nước, tổ chức theo thủ tục do 

pháp luật quy định có quyền khới kiện vụ án hành chính để yêu cầu Toà án 

báo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của mình” .

Tuy nhiên, việc khởi kiện vụ án hành chính cùa cá nhân, cơ quan Nhà 

nước, tổ chức không phái là chung chung, tràn lan mà có giới hạn phạm vi 

nhất định. Phạm vi khởi kiện vụ án hành chính theo pháp luật hiện hành chỉ 

cổ thể là các quyết định hành chính, hành vi hành chính, quyết định kỷ luật 

buộc thôi việc. Các quyết định, hành vi này dược định nghĩa một cách rõ 

ràng tại khoản 1, 2 và 3 Điều 4 PLTTGQ CVAHC. Cụ thê hơn nữa, các quyết 

định, hành vi trên là đối tượng của việc khới kiện vụ án hành chính cũng chi 

được giới hạn trong một sô lĩnh vực cụ thê và dược ghi nhận trong Điểu 11 
PLTTG Q CV  AHC:

- Quyết định xử phạt vi phạm hành chính;

- Quyết định hành chính, hành vi hành chính trong việc áp dụng biện 

pháp buộc tháo dỡ nhà ờ, công trình, vật kiến trúc kiên cố khác;

- Quyết định hành chính, hành vi hành chính trong việc áp dụng hoặc 

thi hành biện pháp xử lý hành chính với một trong các hình thức giáo dục tại 

xã, phường, thị trấn, đưa vào trường giáo dưỡng; đưa vào cơ sờ giáo dục; đưa 
vào cơ sở chữa bệnh; quản chế hành chính;
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- Quyết định kỷ luật buộc thôi việc cán bộ, công chức giữ chức vụ từ 

Vụ trưởng và tương đương trở xuống;

- Quyết định hành chính, hành vi hành chính trong lĩnh vực quán lý đất

đai;
- Quyết định hành chính, hành vi hành chính trong việc cấp giấy phép, 

thu hồi giấy phép về xây dựng cơ bản, sản xuất kinh doanh;

- Quyết định hành chính, hành vi hành chính trong trưng dụng, trưng 

mua, tịch thu tài sản;

- Quyết định hành chính, hành vi hành chính trong việc thu thuế, truv 

thu thuế;

- Quyết định hành chính, hành vi hành chính trong việc thu phí, lệ phí;

- Các quyết định hành chính, hành vi hành chính khác theo quy định 

của pháp luật.
Do vậy, các quyết định hành chính, hành vi hành chính, quyết định kỷ 

luật buộc thôi việc cán bộ, công chức là một trong những nội dung cơ bản 

của điều tra, xác minh trong vụ án hành chính.

M ột nội dung quan trọng khác của khởi kiện vụ án hành chính là chú 

thể khởi kiện. Theo quy định tại khoản 5 Điều 4 PLT T G Q C V A H C , chủ thê 

của quyền khởi kiện vụ án hành chính ỉà cá nhân, cơ quan Nhà nước và tổ 

chức cho rằng quyền, lợi ích hợp pháp của mình bị xâm phạm bởi quyết định 

hành chính, hành vi hành chính hoặc cán bộ, công chức cho rằng quyền, lợi 

ích hợp pháp của mình bị xâm phạm bởi quyết định kỷ luật buộc thôi việc, 

nên đã khởi kiện vụ án hành chính tại Toà án có thẩm quyền.

- Đối với cá nhân: bao gồm công dân V iệt Nam, người nước ngoài và 

người không quốc tịch cho rằng quyền, lợi ích hợp pháp của họ bị Xíìm phạm 
do các quyết định hành chính, hành vi hành chính và quyết định kỷ luật buộc 

thôi việc gây nên. Người khởi kiện phải có nảng lực chủ thể, nếu hạn chế 

hoặc thiếu nãng lực chủ thể thì thực hiện quyền khởi kiện thông qua người 

đại diện hoặc thông qua quyền khởi tố vụ án hành chính của Viện kiểm sát 

nhân dân.

- Đối với cơ quan Nhà nước: Cơ quan Nhà nước là những cơ quan 

trong bộ máy Nhà nước được thành lập và hoạt động theo quy định của pháp 

luật, có chức nàng, nhiệm vụ, quyền hạn, có tư cách pháp nhân.

Người khởi kiện là “cơ quan Nhà nước” thực hiện quyền và nghĩa vụ 

của người khởi kiện thông qua đại diện theo pháp luật hoặc theo uỷ quyền.
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Người đại diện theo pháp luật (còn gọi là người đại diện đương nhiên) 

là người đứng đầu cơ quan Nhà nước. Người đứng đầu cơ quan Nhà nước có 

thê’ uý quyền cho cấp phó của mình hoặc neười khác tham gia tố tụng trong 

phạm vi được uỷ quyén.

- Đối với tổ chức: Tổ chức gồm nhiều loại khác nhau như các đơn vị 

cơ sớ, dơn vị hành chính sự nghiệp, các doanh nghiệp của Nhà nước; các tổ 

chức chính trị, tổ chức chính trị-xã hội, tổ chức xã hội... Các tổ chức này 

được thành lập và hoạt động trên nhiều lĩnh vực khác nhau, có tư cách pháp 

nhân hoặc có đủ các dấu hiệu của một tổ chức (có cơ cấu tổ chức, trụ sở, con 

dấu...) và phù họp với pháp luật.

Cũng như “cơ quan Nhà nước” , người khởi kiện là tổ chức thực hiện 

quyền khởi kiện thông qua người đại diện theo pháp luật hoặc theo uỷ 

quyển.

Người khởi kiện phải là người có quyển, lợi ích hợp pháp của mình bị 

xâm phạm bởi quyết định hành chính, hành vi hành chính hoặc quyết định 

kỷ luật buộc thôi việc cán bộ, công chức gây nên chứ không phải quyền, lợi 

ích của người khác.

Đê thực hiện quyền khới kiện, người khởi kiện phái đảm bảo một số 

điều kiện sau:

i) Điều kiện về thủ tục tiền tô' tụng

- Đã khiếu nại với người có thẩm quyền giái quyết khiếu nại lần đầu 

theo quy định tại các Điều từ Điều 19 đến Điểu 25 Luật Khiếu nại, tố cáo 

nhưng hết thời hạn giải quyết quy định tại Điều 36 Luật Khiếu nại, tô' cáo 

mà khiếu nại không được giải quyết và cũng không tiếp tục khiếu nại đến 

người có thẩm quyén giái quyết khiêu nại tiếp then,

- Đã khiếu nại với người có thẩm quyền giải quyết khiếu nại lần đầu 

theo quy định tại các Điều từ Điểu 19 đến Điểu 25 của Luật Khiếu nại, tố 

cáo nhưng không đồng ý với quyết định giải quyết khiếu nại và cũng không 

khiếu nại đến người có thẩm quyển giãi quyết khiếu nại tiếp theo;

- Cán bộ, cỏng chức giữ chức vụ từ Vụ trưởng và tương đương trở 

xuống theo quy định của pháp luật về cán bộ, công chức có quyền khởi kiện 

vụ án hành chính vể quyết định ký luật buộc thôi việc đối với mình, nếu đã 

khiêu nại với người có thẩm quyền giải quyết khiếu nại lần đầu nhưng không 

đồns ý với quyết định giải quyết khiêu nại và cũng không tiếp tục khiếu nại 

đến người có thẩm quyển giải quyết khiếu nại tiếp theo.
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/7) Điều kiện vé thời hiệu và thù tục tô tụng
Theo quy định tại Điều 30 PLT T G Q C V A H C , đê khơi kiện vụ án hành 

chính, người khới kiện phải đảm bảo các điều kiện sau:
- Người khởi kiện đối với quyết định hành chính, hành vi hành chính 

phải làm đơn yêu cầu Toà án có thẩm quyền giải quyết vụ án hành chính 
trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày hết thời hạn giái quyết khiếu nại lần đầu 
theo quy định của Luật Khiếu nại, tố cáo mà khiếu nại không được giải 
quyết hoặc từ ngày nhận được quyết định giải quyết khiếu nại lán đáu mà 
không đổng ý với quyết định giải quyết khiếu nại đó.

Cán bộ công chức khởi kiện đối với quyết định kỷ luật buộc thôi việc 
phải làm đơn yêu cầu Toà án có thẩm quyền giải quyết vụ án hành chính 
trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày nhận được quyết định giải quyết khiếu nại 

lần đầu mà không đổng ý với quyết định giải quyết khiếu nại đó.
- Đối với vùng sâu, vùng xa, vùng đi lại khó khăn thì các thời hạn khởi 

kiện nói trên là 45 ngày.
- Trường hợp vì ốm đau, thiên tai, địch hoạ, đi công tác, học tập ở nơi 

xa hoặc vì những trở ngại khách quan khác mà người khởi kiện không khởi 
kiện được trong thời hạn quy định trên đây thì thời gian có trở ngại đó không 
tính vào thời hiệu khởi kiện.

- Đơn kiện phải có các nội dung chính sau đây:
+ Ngày, tháng, năm làm đơn;
+ Toà án được yêu cầu giải quyết vụ án hành chính;
+ Tên, địa chỉ của người khởi kiện, người bị kiện;
+ Nội dung quyết định hành chính hoặc quyết định kỷ luật buộc thỏi 

việc cán bộ, công chức hay tóm tất diễn biến của hành vi hành chính;

+ Nội dung quyết định giải quyết khiếu nại lần đíìu (nếu cổ);

+ Cam đoan không khiếu nại đến người có thẩm quyén giái quyết 
khiếu nại tiếp theo;

+ Các yêu cầu để nghị Toà án giải quyết.
- Đơn kiện phải do người khởi kiện ký; nếu người khới kiện là người 

chưa thành niên, ngưòi có nhược điểm về thể chất hoặc tâm thần thì phải do 
người đại diện của họ ký. Kèm theo đơn kiện phải có các tài liệu chứng 
minh cho yêu cầu của người khởi kiện.

1.1.2. K h ở i tó

V iệc khởi tố vụ án hành chính do V iện kiểm sát nhân dân thực hiện. 

Điều 18 P LT T G Q C V A H C  quy định: “  Đôi với các quyết định hành chính.
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hành vi hành chính liên quan đèn quyền và lợi ích hợp pháp của người chưa 

thành niên, người có nhược điểm về thể chát, tám thần, nếu không có ai khởi 

kiện thì V iện kiểm sát có quyền khởi tô vụ án hành chính và có trách nhiệm 

cung cấp chứng cứ” .

Như vậy, quyển khởi tố vụ án hành chính của Viện kiểm sát nhân dân 

chỉ được thực hiện trong một trường hợp: người khới kiện là người chưa thành 

niên, người có nhược điểm về thể chất hoặc tâm thần mà không có ai khởi 

kiện cho họ. Khi thực hiện quyén khới tố vụ án hành chính, Viện kiểm sát 

cũng phải tuân thủ, đảm bảo các điều kiện về thú tục tiền tô' tụng, điều kiện vé 

thời hiệu và thủ tục tố tụng hành chính như các điéu kiện, yêu cầu khởi kiện.

Qua trình bày trên đây, ngay trong giai đoạn khởi kiện, khởi tố vụ án 

hành chính cũng đã đặt ra hàng loạt vân đề cần điểu tra xác minh, xem xét 

và thu thập chứng cứ. Do vậy, kết hợp xem xét, nghiên cứu các quy định của 

pháp luật vể khởi kiện cùng với các quy định về điểu tra, xác minh vụ án 

hành chính có tác dụng tích cực, đàm báo chất lượng hoạt động trong các 

giai đoạn tố tụng tiếp theo cùa quá trình giải quyết vụ án hành chính.

1.2. Thụ lý vụ án hành chính

Sau khi xem xét việc khởi kiện, nếu gạp một trong các trường hợp sau 

thì Toà án trả lại đơn kiện:

- Người khởi kiện không có quyền khởi kiện;

- Thời hiệu khởi kiện đã hết mà không có lý do chính đáng;

- Chưa hết thời hạn giải quyết khiếu nại lần đầu theo quy định tại Điều 

36 Luật Khiếu nại, tố cáo và chưa có quyết định giải quyết khiếu nại lần đầu;

- Đã hết thời hiệu khiếu nại lần đầu theo quy định tại Điểu 31 Luật 

Khiếu nại, tô cáo mà không khiếu nại;

- Chưa có quyết định giải quyết khiếu nại lần đẩu đối với khiếu nại

quỵết định kỷ luật buộc thôi việc;

- Đã có quyết định giải quyết khiếu nại của người có thẩm quyển giải 

quỵết khiếu nại tiếp theo;

- Sự việc đã được giái quyết bằng bản án hoặc quyết định đã có hiệu 
lực pháp luật của Toà án;

- V iệc được khởi kiện không thuộc thẩm quyén giải quyết của Toà án.

Những trường hợp khác đủ điểu kiện, đảm bảo yêu cầu của việc khởi

kicn và nhận thấy việc khởi kiện vụ án hành chính thuộc thẩm quyển của
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mình thì Toà án thông báo cho người khởi kiện biết đế họ nộp tạm ứne án 

phí. Trong thời hạn 07 ngày, kể từ ngày nhận được thông báo, người khởi 

kiện phải nộp tiền tạm ứng án phí, trừ trường hợp được miễn nộp tiền tạm 

ứng án phí.

Thời điểm thụ lý vụ án hành chính được tính từ ngày người khời kiện 

xuất trình bicn lai nộp tiền tạm ứng án phí. Trong trường hợp người khởi 

kiện được miễn nộp tiền tạm ứng án phí thì thời điểm trêm được tính từ ngày 

Toà án nhận được đơn kiện.

Như vậy, vấn đề xem xét, xác minh trong giai đoạn thụ lý vụ án hành 

chính chủ yếu ở một số nội dung như:

- Đơn khởi kiện có thuộc thẩm quyển giái quyết vụ án hành chính của 

Toà án hay không, bao gồm thẩm quyền theo loại việc (Điểu 11 

PLTTG Q CVAH C), thẩm quyến theo lãnh thổ (Điều 12 P LTTG Q C V A H C ) 

hoặc có sự tranh chấp về thẩm quyền...

Một nội dung có ý nghĩa quan trọng đối với hoạt động điều tra, xác 

minh trong viộc thụ lý vụ án hành chính là sau khi đã thụ lý vụ án hành chính 

các đương sự có quyển làm đơn yêu cầu Toà án ra quyết định áp dụng biện 

pháp khẩn cấp tạm thời để bảo vệ lợi ích cấp thiết của đương sự, bảo đảm việc 

thi hành án; Toà án tự mình hoặc theo yêu cầu bằng vãn bản của Viện kiểm 

sát có thể ra quyết định áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời như:

- Tạm đình chỉ việc thi hành quyết định hành chính bị kiện;

- Cấm hoặc buộc đương sự, tổ chức, cá nhân khác thực hiện những 

hành vi nhất định nếu xét thấy cần thiết cho việc giải quyết vụ án hành chính 

hoặc để đảm bảo cho việc thi hành án.

Do vây, trước khi ra các quyết đinh nêu trên cần phải có sư điều tra, 

xác minh kịp thời để xem có đủ cản cứ, cơ sở, điều kiện... hay không cho 

viộc ra các quyết định đó.

Cùng với việc nghiên cứu vấn để khởi kiện, vấn đề phân tích các nội 
dung của việc thụ lý vụ án giúp cho việc xác định những vấn để cán xác 

minh, thu thập chứng cứ của vụ án hành chính.
1.2.1. Tiếp nhận đơn
1.2.1.1. Trong thực tế, đơn khởi kiện đến Toà án bằng hai con đường: 

trực tiếp và qua buu điện. Nhưng việc cho phép gửi đơn qua bưu điện là 

không phù hợp với quy định của pháp luật vể quyền khởi kiện cũng như thủ 

tục nhận đơn.
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1.2.1.2. Toà án nhận đơn. nghiên cứu dơn và đối chiếu với thẩm quyển 

các loại việc tại Điểu 11 PLTTGQCVAHC xem có thuộc thẩm quyén của 

T A N D  không. Nếu đúng loại việc thì phái xác định thuộc thẩm quyển của Toà 

án tinh, thành phố trực thuộc Trung ương hay quận, huyện, thị xã (ở TAN D  

thành phố Hà Nội do bộ phân hành chính tư pháp nhận đơn, xử lý đơn).

1.2.1.3. Kiểm ưa xem đã có thú tục tiền tỏ' tụng chưa (đã có quyết định 

trả lời khiếu nại cùa cơ quan Nhà nước hoặc người đã ra quyết định hành 

chính).

Nếu đã có quyết dịnh giải quyết khiếu nại của người có thẩm quyền thì 

phái xem thời hiệu khởi kiện có còn khốne. Trong thời hạn 30 ngày, kể từ 

ngày nhận được quyết định giải quyết khiếu nại lần đầu hoặc hết thời hạn 

giải quyết khiếu nại lần đầu mà không đồng ý với quyết định giải quyết 

khiếu nại đó, người khiếu nai có quyền khởi kiện tại Toà án có thẩm quyền 

giải quyết vụ án hành chính hoặc khiếu nại đèn người có thẩm quyển giải 

quyết khiếu nại tiếp theo (Điều 30 PLTTGQCVAHC). Ở vùng sâu, vùng xa, 

vùng đi lại khó khăn thời hạn khởi kiện là 45 ngày. Thời gian giải quyết 

khiếu nại lần đầu không quá 30 ngày kể từ ngày thụ lý để giải quyết hoậc 

không quá 45 ngày với vụ việc phức tạp. Ở vùng sâu, vùng xa là không quá 

45 ngày và không quá 60 ngày, kể từ ngày thụ lý để giải quyết - Luật Khiếu 

nại, tố cáo).

Sau đó, nếu người khởi kiện chưa làm đơn theo đúng quy định tại Điểu 

30 P LT T G Q C V A H C  thì yêu cầu họ làm lại. Trong trường hợp có viộc uỷ 

quyén, cần phải xem thủ tục uỷ quyển đã hợp lệ chưa.

1.2.1.4. Nếu đơn khởi kiện thuộc 1 trong 8 trường hợp sau đây (được 

quy đinh tại Điều 31 PLTTGQCVAHC), Toà án trả lại đơn khởi kiện:

- Người khởi kiện không có quyền khởi kiện;

- Thời hiệu khởi kiện đã hết mà không có lý do chính đáng;

- Chưa hết thời hạn giải quyết khiếu nại lần đầu quy định tại Điều 36 

Luật Khiếu nại, tố cáo và chưa có quyết định giải quyết khiếu nại lẩn đầu;
- Đã hết thời hiệu khiếu nại lần đầu quy định tại Điều 31 Luật Khiếu nại, 

tố cáo mà không khiếu nại (hết 90 ngày mà không có trở ngại khách quan).

- Chưa có quyết định giải quyết lần đầu đối với khiếu nại quyết định 

kỷ luật buộc thôi việc;

- Đã có quyết định giải quyết khiếu nại của người có thẩm quyền giải 

quyết khiếu nại tiếp theo;
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- Sự việc đã được giải quyết bằng bản án hoặc quyết định đã có hiệu 
lực pháp luật của Toà án;

- V iệc được khởi kiện không thuộc thẩm quyền giải quyết của Toà án.

1.2.1.5. Nếu đơn khời kiện đáp ứng được đầy đủ các điều kiện về nội

dung, thẩm quyền của Toà án và thời hiệu khởi kiện thì thông báo cho người 

khởi kiện biết để họ nộp tiền tạm ứng án phí.

Trong thời hạn 07 ngày, kể từ ngày nhận được thông báo, người khởi 

kiện phải nộp tiền tạm ứng án phí. Toà án thụ lý vụ án vào ngày người khởi 

kiện xuất trình biên lai nộp tiền tạm ứng án phí. Trường hợp được miễn nộp 

tiền tạm ứng án phí thì Toà án thụ lý vụ án vào ngày nhận được đơn kiện.
1.2.2. Thông báo nộ i dung đơn kiện cho người b ị kiện, người có 

quyên lợ i, ngh ĩa  vụ liên quan

Sau khi đã thụ lý, Thẩm phán được phân công giải quyết vụ án đọc kỹ 

các tài liệu do người khởi kiện xuất trình, v í dụ: đơn khởi kiện, bản sao 

quyết định hành chính, bản sao quyết định trả lời khiếu nại lần đầu hoặc các 

tài liệu khác. Sau đó, Thẩm phán viết tóm tắt nội dung đơn kiện, yêu cầu 

khởi kiện để thông báo cho người bị kiện và người có quyền lợi, nghĩa vụ 

liên quan biết nội dung đơn kiện. V iệc thông báo nội dung đơn kiện phải 

được làm ngay để tránh vi phạm vể thời gian.

Đây là một thủ tục bắt buộc được quy định tại Điểu 37 

P LT T G Q C V A H C  và khác với thủ tục giải quyết các vụ án dân sự khóng có 

quy định này.

Trong thời hạn 7 ngày, kể từ ngày thụ lý vụ án, Toà án phải thông báo 

cho người bị kiện và người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan biết vé nội dung 

đơn kiện (hình thức và nội dung của thông báo ngắn gọn, rõ ràng đầy dủ các 

yêu cầu cần thông báo).

2. KỸ NĂNG CHUẨN BỊ XÉT x ử  s ơ  THAM

2.1. Xác minh, thu thập chứng cứ

2.1.1. K h á i niệm, m ục đích, ý  ngh ĩa  của việc xác m inh, thu thập 
chứng cứ

Hoạt động xác minh, thu thập chứng cứ trong vụ án hành chính có vai 

trò vô cùng to lớn trong quá trình giải quyết vụ án hành chính. Đây là loại 

hoạt động chiếm một khối lượng công việc lớn nhất, nhiều thời gian nhất so 

với các loại công việc khác của quá trình giải quyết vụ án hành chính.
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Xác minh, thu thập chứng cứ trone vụ án hành chính là tổng thể các 

hoạt dộng tố tụng của Toà án nhàm làm rõ các tình tiết của vụ án, qua đó 

xác lập các căn cứ cẩn thiết, khách quan cho việc giải quyết đúng đắn vụ án 

hành chính.

Với quan niệm như vậy, hoạt động xác minh, thu thập chứng cứ được 

hình thành ngay từ khi có đơn khởi kiện cho đến khi có đủ cơ sở, căn cứ để 

ra các quyết định giải quyết vụ án (trá lại đơn kiện, thụ lý vụ án, chấp nhận 

yêu cầu khới kiện...) song tập trurm nhất là trong giai đoạn từ thụ lý vụ án 

đến khi có quyết định đưa vụ án ra xct xứ.

Mục đích của việc xác minh, thu thập chứng cứ trong vụ án là nhằm 

làm rõ sự thật khách quan quá trình diễn biến và các tình tiết của vụ án.

Hoạt động xác minh, thu thập chứng cứ là một loại hoạt động cần 

thiết, vừa có ý nghĩa bắt buộc đôi với người tiên hành tô' tụng nói chung và 

dối với Thẩm phán được phân công ciái quyết vụ án nói riêng, vừa là biện 

pháp báo đàm cho các hoạt động tố tụns khác cùa quá trình giải quyết vụ án 

hành chính, nhất là hoạt động xét xử tại phiên toà và việc ra bản án, quyết 

định giải quyết vụ án.

2.1.2. N ộ i dung xác m inh, thu thập chứng cứ  trong vụ án hành
ch ính

Những nội dung và vấn đề cơ bản đặt ra cho nhiệm vụ xác minh, thu 

thập chứng cứ là:

- Yêu cầu của người khởi kiện có phù hợp với quy định của pháp luật 

hay không;

- Quyết định hành chính, hành vi hành chính, quyết định kỷ luật buộc 

thôi việc bị kiện có trái pháp luật hay không; quyết định hành chính hay 

hành vi hành chính đó là của cá nhân hay cơ quan Nhà nước, tổ chức; là 

quyết định lần đầu hay quyết định đã có hiệu lực;

- Yêu cầu mà người khởi kiện đề nghị Toà án giải quyết có thuộc thẩm 

quyền của Toà án không;

- Có thiệt hại không và mức độ thiệt hại như thế nào;

- Người khởi kiện có đủ năng lực chú thế không;

- V ị trí, vai trò của những người tham gia tô' tụng khác...

Những nội dung cơ bản trên là phạm vi xác định các công việc, đối 

tượng trong hoạt động xác minh, thu thập chứng cứ.
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về  mặt pháp lý, hoạt động xác minh, thu thập chứng cứ trong vụ án 

hành chính được tiến hành trong khuôn khổ của pháp luật, nhất là pháp ỉuật 

tố tụng hành chính.
Khoản 1 Điều 38 PLT T G Q C V A H C  quy định: “Trong giai đoạn chuẩn 

bị xét xử, nếu xét thấy cần thiết, Toà án có thể tự mình hoặc uỷ thác cho Toà 
án khác tiến hành xác minh, thu thập chứng cứ để làm rõ các tình tiết của vụ 
án. Toà án được uỷ thác có nhiệm vụ thực hiện ngay việc uỷ thác và thòng 

báo kết quả cho Toà án đã uỷ thác” .
Như vậy, mặc dù yêu cầu của việc xác minh, thu thập chứng cứ phát 

sinh từ rất sớm nhưng với tư cách là hành vi tố tụng thì các hoạt động này 

được chính thức tiến hành trong giai đoạn chuẩn bị xét xử.
G iai đoạn chuẩn bị xét xử vụ án hành chính bao gồm những công việc 

trong một khoảng thời gian do pháp luật quy định mà Toà án có thẩm quyền, 
nhất là Thẩm phán được phân công giải quyết vụ án phải hoàn thành. 
Khoảng thời gian và công việc tương ứng được quy định cụ thể tại Điểu 37 
PLTTG Q CV  AHC:

- Trong thời hạn 7 ngày, kể từ ngày thụ lý vụ án, Toà án phải thông 

báo cho người bị kiện và người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan biết nội 

dung đơn kiện.
- V iệc thông báo nội dung đơn kiện không chỉ để cho người bị kiện 

biết quyết định hành chính, hành vi hành chính hoặc quyết định kỷ luật buộc 
thôi việc nào bị khởi kiộn mà còn xác định trách nhiệm cung cấp tài liệu, 

chứng cứ làm căn cứ cho việc ra quyết định hành chính, thực hiện hành vi 
hành chính... Đây cũng là một bảo đảm quan trọng cho công tác xác minh, 
thu thập chứng cứ của Toà án. Mặt khác, việc gửi thỏng báo như vậy sẽ là 

một sự kiện pháp lý quan trọng làm phát sinh quyền, nghĩa vụ tham gia tô' 
tụng của người bị kiện và người có quyển lợi, nghĩa vụ liên quan. Đây là một 

nội dung có ý nghĩa pháp lý quan trọng mang tính bắt buộc và được quy 
định cụ thể tại Điểu 37 PLTTG Q CVAH C : “Trong thời hạn 15 ngày, kể từ 
ngày nhận được thông báo, người bị kiện và người có quyền lợi, nghĩa vụ 
liên quan phải gửi cho Toà án ý kiến của mình bằng văn bản vé đơn kiện và 
các tài liệu khác có liên quan đến việc giải quyết 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” .

G ia i đoạn chuẩn bị xét xử còn được thể hiện ở nhiều yêu cầu, công 

việc và thời hạn khác liên quan mật thiết đến hoạt động xác minh, thu thập
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chứrm cứ. Những nội dung này có ý nghĩa và tác dụng quan trọng trong việc 

xác định phạm vi đối tượng điều tra cụ thế, xác định biện pháp, kế hoạch và 

hướng điểu tra, xác định thời gian hoàn thành nhiệm vụ điều tra. Những nội 

dung công việc này được quy định như sau:

- Trong thời hạn 60 ngày, kê từ ngày thụ lý vụ án, Thẩm phán được 

phân còng làm chủ tọa phiên toà phải ra một trong các quyết định sau đây:

+ Đưa vụ án ra xét xử

+ Tạm đình chỉ việc giải quyết vụ án

+ Đình chỉ việc giải quyết vụ án

Đối với các vụ án phức tạp. thời hạn nói trên khóng quá 90 ngày.

- Trong thời hạn 20 ngày kể từ ngày có quyết định đưa vụ án ra xét xử, 

Toà án phải mờ phiên toà; trong trường hợp có lý do chính đáng, thời hạn đó 

không quá 30 ngày|4<)).

V iệc quy định như trên không chi là xác định một quy trình tố tụng 

theo một trình tự, thủ tục thống nhất mà còn xác định yêu cầu Toà án có 

thẩm quyền phải khẩn trương tiến hành hoạt động xác minh, thu thập chứng 

cứ vụ án hành chính trong một giới hạn thời gian nhất định.

Như vậy, thời hạn xác minh, thu thập chứng cứ trong vụ án hành chính 

được tiến hành một cách chính thức và tập trung được tính từ khi thụ lý cho 

đến khi mở phiên toà sơ thẩm giải quyết vụ án hành chính.
2.1.3. Những công việc chính cần tiến hành kh ỉ xác minh, thu thập 

chứng cứ
Theo pháp luật tố tụng hành chính, hoạt động xác minh, thu thập 

chứng cứ bao gồm:

- Yêu cầu các đương sự cung cấp, bổ sung chứng cứ hoặc trình bày về 

những vấn để cần thiết;

- Yêu cầu cơ quan Nhà nước, tổ chức, cá nhân hữu quan cung cấp bàng 

chứng có ý nghĩa cho việc giải quyết vụ án;

- Yêu cầu người làm làm chứng trình bày về những vấn đề cần thiết;

- Xác m inh tại chỗ;
- Trưng cầu giám định và tiến h ành  một s ô  biện pháp cần thiết khác.<4!>

(4" Xem Đ iều  37 P L T T G Q C V A H c

í4t Xem Đ iêu  38, khoán 2 P L T T G Q C V A H C
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Theo quy định trên, có thê xác định những công việc cụ thế cần thực 
hiện như sau:

2.1.3.1. Yêu cẩu các đươnạ sự  cunẹ cấp, b ổ  sun ạ chứiĩiỊ cứ  hoặc 
trình  bàv vê n lỉữnẹ vấn đề cần thiết

Các đương sự trong vụ án hành chính bao gồm:

- Người khởi kiện;

- Người bị kiện;

- Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan.

i) Đ ô i với người khởi kiện

Thẩm phán cần yêu cầu người khởi kiện cung cấp chứng cứ như quyết 

định hành chính hoặc trình bày hành vi hành chính, quyết định ký luật buộc 

thôi việc bị khởi kiện; những văn bản pháp luật mà căn cứ vào đó người khừi 

kiện cho rằng các đối tượng bị khởi kiện trên được ban hành hay thực hiện là 

trái pháp luật; các tài liệu chứng tỏ người khởi kiện đã đáp úma các điều kiện 

của giai đoạn tiền tố tụng; các chứng cứ, tài liệu chứng minh, quyển lợi ích 

hợp pháp của người khởi kiện; những chứng cứ chứng minh sự thiệt hại về 

vật chất, giá trị tài sản do việc áp dụng quyết định hành chính, hành vi hành 

chính trái pháp luật gây nên. Các tài liệu, chứng cứ mà người khởi kiện xuất 

trình, cung cấp bổ sung phải khách quan, chính xác, có giá trị pháp lý. Do 

vậy, sau khi có những tài liệu, chứng cứ này, Toà án cần phải tổ chức so 

sánh, đối chiếu, xác minh, kiểm chứng nhằm có đủ cơ sở để đánh giá, phân 

loại các tài liệu chứng cứ đó.

li) Đ ố i với cơ quan Nhà nước, tổ chức, cá nhân hĩùi quan
Toà án cần yêu cầu các cơ quan, tổ chức và cá nhân cung cấp bằng 

chứng có ý nghĩa cho việc giải quyết vụ án.
V iệc thu thập các bằng chứng này có vai trò vô cùng quan trọng, 

không những có giá trị so sánh đối chiếu với các tài liệu, chứng cứ được thu 
thập từ người khởi kiện mà còn có giá trị to lớn trong việc đánh giá, xem xét 
các quyết định hành chính, hành vi hành chính bị khiếu kiện là đúng đần hay 
trái pháp luật, có gây thiệt hại về vật chất, tài sản hay không, mức độ thiệt 
hại và căn cứ để tính giá trị thiệt hại.

Vấn để đặt ra trong hoạt động xác minh, thu thập chứng cứ là phải xác 
định dược cơ quan, tổ chức cá nhân hữu quan có vai trò gì đối với các đương 
sự hay không. Cụ thể là phải xem xét các bằng chứng mà họ đưa ra có ý 
nghĩa gì đối với chứng cứ, lập luận của người khởi kiện, người bị kiện và các
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thành phần tham sia tô tụng khác hoặc có liên quan gì đến việc ra quyết 
định hành chính, hành vi hành chính và quyết định kỷ luật buộc thôi việc.

Ngoài ra, cơ quan Nhà nước, tổ chức cá nhân hữu quan còn có thê 

cung cấp các tài liệu, tư vân hoặc thám định, giám định (trừ giám định tư 

pháp)... đế làm rõ một tình tiết, một vấn dề. một hiện tượng nào đó trong vụ 

án có giá trị như một chứng cứ làm cơ sớ cho việc giải quyết vụ án. V í dụ: 

yéu cầu một cơ quan có thẩm quyền thấm định một văn bán có phái là quyết 

định hành chính thuộc danh mục vãn ban, giáv tờ tài liệu của Nhà nước hay 

là loại văn bản tự lập của cá nhân; yêu cáu một cơ quan chuyên môn thẩm 

định về giá trị cùa một loại tài sán...

iii)  Đỏ i với 11Հtứ/ị làm chừm>

Người biết những tình tiết liên quan đến vụ án hành chính gọi là người 

làm chứng. Toà án (thông qua Thẩm phán được phân công) có thể trực tiếp 

gập gỡ người làm chứng tại nơi họ làm việc, cư trú hoặc triệu tập đến trụ sớ 

cua Toà án đê nghe hoặc ghi chép về lời trình bày cúa họ liên quan đến vụ 

án, vôu cáu họ phái trình bày một cách trung thực, chính xác về tất cả những 

gì mình biết về vụ án. Trong nhiều trường hợp, Thẩm phán có thế yêu cầu 

người làm chứng viết bán tự khai.

Bán khai, lời trình bày cùa người làm chứng có vai trò rất quan trọng. 

V iệc trình bày một cách trung thực, khách quan một hoặc một số tình tiết 

của vụ án mà họ biết được giúp so sánh, đỏi chiếu với lời khai của đương sự 

góp phán làm rõ các tình tiết và diễn biến của vụ án.

Cơ sở pháp lý cùa việc yêu cáu người làm chứng trình bày những vấn 

đổ cần thiết được quy định tại Điều 24 PLTTG Q CVAH C:

- Người làm chứng phải có mãt theo giày triệu tập của Toà án, V iện 

kiểm sát; có nghĩa vụ trình bày trung thực tất cá những gì mình biết về vụ án 

và phải chịu trách nhiệm về lời trình bày cùa mình;

- Người yêu cầu Toà án triệu tập người làm chứng phải nộp tiền tạm 

ứng chi phí cho người làm chứng và phái chịu chi phí cho người làm chứng 

nêu việc làm chứng không có ý nghĩa cho việc giái quyết vụ án. Người thua 

kiện phải chịu chi phí cho người làm chứng, nếu việc làm chứng có ý nghĩa 

cho việc giải quyết vụ án.

2.1.3.2. Xác minh tại chỗ

Đây là một hoạt động có vị trí rất quan trọng. Trong quá trình xác 

minh, thu thập chứng cứ, nếu xét thấy cần thiết, Toà án phải đến tận hiện
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trường để nghiên cứu, xem xét, so sánh đối chiếu các đồ vật, tài sản... l i  vật 

chứng của vụ án.

Tuỳ vào mục đích yêu cầu và tính chất của việc xác minh tại chỏ mà 

xét xem có cẩn sự tham gia của những người tham gia tố tụng như người 

khởi kiện, người bị kiện, người có quyển lợi nghĩa vụ liên quan, giám định 

viên... hay không.

Hoạt động xác minh tại chỗ cần được xem xét một cách kỹ lưỡng, thận 

trọng, tỷ mỷ và chính xác, đặc biệt là những vấn đề có ý nghĩa dối với việc 

giải quyết vụ án. Việc xác minh tại chỗ phải được ghi chép, mô tả đáy đủ 

trong văn bản hoặc được lập thành biên bản. Nội dung biên bản phai đám 

bảo trung thực, khách quan, không thêm bớt, không được bình luận, giải 

thích theo cảm tính, chú quan của cá nhân. Các đối tượng xác minh tại chỗ 

phải được đảm bảo nguyên trạng, không xáo trộn, không được làm hư hỏng, 

mất mát, thất lạc.

2.1.3.3. Trưriẹ cầu giám định và tiến hành một sô 'b iậ i pháp cần 
thiết khác

Trưng cầu giám định nhầm đánh giá, kết luận về một vấn đề, sự vật 

hay hiện tượng có liên quan dến việc giải quyết vụ án. Kết luận giám định có 

giá trị là một nguồn chứng cứ khoa học làm căn cứ cho việc giải quyết vụ án. 

Toà án là cơ quan có thẩm quyền đánh giá giá trị chứng cứ của kết luận 

giám định. V iệc thu thập, sử dụng chứng cứ của giám định, quá trình giám 

định phải đảm bảo các yêu cầu sau:
- Phải có quyết định trưng cầu giám định (giám định viên, yêu cầu 

giám định...);

- Giám định viôn phải đảm bảo các ycu cầu chuycn môn vé lĩnh vực 

giám định;

- Hoạt động giám định phải tuân theo các quy định của pháp luật tô'

tụng;

- Các cơ quan, người tiến hành tố tụng không được can thiệp vào công 

việc chuyên môn của giám định viên.

Người giám định có quyén tìm hiểu tài liệu của vụ án liên quan đến đối 

tượng phải giám định và có nghĩa vụ giám định một cách khách quan, trung 

thực đối tượng được yêu cầu giám định. Người yêu cầu trưng cầu giám định 

hoặc Toà án, Viện kiểm sát tự mình trưng cầu giám định phải nộp tiền tạm
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ứng chi phí giám định và phải chịu chi phí dó nếu kết quả giám định không có 

ý nghĩa cho việc giải quyết vụ án. Nêu kết quá giám định có ý nghĩa cho việc 

giải quyết vụ án thì người thua kiện phai chịu chi phí giám định.
2.1.4. N hững vấn đề cấn xác định trong xác m inh, thu thập chứng  

cứ  vụ án hành ch ính

Những nội dung cụ thè trẽn đày giúp chúng ta xác định được những 

vân đề cán thiết trong điểu tra vụ án hành chính như sau:

2.1.4.1. Quan hệ pháp luật iỊÌữư các í!ươn ạ sự

Đương sự trong vụ án hành chính gồm nuười khởi kiện, người bị kiện 

và người có quyển lợi, nghĩa vụ liên quan. Việc xác định đúng quan hệ pháp 

luật giữa các thành phần này nhằm eiúp Toà án xác định đúng đán vị trí 

pháp lý, quyển và nghĩa vụ của mỗi bên, từ đó xác định đúng đắn hướng xác 

minh, thu thập chứng cứ. Nhìn chung, quan hệ pháp luật giữa các đương sự 

là quan hệ pháp luật tô tụng hành chính. Tuy nhiên, nếu có sự thiệt hại về vật 

chất, tài sản do quyết định hành chính, hành vi hành chính gây nên mà người 

khởi kiện yêu cầu bồi thường thì sẽ phát sinh quan hệ pháp luật dàn sự và tố 

tụng dân sự trong vụ án hành chính. Xác định quan hệ pháp luật đúng và đầy 

đủ sẽ có ý nghĩa và tác dụng tích cực đối với công tác xác minh, thu thập 

chứng cứ và giải quyết vụ án hành chính.

2.1.4.2. Xác định đầy đủ thành phán tham iịia  tốtụm>

Sự tham gia tố tụng của các thành phấn khác trong vụ án hành chính là 

tùy thuộc vào sự cần thiết và yêu cáu cùa việc giải quyết vụ án hành chính 

cụ thê; do vậy ngoài đương sự, các thành phần khác tham gia tố tụng trong 

các vụ án hành chính là khác nhau. Có những vụ án nhất thiết phải có người 

làm chứng nhưng có vụ án lại khỏng cán cổ người làm chứng. Vấn đề chính 

ở đây là thông qua hoạt động xác minh thu thập chứng cứ để biết được sự 

cần thiết của từng thành phần tham gia tô' tụng cụ thể, không được bỏ sót 

những thành phần quan trọng có ý nghĩa đến việc giải quyết vụ án.

Người tham gia tố tụng khác (ngoài các đương sự) trong vụ án hành 

chính bao gồm: người đại diện do đương sự uỷ quyền; người bảo vệ quyển, 

lợi ích hợp pháp của đương sự; người làm chứng; người giám định; người 

phiên dịch.
Việc xác định đầy đủ các thành phẩn tham gia tô' tụng không chì thể 

hiện về ‘ lượng” mà còn phải xác định cả vể “chất” . Chảng hạn, khi xác định
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tư cách của người đại diện do đương sự uý quyển, cần phái xem họ tham gia 

có đúnc thủ tục không (có vãn bản uỷ quyền khôna). phạm vi được uý 

quyén, người được uý quyền có thuộc các trường hợp sau đày không:

+ Không có quốc tịch Việt Nam, không cư trú ờ V iệt Nam, trừ trường 

hợp pháp luật có quy định khác đối với đương sự có quốc tịch nước ngoài, 

người không có quốc tịch hoặc người Việt Nam định cư ở nước ngoài:

+ Chưa đủ 18 tuổi;

+ Bị bệnh tâm thần;

+ Đã bị khởi tố về hình sự hoặc bị kết án, nhưng chưa được xoá án;

+ Cán bộ Toà án, Viện kiểm sát;

+ Người giám định, người phiên dịch, người làm chứng trong vụ án;

+ Người thân thích với Thẩm phán, Hội thẩm nhân dân, Thư ký Toà 

án, Kiểm  sát viên đang tham gia giải quyết vụ án.

Xác định đáy đủ các thành phần tham gia tô' tụng khòne những có ý 

nghĩa trong quá trình giải quyết vụ án mà còn có vai trò quan trọng trong 

việc bảo đảm thi hành bản án hành chính sau này.

2.ỉ .4.3. Xúc định nhữnẹ vấn đề cần p h ả i c lĩíũ iíỊ m inh trong vụ án 
hành chính

Xác định đúng, đầy đủ những vấn đề cần phải chứng minh trong vụ án 

hành chính có tác dụng rất to lớn cho việc xác định hệ thống chứng cứ cần 

phải xác minh, thu thập.

Trong vụ án hành chính, có rất nhiều vấn đề cần phái chứng minh 

nhưng thông thường những vấn đề sau dây là cần thiết, cơ bản:

- Tư cách người khởi kiện, điều kiện khởi kiện;

- Đối tượng bị khởi kiện, ycu cầu khởi kiện;
- Tư cách người bị kiện;

- Các thiệt hại về vật chất, tài sản, mức độ thiệt hại...

Thông qua việc xác định những vấn đề cần chúng minh nêu trên mà 

Thẩm phán yêu cầu các đương sự, các bên hữu quan cung cấp chứng cứ hoặc 

tự mình tiến hành xác minh, thu thập chứng cứ.
2.1.5. T ổ  chức và phương pháp xác m inh, thu thập chứng cứ  trong  

vụ án hành ch ính

Khác với các vụ án khác, nhất là vụ án hình sự, hoạt động xác minh,

thu thập chúng cứ trong vụ án hành chính cơ bản và chủ yếu là do Thẩm

phán được phân công giải quyết vụ án tiến hành. Tuy nhiên trong tổ chức
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hoạt động này, Thẩm phán có the cần tranh thủ sự phối hợp của các cơ quan, 

tố chức, cá nhân hữu quan cùng với sự trợ eiúp cụ thể, tý mỷ của Thư ký và 

các cán bộ Toà án có liên quan nên xét vẽ mạt tổ chức, đòi hỏi tính độc lập 

rất cao cùa cá nhân Thám phán.

Vc phươne pháp xác minh, thu thập chứne cứ: Trong quá trình xác minh, 

thu thập chứng cứ vụ án, Thám phán có thè áp dụng các phương pháp sau đây:

- Phương pháp thu thập chứng cứ

Hình thức thực hiện phương pháp này chủ yếu thõng qua các biện 

pháp như:

+ Yêu cầu cung cấp chứns cứ;

Kh i cần thiết, Toà án có thè yêu cầu dương sự. cá nhân, cơ quan Nhà 

nước, tổ chức hữu quan cung cấp tài liệu, chứng cứ nhàm đảm bảo cho việc 

giái quyết vụ án hành chính được chính xác. Đương sự, cá nhân, cơ quan 

Nhà nước, tổ chức được yêu cầu phải cung cấp đầy đú và đúng thời hạn theo 

yéu cầu của Toà án. Trons trường hợp Viện kiêm sát khởi tố vụ án hành, 

chính thì Viện kiểm sát có trách nhiệm cung cấp chứng cứ. Trong quá trình 

giải quyết vụ án, các đương sự có quyền và nghĩa vụ cung cấp đầy đủ, kịp 

thời các tài liệu, chứng cứ có liên quan theo yêu cầu của Toà án. Người bảo 

vệ quyén và lợi ích hợp pháp của đươníi sự có quyền cung cấp chứng cứ. 

Trong giai đoạn chuẩn bị xét xử, nếu thấy cán thiết, Toà án có thê uỷ thác 

cho Toà án khác tiến hành xác minh, thu thập chứng cứ đẽ’ làm rõ các tình 

tiết vụ án (bao gồm việc yêu cầu cơ quan Nhà nước, tổ chức, cá nhân hữu 

quan cung cấp bằng chứng có ý nghĩa cho việc giải quyết vụ án, yêu cầu các 

đương sự cung cấp, bổ sung chứng cứ...)

+ Xác minh tại chỗ;
+ Trưng cầu giám định.

- Phương pháp phán tích, so sánh và đánh eiá chứng cứ

Sau khi thu thập chứns cứ, Thẩm phán cán phải phân tích, xem xét, so 

sánh và đánh giá các chứng cứ cổ licn quan đốn vụ án không, có ý nghĩa cho 

việc giải quyết vụ án không, có dủ các thuộc tính để đảm bảo giá trị chứng 

minh không... Cuối cùng là xem chúng có giá trị dùng làm cãn cứ để giải 

quyết vụ án không.

- Phương pháp xác minh, làm rõ các tình tiết của vụ án

Các tình tiết phát sinh, diễn biến rất phức tạp. Nếu không làm rõ nét sự 

hình thành và diễn biến cũng như nội dune và tính chất của các tình tiết thì
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ánh hướng không tốt đến chất lưựne và hiệu quá cua v iệc  giài quyết VII an. 

Tinh tiết nghco nàn, không rõ sẽ làm hạn chê khá nãrm lập luận, sức thuyết 

phục khi soạn thào bán án hành chính.
2.1.6. Các biện pháp dược áp dụng trung g ia i đoạn xác m inh , thu 

tliập chứng cứ
Trong giai đoạn xác minh, thu ihập chứng cứ, Toà án có thế áp dụng 

một sỏ biện pháp cần thiết đè đám bao cho cõng tác điều tra, báo vệ lợi ích 

cấp thiết cùa đương sự hoặc dế đàm bào cho việc thi hành án sau này:

- Áp dụnn các biện pháp khán cấp lạm thời;

Toà án úp dụna các biện pháp này theo you cầu của đươne sự hoặc 

theo ycu cầu cùa Viện kiếm sát. V iệc áp dụrm biện pháp khán cáp tạm thời 

có thế tiến hành ở bất cứ giai đoạn nào trong quá trình tiiái quyết vụ án. Ycu 

cầu áp dụng biện pháp khẩn cáp tạm thời phái dược Toà án xem xét trong 

thời hạn 3 ngày, kể từ ngày nhận được yêu cáu. Thời hạn có hiệu lực cua 

quyết dịnh không đưực vượt quá thời hạn iiiái quvòi vụ án theo quy dinh cua 

pháp luật.

Các biện pháp khán cáp tạm thời, gồm:

+ Tạm đình chí việc thi hành quyết định hành chính bị khiếu kiện;

+ Cám hoặc buộc đưưng sự, tổ chức, cá nhân khác thực hiện những 

hành vi nhát định nếu xét thát cần thiết cho việc giái quyết vụ án hành chính 

hoặc dê báo dám cho việc thi hành án.

Quyết định áp dụng biện pháp khan cap tạm thòi được thi hành ngay 

mặc dù có khiếu nại hoặc kiến nghị. Các đưưng sự có quyền khiêu nại, Viện 

kiếm sát có quyền kiên nghị với Chánh án Toà án đang giái quyết vụ án 

hành chính về quyết định này. Việc trá lời của Chánh án phái được thực hiện 

trong thời hạn 3 ngày, kê từ ngày nhận dược khiếu nại, kiến nghị.

- Biện pháp khẩn cấp tạm thời có thê bị thay dổi hoặc huỷ bỏ. V iệc 

thay đổi hoặc huỷ bỏ trước khi mở phiên tòa do Thám phán được phân còng 

siải quyết vụ án quyết định; tại phiẽn toà do Hội đồng xét xứ quyết định.
2.1.7. C ác quyết đ ịnh sau g ia i đoạn xác m inh, thu thập chứng cứ

Tuỳ thuộc kết quả của hoạt động xác minh, thu thập chứng cứ, khi kết

thúc giai đoạn này, Thám phán dược phân công eiai quyết vụ án phai ra một 

trong các quyết định sau:

- Đưa vụ án ra xét xử;

Quyết định đưa vụ án ra xét xử phái có các nội cluna sau đây:
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+ N’eiy, tháng, năm, địa diem mỡ phiôn toa;
+ V icc  xét xứ được tiên hanh côn ự khai hay xét xứ kín với sự có mặt 

hav Hion e tỏ mặt các dương sư và nluìny ne trời tham liia tố tụne khác;

-f T ê r  cua các diíơnc SƯ. nhữne nutỉí>i iham nia tố tune khác;cr . w - c

+ Nộ; dung việc khới kiện;

+ Họ. ten cua Thám phán, Hội ihàm. Thư ký phiên toà; họ, tên của 
Kicir sát vièn nêu Viện kiếm sál tham eia phiên toà.

- Tan՝, dinh chi việc giai quyết vụ án;

Toài án quyết định tạm dinh ch 1 viẹc tiiái quyết vụ án trong các trường 

hợp sau đ ũ \:

+ tXro'11” sự là cá nhân dã chét. " co՛ quan, tổ chức” đã uiái thế mà chưa 
có  ca nhàn,  pháp nhãn ké thừa quyên, n d i ìa  vụ tỏ tụng;

+ D ã  hói thơi hạn chuán bị xót xứ mà một trong các đương sự không 
thê có mặt vì lý do chính đárm. trừ trườne hợp có thê xét xử vãng mặt các 

đương sự:
+ Câr. đợi kẽt quá giái quyết vụ án hình sự, vụ án dãn sự. vụ án kinh tế, 

vụ án lau đon” , vụ án hành chính cỏ liên quan.
Toà á:i tiệp lục giái quyet vụ án khi lý do tạm dinh chi khống còn.
- Đ .nli chi việc ỉiiái quyết vụ án:
Toà án quyết định dinh chi việc iĩiãĩ quyòt vụ án trong các trường hợp

sau:
+ Đương sự là cá nhãn đã chót ma quyền, nghĩa vụ cua họ khổng được 

thừa kê; cơ quan, tổ chức đã giai the mà khơng có cá nhân, cơ quan, tổ chức 
ké ihừa qu)én .  nghĩa vụ lố tụng;

+ Níĩirời khởi kiọn rút dơn kiọn; Viẹn kiem sát rút quyết định khởi tố 
trong trường họp kliỏng cú người khui kiọn,

+ Người khởi kiện dã dược triệu tập hợp lệ dến lán thứ hai mà vẫn 

váng mật khỏnu có lý do chính dáng;
+ Thòi hạn khơi kiệu dã hết trước neay Toà án thụ lý đơn;
+ Sự việc dã dược uiái quyết hãng bán án hoặc quyết định đã có hiệu 

lực pháp lu;.t của Toà án;
+ Đã :ó quyết dịnh aiái quvẽt khiếu nại cua người có thẩm quyền giải 

quyết khiếu nại tiếp theo;
+ Sự Niệc khónc thuộc thám qu \én  iỊÌãi quyết của Toà án.
\  lộc Toà án ra các quyết định trên đánh dâu sự kết thúc một giai đoạn 

tỏ tụm» vô cùng quan trọiiíi - aiai đoạn xác minh, thu thập chứmi cứ trong vụ
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án hành chính. G ia i đoạn này được xem như là bước kê tiếp và bảo đảm cho 

giai đoạn tiếp theo: giai đoạn xét xử sơ thẩm vụ án hành chính.
2.1.8. M ộ t số  kỹ năng đặc thù.

Trong thực tiễn giải quyết các vụ án hành chính, có một số dạng khiếu 

kiện hành chính thường gặp cần phải chú trọng hoạt động xác minh, đó là:

- Khiếu kiện quyết định xử phạt vi phạm hành chính;

- Khiếu kiện quyết định hành chính, hành vi hành chính trong việc áp 

dụng biện pháp buộc tháo dỡ nhà ở, công trình vật kiến trúc kiên cô khác;

- Khiếu kiện quyết định hành chính, hành vi hành chính trong lĩnh vực 

quản lý đất đai;

- Khiếu kiện quyết định hành chính, hành vi hành chính trong việc thu 

thuế, truy thu thuế;

Đối với các trường hợp này. thủ tục xác minh, thu thập chứnc cứ có 

những điểm khác nhau được hướng dẫn cụ thể hơn trong các bài tập tình 

huống, song khó nhất là việc xác minh, thu thập chứng cứ, đánh giá tính hợp 

pháp của loại quyết định có nội dung xử lý, xử phạt hành chính.

Sau khi đã thông báo cho người bị kiện, người có quyền lợi, nghĩa vụ 

liên quan về nội dung đơn kiện, Thẩm phán nghiên cứu xem có cần thiết 

phải áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời hay không (nếu có đơn yêu cầu).

Trong khi chờ trả lời bàng vãn bản của người bị kiện, người có quyển 

lợi, nghĩa vụ liên quan, Thẩm phán có thế triệu tập người khởi kiện đến trụ 

sở Toà án để lấy lời khai, làm rõ thêm yêu cầu khởi kiện hoặc yêu cầu cung 

cấp các tài liệu chứng minh. Nếu tài liệu viết bằng tiếng nước ngoài, cần yêu 

cầu dịch ra tiếng Việt, có xác nhận của cơ quan dịch thuật.

Kh i người bị kiện hoặc người có quyền và nghĩa vụ liên quan đa có 

vãn bản trả lời, cung cấp tài liệu cho Toà án, Thẩm phán phải tiếp nhận và 

kiểm tra tính hợp pháp của vãn bản và việc trả lời đó dã đáp ứng được yêu 

cầu nào của Toà án.

Thẩm phán cần ghi vào lề đơn hoặc tài liệu là các tài liệu này do phía 

người bị kiện hay người có quyền, nghĩa vụ liên quan xuất trình (để dễ phân 

biệt với tài liệu do phía người khởi kiện cung cấp).

Muốn xác minh, thu thập chứng cứ vụ án hành chính đúng trọng tâm, 

Thẩm phán cần phác thảo kế hoạch và tóm tắt những vấn đề chính cần xác 

minh. Cần chú ý là đối với mỗi loại việc khiếu kiện theo Điểu 11 

P LT T G Q C V A H C  cần có kê hoạch xác minh, thu thập chứng cứ khác nhau
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và mỗi loại việc cần liệt kê tập hợp luôn những văn bản pháp luật hiện hành 

để làm căn cứ cho việc đánh giá tính hợp pháp cúa quyết định hành chính bị 

khiếu kiện.

V iệc xác minh, thu thập chứng cứ dược tiên hành theo trình tự sau đây:

- Lấy lời khai (ghi lời trình bày) cùa time bên;

- Đối chất;

- Xác minh tại chỗ:

- G iám định;

- Uỷ thác xác minh, thu thập chứng cứ.

Thẩm phán cần chú ý phương pháp ứng xử khi thực hiện thủ tục lập 

biên bán cúa tùng hoạt động tô' tụng: dồng thời, xừ lý các trường hợp trớ 

ngại như triệu tập mà đương sư không đốn. người trình bày không chịu ký 

biên bán hay thoả thuận không thành...

- Ghi lời trình bày cùa người bị kiện và trả lời của họ về những yêu cầu 

mà người khởi kiện nêu ra hoặc nhữne ý kiên phản bác của họ về yêu cầu 

của người khới kiện..., những cãn cứ vãn bản pháp luật bọ vận dụng khi ra 

quyết dịnh.

- V iệc lấy lời khai của người làm chứng và người có quyền lợi, nghĩa 

vụ liên quan cần được tiến hành thận trọng, đảm bảo tính khách quan. Nếu 

lời trình bày của họ không trung thực sẽ ánh hưởng đến tính khách quan 

trong việc giải quyết vụ án. Do đó, cần giái thích để người làm chứng khai 

đúng sự thật.

- Khi đối chất, chỉ đối chất những vân để còn mâu thuẫn; những vấn đề 

nào người khởi kiện nêu ra hoặc yêu cầu mà người bị kiện đã thừa nhận thì 

khống cần đối chất nữa. Kh i lập biên bản (tối chất hoậc tạo điều kiên cho các 

bên thoả thuận, cần chú ý: Ghi lời trình bày của người khởi kiện trước, sau 

dó ghi lời trình bày, đối đáp của người bị kiện vé từng vấn để mà người khởi 

kiện nêu ra (trong thực tiễn giải quyết một số vụ án hành chính, có Toà án 

quận, huyện đã lập biên bản đối chất và hoà giải, đối chất cả những vấn để <■ 

mà họ đã thừa nhận với nhau) là không đúng theo P LT T G Q C V A H C , vì 

trong tố tụng hành chính không có thù tục hoà giải như tô' tụng dân sự...

- V iệc xác minh, xem xét tại chỗ giúp Thẩm phán nắm bất sự việc một 

cách cụ thể để từ đó đánh giá chứng cứ một cách chuẩn xác.

Kh i cần xác minh, xem xét tại chỗ, Thẩm phán cần báo trước ngày, giờ 

để các bên đương sự cùng có mặt, էհօոշ báo để V iện kiểm sát cùng đi, mời
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đại diện chính quyền địa phương... Sau khi xem xót thực tế. cần lập biên bán 

phàn ánh cụ thể. Biên bàn phái có chữ ký của các hên và các cơ quan chim 2 

kiến.

- Khi cần thiết, có thế yêu cầu các cơ quan, tỏ chức hoặc cá nhàn cung 

cấp chứng cứ, tài liệu thông qua phương thức mời đến trụ sớ Toà án đò ghi V 

kiến; Thẩm phán hay Thư ký Toà án trực tiếp đến các cơ quan, tổ chức xác 

minh hoặc gừi công văn đến các cơ quan, tổ chức đê xác minh...

Khi thu thập tài liệu nếu có vân đề chưa rõ. cần trưne cầu giám đinh, 

Thẩm phán ra quyết định trưng cáu íỉiám định và nêu rõ yêu cầu cụ thê cũng 

như những vấn đề cần phải giám định (Toà án có thê tự mình trime cáu eiám 

định hoặc theo yêu cẩu cùa đương sự hay của Viện kiểm sát),

Nếu vụ án có yêu cầu bồi thường thiệt hại, cần yêu cáu cơ quan 

chuyên môn định giá hoặc lập Hội đồng định giá tài sán có sự tranh cháp.

Vụ án hành chính nào cần uý thác điều tra thì Thẩm phán làm còng 

vãn uỷ thác xác minh và cần nêu rõ yêu cầu uý thác cụ thê về vân để gì: thời 

hạn Toà án phải kết thúc vụ án... đê họ tiến hành xác minh cho kịp thời giúp 

Toà án giải quyết vụ án đúng thời hạn luật định.

Sau khi đã xác minh, thu thập đầy đú chứng cứ, Thẩm phán dược phàn 

công giải quyết vụ án phải ra được một trong ba loại quyết định sau đày:

- Quyết định đình chỉ giải quyết vụ án;

- Quyết định tạm đình chi giải quyết vụ án;

- Quyết định đưa vụ án ra xét xử.

2.2. K ỹ  năng nghiên cứu hồ sơ vụ án hành chính

2.2.1. Yêu cầu và nộ i dung nghiên cứu:

Nghiên cứu hồ sơ là một công việc hết sức quan trọng trong quá trình 

giải quyết xét vụ án hành chính. Nghiên cứu kỹ hồ sơ, nắm vững nội dung 

khởi kiện và các chứng cứ hiện có giúp cho Thẩm phán giải quyết vụ án 

nhanh chóng, chính xác, đúng pháp luật. Qua nghiên cứu hổ sơ, Thẩm phán 

có thể xác định được hướng giải quyết vụ án có trong hồ sơ hoặc thiếu hoặc

thừa trong hồ sơ đê kịp thời bổ sung làm sáng tỏ thêm nhận định của mình.

Nghể Thẩm phán đã quen với thành ngữ: “Án tại hồ տժ’ như một 

phương châm hành động.

Quá trình giải quyết một vụ án hành chính, việc xây dựng được một hồ 

sơ vụ án đầy đủ, chặt chẽ, đúng pháp luật là hết sức cần thiết nhưng nếu 

Thẩm phán không nắm vững được hồ sơ vụ án hoặc không khai thác đúng
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ivụuyên tác những tài liệu cỏ căn cứ pháp lý tronii hổ sơ vụ án thì khôrm thê 

i i:ái quyết hoặc xét xử vụ án dược đúng pháp luật, ngược lại có the mắc phải 

nhữiiíi sai lầm đáng tiếc vè chuyên món. nnhiệp vụ:

- Không phát hiện đế kịp thời hổ sunu nhữne thiếu sót VC việc xác
minh, thu thập chứng cứ làm sánạ to sự thật cùa vụ án;

- Không phát hiện và kịp thời khác phục những vi phạm vé mặt thu tục 

tố lụn2 trong quá trình xác minh, thu thập chirrm cứ và những yêu cầu khác 

dám háo cho việc quyết định dưa vụ án ra xét xứ được đúng pháp luật;

- Bò sót những tài liệu chứrm minh hoặc nhữna tình tiết mới phát sinh 

cần được giái quyết:

- V iệc viện dẫn hoặc trích yếu các tài liệu chứng minh có sự nhầm lẫn 

hoặc không chính xác;

- Lúng túng hoặc khỏna công bò dược những tài liệu chứng minh khi 

cán sứ dụng tại phiên toà.

Những sai sót trên đây là nguyên nhãn dẫn đến việc xét xử hoặc giải 

quvét vụ án có vi phạm nghiêm tron2 vồ thú tục tố tụng hoặc có sai lầm về 

xác định sự thật khách quan cùa vụ án và việc áp dụng pháp luật dẫn đến hậu 

quá là bán án hoặc quyết định bị cái sứa nặne hoặc bị huỳ bỏ theo thú tục

phúc thám hoặc giám đốc thám, tái thám.

Kh i nghiên cứu hồ sơ, Thẩm phán phái chú ý các vấn đề mấu chốt sau:

- Vụ án thuộc thấm quyền giái quyết cùa Toà án hành chính hay không;

- Đã có đú chứng cứ làm sáng tó nội dung vụ án hay chưa;

- Quyết định hành chính hay hành vi hành chính bị khiếu kiện có trái 

pháp luật hay không. Chú ý hình thức và nội dung cùa quyết định, thẩm 

quyén ra quyết định, quyền hạn của người thực hiện nhiệm vụ, công vụ theo 

quy định của pháp luật.

- Có cán trưng cầu giám định không?

- Có lý do đê’ ra quyết định tạm đình chi hay dinh chi vụ án không?

- Những căn cứ để ban hành quyết định hành chính bị khiếu kiện. Phải 

xác định được những vãn bán mà cơ quan có thẩm quyền áp dụng để ban hành 

quyết định hành chính còn có hiệu lực tại thời điếm ra quyết định hay không;՛

- Quyết định giải quyết khiếu nại:

+ Do người có thẩm quyển ban hành.

+ Nội dung có phù hợp với pháp luật không; đã có giải quyết khiếu nại 

cùa cơ quan cấp trên chưa;
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+ Vấn để uỷ quyền phải hợp lệ và đúng pháp luật không.
2.2.2. Sắp xép, hệ thống và hoàn ch ỉnh  hồ sơ.

Thẩm phán có nghiệp vụ cao phải là người biết “ làm chủ” hồ sơ vụ án. 
Đê thuận tiện cho việc nghiên cứu, khai thác,cần sáp xếp hồ sơ một cách hợp 
lý và khoa học.

Hồ sơ được sấp xếp theo từng tập, mỗi tập theo trình tự thống nhất về 
thời gian và sự việc.

Tập 1: Tài liệu khởi kiện và tài liệu thu thập, xác minh, chứng cứ về 
phía người khởi kiện, được sắp xếp theo thứ tự thành 3 nhóm từ dưới lên trên 
bao gồm:

- Nhóm tài liệu khởi kiện ban dầu.
- Nhóm các tài liệu chứng minh để làm sáng tỏ nội dung vụ kiện (là 

những văn bản không do Toà án lập mà là tài liệu có sẵn do phía người khởi 

kiện xuất trình).
- Nhóm các biên bản ghi ý kiến trình bày cúa các đương sự phía người 

khởi kiện (sắp xếp theo thứ tự từng người một, từ người khởi kiện đến những 

người liên quan)
Tập 2: Tài liệu thu thập từ phía người bị kiện và ý kiến trình bày của 

người bị kiện cũng được sắp xếp thành hai nhóm:
- Nhóm tài liệu chứng cứ do phía người bị kiộn xuất trình.
- Nhóm các biên bản ghi ý kiến trình bày cúa phía người bị kiện.
Tập 3: Nhóm các tài liệu chứng minh thu thập được từ các cơ quan, tổ 

chức, cá nhân hữu quan.
Tập 4: Nhóm các biên bản ghi lời trình bày của người làm chứng.
Tập 5: Nhóm các tài liệu thu thập được từ kết quả xem xét tại chồ, 

trưng cầu giám đinh, uỷ thác điéu tra.

* Trong trường hợp vụ án đơn giản, số bút lục không nhiều, các tài liệu 

tập 3, tập 4, tập 5 có thể nhập làm một theo thứ tự từng tập.
Tập 6: Nhóm các biên bản ghi lời trình bày của hai bên đối chất, thoả

thuận.
Tập 7: Nhóm các tài liệu về thủ tục tố tụng (thông báo thụ lý vụ án, 

giấy triệu tập, giấy mời, giấy chứng nhận người bảo vệ quyển lợi hợp pháp 
của đương sự; giấy uỷ quyền).

* Các tài liệu của từng nhóm, từng tập được sấp xếp theo thứ tự thời 
gian ban hành văn bản hoặc thời gian lập biên bản... lần lượt từ dưới lên trên 

(văn bản ban hành trước để phía dưới, văn bản ban hành sau để phía trên).
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2.2.3. Đánh sô thứ tự bút lục
Từ trước đến nay. việc đánh sỏ hút lục cứa các loại hồ sơ vụ án dân 

sự, kinh tế tuy thực hiện đã làu nhưne ván chưa thống nhất vì chưa có 

hướníi dần cùa cơ quan có thẩm quyén. V ì vậv, có Toà án đánh số từ dưới 

lên, tài liệu thu thập trước đánh số trước, bát đầu từ đơn khởi kiện và từ 1 

cho đến hết, các tài liệu bố sung sau có số cao hơn tài liệu bổ sung trước. 

Thông thường trong hồ sơ vụ án chuán bị đưa ra xét xử thì quyết định dưa 

vụ án ra xét xử và các bút lục như giấy triệu tập người tham gia tố tụng, 

người tiên hành tố tụng đến phiên toà được xếp trên cùng và đánh số sau 

cùng và cũng là những sô' lớn nhất so với bút lục hiện có (1). Ngược lại, 

cũng có Toà án đánh số bút lục từ trẽn xuống dưới theo các tài liệu ban 

đầu, từ đơn khởi kiện được sáp xốp đầu tiên, các tài liệu thu thập sau được 

xếp lần lượt theo thứ tự từ trên xuống dưới. Tài liệu dưới cùng của hồ sơ 

có số bút lục lớn nhất (2).

Trong hai cách sắp xếp, đánh số bút lục như trên, qua thực tiễn cho 

thấy cách đánh số bút lục theo thông lệ ở trường hợp (1) từ dưới lên trên là 

thuận tiện hơn cho cả việc sắp xếp và khai thác tài liệu, được nhiều Toà án 

áp dụng hơn.

Đê đánh số bút lục được chính xác, hợp lý không phải đánh số đi, 

đánh số lại nhiểu lần kể cả sơ thẩm và phúc thẩm, việc đánh số chính thức 

cho một hồ sơ vụ án chỉ được tiên hành khi hồ sơ đã được sắp xếp theo đúng 

thứ tự và trình tự cùa từng tập như trên đã nêu và từng tập đã được niêm kẹp, 

tránh việc xáo trộn làm lẫn lộn thứ tự bút lục.

V iệc đánh số và niêm kẹp từng tập bút lục như quy định này không 

những thuận tiện cho việc nghiên cứu, quán lý, khai thác mà còn thuận tiện 

cho cả việc giao, nhận hồ sơ vụ án cho Viện kiểm sát, Luật sư, Hội thẩm từ

cấp sơ thẩm lên cấp phúc thẩm sau này.
2.2.4. K ỹ  năng nghiên cứu hố sơ vụ án hành ch ính

- Hồ sơ vụ án hành chính gồm nhiều loại tài liệu khác nhau, do đó nên 

bắt đầu từ việc xem xét tính hợp pháp và tính có căn cứ cùa các tài liệu có 

trong hồ sơ.

- Tài liệu trong hồ sơ có nhiều, nhưng tập trung chú ý vào những tài 

liệu quan trọng nhất:

+ Đơn khởi kiện (để xác định và giới hạn yêu cầu khởi kiện): Đối 

chiếu đơn khởi kiện với các quy định ở Điều 30 PLTTG Q CVAH C .
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* Nội dune văn bản trá lời của nsười hoặc cư quan Nhà.nước vố việc 
giái quyết khiếu nại đỏi với quyết định hành chính, hành vi hành chính mà 
người khới kiện cho là trái pháp luật.

* Cam đoan của người khới kiện không khiêu nại lẽn cap tròn trực tiếp 
của cơ quan Nhà nước, người đã ra quyct định hành chính hoặc hành vi hành 
chính.

* Các yêu cầu, đề nghị Toà án giái quyết khiêu kiện một phán hay 
toàn bộ quyết định, có yêu cầu áp dụng biện pháp khán cáp tạm thời không.

* Các tài liệu chứng minh cho ycu cáu cùa niiười khới kiện.
* Chú thể khới kiện có nâng lực hành vi đáy đủ hay không'.’ chù thố là 

một người hay nhiều người;
* Việc uý quyền (nếu có) có hợp lệ khôníi:
* Xác định người khởi kiện, người bị kiện... đúne và đáy du chưa;
* Thời hiệu khởi kiện có còn không; Còn có quyén khới kiện ra Toà án 

nữa hay không; (30 ngày kể từ ngày nhận được văn hán trá lời vé việc eiái 
quyết khiếu nại hoặc kể từ rmày hết thời hạn eiài quyết khiêu nại mà không 

được giải quyết).
+ Quyết đ ịn li liàn lì chính hay hành vi hành chính b ị khiêu kiện:

* Người ban hành quyct định hành chính hoặc hành vi hành chính bị 
khiếu kiện có phái là ngươi có thẩm quyền làm việc đó hay không;

* Quyết định hành chính có phù hợp với các vãn bán quy phạm pháp 

luật quy định về cùng một vấn để hay không;
* Quyết định hành chính có được ban hành theo đúng trình (ự thú tục 

do pháp luật quy định không;
+ NhữtìíỊ căn cứ để ban hành quyết dinh hành chính bị khiếu k iện :
* Phái xác định dược những vãn bản mà cơ quan có thẩm quyển áp 

dụng đê ban hành quyết định hành chính còn có hiệu lực tại thời điếm ra 
quyết định hành chính khổng? Nếu các vãn bán này không còn hiệu lực tại 
thời diêm ra quyết định thì Toà án có thê’ tuyên huý quyết định hành chính bị 

khiếu kiện.
+ Quxết đinh qiải quyết khiêu nại của đươììg sự:
* Do người có thẩm quyền ban hành.
* Nội dung có phù hợp với pháp luật không; Đã có giải quyết khiếu 

nại của cơ quan cấp trên chưa; Nếu đã có giải quyết khiếu nại của cơ quan 
có thẩm quyền giải quyết khiếu nại tiếp theo thì người khới kiện mất quyền 

khởi kiện ra Toà án.
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* Khổng được bo sót hãt a r till liệu nào (.lù là khỏníỉ quan trọnc hoặc ít 

q uan trọng.

* Tát cà các tài liệu khác đã có trorm hổ sơ cần được dối chiếu với 

nhữnụ tài liệu quan trọnạ tròn đây đó lìm ra nhữnc tình tiết có căn cứ, có ý 

n iihì dối với việc eiái quyết vụ án. nhữnii ván đè còn màu thuẫn, những tình 

ti ót chưa rõ ràniỉ cần tiếp tục làm rõ.

* Nêu có sự thoa thuận cua các bẽn đươim sự thì ghi nhận, không có

thu tục hoà giái như vụ án dân sự. Đày la dặc thù của vụ án hành chính.

* Trong khi million cứu. chú V đoc. ỉỉhi chóp theo tùmti nội duns yêu

cấu trong dơn khới kiện dô phục vụ chi'» việc xây clựmi đé cương xét hỏi tại

phiòn toà xét xử sơ thám vụ án hành chính.
2.2.5. T ính tụrp pháp của vụ kién và bòn lĩnh cùa Thấm phán

Thám phán cần có khá nãim phân lích, đánh má nhàm xác định sự thật

cua vụ án. làm sáne tỏ nhĩmn căn cứ pháp lý dê đánh giá tính hựp pháp cúa 

một quyết định hành chính, hành vi hành chính trong phạm vi của việc khiếu 

kiện đổng thời xác định trách nhiệm bổi thường dán sự (nếu có) và người 

khới kiện có yêu câu.

Tuy nhicn, khòne phái Thấm phán nào cũrni thực hiện tốt các yêu cáu 

của cổng tác nghiên cứu hổ sơ như dã nói trên và thực tê cũng không phái 

Thám phán nào cũng đu khá nãnsi Iiíihiên cứu. eiái quyết tốt được những vụ 
án phức tạp.

Muốn nghiên cứu tốt một hổ sơ vụ án hành chính điều mâu chốt mà 

Thám phán phái thực hiện là thõng qua việc đọc՛ và ghi chcp đê phàn tích, 

tonii hợp được những you cầu dề ra từ việc uiái quyết vụ án. Do đó dối với 

Thám phán phái:

- Làm việc với tinh thần trách nhiệm cao. không chú quan, đơn giản

hóa.

- Có lương tâm trong sáng, công bans, khách quan, không bị tác động 

bới bất cứ một tác nhân nsoại cành nào. khónu được hình thành quan diêm 

định hướne từ trước về một phía nào.

- Xem xét, nghiên cứu đánh giá một cách toàn diện mọi tình tiết có 

trone hồ sơ vụ án, phân tích kỹ lưỡnti từiiíi chi tiết cụ thể đến việc đánh giá 

khái quát, tổrm hợp toàn bộ các tài liệu có trone vụ án.
2.2.6. Quy trình đọc hổ sơ và gh i chép

2.2.6.]. K iểm  tra tính hợp pháp của hố sư vụ án về mặt thủ tục
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- V iệc xác định người khởi kiện, người bị kiện và những người tham 
gia tô' tụng khác đã đúng và đầy đủ chưa;

- V iệc uỷ quyền, đại diện hợp pháp hoặc việc yêu cầu luật sư bào vệ 

quyền lợi đã được thực hiện đúng thù tục chưa;

- Vấn đề thẩm quyền, thời hạn, thời hiệu có vân để gì cần phái giái 
quyết không;

- Tài liệu hiện có trong hồ sơ đã đầy đủ, chặt chẽ và đúng thủ tục chưa;

- Viện kiểm sát đã nghiên cứu hồ sơ chưa và có tham gia phiên toà hay 

không tham gia phiên toà...

2.2.6.2. Bắt đầu đọc hồ sơ từ cíơỉĩ khở i kiện theo trình  tự đánh s ố  
bút lục từ sô' ỉ  đến hết

Thẩm phán đọc các bút lục từ số 1 trờ đi và ghi chép tóm tắt nội dung 

chính theo hai tuyến A  và B sau đây:

- Các cãn cứ xác định sự thật vụ án (A) và những căn cứ có thể làm 

thay đổi sự thật vụ án (B).

- Các căn cứ đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp của người khởi kiện 

(A) và những căn cứ không đảm bảo quyền ’ à lợi ích hợp pháp của người 

khởi kiện (B).

- Các cản cứ đảm bảo tính hợp pháp của quyết định hành chính, hành 

vi hành chính bị khiếu kiện (A) và các cãn cứ để xác định các quyết định 

hành chính, hành vi hành chính là trái pháp luật (B).

- Các quy định của pháp luật hiện hành đảm bảo quyền và lợi ích hợp 

pháp của người khởi kiện (A) và các quy định của pháp luật hiện hành đảm 

bảo tính hợp pháp của quyết định hành chính, hành vi hành chính bị khiếu 

kiện (B).
- Những căn cứ đảm bảo quyển yêu cầu bồi thường thiệt hại và việc 

xác định mức bồi thường thiệt hại (A) và những cãn cứ để bác bỏ hoặc thay 

đổi mức bổi thường thiệt hại (B).

- Những vấn đề khác cần quan tâm.

2.2.6.3. Cách lập biên bản nẹhiên cứu hồ sơ  (quen gọi là bản
cứu)

Quá trình đọc và tóm tắt từng tài liệu theo thứ tự đánh số bút lục theo 

hai tu>ến A  và B như nêu trên. Thẩm phán thực hiện việc ghi chép theo 

phương pháp ghi “đối xứng" trên một trang giấy như quá trình lập biên bản

204



dối chất. Tờ giấy được chia làm hai cột. bên trái ghi tóm tắt nội dung từng 

bút lục theo tuyến A  còn bôn phải ghi tác nội dung từng bút lục theo tuyến 

B. Phăn tích tóm lát của bút lục nào thì cán đánh sô theo bút lục đó.

V í dụ: Một vụ án hành chính về việc khiếu kiện quyết định hành chính 

vổ thu hồi đất. V iêc xác đinh neuồn cốc՛ đất bi thu hồi có khó khãn, các tài
■ 1_  C7 -

liệu trong hổ sơ cùng hình thành hai tuyên khác nhau, tuyến A  có lợi cho 

việc bào vệ quyền và lợi ích hợp pháp của người khởi kiện còn tuyến B thì 

niỉược laị, khi đọc các bút lục này Thám phán thường ghi như sau:

A B

Bút lục (BL) 10: lời khai cúa 

nhãn chứng Trần Văn H, xác 

dinh diện tích đất này trước là 

đồn điền của Pháp bó hoang, ông 

Nguyễn Vãn M  (người khởi 

kiện) khai hoang, phục hoá, canh 

tác từ trước ngày giải phóng 

miền Nam, khoảng năm 1969...

Bút lục (BL) 12: lời khai cùa ông Vũ 

Vãn Y. cán bộ địa chính xã xác định 

ỏng Nguvẻn Vãn M  (người khởi kiện) 

mới chuyển đến và chiếm dụng đất 

này sau ngày giải phóng miền Nam, 

khoáng năm 1977, khi đó chính quyền 

xã đã cho trồng rừng để chắn gió và có 

một số cây thông đã khá lớn...

2.2.7. Các quyết định dược áp dụng
Sau khi nghiên cứu hổ sơ, Thẩm phán phái làm được những việc sau:

- Xác định được các tình tiết có ý nghĩa đổi với việc giải quyết vụ án.

֊ Những tình tiết mâu thuản.

֊ Những tình tiết chưa rõ ràng... đê có thê’ áp dụng một trong các loại 

quyết định sau đây:

+ Đưa vụ án ra xét xử.

+ Tạm đình chỉ giải quyết vụ án.

+ Đình chỉ việc giải quyết vụ án.

+ Áp dụng thay đối hoặc huỷ bỏ biện pháp khẩn cấp tạm thời...
Nếu áp dụng quyết định đưa vụ án ra xét xử thì Thẩm phán phải dự 

thao phần nội dung vụ án.
2.2.8. D ự  thảo phần nội dung vụ án
Sau khi đọc, nghiên cứu hổ sơ và hoàn thành “bấn cứu", Thẩm phán 

tiến hành xác định nội dung vụ án phù hợp với thực tế khách quan để làm cơ

sớ cho việc viết bản án sơ thẩm.
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- Nêu vụ việc đã rõ ràng, các bèn khôntĩ có tranh chàp vé sự thật của 

vụ án thì nội dune cùa vụ án được viết theo hướng tường thuật lại sự việc 

Illume phái ngán  cọn,  không viết quá chi tiết dài đòrm.

- Nếu hai bên có tranh chấp vé sự thật của vụ án thì phán nội li 11 ne nên 

viết theo hướng tóm tát lời trình bày cua từng bên, con việc xác định sự thật 

cúa vụ án theo hướng nào sẽ do Hội đổng xét xứ kết luận và dược the hiện 

trong phán nhận định của bán án.
2.2.9. Lập  đê cương xét hoi
Sau khi nghiên cứu kỹ hổ sơ vụ án. căn cứ vào các tài liệu dã có tron SI 

hổ so՛ mà xác định vụ án có phức tạp hay khóna phức tạp đế láp đề cưưiìii xét 

hỏi tại phiên toà. Lập cỉc cương xét hỏi là khâu quan irọniỉ iiiúp Thấm phán 

thực sự "làm chù" dược hồ sơ và tiên hành phiên toil có kết qua.

- Nếu v ụ  á n  đ ơ n  g i á n ,  r õ  r à im  t h i  đ ề  c ư ư n g  x é t  h ỏ i  c h i  c ă n  đ ị n h  ra  

những vấn đề cán làm rõ thòm bànu cách each đầu đòim lừng vấn đé mót, ùr 

mớ đầu cho đến két thúc, đè khi ra phiên toà Thấm phán căn cứ vào dó dê 

xác định câu hỏi thích ỉiơp.

- Nêu vụ án phức tạp thì đô cương cán dược lập chi tiet hon theo 

phương pháp chi hai cột dọc song song trẽn một tran» giấy. Cột bén trái ghi 

ván đề cán dược xót hỏi làm rõ, còn cột bôn phai liệt kê bút lục cán được 

viên dẫn đè công bỏ làm rõ vân đè cán xét hỏi khi cần thiết.

- Đinh ra câu hỏi đau tiên: Tuỳ theo từng vụ án, dù đon ni án hay phức 

tạp. Thám phán phái chọn sẩn một câu hỏi đáu tiên dé đám bao cho viẹc mớ 

đẩu phiên toà được mạch lạc, đúng hướiiíi và chu dộng.

3. KỶ NĂNG XÉT x ử  v ụ  ÁN HÀNH CHÍNH TẠI PHIÊN TOÀ 
Sơ THẨM

Quá trình giài quyết một vụ án hành chính báo đám dược tính công lý 

và đúng pháp luật phải thõng qua nhiéu giai đoạn tố tụng kẽ tiếp nhau, từ khi 

thự lý cho đến khi đưa vụ án ra xét xứ và kết thúc bàng một bán án có hiệu 

lực. Trorm tất cá các giai đoạn tố tụng thì phiên toà sư thắm là giai đoạn thê 

hiện sự đặc trưng và điên hình nhất của tính cóim lý và rmuyên tác tuân theo 

pháp luật. Một phiên toà nghiêm minh khỏnc chi căn cứ vào việc Hội đổng 

xét xử tuvên một bán án có đúng pháp luật hay không đúng pháp luật, mà 

còn đòi hỏi phần kỹ năng sâu sắc cùa việc tổ chức và diều khiến phiên toà. 

Trong dó việc điều khiển phiên toà của Thấm phán chú tọa phiên toà phái
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dÚMií trình tự. rành mạch, chát chõ. Iiiián iiọn. khom: nặniỉ vé thái độ “chi 

huy” , truy xét như phiên toa hình sự. mà can phái chú V láng ntihc ý kiên và 

việc \uá t  trình lài liệu chím.” minh cua Iliumu imười tham i>ia tô tune.
» • c  * -  v_ V . • W.

I rom: qua trình thực hlộn chiìv nanu nhiệm vu theo luật định, các 

Thám phán dù đã có nhiéu kinh Iiíihiệm. thành thạo trona việc thực hiện kỹ 
nánii \ct XƯ tai các phiên toà sơ tham ve hình sự. dán sự. nhims án hành 

c h í n h  là  lo ạ i  v i ệ c  m ớ i .  lạ i  c ó  n h ữ n i !  thu tụ c  c o  t ín h  đ ặ c  th ù  r i ê n g  b iệ t ,  n ê u  

khonn nam vĩmu dỏ mác phai sai lầm. Do dó, có thời Ilian vừa thực hành, 
vừa toil՝-! kẽl rút kinh imhiẹm do có. kỹ năiiii xét \ư tốt các vụ án hành chính 
theo líiLI tục sơ thám.

Phán ]y thuvẽt và kỹ nánu thực hành tronu việc xót xứ vụ án hành 

chính llieo thu tục sơ tham dã được Trườn՝.: Đao tạo các chức danh tư pháp 
thuộc Bộ Tư pháp biên soạn và ban hanh đày đu. chi tiết tại K ỹ  nãna giái 

quvel các vụ án hành chính. Tron՝-! CHOI) "Sổ lay Thám phán" chúnu tỏi chi 

phân tích một NÕ ván đê vé kv năng xét \Ư vu án hành chính theo thú tục sư 
thám có tính dặc thù sau dãy:

3.1. Những vàn đẽ có tính đạc thù cán nhận biết khi quyết định
đua vu án hành chinh ra xét xử SƯ tham

3.1.1 N guò i khỏ i kiẹn c h i có quyên khó i kiện đê được Toa án thụ lý  
Ịịiá i qu\ẻt đối vói quyết (lịnli hanh chính lũn đáu.

- Theo quy định tại Đióu 11 PLTTGQCVA11C, thì Toà án có thám quyển 

thu lý siiái quyết dối với 9 loai quyết định hành chính và hành vi hùnh chính 

tronỉỊ các lình vực quán lý hành chính Nhá nước. Nhưng đối tượng khiếu kiện 

phái là quyết định hành chính lan đàu hoặc quvẽt đinh eiái quyết khiêu nại, lán 

dâu theo (túne quy định tai (tin'll ii, b khoán 2 Điều 38 Luật Đất dai và khoán 

10.16 Đicu 2; Điều 19; klmán I Điéu 20: Diêu 21; khoán 1 Điéu 22; khoán 1 

Điéu 23; Điều 24; điOm a khoan 1 Đieu 25 I.uạt Khiêu nại, tổ cáo.

- Nếu quyết định hành chính bị khơi kiện vẫn thuộc 9 loại việc dược

qu> định tại Đ i ó 11 11 PL.TTGQCVAHC. nlnrnu khôns phái là quyết định 

hành chính lần đầu. mà là quyết định hành chính cùa nsurừi có thấm quyén 

íiiai quyết khiếu nại tiếp theo được ban hành theo quy định tại điếm c khoán

2 Đieu 3X Luật Đát đai và theo CỊUV định tại khoiin 2 Điều 20; khoán 2 Điéu

22: khoan 2 và 3 Điều 23: điếm b và c khoán 1 Điều 25; khoán 1 Điểu 26

Luật Khiêu nại tô cáo. thì niurời có quyên lợi niihĩa vụ liên quan đen quyết 

định cũnII khõim có quyền khới kiện và Toù án cũim khôns  có thám quyen
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thụ lý giải quyết. Toà án phải trả lại đơn kiện cho người khới kiện theo quy 

định tại khoản 6 Điều 31 PLTTG Q C VA H C . Nếu đã thụ lý giải quyết thì 

phủi ra quyết định đình chỉ việc giải quyết vụ án theo quy định tại điểm c 

khoản 1 Điều 41 PLTTG Q CVAH C .

- Đối với hành vi hành chính, nếu đã thuộc một trong nhữne loại việc 

được quy định tại Điều 11 P LT T G Q C V A H C  thì đều là đối tượng mà người 

khởi kiện được quyền khởi kiện và nếu việc khởi kiện đúng thù tục tô tụng 

thì Toà án có thẩm quyền thụ lý giải quyết, không phân biệt hành vi hành 

chính lần đáu hay hành vi hành chính tiếp theo.
3.1.2. Vé thủ tục khở i k iện vụ án hành ch ính

Về trình tự của các bước tiến hành việc khởi kiện vụ án hành chính tại 

Toà án cũng như thời hạn khởi kiện hoàn toàn khác biệt so với các loại án 

dân sự, kinh tế, lao động, trong đó được chia thành từng khâu, từng bước cụ 

thê như sau:

- Người có yêu cầu khiếu kiện đối với quyết dịnh hành chính, hành vi 

hành chính có liên quan đến quyển và lợi ích hợp pháp của mình được quy 

định tại Điều 11 PLTTG Q CVAH C , trước tiên phải thực hiện việc gửi đơn 

khiếu nại lần đầu đến cơ quan có thẩm quyền giải quyết khiếu nại lần đầu 

theo đúng nội dung yêu cầu của việc khiếu nại và thời hạn dược quy định tại 

Điều 30. Điều 31 và Điều 33 của Luật Khiếu nại tố cáo.

+ Nếu người khiếu nại không thực hiện việc khiếu nại lần đấu theo 

đúng quy định của pháp luật và không được cơ quan, tổ chức hoặc người có 

thẩm quyền giải quyết nhận đơn để thụ lý giải quyết theo quy định tại Điều 

32 Luật Khiếu nại tố cáo thì cũng không có quyền khởi kiện vụ án hành 

chính tại Toà án. Nếu nhận được đơn, Toà án không có thẩm quyền thụ lý 

giải quyết mà phải trả lại đơn khởi kiện cho người khởi kiện theo quy định 

tại khoan 4 Điều 31 PLTTG Q CVAH C .

+ Trình tự này của quá trình thực hiện việc khởi kiện vụ án hành chính 

tại Toà án được xác định là thủ tục “ tiền tố tụng” .

- Đơn khởi kiện vụ án hành chính tại Toà án phải được thực hiện đúng 

thời hạn và thủ tục, mẫu biểu được quy định tại Điều 39 Luật Khiếu nại, tó' 

cáo và Điều 30 PLTTG Q CVAH C , trong đó đặc biệt lưu ý một số quy định 

sau đây:
+ Thời hạn khởi kiện vụ án hành chính tại Toà án là 30 ngày kể từ 

ngày hết thời hạn giải quyết khiếu nại lần đầu theo quy định tại Điểu 34 và
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Điéu 36 Luật Khiếu nại, tô cáo mà người khiêu nại chưa nhận được quyết 

định giải quyết khiếu nại của người có thẩm quyển giải quyết khiếu nại; 

hoặc kể từ ngày nhận được quyết định giái quyết khiếu nại lần đầu cùa người 

có thám quyển giải quyết khiếu nại. Riêng đôi với người khởi kiện là công 

dân cư trú thuộc vùng sâu, vùng xa, vùng đi lại khó khăn thì thời hạn khởi 

kiện là 45 ngày. Đồng thời trong trường hợp vì ốm đau, thiên tai, địch hoạ, 

đi công tác, học tập ở nơi xa hoặc vì những trờ ngại khách quan khác mà

naười khởi kiện không thực hiện việc khới kiện đúng thời hạn 30 hoặc 45

ngày theo quy định của pháp luật như nêu trên, thì việc khởi kiện quá hạn 

được Toà án chấp nhận là có lý do chính dáng để nhận đơn thụ lý giải quyết.

+ Nội dung đơn khởi kiện phải theo đúng mẫu biểu quy dịnh tại khoản

3 Điểu 30 P LT T G Q C V A H C . Nếu người khởi kiện đưa đơn khới kiện không 

đúng mẫu biểu quy định của pháp luật, thì trước khi thụ lý, Toà án phải 

hướng dẫn đê người khởi kiện làm lại đơn theo đúng quy định cùa pháp luật.

+ Đon khới kiện vụ án hành chính tại Toà án phải do chính người khởi 

kiện ký, không chấp nhận thú tục ký uỷ quyển như việc khời kiện vụ án dân 

sự, kinh tế. Riêng đối với người có yêu cầu khòi kiện là vị thành niên và 

người có nhược điếm về thê chất hoặc tàm thần thì đơn khởi kiện phải do

người đại diện hợp pháp của họ ký mới được chấp nhận là hợp pháp.

+ Nếu người đưa đơn khởi kiện vụ án hành chính tại Toà án không 

thực hiện đúng thủ tục quy định của pháp luật như nêu trên thì Toà án không 

thế quyết định nhận đơn đê thụ lý giái quyết và đưa vụ án ra xét xử sơ thẩm, 

mà phái trả lại đơn kiện theo từng trường hợp quy định tại Điều 31 

PLTTG Q CVAH C . Nếu đã thụ lý thì phái ra quyết định đình chi việc giải 

quyết vụ án theo tùng trường hợp quy (tịnh tại Điều 41 PLTTG Q CVAH C .
3.1.3. Việc thụ lý g iả i quyết phần dán sự (rong vụ án hành chính
Theo quy định tại khoản 6 Điểu 38 Luật Khiếu nại, tố cáo và khoản 1 

Điều 3 P LT T G Q C V A H C , thì khi thực hiện quyền khiếu nại và khởi kiện vụ 

án hành chính tại Toà án, ngoài việc yêu cầu Toà án xem xét phán quyết vể 

tính hợp pháp của quyết định hành chính và hành vi hành chính bị khiếu 

kiện, người khởi kiện còn có quyền yêu cầu đòi bổi thường thiệt hại do 

chính những người đã ban hành quyết định hành chính hoặc hành vi hành 

chính trái pháp luật đã gây ra thiệt hại cho người khởi kiện. V iệc giải quyết 

phần bồi thường thiệt hại trong vụ án hành chính được thực hiện theo quy 

định của BLDS và PLTTG Q CVAD S, cũng tương tự như việc giải quyết phần
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bồi thường thiệt hại trong vụ án hình sự. Trong đó, cần lưu ý là theo quy 

định tại Điều 13 và Điều 30 cùa Nghị định 70/CP ngày 12-6-1997 cúa Chính 

phủ vể án phí, lệ phí Toà án thì khì có yêu cầu khởi kiện vể phần bồi thường 

thiệt hại trong vụ án hành chính, người khởi kiện chi phủi nộp phán tạm ứng 

án phí hành chính, không phải nộp tạm ứng án phí dân sự. Đồng thời, khi 

yêu cầu về bồi thường thiệt hại được chấp nhận hay không chấp nhận thì 

người khời kiện cũng không phải nộp án phí dân sự. Phần này cũng tương tự 

như việc giải quyết vể án phí dân sự trong vụ án hình sự.

3.2. Một sô kỹ nâng đậc thù trong quá trình xét xử sơ thẩm vụ án 

hành chính

Căn cứ vào các quy định tại P LT T G Q C V A H C  và qua nghiên cứu tham 

khảo hình thức phiên tòa hành chính ở các quốc gia tiến bộ trên thế giới có 

thể thấy việc mở phiên tòa công khai để xét xừ các vụ án hành chính cũng 

bảo đám sự nghiêm túc, đồng thời từ cách bài trí phòng xử án, chỗ ngồi của 

những người tiến hành tố tụng và những người tham gia tố tụng cũng như 

trình tự điểu hành phiên tòa rất đáng cho chúng ta học tập rút kinh nghiệm, 

thể hiện ở mấy vân đề có tính nguyên tắc sau đây:

- Phòng xử án trang nghiêm nhưng không tạo ra khoảng cách cả vế 

không gian và "ngôi thứ" quá xa giữa những người tiến hành tô' tụng và 

những người tham gia tố tụng.

- Viộc điểu khiển phiên tòa của Chủ tọa phiên tòa rành mạch, ngắn 

gọn, khống nặng về phong thái chi huy mà thế hiện vai trò cùa người trung 

gian để hai bên đương sự thỏa thuận và nếu thỏa thuận không được thì phán 

quyết theo pháp luật.

Từ những vấn đé có tính lý luận và thực tiễn trcn đay có thế đưa ra 
những yêu cầu cụ thê vể hình thức phiên tòa và thủ tục tiến hành phiên toà 

sơ thẩm hành chính như sau:
3.2.1. Phòng xử  án
Phòng xứ án của một phiên tòa hành chính có thê thống nhất chung 

mẫu kiến trúc bài trí cúa phòng xử án cúa các phiên tòa dản sự, kinh tế, lao 

động, tuy nhiên việc bô trí chỗ ngồi của người khởi kiện và người bị kiện có 

khác so với phiên tòa dân sự. Cụ thể là tại phòng xử án không kê bàn đứng 

khai mỗi khi trả lời câu hỏi của Toà án, mà cần bô' trí mỗi bên có một dãy đế 

yêu cầu các đương sự phải đi đến bàn riêng, liền với hàng ghế trên cùng; 

phía người khởi kiện dãy bàn bên phải, phía người bị kiện dãy bàn bên trái
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(từ trên nhìn xuống) đế từng hèn đúrmi tai chó tra lời câu hói của Hội dồng 

xét xử hoặc tranh luận.
Về chỗ ngồi của những người tic'll hành tố tụng cũng cần bố trí hợp lý, 

tạo ra một khoáng cách không gian nhất định giữa những người tiến hành tố 
tụng và những người tham gia tổ tụrm, nhưng không quá xa vể khoáng cách, 
không cần thiết phải sử dụng tăng âm vẫn nche, nói được bình thường, đồng 

thời để Hội đồng xét xừ có một không gian thuận lợi cho việc làm trung gian 
để hai bên thỏa thuận (có mẫu vẽ kèm theo).

3.2.2. Vé thù tục tiến hành phiên tòa
Thú tục tiến hành phiên tòa xét xử vụ án hành chính, về nguyên tắc 

phái tuân theo các trình tự được quy định trong PLTTG Q C V A H C . Tuy 
nhiên, vé kỹ năng và hình thức tiến hành phiên tòa hành chính cần có việc sử 

dụng ngôn ngữ nói và thái độ, tác phong cũng như việc điểu hành của chủ 
tọa trong từng giai đoạn tố tụng có sự thống nhất như sau:

3.2.2.1. Vê việc sử dụng nqôn ngữ nói
Một điểm khác biệt trong phiên tòa hành chính với các loại phiên tòa 

dân sự. kinh tế. lao động là không sử dụns từ "nguyên đơn. bị đơn" mà phải 
sử dụng từ "người khởi kiện, người bị kiện" và người bị kiện bao giờ cũng là 

đại diện cơ quan Nhà nước hoặc cán bộ. công chức Nhà nước, nên trong quá 
trình điều hành phiên tòa, khi cần gọi đến chính danh cùa những người tiến 
hành tô tụng Toà án cần sứ dụng dại từ nhân xưng thông nhất như: "Ông A  
(hoặc bà A) đại diện người khới kiện trình bày cho Tòa rõ... hay ông A  (hoặc 

bà A) đại diện cho người khởi kiện có ý kiến gì cần tranh luận...; ông B 
(hoặc bà B) đại diện người bị kiện...” Khống nên chí nêu tên chính danh của 

người bị kiện là đại diện cơ quan Nhà nước và tuyệt đối không dùng từ 

"đổng chí" tại phiên tòa.
3.2.22. Vé điêu hành phiên tòa

* Điều 44 P LT T G Q C V A H C  đã quy định rất cụ thể và chi tiết thù tục 

khai mạc phiên toà như sau:

- "Khi bắt đầu phiên tòa sơ thám, với sự có mặt của người tham gia tố 
tụng, Chú tọa phiên tòa đọc quyết định dưa vụ án ra xét xứ, kiểm tra sự có 

mạt và căn cước của những người được triệu tập đến phiên tòa, giải thích cho 

họ biết quyén, nghĩa vụ của họ tại phiên tòa. Nếu người được triệu tập mà 

vắng mặt thì Hội đổng xét xử quyết dịnh hoãn hoặc tiếp tục phiên tòa.

Chủ tọa phiên tòa giới thiệu các thành viên Hội đồng xét xử, K iểm  sát 

viên, Thư ký phiên tòa, người giám định, người phiên dịch, người làm chứng
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và giải thích cho những người tham gia tô' tụng biết quyén yêu cầu thay đổi 

thành phần Hội đồng xét xử, K iểm  sát viên, Thư ký phiên tòa, người giám 

định, người phiên dịch. Nếu có ý kiến yêu cầu thay đổi, thì Hộ i dồng xét xừ 

quyết định.

Chù tọa phiên tòa giải thích cho người giám định, người phiên dịch về 

quyền, nghĩa vụ của họ. Những người này phái cam đoan làm tròn nghĩa vụ.

Chú tọa phiên tòa giải thích cho người làm chứng về quvén, nghĩa vụ 

cùa họ. Người làm chứng phái cam đoan khai đúng sự thật. Nếu người làm 

chứng có thê bị ánh hường bời sự có mặt cùa người khác, thì Chú tọa phiên 

tỏa cho cách ly người làm chứng với người đó trước khi lấy lời khai cùa 

người làm chứng.

Chủ tọa phiên tòa hỏi đương sự hoặc người đại diện của đương sự, 

K iểm  sát viên, người bảo vệ quyển và lợi ích hợp pháp cùa đương sự về việc 

cung cấp thêm chứng cứ hoặc yêu cầu triệu tập thèm người làm chứng; nếu 

có người yêu cầu, thì Hội đổng xét xử xem xét quyết định.

- Đối với phiên tòa sơ thẩm được tiên hành không cần sự có mặt của 

người tham gia tô tụng, thì sau khi nghe Chủ tọa phiên tòa tóm tát nội dung 

sự việc, Hội đồng xét xử xem xét các tài liệu có trong hồ sơ vụ án và sau khi 

nghe đại diện Viện kiểm sát trình bày ý kiến hoặc sau khi công bỏ ý kiến 

bằng vãn bản của V iện kiểm sát vé việc giải quyết vụ án (nếu có), Hội đồng 

xét xừ thảo luận và nghị án.

* Điều 46 Pháp lệnh quy định: "Hội đồng xét xử xác định dđy đù các tình 

tiết của vụ án bằng cách nghe ý kiến của người khởi kiện, người bị kiện, người 

có quyển lợi, nghĩa vụ liên quan hoặc người đại diện của đương sự, người báo 

vệ quyền và lợi ích hợp pháp của đương sự, người làm chứng, người giám định, 

đối chiếu các ý kiến này với các tài liệu, chứng cứ đã thu thập được.

- Khi xét hỏi, Hội đồng xét xử hỏi trước, sau đó đến Kiểm sát viên, người 

bảo vệ quyển và lợi ích hợp pháp của đương sự. Những người tham gia tố tụng 

có quyền đề xuất với Hội đồng xét xử những vấn đề cần được hỏi thèm".

* Điều 47 Pháp lệnh quy định: "Sau khi Hội đồng xét xử kết thúc việc 

xét hỏi, các đương sự hoặc người đại diện của đương sự, người báo vệ quyền 

và lợi ích hợp pháp của đương sự tham gia tranh luận; K iểm  sát viên tham 

gia phiên tòa trình bày ý kiến về việc giải quyết vụ án".

Sau khi kết thúc các trình tự theo quy định tại các điều luật như nêu trên 

Hội đồng xét xử nghị án và tuyên án. Tuy pháp luật quy định như vậy, nhưng
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việc điều hành phiên tòa cúa từng Thẩm phán. Chú (ọa phiên tòa còn có khác 
nhau, không ít trường hợp dã bỏ sót những thú tục bắt buộc. Để bảo đảm 
nghiêm túc về thủ tục và hình thức của phiên tòa xét xử sơ thẩm vụ án hành 
chính, các Thẩm phán phải lần lượt tiến hành rành mạch từng thủ tục sau đây:

a. Thú tục bắt dầu phiên tòa: Sau khi Thư ký phiên tòa đã kiểm tra 
thây đù thành phần những người tiến hành tố tụna và những người tham gia 

tô' lụng, phổ biên nội quy phiên tòa. bấm chuông báo phiên tòa bắt đầu, thì 
H ộ i đổng xét xử vào phòng xử án, tất cá mọi người đứng dậy; Chủ tọa phiên 
tòa cho mọi người ngồi xuống và khi quan sát thây trật tự phiên tòa đã ổn 
định, thì tiến hành tùng công việc cụ thê sau đây:

- Chủ tọa phiên tòa đứng dậy côna bô quyết định đưa vụ án ra phiên 

tòa xét xứ công khai.
- Chủ tọa phiên tòa ngồi xuống và yêu cầu Thư ký phiên tòa báo cáo 

về thành phần những người tham gia tố tụng được triệu tập đến phiên tòa (có 

mặt, vắng mật, lý do).
- Chủ tọa phiên toà hỏi căn cước của các bén đương sự. người làm 

chứng và giải thích cho họ biết quyén và nghĩa vụ tại phiên tòa (khi giái thích 
cán ngắn gọn theo đúng quy định của pháp luật, không giải thích dài dòng).

- Chú tọa phiên toà giới thiệu thành phần những người tiến hành tô 
tụng, người giám định và người phiên dịch, hói các bên đương sự và đại diện 
hợp pháp của họ xem có xin thay đổi ai trong thành phần những người tiến 
hành tố tụng và người giám định, người phiên dịch hay không; đồng thời hỏi 
họ xem có cung cấp thêm chứng cứ hoặc triệu tập thêm người làm chứng nào 
không (nếu họ có yêu cầu thì Hội đồng xét xứ tạm dừng để vào phòng nghị 

án tháo luận và quyêt định).

- Chú tọa phiên tòa giải thích quyền và nghĩa vụ của người giám định, 
người phiên dịch và yêu cầu họ cam đoan làm tròn nghla vụ.

- Chú tọa phiên tòa yêu cầu người làm chứng cam đoan khai đúng sự 
thật và nếu có yêu cầu thì giải quyết việc cách ly người làm chứng.

- Chú tọa hỏi các Thẩm phán, Hội thảm nhân dân, đại diện V iện kiểm 

sát xem có ý kiến gì bổ sung phần thủ tục bắt đầu phiên tòa không. Nếu 
không ai có ý kiến gì thì chuyển sang phần xét hỏi.

b. Phàn xét hỏi: Đối với phiên tòa hành chính, cần coi trọng việc tự 

xuất trình chứng cứ chứng minh của các bên đương sự. V ì vậy, việc xét hỏi 

không nên tiến hành trình tự nặng nề về hỏi và trả lời từng câu, từng ý như 

phiên tòa hình sự, dân sự mà cần thực hiện đúng quy định của Điều 46 Pháp

213



lệnh : "xác định đầy đủ tình tiết cùa vụ án bàng cách lắng nghe ý kiến của 

người khởi kiện, người bị kiện". Có nghĩa là, cần hói ngắn gọn time vấn dề 

để hai bên đương sự được xuất trình chứng cứ và tự trình bày đáy đú những 

tình tiết làm sáng tò sự thật vụ án, không nặng về chất vấn "bắt bé" các bên 

đương sự, đồng thời cũng không để các đương sự nêu lý lẽ mang tính chất 

của phần tranh luận.

c. Phần tranh luận: Nhìn chung một phiên tòa hành chính cũng như 

phiên tòa dân sự, nếu Chủ tọa phiên tòa điểu hành không tuân thủ đúng 

nguyên tấc và không hợp lý thì phần xét hỏi lại có nội dung lấn sang phần 

tranh luận hoặc phần tranh luận lại lẫn sang cả phần xét hỏi. V ì vậy, khi kết 

thúc phần xét hỏi, Chủ tọa phiên tòa tuyên bố chuyển sang phần tranh luận 

và cho phía người khởi kiện trình bày ý kiến trước và chỉ tập trung vào việc 

nêu ra những cãn cứ chứng minh quyết định hành chính, hành vi hành chính 

mà họ khiếu kiện là bất hợp pháp và yêu cầu của việc khiếu kiện. Còn người 

bị kiện cũng chỉ nêu ra những cãn cứ để bảo vệ tính hợp pháp của quyết định 

hành chính, hành vi hành chính bị khiếu kiện, đồng thời hai bên có quyến 

đưa ra những lý lẽ bác bỏ ý kiến của nhau. Chủ tọa phiên tòa cùng Hội đồng 

xét xử phải chú ý lắng nghe ý kiến tranh luận của từng bên và chỉ điều chỉnh 

khi các bên tranh luận ra ngoài phạm vi việc khiếu kiện.

Sau khi các bên hết ý kiến tranh luận, Chủ tọa phiên tòa yêu cầu đại 

diện V iện kiểm sát phát biếu ý kiến về quan điếm giải quyết vụ án. Kh i đại 

diện Viện kiểm sát phát biểu ý kiến các bên đương sự được ngồi để nghe, 

không phải đứng nghe như phiên tòa hình sự. Sau khi đại diện V iên kiểm sát 

phát biểu ý kiến xong thì kết thúc phần tranh luận, Hội đồng xét xử tiến 

hành nghị án theo thủ tục chung.
3.2.2.3. Nẹhị án và tuyên án hành chính

Kết thúc phần tranh luận, Hội đồng xét xứ tạm dừng phiên toà để vào 

phòng nghị án tiến hành thủ tục nghị án. Nghị án là giai đoạn tô tụng thê 

hiện đầy đủ nhất nguyên tắc độc lập xét xử và Hội thẩm thực sự ngang 

quyển với Thẩm phán theo đúng các quy định của pháp luật.

- Vê thủ tục nghị án: Kh i bắt đầu nghị án, Thẩm phán Chủ tọa phiên 

toà chủ trì nêu từng vẫn để một để Hội đổng xét xử thào luận và biểu quyết.

V iệc thảo luận và biểu quyết các vấn đề trong khi nghị án phải tiến 

hành nghiêm túc, dân chủ và bình đảng giữa các thành viên của Hội đồng 

xét xử.

214



Hội dồng xét xử quyết định theo da sô. Trường hợp có ý kiến khác 

n hau và không nhất trí với nhau thì Chú tọa phiên toà phải ghi đầy đủ trong 

biên bán nghị án. Người có ý kiến thiêu số có quyển trình bày ý kiến của 

mình bằng vãn bản và lưu vào hổ sư vụ án.

Sau khi đã tháo luận và biểu quyết các ván đề cần giải quyêt trong khi 

nghị án, Chù tọa phiên loà có trách nhiệm sứa chữa, bổ sung vào bản án đã 

dự tháo và thông qua Hội đổng xét xứ. Từng thành viên cúa Hội đồng xét xừ 

c ó quyền kiểm tra lại toàn bộ bán án đó. xem có đúng với những nhận định 

và quyết định đã được thảo luận và biêu quyết khi nghị án không? Nếu có 

điếm nào chưa chính xác thì Chú tọa phiên toà phái chinh lý lại đê’ Hội đồng 

xét xử cùng ký vào bản án trước khi tuyên án.

- Vé những nội dung cụ thẻ của việc nghị án: Kh i xét xử sơ thẩm vụ 

án hành chính, Hội đồng xét xử cẩn tập trung tháo luận và biểu quyết những 

vấn đé sau đây:

+ Xem xét đánh giá tính hợp pháp về thủ tuc tố tụng của toàn bộ quá 

trình khởi kiện, thụ lý, tư cách người tham gia tố tụng, tư cách cúa người tiến 

hành tố tụng.

+ Xem xét đánh giá về căn cứ pháp lý và tính hợp pháp về yêu cầu 

khởi kiện cúa người khởi kiện.
+ Xem xét đánh giá tính hợp pháp cúa quyết định hành chính, hành vi 

hành chính bị khiếu kiện.

+ Xem xét phần bồi thường thiệt hại theo pháp luật tố tụng dàn sự và 

pháp luật dân sự (nếu có).

+ Biểu quyết của Hội đồng xét xử đối với từng vấn để cụ thể của việc 

giải quyết yêu cầu khới kiên, kể cả phần bổi thường thiệt hại và án phí được 

quyết định theo đa số.
3.2.2.4. Tuyên án
Sau khi nghị án xong, Hội đồng xét xử trở lại phòng xử án, Chủ tọa 

phiên toà thay mặt Hội đồng xét xử đọc toàn vãn bản án rõ ràng, mạch lạc.

Để bảo đảm sự nghiêm trang, khi tuyên án, Hội đồng xử án phải đứng 

dậy. Sau khi Thẩm phán chủ tọa phiên toà đọc hết phần thủ tục, bắt đầu vào 

phần nội dung vụ án, nếu bản án quá dài thì có thể cho phép những thành 

viên trong Hội đồng xét xử, đại diện Viện kiểm sát, Thư ký phiên toà và 

những người dự phiên toà ngồi xuống còn các bên đương sự phải đứng nghe 

chủ tọa phiên toà tuyên án cho đến khi bế mạc phiên toà.
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Sơ đồ minh hoạ phòng xét xử vụ án hành chính

H ộ i đồng xét xử

Thư ký 

Toà Án

Luật Sư

Đương Sự 
(Người bị kiện)

Những người ngồ i dự ph iên toà

Luật Sư

Đ ạ i D iện 

V K S N D
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II. THỦ TỤC PHÚC THẨM vụ ÁN HÀNH CHÍNH

1. KỶ NĂNG CHUÂN BỊ XÉT x ử  PHÚC THÂM

1.1. M ột sô quy định chung

1.1.1. K h á i niệm xét xử  phúc thẩm vụ án hành ch ính
Kh i giải quyết vụ án hành chính, Toà án nhân danh Nhà nước để ra 

bản án, nhưng cũng không thế loại trừ trường hợp xét xử có sai lầm, bản án 

hoặc quyết định không đúng pháp luật. Đê việc giải quyết vụ án hành chính 

được chính xác, đúng pháp luật, báo vệ được quyền và lợi ích hợp pháp của 

cá nhân, cơ quan Nhà nước và tổ chức, pháp luật tô' tụng hành chính quy 

định bán án hoặc quyết định cúa Toà án cấp sơ thẩm chưa có hiệu lực pháp 

luật ngay. Trong thời hạn do pháp luật quy định, nếu có kháng cáo hoặc 

kháns nghị thì bản án, quyết định sơ thẩm phái được xét xứ lại theo thủ tục 

phúc thẩm. Theo quy định tại P LT T G Q C V A H C  (đã được sửa đổi, bổ sung - 

sau đây gọi tát là Pháp lệnh) thì xét xứ phúc thẩm là thú tục xem xét lại bán 

án hoặc quyết định của Toà án cấp sơ thấm bị kháng cáo, kháng nghị. Thú 

tục này chỉ phát sinh khi có kháng nghị cúa Viện kiểm sát cùng cấp hoặc 

trên một cấp hoặc kháng cáo của những người có quyền kháng cáo theo quy 

định cúa pháp luật. Khi đó, Toà án cấp trên trực tiếp xét xử lại bản án hoặc 

quyết định sơ thẩm chưa có hiệu lực pháp luật bị kháng cáo hoặc kháng 

nghị. Bán án, quyết định của Toà án cấp phúc thẩm có hiệu lực pháp luật 

ngay sau khi tuyên án.
1.1.2. N h iệm  vụ của việc xét xử  phúc thẩm vụ án hành ch ính

Theo quy định tại khoán 1 Điều 60 Pháp lệnh thì Toà án cấp phúc 

thẩm xem xét nội dung kháng cáo, kháng nehị và phần bán án, quyết định 

có liên quan đến nội dung kháng cáo, kháng nghị. Qua việc xét xử phúc 

thẩm, Toà án cấp phúc thẩm kiểm tra tính hợp pháp và tính có căn cứ của 

bản án hoặc quyết định của Toà án cấp sơ thẩm để bảo đảm cho bản án hoặc 

quyết định đó cùa Toà án được đúnc pháp luật.
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Toà án cấp phúc thẩm kiếm tra tính hợp pháp cùa bản án hoặc quyết 

dịnh của Toà án cấp sơ thẩm về việc áp dụng pháp luật tố tụng hành chính và 

pháp luật về nội dung.

Toà án cấp phúc thẩm kiểm tra tính có căn cứ của bán án hoặc quyết 

định của Toà án cấp sơ thẩm tức là xem xét những quyết định tron lĩ ban án 

hoặc quyết định đó có dựa tròn những tình tiết đã được chứng minh, những 

chứng cứ, căn cứ của vụ án đã được xem xét tại phiên toà hay không; những 

quyết định ấy có phù hợp với các tình tiết khách quan của vụ án hay không.
1.1.3. Quyên kháng cáo, kháng nghị

Theo quy định tại Điều 55 Pháp lệnh thì đương sự (bao gồm: người 

khởi kiện; người bị kiện; người có quyển lợi, nghĩa vụ liên quan) hoặc người 

đại diện của đương sự có quyền kháng cáo, Viện Kiếm sát cùng cấp hoặc 

trên một cấp có quyền kháng nghị bản án hoặc quyết định tạm đình chi hay 

đình chi việc giải quyết vụ án của Toà án cấp sơ thẩm để yêu cẩu Toà án cấp 

trên xét xử phúc thẩm; trừ trường hợp người khởi kiện rút đơn kiện, Viện 

kiểm sát rút quyết định khởi tố trong trường hợp khône có người khởi kiện 

theo quy định tại điểm b khoản 1 Điéu 41 Pháp lệnh. Điều cần lưu ý ở đây là 

các đương sự hoặc người đại diện của họ; Viện Kiểm sát chi có quyền kháng 

nghị đối với hai loại quyết định, đó là: Quyết định tạm đình chí hoặc Quyết 

định đinh chỉ việc giải quyết vụ án hành chính, chứ không phải đối với tất cá 

các quyết định của Toà án cấp sơ thẩm. Đương sự là cá nhân có thể tự mình 

hoặc uỷ quyền bàng văn bản cho người khác thực hiện việc kháng cáo. Nếu 

đương sự là người chưa thành niên, người có nhược điếm vế thể chất hoặc 

tàm thần thì người đại diện hợp pháp của họ thực hiện quyền kháng cáo. 

Đương sự là pháp nhân thì thực hiện quyền kháng cáo thông qua người đại

diện theo pháp luật hoặc theo uỷ quyển.
1.1.4. Thời hạn và thủ tục kháng cáo, kháng nghị
Theo quy định tại Điều 56 PLT T G Q C V A H C  thì thời hạn kháng cáo là 

10 ngày, kể từ ngày Toà án tuyên án hoặc ra quyết định; nếu dương sự váng 

mật tại phiên toà thì thời hạn này tính từ ngày bản sao bản án, quyết định 

được giao cho đương sự hoặc thân nhân của họ, hoặc được niêm yết tại trụ 

sở Uỷ ban nhân dân xã, phường, thị trấn nơi họ cư trú; nếu đương sự là pháp 

nhân thì nơi niêm yết là nơi pháp nhân có trụ sở.

Thòi hạn kháng nghị của Viện kiểm sát cùng cấp là 10 ngày, của Viện 

kiểm sát cấp trên là 20 ngày, kể từ ngày Toà án tuyên án hoặc ra quyết định.
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Trường hợp Kiểm sát viên không tham ilia phiên toà thì thời hạn kháng nghị 

được tính từ ngày Viện kiếm sát cùng cấp nhận dược bản sao bản án, quyết 

định của Toà án.

Đê việc áp dụng pháp luật dược thống nhát, thời hạn kháng cáo, kháng 

niihị dược quy định là 10 ngày, 20 ngày kể từ ngày tuyên án hoặc ra quyết 

đinh, ngày giao bán sao bán án, quyết định cho đương sự hoặc ngày niêm 

yết bán sao bán án, quyết định. Nêu ngày cuối cùng của thời hạn là ngày 

nghi, ngày lễ thì được tính sang ngày làm việc tiếp theo sau ngày nghỉ hoặc 

nsày lễ đó.

Việc kháng cáo, kháng nghị phái trong thời hạn luật định mới được coi 

là hợp lệ. Nó là cơ sở cho việc xem xét bản án, quyết định sơ thẩm tại Toà 

án cấp phúc thẩm. Theo nguyên tắc chung, kháng cáo, kháng nghị quá hạn 

là không hợp lệ. không làm phát sinh việc xét xử phúc thấm. Tuy nhiên, đối 

với trường hợp do trờ ngại khách quan mà không thể kháng cáo, kháng nghị 

được trong thời hạn luật định thì thời gian bị trở ngại khách quan không tính 

vào thời hạn kháng cáo. kháng nghị. Những trường hợp này cần phải được 

Toà án cấp phúc thẩm xem xét. Để giúp cho việc xét kháng cáo, kháng nghị 

quá hạn được chính xác, đúng pháp luật người kháng cáo, kháng nghị phải 

trình bày lý do của việc kháng cáo, kháng nghị quá hạn. Toà án cấp sơ thẩm 

có nhiệm vụ xác minh rõ lý do của việc kháng cáo, kháng nghị quá hạn và 

gửi cho Toà án cấp phúc thẩm.

Theo quy định tại khoản 4 Điều 56 và Điều 57 Pháp lệnh thì kháng 

cáo, kháng nghị được gửi đến Toà án cấp sơ thẩm đã giải quyết vụ án. Nếu 

kháng cáo, kháng nghị được gửi trực tiếp đến Toà án cấp phúc thẩm thì Toà 

án cấp phúc thẩm chuyến vé cho Toà án cáp sơ thẩm để Toà án cấp sơ thẩm 
thông báo việc kháng cáo, kháng nghị; xác minh lý do của việc kháng cáo, 

kháng nghị quá hạn (nếu là kháng cáo, kháng nghị quá hạn); chuyển hồ sơ 

vụ án cho Toà án cấp phúc thẩm. Trong thời hạn 7 ngày kể từ ngày nhận 

được kháng cáo, kháng nghị hoặc kể từ ngày người kháng cáo xuất trình 

biên lai nôp tiền tạm ứng án phí phúc thám, nếu người đó phải nộp khoản 

tiền dó, Toà án cấp sơ thẩm phái gứi kháng cáo, kháng nghị kèm theo toàn 

bộ hổ sơ vụ án cho Toà án cấp phúc thẩm. Khi gửi kháng cáo, kháng nghị 

cùng hồ sơ vụ án cho Toà án cấp phúc thẩm, Toà án cấp sơ thẩm phải thông 

báo việc kháng cáo cho Viện kiểm sát cùng cấp, đương sự và người có quyền 

lơi, nghĩa vụ liên quan đến kháng cáo. Viện kiểm sát phải gửi bản sao kháng
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nghị cho đương sự và người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan đên kháng 

nghị.

Trong thời hạn 7 ngày kể từ ngày nhận được thông báo, đương sự và 

người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan đến kháng cáo, kháng nghị phái gửi 

đến cho Toà án cấp phúc thẩm ý kiến của mình về kháng cáo, kháng nghị.

V iệc thông báo kháng cáo, kháng nghị cho đương sự, người có quyền 

lợi, nghĩa vụ liên quan đến kháng cáo, kháng nghị là rất cần thiết, đê họ có 

thể cung cấp thêm tài liệu, chứng cứ cho Toà án cấp phúc thẩm.
1.1.5. R ú t kháng cáo, kháng ngh ị

Theo quy định tại Điểu 58 P LT T G Q C V A H C  thì: Trước khi mở phién 

toà hoặc tại phiên toà phúc thẩm, người kháng cáo có quyền rút một phần 

hoặc toàn bô nội dung kháng cáo; Viện kiểm sát kháne nghị có quyén rút 

một phần hoặc toàn bộ nội dung kháng nghị; V iện Kiểm  sát cấp trên có 

quyền rút một phần hoặc toàn bộ nội dung kháng nghị của Viện Kiểm  sát 

cấp dưới. Toà án cấp phúc thẩm xem xét việc rút khárm cáo, kháng nghị đó. 

Nếu người kháng cáo rút một phần nội dung kháng cáo, Viện Kiểm  sát rút 

một phần kháng nghị thì Toà án cấp phúc thẩm không xem xét phần nội 

dung kháng cáo, kháng nghị đã bị rút, mà chí xem xét phần còn lại cúa nội 

dung kháng cáo, kháng nghị và phần bán án, quyết định có liên quan đến nội 

dung kháng cáo, kháng nghị còn lại. Nếu người kháng cáo rút toàn bộ kháng 

cáo, V iện kiểm sát rút toàn bộ kháng nghị thì Toà án cấp phúc thẩm ra quyết 

định đình chỉ việc xét xử phúc thẩm vụ án. Nếu việc rút kháng cáo, kháng 

nghị được thực hiện trước khi mở phiên toà phúc thẩm thì Thẩm phán được 

phân công chủ tọa phiên toà ra quyết định chấp nhận việc rút kháng cáo, 

kháng nghị và đình chỉ việc xét xử phúc thẩm vụ án; nếu việc rút kháng cáo, 

kháng nghị được thực hiện tại phiên toà thì Hội đồng xét xử ra quyết định 

đình chỉ việc xét xử phúc thẩm vụ án. Trường hợp thấy bản án hoặc quyết 

định của Toà án cấp sơ thẩm không đúng pháp luật thì khi ra quyết định đình 

chỉ việc xét xử phúc thẩm vụ án, Toà án cấp phúc thẩm phải kiến nghị với 

người có thẩm quyén kháng nghị theo thủ tục giám đốc thẩm đế kháng nghị 

theo thủ tục giám đốc thẩm bản án hoặc quyết định đó.

1.2. Xét xử phúc thẩm

1.2.1. C huẩn  b ị xét xử

Do tính chất của phúc thẩm là xét xử lại bản án hoặc quyết định của 

Toà án cấp sơ thẩm chưa có hiệu lực pháp luật bị kháng cáo hoặc kháng nghị
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và bán án, quyết định cúa Toà án cấp phúc thám có hiệu lực ngay sau khi 

tuyên án, cho ncn việc chuẩn bị xét xứ phúc thẩm giữ một vị trí rất quan 

trọng. Còng tác chuẩn bị xét xử càng chu đáo. thận trọng, đầy dú thì càng 

tạo điều kiện cho việc xét xử phúc thám dạt kết quá tốt.

Trong thời hạn chuán bị xét xứ phúc thám theo luật định, Thấm phán 

dược phân công giài quyết vụ án phái làm sáng tỏ những vấn đc sau đây:

+ V iệc kháng cáo, khánc nghị có được thực hiện theo dúng quy định 

của pháp luật về quyền kháne cáo, kháng nghị; về thời hạn, thủ tục kháng 

cáo, kháng nghị hay không. Trong trường hợp kháng cáo, kháng nghị quá 

hạn, phái kiểm tra xem đã có xác minh cua Toà án cấp sơ thám chưa.

+ Nội dung của kháng cáo, kháng ntihi đé cập đến vấn để nào của bản 

án, quyết định sơ thẩm, từ đó xác định phạm vi xét xử phúc thẩm.

+ V iệc xác định tư cách những người tham gia tố tụng cúa Toà án cấp 

sơ thám đã đúng chưa, có bo sót người tham gia tô tụng không. Xác định 

những người cần được triệu tập đến phit'n toà phúc thẩm.

+ Các tài liệu, chứng cứ đã dược xác minh, thu thập có trong hồ sơ vụ 

án đa dầy đủ chưa; có hay không tài liệu, chứng cứ mới được bổ sung; có 

phái tiến hành xác minh, thu thập thèm chứng cứ hay không. Nếu có những 

chứna cứ mới được bổ sung và xét thây cần thiết phải xác minh chứng cứ thì 

Toà án cấp phúc thám có thể tự mình hoặc uý thác cho Toà án khác tiến 

hành việc xác minh, thu thập chứng cứ bổ ՏԱՈ2.

+ Có hay không trường hợp phái tạm dinh chí hoặc đình chi việc giải 

quyết vụ án. Kh i có một trong các trường hợp sau đày thì Toà án cấp phúc 

thẩm ra quyết định tạm đình chi việc giai quyết vụ án:

- Đư<mg sự là cá nhàn dã chốt; phííp nhân (tã giải thể mà chưa có cá 

nhân, pháp nhân kê thừa quyền, nghĩa vụ tố tụng;

- Đã hết thời hạn chuán bị xét xứ mà một trong các đương sự không 

the có mạt vì lý do chính đáng, trừ trường hợp có thể xét xử vắng mặt các 

đương sự;

- Cần đợi kết quả giải quyết vụ án hình sự, vụ án dân sự, vụ án kinh tế, 

vụ án lao động, vụ án hành chính khác có liên quan.

Toà án cấp phúc thẩm tiếp tục giái quyết vụ án khi lý do của việc tạm 

đình chỉ không còn.

+ Kh i có một trong các trường hợp sau đây thì Toà án cấp phúc thẩm 

ra quyết định đình chi việc giải quyết vụ án:
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- Đương sự là cá nhân đã chếl mà quyển, nghĩa vụ cùa họ không được 

thừa kế; cơ quan, tổ chức đã giải the mà không có cá nhân, cơ quan, tổ chức 

kê thừa quyển, nghĩa vụ tố tụng.

- Người khới kiện rút đơn kiện; Viện Kiêm  sát rút quyết dịnh khới tố 

trong trường hợp không có người khởi kiện.

- Người khới kiện đã được triệu tập hợp lệ đến lần thứ hai mà van vắng 

mạt không có lý do chính đáng.

- Thời hạn khởi kiện đã hết trước ngày Toà án thụ lý dơn;

- Sự việc đã được giải quyết bằng bản án hoặc quyết định đã có hiệu 

lực pháp luật cúa Toà án.

- Đã có quyết định giải quyết khiếu nại của người có thẩm quyổn giải 

quyết khiêu nại tiếp theo.

- Sự việc không thuộc thẩm quyển giái quyết cùa Toà án.

+ Có cán thiết phải ra quyết định áp dụng biện pháp khán cap tạm thời 

không.

Kh i xét thấy đã có đủ các điểu kiện để đưa vụ án hành chính ra xét xử 

phúc thẩm thì Thẩm phán được phân công làm Chú tọa phiên toà báo cáo 

lãnh đạo Toà án để lên lịch xét xử, chuẩn bị địa điểm, triệu tập những người 

tham gia tố tụng tại phiên toà và tiến hành các công việc cần thiết khác cho 

việc mở phiên toà.
1.2.2. Những quy đ ịnh chung vé xét x ử  phúc thẩm

Ị .2.2.1. Thờ i hạn xét xử

Khoán 2 Điều 60 P LT T G Q C V A H C  quy định: "Trong thời hạn 60 

ngày, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ do Toà án cấp sơ thám gửi đến, Toà án cấp 

phúc thẩm phải mở phiên toà phúc thấm; trường hơp vụ án có nhiéu tình tiết 

phức tạp thì thời hạn đó không được quá 90 ngày".

Như vậy, Toà án cấp phúc thẩm phải mở phiên toà xét xứ vụ án trong 

thời hạn 60 ngày, kế từ ngày nhận đú hồ sơ vụ án cùng kháng cáo, kháng 

nghị do Toà án cấp sơ thẩm gửi đến.

Trong trường hợp vụ án có nhiều tình tiết phức tạp, không thê hoàn 

thành được việc chuẩn bị xét xử trong thời hạn 60 ngày thì Toà án cấp phúc 

thẩm được kéo dài thời hạn chuán bị xét xử nhưng không quá 90 ngày. Vụ 

án có nhiều tình tiết phức tạp là vụ việc khiếu kiện đối với quyết định hành 

chính liên quan đến nhiều người, nhiểu cơ quan Nhà nước, nhiều tổ chức 

kinh tế, tổ chức xã hội hoặc sai phạm của quyết định hành chính có liên
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quan đến nhiều vãn bàn của các hộ, cơ quan ngang bộ hoặc các cơ quan Nhà 

nước khác mà việc khác phục nó rất khó khăn...

Thời hạn xét xứ kê trẽn bao gồm cá việc nuhiên cứu hồ sơ chuẩn bị xét 

xử của Toà án cấp phúc thẩm và nghiên cứu hổ sơ của Viện kiêm sát'cùng 

cấp. V ì vậy, trong những trường hợp Viện kiếm sát tham gia phiên toà thì 

Toa án chuyên hồ sơ vụ án cho Viện kiếm sát nghiên cứu trong thời hạn 10 

ngay.

1.2.2.2. Nhữnẹ nẹười tiến hành tô' tụm> tụi ph iên ttìà phúc thẩm 
và việc thay dổ i nliữnẹ nẹười tiến hành tó' tụ nạ

Theo quy định tại Điều 14 Pháp lệnh thì những người tiến hành tố tụng 

hành chính gồm Thẩm phán. Hội thẩm nhân dân. Kiểm  sát viên, Thư ký Toà

Theo quy định tại khoán 3 Điều 15 Pháp lệnh thì Hội đồng xét xử phúc 

thám góm 3 Thám phán.

Theo quy định tại khoán 1 Điểu 63 Pháp lệnh thì Kiểm  sát viên Viện 

kiêm sát cùng cấp phải tham eia phiên toà phúc thấm xét xứ vụ án hành 

chính trong trường hợp Viện Kiểm sát khởi tố vụ án; trong trường hợp có 

dương sự là người chưa thành niên hoặc người có nhược điếm về thể chất, 

tâm thán hay đối với vụ án về khiếu kiện quyết định áp dụng biện pháp xử lý 

hành chính: giáo dục tại xã, phường, thị trán, đưa vào trường giáo dưỡng, 

đưa vào cơ sờ giáo dục, đưa vào cơ sớ chữa bệnh, quản chế hành chính và 

trong trường hựp Viện kiểm sát kháng nghị; nêu đại diện Viện Kiểm sát 

không thum gia thì phái có ý kiên bàng vãn bán; đối với các trường hợp 

khác, Viện Kiếm sát tham gia phiên toà khi tháy cần thiết.

'Ihco quy định tại Diẻu 16 và Đicu 17 Phap lệnh thì Thắm phán Toà án 

cấp phúc thẩm phái từ chối tiến hành tố tụng hoặc bị thay đổi, nêu:

- Đồng thời là đương sự, người đại diện hoặc người bảo vệ quyền lợi 

của đương sự, người thân thích của đương sự, người làm chứng trong vụ

- Đã tham gia vào việc ra quyết định hành chính bị khiếu kiện;

- Đã tham gia xét xử cùng một vụ án với tư cách là Thẩm phán, Hội 

thẩm nhân dãn, trừ các thành viên của Uý ban Thám phán, Hội đồng Thẩm 

phán TAND  tối cao, u ý  ban Thẩm phán Toà án cấp tinh, thì được tham gia 

xét xừ nhiéu lán cùng một vụ án theo thủ tục giám đốc thẩm, tái thẩm;
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- Đã tham gia tố tụng cùng một vụ án với tư cách là Kiểm  sát viên, 

Thư ký Toà án, người giám định, người phiên dịch;

- Trong một Hội đồng xét xử mà Thẩm phán là những người thàn thích 

với nhau;

- Có người thân thích đã tham gia tố tụng cùng một vụ án ờ cấp xét xử

khác;

- Có căn cứ cho thấy có thể không vô tư trong khi làm nhiệm vụ.

Kiểm sát viên, Thư ký Toà án phải từ chối tham gia tô tụng hoặc bị

thay đối, nếu:

- Đã tham gia tô tụng cùng một vụ án ờ cáp xét xử khác;

- Đồng thời là đương sự, người đại diện hoặc người bảo vệ quyén lợi 

của đương sự, người thân thích của đương sự, người làm chứng trong vụ án;

- Có người thân thích đã tham gia tố tụng cùng một vụ án ờ cấp xét xử

khác;

- Có căn cứ cho thấy có thế không vô tư trong khi làm nhiệm vụ.

Theo quy định tại Điều 17 Pháp lệnh thì trước khi mở phiên toà. việc

thay đổi Thẩm phán, Thư ký Toà án do Chánh án Toà án quyết định; việc 

thay đổi Kiểm  sát viên do Viện trường Viện kiểm sát quyết định; việc thay 

đổi Thẩm phán, Thư ký Toà án tại phiên toà, do Hội đổng xét xử quyết định 

sau khi nghe ý kiến của người bị yêu cầu thay đổi. Nếu tại phiên toà có đề 

nghị thay đổi Kiểm  sát viên mà Hội đồng xét xử thấy lý do của việc đề nghị 

thay đổi là chính đáng thì ra quyết định hoãn phiên toà. Trong thời hạn 3 

ngày, kể từ ngày hoãn phiên toà, Chánh án, V iện trướng Viện Kiểm sát cử 

người khác thay thế.

1.2.2.3. NhữníỊ người tham gia phiên toà phúc tham 

Theo quy định tại Điểu 63 Pháp lệnh thì những người tham gia phiên 

toà phúc thẩm được quy định như sau:

- Viện Kiểm sát cùng cấp phải tham gia phicn toà phúc thẩm hoặc phải 

có ý kiến bằng vãn bản trong trường hợp Viện K iểm  sát kháng nghị bán án, 

quyết định sơ thẩm, khởi tố vụ án và trường hợp có đương sự là người chưa 

thành niên, 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 sờ chữa bệnh, quản chế hành chính. Nếu K iểm  sát viên phải tham
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gia phiên toà hoặc có ycu cầu tham íiia phiên toà mà vắng mặt hay chưa có ý 

kiến bàng vản bản của Viện Kiểm sát, thì Hội đồng xét xử hoãn phiên toà.

- Toà án chi triệu tập tham gia phiên toà phúc thẩm những đương sự 

kháng cáo. người cổ quyền lợi, nghĩa vụ liên quan đến kháng cáo, kháng 

nghị. Đôi với những dương sự không kháng cáo và quyển lợi, nghĩa vụ của 

họ khỏng liên quan đến kháng cáo, kháng nghị thì không phải triệu tập đến 

phiên toà. Nêu những người được triệu tập mà vắng mặt thì Toà án vẫn có 

thể tiên hành xét xứ.

- Đối với người giám định, người phiên dịch, người làm chứng, Toà án 

chí triệu tập khi có yêu cầu của đương sự và khi cần thiết cho việc giải quyết 

kháng cáo. kháng nghị. Nếu họ váng mặt thì tuỳ tùng trường hợp Toà án có 

thê hoãn phiên toà hoặc vẫn tiến hành xét xử.

- Đối với các vụ án khi xét xử sơ thám không cán sự có mặt của người 

tham gia tố tụng hoặc không có yêu cầu tham gia phicn toà phúc thẩm thì 

Toà án tiến hành phiên toà phúc thẩm không cán sự có mặt của người tham 

gia tố tụng.

1.2.2.4. B ổ  sung, xem xét chứniị cứ  tạ iT o à  án cấp phúc thẩm

Theo quy định tại Điều 59 Pháp lệnh thì trước khi xét xử hoặc tại 

phiên toà phúc thẩm, người kháng cáo, Viện kiểm sát kháng nghị, người có 

quyền lợi, nghĩa vụ liên quan đến kháng cáo, kháng nghị, người bảo vệ 

quyền và lợi ích hợp pháp của đương sự có quyển bổ sung chứng cứ mới. 

Những chứng cứ này cần phủi được xác minh làm rõ. Đương sự có thể yêu 

cáu Toà án xác minh những chứng cứ mới được bổ sung. Toà án cấp phúc 

thẩm tự mình hoặc theo yêu cầu cùa đương sự tiến hành hoặc uỷ thác cho 

Toà án khác tiên hành xác minh chứng cứ mới dưỢ(J bổ sung.

Tất cả các chứng cứ đã được xem xét tại phiên toà sơ thẩm có liên 

quan đến nội dung kháng cáo, kháng nghị, cũng như các chứng cứ mới được 

bổ sung đểu phải được xem xét tại phiên toà phúc thẩm. Bản án của Toà án 

cấp phúc thẩm phải căn cứ cả vào chứng cứ cũ và chứng cứ mới được bổ 

sung.

ỉ  .2.2.5. Phạm  \՝i xét xử  phúc thẩm

Điều 60 Pháp lệnh quy định: “Toà án cấp phúc thẩm xem xét nội dung 

kháng cáo, kháng nghị và phần bán án, quyết định có liên quan đến nội dung 

kháng cáo, kháng nghị” .
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Theo quy định trên, phạm vi xét xử phúc thẩm như sau:

+ Nếu kháng cáo, kháng nghị đối với toàn bộ bán án hoặc quyết định 

của Toà án cấp sơ thẩm, thì Toà án cấp phúc thẩm tiến hành xét xừ lại toàn 

bộ vụ án tại phiên toà phúc thám.

+ Nếu bản án, quyết định sơ thẩm chi bị kháns cáo, kháng nchị một 

phần, thì Toà án cấp phúc thẩm không xem xét lại toàn bộ vụ án hành 

chính mà chỉ xem xét phần bản án, quyết  định bị kháng cáo  hoặc kháng  
nghị.

Tuy nhiên, để ra một bản án hoặc quyết định đối với phần bản án hoặc 

quyết định bị kháng cáo hoặc kháng nghị được chính xác, đúng pháp luật, 

Toà án cấp phúc thẩm phải xem xét cả những phần khác cúa bán án không 

có kháng cáo hoặc không có kháng nghị, nhưng có liên quan đến nội dung 

kháng cáo, kháng nghị.

Theo quy định tại điểm e khoản 2 Điều 64 Pháp lệnh thì đối với trường 

hợp có nhiều người kháng cáo, mà có người kháng cáo cần phái có mật tại 

phiên toà phúc thẩm, nhưng đã vắng mặt đến lần thứ hai không có lv  do 

chính đáng (mặc dù đã được triệu tập hợp lệ), thì Toà án vẫn tiến hành xét 

xử phúc thẩm, nhưng không xem xét nội dung kháng cáo của người kháng 

cáo vắng mặt nói trên.

1.2.2.6. V iệ c  phúc thẩm các quyết đ ịnh của Toù án cáp S(f Thẩm 
và những trường hợp khôn ẹ phá i m ở phiên toà

Cùng với việc xét lại các bán án bị kháng cáo, kháng nghị, Toà án cấp 

phúc thẩm còn xét kháng cáo, kháng nghị đối với những quyết định của Toà 

án cấp sơ thẩm; xét kháng cáo, kháng nghị về phần án phí và xét kháng cáo, 

kháng nghị quá hạn. Khác với việc xét xừ phúc thẩm đối với bản án bị kháng 

cáo, kháng nghị, khi xét các kháng cáo, kháng nghị về những vấn đề ttrẽn, 

Hội đổng xét xừ phúc thẩm không phải mở phiên toà, không phái triệui tập 

các đương sự (Điều 61 Pháp lệnh).

Tuy nhiên, theo quy định tại Điều 66 Pháp lệnh thì khi phúc tỉhẩm 

quyết định của Toà án cấp sơ thẩm bị kháng cáo, kháng nghị, nếu xét Ithấy 

cần thiết thì Toà án cấp phúc thẩm vẫn có thể triệu tập các đương sự để nghe 

ý kiến của họ trước khi ra quyết định.

Thời hạn phúc thẩm các quyết định sơ thẩm bị kháng cáo, kháng mghị 

là 15 ngày, kể từ ngày nhận được kháng cáo, kháng nghị.
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Khi xcm xct quyết định cua Toa án cấp sơ thám bị kháng cáo, kháng 

nghị Toà án cấp phúc thẩm có nhừnt; quycn han như khi xét xử bán án của 

Toà án câ.p sơ thấm bị kháne cáo, kháng rmhị.
1.2.3. Thủ tục phiên toà phúc thấm
Khoản 1 Điều 64 Pháp lệnh quy định: “ Phiên toà phúc thẩm được tiến 

hành theo các thú tục như phiên toà SƯ thám. Trước khi xem xét kháng cáo, 
kháng nghị, một thành viên Hội dồng xét xử trình bày nội dung vụ án, quyết 

định cùa bàn án sơ thẩm và nội dung kháng cáo, kháng nghị” .

Như vậy, trình tự phiên toà phúc thẩm dược ticn hành theo các bước 

sau dãy:

Ị .2.3.1. Thủ tục bắt đầu phiên toà

Khi bắt đầu phiên toà phúc thám với sự có mặt cùa người tham gia tố 

tụng, Thám phán được phân công Chú tọa phic՝n toà công bô vụ án hành 

chính (bị kháng cáo, kháng nghị) được dưa ra xét xừ Iheo thu tục phúc thẩm.

Chù tọa phiên toà tiến hành kiếm tra sự có mặt và cản cước của những 

người được triệu tập đến phiên toà; giai thích cho họ biết quyền, nghĩa vụ tại 

phiên toà. Nếu có người được triệu tạp mà vắng mặt, thì Hội dồng xét xử 

quyết định hoãn hoặc tiếp tục phiên toà. Theo quy định tại Điều 45 Pháp 

lệnh thi Hội đồng xét xử hoãn phiên toà trong các trường hợp sau đây:

- Vắng mặt Kiểm sát viên hoặc chưa có ý kiên bằng vãn bán cùa Viện 

kiếm sát trong trường hợp Viện kiểm sát phái tham gia phiên toà hay phải có 

ý kiến bàng văn bản;

- Người khới kiện, người bị kiện, người có quyển lợi, nghĩa vụ liên 

quan có yêu cầu độc lập hoặc người đại diện cùa họ váng mặt lần thứ nhất có 

lý (Jo chính dáng dối với phiên toà phúc thám dược tiến hành với sự có mặt 

của người tham gia tố tụng;
- Thành viên Hội đổng xét xứ. Kiếm sát viên, Thư ký phiên toà, người 

giám đ:nh, người phiên dịch bị thay dổi mà khổng có người thay thế ngay;

-Can phải xác minh, thu thập tài liệu, chứng cứ bổ sung.

Chủ tọa phiên toà giới thiệu các thành viên Hội đồng xét xứ; Kiểm  sát 

viên, Thư ký phiên toà, người làm chứng, người giám định, người phiên dịch 

(nếu có). Sau dó, Chủ tọa phiên toà hỏi những người tham gia tố tụng xem 

có ai đề nghị thay đổi người tiên hành tô tụng hoặc người giám định, người 

phiên dịch hay không. Nếu có ý kiến yêu cầu thay đổi, thì Hội đổng xét xử 

xem xét \à quyết định.
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Chủ tọa phiên toà giải thích cho người giám định, người phiên dịch, 

người làm chứng về quyển và nghĩa vụ của họ. Người giám định, người 

phiên dịch phải cam đoan làm tròn nghĩa vụ. Người làm chứne phái cam 

đoan khai đúng sự thật.

Chủ tọa phiên toà hỏi đương sự hoặc người đại diện của đương sự, 

Kiểm  sát viên, người bảo vệ quyển và lợi ích hợp pháp cùa đương sự về việc 

cung cấp thêm chứng cứ hoặc yêu cầu triệu tập thêm người làm chứng; nếu 

có người yêu cầu, thì Hội đồng xét xừ xem xét và quyết định.

1.2.3.2. Xét hỏ i tạ i phiên toà

Trước khi xem xét kháng cáo, kháng nghị, một thành viên cùa Hội 

đồng xét xử trình bày nội dung vụ án, quyết định của bán án sơ thám và nội 

dung kháng cáo, kháng nghị.

Khi xét hỏi, Hội đồng xét xử hỏi những người kháng cáo trước, rồi mới 

hỏi những người khác. Nếu cả người khởi kiện và người bị kiện đều kháng cáo 

thì Hội đồng xét xừ hỏi người khởi kiện trước, hỏi người bị kiện sau.

K h i xét hỏi, Hội đồng xét xừ hỏi trước, sau đó đến K iếm  sát viên, 

người bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cùa dương sự. Những người tham 

gia tố tụng có quyền đề xuất với Hộ i đồng xét xử những vấn đề cần được 

hỏi thêm.

1.2.3.3. Tranh luận

Sau khi Hội đồng xét xử kết thúc việc xét hỏi, các đương sự hoặc 

người đại diện hợp pháp của đương sự, người bảo vệ quyén và lợi ích hợp 

pháp cúa đương sự tham gia tranh luận. Họ được quyén phân tích dánh giá 

các chứng cứ của vụ án, được trình bày quan điểm của mình đỏi với việc giải 

quyết vụ án và đưa ra các căn cứ pháp luật để bảo vệ cho những yêu cầu của 

mình. Sau khi các đương sự hoặc người đại diện của đương sự, người bảo vệ 
quyển và lợi ích hợp pháp của đương sự tranh luận xong, Chù tọa phiên toà 

tuyên bố kết thúc phần tranh luận và mời K iểm  sát viên tham gia phiên toà 

trình bày ý kiến về việc giải quyết vụ án. Nếu K iểm  sát viên không tham gia 

phiên toà, nhưng có ý kiến bằng văn bản thì Hội đổng xét xử cho Thư ký 

phiên toà công bô' ý kiến bằng vãn bản đó.

ỉ  .2.3.4. N gh ị án và tuyên án

Nghị án và tuyên án tại phiên toà phúc thẩm cũng tương tự như 

trong phiên toà sơ thẩm vụ án hành chính. Sau khi kết thúc phần tranh
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luân, Hội đổng xét xứ tiên hành việc nsíhị án tại phòng nghị án. Các thành 

viên Hội đổng xét xử tháo luận và quyết dịnh các vấn đề cần giải quyết 

của vụ án một cách khách quan, toàn diện, đầy đù và theo đa số. Thẩm 

phán Chủ tọa phiên toà nêu các vấn đõ cần phái xem xét giải quyết để các 
thành viên Hội đồng xét xử thảo luận và quyết định. Thẩm phán Chủ tọa 

phiên toà phải lập biên bán ghi các ý kiến đã tháo luận và quyết định của 

Hội đồng xét xử.

Chù tọa phiên toà có nhiệm vụ viết dự thảo bán án và trình Hội đồng 

xét xứ thảo luận, thông qua tại phòng nehị án.

Sau khi Hội đổng xét xứ nghị án và trờ lại phòng xử án, Chủ tọa phiên 

toà đọc bản án và có thể giải thích thêm về việc chấp hành bản án.
1.2.4. Quy én hạn của Toà án cấp phúc thẩm

Theo quy định tại khoán 2 Điểu 64 Pháp lệnh thì Toà án cấp phúc 

thám có quyền:

a) Khánẹ cáo, khánẹ nẹhị và ÍỊÌIĨ nẹuvén các quyết định cua bán án, 

quxêt dinh sơ thẩm

Sau khi xem xét kháng cáo, kháng nghị, nếu Hội đồng xét xử xét 

thấy bán án, quyết định của Toà án cấp sơ thẩm là đúng pháp luật; 

kháng cáo, kháng nghị đối với bán án, quyết định sơ thấm là không có 

cán cứ, thì bác kháng cáo, kháng nghị và giữ nguyên bản án, quyết 

định sơ thẩm.

b) Sửa một phán hoặc toàn hộ phàn quyết định của bản án, quyết định 

sơ tliẩm

Bán án, quyêt định sơ thẩm bị sửa đổi một phần hoặc toàn bộ khi:

+Việc xác minh, thu thàp chứng cứ của Toà án cấp sơ thẩm đã đầy đủ 

nhưng Toà án cấp sơ thẩm ra bản án, quyết định có nội dung trái pháp luật, 

không phù hợp với hồ sơ vụ án.

+ Có chứng cứ mới cho thấy bản án, quyết định sơ thẩm trái pháp luật, 

không đúng với sự thật khách quan của vụ án.

c) Huy bán án, quyết đinh sơ thẩm

+ Trong trường hợp thấy việc xét xử của Toà án cấp sơ thẩm có vi 

phạm nghiêm trọng về thủ tục tô' tụng hoặc việc xác minh, thu thập chứng cứ 

của Toà án cấp sơ thẩm không đầy đủ nhung Toà án cấp phúc thẩm không 

thê’ bổ sung được thì Hội đồng xét xử huỷ bản án, quyết định sơ thẩm và 

chuyển hồ sơ vụ án cho Toà án cấp sơ thẩm xét xử lại.
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+ Kh i có một trong các trường hợp đình chi việc giải quyết vụ án quy 

định tại Điểu 41 Pháp lệnh thì Hội đổng xét xử huỷ bán án, quyết định sơ 

thẩm và đình chi việc giải quyết vụ án.

d) Tạm đình chi việc mải quyết vụ án

Khi có một trong các trường hợp tạm đình chi việc giải quyết vụ án 

quy định tại Điều 40 thì Hội đồng xét xử tạm đình chi việc giải quyết vụ án.

đ) Đình ch í việc ẹ/ứV quyết vụ án theo trình tự phúc thẩm

Nếu việc xét xứ phúc thẩm vụ án cần phải có mật người kháng cáo và 

họ đã được triệu tập hợp lệ đến lần thứ hai mà vẫn vắng mặt không có lý do 

chính đáng. Trong trường hợp này bản án sơ thẩm có hiệu lực pháp luật.

Đối với trường hợp có nhiều người kháng cáo, thì Toà án vẫn tiến hành 

xét xử phúc thẩm nhưng không xem xét nội dung kháng cáo của người 

kháng cáo vắng mặt nói trên.
1.2.5. Kỹ năng viết và hoàn thiện bẩn án, quyết định phúc thẩm vả 

biên bản ph iên toà phúc thẩm

1.2.5.1. Điều 65 Pháp lệnh quy định: “Ngoài nội dung quy định tại các 

Điếu 49 và 50 Pháp lệnh này, trong bản án, quyết định phúc thẩm phải nêu rõ 

phần quyết định của bản án, quyết định bị kháng nghị, nội dung kháng cáo, 

kháng nghị và quyết định của Toà án cấp phúc thẩm” .

Theo quy định trên thì bản án phúc thẩm có những nội dung chính sau

đây:

+ Phấn mà dầu:

Ghi tên Toà án xét xử phúc thẩm; thời gian, địa điểm mở phiên toà; họ 

tẽn thành viên Hội đồng xét xử, Kiểm  sát viên, Thư ký phiên toà; tên, địa chi 

của các đương sự, người đại diện của họ (ghi rõ người kháng cáo).
+ Phần nội dung:

- Tóm tắt nội dung và các quyết định của bản án sơ thẩm (nêu nội 
dung vụ án như bản án sơ thẩm đã xác định; các quyết định của bản án sơ 

thẩm).

- Tóm tất nội dung kháng cáo hoặc kháng nghị (ngày, tháng, năm 
kháng cáo, kháng nghị; người kháng cáo, kháng nghị phần bản án bị kháng 

cáo, kháng nghị; nội dung, yêu cầu của kháng cáo, kháng nghị)

- Phần nhận định của Toà án cấp phúc thẩm:

* Xác định sự việc
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Hội đồng xét xứ phái xác định các tình tiết của sự việc đang được giải 

quyết trên cơ sở phân tích, đánh giá các chứne cứ của vụ án. Những chứng 

cứ này bao gồm các chứng cứ đã có trong hồ sơ vụ án và các chứng cứ mới 

được bổ sung trước khi mờ phiên toà hoặc lại phiên toà phúc thẩm. Bản án 

phái căn cứ cá vào chứng cứ cũ và chứmi cứ mới.

Nếu Toà án cấp phúc thẩm nhận định sự việc giống như Toà án sơ 

thẩm thì bản án phái đưa ra các chứng cứ xác định lập luận của bản án sơ 

thẩm là có căn cứ và những kết luận của bán án sơ thẩm là chính xác, phù 

hợp với thực tế khách quan, do vậy nhữnc yêu cầu của kháng cáo, kháng 

nghị đặt ra không có cơ sờ chấp nhận.

Trường hợp Toà án cấp phúc thẩm nhận định sự việc khác với Toà án 

sơ thẩm thì bán án phải phân tích những chứng cứ xác định bán án sơ thẩm 

có sai lầm, thiếu sót, đồng thời đưa ra nhữne nhận định mới vể việc giải 

quyết vụ án.

* Nhận xét về yêu cáu của các đương sự

Các yêu cầu của đương sự đều phái được xem xét trên cơ sờ phân tích 

các chứng cứ, đối chiếu so sánh các tình tiết của sự việc với pháp luật, đường 

lói, chính sách để kết luận yêu cầu nào có cơ sở chấp nhận, yêu cầu nào 

không có cơ sở chấp nhận.

+ Phần quyết định

Ghi các quyết định của Toà án cấp phúc thẩm. Nếu bác kháng cáo, 

kháng nghị và giữ nguyên các quyết định của bán án sơ thẩm thì ghi lại toàn 

bỏ các quyết định của bản án sơ thẩm, nếu có thay đổi (sửa hoặc huỷ) thì ghi 

những quyết định mới của Toà án cấp phúc thẩm.

1.2.5.2. Theo quy định tại khoản 2 Điều 65 Pháp lệnh thì trong thời 
han 15 ngày, kể từ ngày ra bản án, quyết định Toà án cấp phúc thẩm phải 

gừi cho đương sự và người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan đến kháng cáo, 

kháng nghị bản sao bản án, quyết định phúc՛ thẩm.

Đê thực hiện đúng quy định của Pháp lệnh, ngay sau khi kết thúc 

phiên toà, Chủ tọa phiên toà phải khẩn trương hoàn thiện bản án, quyết định 

đế phát hành kịp thời gian quy định. Cần chú ý là, theo quy định tại Điều 51 

Pnáp lệnh thì Toà án không được sửa chữa, bổ sung bản án, quyết định đã 

tuyên, trừ trường hợp có sai sót rõ ràng vể số liệu tính toán hoặc về chính tả, 

nhưng phải thông báo ngay cho đương sự, Viện kiểm sát, cá nhân, tổ chức 

knác có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan.
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1.2.5.3 Theo quy định tại Điều 52 Pháp lệnh thì mọi diễn biến tại 

phiên toà phải được phản ánh rõ trong biên bản phiên toà. Chú tọa phiên toà 

kiểm tra biên bản phiên toà và cùng Thư ký phiên toà ký vào biên bản.

Trong thời hạn ba ngày, kể từ ngày tuyên án, các đương sự, người đại 

diện hoặc người bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của đương sự, được xem 

biên bản phiên toà, có quyén yêu cầu sửa chữa, bổ sung biên bản. Chú tọa 

phiên toà, Thư ký phiên toà và người có yêu cầu ký tên xác nhận những điều 

sửa chữa, bổ sung. Nếu yêu cầu sửa chữa, bổ sung biên bản phiên toà khỏng 

được chấp nhận, thì người yêu cầu có quyền ghi ý kiến của mình bằng vãn 

bản để đưa vào hồ sơ vụ án.
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III. KỸ NĂNG GIÁI QUYẾT MỘT sô 

VỤ ÁN HÀNH CHÍNH cụ THỂ
■ •

1. KỶ NĂNG GIẢI QUỴÊT CÁC v ụ  ÁN HÀNH CHÍNH LIÊN 
QUAN ĐẾN QUYẾT ĐỊNH VE THUÊ

1.1 M ột sỏ vấn đề chung

Thuê là một khoán thu của Nhà nước đối với các tổ chức và mọi thành 

viên trong xã hội. Khoản thu đó man՞ tính chất bắt buộc, không hoàn trả và 

trực tiếp do pháp luật quy định.

Trong nền kinh tế thị trường theo định hướng xã hội chú nghĩa ở nước 

ta, thuê có vai trò hết sức quan trọng, là khoán thu chủ yếu của ngân sách 

Nhà nước. Trong hệ thống đòn bẩy của cơ chế mới, thuế là công cụ quan 

trọng nhất để phân phối lại tổng sản phẩm xã hội và thu nhập quốc dân theo 

đường lối xây dựng chủ nghĩa xã hội ở nước ta.

Xuất phát từ vai trò, đặc điểm của thuê như đã phân tích ở trên, 

thông qua hoạt động quản lý hành chính Nhà nước và căn cứ vào các quy 

định của pháp luật về thuế, Nhà nước tiến hành thu thuế đối với tất cả các 

cá nhân, tổ chức có hoạt động kinh doanh trên lãnh thổ. V ì vậy, quan hệ 

giữa cư quan Nhà nước có thám quyển thu thuế dối với tổ chức, cá nhân 

có nghĩa vụ nộp thuế là quan hệ quàn lý hành chính Nhà nước (chấp hành

- điều hành). Đây là quan hệ quản lý  hành chính hết sức phức tạp vì giữa 

một bén có quyền (cơ quan có thám quyền thu thuế) với một bên có nghĩa 

vụ phải thực hiện (đối tượng chịu thuế). Bên có quyển thực hiện nhiệm vụ 

chức năng, thủ tục theo quy định của pháp luật, còn bên có nghĩa vụ thực 

hiện nghĩa vụ nộp thuê cho Nhà nước, nghĩa'vụ này liên quan trực tiếp 

đến quyền và lợ i ích của họ nên không tránh khỏi những phức tạp. Mặt 

khác quá trình thực hiện xuất phát từ nhiều lý do khác nhau, không ít các 

trường hợp cơ quan thuế và cán bộ, cônc chức trong cơ quan thuế có sai
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sót, vi phạm pháp luật, xâm phạm tới quyền và lợi ích hợp pháp cùa các 

đối tượng chịu thuế, làm phát sinh những thắc mác khiếu nại tronc lĩnh 

vực thuế khi chưa có Pháp lệnh Thủ tục g iải quyết vụ án hành chính tuân 

theo trình tự khiếu nại tố cáo nên có những hạn chế không chì vé trình tự 

thủ tục,' thời hạn giải quyết mà còn về tính khách quan troniỉ việc mai 

quyết nên chưa đáp ứng dược yêu càù cúa người khiếu nại. V ì vậy, 

P LT T G Q C V A H C  được Quốc hội thông qua ngày 21/5/1996 có hiệu lực 

từ ngày 01/7/1996 và sửa đổi, bổ sung lần thứ nhất vào ngày 25/11/1998 

đã giao thẩm quyền cho Toà án được giải quyết vụ án hành chính đòi với 

một số loại quyết định và hành vi hành chính, trong đó, khoản 8 Điểu 11 

Pháp lệnh Thủ tục giải quyết vụ án hành chính quy định cho Toà án được 

giải quyết vụ án hành chính đối với yêu cầu khới kiện về quyết định thuế.

1.2 Căn cứ thụ lý vụ án

Khi tiếp nhận các yêu cầu khởi kiện của người khới kiện vụ án hành 

chính liên quan đến các quyết định về thuế, chúng ta phải xem xét các căn 

cứ thụ lý vụ án theo đúng quy định của pháp luật để quyết định có thụ lý hay 

không thụ lý vụ án.

Các cãn cứ thụ lý vụ án hành chính liên quan đến quyết định vể thuê 

ngoài việc phải tuân theo đúng các quy định chung của pháp luật vể nguyên 

tấc, thú tục và thời hiệu khởi kiện theo đúng các quy định tại Điểu 31, Điểu 

39 Luật Khiếu nại, tố cáo và Điều 30, Điều 31 PLTTG Q C V A H C , vân để 

quan trọng của chúng ta là phải xác định thẩm quyén của Toà án trong việc 

giải quyết vụ án hành chính liên quan đến quyết định về thuế.

Xác định thẩm quyền của Toà án trong việc giải quyết các vụ án hành 

chính liên quan đến quyết định về thuế không chi đơn thuần căn cứ vào quy 

định tại khoản 8 Điểu 11 Pháp lệnh Thủ tục giải quyết vụ án hành chính 

(Quyết định thu thuế và truy thu thuê) mà còn căn cứ vào quy định tại khoản 

1 Điểu 11 P LT T G Q C V A H C  về quyết định xử phạt vi phạm hành chính 

(trong đó có quyết định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực thuế). 

Như vậy, thẩm quyển của Toà án xét xử các vụ án hành chính liên quan đến 

quyết định thuế thể hiện bằng 03 loại quyết định:

* Quyết định thu thuế.

* Quyết định truy thu thuế.

* Quyết định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực thuế.
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1.2.1 Quyết đ ịnh thu thue

Quvết định thu thuê là quyết (lịnh của cơ quan Nhà nước có thẩm 

quyển căn cứ vào hệ thống pháp luật vé thuế (biếu thuế, thuế suất) trên cơ sớ 

ké khai và đăng ký nộp thuê cua các dối tượni! chịu thuê theo quy định của 

pháp luật.

Tuy nhiên theo quy định cua pháp luạt hiện hành quy định về quy 

trình quán lý và thu thuê thì cư quan có thám quyền thu thuế không ra 

"Quyết định thu thuế’ như quy dinh tai khoán <s Điều 11 Pháp lệnh Thú tục 

giái quyết vụ án hành chính mà trên cơ sớ đãna ký thuế, kê khai thuế và các 

điều kiện miễn, giảm thuế. Căn cứ vào biểu thuế và thuế suất, cơ quan có 

thẩm quyền thu thuế ra thòng báo vổ sỏ thuê phái nộp. Thông báo thuế lần 

01 quyết định sô' tiền thuế phủi nộp và thời hạn nộp. Nếu hết thời hạn ghi 

trong thông báo lần 01, đối tượng chịu thuế không nộp thì cơ quan có thẩm 

quyền thu thuê ra thông báo thu thuế lần 02. Thòng báo thuế lần 02 quyết 

định số tiền thuế chưa nộp và số tiền phạt của số thuế nộp chậm. Nếu việc nợ 

đọnu thuê déo dài nhiều tháng thì cơ quan có thám quyển quản lý việc thu 

thuế lập lệnh thu. V ì vậy, mặc dù trên thực tế cơ quan có thẩm quyền thu 

thuê không sử dụng "Quyết định thu thuế" như quy định tại khoán 8 Điều 11 

Pháp lệnh Thủ tục giải quyết vụ án hành chính; nhung về mặt pháp lý chúng 

ta phải hiếu các thông báo vé thuế và lệnh thu thuế chính là những quyết

định thu thuế.
1.2.2. Quyết đ ịnh truy thu thuế

Là quyết định của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền cãn cứ vào hệ 

thống pháp luật vé thuê khi phát hiện hành vi khai man trốn lậu thuế của các 

đối tượng chịu thuế theo quy định cùa pháp luật.
1.2.3. Quyết định xử  phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực thuế
Là quyết dịnh của cơ quan Nhà nước có thẩm quyển đối với những

hành vi vi phạm hành chính trong lĩnh vực thuê, hao gồm những hành vi 

vi Dhạm quy đinh của các Luật thuế, Pháp lệnh Nghị định vể thuế; những 

vi phạm về lập chứng từ mua bán hàng hoá, mở và ghi sổ kế toán và quy 

định vể các khoản thu khác của Ngân sách Nhà nước hiện hành thuộc 

diện bị xử phạt hành chính nhưng chưa dến mức bị truy cứu trách nhiệm 

hình sự.
Sau khi thấy có đầy đủ các cân cứ thụ lý vụ án bao gồm thủ tục và 

thời hiệu khởi kiện như đã nói ở trên và việc khởi kiện vụ án hành chính
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liên quan đến quyết định vể thuế thuộc thẩm quyển giải quyết của mình 

thì Toà án thông báo cho người khởi kiện biết để họ nộp tạm ứng án phí. 

Trong thời hạn 07 ngày, kể từ ngày nhận được thông báo, người khởi kiện 

phải nộp tiền tạm ứng án phí, trừ trường hợp được miễn nộp tiền tạm ứng 

án phí.

1.3. KỸ năng giải quyết các vụ án hành chính liên quan đến các 

quyết định về thuê

Giả i quyết vụ án hành chính liên quan đến quyết định thuê là hết sức 

phức tạp. Để có một bản án hành chính đối với khiếu kiện về quyết định thuế 

đúne pháp luật, Thẩm phán phải nắm vững kỹ năng xét xử, đặc biệt chú 

trọng tới các vấn để cần được quan tâm sau đây:
1.3.1. K ỹ  năng xem xét yêu cầu của người khở i kiện
Đây là một trong những nội dung rất quan trọng thuộc về kỹ năne giải 

quyết các vụ án hành chính liên quan đến quyết định về thuế. Cãn cứ vào 

yêu cầu của người khởi kiện, đối chiếu các quy định của pháp luật, Toà án 

xem xét quyết định chấp nhận hay không chấp nhận yêu cầu của họ.

Qua thực tế xét xử các vụ án hành chính liên quan đến các quyết định 

về thuế, chúng tôi thấy người khởi kiện thường có các yêu cẩu sau.

/.5 .7 ./. Yêu cầu của nẹười khở i kiện đề nẹh ị Toà án áp (Խոզ các  
biện pháp khẩn cấp tạm thời

Theo quy định tại Điểu 34 Pháp lệnh Thủ tục giải quyết vụ án hành 

chính, các biện pháp khẩn cấp tạm thời được áp dụng trong quá trình giải 

quyết vụ án hành chính gồm:

1. Tạm đình chỉ thi hành quyết định hành chính bị khiếu kiện.

2. Cấm hoặc buộc đương sự, tổ chức cá nhân khác thực hiện những 
hành vi nhất định nếu xét thấy cần thiết cho việc giải quyết vụ án hành chính 

hoậc để đảm bảo cho việc thi hành án.

K h i xem xét yêu cầu của người khởi kiện vế việc áp dụng biện pháp 

khẩn cấp tạm thời tạm đình chỉ thi hành quyết định hành chính về thuế bị 

khiếu kiện theo khoản 1 Điều 34 Pháp lệnh Thủ tục giải quyết vụ án hành 

chính cần phải thi hành đúng các quyết định tại các khoản 1 Điểu 33 Pháp 

lệnh quy định đối với người có yêu cầu là: "Sau khi Toà án đã thụ lý vụ án, 

đương sự có quyển làm đơn yêu cầu Toà án ra quyết định áp dụng biện 

pháp khẩn cấp tạm thời để bảo vệ lợ i ích cấp thiết của đương sự, bảo đảm
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việc (hi hành án; đương sự phái chịu trách nhiệm trước pháp luật về yêu 

cầu cùa mình, nếu có lỗ i trong việc gùy thiệt hại thì phải bồi thường" và 

khoán 3 Điều 33 Pháp lệnh đối với Toà án khi xem xét yêu cầu áp dụng 

biện pháp khẩn cấp tạm thời là" nếu có đủ cãn cứ pháp luủt và xét thấy cần 

thiết chấp nhận yêu cầu thì Toà án ra ngay quyết định áp dụng biện pháp 

khẩn cấp tạm thời". Cụ thê theo quy định tại khoán 1 Điều 33 Pháp lệnh thì 

quyền yêu cáu Toà án áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời thuộc về người 

khởi kiện và các đương sự. Nhưng không phái trong mọi trường hợp khi có 

yêu cầu của họ là Toà án phái áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời, mà 

còn phái căn cứ vào khoán 3 Điều 33 Pháp lệnh, xem xét, nếu có đủ căn cứ 

và thấv cần thiết thì Toà án mới ra quyết định áp dụng biện pháp khẩn cấp 

tạm thời.

Yêu cầu cùa người khới kiện được coi là có đú càn cứ và cần thiết 

đô Toà án áp dụng biện pháp khẩn câp tạm thời tạm đình chỉ thi hành 

quyết dịnh về thuế bị khiếu kiện khi thấy quyết định hành chính về thuê' 

dược ban hành không căn cứ vào các luật thuế và các văn bản pháp luật 

quy định vể thuế hoặc tuy có càn cứ vào các văn bản này nhưng vào thời 

điếm ra quyết định, các văn bản này đã hết hiệu lực thi hành hoặc trong 

trường hựp quyết định hành chính vé thuế được ban hành căn cứ vào vãn 

bản quy phạm pháp luật là Bộ luật mà các vãn bán này có quy định quy 

định "quyết định hành chính chưa có hiệu lực thi hành nếu có khiếu nại, 

khiếu kiện" thì Toà án chấp nhận yêu cầu cùa người khới kiện áp dụng 

biện pháp khấn cấp tạm thời tạm đinh chi thi hành quyết dịnh hành chính 

vé thuc bị khiếu kiện.

Còn đối với yêu cẩu cúa người khởi kiện về việc áp dụng biện pháp 

khẩn cấp tạm thời "cấm hoặc buộc đương sự. tổ chức cá nhân khác thực hiện 

nhữrm hành vi nhất định nếu xét thấy cần thiết cho việc giải quyết vụ án 

hành chính hoặc để đảm bảo cho việc thi hành án" ngoài việc phải tuân thủ 

khoán 1 và khoản 3 Điều 33 Pháp lệnh Thú tục giải quyết vụ án hành chính 

như đã phân tích ở trên, cần phải chú ý tới vấn đề xử lý hàng hoá đối với 

quyết dịnh hành chính về thuế.

Thực tê aiải quyết các vụ án hành chính liên quan đến quyết định 

thuế cho thấy cá hai trường hợp về hàng hoá thường xảy ra đối với quyết 

định truy thu thuế và quyết định xử phạt hành chính trong lĩnh vực thuế 

như sau:
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- Trường hợp thứ nhất:

Cơ quan có thẩm quyền ra quyết định truy Ihu thuế và xừ phạt vi phạm 

hành chính trong lĩnh vực thuế nhận bàn giao hàng hoá cùa cơ quan khác (cơ 

quan phát hiện vi phạm). Sau khi tiếp nhận hàng hoá và xác định có dú càn 

cứ kết luận là hàng trốn lậu thuê, cơ quan có thẩm quyển quyết định truy thu 

thuế và xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực thuê' chi áp dụng hình 

thức xử lý hành chính bằng hình thức phạt tiền, không áp dụng xứ phạt tịch 

thu tang vật, phương tiện vi phạm nhưng không kèm theo quyết định xử lý 

hàng hoá (mặc dù hàng hoá đang nằm trong kho của cơ quan có thẩm quyén 

xử lý).

Đối với trường họp này. cơ quan có thẩm quyền ra quyết định truy thu 

thuế và xử phạt hành chính trong lĩnh vực thuê đã vi phạm khoán 5. khoản 6 

Điểu 41 Pháp lệnh xử  lý vi phạm hành chính quy định: "V iệc tạm giữ tang 

vật, phương tiện vi phạm hành chính phải có quyết định bằng văn bản và 

phải giao cho người vi phạm, đại diện tổ chức vi phạm một bản" và "trong 

thời hạn không quá mười lăm ngày kê’ từ ngày tạm giữ phải xử lý tang vật, 

phương tiện bị tạm giữ theo những biện pháp ghi trong quyết định hoặc xử lý 

trả lại cho cá nhân, tổ chức sử dụng nếu không áp dụng hình thức phạt tịch 

thu đối với tang vật, phương tiện vi phạm bị tạm giữ".

Ngoài ra, nếu hàng hoá nói trong trường hợp nêu trên là hàng hoá vật 

phẩm dễ bị hư hỏng thì cơ quan có thẩm quyền quyết định truy thu thuế và 

xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực thuế còn vi phạm tiết 2 khoán 4 

Điểu 41 và khoản 3 Điều 52 Pháp lệnh Xử  lý vi phạm hành chính.

- Trường ìuỵp thứ hai: Cơ quan có thẩm quyền ra quyết định truy thu 

thuê và xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực thuế do trực tiếp kiếm tra, 

thanh tra phát hiện hành vi khai man trốn lậu thuế, lập biên bán tạm giữ 

hàng hoá, sau khi điều tra xác minh thấy có đù căn cứ kết luận là hàng trôn 

lậu thuế nên ra quyết định truy thu thuế và xử phạt vi phạm hành chính trong 

lĩnh vực thuế bằng hình thức phạt tiền, không áp dụng hình thức xử phạt tịch 

thu tang vật phương tiộn vi phạm nhưng cũng không kèm theo quyết định xử 

lý hàng hoá.

Đối với trường hợp này, cơ quan có thẩm quyền ra quyết định truy thu 

thuế và xử phạt hành chính trong lĩnh vực thuế, tuy có quyết định tạm giữ 

hàng hoá theo quy định tại khoản 6 Điều 41 Pháp lệnh Xử  lý vi phạm hành 

chính nhưng không xử lý hàng hoá tang vật theo quy định tại khoản 5 Điều
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41 Pháp lệnh Xử lý vi phạm hành chính. Và cũns như trường hợp thứ nhất 

nếu hàng hoá thuộc loại dẻ hư hone thì cơ quan có thẩm quyén xử lý vi 

phạm còn vi phạm tiết 2 khoán 4 Điéu 41 và khoán 3 Điểu 51 Pháp lệnh Xử 

lý vi phạm hành chính.

Tuy nhiên, đôi với Thám phán dược phán công giải quyết vụ án hành 

chính liên quan đến quyết định về thuế, nếu chì dừng lại ở việc chi ra những 

vi phạm của cơ quan hành chính là chưa du. Vàn đề là, từ những vi phạm đó 

cùa cơ quan hành chính, căn cứ vào PLTTG Q CVAH C  và các văn bán pháp 

luật liên quan đê giải quyết vụ việc một cách cụ thế. Thực tê, xét xừ có nhiều 

bản án hành chính, Thẩm phán chi quan tám phán xét quyết định truy thu 

thuế và xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực thuế đúng hay sai mà 

khỏne quan tam đến vấn đề hàng hoá bị tạm giữ là thiếu sót, chưa giải quyết 

triệt để vụ án hành chính. Nêu vụ án hành chính bị kéo dài do phải qua nhiều 

giai đoạn tố tụng (sơ thẩm, phúc thẩm, giám đốc thẩm) mà hàng hoá bị hư 

hòng thì thuộc trách nhiệm của cơ quan nào? V ì vậy, trách nhiệm đặt ra cho 

các Thám phán là phải càn cứ vào yêu cầu cúa người khởi kiện và đối chiếu 

với những quy định của pháp luật (PLTTG Q CVAH C  và những văn bản pháp 

luật có liên quan) áp dụng biện pháp khẩn cấp dể giải quyết tang vật (hàng 

hoá) bị thu giữ trong vụ án hành chính liên quan đến quyết định thuế. Một 

số giái pháp khi áp dụng biện pháp khẩn cáp tạm thời đối với cả hai trường 

hợp ncu trên là:

- Nếu thấy hàng hoá (tang vật) thu iiiữ không phái là hàng hoá vật 

phẩm dễ hư hòng thì sau khi thụ lý vụ án, Thẩm phán phái có ý kiến yêu cầu 

cơ quan hành chính có quyết định tạm giữ hàng hoá (tang vật) và xứ lý theo 

quy định của Điéu 41 Pháp lệnh Xử lý vi phạm hành chính. Nếu cơ quan 

hành chính không có quyết định tạm giữ và xử lý hàng hoá theo đúng quy 

định tại khoản 4 Điều 41 Pháp lệnh Xứ lý vi phạm hành chính mà người 

khởi kiện có yêu cầu thì Toà án áp dụnc biện pháp khẩn cấp tạm thời buộc 

cơ quan hành chính phái thực hiện.

- Đối với hàng hoá, vật phẩm dẻ bị hư hóng hoặc hàng hoá, vật phẩm 

tuy không thuộc loại dễ hư hỏng nhưng trong quá trình vận chuyển do không 

được bảo quản bị ảnh hưởng của thời tiết (trời mưa, ngấm nước,...) nếu để 

kéo dài sẽ ánh hưởng đến chất lượng hànẹ hoá. V ì vậy, để đảm báo quyền 

lợi của cà người khởi kiện và người bị kiện, Thẩm phán cần căn cứ vào Điéu 

34 P LT T G Q C V A H C  khoản 3, Điều 52 Pháp lệnh Xử lý vi phạm hành chính
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chấp nhặn yêu cầu cúa người khởi kiện áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm 

thời, thành lập Hội đổng định giá bán ngay sô hàng hoá đó. Tiền bár. tạm 

nộp vào ngân sách Nhà nước (tài khoản tạm giữ chờ xử lý).

1.3.1.2. Yêu cầu của nqười khởi kiện vé tính hợp pháp của quyết 
định vê thuế

Để giải quyết khách quan, đúng pháp luật yêu cầu của người khới 
kiện, đòi hỏi Thẩm phán phải xem xét, phán quyết tính hợp pháp của quyết 
định vể thuế, đây là vấn đề quan trọng của kỹ nãng xét xử vụ án hành chính 
liên quan đến quyết định thuế. Đê có cãn cứ khảng định quyết định vể thuế 
bị khới kiện đúng hay sai, từ quy định cúa pháp luật và kinh nghiệm thực tế 
xét xử các vụ án hành chính liên quan đến quyết định thuế, cần chú ý một 

số vấn đề sau khi xem xét tính hợp pháp của quyết định thuế là:
i) Về thâm quyền quyết định thu thuế, quyết định truy thu thuế và 

quyết định xử phạt vi phạm hành chính tronq lĩnh vực thuế
Vấn đề thẩm quyền ra quyết định thu thuế, quyết định truy thu thuê và 

quyết định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực thuế hết sức phức tạp 
nên đến nay ngay cả chính cơ quan có thấm quyền ra quyết định về thuê có 
thể cũng chưa nhận thức đầy đú. Trước đây, khi chưa có Pháp lệnh Thú tục 

giải quyết vụ án hành chính việc giải quyết các khiếu nại về thuế do cơ quan 

hành chính chịu trách nhiệm theo quy định cúa Pháp lệnh giải quyết khiếu 
nại, tố cáo của công dân (nay là Luật Khiếu nại, tô' cáo). V iệc giải quyết các 
khiếu nại về thuế của cơ quan hành chính các cấp cũng chỉ chú trọng tới nội 
dung của quyết định. Còn vé thẩm quyền, nếu người khiếu nại không khiếu 
nại thì cơ quan hành chính các cấp bỏ qua. Nhung đối với việc giải quyết vụ 
án hành chính, Thẩm phán không được coi nhẹ vấn đề thấm quyền ra quyết 

định vể thuế. Nếu nội dung của quyết định thuế đúng pháp luật, nhưng thẩm 
quyền quyết định về thuế không đúng pháp luật thì quyết định đó cũng phải 
bị huỷ bỏ.

Theo quy định của pháp luật hiện hành, thẩm quyền quyết định thu 
thuế, quyết định truy thu thuế và quyết định xử phạt hành chính trong lĩnh 
vực thuế được quy định tại các vãn bản sau:

* Đối với quyết định thu thuế.
- Nghị định sô' 281/HĐBT ngày 7/8/1990 của Hội đổng Bộ trưởng (nay 

là Chính phủ) quy định vẻ việc thành lập hệ thống thu thuế Nhà nước trực 

thuộc Bộ Tài chính.
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- Thông tư số 38/LC - TCCB ngày 25/8/1990 của Bộ tài Chính quy 

định chức nãng nhiệm vụ và tổ chức bộ máy cùa hệ thống thu thuê Nhà 

nước.

- Thông tư số 10/1998/TT- BTC ngày 03/8/1998 của Bộ tài chính 

hướng dẫn việc sửa đổi, bố sung cơ cấu bộ máy Cục thuê Nhà nước các tỉnh, 

thành phố trực thuộc trung ương.

- Quyết định số 1368/TCT -ỌĐ- TCCB ngày 16/12/1998 của Tổng cục 

trưởng cục thuê vể quy trình quán lý thu thuê đối với các doanh nghiệp.

* Đôi với quyết định truy thu thuế và quyết định xừ phạt vi phạm hành 

chính trong lĩnh vực thuế.

- Pháp lệnh xử lý vi phạm hành chính được Uỷ ban thường trực vụ 

Quốc hội thỏng qua ngày 6/7/1995;

- Nghị định số 22/CP ngày 17/4/1996 của Chính phủ về việc xử phạt vi 

phạm hành chính trong lĩnh vực thuế.

Tuy nhiên, khi nghiên cứu các vãn bản pháp luật nêu trên để xác định 

thẩm quyền ra quyết định vể thuế, cần chú ý tới quy định vẻ uỷ quyển xử lý 

vi phạm hành chính trong lĩnh vực thuế thuế theo quy định tại Điểu 36 Pháp 

lệnh Xử  lý vi phạm hành chính. Đây là quy định rất quan trọng, những cơ 

quan có thẩm quyền ra quyết định về thuê ít chú ý nên đã uỷ quyền không 

đúng, dẫn đến xử lý sai về thẩm quyén. Cụ thể là:

Điều 36 Pháp lệnh Xử lý vi phạm hành chính quy định: "Người có 

thẩm quyền xử lý vi phạm hành chính tại khoản 2, 3, 4 Điều 32 Pháp lệnh 

này vắng mặt hoặc được sự uỷ quyển cùa họ thì cấp phó của những người dó 

có thẩm quyổn xừ lý theo thẩm quyển của họ"(khoán 2, 3, 4 Điều 32 Pháp 

lệnh Xứ lý vi phạm hành chính quy định thẩm quyén xử phạt vi phạm hành 

chính trong lĩnh vực thuê của Trưởng trạm thuế, Đội trường đội thuế, Chi 

cục trưởng Chi cục thuế và Cục trưởng cục [huế).

Như vậy, theo quy định của Điểu 36 Pháp lệnh Xứ lý vi phạm hành 

chính thì Trưởng trạm thuế, Đội trưởng đội thuế, Chi cục trưởng chi cục thuê 

và Cục truửng cục thuế chỉ có thể uỷ quyền cho cấp phó cúa họ xử lý những 

việc thuộc thẩm quyền của họ. Nếu họ uỷ quyền cho người khác không phải 

là cấp phó của họ hoặc cấp dưới là không đúng pháp luật

V í dụ: Cục trưởng cục thuế Thành phô Hải Phòng có văn bản uỷ quyền 

số 203 ngày 08/01/1987 uỷ quyển cho các chi cục trưởng thuế quận huyện, 

thị xã được xử phạt hai lần số tiển trốn lậu thuế. Căn cứ vào các văn bản uỷ
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quyền này, Chi cục phó Chi cục thuế huyện V ĩnh Bảo ra Quyết định số 

45/QĐXL ngày 8/7/1997 xử lý hàng trốn lậu thuế đối với chị Lại Thị Xuân 

Vinh, truy thu 1 lần thuế nhập khẩu tiêu ngạch và phạt 2 lần số thuế nhập 

khẩu tiểu ngạch đối với hàng hoá của chị Lạ i Thị Xuân Vinh.

Căn cứ Điéu 7 Nghị định số 22/CP ngày 27/4/1996 của Chính phú quy 

định về thẩm quyền xử phạt hành chính trong lĩnh vực thuế quy định Chi cục 

trưởng Chi cục thuế được quyền phạt tiền bàng sô' tiền trốn thuế đối với các 
hành vi khai man trốn thuế. Cục trưởng Cục thuế được quyển phạt tiền đến 3 

lần số tiền trốn thuế đối với các hành vi khai man trốn thuế; riêng đối với 

thuế nhập khẩu, thuế xuất khẩu phạt đến 5 lần số tiền trốn lậu thuê.

Căn cứ vào Điểu 36 Pháp lệnh x ử  lý vi phạm hành chính quy định về 

uỷ quyển xử lý vi phạm hành chính như đã nêu ở trên, Cục trưởng cục thuế 

thành phô Hái Phòng có vãn bản úy quyển nêu trên là không đúrm và Chi 

cục phó chi cục thuế huyện Vĩnh Bảo cản cứ vào vãn bản uỷ quyền cùa Cục 

trưởng Cục thuế uỷ quyền cho Chi cục trưởng chi cục thuê ra quyết định xử 

phạt đối với chị Lại Thị Xuân Vinh truy thu 1 lần thuế nhập khẩu tiêu ngạch 

và phạt 2 lần số tiền trốn lậu thuế nhập khẩu tiểu ngạch là vi phạm nghiêm 

trọng về việc uỷ quyền theo quy định của Điều 36 Pháp lệnh xử  lý vi phạm 

hành chính.

Chị V inh có đơn khởi kiện vụ án hành chính về quyết định số 

45/QĐXL ngày 8/7/1997 của Chi cục thuế huyện Vĩnh Bảo. Tại bản án hành 

chính sô' 01 ngày 14/10/1997, T A N D  huyện VTnh Bảo do không xem xét đến 

thẩm quyền và uỷ quyền theo quy định của Điều 36 Pháp lệnh Xử lý vi 

phạm hành chính nên đã quyết định bác yêu cầu khởi kiện của chị Lại Thị 

Xuân Vinh, giữ nguyên Quyết định số 45/Q ĐXL ngày 8/7/1997 của Chi cục 

thuê huyện V ĩnh Bảo. Sau khi xét xử sơ thẩm, chị V inh có đơn kháng cáo. 

Tại bản án phúc thẩm hành chính số 02 ngày 27/4/1998, T A N D  Thành phố 

Hải Phòng khi xem xét tới vấn đề thẩm quyền đã nhận định: "V iệc Chi cục 

thuế phó chi cục thuế huyện VTnh Bảo căn cứ vào vãn bản uỷ quyền của Cục 

trưởng cục thuế xử phạt chị Lại Thị Xuân V inh 2 lần số tiền trốn lậu thuế là 

vi phạm Điều 36 Pháp lệnh Xử  lý vi phạm hành chính. Tại phiên toà phúc 

thẩm Cục thuế Thành phô' Hải Phòng cũng đã nhận thấy vãn bản uỷ quyền 

của Cục trưởng Cục. thuế nêu trên là không đúng pháp luật, xin rút kinh 

nghiệm. Xét nội dung của Quyết định số 45/Q ĐXL ngày 8/7/1997 là đúng 
pháp luật nên không cần, nên bác yêu cầu kháng cáo của chị Lạ i Thị Xuân
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Vinh, giữ nguyên Quyết định số 45/QĐXL nsày 8/7/1997 của Chi Cục thuế 

huyện VTnh bảo.”

Sau khi xét xử phúc thẩm, chị Vinh tiếp tục khiếu nại ở cấp giám đốc 

thẩm. Tại bản án giám đốc thám số 03 ngày 7/8/1998, Toà hành chính 

T A N D  tối cao đã quyết định cái sửa bản án hành chính phúc thẩm sô 

02/PTHC ngày 27/4/1998 của TAND  thành phố Hải Phòng căn cứ Điều 36 

Pháp lệnh xử lý vi phạm hành chính, căn cứ Điểu 7 Nghị định số 22/CP ngày 

17/4/1996 của Chính phủ; Huỷ quyết định số 45/Q Đ XL ngày 8/7/1997 của 

Chi cục thuế huyện V ĩnh Bảo; siao cho Cục thuế Thành phố Hải Phòng xử 

lý hành vi vi phạm của bà Lại Thị Xuân Vinh theo đúng thẩm quyền.

Tóm lại, từ một vụ án hành chính cụ thế dược giải quyết ở nhiều cấp là 

do chính cơ quan thuế và Toà án hai cấp sơ thẩm và phúc thẩm chưa nhận 

thức dũng những quy định của pháp luật về vấn dề thẩm quyển. V ì vậy, khi 

xét xử các vụ án hành chính liên quan đến quyết định thuế (và cả những vụ 

án hành chính khác), Thẩm phán không thê coi nhẹ vấn dề thẩm quyền giải 

quyết.

ỉ  .3.1.3. Xem xét nộ i dunẹ của quyết định thuế

Khi xem xét nội dung cúa quyết định thuế bị khởi kiện, Thẩm phán 

cán có sự phân biệt về loại quyết định thuê bị khởi kiện để đối chiếu với quy 

định cửa pháp luật.

i) Quyết định thu thuế

Cơ quan có thẩm quyển thu thuế, căn cứ vào các quy định của pháp 

luật về thuế (biểu thuế, thuế suất) và việc đãng ký kê ỉ ĥai của các đối tượng 

chịu thuế để tính thuế và có thông báo nốp thuê đến đối tượng chịu thuế. V ì 

vậy, khi có yêu cầu khiếu kiện về việc tính thuế thì Thẩm phán phải căn cứ 

vào các luật thuế, đối chiếu với biểu thuế, thuc suất và đăng ký kê khai nộp 

thuế, đối chiếu với số lượng hàng hoá, sản phẩm thực tế phải chịu thuế và 

quy trình quản lý thu thuế của cơ quan có thẩm quyền để xem xét. Nếu 

thông báo thuế (quyết định thu thuế) hoặc lệnh thu thuế có kèm theo tiền 

phạt do nộp thuế châm thì Thẩm phán phải đối chiếu với quy định của pháp 

luật về cách tính tiền phạt do nộp thuế chậm để xem xét tính hợp pháp của 

quyết định thu thuế.

ii) Quvết định truy thu thuế và quyết dinh xử phạt hành chính trong 

lĩnh vực thuê'
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Đối với loại quyết định này như đã phân tích ở trên, cãn cứ ra quyết 

định truy thu thuê và xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực thuế là SƯ khai 

man, trốn lậu thuế. V ì vậy, để giải quyết yêu cầu của người khởi kiện, Thẩm 

phán phải điều tra xem xét vể hành vi khai man trốn lậu thuế. Trên thực tế, 

việc điểu tra nhiều khi phức tạp không kém những vụ án hình sự, nhất là việc 

trốn lậu thuê đối với hàng nhập khẩu tiểu ngạch từ Trung Quốc qua các cửa 

khẩu. Đối với loại hàng hoá này, muốn kết luận hành vi trốn lậu thuê (buôn 

lậu hàng hoá qua biên giới), phải chứng minh hàng hoá đó chưa nộp thuê nhập 

khẩu tiêu ngạch. Nhưng hiện nay cơ quan có thẩm quyền xử lý vi phạm hành 

chính đối với hành vi trốn lậu thuế thường bỏ qua vấn đề này mà căn cứ vào 

Thông tư số 79/TC-TCT ngày 01/10/1994 và Thông tư số 73/TC-TCT ngày 

02/10/1997 của BộTầi chính hướng dẫn về "chế độ chứng từ hàng hoá lưu 

thông trên thị trường" quy định hàng nhập khấu tiểu ngạch lưu thông trong 

nước không có chứng từ hoá đơn tài chính (hoá đơn đỏ) thì coi như hàng lậu 

và xử lý truy thu thuế, phạt đến 5 lần sô' thuế trốn lậu. Theo quan điểm của 

một số Thẩm phán đã qua thực tiễn công tác xét xử, chứng từ hoá đơn đối với 

hàng hoá nhập khẩu tiểu ngạch quy định tại Thông tư sô' 79 và Thông tư số 73 

của Bộ Tài chính nói trên bao gồm tờ khai hải quan, biên lai nộp thuê nhập 

khẩu tiểu ngạch, số mua hàng (nếu là hộ kinh doanh cá thể) và hoá đơn bán 

hàng (hoá đơn đỏ do Bộ Tài chính phát hành) nếu hàng hoá được trao đổi 

(mua bán) trên thị trường. V ì vậy, nếu hàng hoá đã được nộp thuế nhập khẩu 

tiểu ngạch mà khi trao đổi mua bán người mua và người bán không có hoá 

đom bán hàng thì không máy móc coi hàng hoá đó là hàng lậu để xử lý mà căn 

cứ vào điểm a khoản 3 Điểu 2 Nghị định số 22/CP ngày 17/4/1996 của Chính 

phủ để xử phạt vi phạm hành chính đối vói hành vi bán hàng không lập hoá 

đơn để giao cho khách hàng theo đúng quy định của Nhà nước.

1.3.2. Á p  dụng pháp luật và đường lố i g iả i quyết các vụ án hành  
ch ính liên quan đến các quyết định vé thuế

Đây là vấn đề hết sức phức tạp đòi hỏi Thẩm phán phải hết sức thận 

trọng để ra bản án hành chính đúng pháp luật bảo vệ quyền lợi hợp pháp của 

người khởi kiện, người bị kiện và người có quyền lợi liên quan đến vụ án.

1.3.2.1. V ề  việc áp dụnẹ pháp luật đ ể  g iả i quyết các vụ án hành 
chính liên quan đến các quyết định về thuế

Khi giải quyết các vụ án hành chính liên quan đến các quyết định về 

thuế căn cứ để xem xét quyết định về thuế đúng hay sai phải dựa vào vãn
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bản pháp luật có giá trị pháp lý cao nhất quy dịnh về lĩnh vực đó đang có 

hiệu lực thi hành tại thời điểm ra quyết định hành chính về thuế. V ì các vãn 

bán pháp luật vé thuế rất nhiều. Cũng một loại thuế có cả vản bản sau đó là 

Nghị định của Chính phủ, Thông tư của Bộ Tài chính rồi đến các văn bản 

luật của địa phương thể chê hoá. Nếu thây các văn bản này có sự không 

thông nhất với nhau thì phải căn cứ vào văn bản có giá trị pháp lý cao nhất.

V í dụ: Luật Thuế giá trị gia tăng được Quốc hội khoá IX thông qua 

ngày 10/5/1997 quy định về thu thuê giá trị gia tăng đối với dịch vụ cung 

cấp nước sinh hoạt phục vụ và sản xuất với thuế suất là 5%. Nghị định số 

28/1998-NĐ-CP ngày 1/5/1998 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành 

Luật Thuế giá trị gia tăng cũng quy định mức thuế suất 5% đối với dịch vụ 

nước sạch phục vụ sản xuất sinh hoạt do các cơ sở kinh doanh khai thác từ 

nguồn nước tự nhiên. Nhung UBND  tỉnh X  lại cãn cứ vào tình hình của địa 

phương mình để đáp ứng chi tiêu thu ngân sách Nhà nước nên đã quy định 

mức cao hơn nên có văn bản hướng dẫn thu thuế giá trị gia tầng ở địa 

phương mình mức tối đa là 6%. Khi thu thuế cán bộ có thẩm quyển ở địa 

phương đã cản cứ vào vân bản của UBND  tỉnh nên đã quyết định thu thuế 

giá trị gia tăng với thuế suất là 5,5%. Quyết định thu thuế này bị khởi kiện. 

Trong trường hợp này Luật Thuế giá trị gia tăng là văn bản pháp lý có giá trị 

cao nhất để xem xét tính hợp pháp của quyết định thu thuế bị khởi kiện. Do 

đó khi xét xử Toà án phải huỷ bỏ quyết định thu thuế nói trên và yêu cầu cơ 

quan ra quyết định thu thuế phải ban hành lại quyết định về thu thuế cho 

đúng pháp luật.

Mạt khác trong những năm gần đây chính sách về thuế của Nhà nước 

ta luôn có sự thay đổi, có loại thuê trong thời gian rất ngắn thay đổi liên tục 

vể thuế suất như thuế xuất nhập khẩu, vì vậy khi giải quyết các vụ án hành 

chính liên quan đến các quyết định về thuế ngoài việc phải áp dụng văn bản 

pháp luật có giá trị pháp lý cao nhất cần phải chú ý tới việc văn bản đó còn 

hay không còn hiệu lực thi hành tại thời điểm ra quyết định vể thuế.

1.3.2.2. V ề  đường lố i ẹ iải quyết các vụ án hành chính liên quan 
đến các quyết định về thuế

Kh i giải quyết khiếu kiện đối với quyết định hành chính liên quan đến 

các quyết định về thuế, Toà án chỉ xem xét vể tính hợp pháp của quyết định 

về thuế của cơ quan có thẩm quyền. Nếu thấy quyết định vể thuế bị khiếu
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kiện không hợp pháp về hình thức (thẩm quyền ban hành) hoặc khỏng hợp 

pháp về nội dung thì tuỳ từng trường hợp, Toà án tuyên huỷ toàn bộ hoặc 

một phần quyết định hành chính đó.

Kh i tuyên huỷ quyết định về thuế có hai trường hợp có thể xáy ra:

Một là đối với quyết định hành chính về thuê trái pháp luật hoàn toàn, 

người khởi kiện không có nghĩa vụ phải nộp thuê, truy thu thuế, không có 

hành vi vi phạm hành chính trong lĩnh vực thuế thì cùng với việc tuyên huỷ 

quyết định, Toà án phải tuyên rõ là cơ quan hành chính Nhà nước đã quyết 

định về thuế bị huỷ bỏ không được ban hành quyết dịnh về thuê mới thay thế 

quyết định đã bị huỷ bỏ. Còn đối với quyết định hành chính về thuế áp dụng 

mức thuế suất không đúng với quy định của pháp luật, hoặc xử phạt quá 

nặng đối với hành vi vi phạm hành chính trong lĩnh thuế, cơ quan ra quyết 

định không đúng thẩm quyền thì khi tuyên huỷ, Toà án giao cho các cơ quan 

có thẩm quyén ra quyết định hành chính về thuê áp dụng đúng biểu thuế, 
thuế suất, xử phạt đúng với mức độ, tính chất vi phạm. Toà án không được tự 

mình ban hành quyết định hành chính mới về thuê để thay thế quyết định 

hành chính của cơ quan hành chính. Đối với trường hợp có đủ căn cứ truy 

cứu trách nhiệm hình sự về hành vi trốn thuế thì Toà án huỷ quyết định hành 

chính về thuế, giao hồ sơ cho cơ quan điều tra xem xét theo thẩm quyền, Toà 

án không được xác định tội danh về tội trốn thuế và áp dụng hình phạt.

2. KỶ NĂNG GIẢI QUYẾT CÁC KHIÊU KIỆN HÀNH CHÍNH 
LIÊN QUAN ĐẾN NHÀ, ĐÂT

2.1. Khái niệm kỷ nãng xét xử các khiếu kiện vé nhà, dất
2.1.1. Một sô vấn đề chung
Đất đai, nhà ở, các công trình xây dựng và kiến trúc khác là những nội 

dung quản lý Nhà nước vô cùng quan trọng. Những nội dung này vừa liên 
quan đến chủ quyển quốc gia, lợi ích của Nhà nước, vừa liên quan đến quyền 

và lợi ích hợp pháp của các tổ chức và công dân.

Vớ i ý nghĩa như vậy, đất đai, nhà ở... đã được Hiến pháp nước Cộng 

hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam ghi nhận là cơ sở pháp lý cơ bản nhằm thiết 

lập các trật tự Nhà nước về các quan hệ xã hội liên quan đến nhà, đất.

Điều 18 Hiến pháp năm 1992 quy định: “Nhà nước thống nhất quản lý 

toàn bộ đất đai theo quy hoạch và pháp luật, bảo đảm sử dụng đúng mục 

đích và có hiệu quả.
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Nhà nước giao đất cho các tổ chức xã hội và cá nhân sử dụng ổn định, 

lãu dài.

Tổ chức và cá nhân có trách nhiệm bảo vệ, bồi bổ, khai thác, hợp lý, sử 

dụne tiết kiệm đất, được chuyển quyền sử dụrm đất được Nhà nước giao theo 

quy định của pháp luật”

Điểu 62 Hiến pháp năm 1992 qưy định: “Công dân có quyển xây dựng 

nhà ở theo quy hoạch và pháp luật. Quyền lợi của người thuê nhà và người 

có nhà cho thuê được bảo hộ theo pháp luật”

Điểu 23 Hiến pháp năm 1992 quy định: “Tài sản hợp pháp của cá 

nhân, tổ chức không bị quốc hữu hoá.

Trong trường hợp thật cần thiết vì lý do quốc phòng, an ninh và vì lợi 

ích quốc gia, Nhà nước trưng mua hoặc trung dụng có bồi thường tài sản của 

cá nhân hoặc tổ chức theo thời giá thị trường.

Thể thức trưng mua, trưne dụng do luật định” .

Từ trước đến nay, do nhận thức rõ tầm quan trọng, vị trí đặc biệt của 

hai loại tài sản nhà và đất ncn Đảng và Nhà nước ta luôn luôn có những chủ 

trương chính sách quan trọng, tích cực phù hợp với từng giai đoạn lịch sử 

nhàm khỏng ngừng củng cố, tăng cường các biện pháp bảo đảm quyền, lợi 

ích của công dân, của tổ chức về đất đai. nhà ờ. Trong đó có biện pháp giao 

thẩm quyền giải quyết các vụ án hành chính liên quan đến nhà, đất cho 
TAND .

2.1.2. K h á i niệm vé g iả i quyết vụ án hành chính liên quan đến nhà,
đất

Thực chất của việc xét xử theo thủ tục tó tụng hành chính các vụ án 

liên quan đến nhà, đất là việc Toà án thụ lý và giải quyết các khiếu kiên vể 

quyết định hành chính, hành vi hành chính của các cơ quan hành chính Nhà 

nước, cán bộ, công chức có thẩm quyền trong các cơ quan đó, mà người khởi 

kiện cho là trái pháp luật, xâm phạm đến quyển và lợ i ích hợp pháp của 

mình về nhà, đất.

Quyết định hành chính liên quan đến nhà, đất là các quyết định bằng 

văn bản của cơ quan hành chính Nhà nước hoặc của người có thẩm quyền 

trong cơ quan hành chính Nhà nước được áp dụng một lần đối với một hoặc 

một sô' đối tượng cụ thể về một vấn đề cụ thể trong hoạt động quản lý hành 

chính Nhà nước về nhà, đất.
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Hành vi hành chính liên quan đến nhà, đất là hành V I  của cơ quan hành 

chính Nhà nước, của người có thẩm quyển trong cơ quan hành chính Nhà 

nước khi thực hiện nhiệm vụ, công vụ theo quy định của pháp luật.

Như vậy, có thể định nghĩa như sau:

Xét xử các khiếu kiện liên quan đến nhà, đất là việc T A N D  trong 

phạm vi thẩm quyển của mình theo quy định của pháp luật thực hiện các 

hoạt động tò' tụng VỚI tư cách là cơ quan tiến hành tố tụng chủ yếu đê giải 

quyết các vụ án hành chính liên quan đến nhà, đất.

Thẩm quyền giải quyết các vụ án hành chính liên quan đến nhà, đất 

của T A N D  được quy định cụ thê tại Điều 11 P LT T G Q C V A H C  (đã được sửa 

đổi, bổ sung).

V iệc xét xử các vụ án hành chính liên quan đến nhà, đất có các đặc 

điểm sau đây:

* Các quyết định hành chính, hành vi hành chính liên quan đến nhà, 

đất bị khởi kiện vụ án hành chính phải thuộc đối tượng xét xử hành chính 

của TAN D .

- Do cơ quan hành chính Nhà nước hoặc người có thẩm quyền trong cơ 

quan hành chính Nhà nước ban hành hoặc thực hiện.

- Áp dụng đối với các đối tượng mà quyền và nghĩa vụ của họ do pháp 

luật quy định (nhất là pháp luật hành chính)

- Tạo nên các quan hộ pháp luật hành chính cụ thể trong quá trình 

hành pháp.
* V iệc khởi kiện vụ án hành chính liên quan đến nhà, đất phải đảm 

bảo các điểu kiện của giai đoạn tiền tố tụng và thời hiệu khởi kiện giải quyết 

vụ án hành chính theo quy định của pháp luật.

* Toà án có thẩm quyền xem xét tính hợp pháp, tính có cần cứ pháp 

luật của quyết định hành chính, hành vi hành chính bị khởi kiộn để bảo vệ 

quyền và lợi ích hợp pháp của Nhà nước, cá nhân và tổ chức vể nhà, đất; bảo 

đảm hiệu lực quản lý Nhà nước vể nhà, đất.

2.2. Các loại khiếu kiện quyết định hành chính, hành vi hành 
chính liên quan đến nhà, đất

Vớ i tư cách là đối tượng xét xử hành chính, các khiếu kiện hành chính 

vể nhà, đất bao gồm các loại sau đây:
2.2.1. Khiếu kiện quyết định xử phạt vi phạm hành chính liên quan 

đến nhà, đất
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2.2.1.1. Việc xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực quản lý Nhà 

nước được áp dụnq đối với các cá nhãn, tổ chức có các hành vi vi phạm sau:

- Hành vi xây dựng công trình không có ui ây phép xây dựng nhưng có 

quyén sử dụng đất;

- Hành vi xây dựng cône trình không có giấy phép xây dựng và chưa 

có quyển sử dụng đất hợp pháp;

- Hành vi xây dựng công trình trên đất lấn chiếm;

- Hành vi xây dựng công trình sai diện tích xây dựng theo thiết kế 

được duyệt, đã quy định trong giấy phép xây dựne;

- Các hành vi xây dụng công trình sai về chỉ giới xây dựng, chiểu cao 

tầng, sô tầng, kiến trúc mặt nhà đường phố so với eiấy phép xây dựng;

- Các hành vi xây dựng vi phạm: Chi giới đường đỏ, hành lang an toàn 

giao thông, mạng lưới điện, hệ thống cáp nước, thoát nước, hệ thống cung 

cấp năng lượng (xăng, dầu, khí đốt), đê điều, khu vực bảo vệ các công trình 

quốc phòng, an ninh, khu di tích lịch sử văn hoá đã được xếp hạng theo quy 

định của Nhà nước;

- Các hành vi cải tạo, sừa chữa công trình cũ không có giấy phép xây

dựng;

- Các hành vi cải tạo, sửa chữa công trình cũ sai giấy phép xây dựng;

- Các hành vi vi phạm quy định vé ký kết hợp đồng xây dựng;

- Các hành vi vi phạm quy định trong giấy phép kinh doanh hoặc 

chứng chỉ hành nghề tư vấn xây dựng;

- Các hành vi vi phạm quy định vể quan lý chất lượng xây dựng;

- Các hành vi vi phạm quy định an toàn xây dựng;

- Các hành vi vi phạm các quy định về quàn lý nhà của Nhà nước:

- Các hành vi vi phạm các quy định sử dụng nhà ở chung;

- Các hành vi vi phạm quy chê cho người nước ngoài, người V iệt Nam 

định cư ở nước ngoài thuê nhà tại Việt Nam;

֊ Hành vi của cá nhân, tổ chức nước ngoài, người V iệt Nam định cư ở 

nước ngoài vi phạm quy định vể sử dụng nhà, khi thuê nhà tại V iệt Nam.

* Các quyết định xử phạt vi phạm hành chính trên ghi nhận (áp dụng) 

các hình thức xử phạt như: cảnh cáo; phạt tiền; tịch thu tang vật, phương tiện 

vi phạm; tước quyền sử dụng giấy phép (giấy phép xây dựng, giấy chứng 

nhận quyển sử dụng đất...).
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* Thẩm quyền, mức phạt và thủ tục xử phạt được quy định trong Pháp 

lệnh Xử lý vi phạm hành chính và các vãn bán pháp luật có quy định về xử 

phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực xây dựng và nhà ở (xem Nghị định 

48/CP ngày 5-5-1997 của Chính phù về xử phạt vi phạm hành chính trong 

quản lý xày dựng, quản lý nhà và công trình kỹ thuật hạ tầng đô thị).

2.2.1.2. Quyết đinh xử phạt vi phạm hành chính liên quan đến cỉăi đai. 

Gồm các hành vi vi pliạm sau:

- Sử dụng đất không đúng mục đích:

+ Sử dụng đất nông lâm nghiệp vào mục đích khác một cách tự tiện;

+ Sử dụng đất nông nghiệp (loại I, II) đang trồng lúa để lập vườn, 

trồng cày lâu năm, đào ao, làm nhà ở;

+ Tự tiện sử dụng đất lâm nghiệp có rừng vào mục đích khác:

+ Tự tiện chuyển đất chuyên dùng sang làm đất ở hoặc dùng làm nơi 

hoạt động kinh doanh dịch vụ;

- Lân, chiếm đất đai:

+ Tự tiện chuyển dịch mốc giới khu đất hoặc sử dụng quá diện tích đất 

được phép sử dụng;

+ Lấn, chiếm đất (khu vực I, II) có di tích lịch sử vãn hoá, danh lam 

thắng cảnh đã được xếp hạng, đất trong hành lang bảo vệ đè điều, đường dây 

tải điện, đường sắt, đường bộ và các công trình công cộng;

+ Lấn, chiếm đất quốc phòng, an ninh;

- Làm giảm khả năng sản xuất đất nông nghiệp, lâm nghiệp:

+ Cố tình không thực hiện biện pháp chống xói mòn làm cho đất bị 

thoái hoá;

+ Lấy tầng đất canh tác, làm giảm khả năng canh tác và độ màu mỡ 

của đất;

+ Đưa chất thải làm ô nhiễm đất.

- Gây cản trở cho việc sử dụng đất của người khác:

+ Để vật liệu xây dựng hay các vật khác;

+ Đưa các vật, chất thải;

+ Đào bới đất.
+ Tự tiện chuyển đổi, chuyển nhượng quyền sử dụng đất hợp pháp 

nhưng chưa được cơ quan Nhà nước có thẩm quyền cho phép;

+ Tự tiện chuyển đổi, chuyển nhượng đất sử dụng không hợp pháp (đất 

đang có tranh chấp, chưa có giấy tờ hợp lệ, đất lấn chiếm);
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- Cho thuê đất nóng mihiệp dế trổng cây hàng năm, nuôi, trồng thuỷ 

sản trái quy định của pháp luật;

- Cố tình không kê khai, đãng ký hoặc kẽ khai, đãng ký không đúng 

loại, hang đất;

- Kéo dài thời hạn bồi thườrm thiệt hại cho người sử dụng đất bị thu 

hồi đê giao cho mình;

- V i phạm quy định nộp lệ phí địa chính;

- Kéo dài thời hạn chấp hành quyết định thu hồi đất;

- Gây cản trở cho việc giao đất, điều tra, xác minh giá đất, đo đạc, lập 

bản đồ địa chính, xác định mốc giới địa chính, mốc trắc địa, thanh tra, xét 

khiếu tố và giải quyết tranh chấp đất đai;

- Tự tiện di chuyển, làm sai lệch, hư հօոճ mốc giói địa chính, mốc trắc

địa;

- Làm sai lệch các giấy tờ, chứng từ trong việc sử dụng đất.

Các quyết định xử phạt vi phạm hành chính liên quan đến đất đai ghi 

nhận các hình thức xử phạt như cảnh cáo, phạt tiền, thu hồi đất.

Mức phạt, thẩm quyền xử phạt, thủ tục ra quyết định xử phạt... được 

quy định trong Pháp lệnh Xử lý vi phạm hành chính và các văn bản pháp luật 

có liên quan (Nghị định sô' 04/CP ngày 10-01-1997 của Chính phủ về xử 

phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực quản lý, sứ dụng đất đai).

Tóm lại: Những nội dung trên đây là cơ sở pháp lý chủ yếu và tập 

trung để Toà án xem xét tính hợp pháp và có căn cứ pháp lý của các quyết 

định xử phạt vi phạm hành chính liên quan đến nhà, đất.
2.2.2. K h iếu  kiện quyết định hành chính, hành vi hành ch ính  trong 

việc áp dụng các biệtt pháp buộc tháo dỡ nhà ở, cóng trình, vật kiến trúc 
kien cò khác

Việc áp dụng các biện pháp này thông thường kèm theo với các hình 

thức xử phạt chính trừ trường hợp thời hiệu xứ phạt hành chính không còn 

nữa thì mới áp dụng độc lập. Nói cách khác, biện pháp này thông thường 

đưọfc áp dụng đối với cá nhân, tổ chức vi phạm hành chính trong lĩnh vực 

quán lý Nhà nước vể đất đai, nhà ở, xây dựng...

Là những biện pháp cưỡng chê Nhà nước trực tiếp ảnh hưởng đến 

quvển, lợi ích hợp pháp của cá nhân, tổ chức, do đó khi áp dụng biện pháp này 

cần tuân thú nghiêm ngặt các quy định của pháp luật cả về nội dung và thủ tục 

kh áp dụng biện pháp buộc tháo dỡ nhà ở.
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Đối tượng xét xử hành chính vụ án về khiếu kiện trên đây bao gồm cả 

quyết định hành chính bằng văn bản và hành vi hành chính.

Ngoài ra, việc áp dụng biện pháp buộc phải tháo dỡ nhà ở còn được 

ghi nhận trong các vãn bản pháp luật về xây dựng và quản lý nhà.
2.2.3. K h iếu  kiện quyết đ ịnh hành ch ính , hành vi hành ch ính  (rong  

tĩnh vực quản lý đất đai
Quyết định hành chính, hành vi hành chính trong lĩnh vực quản lý đất 

đai bao gồm nhiều loại khác nhau được các cơ quan hành chính Nhà nước 
hoặc người có thẩm quyền ban hành, thực hiện theo quy định của Luật Đất 

đai.

Các quyết định hành chính hoặc hành vi hành chính có các nội dung 
liên quan đến lĩnh vực quản lý đất đai sau đây theo đúng quy định cùa pháp 

luật đều thuộc thẩm quyền xét KỬ hành chính của T A N D  theo thủ tục tỏ tụng 

hành chính (nếu có khởi kiện):

- Quyết định hành chính, hành vi hành chính vể điều tra, khảo sát, đo 

đạc, đánh giá và phần hạng đất, lập bản đổ địa chính;
- Quyết định hành chính, hành vi hành chính về quy hoạch và kế 

hoạch hoá việc sử dụng đất;

- Quyết định hành chính, hành vi hành chính về tổ chức thực hiện các 

văn bản pháp luật về quản lý, sử dụng đất;

- Quyết định hành chính, hành vi hành chính vế giao đất, cho thuê đất, 

thu hổi đất;

- Quyết định hành chính, hành vi hành chính về đăng ký đất đai, lập và 

quản lý sổ địa chính, quản lý các hợp đổng sử dụng đất, thống kê, kiểm kê 

đất, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất;
- Quyết định hành chính, hành vi hành chính về thanh tra việc chấp 

hành các chế độ, thể lệ về quản lý, sử dụng đất;

- Quyết định hành chính, hành vi hành chính vể giải quyết tranh chấp 

đất đai, giẫi quyết khiếu nại, tố cáo các vi phạm trong việc quản lý và sử 

dụng đất đai.
2.2.4. K h iế u  kiện quyết đ ịnh hành ch ính , hành vi hành ch ính  trong  

việc cấp g iấy  phép, thu hồ i g iấy phép về xây dựng cơ bản

Việc cấp giấy phép, thu hồi giấy phép về xây dụng cơ bản bao gổm 
cấp giấy phép cho việc xây dựng mới, cải tạo, cơi nới, tu sửa... các công 

trình xây dựng cơ bản; thu hồi các loại giấy phép đó. Các loại giấy phép này
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do cơ quan Nhà nước có thẩm quyến cấp cho các đối tượng có liên quan theo 

quy định của pháp luật về xây đựnii cơ bán. Các cơ quan này khi ra quyết 

định hành chính hoặc thực hiện hành vi về cấp và thu hổi giấy phép nếu trái 

pháp luật, gây thiệt hại cho các dối tượna có liên quan có thể dẫn đến tình 

trạng khởi kiện vụ án hành chính.
2.2.5. Kh iếu  kiện quyết định hành chính, hành vi hành  ch ính  trong  

việc trưng dụng, trưng mua, tịch thu tài sàn là nhà

Đây là loại việc được quy định tại khoán 7 Điều 11 P LT T G Q C V A H C  

(đã sứa đổi bổ sung) thuộc thẩm quyén giải quyết vụ án hành chính. Tuy 

nhiên, do tính chất phức tạp cùa loại kiện này đòi hói phải sự thận trọng 

trong nghiên cứu với quy định cùa pháp luật hiện hành để thụ lý và giải 

quyết. Vụ khiếu kiện nào thuộc dối tượng chính sách cải tạo trước đây đã 

được sung vào quỹ nhà của Nhà nước, phù hợp với nội dung chính sách cải 

tạo thì không thuộc thẩm quyền xét xử hành chính của Toà án.
2.2.6. Kh iếu  kiện quyết định hành chính, hành vi hành ch ính  trong  

việc thu thuế, truy thu thuê vé nhà, đát ịkhoản  8 Đ iêu  11 
P LT T G Q C V A H C )

Trong đó:

- Quyết định hành chính, hành vi hành chính về thu thuế nhà, đất, là 

việc cơ quan Nhà nước có thẩm quyền căn cứ vào các quy định của pháp luật 

vể thuế áp dụng mức thu thuê cho các đối tượng chịu thuế nhà, đất.

- Quyết định hành chính, hành vi hành chính về truy thu thuế nhà, đất 

được áp dụng đối với các đối tượng có hành vi trôn lậu thuế.
2.2.7. Kh iếu  kiện quyết định hành ch ính, hành vi hành ch ính  trong  

việc thu phí, lệ p h í nhà, đất
Đây là loại quyết định hành chính, hành vi hành chính cụ thê do các cơ 

quan Nhà nước có thẩm quyền căn cứ vào các quy dịnh của pháp luật về thu 

phí, lộ phí ban hành đẽ áp dụng mức thu phí, lệ phí vể nhà, đất cho các đối 

tượng phái nộp phí, lệ phí nhà, đất theo quy định cúa pháp luật.

2.3. Một sỏ vân đề cần quan tám khi giái quyết các vụ án hành 

chính có liên quan đến nhà, đất

Kh i giải quyết các vụ án hành chính có liên quan đến lĩnh vực quản lý 

Nhà nước về đất đai và nhà ở, Toà án phái tuân thú các quyết định cua pháp 

luật về trình tự, thú tục giải quyết các vụ án hành chính.

Ngoài ra, đê giúp cho việc giải quyết các vụ án hành chính có liên 

quan đến lĩnh vực quản lý Nhà nước về đất đai và nhà ở, trong chuyên đề
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này chúng tôi đưa ra một số vấn đề cần quan tâm khi eiái quyết các vụ án 
thuộc loại việc nói trên.

2.3.1. Phàn  biệt thẩm quyền của u ỷ  ban nhàn dàn và T A N D  trong  

việc g iả i quyết các tranh chấp vé quyền sử dụng đất đai

Theo quy định tại khoản 2 và khoản 3 Điều 38 Luật Đất đai năm 1993 

(đã được sửa đổi và bổ sung nãm 1998) thì:

- Các tranh chấp vé quyền sử dụng đất mà người sứ dụng đất không có 

G iấy chứng nhận của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền thì do Uỷ ban nhân 

dân giải quyết (khoản 2 Điểu 38 Luật Đất đai nãm 1993).

- Các tranh chấp về quyén sử dụng đất mà người sừ 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 T A N D  giải quyết (khoản 3 

Điểu 38 Luật Đất đai năm 1993).

Như vậy, theo quy định tại khoản 3 Điều 38 Luật Đất đai năm 1993 thì 

T A N D  có thẩm quyền giải quyết các tranh chấp về quyền sử dụng đất (theo 

thủ tục tố tụng dân sự) trong các trường hợp sau đây:

2.3.1.1. Người sử dụng đất đã có Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất 

do cơ quan Nhù nước có thẩm quyền cấp

Thẹo quy định tại Điều 36 Luật Đất đai năm 1993 thì G iấy chứng nhận 

quyền sử dụng đất phải là giấy do cơ quan quản lý đất đai ở Trung ương (cụ 

thể là Tổng cục địa chính) phát hành theo Luật Đất đai nãm 1993 (thường 

gọi là bìa đỏ) và do cơ quan Nhà nước cấp cho người sử dụng đất. Nếu người 

sử dụng đất đã được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất theo quy định 

của Luật Đất đai năm 1993 (bìa đỏ) mà xảy ra tranii J iấ p  quyển sử dụng đất 

đó thì Toà án thụ lý để giải quyết theo thẩm quyền.

2.3.1.2. Người sử dụnẹ đất chưa có Giấy chứng nhận quyền sử dụng 

đất theo quy định của Luật Đất đai năm 1993 (bìa đỏ), nhưnẹ chưa có tranh 

chấp tài sản (nhà ở, vật kiến trúc hoặc cây lâu năm) ẹắn liền với việc sử 

dụng đất đố.

Theo hướng dẫn tại Thông tư liên tịch sô' 02/1'IL T  ngày 28-7-1997 

của T A N D  tối cao, Viện kiểm sát nhân dân tối cao, Tổng cục địa chính 

(hướng dẫn về thẩm quyển của T A N D  trong việc giải quyết các tranh chấp 

quyển sử dụng đất theo quy định tại khoản 3 Điều 38 Luật Đất đai năm 

1993) thì khi giải quyết loại tranh chấp này cần phải phân biệt các trường 

hợp sau:
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i) Trong trường hợp đương sự đã có văn bán của Uý ban nhân dân cấp 

có thấm quyển xác nhận việc sử dụng đất đó là hơp pháp, nhưng chưa kịp cấp 

Giấy chứng nhận quyền sử dụrm đát theo quy định cùa Luật Đất đai năm 1993 

(bìa đỏ) thì Toà án giải quyết cá tranh châp về tài san và quyền sứ dụng đất.

li) Trong trường hợp đương sự không có vãn bản của Uỷ ban nhân dân 

cấp có thấm quyền xác nhận việc sử dụns đất đó là hợp pháp, nhưng có văn 

bản của Uỷ ban nhân dân cấp có thẩm quyển cho biết rõ là việc sử dụng đất 

đó khôns vi phạm quy hoạch và thuộc trường hợp có thể được xem xét đê 

giao quyền sử dụng đất theo Nehị định 45/CP ncày 3-8-1996 của Chính phú 

về việc bổ sung Điểu 10 của Nghị định 60/CP ngày 5-7-1994 cúa Chính phủ 

vể quvền sở hữu nhà và quyền sứ dụng đất tại đỏ thị hoặc theo tinh thần 

Công vãn số 1427/CV neày 13-10-1995 cúa Tổrm cục địa chính “ Hướng dẫn 

xử lý một số vân để đất đai để cấp Giấy chứníỉ nhận quyển sử dụng đất...” 

thì Toà án giải quyết tranh chấp vé tài sán. đồng thời phân định ranh giới, 

tạm giao quyén sử dụng đất đó cho dươns sự đè’ Uỷ ban nhân dãn cấp có 

thám quyền tiến hành các thủ tục giao quyền sử dụng đất cho đương sự theo 

qu\ định của pháp luật về đất đai và theo quyết định của Toà án.

iii) Trong trường hợp Uỷ ban nhân dàn cáp có thẩm quyén có vãn bán 

chc biết rõ việc sử dụng đất đó là không hợp pháp, tài sản không được tồn tại 

trên đất đó thì Toà án chỉ giái quyết tranh chấp vé tài sán.
2.3.2. Phán  biệt thẩm quy én của Toà hành ch ính  với thẩm quy én 

củc Toà dân sự trong việc g iả i quyết các khiếu kiện liên  quan đến quyền 
sử iụ n g  đất

- Theo quy định tại khoản 5 Điều 11 PLTTC iQ CVAH C  (đã được sửa 

đổi bổ sung) thì Toà án có thẩm quyển siải quyết khiếu kiện quyết định 

hàrh chính, hành vi hành chính trong lĩnh vực quán lý đất đai. Quyết định 

hàrh chính trong lĩnh vực quản lý đất đai quy định tại khoản 5 Điều 11 

P L ĨT G Q C V A H C  là quyết định bằng văn bản cùa cơ quan hành chính Nhà 

nưưc hoặc của neười có thẩm quyền trong cơ quan hành chính Nhà nước về 

viê; thực hiện nội dung quán lý Nhà nước vể đất dai quy định tại Điểu 13 

Luit Đất đai được áp dụng một lần đối với một hoặc một số đối tượng cụ thể 

troỉg hoạt độne quán lý hành chính.

Hành vi hành chính trong lĩnh vực quán lý đất đai quy định tại khoản 5 

ĐÌ(U 11 P LT T G Q C V A H C  là hành vi của cơ quan hành chính Nhà nước, của 

ngiời có thẩm quyển tronỉỉ cơ quan hành chính Nhà nước khi thực hiện
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nhiệm vụ, công vụ về nội dung quán lý Nhà nước vể đất dai quy định tại 

Điều 13 Luật Đất đai.

Điều cần quan tàm ờ đày là phân biệt thẩm quyền cúa Toà hành chính 

với thẩm quyén của Toà dán sự trong việc gi-ải quyèt các khiếu kiện có liên 

quan đến quyền sử dụng đất khi đã được cấp G iấy chứng nhận quyền sử 

dụng đất:

- Trong trường hợp người khới kiện cho ráng việc Uỷ ban nhãn dân 

cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất là sai và có yêu cầu Toà án xem xét 

huỷ G iấy chứng nhận quyền sử dụng đất đó thì việc khiếu kiện thuộc thám 

quyền của Toà hành chính. Trước khi thụ lý vụ án, Toà án cần xem xét đơn 

khởi kiện và các tài liệu mà người khởi kiện gửi theo dơn khởi kiện cho Toà 

án. Nếu họ chưa khiếu nại với Uý ban nhân dân đã cấp G iấy chứng nhận 

quyền sử dụng đất, thì Toà án hướng dẫn họ làm đơn khiếu nại với Uỷ ban 

nhân dân đã cấp giấy chứng nhận quyển sừ dụng đất, sau đó mới thực hiện 

quyền khởi kiện vụ án hành chính theo quy định của pháp luật. Còn nếu họ 

đã khiếu nại trong thời hạn Luật Khiếu nại, tố cáo quy định mà hết thời hạn 

đó khiếu nại không được giải quyết hoặc đã được giải quyết mà họ không 

đồng ý cho nên có đơn khởi kiện tại Toà án theo đúng quy định của pháp 

luật thì Toà án thụ lý để giải quyết theo thủ tục tô' tụng hành chính. Nếu khi 

xét xử vụ án mà có đầy đú căn cứ cho ràng G iấy chứng nhận quyền sử dụng 

đất cấp không đúng đối tượng hay không đúng thẩm quyền thì Toà án có 

quyển huỷ Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đó.

- Trong trường hợp người được cấp G iấy chứng nhận quyển sử dụng 

đất khởi kiện yêu cẩu người đang sử dụng đất trả lại dấí cho họ, thì đây là vụ 

án dân sự. Do đó, Toà án thu lý để giải quyết theo thủ tuc tỏ tung dân sư. 

Nếu khi xét xử vụ án mà có đáy đủ căn cứ cho rằng Giấy chứng nhận quyền 

sử dụng đất đai đó là sai, xâm phạm quyền lợi hợp pháp cúa công dân thì 

Toà án áp dụng Điểu 12 P LTTG Q C V A D S  huỷ G iấy chứng nhận quyển sử 

đụng đất đó.

3. GIẢI QUYẾT CÁC v ụ  ÁN HÀNH CHÍNH LIÊN QUAN ĐEN 
QUYẾT ĐỊNH x ử  LÝ VI PHẠM HÀNH CHÍNH

3.1. Một sô vấn đề chung

Để đấu tranh phòng và chống vi phạm hành chính, giữ vững an ninh, 

trật tự, an toàn xã hội, tâng cường pháp chế xã hội chù nghĩa, nâng cao hiệu
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lực quán lý của Nhà mrớc. ntíày 6-7-1995. Uy han Thườns vụ Quốc hội khoá 

IX  dã thông qua Pháp lệnh Xử  lý vi phạm hành chính. Pháp lệnh này có hiệu 

lực lừ ngày 1-8-1995. Trẽn cư sở quv định cua Pháp lệnh Xử lý vi phạm 

hành chính và các quy định khác của pháp luật, Chính phủ đã ban hành 

nhiều Nghị định quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong các lĩnh vực 

quán lý hành chính Nhà nước và đời son tỉ xã hội và quy định các biện pháp 

XƯ lý hành chính khác.

Theo quv định của Pháp lệnh xứ  lý vi phạm hành chính; quy định của 

các văn bàn pháp luật khác có quy định vé xử phạt vi phạm hành chính và 

quy định cua Luật Khiếu nại, tố cáo; quy định của PLT T G Ọ C V A H C  (đã 

được sứa đổi, bổ sung), nếu không đónu ý vứi quyết định xứ phạt vi phạm 

hành chính hoặc quyết định áp dụníỉ các biện pháp xử lý hành chính khác, 

thì nsười bị xứ phạt hoặc bị áp dụng các biên pháp xử lý hành chính khác có 

quyển khiêu nại đốn cơ quan Nhà nước có thẩm quyền hoặc khới kiện vụ án 

hành chính tại Toil án có thẩm quyền đê yêu cầu được bảo vệ quyền và lợi

ích hưp pháp cùa mình.
3.1.1. M ộ t số quy định của Pháp lệnh xủ  lý vi phạm hành chính cấn 

chú ý  kh i g iả i quyết các vụ án hành chinh liên quan đến việc xử  lý vi 
phạm hành chính

3.1.1.1. K h á i niệm xử  lý vi pliạm  hành chính và cức hình thức xử  
phạt lìủn li chính

Theo quy định tại Đieu 1 Pháp lệnh Xứ lý vi phạm hành chính (sau 

đây gọi tát là Pháp lệnh) thì xử lý vi phạm hành chính bao gồm xử phạt vi 

phạm hành chính và các biện pháp xử lý hành thính khác.

- Xử  phạt vi phạm hành chính được áp dụrm đối với cá nhân, tổ chức 

có hành vi cò ý hoặc vô ý vi phạm các quy tác quản lý Nhà nước mà chưa 

đến mức truy cứu trách nhiệm hình sự và theo quy định của pháp luật phái bị 

xử phạt hành chính. Theo quy định tại Điều 11 Pháp lệnh thì các hình thức 

xứ phạt vi phạm hành chính gồm:

+ Các hình thức xử phạt chính: Cánh cáo; phạt tiến;

+ Các hình thức xử phạt bổ sung: Tước quyền sú dụng giây phép; Tịch 

thu tang vật, phương tiện đưực sứ dụni> đé vi phạm hành chính;

Ngoài các hình thức xử phạt chính và hình thức xử phạt bố sung như 

dã nêu trên, người (cá nhân, tổ chức) vi phạm hành chính còn có thể bị áp 

dụng một hoặc các biện pháp sau đây: Buộc khôi phục lại tình trạng ban
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đầu đã bị thay đổi do vi phạm hành chính gây ra hoặc buộc tháo dỡ công 

trình xây dựng trái phép; Buộc thực hiện các biện pháp khắc phục tình 

trạng ô nhiễm môi trường sống, lây lan dịch bệnh do vi phạm hành chính 

gây ra; Buộc bổi thường thiệt hại do vi phạm hành chính gây ra đến

1.000.000 đổng; Buộc tiêu huỷ vật phẩm gây hại cho sức khỏe con người, 

văn hoá phẩm độc hại.

Viêc áp dụng hình thức xử phạt đối với từng vi phạm hành chính được 

quy định trong các vãn bản pháp luật có quy định về xử phạt vi phạm hành 

chính.

- Các biện pháp xử lý hành chính khác được áp dụng đối với cá nhân 

có hành vi vi phạm pháp luật về an ninh, trật tự, an toàn xã hội nhưng chưa 

đến mức truy cứu trách nhiệm hình sự. Các biện pháp xử lý hành chính khác 

đó là: 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 (Theo quy 

định tại Điều 20 Pháp lệnh).

3.1.1.2 Vê nẹuyên tắc xử  lý vi phạm hành chính, Đ iêu  3 Pháp  
lệnh quỵ định

1. V iệc xử lý vi phạm hành chính phải do người có thẩm quyền tiến 

hành theo đúng quy định của pháp luật.

2. Cá nhân, tổ chức chỉ bị xử phạt hành chính khi có hành vi vi phạm 

hành chính do pháp luật quy định.

Cá nhân chỉ bị áp dụng các biện pháp hành chính khác trong các 

trường hợp quy định tại các Điều 21, 22, 23, 24 và 25 Pháp lệnh này.

3. Mọi vi phạm hành chính phải được phát hiện kịp thời và phải bị đình 

chỉ ngay. Việc xử lý phải được tiên hành nhanh chóng, công minh; mọi hậu 

quả do vi phạm hành chính gây ra phải được khắc phục theo đúng pháp luật.

4. Một hành vi vi phạm hành chính chỉ bị xử phạt một lần.

Một người thực hiện nhiểu hành vi vi phạm hành chính thì bị xử phạt 

về từng hành vi vi phạm.

Nhiều người cùng thực hiện một hành vi vi phạm hành chính thì mỗi 

người vi phạm đều bị xử phạt.

5. Việc xử lý vi phạm hành chính phải căn cứ vào tính chất, mức độ vi 

phạm, nhân thân và những tình tiết giảm nhẹ, tâng nặng để quyết định hình 

thức, biện pháp xử lý thích hợp.
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6. Không xử lý vi phạm hành chính trong các trường hợp thuộc tình 

thế cấp thiết, phòng vệ chính đáng, sự kiện bất ngờ hoặc vi phạm hành chính 

trons khi đang mắc bệnh tâm thần hoặc các bệnh khác làm mất khả năng 

nhận thức hoặc khả nảng điểu khiển hành vi của mình.

3.1.1.3. Thờ i hiệu xử  phạt vi phạm hành chính được quy định (tại 
Đ iều  9 Pháp  lệnh) như sau

1. Thời hiệu xử phạt vi phạm hành chính là một năm, kể từ ngày vi 

phạm hành chính được thực hiện; thời hạn trên được tính là hai nãm đối với 

vi phạm hành chính trong các lĩnh vực tài chính, xây dựng, mỏi trường, nhà 

ớ, đất đai, đê điều, xuất bản. xuất khẩu, nhập khẩu, xuất cành, nhập cảnh, 

các hành vi buôn lậu, sán xuất, buôn bán hàng ciả; nêu quá các thời hạn nói 

trẽn thì không xử phạt, nhưng có thế bị áp duns các biện pháp quy định tại 

các điếm a, b và d khoản 3 Điều 11 Pháp lệnh này,

2. Đối với cá nhân bị khởi tố, truv tố hoặc có quyết định đưa vụ án ra 

xét xứ theo thủ tục tố tụng hình sự mà có quyết định đình chí điều tra hoậc 

đình chi vụ án, thì bị xử phạt hành chính nếu hành vi có dấu hiệu vi phạm 

hành chính; thời hiệu xử phát hành chính là ba tháng kể từ ngày có quyết 

định đình chỉ.

3. Trong thời hạn được quy định tại khoán 1 và khoản 2 Điểu này nếu 

các nhân, tổ chức có vi phạm hành chính mới hoặc cố tình trốn tránh, cản trở 

việc xử phạt thì không áp dụng thời hiệu nói tại khoản 1 và khoản 2 Điéu 

này.

3.1.1.4. V ề  thẩm quyền xử  lý vi phạm hành chính

Thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính được quy định cụ thể tại các 

điêu từ Điều 26 đến Điều 35 Pháp lệnh và quy định tại các văn bản pháp luật 

khác có quy định về xử phạt vi phạm hành chính. Tuy nhiên, trong trường 

hợp những người quy định tại các Điéu 26, 27 và 28, các khoán 3, 4, 5, 6 và 

7 Điều 29. khoản 2 và khoản 3 Điểu 30, các khoản 2, 3, 4 và 5 Điểu 31, các 

khoản 2,3 và 4 Điều 32, các khoán 2, 3 và 4 Điều 33, khoản 2 và khoản 3 

Điều 34 và khoản 3 Điểu 35 Pháp lệnh Xử lý vi phạm hành chính mà vắng 

mật hoặc được sự uỷ quyền của họ, thì cấp phó của những người đó có thẩm 

quyển xử lý theo thẩm quyền của họ.

Vê thẩm quyền xử lý vi phạm hành chính cần chú ỷ là: Theo quy 

đinh tại khoán 7 Điểu 27, khoản 7 Điều 52, khoán 9 Đ iều 75 Pháp lộnh về
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nhiệm vụ, quyền hạn cụ thể của Hội đồng nhàn dàn và Uỷ ban nhân dân ở 

mỗi cấp và quy định tại các điều từ Điểu 26 đến Đ iểu 35 Pháp lệnh Xứ lý 

vi phạm hành chính thì thẩm quyền xử lý vi phạm hành chính thuộc về 

Uỷ ban nhân dân các cấp và các cơ quan hành chính Nhà nước khác. 

Quyết định Xử  lý vi phạm hành chính của các cơ quan hành chính Nhà 

nước nói trên do nsười có thẩm quyền của các cơ quan đó ký ban hành 

theo quy định cùa pháp luật.

Theo quy định tại Điều 57 Pháp lệnh Xứ lý vi phạm hành chính thì 

Chủ tịch Uỷ ban nhân dân cấp xã có quyền ra quyết định áp dụng biện pháp 

2 Ìáo dục tại xã, phường, thị trấn đối với những người được quy định tại Điều 

21 Pháp lệnh xử lý vi phạm hành chính. Còn theo quy định tại các Điểu 61, 

68, 75, 80 Pháp lệnh thì Chù tịch u ỷ  ban nhân dân tinh có thám quyền ra 

quyết định đưa vào trường giáo dưỡng; đưa vào cơ sở giáo dục: đưa vào cơ 

sờ chữa bệnh; quản chế hành chính đối với những người được quy định tại 

các Điều 22, 23, 24, 25 Pháp lệnh Xứ lý vi phạm hành chính.

Về thẩm quyền xử lý vi phạm hành chính của các cơ quan Nhà nước 

được phân định như sau:

1. uỷ  ban nhân dân các cấp có thẩm quyền xử lý các vi phạm hành 

chính trong các lĩnh vực quản lý Nhà nước ớ địa phương.

2. Cơ quan quàn lý Nhà nước chuyên ngành có thẩm quyền xứ lý các 

vi phạm hành chính thuộc lĩnh vực ngành mình quản lý.

3. Trong trường hợp Vi phạm hành chính thuộc thẩm quyén xử lý của 

nhiểu cơ quan thì việc xử lý (io cơ quan quan thụ lý đầu tiên thực hiện.

3.1.1.5. Thờ i hạn ra quyết định xử  phạt vi phạm  hành chính

Theo quy định tại khoán 1 Điéu 48 Pháp lệnh thì thời hạn ra quyết 
định xử phạt vi phạm hành chính là 15 ngày, kế từ ngày lập biên bản về vi 

phạm hành chính; nếu có nhiều tình tiết phức tạp, thời hạn trên có thê kéo 

dài, nhung khổng được quá 30 ngày. Theo hướng dẫn và thực tiễn xét xử của 

T A N D  tối cao, nếu quá thời hạn nói trên mà người có thẩm quyền vẫn ra 

quyết định xử phạt thì quyết định xử phạt đó vi phạm quy định của pháp luật 

và nếu bị khiếu kiện thì Toà án có cãn cứ để huỷ quyết định.

3.1.1.6. V ề  việc khiếu nạ i và ẹ iả i quyết khiếu nại:

Theo quy định tại Điều 88 và Điều 89 Pháp lệnh x ử  lý vi phạm hành 

chính, nếu không đồng ý VỚI quyết định xử phạt vi phạm hành chính hoặc
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quyết định áp dụng các biện pháp xứ lý hành chính khác thì người bị xử phạt 

vi phạm hành chính hoặc bị áp dụng biện pháp xử lý hành chính khác có 

quyén khiếu nại với người đã ra quyết định tro nu thời hạn 10 ngày, kể từ 

ngày nhận được quyết định.

Trong thời hạn 15 ngày, kể từ ngày nhận được khiếu nại, người bị 

khiếu nại có trách nhiệm giải quyết và trả lời bằng văn bản cho người khiếu 

nại. Trong trường hợp không đồng ý với quyết định giải quyết khiếu nại đó 

thì neười khiếu nại có quyền khiếu nại lên cấp trên trực tiếp của người đã ra 

quyết định xử phạt trong thời hạn ba ngày, kê’ từ ngày nhận được quyết định 

giải quyết khiêu nại.

Quy định cùa Pháp lệnh Xử lý vi pham hành chính về thời hạn khiếu 

nại. thời hạn và thủ tục giải quyết khiêu nại khác với quy định về các vấn đề 

trên cùa Luật Khiếu nại, tố cáo. V ì vậy, theo quy định tại Điều 80 Luật Ban 

hành vãn bản quy phạm pháp luật, khi xem xét khiếu nại liên quan đến thời 

hạn khiếu nại, thời hạn và thủ tục giải quyết khiếu nại phái căn cứ quy định 

của Luật Khiếu nại, tố cáo về thời hạn khiếu nại, thời hạn và thủ tục giải 

quyết khiếu nại.

3.1.2. Các khiếu kiện hành chính liên quan đến quyết định xử  lý vi 
phạm hành ch ính thuộc thẩm quyén g iả i quyết của Toà án

Theo quy định tại Điều 11 PLT T G Q C V A H C  (đã được sửa đổi, bổ 

sung) thì Toà án có thẩm quyền giải quyết các vụ án hành chính liên quan 

đến quyết định xử lý vi phạm hành chính sau:

3 .ì .2.1 Khiêu kiện quyết định xử phạt vi phạm hành chính

Theo quy định của Pháp lệnh Xứ lý vi phạm hành chính thì quyết định 

xù phạt vi phạm hành chính là quyết định bảng vãn bản của cơ quan hành 

ch.nh Nhà nước được áp dụng đối với cá nhân, tổ chức có hành vi cố ý hoặc 

vô ý vi phạm các quy tắc quản lý Nhà nước mà chưa đến mức truy cứu trách 

nh ẹm hình sự và theo quy định của pháp luật phải bị xử phạt vi phạm hành 

ch.nh. Người bị xử phạt vi phạm hành chính có quyển khiếu nại và khởi kiện 

vụ án hành chính tại Toà án có thẩm quyển theo quy định của Luật Khiếu 

nạ , tố cáo và PLTTG Q CVAH C .

3.1.2.2. Kh iếu  kiện quyết định hành chính, hành vi hành chính  
trcng việc áp dụnẹ biện pháp buộc tháo dỡ nhà ỏ, công trình, vật kiến 
tru ՝ kiên c ố  khác
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Theo quy định của Pháp lệnh Xử  lý vi phạm hành chính thì buộc tháo 

dỡ công trình xây dựng trái phép (bao gồm nhà ở, công trình, vật kiến trúc 

kiên cố khác như: nhà bếp, nhà tấm, nhà vệ sinh, giêng nước, tường xủy làm 

hàng rào bảo vệ, nhà để ô tô, nhà xưởng, kho tàng, hệ thônR tưới tiêu, 

chuồng trại chãn nuôi...) là một trong những biện pháp hành chính được áp 

dụng đối với người vi phạm hành chính ngoài các hình thức xử phạt chính và 

hình thức xứ phạt bổ sung. V iệc áp dụng biện pháp buộc tháo dỡ công trình 

xảy dựng trái phép thông thường được áp dụng kèm theo hình thức xừ phạt 

chính, trừ trường hợp quá thời hiệu xử phạt hành chính thì mới có thể áp 

dụng độc lập. Người bị buộc tháo dỡ hoặc cưỡng chế tháo dỡ nhà ở, công 

trình, vật kiến trúc kiên cô' khác có quyền khiếu nại và khởi kiện vụ án hành 

chính tại Toà án có thẩm quyền iheo quy định của Luật Khiếu nại, tố cáo và 

PLTTGQ C V  A  HC.

3 .Ị .2.3. Khiếu kiện quyết định hành ch ính , hành vi hành chính 
trong việc áp dụng hoặc th i hành biện pháp xử  lý  hành chính với một 
tronọ, các hình thức

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.

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 là các biện 

pháp xử lý hành chính được áp dụng đối với cá nhân có hành vi vi phạm 

pháp luật vé an ninh, trật tự an toàn xã hội nhưng chưa đến mức truy cứu 

trách nhiệm hình sự, ngoài các hình thức xử phạt hành chính theo quy định 

của pháp luật.

Người bị áp dụng biện pháp xử lý hành chính với một trong các hình 
thức: Giáo dục tại xã, phường, thị trấn; đưa vào trường giáo dưỡng; đưa vào 

cơ sở giáo dục; đưa vào cơ sờ chữa bệnh; quản chế hành chính có quyển 

khiếu nại và khởi kiện vụ án hành chính tại Toà án có thẩm quyền theo quy 

định của Luật Khiếu nại, tố cáo và PLTTG Q C VA H C .

3.1.2.4. Kh iếu  kiện quyết định hành chính, hành v i hành chính  
trong việc thu hồi g iấy phép về xây dựng cơ  bản, sản xuất, kỉnh doanh

Theo quy định của Pháp lệnh Xử  lý vi phạm hành chính thì tước quyền 

sử dụng (thu hồi) giấy phép (có thời hạn hoậc không có thời hạn) là hình 

thức xử phạt bổ sung được áp dụng đối với cá nhân, tổ chức vi phạm nghiêm
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trọng nguyên tắc sử dụrm giấy phép. Nsười bị thu hồi (tước quyển sử dụng) 

giấy phép có quyền khiếu nại và khới kiện vụ án hành chính tại Toà án có 

thám quyén theo quy định của pháp luật. Tuv nhiên, cần lưu ý là chi người 

bị thu hổi (tước quyền sử dụna) giấy phép vé xây dựng cơ bản, sản xuất, 

kinh doanh mới có quyền khới kiện vụ án hành chính tại Toà án có thẩm 

quyền.

3.1.2.5. Kh iếu  kiện quyết định hành chính, hành v i hành chính 
tron  (Ị việc tịch  thu tài sản

Theo quy định của Pháp lệnh xử lý vi phạm hành chính thì tịch thu 

tang vật, phương tiện (tài sản) dược sử dụng để vi phạm hành chính là hình 

thức xử phạt bổ sung được áp dụng đôi với cá nhân, tổ chức vi phạm hành 

chính. Nếu không đồng ý với quyết định tịch thu tang vật, phương tiện được 

sử dụns để vi phạm hành chính thì người bị tịch thu tài sán nói trên có quyền 

khiếu nại và khởi kiện vụ án hành chính tại Toà án có thẩm quyển theo quy 

định cùa pháp luật.

3.2. Một số ván đé cần quan tàm khi giải quyết các vụ án hành 

chính đỏi với các khiếu kiện quyết định xử lý vi phạm hành chính

Khi giãi quyết các vụ án hành chính đối với các khiếu kiện quyết định 

xử lý vi phạm hành chính, Toà án phải tuân thu các quy định của pháp luật 

về trình tự, thủ tục giải quyết các vụ án hành chính, quy định của Pháp lệnh 

Xử lý vi phạm hành chính, các vãn bản pháp luật khác có quy định về xử 

phạt vi phạm hành chính.

Tuy nhiên, khi giải quyết các vụ án hành chính đối với các khiếu kiện 

quyết định xử lý vi phạm hành chính cần chú ý một số vấn đề sau:
3.2.1. Vé tư cách người bị kiện
Như đã nêu ờ mục 1.1.4 trên đây là: “Theo quy định tại khoản 7 

Điều 27, khoản 7 Điều 52, khoản 9 Điều 75 Pháp lệnh về nhiệm vụ, 

quyền hạn cụ thể của Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân ở mỗi cấp 

và quy định tại các điều từ Đ iểu 26 đến Điều 35 Pháp lệnh Xử  lý vi phạm 

hành chính thì thẩm quyền xử lý vi phạm hành chính thuộc về Uỷ ban 

nhân dân các cấp và các cơ quan hành chính Nhà nước khác. Quyết định 

xử lý  vi phạm hành chính của các cơ quan hành chính Nhà nước nói trên 

do người có thẩm quyền của các cơ quan đó ký ban hành theo quy định 

cũa pháp luật” . Do vậy, nếu quyết định xử lý vi phạm hành chính bị khiếu
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kiện thì người bị kiện sẽ là cơ quan hành chính Nhà nước đã ra quyết dịnh 

bị khiếu kiện đó.
3.2.2. Vé vấn đế xác minh, thu thập chứng cứ

Theo quy định tại điểm a khoản 3 Điểu 20 P LT T G Q C V A H C  (đã được 

sửa đổi, bổ sung) thì các đương sự có nghĩa vụ cung cấp đầy đú, kịp thời các 

tài liệu, chứng cứ có liên quan theo yêu cầu của Toà án. Như vậy, theo quy 

định cúa pháp luật tố tụng hành chính thì các tài liệu, chứng cứ cùa vu án 

hành chính chủ yếu do các đương sự cung cấp.

Theo quy định tại Điéu 5 Pháp lệnh nói trên thì người khởi kiện có 

nghĩa vụ cung cấp bản sao quyết định hành chính..., bán sao quyết dịnh !ZÌải 

quyết khiếu nại lần đầu (nếu có), cunR cấp các chứnc cứ khác để báo vệ 

quyền, lợi ích hợp pháp của mình.

Người bị kiện có nghĩa vụ cung cấp cho Toà án bản sao văn bán quy 

phạm pháp luật cũng như bản sao các vãn bản tài liệu khác mà căn cứ vào đó 

dể ra quyết định hành chính hoặc có hành vi hành chính.

Kh i giải quyết vụ án hành chính đối với các khiếu kiện có liên quan 

đến quyết định xử lý vi phạm hành chính Toà án nhất thiết phải yêu cầu 

người bị kiện cung cấp đầy đủ bản sao các văn bản quy phạm pháp luật, chỉ 

rõ những điếm, khoán, điều của văn bản quy phạm pháp luật mà căn cứ vào 

đó đê ra quyết định hành chính hoặc có hành vi hành chính.

Theo quy định tại khoản 2 Điéu 47 Luật Khiếu nại, tố cáo, nếu trong 

trường hợp người khiếu nại khởi kiện vụ án hành chính tại Toà án và khi Toà 

án có yêu cầu thì hồ sơ giải quyết khiếu nại phải được chuyển cho Toà án có 

thẩm quyển giải quyết, hổ sơ giải quyết khiếu nại bao gồm:

- Đơn khiếu nại hoặc bản ghi lời khiếu nại;

- Văn bản trả lời của người bị khiếu nại;

- Biên bản kiểm tra, xác minh, kết luận, kết quả giám định;

- Quyết định giải quyết khiếu nại;

- Các tài liệu khác có liên quan.

Kh i giải quyết các vụ án hành chính nói chung cũng như khi giải quyết 

các vụ án hành chính có liên quan đến quyết định xử lý vi phạm hành chính 

nói riêng, Toà án cần yêu cầu người bị kiện cung cấp cho Toà án toàn bộ hồ 

sơ giải quyết khiếu nại lần đầu nêu trên.

Người có quyền lợ i, nghĩa vụ liên quan có quyền tham gia tố tụng 

với bên người khởi kiện, bên người bị kiện hoặc tham gia tố tụng độc lập,
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cỏ ntihĩa vụ cung cấp chứnií cứ đó báo vệ quyền, lợi ích hợp pháp cúa 

mình.

Nsoài việc quy định vổ nghĩa vụ cung cấp tài liệu, chứng cứ vụ án cùa 

các đương sự tronsz vụ án hành chính, Pháp lệnh còn có quy định: Kh i cần 

thiết, Toà án có thê xác minh, thu thập chứng cứ hoặc yêu cầu đương sự, cá 

nhãn, cơ quan Nhà nước, tổ chức hữu quan cung cáp tài liệu, chứng cứ nhằm 

bảo dam cho việc giải quyết vụ án hành chính dược chính xác. Đương sự, cá 

nhãn, cơ quan Nhà nước, tổ chức dược yêu cầu phái cung Cấp đáy đú và 

dúng thời hạn theo yêu cầu cùa Toà án. Trong trường hợp không cung cấp 

được thì phái trá lời bằng vàn bán và nêu rõ lý do.

Việc xác minh, thu thập chứng cứ bao gồm:

-  Yêu cầu các đươììq sự  CIUÌỈỈ cap, hô SHIÌÌỊ chứng cứ  hoặc trình bày 

ոհսոՀ vấn đề cần thiết.

Khi các chứng cứ mà các đươrm sự cung cáp cho Toà án chưa dầy đủ 

hoặc có những tài liệu có ý nghĩa cho việc eiái quyết vụ án mà các đương sự 

chưa cung cấp thì Toà án có quyén yêu cầu họ cung cấp những tài liệu, 

chứne cứ đó. Nếu các chúng cứ mà đươniz sự cuna cấp có sự mâu thuẫn với 

nhau hoặc có nội dung khỏns rõ ràng thì Toà án yêu cầu họ trình bày thêm 

về những điếm có màu thuẫn hoặc những nội dung khõng rõ ràng đó. V í dụ: 

Theo quy định cùa pháp luật, người bị kiện có nghĩa vụ cung cấp cho Toà án 

bản sao văn bán quy phạm pháp luật mà căn cứ vào đó đế ra quyết định xử 

phạt vi phạm hành chính và trong Thông báo về nội dung đơn kiện Toà án đã 

có yêu cấu người bị kiện c ung cấp bản sao các văn bàn quy phạm pháp luật 

nói trên đổng thời cũng đã có yèu cầu giái trình rõ về những căn cứ mà 

người bị kiện dựa vào đó dể han hành quyết định hị khiếu kiện, nhữngjigười 

bị kiện chưa cung cấp hoãc giúi trình đầy dú thì Toà án có quyền yêu cầu 

người bị kiện cung cấp hoậc giải trình bổ sung.

- Yêu càu cơ quan lìành chính Nhà nước, tổ chức, cá nhân hữu quan 

cung cấp bằng chứn ẹ có  V nạhĩa cho việc ỹ ả i quyết vụ án.

Đó là việc Toà án yêu cầu cơ quan hành chính Nhà nước, tổ chức, 

cá nhân hữu quan cung cấp những tài liệu, chứng cứ mà các đương sự, 

dặc biệt là người khởi kiện hoặc người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan là 

cá nhân vì lý do khách quan nào đó, không thè có để cung cấp cho Toà 

án, mà chi các cơ quan hành chính Nhà nước, tổ chức, cá nhân mới có thể 

cung cấp được.
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- Xác minh tại chỗ.

Là một trong những hoạt động tô' tụng cùa Toà án khi giái quyết vụ án 

hành chính, đặc biệt là đối với việc giải quyết vụ án có liên quan đến khiếu 

kiện quyết định xử phạt hành chính có áp dụng biện pháp buộc tháo dỡ công 

trình xây dựng trái phép; khiếu kiện quyết định hành chính, hành vi hành 

chính trong việc áp dụng biện pháp buộc tháo dỡ nhà ò, công trình, vật kiến 

trúc kiên cố khác..., mà người khởi kiện có yêu cầu đòi bồi thường thiệt hại. 

Thông qua việc xác minh tại chỗ, Toà án thu thập được những tài liệu, chứng 

cứ cần thiết để làm căn cứ cho việc giái quyết vụ án được đúng pháp luật.

- Yêu cầu nẹười làm  chứng nhữníỊ vấn đé cần thiết.

- Kh i cơn thiết, Toà án có quyên tự mình hoặc tlìeo xêu cảu cùa dươì 1Հ 

sự tnừìg cấu giám định hoặc áp dụtìạ một sô'biện pháp khác.
3.2.3. Xem xét tính hợp pháp của quyết định xứ  lý hành chính bị 

khiếu kiện

3.2.3.1. Cân  cứ xem xét tính hợp pháp của quvết đ ịnh xử  lý vi 
phạm hành chính b ị khiếu kiện

Kh i giải quyết các vụ án hành chính nói chung, và khi g iả i quyết vụ 

án hành chính có liên quan đến quyết định xử lý vi phạm hành chính nói 

riêng, 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 bị khiếu kiện. V ì vậy, để việc giải 

quyết vụ án được đúng pháp luật, Toà án phải xác minh tại thời điểm ra 

quyết định hành chính hay có hành vi hành chính bị khiếu kiện có bao 

nhiêu văn bàn quy phạm pháp luât cúa những cơ quan nào quy định về 

lĩnh vực đó đang có hiệu lực thi hành đê xác định văn bản quy phạm pháp 

luật có giá trị pháp lý cao nhất.

Theo quy dịnh tại Điều 1 Luật Ban hành vãn bản quy phạm pháp luật 

thì hệ thống văn bản quy phạm pháp luật bao gồm:

1- Văn bản do Quốc hội ban hành: Hiến pháp, Luật, Nghị quyết;

Văn bản do Uỷ ban Thường vụ Quốc hội ban hành: Pháp lệnh, Nghị

quyết;
2- Vàn bản do các cơ quan Nhà nước có thẩm quyển khác ở trung 

ưcmg ban hành để thi hành vãn bản quy phạm pháp luật cùa Quốc hội, Ưỷ 

ban thường vụ Quốc hội:
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a) Lệnh, Quyết định cùa Chú tịch nước;

b) Nghị quyết, Nghị định cùa Chính phu; Ọuyết định, Chỉ thị của Thủ 

tướng Chính phủ;

c) Quyết định, Chi thị, Thông tư của Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan 

ngang Bộ, Thù trướng cơ quan thuộc՝ Chính phu;

d) Nghị quyết của Hội đồng Thấm phán T A N D  tối cao; Quyết định, 

Ch í thị, Thông tư cùa Viện trưởng Viện kiếm sát nhân dàn tối cao;

đ) Nghị quyết, Thông tư liên tịch eiữa các cơ quan Nhà nước có thẩm 

quyền, giữa cơ quan Nhà nước có thấm quyền với tổ chức chính trị - xã hội;

3- Vãn bản do Hội đồng nhân dân. Uỷ ban nhân dân ban hành để thi 

hành văn bản quy phạm pháp luật của Quốc hội, Uỷ ban thường vụ Quốc hội 

và văn bản của cơ quan Nhà nước cáp trẽn: vãn bán do Uỷ ban nhân dân ban 

hành còn để thi hành nghị quyết của Hội đổng nhân dân cùng cấp:

a) Nghị quyết của Hội đổng nhân dân;

b) Quyết định, Chi thị của Uỷ ban nhân dân.

Theo quy định tại Điểu 2 Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật 

thì Hiến pháp là luật cơ bán của Nhà nước, có hiệu lực pháp lý cao nhất.

Văn bản quy phạm pháp luật được ban hành phải phù hợp với Hiến 

pháp, bảo đảm tính thống nhất, thứ bậc hiệu lực pháp lý của văn bản trong 

hệ thống pháp luật.

Vãn bản quy phạm pháp luật do các cơ quan Nhà nước cấp dưới ban 

hành phài phù hợp với ván bản quy phạm pháp luật của cơ quan Nhà nước 

cấp trên.

Theo quy định tại Điều 80 Luật Ban hành vãn bản quy phạm pháp luật 

thì nguyên tắc áp dụng vãn bản quy phạm pháp luật được quy định như sau:

1- Vãn bản quy phạm pháp luật được áp dụng từ thời điểm có hiệu lực. 

Vãn bàn quy phạm pháp luật được áp dụng đôi với hành vi xảy ra tại thời 

điểm mà văn bản đó đang có hiệu lực.

Trong trường hợp vãn bản có quy định hiệu lực trở về trước, thì áp 

dụng theo quy định đó.

2- Trong trường hợp các văn bản quy phạm pháp luật có quy định khác 

nhau về cùng một vấn để, thì áp dụng vãn bản có hiệu lực pháp lý cao hơn.

3- Trong trường hợp các vãn bản quy phạm pháp luật về cùng một vấn 

để do cùng một cơ quan ban hành mà có quy định khác nhau, thì áp dụng 

quy định của văn bản được ban hành sau.
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4- Trong trường hợp văn bản quy phạm pháp luật mới không quy định 

trách nhiệm pháp lý hoặc quy định trách nhiệm pháp lý nhẹ hơn đối với 

hành vi xảy ra trước ngày vãn bản có hiệu lực, thì áp dụng văn bản mới.

3.2.3.2. Vê quyền hạn của Toà án khi i ỉ i í ì i  quyết vụ án hành 
chính dôi với khiếu kiện quyết định xử  lý vi phạm  hành chính

- Kh i giải quyết khiếu kiện đối với một quyết định hành chính, hoặc 

hành vi hành chính Toà án chi xem xét tính hợp pháp và ra phán quyết 

đôi với quyết định hành chính hay hành vi hành chính bị kiện đó, mà 

không tự mình ban hành quyết dịnh mới thay thế quyết định hành chính 

bị khiếu kiện và bị Toà án kết luận là trái pháp luật, cũng không xác định 

các quyền dân sự của công dân, pháp nhân, không xác định tội danh và 

áp dụng hình phạt.

- Khi xét xử một vụ án hành chính, Toà án có quyển:

+ Phán quyết về tính hợp pháp của quyết định hành chính, hành vi 

hành chính bị kiện.

+ Huỷ bỏ một phần hoặc toàn bộ quyết định hành chính, buộc chấm 

dứt hành vi hành chính trái pháp luật.

+ Buộc cơ quan hành chính Nhà nước bị kiện phải thực hiện trách 

nhiệm công vụ của mình theo quy định của pháp luật.

+ Buộc cơ quan hành chính Nhà nước bị kiện bồi thường hoặc khôi 

phục quyền, lợi ích hợp pháp của công dân, cơ quan, tổ chức đã bị thiệt hại 

do quyết định hành chính hoặc hành vi hành chính trái pháp luật hoặc việc 

không thực hiên trách nhiệm công vụ của mình gây ra.

֊ Kh i giải quyết vụ án hành chính, để có cân cứ kết luận quyết định 

hành chính bị khiếu kiện có hợp pháp hay không, trước hết phải xem xét 
quyết định hành chính đó có được ban hành theo đúng thẩm quyền, đúng 

trình tự và thủ tục ban hành quyết định hành chính theo quy định của pháp 

luật hay không và phải xem xét các văn bản pháp luật được dùng làm căn cứ 

ban hành quyết định hành chính, có còn hiệu lực hay không (hoặc đã có hiệu 

lực hay chưa) vào thời điểm ban hành quyết định; nội dung các điểu, khoản 

của các văn bản pháp luật này có phù hợp với nội dung và các tình tiết khách 

quan của vụ việc đang giải quyết hay không. Nếu thấy quyết định hành 

chính bị khiếu kiện không hợp pháp về hình thức (thẩm quyền ban hành, 

trình tự, thủ tục ban hành) hoặc không hợp pháp về nội dung thì tuỳ từng
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trưừmi hợp, Toà án tuyên huv toàn bộ hoặc một phần quyết định bị khiêu 

kiện đó. Nêu quyết định hành chính khôna hơp pháp vé hình thức (đặc biệt 

là vi phạm vể thẩm quyển, vi phạm vổ thời hiệu, thời hạn ban hành quyết 

định) hoặc toàn bộ nội duim đều khống hợp pháp hoặc tuy có một phần nội 

dung dược xác định là hợp pháp nhưne khône phải là phần riêng biệt thì Toà 

án phái tuyên huỷ toàn bộ quyết định hành chính đó. Còn đối với một quyết 

định hành chính mà trong nội dung có nhiều phần riêng biệt, độc lập với 

nhau thì Toà án chi tuyên huỷ phần quyết định của quyết định hành chính bị 

coi là trái pháp luật, còn phần đúng pháp luật có thế giữ nguyèn. không nhất 

thiết phai huý toàn bộ quyết định hành chính, (ví dụ: một quyết định xử phạt 

vi phạm hành chính, trorm đó có áp dụng cá hình thức xử phạt chính và hình 

thức xử phạt bố sung mà chi có căn cứ xác định việc áp dụng hình thức xừ 

phạt bổ sung là trái pháp luật thì Toà án chi tuyên huỷ phần hình phạt bổ 

suniỉ).

Khi tuyên huý quyết định hành chính, tuỳ từng trường hợp, Toà án cần 

quyết dịnh rõ là sau khi quyết định hành chính bị khiếu kiện đã bị tuyên huỷ 

thì cơ quan hành chính Nhà nước hoặc người có thẩm quyền trong cơ quan 

hành chính Nhà nước đã ra quyết định hành chính bị huỷ đó không được ra 

quyết định mới thay thế quyết định đã bị huv hoặc huỷ quyết định hành 

chính bị khiếu kiện để cơ quan hành chính Nhà nước hoậc người có thẩm 

quyền trong cơ quan hành chính Nhà nước đã ra quyết định hành chính bị 

tuvên huý ban hành quyết định hành chính mới theo đúng quy định của pháp 

luật. V í dụ:

+ Đối với một quyết định hành chính vé tịch thu tài sản nêu bị Toà án 

kêt luận là hoàn toàn trai pháp luật; hoặc một quyết định xử phạt vi phạm 

hành chính vi phạm thời hiệu xứ phạt... thi sau khi Toà án tuyên huỷ, cơ 

quan hành chính Nhà nước hoặc người cổ thám quyền trong cơ quan hành 

chính Nhà nước không được ra quyết định mới dò xứ lý tiếp.

+ Còn đối với một quyết định xử phạt vi phạm hành chính nếu bị kết 

luận là đã ban hành trái thủim quyén hoặc mức hình phạt là quá nặng đối với 

người vi phạm hành chính, thì Toà án tuyên huý để cơ quan hành chính Nhà 

nước hoặc người có thẩm quvển trong cơ quan hành chính Nhà nước ra 

quyết định xử phạt mới đúng theo quy định của pháp luật và phù hợp với 

tính chất, mức độ vi phạm.
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3.2.3.3. Xem xét tính hợp pháp của quyết định xử  lý vi phạm hành
chính

i) Xem xét tính hựỊ) pháp vê (hẩm quxén xử lý vi phạm hành chính.

Thẩm quyền xử lý vi phạm hành chính được quy định tại Pháp lệnh xử

lý vi phạm hành chính và các văn bản quy phạm pháp luật khác có quy định 

về xử phạt vi phạm hành chính trong các lĩnh vực: quốc phòng; an ninh, trật 
tự; quản lý thị trường; lĩnh vực thuế; lĩnh vực hái quan; lĩnh vực sản xuất, 

kinh doanh, thương mại và đầu tư; lĩnh vực ngân hàng, tín dụng; lĩnh vực lao 

động, báo hiểm xã hội; lĩnh vực đo lường và chất lượng hàng hoá; lĩnh vực 

bưu chính viễn thông; lĩnh vực kế toán và thống kê; lĩnh vực tài nguyên, môi 

trường; lĩnh vực giao thông vận tải; lĩnh vực văn hóa-xã hội; lĩnh vực y tế; 

lĩnh vực bảo vệ và kiểm dịch thực vật; lĩnh vực quản lý đất đai, nhà ở, xây 

dựng; lĩnh vực sở hữu công nghiệp; quản lv các công trình đê điều, thuỷ lợi; 

lĩnh vực quản lý hàng hải. hàng không...

Khi xem xét tính hợp pháp về thẩm quyền xử lý vi phạm hành chính 

cần chú ý quy định của pháp luật vể việc uỷ quyền xử lý vi phạm hành chính 

và quy định về nguyên tắc phân định thẩm quyền xứ lý vi phạm hành chính 

như đã được nêu ở mục 3.1.4 trên đây.

Nếu quyết định xử lý vi phạm hành chính bị khiếu kiện mà vi phạm 

quy định của pháp luật về thẩm quyền ban hành hoặc vi phạm quy định của 

pháp luật về việc uỷ quyển xứ lý vi phạm hành chính thì Toà án có căn cứ 

huỷ quyết định đó đê cơ quan hành chính Nhà nước hoặc người có thẩm 

quyển trong cơ quan hành chính Nhà nước ra quyết định xứ lý mới theo 

đúng quy định của pháp luật.

ii) Xem xét tính hợp pháp về thời hiệu xử phạt vi phạm hành chính, 

thời hạn ra quyết định xử phạt hành chính.

Theo quy định tại Điều 9 Pháp lệnh Xử  lý vi phạm hành chính thì thời 

hiệu xử phạt vi phạm hành chính là một năm, kể từ ngày vi phạm hành chính 

được thực hiện; thời hạn trên được tính là hai năm đối với vi phạm hành 

chính trong các lĩnh vực tài chính, xây dựng, môi trường, nhà ở, đất đai, đê 

điều, xuất bản, xuất khẩu, nhập khẩu, xuất cảnh, nhập cảnh, các hành vi 

buôn lậu, sản xuất, buỏn bán hàng giả; nếu quá các thời hạn nói trên thì 

không xử phạt, nhưng có thể bị áp dụng các biện pháp sau: Buộc khôi phục 

lại tình trạng ban đầu đã bị thay đổi do vi phạm hành chính gây ra hoặc buộc
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tháo dỡ công trình xây dựng trái phcp; buộc thực hiện các biện pháp khắc 

phục tình trạng ô nhiẽm mồi trườne sốnc, lây lan dịch bệnh do vi phạm hành 

chính gây ra; buộc bồi thườne thiệt hại do vi phạm hành chính gây ra đến

1.000.000 đổng; buộc tiêu huý vật phẩm gây hại cho sức khỏe con người, 

văn hoá phấm độc hại (theo quy định tại các điểm a, b và d khoản 3 Điểu 11 

Pháp lệnh này); còn đối với cá nhán bị khới lố. truy tô' hoặc có quyết định 

đưa vụ án ra xét xử theo thù tục tố tụng hình sự mà có quyết định đình chi 

đicu tra hoặc đình chi vụ án, thì bị xử phạt hành chính nếu hành vi có dấu 

hiệu vi phạm hành chính; thời hiệu xử phạt hành chính là ba tháng kể từ 

naày có quyết định đình chỉ.

Trorm thời hạn nêu trên, nếu cá nhân, tổ chức có vi phạm hành chính 

mới hoặc cố tình trốn tránh, cản trớ việc xử phạt thì không áp dụng thời hiệu 

nói trên.

Nếu khi đã quá thời hiệu nói trẽn mà cơ quan hành chính Nhà nước 

hoặc ncười có thẩm quyền trone cơ quan hành chính Nhà nước vẫn ra quyết 

định xứ phạt thì việc ra quyết định xử phạt đó đã vi phạm nghiêm trọng quy 

định cúa pháp luật. Nếu bị khiếu kiện thì Toà án có căn cứ huỷ quyết định 

đó và cơ quan hành chính Nhà nước hoặc người có thẩm quyền trong cơ 

quan hành chính Nhà nước không được ra quyết định mới để xử lý tiếp.

Theo quy định tại khoán 1 Điều 48 Pháp lệnh Xử  lý vi phạm hành chính 

thì trong thời hạn mười lãm ngày, kẽ từ ngày lập biên bản về vi phạm hành 

chính, người có thẩm quyền phải ra quyết định xử phạt; nếu có nhiều tinh tiết 

phức tạp. thời hạn trên có thể được kco dài, nhưng không được quá ba mươi 

ngày. Tuy trone điều luật trên không quy định rõ là nếu quá thời hạn trên thì 

không được ra quyết định xử phat, nhưng theo hướng dẫn của TA N D  tối cao 

và thực tiễn xét xử của các Toà án, nếu dã quá thời hạn nói trên mà cơ quan 
hành chính Nhà nước hoặc người có thẩm quyển trong cơ quan hành chính 

Nhà nước vẫn ra quyết định xử phạt thì việc ra quyết định xử phạt đó là trái 

pháp luật. Nếu bị khiếu kiện thì Toà án có căn cứ để huỷ quyết định đó và cơ 

quan hành chính Nhà nước hoặc người có thám quyển trong cơ quan hành 

ch.nh Nhà nước không được ra quyết định mới để xử lý tiếp.

iii) Xem xét tính hợp pháp của nội dung quyết định xử lý vi phạm 

hành chính

Theo quy định tại khoản 1 Điều 46 P LT T G Q C V A H C  (đã.được sửa 

đổ., bổ sunií) thì khi xét xử, Hội đồn" xét xử vụ án hành chính phải xác định
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đầy đủ các tình tiết của vụ án bans cách nghe ý kiên của 11«ười khởi kiện, 

người bị kiện, người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan hoặc người dại diện 

của đương sự, người bảo vệ quyển và lợi ích hợp pháp của đươruỉ sự, người 

làm chứng và người giám định (nếu có), ý kiến eúa Kiểm sát viên tham gia 

phiên toà về việc giải quyết vụ án, đối chiếu các ý kiến này với các tài liệu, 

chứng cứ đã thu thập được và kết quá xét hòi tại phicn toà. Trên cơ sớ các tài 

liệu, chứng cứ thu thập được và kết quà xét hói tại phiên toà, Hội đồng xét 

xử xem xét, đánh giá các tài liệu, chứng cứ và nội dung các vãn bản quy 

phạm pháp luật mà cơ quan hành chính Nhà nước hoặc nuười có thám quyền 

trong cơ quan hành chính Nhà nước dùng làm căn cứ đê ban hành quyết định 

hành chính hoặc để thực hiện hành vi hành chính bị khiếu kiện có phù hợp 

với thực tê khách quan và đúng pháp luật hay khỏne, từ đó đê có căn cứ ra 

quyết định chấp nhận (một phần hay toàn bộ) veu cầu cùa người khởi kiện 

hay bác yêu cầu khởi kiện. Những tình tiết đã được chứns minh, những 

chứng cứ, căn cứ pháp luật đế giải quyết vụ án phái được thế hiện tron Sĩ bán 

án. Phần quyết định của bản án phái phù hợp với những tình tiết khách quan 

cúa vụ án. Nếu phần quyết định trong bán án, quyết định man2  tính chất 

phiến diện, một chiều chỉ nghiêng về người khới kiện hoặc người bị kiện; chi 

dựa vào suy luận chủ quan mà khỏng dựa vào các chứns cứ đã dược chứng 

minh, xem xét tại phiên toà thì không phù hợp với những tình tiết khách 

quan của vụ án, làm cho bản án, quyết định không đúng pháp luật.
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I. KỸ NĂNG XÉT XỬ sa THẨM

1. K Ỷ  N Ă N G  C H U Ẩ N  b ị  x é t  x ử  v ụ  á n  h ì n h  s ự

Chuẩn bị xét xử là công việc quan trọne của Thẩm phán được phân 

cóng chủ tọa phiên toà. Xét xử tại phiên toà có được tốt hay không, bản án 

có chính xác hay không phụ thuộc rát nhiều vào kết quả chuẩn bị xét xử. V ì 

vậy, trước khi mở phiên toà, Thẩm phán cần làm tốt các công việc sau đây:

1. Nghiên cứu hồ sơ vụ án;

2. Trao đổi với Viện kiểm sát khi thấy cẩn thiết;

3. G iả i quyết yêu cầu cùa người tham íỉia tô' tụng;

4. Ra các quyết định cần thiết;

5. Lập kế hoạch xét hỏi;

6. Tiến hành các cõng việc cần thiết cho mở phiên toà.

1.1. Nghiên cứu hồ sơ vụ án

/././. N ộ i dung nghiên cứu hổ sơ
Thẩm phán nghiên cứu hổ sơ vụ án cần làm rõ những vấn đề sau đây:

1.1.1.1. Thẩm  quyên xét xử

Thẩm phán phải xác định vu án có thuộc thẩm quyển xét xử của Toà 

án mình hay không; có cẩn chuyển vụ án, tách, nhập vụ án không.

Trả lời câu hỏi trên phải xem xét thẩm quyền xét xử theo các dấu hiệu

sau:

- Tính chất nghiêm trọng, phức tạp cùa tội pham: phải xác định hành 

vi phạm tội của bị cáo tương ứng với điều khoản nào trong Phần tội phạm 

của BLHS. Nếu hành vi phạm tội thuộc điéu khoàn mà BLH S quy định hình 

phạt từ 7 nãm tù trở xuống, trừ các tội xâm phạm an ninh quốc gia và 10 tội 

quy định tại khoản 1 Điều 145 BLTTHS thì vụ án thuộc thẩm quyền xét xừ 

của Toà án cấp huyện; các trường hợp còn lại thuộc thẩm quyền xét xử của 

Toà án cấp tỉnh. Đối với một sỏ' tội thuộc thẩm quyển xét xử của Toà án cấp 

huyện nhưng đó là vụ án phức tạp, có nhiều tình tiết khó đánh giá thống nhất
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về tính chất vụ án hoặc liên quan đến nhiều cấp, nhiều ngành; vụ án mà bị 

cáo là Thẩm phán, Kiêm  sát viên, sỹ quan công an, cán bộ lãnh đạo chú chốt 

cấp huyện, người nước ngoài, người có chức sắc cao trong tôn giáo hoặc có 

uy tín cao trong dân tộc ít người thì Thẩm phán báo cáo lãnh đạo đế chuyến 

lên Toà án tỉnh xét xử.

- Đ ịa điểm thực hiện tội phạm hoặc nơi kết thúc diều tra: phái xác định 

nơi bị cáo thực hiện tội phạm. Nếu nơi thực hiện tội phạm thuộc lãnh thổ của 

Toà án nào thì thuộc thẩm quyền xét xử cùa Toà án đó. Trường hợp không 

xác định được nơi thực hiện tội phạm thì nơi tiến hành điều tra và kết thúc 

việc điều tra vụ án là nơi có thẩm quyền xét xử vụ án.

- Người thực hiện tội phạm: phải xác định bị cáo bị truy tô' có thuộc 

đối tượng xét xử của Toà án quân sự hay không. Nếu thuộc đối tượng xét xử 

của Toà án quân sự mà T A N D  đang thụ lý thì chuyên vụ án cho Toà án có 

thẩm quyền xét xử. Nếu Toà án quân sự thụ lý vụ án nhưng bị cáo không 

thuộc đối tượng xét xứ của Toà án quân sự cũng phải chuyến vụ án cho 

TA N D  có thẩm quyền.

Khi xác định một vụ án cụ thể có thuộc thẩm quyén xét xử của Toà án 

mình hay không, Thẩm phán phải đồng thời xác định cả 3 dấu hiệu nêu trên. 

Chỉ trên cơ sở xem xét kỹ tùng dấu hiệu mới có thể xác định chính xác thẩm 

quyền xét xử. Nếu bỏ sót một dấu hiệu nào khỏng được xem xét thì có thể 

dẫn đến xét xử sai thẩm quyền, vi phạm nghiêm trọng thủ tục tố tụng hình sự 

và bản án sẽ bị Toà án cấp trên huỷ để chuyển vụ án đến nơi có thẩm quyền 

xét xử.

7.7.7.2. Thủ tục tô'tụnẹ trong điêu tra, truy tô'

Thẩm phán phải kiểm tra toàn bộ hổ sơ để xác định trong quá trình 
điều tra, truy tố, cơ quan điều tra hoặc Viện kiểm sát có vi phạm nghiêm 

trọng thủ tục tô' tụng hay không. Nếu thấy có vi phạm nghiêm trọng thủ tục 

tố tụng như: bức cung, nhục hình, không có chữ ký của bị can trong biên bản 

hỏi cung... phải trả hổ sơ để điểu tra bổ sung.

1.1.1.3. Vấn đề áp dụng, thay đổi, huỷ bỏ biện pháp ngăn chặn

Thẩm phán phải kiểm tra các biện pháp ngãn chặn đã được áp dụng,

đối chiếu với những quy định tại chưcmg V  BLTTHS xem các biện pháp 
ngăn chăn dược áp dụng đã đúng pháp luật chưa; nếu bị cáo đang tại ngoại 

thì có cần áp dụng biện pháp tạm giam không; có cần huý bỏ hoặc thay đổi
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biện pháp ngàn chặn nào không. Trong trường hợp cần áp dụng, thay đổi 

hoặc huỷ bỏ biện pháp ngăn chặn thì phải giái quyết ngay. Đối với những 

biện pháp ngân chận thuộc thẩm quyền của Chánh án phải báo cáo đề xuất 

để Chánh án quyết định.

ỉ  .1.1.4. Vấn đề chứnẹ cứ  của vụ án

Thẩm phán phải nghiên cứu toàn bộ hồ sơ vụ án để xác định đã có đủ 

tài liệu, chứng cứ làm sáng tỏ nội dung vụ án chưa; có tội phạm xảy ra hay 

không; bị cáo có phải là người thực hiện hành vi bị truy tố không; hành vi 

của bị cáo có cấu thành tội phạm không. Trong trường hợp thấy thiếu chứng 

cứ quan trọng phải trả hồ sơ để điều tra bổ sung.

/./.7.5. Vấn đề định tội và viện dẫn pháp luật trong bản cáo
trạn ẹ

Trên cơ sở nghiên cứu toàn diện hồ sơ vụ án, Thẩm phán phải đánh giá 

việc truy tô' của Viện kiểm sát có cơ sở pháp luật không; việc định tội và 

viện dẫn pháp luật trong bản cáo trạng (điều khoản BLHS, các văn bản pháp 

luật khác) đã đúng chưa. Nếu thấy việc truy tô' không đúng phải trao đổi với 

V iện kiểm sát để trả hồ sơ điều tra bổ sung.

1.1.1.6. Vấn đê xử  lý vật chứnẹ

Thẩm phán phải* xem xét các vật chứng của vụ án đã được thu thập 

xem có vật chứng nào không cần thiết phải đưa ra phiên toà mà cần xử lý 

ngay trước khi xét xử hay không; có cần phải áp dụng những biện pháp cần 

thiết để bảo đảm bồi thường thiệt hại hoặc bảo đảm cho việc áp dụng hình 

phạt bổ sung như phạt tiền, tịch thu tài sản... hay không. Nếu có phải báo 

cáo với Chánh án để quyết định.

ỉ .1.1.7. Cần  phả i ra  quyết định nào tronՀ g ia i đoạn chuẩn b ị xét
xử

Trên cơ sở nghiên cứu hổ sơ vụ án, Thẩm phán phải ra một trong 

những quyết định quy định tại khoản 2 Điều 151 BLTTHS. Nếu thấy hồ sơ 

vụ án đủ điều kiện đưa ra xét xử thì Thẩm phán ra quyết định đưa vụ án fa 

xét xử hoãc tuỳ từng trường hợp mà ra quyết định trả hổ sơ để điều tra bổ 

sung, đình chỉ hoặc tạm đình chỉ vụ án.
1.1.2. Phương pháp nghiên cứu hồ sơ
Phương pháp nghiên cứu hổ sơ là một kỹ năng quan trọng của Thẩm 

phán khi tham gia xét xử vụ án hình sự. Có phương pháp nghiên cứu khoa
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học sẽ giúp Thẩm phán nhanh chóng nấm vững nội dung vụ án, hiểu được 

bản chất của vấn để mà không mất nhiều thời gian, không bị ảnh hưởng bởi 

quan điểm của cơ quan tiến hành tố tụng khác. Qua thực tiễn xét xử thấy có 

hai phương pháp nghiên cứu chính:

- Phương pháp nghiên cứu hồ sơ theo trình tự tố tụng (phương pháp 

tổng hợp). Sử dụng phương pháp này, Thẩm phán nghiên cứu các tài liệu 

trong hổ sơ theo thứ tự thời gian xảy ra sự việc, bắt đầu nghiên cứu từ quyết 

định khởi tố vụ án đến kết luận điều tra và bản cáo trạng. Thông thường tài 

liệu trong hồ sơ vụ án được sắp xếp thành các nhóm sau:

+ Nhóm ỉ : Các tài liệu về khởi tố vụ án, khởi tô bị can;

+ Nhóm 2: Các tài liệu vể thủ tục trong việc áp dụng, thay đổi, huv bỏ 

biện pháp ngản chặn;

+ Nhóm 3: Các tài liệu vể kết quả điều tra không thuộc lời khai của 

những người tham gia tô' tụng như: biên bản khám xét, biên bản thu giữ vật 

chứng, thông báo kết quả giám định, biên bản nhận dạng, biên bản thực 

nghiệm điều tra v.v...;

+ Nhóm 4: Các biên bản ghi lời khai của người tham gia tố tụng;

+ Nhóm 5: Các tài liệu về nhân thân bị can;

+ Nhóm 6: Các tài liệu về kết thúc điều tra;

+ Nhóm 7: Các tài liệu về truy tố;

+ Nhóm 8: Các tài liệu bổ sung khi hồ sơ chuyển sang Toà án.

Từ nhóm 1 đến nhóm 6, các tài liệu do cơ quan điều tra sắp xếp. Trong 

những vụ án đổng phạm, các tài liệu ở nhóm 1 và nhóm 6 được giữ nguyên. 

Các tài liệu ở nhóm 2, 3, 4, 5 Cơ quan điếu tra thường xếp theo vị trí của các 

bị can trong vụ án. Bị can có vị trí quan trọng xếp trước, ít quan trọng xếp 

sau.

Nắm được cách sắp xếp tài liệu trong hồ sơ sẽ giúp Thẩm phán nghiên 

cứu một cách toàn diện, không bị bỏ sót.

Ưu điểm của phương pháp nghiên cứu hồ sơ theo trình tự tố tụng là 

bảo đảm tính khách quan khi nghiên cứu; Thẩm phán không bị ảnh hưởng, 

chi phối bởi quan điểm của Cơ quan điểu tra, Viện kiểm sát. Nhưng nhược 

điểm của phương pháp là ở chỗ Thẩm phán không tận dụng tối đa được kết 

quả của quá trình điều tra đã được Cơ quan điểu tra và Viện kiểm sát tổng 

hợp đưa ra kết luận. Mật khác, nghiên cứu theo phương pháp này thường mất 

nhiều thời gian mới nắm được toàn bộ nội dung vụ án.
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- Phương pháp nghiên cứu hổ sơ thôna qua việc kiểm tra tính hợp pháp 

và tính có căn cứ cùa các quyết định tố tụng của Cơ quan điểu tra, Viện 

kiểm sát. Theo phương pháp này. Thẩm phán nehiên cứu bản cáo trạng 

trước, sau đó mới nghién cứu các tài liệu khác có trong hồ sơ để kiểm tra 

tính xác thực, đúng đắn của quyết định truy tố.

Phương pháp này có ưu diểm mất ít thòfi gian, dễ nghiên cứu vì nội 

dung vụ án đã được nêu trong bán cáo trạng. Đọc xong bản cáo trạng Thẩm 

phán có thể nắm được nội dung cơ bản của vụ án. V ì thế phương pháp này 

giúp cho Thẩm phán tận dụng được kết quả nghiên cứu tổng hợp của Cơ 

quan điểu tra, Viện kiểm sát. Nhưng nhược điểm của phương pháp này là có 

thể làm Thẩm phán bị ảnh hưởng bởi kết luận, quan điểm của Cơ quan điều 

tra. Viện kiểm sát trong quá trình nghiên cứu.

V iệc áp dụng phương pháp này hay phương pháp khác là tuỳ thuộc vào 

kinh nghiệm của Thẩm phán. Tuy vậy, thực tiễn xét xử cho thấy các Thẩm 

phán thường áp dụng phương pháp thứ hai vì nó vừa dễ nghiên cứu lại mất ít 

thời gian, chỉ trong một số trường hợp cần thiết Thẩm phán mới nghiên cứu 

theo phương pháp thứ nhất.

Hồ sơ vụ án hình sự gồm nhiều loại tài liệu khác nhau, nên Thẩm phán 

phải đọc tất cả, tránh trường hợp chỉ chọn để đọc một số tài liệu mà Thẩm 

phán cho là quan trọng, còn các tài liệu khác thì bỏ qua. Nếu làm như vậy 

việc đánh giá chứng cứ của vụ án sẽ không toàn diện vì tình tiết của vụ án có 

khi lại được chứng minh bởi những chứng cứ trong các tài liệu mà Thẩm 

phán không nghiên cứu đến. Mật khác, từng loại tài liệu trong hồ sơ vụ án 

cũng có những đặc điểm riêng, nên Thẩm phán phải chú ý đến đặc điểm của 

từng loại tài liệu và ghi tóm tắt nội dung chính của từng loại tài liệu đã 

nghiên cứu để làm cơ sở cho việc xây dựng kế hoạch xét hỏi và giải quyết vụ 

án.

Trong quá trình nghiên cứu hồ sơ, đối với bất kỳ một nguồn chứng cứ 

nào cũng đều phải kiểm tra:

- Tính khách quan của chứng cứ;

- Tính liên quan của chứng cứ;

- Tính hợp pháp của chứng cứ.

Sau khi kiểm tra xong, sơ bộ đánh giá chứng cứ, còn việc đánh giá 

tổng hợp các chứng cứ để kết luận về vụ án thì chỉ được thực hiện khi đã 

nghiên cứu toàn bộ các tài liệu, chứng cứ trong hồ sơ vụ án.
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* K ỹ  năng nghiên cứu hồ sơ:

Khi nghiên cứu từng loại tài liệu Thẩm phán cần lưu ý:

1. Kiểm tra về thủ tục tố tụng

Sau khi kiểm tra hồ sơ đầy đủ về thủ tục tố tụng thì nghiên cứu đến nội 

dung của vụ án. Kh i kiểm tra thủ tục tỏ' tụng phải chú ý xem hồ sơ có bảo 

đảm các thủ tục tố tụng theo quy định của BLTTHS hay không. K iểm  tra 

quyết định khởi tố vụ án, quyết định khởi tố bị can, biên bản giao quyết định 

khởi tô' bị can để xác định ngày khởi tố vụ án, ngày khởi tố bị can, ngày bị 

can nhận được quyết định khởi tố; kiểm tra các lệnh bắt, biên bản bắt, lệnh 

tạm giữ, lệnh gia hạn tạm giữ; kiểm tra các lệnh tạm giam, xem ngày bị bắt, 

ngày được huỷ bỏ biện pháp tạm giam, ngày bắt lại để tính toán chính xác sô' 

ngày bị can đã bị tạm giam; kiểm tra các tài liệu về nhân thân của bị can như 

sơ yếu lý lịch, trích lục tiền án, bản sao giấy khai sinh (nếu bị can là người 

chưa thành niên)...

2. Đọc cáo trạng

Để hiểu về nội dung vụ án, các hành vi phạm tội của bị can; số bị can 

bị truy tố theo các điểu khoản của BLHS; yêu cầu giải quyết bồi thường thiệt 

hại, nếu có.

Kh i đọc bản cáo trạng cần ghi lại các hành vi theo tội danh mà V iện 

kiểm sát đã truy tố, những hành vi bỏ sót không truy tô' (ghi tất cả mọi hành 

vi); ghi tội danh, điều khoản BLHS mà Viện kiểm sát truy tố; yêu cầu giải 

quyết bồi thường thiột hại; những chứng cứ nào được V iện kiểm sát dùng 

làm càn cứ xác định tội phạm, người phạm tội, những tình tiết tăng nặng, 

tình tiết giảm nhẹ trách nhiộm hình sự của bị can để trong quá trình nghièn 

cứu Thẩm phán lưu ý đến các tình tiết này một cách đầy đủ.

3. Đọc kết luận điều tra
Để hiểu vể diễn biến của tội phạm, các chứng cứ mà Cơ quan điểu tra 

dùng để chứng minh tội phạm, ý kiến để nghị giải quyết vụ án của Cơ quan 

điểu tra.

Ghi cụ thể những hành vi nào, người thực hiên hành vi phạm tội nào 

nêu trong kết luân điều tra, nhưng không được nêu trong cáo trạng; xác định 

xem có tình tiết nào có liên quan đến vụ án mà V iện  kiểm sát không đưa vào 

cáo trạng hay không.

Ghi những hành vi có nêu trong cáo trạng nhưng không đề cập trong 

kết luận điều tra, hoặc có đế cập nhưng rất chung chung, không có chứng cứ
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vững chắc. Cần nghiên cứu, ghi chép các nội dung trên đê xem kết luận điểu 

tra vụ án và bản cáo trạng có mâu thuẫn gì không, nếu có thì tại sao. Ghi 

quan điểm giải quyết vụ án của Cơ quan điều tra đc có thêm cơ sở giải quyết 

vụ án.

4. Đọc biên bân hỏi cunq bị can n ì các biên bản ẹhi lờ i khai của người 
thum gia ւօէսոՀ

* Đọc biên bản hỏi cung bị can xem bị can có nhận những hành vi nêu 

trong cáo trạng không, tư tưởng, động cơ, mục đích, việc thực hiện hành vi 

phạm tội, sự ăn nản hối hân của bị can (nếu bị can nhận tội). Trường hợp bị 

can không nhận tội thì nắm được các lý lẽ, chứng cứ mà bị can đưa ra để bào 

chữa cho mình. Kh i nghiên cứu lời khai cúa bị can cần lưu ý:

- Đọc các biên bản hói cung theo thứ tự thời gian và ghi lại:

+ Hành vi nào bị can nhận như bản cáo trạng (số bút lục);

+ Hành vi nào bản cáo trạng nêu nhưng bị can không thừa nhận, các 

căn cứ bào chữa cùa bị can chứng minh mình không có hành vi đó;

+ Hành vi nào ban đầu bị can nhận tội, nhưng sau đó không nhận nữa. 

(Ghi rõ nhận tội ծ lời khai nào, bút lục bao nhiêu);

+ Hành vi nào bị can nhận nhưng bản cáo trạng chưa đề cập đến.

- Kiểm tra vể thủ tục tố tụng:

+ Biên bản hỏi cung đầu tiên có giải thích quyền và nghĩa vụ cho bị

can không. Đặc biệt lần đầu hỏi cung bị can về tội theo khung hình phạt có 

mức cao nhất là tử hình, bị can là người chưa thành niên, người có nhược 

điểm về thê chất hoặc tâm thần, điểu tra viên có giải thích cho bị can rõ về 

quyén bào chữa của họ theo quy định tại khoản 2 Điểu 37 BLTTHS hay 

không. Nếu bị can hoãc người đai diên hơp pháp của họ từ chói người bào 

chữa thì phải có biên bản này trong hồ sơ vụ án.

+ Biên bản hỏi cung có bị tẩy xoá, sửa chữa hay không. Nếu bị sửa 

chữa thì có chữ ký xác nhận của bị can không.

+ Chú ý xem biên bản ghi từng câu hỏi cùa Điều tra viên, câu trả lời 

của bị can hay biên bản do Điểu tra viên ghi tổng hợp lời khai rổi cho bị can 

ký nhận. Nếu biên bản hỏi cung do Điều tra viên tổng hợp ghi lại thì có 
trường hợp phản ánh chưa thật chính xác lời khai của bị can mặc dù bị can 

vẫn ký nhận. Kh i đọc các câu hỏi cần kiểm tra xem có hỏi ở dạng mớm 

cung, ép cung hay không; phần chữ ký của bị can chỉ có một chữ ký của bị 

can hay có ghi cả dòng chữ "đã đọc lại hoặc được nghe đọc lại biên bản ghi
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lời khai" rồi mới ký để xem biên bản hỏi cung có đúng các quy đinh của 

pháp luật tô' tụng hình sự hay không. Nếu thấy có tình tiết chưa rõ ràng, 

Thẩm phán cần đọc các tài liệu khác đê xác định cho chính xác.

* Đọc biên bản ghi lời khai của người làm chứng để hiểu rõ sự việc 

phạm tội xẩy ra có những người nào biết; họ xác nhận về các tình tiết cúa sự 

việc như thế nào, trên cơ sở đó mà giải quyết vụ án được đúng đắn. Khi đọc 

lời khai của người làm chứng cần chú ý xác định:

+ Người làm chứng trực tiếp hay gián tiếp biết được các tình tiết của

vụ án;

+ M ối quan hệ của người làm chứng với bị can, người bị hại;

+ Điều kiện khách quan của việc tiếp nhận tin tức: không gian, thời 

gian, địa điểm tiếp nhận tin tức;

+ Điều kiện chủ quan tiếp nhận tin tức: tinh thần, tuổi tác, nghề 

nghiệp, khả năng tiếp thu thông tin, nhận thức của người làm chứng..;

* Dựa vào những điểm trên, Thẩm phán đánh giá độ tin cậy, tír.h chính 

xác trong lời khai của người làm chứng.

* Đọc biên bản ghi lời khai của người bị hại, nguyên đơn dán sự, bị 

đơn dân sự, người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan đến vụ án.

- Đọc lời khai của người bị hại để nắm vững diễn biến của tội phạm, 

các hành vi thực hiện tội phạm của bị can, mức độ thiệt hại do hành vi pham 

tội gây ra, quan điểm yêu cầu giải quyết bồi thường thiệt hại. Kh i đọc cần 

chú ý đối chiếu giữa lời khai của các lần với nhau xem có sự phù hợp hay 

mâu thuẫn. Nếu có sự mâu thuẫn cần tìm nguyên nhân của mâu thuẫn để 
đánh giá sự thật vụ án.

- Đọc lời khai của nguyên đơn dân sự, bị đơn dân sự để có cơ sở giải 

quyết váh đé bổi thường thiệt hại trong vụ án. Thẩm phán cần ghi lại các yẽu 

cầu của nguyên đon, việc bồi thường của bị đơn và những vấn đề còn phải 

giải quyết bồi thường thiệt hại.
- Đọc lời khai của người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan đến vụ án để 

xác định những quyền lợi, nghĩa vụ nào có liên quan đến họ, tạo điều kiện 

cho việc giái quyết vụ án được chính xác.

* Trong vụ án có thể có nhiều biên bản đối chất. Biên bản đối chất 
giữa các bị can với nhau, giữa bị can với người làm chứng, người bị hại, giữa 

người bị hại với người làm chứng... Đọc các biên bản này giúp Thắm phán 

có thôm cơ sở để đánh giá các lời khai còn mâu thuẫn, đánh giá chứng cứ
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nào là khách quan, chứng cứ nào khône khách quan. Cần shi lại những điếm 

đã thống nhất giữa những người đối chàt và nhữnu điểm còn mâu thuẫn.

5. Đọc biên bán khám xét, khám nghiệm hiện trường, thu thập vật 

chứng, biên bán nhận dạng, biên bán thực nqlĩiệm điêu tra...

Kiểm  tra thủ tục tố tụng của các loại biên bản có đúng quy định của 

pháp luật không, như trong biên bản có ghi người chứng kiến không, nhũng 

đổ vật cần niêm phong có chữ ký của chủ đổ vật không...

Đối với các hoạt động điều tra có mục đích thu thập vật chứng phải 

chú ý nơi và cách thức tìm được vật chứng, các đặc điểm riêng của vật 

chứng, nắm vững quá trình thu thập vật chứng (qua khám xét, khám nghiệm 

hiện trường hay do người nào mang đến nộp). So sánh vật chứng với các 

chứng cứ khác để xác định sự thật.

6. Đọc kết luận giám định

Kiểm  tra các điều kiện, tài liệu mà cơ quan giám định đã xem xét để ra 

kết luận giám định có đảm bào không (sô lượng, chất lượng các đồ vật, tài 

liệu gửi đi giám định).

So sánh kết luận giám định với các chứng cứ khác của vụ án để đánh 

giá tính chính xác của kết luận giám định. Ghi lại những điểm chưa rõ hoặc 

có mâu thuẫn trong kết luận giám định. Nếu thấy cần thiết thì yêu cầu giám 

định bổ sung hoặc giám định lại.

7. Kiểm  tra giấy tờ về lý lich của bị can

Nghiên cứu lý lịch bị can để hiểu về nhàn thân của họ, làm cơ sở quyết 

định hình phạt được chính xác.

Khi đọc cần ghi lại tiền án, những lần và các biện pháp xử lý vi phạm 

hành chính, xử lý kỷ luật đối với bị can (nêu có), những điểm có mâu thuẫn 

trong lý lịch và kết quả tra cứu, ghi những vấn đổ chưa rõ để có thể hỏi tại 

phiên toà.

Chú ý việc xác nhận lý lịch phải do người có thẩm quyền ký và đóng 

dấu. Nếu những giấy tờ xác nhận lý lịch không có chữ ký của người có thẩm 

quyển hoặc không đóng dấu thì không có giá trị.

Trong trường hợp thấy lý lịch của bị can không rõ ràng và cũng không 

có tài liệu nào phản ảnh việc cơ quan điều tra đã làm đầy đủ trách nhiệm của 

mình vế việc xác minh thì trả lại hỗ sơ để điểu tra bổ sung. Nếu trong hồ sơ 

có đủ tài liệu chứng minh rằng cơ quan điều tra đã làm đầy đủ trách nhiệm 

của mình nhưng vẫn không làm rõ được lý lịch của bị can hoặc trường hợp
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bị can ngoan cố không chịu khai báo vể lý lịch của mình mà Viện kiểm sát 

vẫn ra quyết định truy tố thì Toà án vẫn quyết định đưa vụ án ra xét xử. Tuy 

nhiên, trước khi đưa vại án ra xét xử cần hỏi lại cơ quan điều tra xem có thêm 

tài liệu gì khác về lý lịch của bị can hay không'42’. Phải xem trong hồ sơ đã 

có thông báo tàng thư cản cước can phạm hay chưa. Nếu chưa có, phải yêu 

cầu cơ quan công an cung cấp.

8. Đọc biên bán giao nhận cáo trạnẹ

Chú ý xem bị can có đổng ý với nội dung của bản cáo trạng hay 

không. Nếu không đồng ý thì ý kiến của bị can như thê nào. Bị can có đưa ra 

được những chứng cứ gì để bác bỏ một phần hay toàn bộ nội dung quyết 

định truy tố hay không. Thông thường những bị can đồng ý với nội dung của 

bản cáo trạng thì ra phiên toà sẽ nhận tội, ít phản cung, còn bị can không 

chấp nhận nội dung của bản cáo trạng sẽ không nhận tội và thường thay đổi 

lời khai. Trường hợp bị can không đồng ý với nội dung của bản cáo trạng, 

Thẩm phán cần nghiên cứu kỹ các chứng cứ khác để xác định sự thật vụ án.

9. Các loại giấy tờ, tài liệu khác

Tuỳ thuộc vào từng vụ án cụ thể sẽ có những loại giấy tờ tài liéu khác 

để làm rõ các tình tiết của vụ án như: các biên bản xác minh của cơ quan 

điều tra, V iện kiểm sát, các nhận xét và đề nghị của các cơ quan đcàn thể, 

đơn từ khiếu nại và yêu cầu của những người tham gia tố tụng... Thản phán 

cần đọc tất cả mà không được bỏ qua bất cứ một loại giấy tờ nào.

Kh i nghiên cứu hổ sơ một vụ án có liên quan đến nghiệp vụ một số 

ngành như: G iao thông vận tải, Ngoại thương, Ngân hàng... Thẩm phán cần 

tìm hiểu các vân bản pháp luật quy định vể nghiệp vụ của các ngành đó để 

giải quyết vụ án được chính xác.

Đối với các vụ án mà bản án bị huỷ để điều tra lại hoặc xét xử lại, 

ngoài các tài liệu về điều tra, truy tố còn có các tài liệu khác của Toà in  như: 

Bản án, quyết định, biên bản phiên toà... của Toà án cấp sơ thẩm, phú: thẩm, 

giám đốc thẩm. Thẩm phán phải nghiên cứu kỹ các tài liệu này để xét xử 

cho chính xác.

(42) Xem Thông tư  liê n  ngành sô' 0 3 Í ĨT L N  ngày 20-6-1992 của T A N D  tố i cao, V iện  kiểm sát 

nhân dán tố i cao, B ộ  N ộ i vụ (N a y  là  Bộ  C ông  an) hướng dẩn thực h iện một s ố  quy J ịnh cùa  

B L T T H S  vê lý  lịc h  của b ị can, b ị can.
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1.2. Trao đổi với Viện kiêm sát khi thấy cần thiết

BLTTH S không quy định cuộc họp trù bị là một thủ tục bắt buộc nên 

Toà án chí trao đổi với V iện kiêm sát trong những trường hợp cần thiết nhằm 

thực hiện tốt việc xét xử.

Theo Thông tư liên ngành số 01 ngày 8-12-1988 của T A N D  tối cao, 

V iện kiểm sát nhân dân tối cao, Bộ Nội vụ, Bộ Tư pháp thì Toà án cần trao 

đổi với Viện kiểm sát trong những trường hợp sau đây:

- Kh i Toà án thấy cần trả hồ sơ để Viện kiểm sát điều tra bổ sung, đổi 

tội danh nặng hơn hoặc áp dụng khung hình phạt nặng hơn;

- Khi Toà án thấy cần đình chi hoặc tạm đình chỉ vụ án;

- Khi cần nhập hoặc tách vụ án;

- Kh i cần chuyển vụ án cho Toà án khác giải quyết;

- Kh i chuẩn bị xét xử những vụ án điểm hoặc vụ án phức tạp;

- Các trường hợp cần thiết khác.

Thủ tục tiến hành trao đổi:

- M ờ i Kiểm  sát viên cùng trao đổi (thông báo rõ thời gian, địa điểm 

tiến hành trao đổi). Những trường hợp bình thường thì Thẩm phán trao đổi 

với Kiểm  sát viên, trường hợp phức tạp thì báo cáo Chánh án để trao đổi với 

lãnh đạo Viện kiểm sát. Nếu xét thấy cần thiết thì có thể mời đại diên Cơ 

quan điều tra cùng trao đổi.

- Bát đđu trao đổi, Thẩm phán nêu vấn đề để đại diện V iện kiểm sát 

cho ý kiến. Sau đó hai bên cùng thảo luận. Nếu hai bên thống nhất thì Toà 

án trá hổ sơ cho Viện kiểm sát điều tra bổ sung, thay đổi cáo trạng hoặc Toà 

án ra quyết định tạm đình chỉ, đình chỉ vụ án, chuyển vụ án.

- Sau khi trao dổi nếu không đạt được sự nhất trí thì mỗi bên vẫn tiến 

hành công việc theo chức năng của ngành mình, tức là nếu V iện kiểm sát 

không nhất trí, nhưng có căn cứ theo Điểu 154 Bộ luật TTHS thì Thẩm phán 

vẫn ra quyết định trả hồ sơ để điều tra bổ sung. Nếu kết quả điều tra bổ sung 

dẫn đến đình chỉ vụ án thì V iện kiểm sát ra quyết định đình chí vụ án và 

thông báo cho Toà án biết. Trong trường hợp Viện kiểm sát không bổ sung 

được những được nhũng vấn để mà Toà án yêu cầu và vẫn giữ nguyên quyết 

định truy tố thì trong thời hạn 15 ngày Toà án phải ra quyết định đưa vụ án 

ra xét xử.
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1.3. Giải quyết các yêu cầu của người tham gia tô tụng

Khi có đơn khiếu nại hoặc yêu cầu của những rmười tham gia tố íụng 

về việc điều tra vi phạm thủ tục tố tụng, điều tra không đầy đủ; đề nghi cho 

bị can tại ngoại chờ ngày xét xử; giám định bổ sung, điều tra bổ sung.. thì 

Thẩm phán phải xem xét giải quyết. Trường hợp không thuộc thẩm quyền 

của mình, thì Thẩm phán phải báo cáo lãnh đạo giải quyết, v í dụ huỷ bỏ biện 

pháp tạm giam, xử lý vật chứng...

1.3.1. Đối với người bào chữa và neười bảo vệ quyển lợi của đươnỉ sự, 

Thẩm phán cẩn tạo điều kiện để họ nghiên cứu hồ sơ vụ án. Nếu ho bào chữa 

cho bị cáo thì cấp giấy chứng nhận người bào chữa trong vụ án để họ thực 

hiện nhiệm vụ bào chữa.

Kh i người bào chữa hoặc người bảo vệ quyền lợi của đươna sự đưa ra 

các yêu cầu Thẩm phán phải lắng nghe họ trình bày và trong phạm vi quyền 

hạn của mình nếu giải quyết được vấn đề nào thì giải quyết, còn vấn đề nào 

của Hội đồng xét xử thì đề nghị họ ra phiên toà trình bày.

1.3.2. Đối với người bị hại, nguyên đơn dân sự, bị đơn dân sự, người 

có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan đến vụ án, nếu họ có yêu cầu thì Thẩm phán 

cần xem xét giải quyết. Trường hợp trong hồ sơ chưa có đủ các tài liệu để 

giải quyết việc bồi thường thiệt hại thì tiến hành thu thập thêm chứng cứ về 

vấn đề này để có cơ sở giải quyết phần dân sự trong vụ án bảo đảm đầy đủ 

và đúng pháp luật.

Ngoài ra, nếu xét thấy cần thiết, Thẩm phán có thể trao đổi với người 

giám định, yêu cầu họ giải thích về những điểm chưa rõ trong kết luận giám 

định; có thể gặp đại diện cơ quan, tổ chức để nắỉT '.’ừng quan điểm của họ 

trên cơ sở đó giải quyết vụ án đổi với nhũng vấn đề có liên quan đến họ 

chính xác.

1.4. Ra các quyết định cần thiết

1.4.1. Quyết định áp dụng, thay đổi, huỷ bỏ biện pháp ngán chặn

Sau khi nhận hồ sơ vụ án, Thẩm phán phải sơ bộ nghiên cứu xác định 

xem việc áp dụng, thay đổi hoặc huỷ bỏ biện pháp ngăn chặn với các bị can 

cần giải quyết như thế nào. Đối với những bị can đang tại ngoại, nếu không 

cần thiết phải áp dụng biện pháp tạm giam Thẩm phán có thể quyết định áp 

dụng biện pháp cấm đi khỏi nơi cư trú, bảo lĩnh. Đối với những bị can đang 

được tại ngoại, xét cần phải bắt để tạm giam hoặc nhũng bị can đang bị tạm
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giam xét không cần thiết phải tạm giam mà thay đổi bằng biện pháp ngăn 

chặn khác thì Thẩm phán báo cáo với Chánh án, Phó Chánh án Toà án quyết 

định.

- Đối với việc quyết định áp dụng biện pháp cấm đi khỏi nơi cư trú, 

bảo linh:

+ Thẩm phán triệu tập bị can đến trụ sở Toà án yêu cẩu bị can làm 

giấy cam đoan không đi khỏi nơi cư trú của mình; có mặt theo giấy triệu tập 

của Toà án đê nhận quyết định đưa vụ án ra xét xử; có mặt tại phiên toà theo 

đúng thời gian và địa điểm ghi trong quyết định đưa vụ án ra xét xử.

+ Trong trường hợp có căn cứ áp dụnc biện pháp "bảo lĩnh”, Thẩm 

phán yêu cầu cá nhân hoặc tổ chức nhận báo lĩnh phải làm giấy cam đoan 

không để bị can tiếp tục phạm tội và bảo đảm sự có mặt của bị can theo giấy 

triệu tập của Toà án. Thẩm phán thông báo cho người nhận bảo lĩnh biết về 

những tình tiết của vụ án có liên quan đến việc nhãn bảo lĩnh; giải thích cho 

người nhặn bảo lĩnh biết trách nhiệm của họ về việc vi phạm nghĩa vụ đã 

cam đoan. Trường hợp bị can là người chưa thành niên thì giấy triệu tập bị 

can đồng thời được gửi cho người đại diện hợp pháp của họ. Người đại diên 

hợp pháp cúa họ phải bảo lĩnh cho bị can. Trường hợp bị can hoặc người đại 

diện hợp pháp của họ không đến trụ sở Toà án theo giấy triệu tập lần đầu để 

làm giấy cam đoan, thì Toà án triệu tập lần thứ hai. G iấy triệu tập lần thứ hai 

được gửi cho UBND  xã, phườne đề nghị ƯBND xã. phường trực tiếp giao 

cho bị can. Trong giấy triệu tập lần thứ hai cán ghi rõ nếu bị can không có 

mặt theo giấy triệu tập này thì Toà án sẽ ra lệnh tạm giam theo khoản 1 Điều 

70 BLTTHS

- Đối với việc quvết định áp dụng, thay đổi hoặc huỷ bỏ biện pháp tạm

giam:

+ Thẩm phán phải báo cáo với Chánh án hoặc Phó Chánh án Toà án về 

nội dung Ọ1 án; vé việc Cơ quan diều tra, Viện kiểm sát đã áp dụng, thay đổi 

hoặc huỷ bỏ biện pháp ngăn chặn với từng bị can như thế nào và đề xuất rõ 

quan điển của mình trong việc áp dụng, thay đổi, huỷ bỏ biện pháp tạm 

giam, để Chánh án hoặc Phó Chánh án quyết định.

+ Nếu Chánh án hoặc Phó Chánh án đổng ý với đề xuất của Thẩm 

phán về vệc áp dụng, thay đổi, huỷ bỏ biện pháp tạm giam thì Thẩm phán

(4!| Xem Báocáo  sơ  kết công lá c  5 thúng (láu năm ỉ  989 của r A N D  tối cao.
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yêu cầu Thư ký phiên toà chuẩn bị lệnh hoặc quyết định đế Chánh án hoặc 

Phó Chánh án ký.
1.4.2. Quyết định trả hổ sơ diéu tra bổ sung

- Theo Điểu 154 BLTTHS, Thẩm phán ra quyết định trả hồ sơ cho 

Viện kiểm sát điều tra bổ sung trong những trường hợp sau đây:

+ Kh i cần xem xét thêm những chứng cứ quan trọng đối với vụ án mà 

không thế bổ sung tại phiên toà được;

+ Kh i có căn cứ để cho rằng bị can phạm một tội khác hoặc có đồng 

phạm khác;

+ Khi phát hiện có vi phạm nghiêm trọng thú tục tố tụng.

Trước khi ra quyết định cần chủ động trao đổi với V iện kiểm sát đê có 

sự thống nhất. Thẩm phán làm quyết định trả hồ sơ đê’ điéu tra bổ sung. 

Trong quyết định phải ghi rõ những vấn đề cần diều tra bổ sung. Những vấn 

đề này cần được ghi cụ thể, ngắn gọn, rõ ràng để việc điều tra bổ sur.g được 

đầy đủ, đúng pháp luật.

Kh i quyết định trả hồ sơ phải xem xét đến khả năng của cơ quan điều 

tra; xem xét điều kiện thực tế có th‘ể xác minh làm rõ được không và chi trả 

hồ sơ khi thấy thiếu chứng cứ quan trọng mà không thê bổ sung tại phiên toà 

được. Những vấn đề nào có thể bổ sung được tại phiên toà thì không yêu cầu 

điểu tra bổ sung. Chỉ được trả lại hồ sơ để điều tra bổ sung không quá hai 

lần.

- Sau khi ra quyết định, Thẩm phán yêu cầu Thư ký làm thủ tục trá hồ 

sơ cho Viện kiểm sát, nếu có bị can đang tạm giam thì thông báo cho Trại 

giam biết là hồ sơ vụ án đã được chuyển đến V iện kiểm sát để điều tra bổ 

sung, có vấn đề gì liên quan đến bị can thì Trại giam thông báo cho Viện 

kiểm sát. Về vật chứng của vụ án, khi trả hồ sơ. Toà án không cần trả lại 

Viện kiểm sát, trừ trường hợp Viện kiểm sát yêu cầu. Kh i quyết định trả hồ 

sơ điều tra bổ sung, Toà án xoá sổ thụ lý.
1.4.3. Quyết định tạm đình ch ỉ vụ án
Khi có nghi ngờ bị can không có nãng lực trách nhiệm hình sự theo 

quy định tại Điều 13 BLHS thì Toà án phải quyết định trưng cầu giám dịnh 

pháp y theo Điều 28 ] BLTTHS.

Khi Hội đổng giám định pháp y xác định bị can bị bệnh tâm thần 

nhưng vẫn phải chịu trách nhiệm hình sự thì Thẩm phán ra quyết đinh tạm 

đình chỉ vụ án và có thể ra quyết định áp dụng biện pháp bắt buộc chữa bệnh
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tại một cơ sờ y tế. Trường hợp Hội đõnii Giám định pháp y chứng nhận bị 

can bị bệnh hiểm nghèo thì Thám phán ra quyết dịnh tạm đình chi vụ án cho 

đến khi bị can khỏi bệnh.

Nếu bị can bỏ trốn trong eiai đoạn chuẩn bị xét xử sơ thẩm, việc tạm 

dinh chỉ vụ án được thực hiện theo Điều 162 BLTTHS và Thông tư Liên 

ngành số 03 /lT LN  ngày 7-1-1995 của TANDTC. VKSNDTC, Bộ Nội vụ (nay 

là Bó Công an) hướng dẫn một số quy định vé truy nã bị can, bị cáo trong 

giai đoạn truy tố và xét xứ; Thông tư sỏ 03/TT-BNV (C l 1) ngày 11-4-1997 

của Bỏ Nội vụ (nay là Bộ Công an) hướng dẫn việc truy nã người bị phạt tù 

và bị can đang được tại ngoại bỏ trốn.

Sau khi ra quyết định, Thẩm phán yêu cấu Thư ký giao các quyết định 

tạm đình chí vụ án cho bị can, người bào chữa, ngựời bị hại hoặc người đại diện 

hợp pháp cúa họ; gửi giấy báo cho nhữnc nsười tham gia tố tụng khác biết.
ỉ . 4.4. Quyết định đình ch ỉ vụ án
Sau khi nghiên cứu hồ sư vụ án, nếu thấy có một trong những cãn cứ 

sau dây thì Thẩm phán ra quyết dinh đình chi vụ án:

+ Người thực hiện hành vi nguv hiểm cho xã hội chưa đến tuổi chịu 

trách nhiệm hình sự;

+ Người mà hành vi phạm tội của ho dã có bàn án hoặc quyết định 

dinh chi vụ án đã có hiệu lực pháp luật;

+ Đã hết thời hiệu truy cứu trách nhiệm hình sự;

+ Tội phạm đã được đại xá;

+ Người thực hiện hành vi nguy hiểm cho xã hội đã chết, trừ trường 

hơp cần tái thẩm đối với người khác.

Nếu có căn cứ xác định không có sự việc phạm tội hoặc hành vi của bị 

cáo không cấu thành tội phạm, nhưng Viện kiêm sát không rút quyết định

truy tố thì Thẩm phán vẫn đưa vụ án ra xét xứ, mà không ra quyết định đình

chi vụ án, trừ các trường hợp được quy định tại điểm c, d mục 8 Nghị quyết 

sô 32/1999/QH 10 của Quốc hội và điếm 3, 4, 5 Thông tư liên tịch sô 

01/TTLT ngày 12/6/2000 của TANDTC-VKSNDTC-BTP-BCA .

Tnrớc khi ra quyết định đình chi vụ án cán giải quyết việc huỷ bỏ biện 

pháp ngăn chặn, trả lại dổ vật đã tạm giữ (nếu có) và các vấn đề khác có liên 

quan.

Đối với việc huỷ bỏ biện pháp ngăn chặn thì giải quyết như sau: Nếu 

bị can đang bị áp dụng cấm đi khói nơi cư trú, báo lĩnh thì Thẩm phán ra
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quyết định huỷ bỏ; nếu đang bị tạm giam, phải báo cáo Chánh án, Phó 

Chánh án ra quyết định huỷ bỏ biện pháp tạm giam.

Nếu có đồ vật đã bị tạm giữ, Thẩm phán phải báo cáo Chánh án hoặc 

Phó chánh án quyết định trả lại đổ vật đó cho chủ sở hữu hoặc người quán lý 

hợp pháp.

Tất cá nhũng vân đề có liên quan đến bị can được đình chỉ vụ án cũng 

phải dược giải quyết.

Trường hợp vụ án có nhiều bị can mà căn cứ để đình chí vụ án không 

liên quan đến tất cả các bị can thì Thẩm phán ra quyết định đình chi vụ án 

với từng bị can.

Thẩm phán yêu cầu Thư ký gửi quyết định đình chỉ vụ án cho Viện 

kiểm sát cùng cấp, giao quyết định này cho bị can, người bào chữa, người bị 

hại, người đại diện hợp pháp của bị can. Gửi giấy báo cho ոհսոԸ người tham 

gia tô' tụng khác biết.
1.4.5. Quyết định đưa vụ án ra xét xử
Sau khi nghiên cứu hồ sơ vụ án, Thẩm phán thấy không phải trả hồ sơ 

điều tra bố sung, tạm đình chi hoặc đình chỉ vụ án thì ra quyết định đưa vụ 

án ra xét xử trong những trường hợp sau:

+ Đủ chứng cứ đê xét xử.

+ Viện kiểm sát đã điều tra bổ sung và hoàn trả hồ sơ.

Nội dung quyết định đưa vụ án ra xét xừ cần phải ghi đáy đủ như quy 

định tại Điều 153 BLTTHS và được giao cho bị cáo, người đại diện hợp pháp 

của họ và người bào chữa.

Quyết định đưa vụ án ra xét xử cần ghi rõ các nội dung sau đây:

+ Họ tên, ngày, tháng, năm sinh, nơi sinh, nghề nghiệp, nơi cư trú của 

bị cáo;

+ Tội danh và điều khoản BLHS mà Viện kiểm sát viện dẫn đối với 

hành vi của bị cáo;

+ Ngày, giờ, tháng, năm, địa điểm mở phiên toà;

+ Xử công khai hay xử kín;

+ Họ tên Thẩm phán, Hội thẩm nhân dân. (Nếu có Thẩm phán và Hội 

thẩm nhân dân dự bị cũng ghi rõ),44);

1441 Xem Công văn số  3 8 /N C P L  ngày 4131 ỉ 989 cùa  T A N D  toi cao  vê v iệc gh i họ và lén  H ộ i 

thẩm nhân dân trong quyết đ ịnh đưa vụ án ra  xét xử.
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+ Họ tên Thư ký, Kiêm sát viên:

+ Họ tên người bào chữa, ncười bào vệ quyền lợi của đương sự (nếu 

có;, người phiên dịch (ncu có);

+ Họ tên những người dược triệu tập đế xét hỏi tại phiên toà.

+ Vật chứng cần đưa ra xem xét tại phiên toà.

Thẩm phán yêu cầu Thư ký siao quvết định đưa vụ án ra xét xử cho bị 

cáo, người đại diện hợp pháp cùa họ và Iiíiười bào chữa, chậm nhất là 10 

ngày trước khi mở phiên toa'"51.

Trong trường hợp xét xứ vắng mặt bị cáo thì Quyết định đưa vụ án ra 

xét xử và bản cáo trạng được giao cho người bào chữa hoặc người đại diện 

hợp pháp của bị cáo; Quyết định đưa vụ án ra xét xử cần phải được niêm yết 

tại trụ sớ chính quyền xã, phườns, thị trân nưi cư trú hoặc nơi làm việc cuối 

cùng cúa bị cáo.
ỉ . 4.6. Quyết định chuyến vụ án
Việc chuyển vụ án được thực hiện theo quy định tại Thông tư liên 

ngành số 02/TTLN ngày 12-1-1989 cùa TAN D TC -VKSN D TC -BN V  (nay là 

Bộ Công an)-BTP và kết luận của Chánh án TAN D TC  tại hội nahị tổng kết 

công tác ngành Toà án nãm 1990, Thông tư liên ngành số 01 ngày 1-2-1994 

của TAND TC-VKSNDTC-BTP hướng dẫn thẩm quyền xét xử của TAQS.

1.5. Lập  kê hoạch xét hói

Sau khi ra quyết định dưa vụ án ra xét xử, Thẩm phán phải lập kê 

hoạch xét hỏi. Kế hoạch xét hỏi cần tập trung vào làm sáng tó những vấn đề 

sau dây:

- Có sự việc phạm tội xảy ra hay không; hành vi của bị cáo bị truy tố 

có câu thành tội phạm khổng, nếu câu thành tôi pham thì tội gì;

BỊ cáo có phải là người thực hiện hành vi bị truy tố hay không; phạm 

tội do lỗi vô ý hay cố ý; bị cáo có năng lực trách nhiệm hình sự hay không; 

động cơ, mục đích phạm tội; trong vụ án có nhiều bị cáo thì phải xác định 

vai trò trách nhiệm của từng bị cáo.

- Những tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ trách nhiệm hình sự, những dặc 

điểm về nhân thân của bị cáo. Nếu vụ án nhiều bị cáo, phải làm rõ các tình 

tiết này đối với từng bị cáo.

''" 'X em  C ôm ỉ vàn 0 J /C V -T A N D T C  ngáy 11811990 cùa T A N D  tô i cao  vê việc triệu tập người 

bào chữa.
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- Tính chất, mức độ thiệt hại do hành vi phạm tội gày ra. V iệc làm rõ 

tính chất mức độ thiệt hại chảng những có ý nghĩa trong việc xác định tội 

phạm và quyết định hình phạt mà còn có ý nghĩa trong việc xác định mức 

bổi thường thiệt hại. Do vậy, cần phải xác định chính xác tính chất và mức 

độ thiệt hại do tội phạm gây ra.

- Nguyên nhân, điều kiện phạm tội. Kê hoạch xét hỏi phải đặt ra việc 

xác định nguyên nhàn và điều kiện phạm tội để thông qua côna tác xét xứ, 

Toà án góp phần vào việc phòng ngừa tội phạm, yêu cầu cơ quan tổ chức 

hữu quan có biện pháp khắc phục những sai lầm thiếu sót trona conn tác 

quản lý.

* Xức định trình tự xét hỏi:

ơ. Dự kiến hỏi bị cáo

- Xác định thứ tự hòi bị cáo: Trong một vụ án nếu có nhiéu bị cáo, cần

phải dự kiến nên hỏi bị cáo nào trước, bị cáo nào sau. Có thể dự kiến hòi bị

cáo có vai trò chính trước, bị cáo có vai trò phụ sau, bởi vì nếu hỏi bị cáo có 

vai trò phụ trước họ chỉ khai được một phần sự việc, còn hói bị cáo có vai trò 

chính trước họ có thể khai được nhiều tình tiết quan trọng về vụ án. Cũng có 

thể dự kiến đưa bị cáo khai nhận tội rõ ràng ra xét hỏi trước, đế các bị cáo 

khác khai sau không ihể che giấu được tội lỗi của mình.

- Đối với mỗi bị cáo phải xác định thứ tự hỏi về tùng sự việc theo từng 

tội mà bị cáo đã bị truy tố. Thấm phán cán dự kiến xét hỏi dối với từng hành 

vi, tùng sự việc của tùng tội; hỏi xone sự việc này mới hỏi sang sự việc khác.

- Kh i thấy lời khai của bị cáo này ảnh hưởng đến lời khai của bị cáo

khác thì dự kiến việc cách ly những bị cáo đó. Trong quá trình nghiên cứu

hổ sơ, nếu thấy có khả năng các bị cáo khai mâu thuẫn nhau thì dự kiến việc 

đối chất tại phiên toà.

Nếu bị cáo là người chưa thành niên hoặc người có nhược điểm vé thê 

chất hoặc tâm thần thì Thẩm phán phải dự kiến việc hỏi không chỉ đối với bị 

cáo mà còn cả với đại diện hợp pháp của họ.

b) Dự kiến việc hỏi những nẹười tham gia tố  tụng khác

- Dự kiến hỏi người làm chứng: Nếu trong vụ án có nhiểu người làm 

chứng phải dự kiến chọn người làm chứng có khả năng khai báo chính xác 

hỏi trước để nhanh chóng làm rõ sự việc, sau đó mới hỏi những người làm 

chứng khác. Cần hỏi để làm rõ mối quan hệ giữa người làm chứng với bị cáo 

và người bị hại; làm rõ các tình tiết của vụ án mà người làm chứng biết.
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Trường hợp nhiều người làm chứns, khai miìu thuẫn nhau, Thẩm phán 

phái có kế hoạch cách ly nhữtm người làm chứng khởne để cho họ nghe 

được lời khai của nhau. Nếu tháy murời làm chứna có the không dám khai 

trước mặt bị cáo thì dự kiến việc cách ly hị cáo khi họ khai.

- Dự kiến hỏi người bị hại. nguyên dơn dàn sự. bị đưn dân sự, người có 

quycn lợi nghĩa vu liên quan đến vụ án và đại diện hựp pháp cùa họ (nếu có).

Đối với nhũng người này. thườna họ chi khai báo vé những tình tiết có 

liên quan đến vấn đề bồi thườns thiệt hại hoặc những vấn đề liên quan đến 

quyền và nghĩa vụ của họ, nhưnc cũna có nhữna trường hợp họ biết về các 

tình tiết có liên quan đến vụ án. Người bị hại khỏnc chỉ khai về đòi bồi 

thườrni thiệt hại mà còn khai vể việc phạm tội cua bị cáo. V ì vậy, Thẩm phán 

phái nạhiên cứu kỹ hồ sơ đê dự kiên các vân đồ cần xét hỏi đối với họ cho 

thích hợp.
- Dự kiến hỏi người giám định,

Nếu thấy cần triệu tập người giám định tới phiên toà để hói họ về 

nhữnii vấn đề có liên quan đến kết luận giám định thì Thẩm phán phải dự 

kiến việc xét hỏi đối với họ. Cần hói họ về nhữns điểm chưa rõ hoặc có mâu 

thuẫn giữa kết luận giám định với các chứng cứ khác của vụ án. Trường hợp 

khỏns triệu tập người giám định, Hội đồng xét xử có thê công bố kết luận 

ạiám định.

Kh i xét hỏi bị cáo và những người tham gia tố tụng khác luật không 

quy đinh thứ tự bắt buộc hói người nào trước, người nào sau mà tuỳ vào từng 

vụ án cụ thể mà Thẩm phán xác định thứ tự xét hỏi hợp lý. Thực tiễn thì xét 

hỏi bị cáo trước rồi mới xét hỏi sang những người khác. Trong quá trình xét 

hói bị cáo, cần kết hợp với việc xét hỏi nhữne người tham gia tô' tụng khác 
để eiải quyết dứt điểm đối với từng sự việc vé từng tội của vụ án.

(■) Dự kiến việc đưa vật chứng, việc cônՀ bô những lờ i khai tại cơ quan 

diêu tra, tài liệu có trong hồ sơ vụ án và xem xét tại chỗ:
Khi lập kế hoạch xét hỏi, Thẩm phán cần phải dự kiến việc đưa vật r 

chứng trong vụ án ra xem xét. Việc đưa vật chứng ra là để xác định các tình 

tiết của vụ án nên cần dự kiến đưa vật chứng ra xem xét phù hợp với quá trình 

xét hỏi. Xác định chính xác, hợp lý thời điểm nào đưa vật chứng ra xem xét có 

ý nghĩa hết sức quan trọng đối với việc xác định sự thật của vụ án.

Thẩm phán phải dự kiên các câu hòi đối với người tham gia tố tụng để 

làm rõ vật chi'mg của vụ án. Đối với những vật chứng không thể đưa ra xem
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xét tại phiên toà thì Thẩm phán phải chuẩn bị ảnh, bicn bản thu giữ vật 

chứng đê’ có thể công bớ tại phiên toà.

Nếu thấy cần xem xét thực tế hiện trường hoặc một vật chứne cồng 

kềnh không thể đưa đến phiên toà được thì Thấm phán phải chuẩn bị kê 

hoạch cho việc xem xét tại chỗ (thực tế ít xảy ra trường hợp này).

Phải dự kiến kế hoạch cône bố tài liệu có trong hồ sơ vụ án và dư kiến 

các câu hỏi đối với đại diện cơ quan, tổ chức về những vấn để có liên quan 

khi xét thấy cần thiết. Chi công bố những lời khai tại cơ quan điều tra khi xét 

hỏi trong những trườne hợp sau:

- Lờ i khai của người được xét hòi tại phiên toà có mâu thuẫn với lời 

khai của họ tại cơ quan điều tra;

- Người được xét hỏi khône khai tại phiên toà;

- Người được xét hỏi vắng mật hoặc đã chết.

* Dự kiến phạm vi các câu hỏi và thời gian xét hỏi:

vể  nội dung câu hỏi. cẩn tâp trung làm sáng tỏ những vấn để phải 

chứng minh trong vụ án như hành vi phạm tội, yếu tố cấu thành tội phạm, 

tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ trách nhiệm hình sự của bị cáo, những thiệt hại 

do tội phạm gây ra và các tình tiết khác có liên quan đến tội phạm. Tránh 

việc hỏi lan man hoặc hỏi những sự việc không liên quan đến vụ án.

Về hình thức, việc đật câu hỏi phụ thuộc rất nhiều vào trình độ, nang 

lực và kinh nghiệm của bản thân Thẩm phán. Muốn có được cách đật câu hỏi 

phù hợp và có hiệu quả, Thẩm phán phải nghiên cứu kỹ hồ sơ vụ án, qua đó 

xác định được đặc điểm tâm lý và diễn biến tư tưởng của bị cáo, người làm 

chứng và những người khác để có thể chuẩn bị được những câu hói sao cho 

phù hợp đối với từng người, bảo đảm làm sáng tỏ được các tình tiết của vụ 
án. Câu hỏi phải rõ ràng, cụ thể, ngắn gọn và chính xác, không hiểu theo 

nhiều nghĩa; tránh việc đặt câu hỏi chung chung hoặc dài dòng, vừa hỏi vừa 

giải thích làm cho người bị hỏi không biết người hỏi muốn hỏi gì; không 

được đật câu hỏi có tính chất truy bức, mớm cung...
Cần phải tính toán thời gian trong khi xét hỏi sao cho vừa đảm bảo yêu 

cầu của việc xét hỏi đồng thời phải nhanh, gọn tiết kiệm thời gian cho những 

người đến tham dự phiên toà, phải dự tính trước thời gian xét hỏi đối với 

từng người, từng tội, từng sự việc sao cho vừa bảo đảm dân chủ, khách quan 

vừa lồng việc giải thích pháp luật để mọi người thấy rõ sự nghiêm minh của 

pháp luật.
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* Dự kiến các tình huôiìỊỉ có thi’ A ay ra

a) B ị cáo khai nhận lội:

Tinh huống này cổ the xáy ra hai trưòne h-.rp:

ơ  giai đoạn điều tra bị cáo đã nhặn tội. thậm chí nhận tội ngay lừ đầu 

hoặc tự thú và tại phiên toà vần ỉỉiĩr lời nhận tội cua mình. Nếu thấy nghi ngờ 

vé việc nhận tội của bị cáo hoặc thấy các chứng cứ khác trong vụ án đe 

chứnii minh bị cáo phạm tội còn thiếu thì Thám phán phải có kế hoạch xét 

hỏi đẽ kiểm tra, xác minh lời khai nhận tội dó có đúng hay khône trên cơ sở 

vạch ra những điểm bất hợp lý trona lời khai cùa bị cáo hay những điểm 

mâu thuẫn với các chứrm cứ khác của vụ án.

Bị cáo không nhận tội ớ giai đoạn điéu tra. nhưng tại phiên toà lại nhận 

tội. Thám phán phải có kế hoạch xét hỏi nhữne người khác để xác định lời 

nhận tội của bị cáo có đúng khôns. Lời nhặn lội này chí có thể được coi là 

chứnạ cứ, nếu phù hợp với các chứna cứ khác cùa vụ án.

b> B ị cáo khônq nhận tội hoặc chi nhận tội một phản

- Trường hợp bị cáo ngoan cô không nhận tội hoặc chí nhận một phần 

mà không nhận tất cả các hành vi phạm tội, các hành VI bị Viện kiểm sát 

truy lô: Thẩm phán phái có kế hoạch chuẩn bị các chứng cứ cần thiết để đấu 

tranh vạch rõ sự ngoan có cùa bị cáo, nhưng không được bức cung, móm 

cung mà phải biết cách đặt câu hói và sir dụng tài liệu, chứng cứ, vật chứng 

để chứng minh làm cho bị cáo không thể chối cãi được. Phải so sánh đối 

chiếu lời khai của bị cáo với lời khai người làm chứng, người bị hại, kết luận 

giám định, vật chứng, các tài lièu khác và có cách xét hòi thích hợp để chí rõ 

việc khai không đúng sự thật của bị cáo.

- Trường hợp bị cáo khai đã nhân tội do bi bức cung, dùng nhục hình 

trong giai đoạn điều tra: Thẩm phán cần giải thích cho bị cáo hiểu rằng Hội 

đổng xét xử chỉ ra bản án và quyết định trên cư sở những chứng cứ đã được 

xcm xét công khai tại phiên toà; đồng thời phái có kế hoạch xem xét lời 

phản cung đó có cân cứ hay không, có dâu hiệu vi phạm tố tụng trong hoạt 

động điéu tra hay không. Nếu nhận thấy lời chối tội cúa bị cáo là không có 

cAn cứ phải dự kiến kế hoạch xét hỏi đối với bị cáo trên cơ sở sử dụng các 

chứng cứ khác của vụ án dể kiểm tra. xác minh lời khai của bị cáo.

- Trường hợp bị cáo không nhận tội, qua nghiên cứu hổ sơ vụ án Thẩm 

phán thấy lời khai này có căn cứ thì kế hoạch xét hỏi cũng phải tập trung 

làm rõ các chứng cứ gỡ tội, bác bỏ chứng cứ buộc tội.
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c) B ị cáo không nói ạì khi dược hỏi

Trong trường hợp nàv, Thám phán phái giái thích pháp luật đê bị cáo 

hiểu việc thật thà khai báo là một tình tiết giám nhẹ trách nhiệm hình sự và 

động viên thuyết phục bị cáo khai báo. Nếu bị cáo không chịu nói gì thì 

Thẩm phán công bố lời khai trước đó của bị cáo trong giai đoạn điều tra và 

xét hỏi đối với những người khác, xem xét chứng cứ, tài liệu để làm rõ về 

hành vi phạm tội của bị cáo...

*  Sấp xếp hổ sơ vụ án d ể  chù dộnẹ khi xét hỏi
Tài liệu trong hồ sơ phải được phân loại, tập hợp, sắp xếp theo một thứ 

tự hợp lý, phù hợp với kế hoạch xét hòi và thuận tiện khi sừ dụng.

Tài liệu trong hồ sơ vụ án hình sự do cơ quan điểu tra sắp xếp, đánh số 

bút lục, Thẩm phán không sắp xếp, đánh số bút lục lại, chỉ đánh số vào các 

tài liệu bổ sung, số bút lục được đánh tiếp vào thống kê tài liệu do cơ quan 

điều tra dã lập. V ì vậy, để thuận tiện cho việc xét hỏi Thẩm phán cần phải 

ghi chép tổng hợp khi nghiên cứu hồ sơ vụ án, ghi rõ từng sự việc, từng tình 

tiết trong mỗi sự việc và sáp xếp đúng sô' thứ tự bút lục để tiện cho việc tìm 

kiếm khi cần thiết. Dự kiến khi tiến hành xét hỏi đối với người nào về tội 

nào thì cần có nhũng tài liệu, chứng cứ nào, chuẩn bị sẵn các tài liệu, chứng 

cứ đó, tránh việc lúng túng trong khi tìm và sử dụng tài liệu ở phiên toà. Tất 

cả các tài liệu, vật chứng cần đưa ra xem xét tại phiên toà phải được chuẩn bị 

sắp xếp để sử dụng cho thuận tiện.

1.6. Tiến hành các công việc cần thiết cho việc mở phiên toà
1.6.1. M ờ i H ộ i thẩm nhân dân tham g ia  xét xử  tạo điều kiện cho 

Hội thẩm nhàn dán nghiên cứu hồ sơ vụ án.
Sau khi đã nghiên cứu xong hồ sơ, lên kế hoach xét hỏi, cân cứ vào 

đặc điểm của mỗi vụ án cụ thể Thẩm phán mời Hội thẩm và tạo điểu kiện 

cho Hội thẩm nghiên cứu hồ sơ.

Khi mời Hội thẩm phải xem xét điều kiộn tham gia xét xử của Hội thẩm 

có tính đến yêu cầu xét xử, năng lực, kinh nghiệm của Hội thẩm. Đối với 

những vụ án có liên quan đến từng lĩnh vực như kinh tế, tài chính, ngân hàng, 

y tế  V.V.. thì mời các Hội thẩm am hiểu lĩnh vực đó để giúp Hội đồng xét xử 
nắm vũng thêm các văn bản pháp luật hoặc những vấn để liên quan nhằm tạo 

thuận lợi cho việc xét xử. Ngoài ra, khi mời Hội thẩm, Thẩm phán phải chú ý 

xem bị cáo trong vụ án có phải là người chưa thành niên, người có nhược điểm 

về thể chất, tâm thần, hay bị xử về tội theo khung hình phạt mà luật định có
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mức cao nhất là tử hình hay khóne, có phái là vụ án phức tạp cán Hội đổng xét 

xứ năm ne ười hay khôna đò háo cáo với Chánh án cho mời số lượng Hội thẩm 

đúng luật định. Thẩm phán cũniĩ phái chú ý xem eiữa những Hội thẩm dự kiến 
mời đô xét xử có quan hệ họ hàng với nhau không. Nêu họ thuộc vào những 

trưừne hợp luật quy định phái thay dổi, till mời Hội thấm khác. Trong nhũng 

trưừim hợp cần thiết Thẩm phán phái dự tính đốn khá năng tại phiên toà có sự 

thay dổi Hội thẩm cần mời Hội thám dư khuyết đế thay thế.

Mặt khác, Thẩm phán cán giúp Hội thẩm nghiên cứu những tài liệu 

chu yen trong hồ sơ hoặc trình bàv cho Hội thám rõ về nội dung vụ án đê họ 

có thế nghiên cứu hồ sơ nhanh mà vẫn đầy đù. Nếu cần thiết, Thẩm phán 

phái curiiz cấp và hướng dán Hội thám xem nhữns vãn bản. tài liệu có liên 

quan đến việc aiài quyết vụ án.

Trons khi giúp Hội thám nehiẽn cứu hổ sơ, Thẩm phán không được 

đưa ra những ý kiến, nhận định chú quan cua riêns mình để có thế làm ánh 

hườna đến sư đánh giá của Hội thẩm.

Khi Hội thám đã nghiên cứu xong, Thẩm phán phải trao đổi với Hội 

thám về kế hoạch xét hói tại phiên toà dế Hội thẩm nắm được nội dung những 

vấn đề cán xét hói. trình tự và thời eian xét hỏi... đê có được sự phối hợp thống 

nhát giữa Thẩm phán và Hội thẩm tại phiẽn loà, phát hiện những vấn đề mới 

có thế náy sinh. Nếu khi trao đổi, Hội thẩm có những ý kiến khác hoặc bổ 

SUIIS thêm vào kế hoạch xét hói, Thẩm phán phái xem xét, tôn trọng ý kiến 
của Hội thẩm, cùng phàn tích, trao dổi dể có kế hoạch xét hỏi cho thống nhất.

1.6.2. Lén lịch xét xứ
Trong lịch xét xử Thẩm phán phái fihi rõ vụ án được đưa ra xét xử, 

ngày, tháng, nảm, địa điếm mở phiên toà, dự định thời gian xét xử.

Lịch xét xử được íỊiiri cho:

- Viện kiểm sát cùng cấp.

֊ Trại tạm giam nơi giam giữ bị can đê dẫn giải bị can đến phiên toà;

- Đoàn luật sư;

- Cơ quan Công an đê cử người giữ trật tự nơi xét xử cũng như trong 

phòng xử án.
1.6.3. T riệu tập những người tham gia tô tụng đến ph iên toà

Việc triệu tập những người nào đến phiên toà là trách nhiệm của Thẩm 

phán theo yêu cầu của việc giải quyết vụ án. Thẩm phán phải xác định tất cả 

những người được triệu tập để xét hỏi tại phicn toà.
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Sau khi đã xác định được những người cần triệu tập, Thẩm phán phái có 

sổ triệu tập phiên toà, ghi tên, tuổi, địa chỉ của những người cán triệu tập vào 

sổ và giao cho Thư ký để Thư ký căn cứ vào đó mà viết và gửi uiấy triệu tập.

a) Triệu rập và ýao quyết định đưa vụ án rơ xét xử cho bị cáo

- Đối với bị cáo bị tạm giam, lệnh trích xuất bị cáo được cửi d è n  Ban 

Giám thị trại giam.

- Đối với bị cáo tại ngoại thì Thẩm phán ký giây triệu tập bị cáo đến 

phiên toà.

Căn cứ vào ngày xét xử, Thư ký phải giao quyết định đưa vụ án ra xét 

xử cho bị cáo trong thời hạn chậm nhất là mười ngày trước khi mở phiên toà.

Trường hợp bị cáo đang bị tạm giam, Thư ký phải đến trại tạm giam đê 

giao quyết định đưa vụ án ra xét xử cho bị cáo. Kh i giao phải lập biẽn bản và 

yêu cầu bị cáo ký nhận.

Trường hợp bị cáo được tại ngoại, Thư ký phải kết hợp VỚI chính 

quyền xã, phường, thị trấn nơi bị cáo cư trú hoặc cơ quan, tổ chức nơi bị cáo 

làm việc để giao cho bị cáo. Kh i giao quyết định phải lập biên bản yêu cáu 

bị cáo ký nhận.

Trong quá trình giao giấy triệu tập cho bị cáo, Thư ký phát hiện bị cáo 

trốn tránh hoặc đang ở nước ngoài thì phải báo cáo ngay cho Thẩm phán biết 

dể Thẩm phán đề nghị Chánh án hoặc Phó Chánh án ra quyết định áp dụng 

biện pháp tạm giam giao cho Cơ quan điều tra thực hiện lệnh bắt. Nếu cơ 

quan điểu tra không thực hiện được lệnh bắt do bị cáo bỏ trốn thì lập biên 

bản và thông báo cho Toà án; Toà án yêu cầu cơ quan công an ra quyết định 

truy nã bị cáo. Nếu thuộc trường hợp xét xử vắng mặt bị cáo, Thẩm phán 

phải làm các thủ tục xét xử vắng măt bị cáo được quy định tại Điều 162 

BLTTHS. Quyết định đưa vụ án ra xét xử phải được niêm yết tại trụ sở 

UBND  phường, xã, thị trấn nơi bị cáo cư trú hoặc tại cơ quan nơi bị cáo làm 

việc. Ngoài ra quyết định đưa vụ án ra xét xử và bản cáo trạng còn đuợc giao 

cho người bào chữa hoặc người đại diện hợp pháp của bị cáo.

b) Triệu tập những người khác

Khi viết giấy triệu tập những người khác Thư ký cũng phải càn cứ vào 

sổ triệu tập phiên toà của Thẩm phán và gửi giấy triệu tập ngay đê ho chuẩn 

bị điều kiện thực hiện nghĩa vụ hoặc bảo vệ lợ i ích tại phiên toà.

- Triệu tập nguyên đơn dân sự, bị đơn dân sự. Nếu nguyên đơn. bị đơn 

là cơ quan, tổ chức thì triộu tập người đại diện của cư quan, tổ chức;
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- Triệu tập người bị hại. Nếu [li!ười bị hai chết thì triệu tập ncười đại 
diện hưp pháp của họ:

- Triệu tập người có quyền lợi. nuhĩa vụ liên quan đến vụ án;

- Triệu tập người giám định, rnuíời phiên dịch;

- Triệu tập người bào chữa và neười báo vệ quyền lợi của đương sự.

Chú ỷ: Đôi với nhữiig trườne hợp bầt buộc phải có người bào chữa

theo luật định, Thám phán phái yêu cáu Thư ký liên hệ với Đoàn luật sư để 

đoàn luật sư cử người bào chữa cho bị cáo"1*'.
1.6.4. G ử i giấy mời cho đại diện các cư quan, tổ  chức liên quan hoặc 

cá nhàn cần có mặt tại phiên toà

Tuỳ thuộc vào yêu cáu đấu tranh phòng và chống tội phạm hay công 

tác tĩiáo dục, tuyên truyền pháp luật mà Thẩm phán xác định thành phần cần 

mời đến dự phiên toà như: Đại diện cơ quan, tổ chức, báo chí. Đài phát 

ihanh. truyền hình...

Đôi với trường hợp xét xứ lưu độns, Thẩm phán phải chuẩn bị các đảm 

báo vật chất cần thiết cho việc xét xử như: hội trường, vành móng ngựa, loa 

dài. phòng nghị án... Nếu thấy có những vấn để phức tạp từ phía người thủn 

của bị cáo hay các dương sự... phái bàn bạc phối hợp với chính quyển địa 

phưưng và các cơ quan liên quan để tổ chức bảo vệ phiên toà được tốt.

Trước ngày mở phiên toà, Thẩm phán phải kiểm tra lại toàn bộ công 

việc chuẩn bị cho việc mở phiên toà xem đã báo đảm chưa hay có vấn để gì 

mới phát sinh. Nếu chưa bảo đảm hoãc có vấn đề mới phát sinh phải áp dụng 

biện pháp cần thiết để giải quyết nhằm báo đảm cho phiên toà có thể tiến 

hành đúng kế hoạch.

2. KỶ NĂNG XÉT XỬ s ơ  THAM v ụ  ÁN HÌNH s ự
Xét xử tại phiên toà là khau quan Irọng của giai đoạn xét xử sơ thẩm. 

Dựa vào kết quả của việc điéu tra, xét hỏi, iranh luận tại phiên toà, Hội đổng 

xét xử ra bản án hoặc quyết định giải quyết mọi vấn đề của vụ án hình sự. 

Để xét xử được tốt, Thẩm phán phải nắm vững các quy định của Bộ luật 

TTHS vể thủ tục tố tụng tại phiên toà: những người cần có mặt tại phiên toà, 

thành phần Hội đổng xét xử, việc xét xử trực tiếp bằng lời nói và liên tục,

14,1 Xem Thông tư liên  ngành sỏ 03 ỈT T LN  ngày 71111995 cùa T A N D  tố i cao, V iện  kiểm sát 

nhăn d im  tỏi cao. Bộ  N ộ i vụ (nay là  Bỏ C ông  an).
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giới hạn của việc xét xử, ký luật phiên toil, việc rút quyết định truy tố cua 

Viện kiểm sát, việc ra bàn án và các quyết định của Toà án; nãm vữne thủ 

tục tiến hành các bước tại phiên toà và thành thục các kỹ năng xét xứ.

2.1. KỸ nâng điều khiển phần thủ tục bát đầu phiên toà

2.1.1. Những công việc Thẩm phán cần chuẩn bị đè H ộ i đỏng xét xứ  
vào phòng xử  án

a) Trao đổi với Hội thẩm nhãn dân tại phòng Nghị án đè thóna nhất 

chương trình làm việc.

b) Yêu cầu Thư ký kiểm tra sự có mặt cúa Kiếm sát viên, nhĩma người 

tham gia tố tụng, phổ biến nội quy phiên toà và báo cho Chù tọa biết để mời 

Hội đồng xét xử vào phòng xử án.
2.1.2. K ha i mạc phiên toà
a) Kh i Hội đồng xét xử vào phòne xử án, Thư ký yêu cầu moi người 

trong phòng xứ án đứng dậy. O iủ  tọa quan sát toàn bộ phòng xử án và cho 

phép mọi người ngồi xuống.

b) Thay mặt Hội đồng xét xử, Chú tọa đứng đọc quyết định đưa vụ án 

ra xét xử. Chú tọa đọc to. dõng dạc, chạm rãi để tãng tính uy nghi của phièn 

toà. Lưu ý: Trước khi đọc quyết định đưa vụ án ra xét xứ Chủ tọa phiên toà 

phải yêu cầu bị cáo đứng vào vành móng ngựa.

c) Chủ tọa yêu cầu Thư ký báo cáo về sự có mặt của những người được 

triệu tập.
2.1.3. G iả i quyết việc hoãn phién toà hay vẩn xét xử  kh i có người 

tham gia tổ tụng vắng mặt
Nếu có người tham gia tố tụng vdng mạt thì Chú tọa phiên toà để nghị 

Kiểm sát viên cho ý kiến và hỏi những người tham gia tố tụng xem có ai đề 

nghị hoãn phiên toà không. Sau đó Hội đồng xét xử xem xét và quyết định 

như sau:

a) Vắng mặt bị cáo

Bị cáo vắng mặt có lý do chính đáng phải hoãn phiên toà.

Vắng mặt bị cáo nhưng không trở ngại cho việc xét xử và họ đã được 

giao giấy triệu tập hợp lệ thì vẫn xét xử.

Vắng mặt người đại diện hợp pháp trong trường hợp bị cáo là người 

chưa thành niên hoặc có nhược điểm vể thể chất tâm thần phải hoãn phiôrs 

toà. Nếu người chưa thành niên không khai báo về địa chỉ, cơ quan điều tra 

đã xác minh làm hết trách nhiệm, nhưng bị cáo cố tình giấu địa chỉ, không
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xác đinh dược người dại diện hơp pháp hoặc các tố chức tham gia phiên toà 

thì không cán phái có neưừi dại diện hơp pháp'՝՛

h) vắnự mặt người bào chữa trong trường hợp Ttìà án ch i đinh thì íỊÌải

quyết như sau:
- Nếu b ị  cáo khône nhờ niíirời bào chữa, đồna thời từ chối việc Toà án• c  w  c

yêu cấu Đoàn Luật sư cử người bào chữa cho họ. thì Toà án lập biên bán có 

chữ ký của bị cáo hoặc người đại diện hợp pháp cúa bị cáo, đê vào hồ sơ vụ 

án và tiến hành xét xừ bình thườnu.

- Trưừns hợp bị cáo không nhờ rmười hào chữa nhưng không từ chối 

việc Đoàn Luật sư cử người bào chữa, nêu nsirời bào chữa vắng mặt mà 

khôiiii iỉửi bản bào chữa cho Toà án. thì Hội đồng xét xử hỏi lại bị cáo có 

yêu cáu có nsười bào chữa không, nếu bị cáo vần yêu cầu thì phái hoãn 

phìèn toà; nếu bị cáo khône yêu cầu thì vần tiến hành xét xử bình thường.

Vắntĩ mặt người bào chữa tro ne các trưừne hợp khác thì Hội đổng xét 

xứ hỏi bị cáo xem có yêu cầu hoãn phiên toà hay không, sau đó Hội đồng 

xét xử xem xét và quyết định. Nếu ntiười bào chữa váng mặt, nhưng có gửi 

trước bán bào chữa thì Toà án vần xét xứ1՜1*'.

c) vắnq mặt người bị hụi, nguyên dim dán sự, b ị dơn dân sự, nẹười có

C/IIXCH lợi, nghĩa VII liên quan đến vụ án hoặc những người d ạ i  d iện hợp p h á p  

cùa họ.

Nếu cần có lời khai của người bị hại tại phiên toà mới giải quyết chính 

xác vụ án về mặt hình sự thì Hội đồng xét xử cán hoãn phicn toà.

Nếu nhữna người bị hại, nguyên đơn dân sự, bị đơn dân sự, người có 

quyền lợi, nghĩa vụ liên quan đến vụ án hoặc người đại diện hợp pháp cùa họ 

đã có lời khai ở cơ quan điều tra và các chứng cứ của vụ án đã rõ ràng, đầy 

đù. sự vãng mặt của họ khôna trừ nuại gì cho việc xét xử, thì Hội đồng xét 

xử van tiến hành xét xử.

Nếu thấy sự vắng mặt của người bị hại, nguyên đơn dàn sự hoặc bị đơn 

dân sự chí trò ngại cho việc giai quyết vấn dé bổi thường thì Hội đồng xét xử

1 A'em ThõniỊ rư Ilẽn ngành sô 03 Iiíỉàv 20-6-1992 ( lia  T A N D  lo i cao, V iện kiểm sát nhân  

dán lổ i Cii(>, Bộ Nôi vụ (nay là  Bó C õ t ìՀ an).

՝4h Xcni Cõn iỊ vãn sỏ 3 2 ỈT K  niỊÙy 2/3H 9S9 a id  T A N D  lô i cao  vẽ v iệc hoãn ph iên  toà trong  

triíờng hợp váng mặt người bào chữa.
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có thể tách việc bồi thường để xét xử sau theo thủ tục tô' tụng dân sự (khoản 
2 Điểu 166 BLTTHS).

d. vắn 'Հ mặt nạười làm chíửiq

Trường hợp người làm chứng vảng mặt nhưng trước đó đã có lời khai 

đầy đủ, rõ ràng ở cơ quan điều tra thì vẫn xét xử.

Nếu thấy cần có lời khai của người làm chứng tại phiên toà mới làm 

sáng tỏ được những tình tiết quan trọng của vụ án thì phải hoãn phiên toà.

Đối với những trường hợp cần dẫn giải người làm chứng phái đám bao 

các điểu kiện quy định trong Thông tư liên ngành số 01/TTLN ngày 20-3- 

1993 của TAN D  tối cao, Viện kiểm sát nhàn dãn tôi cao, Bộ Nội vụ (nay là 

Bộ Công an), Bộ Tư pháp hướng dẫn áp dụng một số quy định cúa Luật sứa 

đổi, bổ sung một số điều của BLTTHS. Đó là:

+ Người làm chứng đã được triệu tập hợp lệ theo đúng quy định tại 

Điểu 109 BLTTHS, không gạp khó khăn, trở ngại đến mức không thế có mặt 

theo giấy triệu tập được như không bị ốm đau, tai nạn hay rủi ro khác;

+ Trong giấy triệu tập đã thông báo rõ là nếu cố ý không có mặt theo 

giấy triệu tập mà không có lý do chính đáng thì có thể bị dẫn giải;

+ Phải thuộc trường hợp nếu người làm chứng váng mặt thì trở ngại 

cho việc xét xử hoặc phải hoãn phiên toà(49’.
đ) Vấn q mật IIՀ ười giám định.

Trường hợp kết luận giám định rõ ràng, không có mâu thuẫn với các 

chứng cứ khác trong vụ án thì Hội đổng xét xử vẫn tiến hành xét xử.

Nếu vụ án có tính chất phức tạp, kết luận giám định còn có những 

điểm chưa rõ, cần phải hỏi thèm người giám dịnh thì phái hoãn phiên toà.

Sau khi Hội đổng xét xử đã xem xét việc có người tham gia tô tụng 

vắng mạt tại phiên toà thì Chú tọa phiên toà công bô' quyết định của Hội 

đồng xét xử là vẫn xét xử hoặc hoãn phiên toà.
2.1.4. Kiểm tra căn cước, lý lịch  của những người được triệu tập đã 

có mặt
a) Đối với bị cáo

l49i Xem: Thông tư liên  ngành SỐ O IỈTTLN  ngày 20/3/1993 cùa  T A N D  tố i cao, V iện  kiểm  sát 

nhárt dán tố i c a o ,  Bộ T ư  pháp. Bộ  N ộ i vụ lìiỉớ ng  dần áp  dụng một sô 'quy  đ ịnh c ù a  Lu ậ t sử a  

dổi, b ổ  sung một s ố  đ iều cùa B L ĨT H S .
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Hói kỹ về họ, tên, ritíàv. thán” , năm sinh, thành phần xã hội, nghề 

nghiệp, noi sinh, nơi cư trú, nơi làm việc, trình độ vãn hoá. tên cha mẹ, hoàn 

cảnh eia đình..; hỏi xem bị cáo có lần nào bị kết án chưa, bị kết án về tội gì, 

đã được xoá án tích hoặc đã bị xử lý hành chính, xử lý kỷ luật chưa, nếu bị 

xử lý thì bị xử lý về hành vi eì; hói bị cáo có bị bắt, bị tạm giữ, tạm giam 

khôntỉ. nếu có thì bị tạm giữ. tạm giam từ hao siờ, có được trả tự do ngày 

nào không và bát lại khi nào.

Hỏi bị cáo đã nhận được bản cáo trạng và quyết định đưa vụ án ra xét 

xứ chưa. Nếu bị cáo chưa nhận dược hoặc đã nhận được nhưng dưới 10 ngày

và yêu cầu hoãn xử thì Hội đổng xét xử phái hoãn phiên toà, trừ trường hợp

bị cáo đồng ý xét xử mà không cần hoãn phiên toà thì có thể tiến hành xét 

xử. nlnme phải dành thời gian để bị cáo đoc kỹ các vãn bản đó.

b) Đối với người bị hại, nguyên dơn dân sự, bị đơn dân sự, người có 

quyển lợi, nehĩa vụ liên quan đến vụ án.

Chú tọa chí hỏi về tên. tuổi, nehề nghiệp, nơi ờ của họ.
2.1.5. G iả i thích quyên và nghĩa vụ cho bị cáo, người bị hại, nguyên 

đơn dán sự, bị đơn dân sự, người có quyên lợi, nghĩa vụ liên quan đến vụ

a) Chủ tọa p h ổ  biến quyên và nghĩa VII cơ bàn của bị cáo và những 
>u>ười tham gia tô'tụnq tại phiên toà.

* Đối với bị cáo.

Bị cáo có quyén:

- Được giao nhận quyết định đưa vụ án ra xét xử;

- Được đề nghị thay đổi những người tiến hành tô' tụng, người giám 

định, người phiên dịch;

- Được đưa ra chứng cứ và nhữns yêu cẩu;

- Được tự bào chữa hoặc nhừ người khác bào chữa;

- Được nói lời sau cùng trước khi nahị án;

- Được kháng cáo bản án và quyết định của Toà án;

Bị cáo có nghĩa vụ:

- Phải có mặt theo giấy triệu tập của Toà án;

- Chấp hành nội quy phiên'toà.

* Đối với người bị hại.

Người bị hại có quyển:

- Được đưa ra chứng cứ và những Yêu cầu;
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- Được đề nehị thay đổi người tiến hành tố tụng, người giám định, 

người phiên dịch;

- Được đề nghị mức bồi thường thiệt hại và các biện pháp nhằm báo 

đám việc bồi thường thiệt hại;

- Được kháng cáo bản án và quyết định của Toà án vé phần bói thườns 

cũng như về hình phạt đối với bị cáo;

- Được trình bày lời buộc tội tại phiẽn toà nêu vụ án được khới tô theo 

yêu cầu của người bị hại quy định tại Điều 88 BLTTHS;

Người bị hại có nghĩa vụ:

- Phải có mặt theo giấy triệu tập của Toà án;

- Phải khai báo tát cả nhữna 2 Ì mình biết vổ vụ án. Nếu từ chối khai 

báo không có lý do chính đáng thì có thế phái chịu trách nhiệm về tội từ chối 

khai báo theo Điểu 308 BLHS;

- Phải chấp hành nội quy phiên toà;

* Đối với nguyên đơn dân sự.

Nguyên đơn dân sự có quyền:

- Được đưa ra chứng cứ và những yêu cáu;

- Được đề nghị thay đổi người tiến hành tố tụng, người giám định, 

người phiên dịch;

- Được đề nghị mức bồi ihườna và các biện pháp nhằm bào đảm việc 

bồi thường thiệt hại;
- Được kháng cáo bản án và quyết định của Toà án về phần bồi thường 

thiệt hại;
Nguyên đơn dân sự có nghĩa vụ chấp hành nội quy phién toà.

* Đối với bị đơn dãn sự.

Bị đơn dân sự có quyén:

- Được khiếu nại việc đòi bổi thường của nguyên dơn dãn sự;

- Được đưa ra chứng cứ và những yêu cẩu;

- Được đề nghị thay đổi người tiến hành tô' tụng, người giám định, 

người phiên dịch;

- Được kháng cáo bản án và quyết định của Toà án vể phần bồi thườne 

thiệt hại;

Bị đơn dân sự có nghĩa vụ chấp hành nội quy phiên toà.

* Đối với người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan đến vụ án.

Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan đến vụ án có quyền:
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- Được đưa ra chứne cứ và yêu cáu;

- Được kháng cáo bán án và quyết định của Toà án về nhữnc vấn đề 

trưc tiếp liên quan đến quyền lợi. nghĩa vụ của mình.

Người có quvén lợi, nghĩa vụ liên quan đến vụ án có nghĩa vụ chấp 

hành nội quy phiên toà.

b) Kh i phổ biến phái giải thích các quyền và nẹhĩa vụ cho b ị cáo và 

người tham gia tô'rụnq hiếu.

Đối với một sô' quyền, khi giải thích có thè hỏi người tham gia tố tụng 

ngay về quyền đó. V í dụ: G iải thích quyền bị cáo được tự bào chữa hoặc nhờ 

người khác bào chữa, nếu bị cáo đã nhờ người hào chữa và luật sư đã có mặt 

էհն hói xem tại phiên toà bị cáo có đồng V để luật sư bào chữa cho bị cáo 

khỏmr, nếu bị cáo khônc mời người bào chữa thì giải thích cho bị cáo có

quyền tự bào chữa...
2.1.6. G iả i quyết việc đề ngh ị thay đổi Thẩm phán, H ộ i thẩm nhân 

dán, K iếm  sát viên, người giám  đ ịnh, người ph iên d ịch, Thư  ký ph iên íoà

Chú tọa phiên toà giới thiệu các thành viên cùa Hội đồng xét xử, Kiểm 

sát viên, Thư ký phiên toà. Nếu có người phiên dịch, người giám định tham 

gia phiên toà thì Chủ tọa phiên toà giới thiệu họ tên, nghề nghiệp hoặc chức 

vụ của những người đó. Sau đó lần lượt hỏi K iểm  sát viên, bị cáo, người bị 

hại, nauyèn đơn dân sự. bị đơn dân sự xem có ai đề nghị thay đối Thẩm 

phán, Hội thẩm nhân dân, Kiểm  sát viên, người giám định, người phiên dịch, 

Thư ký phiên toà hay không.

Trường hợp có người đế nghị thay đổi thì vèu cầu họ nói rõ lý do của 

việc xin thay đổi.
2.1.7. G iả i quyết trường hợp có người đé ngh ị thay đôi người tiến 

hành tố  tụng, người giám định, người phien dịch
ơ) Chủ tọa phiên toù tuyên bô H ộ i dồng xét xử vào Phòng nghị ớn thảo

luận.

b) Chủ tọa yêu cầu nẹười b ị đê nẹhị thay dổi trình bày V kiến trước khi 

Hội dồnẹ xét xử biểu quyết. Hội đónẹ quvết đinh theo cía số.

Trường hợp quyết định chấp nhận đề nghị thay đổi, phải xem xét có 

người thay ngay hay phải hoãn phiên toà. Tuỳ trường hợp người bị thay đổi 

là Thẩm phán, Hội thẩm nhân dân, K iêm  sát viên, Thư ký, người giám định 

hoặc người phiên dịch và điểu kiện cụ thê để quyết định tiếp tục xét xử hay 

hoãn phiên toà. V í  dụ: Nếu Thẩm phán, Hội thẩm nhân dân, bị thay đổi mà
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không có Thấm phán. Hội thẩm nhân dân dự khuyết (đã nuhiẽn cứu hổ sơ vụ 

án) thì phải hoãn phién toà: nêu phái thav dối K iếm  sát viên cũng quyết định 

hoãn phiên toà; nêu là Thư ký phiên toà thi có thể Chánh án hoặc Phó Chánh 

án cư nizười khác thay thế và phiên toà vẫn tiến hành.

c) Trò lại phòníi xử án. Chú tọa cone bô quyết định cúa Hội đổng xét xứ.
2.1.8. G iả i thích quyên, nghĩa vụ cho người giám định, người phiên

dịch
a) Chú tọa phiên toil ýa ì  thích quyên vù niịlũa vụ của nạườì ĩịiúm (lịnh 

theo Điêu 44 BLTTHS

Người giám định có quyền:

Đặt càu hỏi đối với bị cáo và người tham gia tố tụng khác vé Iilũrrm 

vấn để có liên quan đến việc giám định.

Người giám định có nghĩa vụ:

- Có mặt theo giấy triệu tập cứa Toà án; không được từ chối két luận 

giám định, nếu từ chối kết luận eiám định mà không có lý do chính đánu thi 

phái chịu trách nhiệm vé tội từ chối kết luận giám định theo Điều 30X BLHS.

- Người giám định không dược kết luận gian dối, nếu kết luận gian dối thi 

phải chịu trách nhiệm về tội cung cấp tài liệu sai sự thật theo Điều 307 BLHS.

- Phải chấp hành nội quy phiên toà.

b) Chủ tọa phiên tuù qidi thích Iiqhĩa VII clìO nạười phiên dịc h tlìeo 

Điêu 45 BLTTHS.

Người phiên dịch có nghĩa vụ:

- Có mặt theo giấy triệu tập cúa Toà án và phiên dịch.

- Phải dịch đúng và chịu trách nhiệm về việc dịch của mình, nêu dịch 

gian dối thì phải chịu trách nhiệm về tội cung cấp tài liệu sai sự thật theo 

Điều 307 BLHS.
- Phải chấp hành nội quy phiên toà.
Sau khi đã giải thích quyền, nghĩa vụ cho người giám định, nchĩa vụ 

cho người phiên dịch, Chủ tọa yêu cầu họ phát biểu lời cam đoan làm tròn 

nhiệm vụ.
2.1.9. Xác định cán cước người làm chứng, g iả i thích quyên và 

nghĩa vụ cho họ
Chủ tọa hỏi tên, nghể nghiệp, chỗ ở, nơi công tác cùa người làm 

, chứng. Sau đó giải thích cho người làm chứng rõ nghĩa vụ phải khai trung 

thực tất cả những tình tiết mà họ biết về vụ án. Nếu họ trốn tránh việc khai
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b á o  m à  k h ô n g  c ó  lý  d o  c h í n h  dám:.  thì phai  ch i l l  Irách n h i ệ m  v ề  toi  từ c h ố i  

khai báo theo Điều 308 BLHS. No'll kluii L’ kin (lòi thì phái chịu trách nhiệm 

vé tói khai báo gian dối theo Điéu 307 BLHS.

Nu ười làm chứng phái cam đoan kliõnu khai <11 an dối. Riêng người 

làm chứne chưa thành nién không phai cam đoan. Lờ i cam đoan được ghi 

vào hiẽn bán phiên toà.

Chil tọa quyết định có cách ly imưói làm chứrm hay khỏns. Người làm 

chứntỉ cán cách ly là người mà nếu dó ho ớ trona phòng xứ ÚI1 sẽ bị ánh 

hướne đến hoặc bởi lời khai cùa những nil ười khác hoặc họ sẽ tiếp xúc với 

những người có liên quan thì việc khai báo có thế thiếu khách quan.
2.1.10. G iả i quyết những yêu cấu vé xem xét chứng cứ
Chú tọa hỏi Kiểm sát viên và nhữru: nu ười tham sia tố tune xem có ai 

you cáu triệu tập thêm người làm chime, dưa thêm tài liệu, vật chứnc ra xem 

xét tại phiên toà không.

Nêu có người yêu cấu triệu tập them imười làm chúng, đưa thêm vật 

chứim ra xem xét thì Hội đồng xét xứ xem xét và quyết định.
2.1.11. H ỏ i ý kiến Kiếm sát vien, người bào chữa và những người 

tham gia tô tụng có bổ sung gì vê thú tục phién toà trước kh i chuyển sang 
phán xét hỏi

Nếu có người nêu ý kiến, Hội đổnii xét xử phái xem xét và giái quyết 

ngay. Nếu không ai có ý kiến thì Chu tọa phièn toà tuyên bố kết thúc phần 

thú tục bắt đầu phiên toà chuyên sang phàn xét hoi.

2.2. K ỹ  năng xét hói tại phién toà

Xét hỏi là một bước quan trọng của quá trình xét xứ tại phiên toà. Đây 
là cuộc điều tra công khai được thực hiện qua việc xcl hỏi bị cáo và những 

ncười tham gia tố tụng nhàm kiêm tra các chứng cứ và làm sáng tỏ mọi lình 
tiết cùa vụ án. trên cơ sở đó Hội đổng xét xử xác định có tội phạm xẩy ra 

hay không, có đúng bị cáo là ngưừi thực hiện hành vi phạm tội hay không; 

nếu bị cáo phạm tội thì phạm tội sì, độn» cơ, mục đích, nguvên nhân và điều 

kiện phạm tội; những thiệt hại đã xẩy ra... dế có các quvết định đúng đắn.

Để việc xét hỏi đạt kết quá tốt, phái đàm báo các yêu cầu sau đây:

- Hội đồng xét xử phải trực tiếp kiêm tra tất cá các tài liệu, chứng cứ 

dế xác định đầy đủ mọi tình tiết cúa vụ án, không được bỏ qua một sự việc 

nào. Phải tránh tư tường coi nhẹ việc xét hỏi, chí hói qua loa, chiếu lệ một 

vài việc, một vài tội phạm điển hình rồi kct luận tất cá những sự việc khác,
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tội phạm khác vì tin vào hổ sơ đầy đú hoặc cho rằng xét xử tại phiên toà chí 

là hình thức để hợp pháp hoá một chú trươnc đã được dự kiến (rước.

- Khi xét hỏi. phải khách quan, tôn trọng quyền bào chữa cua bị cáo; cần 

giữ thái độ kiên quyết, cứng rắn nhưng không được mớm cung, bức cung hoặc 

xúc phạm đến danh dự của bị cáo và những người tham gia tố tụng khác.
2.2.1. Thủ tục xét hỏi

2.2.1.1. Đ ọc  bán cáo trạnq

Sau khi kết thúc phần thủ tục bất đầu phiên toà, trước khi tiến hành xét 

hỏi, Chủ tọa phiên toà mời Kiểm sát viên đọc bản cáo trạng. Sau khi Kiểm  

sát viên đọc xong và trình bày những ý kiến bổ sune bản cáo trạns (nếu có), 

Chủ tọa cần hỏi xem bị cáo có nghe rõ và hiểu nội dung của bản cáo trạng 

khôna, bản cáo trạng truy tố bị cáo vể tội gì. Tránh đặt câu hỏi quá chung 

như: "Anh có phạm tội như bản cáo trạng đã nêu không" vì hỏi như vậy bị 

cáo khó trả lời hoặc muốn trả lời cụ thể thì phải trình bày các sự việc chi tiết.

Đối với bị cáo khồng biết tiếng V iệt thì sau khi K iểm  sát viên đọc 

xong bản cáo trạng phải dịch lại cho bị cáo hiểu. Tuỳ thuộc vào vụ án có 

một hay nhiều bị cáo mà có thể dịch lại toàn bộ hoặc chỉ phần nội dung bản 

cáo trạng liên quan đến bị cáo không biết tiếng Việt.

2.2.1.2. T rình  tự và thủ tục xét hỏ i

Để việc xét hói đạt kết quả, Hội đồng xét xử phải xác định đầy đủ các 

tình tiết về từng sự việc và về từng tội của bị cáo bàng cách hỏi và nghe ý 

kiến của bị cáo, người bị hại, nguyên đơn dán sự, bị đơn dân sự, người có 

quyển lợi, nghĩa vụ liên quan đến vụ án, người làm chứng, người giám định, 

xem xét vật chứng.

Về thủ tục xét hỏi đối với từng người, BLTTTỈS không quy định phải 
hỏi ai trước, ai sau, mà tuỳ thuộc vào những vụ án cụ thể, Hội đổng xét xử 

tiến hành xét hỏi theo một thứ tự hợp lý. K h i xét hỏi từng người, chủ tọa hỏi 

trước rồi đến Hội thẩm nhân dân, sau đó đến K iểm  sát viên, người bào chữa. 

Những người tham gia tố tụng có quyền để nghị Chủ tọa hỏi thêm các tình 

tiết để làm sáng tỏ của vụ án. Người giám định hỏi về vấn để có liên quan 

đến việc giám định.

Khi có người tham gia tố tụng đề nghị hỏi thêm, nếu đổng ý thì Chủ 
tọa phiên toà hỏi thêm người được hỏi về các tình tiết đó. Nếu không đồng ý 

thì phải giải thích cho người đã để nghị hỏi thêm biết.
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- Trong quá trình xét hói, bất cứ lúc nào Hội đồng xét xử cũng có thể 

đưa vật chứng ra xem xét. V iệc này nhầm chứng minh các tình tiết của vụ án 

và kiểm tra các tài liệu, chứng cứ khác. V ì vậy phái lựa chọn thòi điểm thích 

hợp đê đưa vật chứng ra xem xét. Các vật chứng đưa ra phiên toà xem xét 

phải đế cho Kiểm  sát viên, người bào chữa và những người đã biết vổ vật 

chứng đó xác nhận. Hội đồng xét xử. K iểm  sát viên, người bào chữa, người 

báo vệ quyền lợi của đương sự, người aiárn định có thể đặt câu hỏi để những 

ngưòi liên quan đến vật chứng trình bày. Thông thường trước khi đưa vật 

chứnií ra xem xét. Chù tọa phiên toà yêu cầu người có liên quan đến vật 

chứníi trình bày, mô tả vật chứng, sau đó mới đưa vật chứng ra. V í  dụ: Yêu 

cầu bị cáo mô tả đặc điểm con dao đã dùim để gây án như hình dáng, kích 

thước, máu sác... Sau đó đưa vật chứng ra và đặt câu hỏi làm rõ các đặc tính 

khách quan, liên quan và hợp pháp của vật chứng, làm rõ vể những vấn để 

liên quan đến vật chứng.

֊ Đôi với những vật chứng không thể đưa ra phiên toà được thì Chủ tọa 

công bố ảnh của vật chứng, biên bản thu giữ vật chứng.

- Trường hợp cần xem xét địa điểm xảy ra tội phạm cũng như các địa 

điếm khác có liên quan đến vụ án hoặc cần xem xét vật chứng cồng kềnh 

không thể đưa đến phiên toà dược thì Hội đổng xét xử quyết định xem xét 

tại chỏ.
Tuỳ thuộc vào địa điểm cần xem xét, Chủ tọa xác định thành phần 

những người tham gia xem xét tại chỗ. Thông thường những người này gồm 

có: Hội đổng xét xử, Kiểm  sát viên, người bào chữa và những người có liên 

quan đến vật chứng hoặc địa điểm cần xem xét.

Trong quá trình xem xét, Hội đồng xct xử, Kiểm sát viên, người bào 
chữa có thể đật câu hỏi đối với người có liên quan đến vật chứng hoặc địa 

điểm đang được xem xét.

V iệc xem xét tại chỗ phải được lập thành biên bản theo quy định 

chung cúa pháp luật.

Trong thực tế xét xử, thủ tục này ít xảy ra tại phiên toà vì khi chuẩn 

bị xét xử nếu thấy cần thiết phải xem xét tại chỗ hiện trường nơi xảy ra 

tội phạm thì Hội đổng xét xử đã cùng với K iểm  sát viên tiến hành xem 

xét. Tuy vậy cũng có trường hợp tại phiên toà sau khi công bô' biên bản 

về hiên trường, biên bản thu giữ vât chứng, người bị hại, người làm chứng 

hoàc người có liên quan mới phát hiện ra những điểm mô tả trong biên
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bản khône đúns với thực tế thì Hại đóng xót xứ cán quyết định xem xét 

tại chỗ.

- Theo quy định tại Điểu 182 BLTTHS, nếu ncưừi dược xét hói có mặt 

tại phiên toà thì Hội đổng xét xử và Kiêm sát viên khỏns được nhác hoặc 

công hố lời khai của họ tại cơ quan điều tra. trước khi họ khai tại phiên toà 

về những tình tiết cùa vụ án. Quy định này nhằm tạo điều kiện cho ntiirời 

được xét hói hoàn toàn tự nguyện trons khai báo, được khai đúng sự thật ma 
không bị ràns buộc bởi lời khai tại cơ quan diều tra; bào đảm cho lời khai tại 

phiên toà của ho khách quan, dúnsỉ sự thật. V ì vậy. Chủ tọa phiên toà chi 

công bỏ lời khai tại cơ quan điổu tra trons trường hợp sau:

+ Lời khai của neười được xét hói tại phiên toà có mâu thuẫn với lời 

khai của họ tại cơ quan điều tra;

+ Ncười được xét hói không khai tại phiên toà;

+ Người được xét hòi vắnc mặt hoặc đã chết.
Trước khi công bố lời khai của họ Chủ tọa cần hỏi xem họ còn nhớ lời 

khai của mình tại cơ quan điều tra hay không. Sau khi công bố xorm lại hỏi 

họ lời khai vừa cônc bố có đúne là lời khai của họ không. Nếu họ khỏn<2 

công nhận và cho rằne điều tra viên ghi không đúng lời khai thì đưa cho họ 

xem biên bản ghi lời khai tại cơ quan điểu tra để họ xác nhận và yêu cầu họ 

lý giải về lời khai mâu thuẫn trong quá trình điều tra và tại phiên toà.

- Đối với những trường hợp cơ quan tổ chức có nhận xét hoặc báo cáo 

về những tinh tiết của vụ án thì đại diện của cơ quan hoặc tổ chức đó trình 
bày tại phiên toà; trong trường hợp không có đại diện của cơ quan, tổ chức 

đó tham dự thì Chủ tọa công bố nhận xét hoặc báo cáo tại phiên toà.

Đối với các tài liệu dã có trong hồ sơ hoặc mới đưa ra khi xét hỏi đều 
phải được Hội đồng xét xử công bô' tại phiên toà. Những tài liệu nào không 

được thẩm tra xem xét tại phiên toà thì không được dùng làm căn cứ để giải 

quyết vụ án.
Sau khi Hội đồng xét xử công bố, Kiểm sát viên, bị cáo, người bào 

chữa và những người tham giả phiên toà có quyền nhận xét về những tài liệu

đó và hỏi thêm về những vấn đề có liên quan.
2.2.2, K ỹ  năng xét hỏ i đối với từng người tham g ia  tô' tụng

2.2.2.1. H ỏ i b ị cáo

Trong vụ án đồng phạm, Chủ tọa phải xác định hỏi bị cáo nào trước, bị 

cáo nào sau. Đối với trường hợp bị cáo phạm nhiều tội hoặc một tội có nhiểu
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sư việc, phai cân nhắc nên xét hỏi về tội phạm nào. sự việc nào trước, tội 

phạm nào. sự việc nào sau. Khi hoi bị cáo phái uiái quyết dứt điểm từng tội 

phạm, từrm sự việc, tránh tình trạng xét hỏi lan man, lẫn lộn tình tiết cúa sự 

việc này với tình tiết của sự việc khác hoặc sự việc của tội phạm này với sự 

vi LY cua tội phạm khác, làm cho việc đánh giá từns sự việc, từng tỏi phạm 

thióu chính xác.

I lộ i dồng xét xừ phái hòi riêng từiia bị cáo. Nêu thày lời khai cùa bị 

cáo này có the ảnh hường đến lời khai cùa bị cáo khác thì Chú tọa phièn toà 

phai cách !v họ. Sau khi bị cáo trờ lại phòng xứ án. Chủ tọa phiên toà phải 

ihóim báo cho họ biết nội dunẹ lời khai cúa bị cáo trước và họ có quyền để 

nehị với Chú tọa phiên toà đặt câu hỏi them đối với bị cáo đã được xct hỏi về 

những vấn đề mà người đó đã khai.

Khi xét hói mỗi bị cáo, Chú tọa phiên toà yêu cầu bị cáo trình bày về 

nhữnu hành vi mà họ bị truy tố. Sau dó Hội đổng xét xử hỏi thêm vé nhữne 

diem bị cáo trình bày chưa đầy đu. chưa rõ ràng hoặc có mâu thuẫn.

Hội đồnc xét xử phải lắng nghe lời khai cùa bị cáo để kịp thời đặt 

những cáu hỏi, vạch ra những điếm mà bị cáo khai quanh co, không đúng sự 

thật, mâu thuẫn với các chứng cứ khác đê bị cáo phải khai đúng sự thật.

Nếu thấy lời khai của bị cáo mâu thuần với lờ i khai của bị cáo 

khái.*, imười tham gia tô' tụng khác có thê tiến hành đối chất ngay để 

xac dinh sự thật. Nếu thấy bị cáo lợi dụng sự dàn chù tại phiên toà đê 

khai đá kích nói xấu chế độ, Chủ tọa phiên toà phái cắt ngay và phê 

phán thái độ khai báo của bị cáo. Trường hợp bị cáo khai dài dòng, lan 

man. Chủ tọa phiên toà nhắc họ khai về những vấn để chính, trả lờ i vào 

dung trọng tâm câu hỏi.

Đối với trường hợp bị cáo là người chưa thành niên, mà họ có khó 

khăn trong việc khai báo thì Chủ tọa phiên toà yêu cầu cha mẹ, người giám 

hó của họ giúp đỡ để hỏi bị cáo. Nếu thấy sự có mặt của những người này ՝ 

làm cho bị cáo không dám khai thì mời họ tạm rời phòng xử án. Sau khi bị 

cáo đã khai, Chủ tọa mời họ vào phòng xử án và nhắc lại những lời khai của 

bị cáo đã khai để họ biết.

G iả i quyết một số  tình հսօ՚ՈՀ thườnẹ զձր.

* B ị cáo nhận tội.

Chú tọa phiên toà hỏi lần lượt về từng tình tiết để bị cáo khai báo. Các 

tình tiết này phải thể hiện rõ các yếu tố cấu thành tội phạm. Kết hợp với việc
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hỏi bị cáo phải kiểm tra các chứng cứ khác để chứne minh lời nhận tội cùa 

bị cáo là đúng.

Chú ý xem xét động cơ nhận tội cùa bị cáo đê có phương hướnỉỉ giải 

quyết vụ án thích hợp. Động cơ nhận tội của bị cáo có thể bao gôm:

- Nhận tội do thực sự thành khẩn;

- Nhận một tội nhẹ để che giấu một tội nặng hơn;

- Nhận tội thay người khác;

- Nhận tội do bực tức hay bất cần vì quá mệt mỏi trong quá trình điều 

tra và bị giam giữ lâu ngày nên nhận bừa cho xong;

- Tại cơ quan điều tra không nhận tội, nhưng ra phiên toà lại nhận tội 

để mong được giảm nhẹ.

VI việc nhận tội có thể do nhiều động cơ khác nhau, nên đồng thời với 

việc hói bị cáo cán phải kết hợp với việc hỏi những người khác, xem xét vật 

chứng đê xác định có phù hợp hay không phù hợp với lời nhận tội của bị 

cáo. Chi có thể kết luận bị cáo phạm tội khi lời nhận tội của họ phù hợp với 

các chứng cứ khác trong vụ án. Khổng được dùng lời nhận tội của bị cáo làm 

chứng cứ duy nhất để kết tội.

* Bị cáo đổ cho người khác, chỉ nhận một phần về mình.

Chủ tọa phiên toà hói những người tham gia tô tụng khác, kết hợp xem 

xét vật chứng để vạch rõ những mâu thuẫn trong lời khai của bị cáo. Có thổ 

giải thích cho bị cáo hiểu việc thật thà khai báo là một tình tiết giám nhẹ 

trách nhiệm hình sự của bị cáo khi Hội đồng xét xử quyết định hình phạt để 

bị cáo thành khấn khai báo. Nếu bị cáo khai thêm người khác cùng phạm tội 

với mình, mà người này chưa bị truy cứu trách nhiệm hình sự, Hội đổng xét 

xử cần so sánh đối chiếu với các chứng cứ của vụ án để làm rõ và giải quyết 

theo thủ tục chung.

* B ị cáo không nhận tội

Tuỳ từng trường hợp có thể giải quyết như sau:

- Do ngoan cố: Chủ tọa phiên toà hỏi những người khác, xem xét các tài 

liệu, vật chứng của vụ án, công bố toàn bộ những chứng cứ có ý nghĩa chứng 

minh hành vi phạm tội của bị cáo để vạch rõ thái độ ngoan cô' của bị cáo.

- Do bị oan: Phải xem xét hổ sơ và thẩm tra mọi tình tiết của vụ án, 

xem các chứng cứ đã được thu thập được có đủ để chứng minh bị cáo có 

phạm tội hay không; xem xét việc điểu tra, truy tô' có vi phạm thủ tục tô tụng 

hay không.
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- Do thiêu churns cứ: Hội đổng xét xử phái thẩm tra lại toàn bộ các 

chứng cứ, nêu thày thiêu chứng cứ cơ bán không bổ sung tại phiên toà được 

phái trao đổi với Kiếm sát viên đế dừmi phicn toà quyết định trả hồ sơ cho 

Viện kiếm sát điều tra bổ sung.

- Bị cáo nhận tội ờ giai đoạn điều tra, ra phiên toà phản cung, cho rằng 

bị truy bức. đánh đập. Trườns hợp này phái hỏi bị cáo về những căn cứ mà bị 

cáo cho là bị truy bức. Xcm  xét thận trọng lời khai của bị cáo. Nếu thấy lời 

khai dó không có cơ sở chấp nhận phái giải thích cho bị cáo là cơ quan điều 

tra dã áp dụng đúng các thù tục tỏ tụng và bác bỏ lời nại ra cùa bị cáo. Có 

thê đổ nghị V iện kiểm sát giái ihích cho bị cáo dược rõ về việc kiểm sát điều 

tra. Viện kiểm sát đã không nhận đươc dơn tố cáo có hiện tượng nhục 

hình.... Trường hợp này thái độ của Thẩm phán phải hết sức bình tĩnh nhưng 

cứng rắn thể hiện sự uy nghiêm cùa pháp luật không đê bị cáo lợi dụng sự 

dân chú ờ phiên toà đổ lỗi cho cơ quan điều tra.

* B ị cáo khónq khai báo

Trường hợp này, Chủ tọa phièn toà xét hỏi những người khác, xem xét 

vật chứtia cùa vụ án, công bố lời khai của bị cáo đã khai tại cơ quan điểu tra. 

Hội đổng xét xử sẽ căn cứ vào kết qua việc xét hói mà giải quyết vụ án.

2.22.2. H ỏ i nẹười làm chứníỊ

Nếu có nhiều người làm chứna, Hội đồng xét xừ phải hỏi riêng từng 

người làm chứng. Chú tọa phiên toà phải cách ly người làm chứng nếu như 

lời khai của người làm chứng này có thể ánh hướng đến lời khai của người 

làm chứng khác thì không dê cho họ biết được nội dung xét hỏi. Trong 

trường hợp lời khai của bị cáo và người làm chứng có ảnh hương lẫn nhau 

hoặc thấy việc bị cáo có mặt làm cho người làm chứng không dám khai đúng 

sự thật thì Chủ tọa phiên toà có thể quyết dinh cách ly bị cáo ra khỏi phòng 

xủ án. Sau khi hị cáo được trở lại phòng xử án, Chủ tọa thông báo lại nội 

dung lời khai của người làm chứng đã khai.

Kh i hỏi người làm chứng, Hội đồng xét xử phái hỏi rõ về quan hệ 

giữa họ với bị cáo và các dương sự trong vụ án. V iệc này giúp Hộ i đồng 

xét xứ đánh giá được tính chính xác trong lời khai của người làm chứng. 

Sau khi người làm chứng irình bày rõ quan hệ giữa họ với bị cáo và các 

đương sự trong vụ án, Chù tọa phiên toà yêu cầu người làm chứng trình 

bày nhữns gì mà họ biết được về vụ án. Kh i người làm chứng trình bày
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xong. Chú tọa hỏi thêm vé nhữnu điếm nsiứời làm chứny trình bày chưa 

rũ hoặc có máu thuẫn.

Khi hỏi Iiíiười làm chứng cán chú ý không thúc íiiục. ép buộc họ khai 
mà cần đẽ cho họ được thật bình tĩnh, tự ncuyện trình bàv. Chu tọa khone 

đươc đăt các câu hỏi có tính chát "mớm cu ne” dé neười lam chứnii khaiV- V-

theo.

Sau khi Hội đổng xét xử hói xoniỉ ihì Kiếm sát viên, neười bào chửa có 

quyén hoi người làm chứns: vé nhữrm điếm chưa đầy du lioậc có mâu ihuủn. 

Những nguời tham gia tố tune khác cũ ne có quycn dó nghị với Chu loa 

phiên toà hỏi thêm người làm chứng.

Nếu nu ười làm chứny dược triệu tập theo yêu cầu cùa 11 £ ười bị hại 
hoặc bị cáo, thì những na ười nàv có thế dể xuất với Chủ tọa phiên toa nhừni! 

vân đé cán hoi. Chủ toa phái xem xét và siai quyết yêu cầu đé xuât hoi của 

họ.

Đối với ne ười làm chứna là nu ươi chưa thành niên. Chu tọa phiên loà 

có thè vêu cầu cha mẹ hoặc thày íiiáo. cỏ iỉiáo cùa họ uiúp đỡ trong vice hỏi 
họ.

Sau khi đã trinh bày xong, người làm chứng ờ lại tro nu phone xừ án đế 

có the dưưc hói thêm. Nếu là ne ười chưa thành niên mà xét tháy việc họ ù lai 

trone phòng xử án không cần thiết hoặc không có lợi cho việc íỉiáo dục 

neười chưa thành niên thì Chu tọa phiên toà có thế cho phép họ vê.

G iả i qitxết tình huốnạ

-  Tại phiên toà người làm chứng khai hoàn toàn khác vứi lời khai tại CƯ 

quan điều tra.
Trường hợp này, Chủ tọa phiên toà công bố lời khai cua họ tại cơ quan 

đicu tra. Sau đó hỏi họ có công nhận đó là lời khai cùa mình khòne. Nêu họ 

không công nhận thì đưa cho họ xem biên bủn ghi lời khai lai cơ quan diéu 

tra dể họ xác nhận. Chù tọa yêu cầu người làm chứng giải thích tại sao lại có 

sự khác nhau giữa hai lời khai, đồng thời đặt các câu hỏi để tim ra nguyên 

nhân của việc khai không thống nhất và đối chiếu với các chứng cứ khác 

xem có cơ sở tin cậy lời khai của họ được khônc. Người làm chứnii thay dổi 

lời khai, khai gian dối có thể do:

+ Người làm chứng bị đe doạ;

+ Người làm chứng có quan hệ thân thích với bị cáo hoặc người bị hai;

+ Người làm chứng bị mua chuộc;
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+ Nil ười làm chứne có sư thù [lán với bi cáo hoặc neười bị hại...
- Nu ười làm ch line khai khom: nhớ được vì làu quá rồi. Trưừntĩ hơp 

này Chú toa phiên toà cần đật các câu hói đẽ múp người làm chứmi nhớ dần 

iại \ẽ ihỡi iúan. vé sự việc vù COIÌU ho lòi khai cua ho tại Cơ quan đièu (ra 

\ e m  họ có côn SI nhân hay khóim va nêu klióim còn a nhận thì yêu cáu họ uiài 
thích 1\ do khõna cỏn ti nhãn lời khai nà\.*  c

2 .2 .23  H ó i ո՛վ ười ịịiám  dinh

Chù tọa vèu câu níurời liiáni định trình bày kết luận aiám định. (Nếu 

I i iurờ i  ui  á m  đ ị n h  v ã n í i  m ặ t  th i  co i i i i  b ố k c i  l u ậ n  e i á m  d i n h ) .V. >֊֊ "  v_ *_ < ֊  •

Sau kill niiUỜi giám định trình bày \onsz, Chủ tọa phiên toà hói người 
uiam dịnh vẽ nhĩmc vấn dê chưa rõ hoac có mâu thuản. Các Hội thấm nhân 

thui co thó hói bổ siinti
Mội LỈỎmi hoi xon a till do nuhị Kiêm sát viên, nuười bào chữa và nhữne 

nu ười tham iiiii tố lụne có hói hoặc dê nu hi hói người iỉiám định vé vấn đề eì 

klione.

Troniỉ trưừnu hợp cấn thiẽt. Hỏi dồnsi xét xử quyết định aiám clinh hổ 

sunt: hoại/ ui ám định lại.

2.2.2.4. Hòi Iiạười bị hại

Tu\ thuộc từng vụ án, có trường hơp naưừi bị hại biết cũng có trường 

hợp khóm: biết dược các tình tiòt vè sự việc phạm tội. Nêu người bị hại biết 
vô sự việc phạm lội, till tron a kill xót hói bị cáo. Chu tọa phiên toa có the hoi 

nsiưởi bị hụi những tình tiết vó sự việc phạm tội. Kh i hói người bị hại cán 

năm vữne tàm lý nói chune của imười bị hại là căm phẫn kẻ pham tỏi, muốn 

được pháp luật nehiêm trị bị cáo và buộc bị cáo phải bổi thường cho mình 

nhiều. Đòi với một số vụ án xâm phạm đến danh dự, nhân phẩm của người 

bi hại như: hiếp dâm, cưỡne dám thì nu ười bị hại thường không khai chi tiết 

sự việc. V ì vậy. Hội đổng xét xử không dược hói về những vân đé gây tổn 

thưưim dến nhãn phẩm của họ hoặc đặt những câu hòi làm cho người bị hại 

quá xúc dộng hay cảm phán bị cáo...

Trườne hợp người bị hại khònc bict dược tình tiết của vụ án thì chỉ hỏi 

đe xác dinh yêu cáu bồi thưưng thiệt hai.

Giời quy ít  một số  tình huống:

- Có những trường hợp vì quá bực tức. xúc động, người bị hại yêu cầu 

"máu phái trả bàng máu" (vụ án eiêt người) mà không khai VC bồi thường
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thiệt hại. Hoặc có trường "hợp họ xỉ vả, máng nhiếc bị cáo, trách móc gia 

đình bị cáo gây nên không khí càng thảng ở phiên toà. Trong những trường 

hợp này Hội đổng xét xử cần giải thích pháp luật cho người bị hại hièu và 

nhắc nhở họ chấp hành nội quy phiên toà.

Sau khi người bị hại trình bày xong thì hỏi bị cáo, gia đình bị cáo có ý 
kiến gì về yêu cầu đòi bồi thường của người bị hại không. Thực tiễn xét xử 

có trường hợp vấn đề bồi thường thiệt hại của hai bèn được thoả thuận thống 
nhất và thực hiện ngay tại phiên toà.

- Trường hợp người bị hại khai khôna đúne về mức độ thiệt hại để 

được bồi thường nhiều. Chủ tọa phiên toà cần hỏi kỹ neười bị hại VC sự thiệt 

hại và việc chi phí nhằm chỉ rõ những điểm khôns hợp lý trong lời khai và 
yêu cầu của họ.

2 .22 .5  Hỏi nguyên đơn dán sự
Chủ tọa phiên toà yêu cầu nguyên đơn dân sự trình bày quan điểm vế 

đòi bồi thường thiệt hại. Sau khi nguyên đơn dân sự trình bày xong, Chủ tọa 

hỏi về những điểm chưa rõ. Trường hợp nguyên đơn dân sự đé ra mức bổi 

thường thiệt hại không phù hợp với pháp luật, Chủ tọa có thể giải thích pháp 

luật cho nguyên đơn dân sự hiểu.

22.2 .6 . H ỏ i b ị đơn dân sự

Chủ tọa yêu cầu bị đơn dân sự trình bày ý kiến cùa mình về việc đòi 

bồi thường của nguyên đơn dân sự.

2.22.7. H ỏ i người có quyền lợ i, nẹhĩa vụ liên quan đến vụ án

Chủ tọa yêu cầu họ trình bày những quyền lợi, nghĩa vụ của họ có liên

quan đến vụ án. Sau khi họ trình bày, Chủ tọa hỏi thêm về những điểm chưa

2.2.2.8. Kết thúc xét hỏi

Sau khi Hội đồng xét xử, Kiểm  sát viên, Người bào chữa, người giám 

định đã xét hỏi xong, nhận thấy các tình tiết vụ án đã được xem xét đầy đủ 

thì Chủ tọa phiên toà hỏi Kiểm  sát viên, bị cáo, người bào chữa và những 

người tham gia tố tụng khác xem có ai đề nghị hỏi thêm vấn để gì nữa 

không. Nếu có người yêu cầu và xét thấy yêu cầu đó là cần thiết thì Chủ tọa 

phiên toà quyết định xét hỏi thêm. Nếu có người đề nghị nhưng thấy nội 

dung vấn đề mà người đó yêu cầu không liên quan đến vụ án hoậc đã được 

xét hỏi rồi thì Chủ tọa phiên toà không chấp nhận và giải thích cho người đó
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biết. Sau đó Chủ tọa phiên toà tuyên bố kết thúc xét hỏi tại phiên toà, chuyển 

sang tranh luận.

2.3. Kỹ nãng diéu khiên tranh luận tại phiên toà

2.3.1. Đ iều khiển trình tự phát biểu kh i tranh luận

2.3.1.1. Kiểm sát viên trình bày l('Â buộc tội

Sau khi kết thúc phán xét hỏi. Chủ tọa phiên toà mời Kiểm  sát viên 

trình bày lời luận tội.

Chú tọa phiên toà không hạn chê' thời gian luận tội cúa Kiểm sát viên. 

Trong quá trình Kiểm  sát viên luận tội, Hội đồng xét xử phải chú ý lắng 

nghe ghi chép để nắm được những điểrn chính thể hiện quan điểm giải quyết 

vụ án của Viện kiểm sát. Nếu Kiểm sát viên đề nghị kết tội bị cáo theo nội 

dung ban cáo trạng hoặc kết luận về tội danh nhẹ hom thì Hội đồng xét xử 

cần nám được các căn cứ xác định bị cáo có tội, các tình tiết tăng nặng, giảm 

nhẹ trách nhiệm cua bị cáo và các đé nghị của Kiểm  sát viên về hình phạt, 

giải quyết bồi thường, xử lý vật chứng của vụ án. Nếu Kiểm  sát viên rút toàn 

bộ quyết định truy tỏ' và đề nghị tuyên bố bị cáo không phạm tội thì Thẩm 

phán cấn ghi các căn cứ mà Kiểm sát vicn xác định bị cáo không phạm tội.

Trong trườns hợp vụ án dược khởi tô' theo yêu cầu của người bị hại thì 

Chù tọa phiên toà mời người bị hại hoặc người đại diện hợp pháp của họ 

trình bày lời buộc tội tại phiên toà.

2.3.1.2. N lìữnq nẹười tham ẹia tố  tụng phát b iểu khi tranh luận

a) B i cáo trình bàx lời bào chữa

Sau khi Kiếm  sát viên trình bày lời luặn tội. Chù tọa phiên toà yêu cầu 

bị cáo trình bày lời bào chữa. Nếu bị cáo có người bào chữa thì trước khi bị 

cáo tự bào chừa. Chủ tọa phiên toà mời người bào chữa cho bị cáo trình bày 

ý kiến.

Trong vụ án đổng phạm có nhiều bị cáo và nhiều người bào chữa cho 

các bị cáo thì Chủ tọa mời người bào chữa cho bị cáo có vài trò chính trình 

bày trước sau đó đến những người bào chữa cho các bị cáo đồng phạm theo 

thứ tự các bị cáo được sáp xếp trong bản cáo trạng.

Tuy nhiên, tuỳ thuộc vào nội dung từng vụ án, có thể có vụ án một số 

bị cáo cùns thực hiện một hành vi phạm tội, thì để những người bào chữa 

cho các bị cáo cùng thực hiện một tội phạm bào chữa xong mới mời người 

bào chữa cho bị cáo thực hiện hành vi phạm tội khác bào chữa.
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Chú tọa phiên toà khôns được hạn ché thời iỉian trình bày lời bào chữa 

của naười bào chữa, nhưnc Chù tọa phiên toà có quyên yêu cẩu rmirời bào 
chữa ch i trình bàv nhrnijz vàn dô nhàm làm sáne to nhữne tình tiêt cua VII ánJ cr c  c

xác định hị cáo vô tôi. nhĩrne tình tiết iỉiám nhẹ trách nhiêm hình sự cùa bị 

cáo. nêu ni!ười này trình bày cá nhữnc vấn đề khôim liên tịuan (lẽn hi cáo mà 

minh bào vệ thì Chú tọa phiên toà có quyền cắt ý kiến của nil ười hào chữa.

Tro nu quá trình người bào chữa trình bà\՛ lừi bào chữa Hội done xót xứ 

cần chú V láng nsihe để hiếu rõ quan điếm bào chữa. Thònsi thườn*:. Hội 

dỏns xét xứ cán lưu ý những vãn đề sau:

- Người bào chữa khảrm định hay phu định nhữim vấn dề íỉì.

- Neười bào chữa đồ nghị Hội dồng xét xử nhữne ván de gì
- Căn cứ pháp lý mà nuuời bào chữa đưa ra đè bào chữa cho bị cáo.

Sau khi người bào chữa dã bào chữa cho bị cáo, Chủ tọa phiên toà hòi

bị cáo xem những ván đé mà người bào chữa trình bày bị cáo có nhất trí hay 

k h ô n g ,  c ó  b ổ  ՏԱՈ2 th ê m  g ì k h ò n c .  N ế u  bị c á o  nhát trí v ớ i  ý  k iế n  c ú a  n iỉirờ i 

bào chữa thì Chu tọa phiên (oà lưu ý bị cáo chi trình bay nhữns ý kiến bổ 

sung mà không nhác lại nhữntỉ diổu người bào chữa đã trình bày dè tránh sự 

trùng lập. mất thời gian. Nếu bi cáo khỏrm đổng ý với ý kiến của người hào 

chữa, cũng như trireme hợp bị cáo tự bào chữa. Ihl bị cáo có quyền trình bày 

tất cá các vân đề có liên quan dê hao vệ quyền lợi cho mình. Chủ tọa phiên 

toà không được hạn chế thời gian trình bày CÍU1 bị cáo nhưng có quyền cat 

nhữne ý kiến không có liên quan liến vụ án.

b) Người bị hại. nguyên dơn dân sự. bị đơn dân sự và người có quyền 
lợi, nghĩa vụ licn quan đốn vụ án hoặc người dại diện hợp pháp cùa họ trình 

bày ý kiến.

Sau khi bị cáo trình bày lờ i bào chữa, Chu tọa phiên toà mời người 

bị hại trình bày ý kiến đê bào vệ quyền và lợi ích hợp pháp cùa họ. Tiếp 

đó đến nguyên đơn dân sự, bị dơn dân sự. người có quyền lợi. nghĩa vụ 

liên quan đến vụ án được lần lượt trình bày ý kiến dê báo vệ quyền và lợi 

ích của mình. Nếu những người nói trên có mời luật sư bảo vệ quyền lợi 

cho họ thì mời luật sư phát biếu trước, sau đó đirơnc sự phát bicu ý kiến 

bổ sung. Trong trường hợp đươna sự trình hãy lan man, dài dònsi thì Chủ 

tọa phiên toà nhắc nhớ họ chỉ trình bày nhữne ý kiến có liên quan đến 

mình mà luật sư chưa đề cập, không nhắc lại những điểm đã được luật sư 

trình bày. Nếu ý kiến của họ khôns liên quan đến vụ án hoặc không liên
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quan đen việc báo vệ quyền lợi cho họ thì Chu tọa phiên toà có quyén cắt 

nhữníi V kiên đó.

2.3.2. Phán đỏi đáp

Chủ tọa phiên toà điéu khiên phún đòi đáp theo trình tự như sau:

֊ Chu toa mời dại diện Viên kiếm sal phát biêu ý kiến. Tron» lời phái 

biêu cua mình, đại diện Viện kiêm sát sẽ trình bày quan điếm đôi với các ý 

kièn cua niiười bào chữa, nu ười bào vệ quyén lợi cua đưưiiíi sự. bị cáo và 

nhữnu imười tham nia tó tụng khủc nếu thay cần thiết.

- Sau khi dại diện Viện kiếm sát dã trình bày xong. Chủ tọa phiên toà 

mòi nu ười bào chữa cho bị cáo trình bày ý kiên đáp lại, nếu bị cáo khỏne có 

ngưừi hào chữa thì hỏi bị cáo xem họ có ý kiến đáp lại hay không.

- Tiếp theo. Chu tọa hoi murời bị hại, nsiivcn đơn dãn sự. bị đcfn dân

sự. n li ười có quyền lợi. riiihĩa vu liên quan xem có ai có ý kiến đáp lại

khỏnu. nêu có nturời đồ nehi thì mời ho trình bày V kiến.w  C7 . -r' -

Tát cà nhữne nsirời tham ụia tranh luận đéu có quyền đáp lại ý kiên

của nu ười khác, nhirmi đối với moi ý kiên mà họ không done ý thì Chú tọa 

chi cho họ phái bicu một lần. Chu tọa phiên toà khõnạ dược hạn ché thời 

í ỉ ia n  tranh  lu ậ n ,  nhirn.si c ó  q u y ề n  cát n h ử n u  ý  k iế n  k h o m :  c ó  l iê n  q u a n  đ ế n  vụ
L. w  i V  m' c  l

án.
2.3.3. G ió i quyết trớ lạ i việc xét hói
Qua tranh luân, nếu thày có nhĩme vân đổ chưa rõ, cán phái xem xét 

thêm chứng cứ mới cỏ thế kết luận dược thì Hội đổng xét xứ quyết định trớ 

lại phán xét hói. Chu toa phiên toà điều khiển xét hỏi đê xác định rõ các tình 

tiôt cua VỊ! án cán được xem xét them chíma cứ. Khi vấn đề này đã được xác 
định rõ. Chu tọa phiên toil cho tiếp tục tranh luận theo trình lự chung.

2.3.4. I ỉ ị  cáo nói lò i sau cùng
Sau khi nhữne na ười tham eia tranh luận không trình bày gì them. Chú 

tọa phiên toà tuyên bó kết thúc tranh luận và cho bị cáo nói lời sau cùng. 

Trước khi bị cáo trình bày, Chu tọa phiên toà giái thích cho bị cáo không 

nhác lại những vấn dc đã nêu tronụ xót hói và tranh luận, không được trình 

bày những điếm khôns liên quan đèn vụ án; chí trình bày nhữne tình tiết 

mới có liên quan đến vụ án mà chưa dược đe cập đến và nhữne điếm mà bị 

cáo cho là quan tro na nhất đố nghị Hội dổnsi xét xứ xem xét khi nghị án. 

Hói đổna xét xứ không được hạn chẽ thời gian trình bày của bị cáo. Nếu 

trong lời nói sau cùng bị cáo trình bày them những tình tiết có ý nizhTa quan
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trọng đối với vụ án thì Hội đồng xét xứ quyết định trớ lại xét hòi để xác định 

cho rõ.

Trong khi bị cáo trình bày lời nói sau cùng, Hội đồng xét xử cần chú ý 

lắng nghe đê nắm bắt được những diêm quan trọng nhất và cho dù bị cáo 

trình bày như thế nào cũng không được đặt câu hỏi để yêu cầu bị cáo trả lời.

Sau khi bị cáo đã trình bày xone lời nói sau cùng. Chù tọa phiên tòa 

tuyên bô' Hội đổng xét xử nghị án. Tuỳ thuộc vào thời gian cán thiết đê nghị 

án mà Chú tọa phiên toà thông báo cho mọi người biết rõ thời điếm tuyên

2.4. Tuvẽn án

Sau khi Hội đồng xét xử tiến hành nghị án và thông qua bán án, Chủ 

tọa phiên toằ tuyên án nhằm công bố bản án và các quyết định khác của Hội 

đồng xét xử một cách công khai trước phiên toà. Qua đó, bị cáo và những 

người có quyển và lợi ích pháp lý liên quan biết được bán án hoặc quyết 

định của Hội đồng xét xử quyết định về những vấn để có liên quan đến 

quyền và lợi ích hợp pháp của mình; Kiểm sát viên và đông đảo quần chúng 

biết được bản án và các quyết định khác của Toà án. Trèn cơ sở đó, họ có thể 

thực hiện các quyển và nghĩa vụ cùa mình, như quyển kháng cáo của bị cáo 

và những người tham gia tố tụng khác; quyển kháng nghị của Viện kiểm sát; 

quyển thông báo về các tình tiết mới hoặc phát hiện vi phạm pháp luật trong 

các bản án và quyết định cùa Toà án, của cơ quan Nhà nước, tổ chức xã hội 

và mọi công dân.

Thẩm phán chủ tọa phiên toà đứng đọc toàn văn bản án. Kh i tuyên án, 

Chủ tọa phiên toà yêu cầu mọi người trong phòng xừ án đứng dậy. Nếu bản 

án ngắn thì tất cả mọi người phải dứng cho đến khi tuycn xong bản án. Nếu 
bản án dài thì khi đọc xong phần mở đầu bản án, hết phần truy tố của Viên 

kiểm sát, chủ tọa phiên toà cho phép mọi người ngồi xuống (riêng các bị cáo 

phải đứng cho đến khi tuyên án xong) và tiếp tục tuyên án cho đến hết. Bản 

án và quyết định do chủ tọa phiên toà viết căn cứ vào những tình tiết đã được 

thẩm tra ở phiên toà và kết quả của việc nghị án. Tuy nhiên, trên thực tế do 

việc viết bản án đòi hỏi phải có thời gian cho nên chủ tọa phiên toà có thể 

chuẩn bị trước phần mở đầu, nội dung sự việc, còn phần quyết định thì chỉ 

được viết sau khi Hội đồng xét xử đã nghị án. Bản án hoặc quvết định được 

tuyên bố ở phiên toà là bản án chính cho nên phải có chữ ký của chủ tọa
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phiên toà và các Hội thẩm. Khi tuyên án phải đọc đúng bản án hoặc quyết 
định đó.

Cần tránh tình trạng không tháo bán án mà chi ghi một sô điểm chính 

rồi phát biểu thêm trong khi tuyên án. Mọi trường hợp phải tuyên án công 

khai, trong trường hợp phải xử kín. phần nội dung bán án có thể không tuyên 

công khai đê giữ eìn bí mật quốc gia hoặc giữ gìn đạo đức xã hội nhưng 

phần quyết định bao giờ cũng phái tuyèn công khai. Trong trường hợp bị cáo 

không biết tiếng Việt, người phiên dịch phái dịch lại cho bị cáo nghe bản án 

đã tuyên công khai.

Sau khi đọc bản án xong, chủ tọa phiên toà cần phái giải thích cho bị 

cáo và những người tham gia tô tụng biết quyền kháng cáo cùa họ. Nếu bị 

cáo được hưởng án treo, Chủ tọa phải giải thích vể chế định án treo và nghĩa 

vụ cùa người được hưởng án treo trong thời gian thừ thách. Nếu bị cáo bị bắt 

giam hay được trả tự do ngay sau khi tuyên án, Chú tọa phiên toà cũng phải 

cống bố và yêu cầu thi hành ngay quyết định đó đối với bị cáo.

3. K Ỷ  N Ă N G  NGHỊ ÁN  HÌNH s ự

3.1. Chủ tọa phiên toà phổ biến nội dung, chương trình nghị án

Khi nghị án, Hội đồng xét xử vào phòng nghị án là một phòng kín 
giành riêng cho Hội đồng xét xử, ngoài Hội đồng xét xử ra thì không có ai 
được phép vào phòng nghị án trong quá trình Hội dồng xét xử nghị án. V ì 
vậy thông thường bên cạnh các phòng xử án của các Toà án có phòng nghị 
án. Phòng nghị án bên ngoài có biến ghi cụ thê “ phòng nghị árTcũng có 
nghĩa là ai không có nhiệm vụ thì khỏng được vào phòng nghị án nhầm bảo 

đàm việc xét xử độc lập và chi tuân theo pháp luật của Hội đổng xét xử.

Với iư cách là người điểu khiên phiên toà, khi bát đẩu nghị án, chủ tọa 

phiên toà phải phổ biến nội dung, chương trình nghị án. Để việc nghị án bảo 

dam đầy đú, chính xác, không bỏ sót mọi vấn để cần nghị án, Chủ tọa phiên 

toà phái chuẩn bị trước nội dung cũng như trình tự tùng vấn đề cần phải được 

đưa ra thảo luận và xem xét. Tuỳ vào từng vụ án cụ thê, phạm vi những vấn 

dế cần phải được đưa ra thảo luận có thể khác nhau chẳng hạn như về vấn đề 

bổi thường dân sự hoặc khởi tô' vụ án với người phạm tội mới, tội phạm 

mới... thì không phải vụ án nào cũng giống nhau hoặc vụ án nào cũng phải 

xcm xét; tuy nhiên bất kỳ vụ án nào Hội đổng xét xứ cũng phải xem xét 

những vấn để có tội phạm xảy ra hay không; ai là người thực hiện hành vi
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phạm tội, có phải bị cáo là người thực hiện hành vi bị truy tô hay không; 

hành vi cứa bị cáo có cấu thành tội phạm hay không; nếu phạm tội thì áp 

dụng Điểu, khoản, điểm nào của BLH S  đê xét xử bị cáo; các tình tiẻt tăng 

nặng, giảm nhẹ trách nhiệm hình sự đối với bị cáo; hình phạt, án phí... có ihể 

qua việc xét xử tại phiên toà mà phái sinh những vấn dề ngoài dự kiên thì 

Chù tọa phiên toà phải bổ sung vào nội dung và chương trình đã chuẩn bị.

Thông thường, Chủ tọa phiên toà chuẩn bị từng nội dung phái thao 

luận của vụ án đê’ các thành viên Hội đồng xét xử tháo luận. Các vấn đề đó 

là: Tội danh và Điều khoản của BLHS được áp dụng; các tình tiết tãng nậng. 

giảm nhẹ trách nhiệm hình sự; hình phạt; vấn đề bồi thường thiệt hại; xử lý 

vật chứng của vụ án; án phí và quyền kháng cáo bản án. Đối với mỗi vân đề 

Chu tọa nêu nội dung cần thảo iuận để Hội thẩm cho ý kiến trước. Chi sau 

khi Hội thẩm đã đưa ra ý kiến, Thẩm phán mới có ý kiến vể quan điếm của 

mình. Khi có vấn để tháo luận chưa thống nhất, các thành viên của Hội đồng 

xét xử phải nêu cao tinh thần trách nhiệm theo nguyên tắc độc lập, trao đổi 

bàn bạc một cách thảng thắn và dân chú. Nếu vì chưa hiểu hết pháp luật và 

đường lối xử lý mà các Hội thẩm nhân dân có ý kiến khác nhau thì Chủ tọa 

phiên toà phải sử dụng BLHS, BLTTHS, BLDS và các văn bản hướng dẫn áp 

dụng pháp luật của các cơ quan có thẩm quyền, giải thích để các thành viên 

của Hội đồng xét xứ tiếp tục trao đổi tháo luân vể đường lối xét xử vụ án. 

Sau khi đã giải thích và thảo luận dân chú, Hội đồng xét xử quyết định bàng 

cách biểu quyết về tất cả các vấn đề của vụ án đã được đưa ra thảo luận. Lán 

lượt biểu quyết theo thứ tự vé tội danh; hình phạt; vân đề bồi thường thiệt 

hại; xử lý vật chứng; ván đế quyên kháng cáo; vể án phí. Ngoài ra nếu trong 

trường hợp tại phiên toà cẩn xác định vụ án còn có đồng phạm khác chưa bị 

khởi tố điều tra truy tô hoặc bị CI'O bị truy tố còn sót tội... thì Hội đổng xét 

xử có thể quyết định khởi tố vụ tn hình sự hoặc yêu cáu điều tra bố sung; 

quyết định yêu cầu sửa chữa những khuyết điểm trong công tác quản lý...

Về biểu quyết, Hội thẩm nhân dân biểu quyết trước, Thẩm phán biểu 

quyết sau cùng, việc biểu quyết riến hành bằng giơ tay hoặc phát biểu ý 

kiến. Các vấn đé của vụ án được quyết định theo đa số, nếu thành vién nào 

có ý kiến thiểu sô thì ý kiến đó được Chủ tọa phiên toà ghi vào biên bản nghị 

án, hoặc người đó có thể trình bày ý kiến của mình bằng văn bản lưu trong 

hồ sơ vụ án. Vấn đề này Chánh án T A N D  tối cao đã kết luận tại hội nghị 

tổng kết công tác ngành Toà án năm 1990 hướng dản cụ thể là: “Một số vụ
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án xét xứ sai do các Hội thám nhân dán có chõ VI lý do bị tác dộng không 

đúng đã buộc Thẩm phán phái tuyên theo đa số, Tháin phán chủ tọa phiên 

toà không đồng ý với việc biểu quyết theo da sổ đó cứa Hội thám nhân dân 

vì thấy rằng xừ theo đa sô' là khõng dims:, Ilium» giai thích, thuyết phục 

không được...” . Đối với trường hơp nàv. Thám phán phái tuân theo nguyên 

tác đã được quy định tại Điều 7 Luật Tổ chức [ A N D  và Điéu 18 BLTTHS là 

T A N D  xét xử tập thể và quyêt dmh theo da số. V ì vậy. dù biết rõ ý kiến cùa 

các Hội thẩm nhân dân là không dúnu pháp luật, trước khi biếu quyết, Thám 

phán đã phân tích, giải thích mà các Hội thám nhân dân van giữ ý kiến và 

biểu quyết theo đa sô thì Thám phán phái tuyên án theo đa số. Các đồng chí 

lãnh đạo Toà án không được phép vào phòne Iiiihị án đế thuyết phục Hội 

thấm nhân dân, vì làm như vậy cũng là trái pháp luật. Nhưng ngay sau khi 

tuyên án, Thẩm phán Chủ tọa phiên toà phái báo cáo với Toà án cấp trên 

hoặc đề nghị Viện kiểm sát kháng nchị theo trình tự phúc thấm đế khắc 

phục việc xét xử sai lầm đó. Như vậy nội dung trên đáy đã nêu lên khó khăn 

trong quá trình nghị án đồng thời cũng làm rõ Iiíiuỵên tác độc lập của Hội 

đổng xét xừ và nguyên tác xét xử tập thố. cỏ  thó nói rõ thêm xét xứ tập thê 

cần phái hiểu là tập thế Hội đồng xót xử chứ khorm phái tập thê lãnh đạo Toà 

án. Hiện nay do việc nghị án không dũng quy định cùa pháp luật nên có 

Thẩm phán trong quá trình nghị án dã nói ra quan điểm của mình là quan 

điểm chỉ đạo của lãnh đạo vé đuờim lối xét xứ vụ án. Chun” tỏi cho rằng đây 

là sai lấm nghiêm trọng của Thám phán, bới vì khi tham kháo ý kiến của 

lãnh đạo cơ quan thì cũng chi là gưi ý cho Thum phán dể áp dụng pháp luật 

sao cho chính xác, còn khi quyết định thì Thám phán và Hội thẩm nhàn dân 

phái chịu trách nhiệm đến cùng vé phán tịiivét của mình chứ không thể đổ 

trách nhiệm cho người ngoài Hội done xót xử. VI làm như vậy là trái quy 
định của pháp luật. Ngoài ra tronsi thực liễn khôiiii ít các trường hợp quan 

điem cùa V iện kiểm sát trùng với quan điếm của Hội thẩm nhân dân vé 

đường lôi xử lý vụ án. V ì vậy đề nghị Viện kiếm sát cùng cấp kháng nghị thì 

rất khó được chấp nhận. Cho nén. khi trường hợp này xáy ra thì ngoài việc 

Thẩm phán phải báo cáo Toà án cấp trẽn và you cấu Viện kiểm sát kháng 

nghị thì cũng phải báo cáo với Viện kiếm sát cap trên irực tiếp đề nghị 

kháng nghị để khắc phục việc xét xử sai. Tuy nhiên trong thời gian qua cũng 

còn nhiều vụ án rơi vào các trường hơp này nhưnu Thám phán không làm 

báo cáo là không đúng tinh thần hướng dán trên dây.
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Nếu vụ án có nhiều bị cáo hoặc bị cáo phạm nhiều tội, Chủ tọa phiên 

toà phải chuẩn bị nội dung, chương trình nghị án đối với từng bị cáo; đối với 

từng tội và những nội dung cần thiết, phố biên cho Hội đổng xét xử biết đè 

tiến hành nghị án.

Khi nghị án Hội đồng xét xử luôn phái phàn tích đánh giá chứng cứ vé 

những vấn để cần chứng minh trong vụ án hình sự theo Điều 47 BLTTHS, 

đây là nghĩa vụ của các cơ quan tiến hành tố tụng, trong đó có Toà án và Hội 

đồng xét xử.

3.2. Chủ tụa phiên toà néu từng vấn đé của vụ án đẻ các thành 

viên Hội đồng xét xử cùng tháo luận

3.2.1. Xác định tội danh, điêu khoản B L H S

Đối với vấn để này, Hội đổng xét xử cần thảo luận làm rõ những điểm 

sau đây:

- Có hành vi phạm tội xảy ra hay không, ai là người thực hiện hành vi 

phạm tội, có lỗi hay không có lỗi, lỗi cố ý hay lỗi vô ý để xác định tội danh 

va điểu luật áp dụng.

Chủ tọa phiên toà nêu lên những nội dung cần tháo luận. Hội thám 

nhân dân phải xem xét các chứng cứ thu thập được trong giai đoạn điều tra 

có khách quan hay không sau khi đã được kiểm tra tại phiên loà. Vớ i các 

chứng cứ đó xác định có tội phạm xáy ra hay không; bị cáo có hành vi vi 

phạm không; hành vi ấy có cấu thành tội phạm hay không, cấu thành tội gì 

và nêu cụ thể quan điểm của từng người. Sau khi Hội thẩm nhân dân và 

Thẩm phán không phải là Chủ tọa phiên toà (nếu là Hội đồng xét xử có 5 

nííười) nêu quan điểm thì Thám phán Chứ tọa phiên toà nêu quan điểm cúa 

mình. Nếu các ý kiến dều thống nhất bị cáo không có tội hoặc có hành vi 
phạm tội như cáo trạng đã truy tố thì các thành viên của Hội đổng xét xử 

biểu quyết.

Nếu các ý kiến không thống nhất về hành vi phạm tội hoậc không 

phạm tội thì chủ tọa phiên toà phải giải thích pháp luật, phản tích các chứng 

cứ xác định hành vi phạm tội hoặc không phạm tội dê các thành viên của 

Hội đồnc xét xử trao đổi, thảo luận. V í dụ: Nguyễn Văn A  vào nhà ông 

Neuyẻn Văn B để trộm cắp tài sản. Khi dana thực hiện hành vi phạm tội thì 

bị phát hiện, A  bỏ chạy, vứt lại tài sản đã lấy được rồi đánh trả ông B và 

những neười đuổi bắt. A  bị Viện kiểm sát truy tố vể “Tội cướp tài sản” theo
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khoản 1 Điều 133 BLHS năm 1999. Tại phiẻn toà. bị cáo. người bị hại và 

những người làm chứng đểu khắng định sau khi A  vứt lại tài sản. vản bị 

đuổi, nên đã đánh lại người đuổi bát đê chạy trốn. Viện kiểm sát giữ nguyên 

quan điểm truy tô' A  về “Tội cướp tài sán” . Hội thẩm nhân dân xác định 

hành vi của bị cáo là dùng vũ lực nên đã phạm tội cướp, thì ngoài việc chủ 

tọa giải thích về pháp luật hành vi phạm tội trộm cắp bị cáo thực hiện đã 

hoàn thành, khi bị đuổi bát đã vứt trả lại tài sản. việc dùng vũ lực là hành 

hung để tẩu thoát như vậy bị cáo chì phạm “Tội trộm cáp tài san” với tình 

tiết định khung là “Hành hung đê tẩu thoát". Nếu các Hội thẩm vẫn không 

nghe thì Thẩm phán sử dụng Nghị quyết số 01/HĐTP ngày 19-4-1989 của 

Hội đồng Thẩm phán TAN D  tối cao hướng dản bổ sung việc áp dụng một số 

quy định của BLHS năm 1985 ՝"՛ (Cũng lưu ý là mặc dù BLHS năm 1985 và 

1999 có thay đổi tuy nhiên về lý luận chung cấu thành cơ bản của một số 

loại tội phạm thì không thay đổi nên vản có thể áp dụng các vãn bản hướng 

dẫn theo luật cũ). Tại mục VII về việc chuyên hoá từ một số hình thức chiêm 

đoạt tài sản thành cướp tài sán... đã hướng dẫn cụ thê vể hành vi phạm tội 

cùa A.

V í dụ: Nguyễn Văn c  là thủ kho cùa Công ty s thuộc Doanh nghiệp 
Nhà nước, năm 1999 đã nhiều lần lấy tài sản trong kho đem bán. Lần thứ 

nhất trị giá hàng phạm pháp là 300.000đ. Lần thứ hai cũng 300.000đ, lần thứ 

ba 36.000.000đ. Tổng cộng là 36.600.0()0đ. c  bị Viện kiểm sát truy tố về tội 

“Tham ô tài sản” theo điểm c khoản 2 Điều 278 BLHS năm 1999. Tại phiôn 

toà bị cáo, nguyên đơn dân sự đểu xác định bị cáo đã thực hiện 3 hành vi 

phạm tội nêu trên. Kh i nghị án, ý kiến của các Hội thẩm nhân dân nhận xét 

bị cáo đã nhiểu lần phạm tội nẻn Viện kiểm sát truy tô là đúng. Trong trường 

hợp này, Thẩm phán chủ tọa phiên toà phải giải thích hướng dẩn của Thông 

tư liên tịch số 01/1998/TTLT-TAN D TC -VKSN DTC-BNV  ngày 2-1-1998 

của T A N D  tối cao, V iện kiểm sát nhân dân tối cao, Bộ nội vụ (nay là Bộ 

Còng an) hướng dẫn áp dụng một số quy định của Luật sửa đổi, bổ sung một 

sô điéu của BLHS<m’. Trong đó tại điểm d mục 1-1 phán B của Thòng tư này

'■Vl Xem cuốn Cúc văn bàn vé'H ình sự, Dân sự và lố  tụng năm 1980 cùa T A N D  rối cao, tr 96.

1,1 Xem cuốn  C á c  văn bản vé H ình  sự, D án  sự. K in h  tế  và tố  tụng năm 1998 của T A N D  lố i

cao, tr 41.

325



đã hướng dẫn thì c  đã phạm tội “Tội tham ô tài sàn”  theo khoản 1 Điều 278 

BLHSnam  1999.

Việc áp dụng khung hình phạt nặng hon khung mà Viện kiểm sát truy 

tố thì theo quy định tại Điều 170 BLTTH S về giới hạn của việc xét xử, Toà 

án xét xử những bị cáo và những hành vi theo tội danh mà Viện kiểm sát 

truy tố; xét xử về tội danh bằng hoặc nhẹ hơn tội danh bị truy tố; không 

được xét xử về tội danh nặng hơn tội danh bị truy tố. Cho nên, khi Viện 

kiểm sát truy tô ở khung hình phạt nhẹ, nhưng Toà án thấy cần chuyển 

khung tăng nặng thì việc Toà án áp dụng khung hình phạt nặng hơn là không 

bị hạn chế và không vi phạm tô' tụng. Vãn đề này trong kết luận cùa Chánh 

án T A N D  tối cao tại Hội nghị tổng kết công tác ngành Toà án năm 1993(5՜’ 

đã hướng dẫn cụ thể. về  vấn đề này cần lưu ý khoản 2 Điéu 48 BLHS năm 

1999 “Những tình tiết đã là yếu tố định tội hoặc định khung hình phạt thì 

không được coi là tình tiết tăng nặng” . V í dụ phạm tội “Tội lừa đảo chiếm 

đoạt tài sản” thuộc trường hợp “phạm tội có tổ chức”  thì phải áp dụng điểm a 

khoản 2 Điều 139 BLHS năm 1999. không được áp dụng thêm điểm a khoán

1 Điều 48 BLHS năm 1999 nữa. Nhưng nếu phạm tội trên đối với người chưa 

đủ 16 tuổi thì phải áp dụng tình tiết tăng nặng “phạm tội đối với trẻ em” theo 

điểm h khoản 1 Điều 48 BLHS năm 1999.

- Về chủ thể của tội phạm

+ Thứ nhất, trong quá trình xét hỏi, có các chứng cứ thể hiện bị cáo bị 

mắc bệnh tâm thần, nhưng trong quá trình điểu tra vụ án chưa được để cập 

đến mà tại phiên toà mới xác định được vấn để này, trong khi đó Viện kiểm 

sát tại phiên toà cho ràng các chứng cứ do gia đình bị cáo xuất trình nên 

không chấp nhận mặc dù các chứng cứ đó là khách quan. Nếu khi nghị án, ý 

kiến các Hội thẩm cũng thống nhất với quan điểm của V iện kiểm sát thì 

Thẩm phán phải giải thích vể vấn đế giám định pháp y tâm thần để xác định 

bị cáo có phải chịu trách nhiệm hình sự hay không và nếu phải chịu trách 

nhiệm hình sự thì chịu đến đâu theo Điều 13 BLHS, Điều 281, Điều 284 

BLTTHS và Thông tư liên tịch số 03/TTLT ngày 24-9-1997 của Bộ Nội vụ 

(nay là Bộ Công an) - Bộ Y  tế - Bộ Quốc phòng - Bộ Tài chính - V iện Kiểm 

sát nhân dân tối cao - TAND tối cao hướng dẫn việc áp dụng biện pháp bất

Xem cuốn C á c  văn bàn vê H ình  sự, D án  sự, K in h  tế  và T ố  tụng năm 1995 cùa T A N D  tố i 

cao, tr 124.
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buộc chữa bệnh(S,). Trong trườna hơp này Toà án phải hoãn phicn toà ra 

quyết định trưng cầu giám định pháp V tâm thần đôi với bị cáo. Sau khi có 
két luận của Hội đồng giám định pháp V thì vụ án được giải quyết theo thú 
tục chung.

+ Thứ hai, trong quá trình xct hỏi mà có chứng cứ dê chứng minh khi 

phạm tội bị cáo chưa đủ 14 tuổi hoặc bị cáo phạm tội nghicm trọng khi chưa 

đù 14 đến dưới 16 tuổi thì phải căn cứ vào Điểu 12 BLHS về tuổi chịu trách 

nhiệm hình sự và những quy định đối với người chưa thành nicn phạm tội đê 

xem xét trách nhiệm hình sự cúa bị cáo. xem xét bị cáo có phai chịu trách 

nhiệm hình sự hay không; nếu phai chịu trách nhiệm hình sự đến mức độ 

nào.

+ Thứ ba, phải xem xét thời hiệu truy cứu trách nhiệm hình sự, để xác 

định người phạm tội có được hườne thừi hiệu không bị Iruy cứu trách nhiệm 

hình sự; có được miền trách nhiệm hình sự Ihco quy định tại các Điểu 23 và 

Điều 25 BLHS năm 1999 hay không.

- G iải quyết việc Viện kiêm sát rút quyết định truy tố tại phiên toà sau 

khi xét hỏi. Theo Điểu 169 và Điều 195 BLTTHS thì Kiêm  sát viên có quyển 

rút một phần quyết định truy tố nhưng Hội đồng xét xử vẫn xét xử toàn bộ 

vụ án. Hội đồng xét xử có thê chấp nhận, không chấp nhản hoặc chấp nhận 

một phần việc rút truy tô' đó. Kh i tháo luận Hội đồng xét xử vẫn thảo luận 

toàn bộ vụ án và biểu quyết từng phán. Theo Điéu 170 BLTTHS về giới hạn 

của việc xét xứ thì Toà án chi xét xừ trong phạm vi quyết định truy tố của 

Viện kiểm sát mà Toà án đã quyết định đưa vụ án ra xét xử, nên Viện kiểm 

sát có rút một phần thì Hội đổng xét xử vẫn phải tiến hành xét xử và nghị án 

toàn bộ vụ án. V iệc V iện kiêm sát rút quyết định truy tố hoẠc truy tô' về tội 

danh nhẹ hơn tội đã truy tố thường thế hiện ở một số trường hợp sau:

+ Vụ án có một bị cáo và có một hành vi phạm tội, tại phiên toà Viện 

kiểm sát kết luận vể tội danh nhẹ hơn.

+ Một bị cáo có nhiểu hành vi phạm một tội, Viện kiểm sát rút bớt 

các hành vi bị truy tố.

+ Bị cáo phạm nhiểu tội, Viện kiểm sát rút truy tố một hoặc một số

tôi.

| V՝’ Xem cuốn C á c  văn bản về H ìn h  sự, D ân  sự, K in h  tế  và tô' tụng nám 1998 của  T A N D  tố i 

cao, tr  81.
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+ Vụ án có nhiều bị cáo, Viện kiểm sát rút quyết định truy tố dối với 

một hoặc một sô' bị cáo...

Vấn đề này nếu có tranh chấp trong Hội đồng xét xử thì Thẩm phán 

chủ tọa phiên toà phải vận dụng Công vãn số 328/NCPL ngày 22/6/1993 cùa 

T A N D  tối cao về việc rút quyết định truy tố, giải thích cho Hội thẩm nhàn 

dân nắm được nội dung vể hướng dẫn áp dụng pháp luật để cùng thống nhất.

Hội đồng xét xử cũng có thê chấp nhận hoặc không chấp nhận; cãn cứ 

của việc chấp nhận hay không chấp nhận việc rút một phần truy tố, định tội 

danh nhẹ hơn phải ghi rõ trong bản án.

+ Nếu Kiểm sát viên rút toàn bộ quyết định truy tố tức là rút toàn bộ 

cáo trạng thì trước khi nghị án, Hội đồng xét xử yêu cầu những người tham 

gia tố tụng (như người bào chữa, người bị hại, nguyên đơn dân sự...) trình 

bày ý kiến vể việc rút quyết định truy tô' của V iện kiểm sát có hay không. 

Kh i nghị án, nếu có căn cứ xác định bị cáo không có tội thì Hội đồng xét xử 

tuyên bố bị cáo không phạm tội. Ngược lại, nếu có cãn cứ xác định bị cáo có 

tội, thì Hội đồng xét xử quyết định tạm đình chỉ việc xét xử và kiến nghị với 

V iện kiểm sát cấp trên. Nếu Viện kiểm sát cấp trên thống nhất với việc rút 

quyết định truy tô' của V iện kiểm sát cấp dưới thì ra quyết định đình chỉ vụ 

án và thông báo cho Toà án đã tạm đình chỉ vụ án đó biết. Nếu V iện kiểm 

sát cấp trên nhất trí với kiến nghị của Toà án thì ra quyết định hủy việc rút 

quyết định truy tố của V iện kiểm sát cấp dưới và chuyển lại hổ sơ cho Toà 

án đã tạm đình chỉ vụ án. Toà án thụ lý lại và xét xử trong thời hạn 30 ngày, 

kể từ ngày thụ lý lại.,54>

- G iả i quyết trường hợp cần điểu tra bổ sung. Theo quy định tại khoán

2 Điểu 173 thì Hôi đổng xét xử có quyền quyết định yêu cầu điều tra bổ 

sung, trong những trường hợp sau đây:

+ Kh i có vi phạm nghiêm trọng thủ tục tố tụng: qua phần xét hỏi tại 

phiên toà phát hiện trong quá trình điểu tra vụ án cơ quan tiến hành tố tụng 

có nhũng vi phạm nghiêm trọng thủ tục tô' tụng. V í  dụ: sau khi kết thúc điểu 

tra hồ sơ vụ án được chuyển sang V iện kiểm sát để truy tố, V iện kiểm sát đã 

khởi tô' thêm tội và truy tố luôn. Trong trường hợp này sau khi khởi tố, đáng

<M> Xem cuốn C á c  vân bản về H ìn h  sự, D ân  sự. K in h  tế  và tố  tụng năm 1995 cùa  T A N D  tối 

cao, tr  107 và Thông  tư  liền  ngành S Ố 0 2 ỈT T LN  ngày 8-12 -1998  của T A N D T C , V K S N D T C  

hướng dần th i hành m ột s ố  quy đ ịnh  cùa BLTTH S .
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lẽ Viện kiểm sát phải chuyến hồ sơ lại cơ quan điều tra để điểu tra và kết 

luận điều tra bổ sung về hành vi bị khởi tô' thẻm sau đó hồ sơ được chuyển 

cho Viện kiểm sát đê làm cáo trạng truy tố... Những vấn để vể tố tụng nêu 

trên là bắt buộc mà các cơ quan tiến hành tố tụng không làm thì Hội đồng

xét xử phái hoãn phiên toà để yêu cầu điều tra bổ sung.

Đôi với các trường hợp nêu trên xảy ra tại phiên toà, sau khi trao đổi 

với Viện kiêm sát, nếu Viện kiểm sát nhất trí thì Hội đồng xét xử quyết định 

trở lại phần xét hỏi rồi hoãn phiên toà đê trả hồ sơ cho Viện kiểm sát yêu 

cầu điều tra bổ sung. Nêu Viện kiểm sát không nhất trí giữ nguyên quyết 

định truy tô và đã kết luận thì Hội đồng xét xử phải thảo luận bàn bạc, ra 

quyết định trả hổ sơ cho V iện kiểm sát để điều tra bổ sung. Quyết định này

phái dược tháo luận và thông qua tại phòng nghị án.

- Trường hợp chuyển vụ án. Tại phiên toà, nếu xét thấy vụ án không 

thuộc thẩm quyén xét xử của Toà án mình, mà thuộc thẩm quyền xét xử của 

Tơà án cấp trên hoặc Toà án quân sự thì vụ án đã được đưa ra xét xử vẫn 

phái chuyển cho Toà án có thẩm quyển. Trong trường hợp này, việc chuyên 

vụ án do Hội đồng xét xử quyết định. V iệc chuyên vụ án Hội đổng xét xử 

cũng phái thảo luận thông qua tại phòng nghị án và lập thành văn bản.

- Trường hợp khi nghị án, thấy không đù chứng cứ để kết tội bị cáo thì 

Hội đồng xét xứ phái phân tích, đánh giá từng yếu tố cấu thành tội phạm để 

xác định bị cáo không phạm tội do không thực hiện hành vi hay hành vi 

không cấu thành tội phạm... Sau đó tháo luận về việc khôi phục danh dự, 

quyển lợi, nghĩa vụ cúa họ.

- G iải quyết vấn đề k h ở i  tố vụ án, nếu qua việc xét xử tại phiên toà mà 

phát hiện được tội phạm hoặc người phạm tội mới cần phái điéu tra. V ì vậy 
khi ra quyết định khởi tố vụ án về hình thức phải ghi rõ là quyết định khởi tố 

vụ án hình sự, nhưng trong quyết dinh có thê nêu rõ là để điều tra vể hành vi 

vi phạm của người cụ thể.
3.2.2. C ác tinh tiết tăng nặng, g iờm  nhẹ trách nh iệm  h ình  sự

3.2.2.1. C á c  tình tiết tăng nặng.

Hội đồng xét xử phải thảo luận những căn cứ quyết định hình phạt để 

xem xét hành vi phạm tội bị truy tô' có tình tiết tăng nặng ngoài các tình tiết 

định khung hình phạt hay không. Nếu có thì có bao nhiêu tình tiết, gồm 

những tình tiết nào. Cũng cần phải lưu ý là theo khoản 2 Điều 39 B LH S  nãm 

1985 và khoán 2 Điếu 48 BLH S  năm 1999 quy định “ những tình tiết đã là
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yếu tố định tội hoặc định khung hình phạt thì không được coi là tình tiếi tàng 

nặng” . Cho nẽn đã là tình tiết định khung, v í dụ trong “Tội xâm phạm chỗ ở 

của công dân” có tình tiết định khung ở khoản 2 là “phạm tội có tổ chức” thì 

bị truy tố về tội này theo điểm a khoản 2, thì không được vận dụng tình tiết 

tăng nặng theo điểm a khoản 1 Điểu 48 nữa.

3.2.2.2. C á c  tình tiết ẹicỉm nhẹ.

Hội đồng xét xử phải thảo luận xem hành vi của bị cáo bị truy tố có 

bao nhiêu tình tiết giảm nhẹ theo quy định tại khoán 1 Điều 46 BLHS nãm 

1999. Theo quy định tại khoản 1 Điều 46 thì các tinh tiết giám nhẹ quy định 

trong luật đã được mở rộng hơn khoán 1 Điểu 38 BLHS năm 1985 bao gồm 

các tình tiết ở khoản 1 Điều 38 chuyến sang và một sô tình tiết đã được 

hướng dẫn trước đây là các tình tiết ờ khoản 2 Điều 38 như tình tiết khắc 

phục hậu quả, người phạm tội là người có thành tích xuất sắc trong sản xuất, 

chiến đấu, học tập hoặc công tác... Ngoài ra khi quyết định hình phạt, Toà án 

còn có thể coi các tình tiết khác là tình tiết giảm nhẹ nhưng phải ghi trong 

bản án. Vấn đề này cần tham khảo Nghị quyết số 01/HĐTP ngày 19-4-1989 

của Hội đồng Thẩm phán T A N D  tôi cao hướng dẫn bổ sung áp dụng một sô' 

quy định của BLH S  1985<ÍS> và Thông tư liên ngành số 02/TTLN ngày 7-1- 

1995 của T A N D  tối cao, Viện kiểm sát nhân dân tối cao, Bộ Nội vụ (nay là 

Bộ Công an) hướng dẫn áp dụng Điều 186, Điều 188 BLHS năm 1985.(5fi)

Theo khoản 3 Điều 46 BLH S  năm 1999, dối với các tình tiết giảm 

nhẹ đã được B LH S  quy định là dấu hiệu định tội hoặc định khung hình 

phạt thì không được coi là tình tiết giảm nhẹ trong khi quyết định hình 

phạt. Quy định này nhằm khắc phục thiếu sót về kỹ thuật lập pháp ở 

B LH S  năm 1985 vì nếu áp dụng nó sè dẫn đến khả nàng một tình tiết 

được vận dụng hai lần. V í  dụ: “Tội giết người do vượt quá g iớ i hạn phòng 

vệ chính đáng” theo Điều 102 BLH S  nãm 1985 thì khi xét xử, Hộ i đổng 

xét xử vận dụng tình tiết giảm nhẹ theo điểm b khoản 1 Điểu 38 B LH S  

năm 1985 là “ phạm tội trong trường hợp vượt quá giới hạn phòng vệ 

chính đáng” do đó ngay từ năm 1989 T A N D  tối cao đã hướng dẫn vấn để

՛"՛ Xem cuốn  C á c  văn bản H ình  sự, dân sự  và tỏ' tụng năm 1990 cùa T A N D  tố i cao, tr  92. 

l,6) Xem cuốn C á c  văn bản vé H ìn h  sự, dán sự, k inh  tế  và tô' tụng năm 1995 cùa  T A N D  tối 

cao. tr 96.
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này tại Nghị quyêt sô 01/HĐTP ngày 19-4-1989',7\ Cho nên. khi xem xét 

các tình tiêt giám nhẹ và quyết định hình phạt nhẹ hơn quy định cúa Bộ 

luật. Hội dồng xét xứ phái xem xét kỹ các căn cứ theo Đ iều 46, Đ iều 47 

B LH S  năm 1999 đê thảo luận và đi đến quyết định hình phạt cho đúng 
với hành vi phạm tội.

3.2.3. H ình  phạt cấn áp dụng.

Căn cứ vào các quy định cùa BLHS. tính chất và mức độ nguy hiếm 

cho xã hội của hành vi phạm tội, nhân thăn bị cáo, tình tiết tăng nặng, giảm 

nhẹ trách nhiệm hình sự đối với từng bị cáo, Hội đồng xét xử thào luận đê 

định ra dường lối xứ lý cho phù hợp. Đày cũng là nội dung tháo luận rất 

quan trọng, ncn Hội đồng xét xử phái đánh giá đầy đú nội dunẹ. yêu cầu của 

việc xác định đường lôi xử lý để biểu quyết.

Nếu bị cáo phạm nhiều tội thì biếu quyết hình phạt với từng tội, sau 

đó tổng hợp hình phạt của nhiều tội. Nếu vụ án có nhiều bị cáo, Hội đồng 

xét xử phải tháo luận và biểu quyết hình phạt của từng bị cáo. Nếu phủi tổng 

hợp hình phạt thì tổng hợp Ihco thú tục chung (lưu ý khi tổng hợp hình phạt 

thì chi tống hợp hình phạt cua hán án đã có hiệu lực mà chưa chấp hành với 

hình phạt cùa bàn án này). Khi quyết định hình phạt cũng phải nghiên cứu 

kỹ các điểu kiện đế áp dụng từng loại hình phat như điều kiện áp dụng hình 

phạt không phải là hình phạt tù, hình phạt tù cho hưởng án treo. Trong 

trường hợp có sự tranh chấp quan điểm về đường lối xử lý thì chủ tọa phiên 

toà phái giải thích điều luật và các văn bản hướng dẫn trên, đặc biệt đối với 

nhữne người phạm tội cho hưởng án treo thì phải thận trọng, xem xét kỹ các 

điểu kiện cho bị cáo hưởng án treo trong giai đoạn hiện nay. Vấn đề cho 

hưởng án ireo cũng đã đươc TANĐ  tỏi can hướng dẫn ở nhiều vãn bản trong 

đó cần quan tâm đến các trường hợp phạm tội không nghiêm titmg, nhân 

thân tốt, dã khắc phục hậu quả, thành khẩn nhận tội... tức là phải có nhiều 

tình tiết giảm nhẹ và khả nãiig giáo dục cải tạo họ.

Sau khi quyết định hình phạt thì phải xem xét đến thời hạn chấp hành 

hình phạt tù. Nếu bị cáo đans bị tạm giam thì quyết định tiếp tục giam bị cáo 

để bảo đảm thi hành án. Nếu bị cáo đang được tại ngoại, Hội đồng xét xử thấy 

cần thiết phải bát bị cáo theo Điểu 202 BLTTHS thì cũng phải nêu rõ lý do 

trong biên bản nghị án và bán án. Nếu giải quyết trả tự do cho bị cáo thì phải

1,71 Xem í  uốn C á c  vân bàn H ìn h  sự, dán sụ  và lo  tụ iiíỊ nám 1990 cùa T A N D  tố i cao, t r  92.
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báo đảm các quy định của Điểu 201 BLTTHS. Cũnu cần phái lưu ý các thời 

gian bị cáo đã bị tạm giữ, tạm eiam, sau dó được trả tự do thì cũng phái ghi rõ 

trong biên bản nghị án và bản án là bị cáo được trừ thời eian bị tam giữ. tạm 

giam vào thời hạn chấp hành hình phạt tù theo quy định của BLHS.
3.2.4. Vấn đé bồi thường dàn sự

Khi thảo luận vấn đế thiệt hại, Hội đồne xót xử phái xem xót hậu quả 

do hành vi phạm tội mà bị cáo gây ra. các chứna cứ vé thiệt hại. thiệt hại 

trực tiếp, thiệt hại gián tiếp, thiệt hại về mặt tinh thần... Trên cơ sớ đó xem 

xét việc bồi thường như thế nào cho thoá đáng, đặc biệt là các trường hợp 

bồi thường thiệt hại do hành vi xàm phạm tính mạng, sức khoé của người 

khác kê cả trường hợp lỗi cô' ý và lỗi vô ý. V iệc giái quyêt bổi thường dân sự 

phải căn cứ vào Điều 34 BLHS năm 1985, nay là Điều 42 BLHS năm 1999 

và BLDS. Trong trường hợp vãn đề dủn sự chưa có đú chứng cứ hoặc chứng 

cứ chưa rõ ràng; tại phiên toà. người bị hại, người có quyền lợi nghĩa vụ liên 

quan đã được triệu tập hợp lệ váng mặt không có lý do, sự vắng mạt của họ 

không ảnh hưởng gì đến việc xét xử bị cáo mà họ đã được triệu lãp hợp lệ thì 

Hội đồng xét xử có thể tách phần dân sự giải quyết bằng một vụ kiện dân sự 

khác theo khoản 2 Điều 166 BLTTHS. Khi nghị án, Hội đồng xét xử có thể 

tham khảo Công văn số 105/KHXX ngày 17-9-1997 cúa TAN D  tối cao 

hướng dẫn việc bồi thường thiệt hại do hành vi phạm tội gây ra՛՝՜’. Đổng thời 

đây cũng là vắn đề độc lập cùa Hội đồng xét xứ, không phụ thuộc vào việc 

Viện kiểm sát đề nghị mức bồi thường cao hay thấp159’.
3.2.5. X ử  lý vật chứng của vụ án
Theo quy định cúa Điều 58 BLTTHS, trong giai đoạn xét xử, Hội 

đồng xét xử phải quyết định vể xử lý vật chứng. Kh i thảo luận dê giải quyết 

về vật chứng Hội đồng xét xử phải vận dụng đúng quy định :ủa Điểu 58 

BLTTHS, Điều 41 BLHS nãm 1999. Vấn đề này cần tham khio Thông tư 

liên tịch số 10/TTLT ngày 31-12-1996 của Bộ Nội vụ (nay là Bộ Công an), 

V iện kiểm sát nhân dân tối cao, TA N D  tối cao hướng dẫn xử 1) các hành vi 
đua xe trái p he^ ”; Công văn số 98/KHXX ngày 21-8-1997 của T A N D  tối 

cao vế việc xử lý các khoản tiền, tài sản do bị cáo chiếm đoạt, nhưng chưa 

tìm được chủ sờ hữu của các tài sán đó trong khi xét xửMl.

(M)Uvnm ini) €սձ ո "Cúc vãn bàn vê h ình sự, dán sự, k inh tẽ và /ố lụ n g "  nám  1998 cùa  

T A N D  tố i cao, tr  3, 29, 80 và 124.
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3.2.6. G ià i quvết vê án phí
Khi thào luận quyết định vé án phí, Hội đổng xét xứ phái theo quy 

định của Điéu 82 BLTTHS. Theo quy định này thì án phí do người bị kết án 

hoặc Nhà nước chịu nên khi xét xử đối với người chưa thành nicn phạm tội 

thì họ phai chịu tién án phí hình sự. Đối với án phí của khoản tiền phái bồi 

thườníi thi người đại diện hợp pháp phái chịu. Riêng dối với án phí dàn sự 

nêu có dơn xin giảm hoặc miễn thì Hội dồng xét xử phái xem xét một cách 

khách quan, không được tuỳ tiện.
3.2.7. G iả i quyết vê quyên kháng cáo
Khi tháo luận về quyền kháng cáo thì Hội đổng xét xứ phái xem vụ án 

có bao nhiêu người tham gia tô tụng, bao nhiêu người có mặt, bao nhiêu 

người vãng mặt hoặc những người đại diện hợp pháp của họ.

Đổi với người có mặt tại phiên toà thì có quyền kháng cáo trong hạn 

15 ngày tính lừ ngày tuyên án. Đối với người vắng mặt tại phiên toà thì có 

quyền kháng cáo trong hạn 15 ngày kế từ ngày nhận được bàn sao bán án. 

Riêng đối với bị cáo vắng mặt tại phiên toà do bó trốn hoặc đang ớ nước 

ngoài khong thể triệu tập đến phiên toà được thì quyển kháng cáo là trong 

hạn 15 ngày tính từ ngày bàn sao bán án được niêm yết tại trụ sở chính 

quycn xã, phường, thị trấn nơi cư trú hoặc nơi làm việc cuối cùng của bị cáo.

3.3. Lập biên bán nghị án

Khi nghị án Chú tọa phiên toà có thè tự mình hoặc phân công một 

thành viên lập biên bán nghị án ghi dầy đú ý kiên phát bicu cùa từng thành 

viên trong Hội đổng xét xứ, ghi V kiên biếu quyết. Biên bán nghị án ghi rõ 

tên vụ án. tội danh Viện kiểm sát truy tô; theo điếm, khoán, Điểu nào cùa 

BLHS; ịihi rõ họ tên cùa các thành viên Hội đổng xét xứ theo thứ tự từ chủ 

tọa phiên toà đốn Thẩm phán (nêu có) và các Hội thẩm nhân dàn. Sau đó ghi 

những nòi dung tháo luận nghị án. Trong phán này phái ghi đầy đú các ý 

kiến phái biếu của từng thành viên Hội đổng xét xứ, kết quả biểu quyết của 

các thành viên Hội đồng về từng vân đé về tội danh, điểm, khoán và điều 

luậi áp dụng; các tình tiết tãng nặng giám nhẹ trách nhiệm hình sự; nếu bị 

cáo không phạm tội thì ghi rõ ý kiến tháo luận vổ chứng cứ chứng minh bị 

cáo không phạin tội; khôi phục lại quyền lợi cho bị cáo; đường lối xử lý, 

miền hình phạt, miễn trách nhiệm hình sự, hình phạt không phái là hình phạt 

tù, có cho huớng án treo hay khổng; nếu bị cáo được hưởng án treo hoặc xử 

bị cáo bằng thời gian tạm giam thì phải trá tự do cho bị cáo ngay sau khi
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tuyên án; việc bát bị cáo ngay sau khi tuyên án, cách tính thời hạn tù cua bị 

cáo, cách tính trừ thời gian đã tạm giữ, tạm giam; vấn đé bổi thưững thiệt 

hại; xứ lý vật chứng; án phí; quyền kháng cáo đối với bị cáo và những naười 
tham gia tố tụng khác.

Sau khi nghị án, Hội đồrm xét xử ra bản án tuyên bỏ bị cáo phạm tội 

hoặc không phạm tội. Ra các quyết định khới tố vụ án hình sự nếu qua việc 

xét xử tại phiên toà mà phát hiện có người phạm tội mới hoặc tội phạm mới 

cần điéu tra; quyết định vể việc điều tra bổ sung; quyết định đình chi vụ án: 

quyết định tạm đình chỉ vụ án; quyết định yêu cầu cơ quan, tổ chức hữu 

quan có những biện pháp khác phục sai lầm, thiêu sót nhàm hạn chế và loại 

bò những nguyên nhân và điều kiện phạm tội; quyết định chuyên vụ án.. Các 

nội dung này cũng phải thảo luận lập thành văn bán lưu trong hổ sơ vụ án.

Các thành viên của Hội đồng xét xử phái ký vào biên ban nghị án bản 

án và quyết định khác.

4. K Ỷ  N Ă N G  V IẾ T  B A N  Á N  H ÌN H  s ự

4.1. Mục đích, ý nghĩa của việc viết bản án hình sự

Bán án Hình sự là vãn bản tố tụng ghi nhận các kết luận và quyết định 

của Hội đồng xét xử. Nó phán ánh diễn biến của phiẽn toà và quá trình nghị 

án; đánh dấu sự kết thúc của toàn bộ quá trình điều tra, truy tố, xét xử. Nội 

dung cúa bản án hình sự trình bày việc phạm tội của bị cáo, phản tích những 

chứng cứ xác định có tội và chứng cứ xác định vỏ tội; xác định bị cáo có 

phạm tội hay không và nếu bị cáo phạm tội thì phạm tội gì, theo điều khoán 

nào của BLHS, tình tiết tãng nặng, giám nhẹ và các quyết định giải quyết vụ 

án. Nếu bị cáo không phạm tội thì bán án ghi rõ những căn cứ xác định bị 
cáo vô tội và giải quyết việc khoi phục danh dạ. quyền và lợi ích hợp pháp 

của bị cáo.
Như vậy bán án chính là vãn bán pháp lý duy nhất ghi nhận quyết định 

cúa Toà án xác định bị cáo có tội hay không có tội và hình phạt đối với 
người phạm tội. V ì không ai có thể bị coi là có tội và phải chịu hình phạt, 
khi chưa có bản án kết tội của Toà án đã có hiệu lực pháp luật (Điều 10 

BLTTHS).

Hoạt động xét xử, đặc biệt là xét xử về hình sự thế hiện quyền lực của 

Nhà nước và là một trong những biện pháp hữu hiệu mà Nhà nước sử dụng 

để đấu tranh chống tội phạm. Chính vì vậy hoạt động xét xử mang ý nghĩa
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chính trị, xã hội sâu sác và hàn án là sự lỉhi nhận kết quá cúa quá trình xét 

xử thế hiện táp trurm ý nghĩa chính trị. xã hội dó. Ý  nghĩa chính trị, xã hội 

của bán ám không chi thê hiện ở việc Toà án định tội và quyết định hình phạt 

đúng, xư phạt đúng ké có tội. không làm oan người vỏ tội, mà còn ở chỗ 

những kết luận và quyết định cùa ban án đéu cỏ căn cứ, lập luận vững chắc 

bắt nguồn từ sự phân tích đáv du và khách quan những chứng cứ đã được 

kiểm tra tại phiên toà. Do đó, ban án có tính thuyết phục cao. có tác dụng 

giáo dục và cái tụo người phạm tội. Đóng thời bán án cũng giúp quần chúng 

nhân dân nâng cao ý thức pháp luật, cỏ niếm tin vào công lý, vào hoạt động 

xét xứ cua Toà án.

Ngoài ra, bản án còn được coi là tài liệu tô tụng cần thiết cho việc 

giám đốc xét xử cứa Toà án cấp trên đồi với Toà án cấp dưới, phục vụ việc 

xct xử theo trình tự phúc thám, giám dốc thám, phục vụ công tác sơ kết, tổng 

kct kinh nghiệm xét xử và nghiên cứu íiiánn dạy, học tập.

4.2. Các nguyên tác khi viết bán án hình sự

Đế việc viết bàn án được tối cán tuân theo các nguyên tắc sau đây:
4.2.1. Bàn án phái chính xác và có sức thuyết phục

Bán án chính xác the hiện ớ chỗ mọi kết luận trong bán án đểu phù 

hựp với những tình tiết khách quan cùa vụ án và được chứng minh bàng đầy 

đú các chứng cứ khách quan. Bàn án phái xác định đúng người phạm tội, 

đúng hành vi phạm tội, đúng nhữne thiệt hại do tội phạm gây ra và các tình 

tiết khác liên quan đến vụ án. Trên cư sứ đó, bán án phái thê hiện việc áp 

dụng pháp luật đúng dán, các quyết định giai quyết vụ án hợp lý, hợp tình.

Ban án chính xác là bán án phan ánh việc xét xứ đúng người, đúng tội, 

dũng pháp luật. Và vì vậy, bán án dó sẽ dược quần chúng nhân dân đồng 
tình, tác dụng giáo dục của bàn án được năng cao. Bán án chính xác sẽ giúp 

bị cáo nhAn thức sáu sác được lỏi lãm của mình, thấy được sự công minh, 

nhân dạo của pháp luật từ đó chấp hành tót bán án, tự cài tạo, giáo dục mình 

trớ thành người có ích cho xã hội.

Tính thuyết phục của bản án thế hiện ở việc bán án phân tích sâu sác, 

đầy đu, toàn diện nội dung vụ án. Mỏi nhận định trong bán án đéu dựa trên 

những chứng cứ và tình tiết xác thực dã dược thám tra tại phiên toà, được lập 

luận chặt chẽ và chứng minh đẩy đủ. Tron» bán án các chứng cứ xác định có 

tội và chứng cứ xác định vô tội phái đưưc phân tích đầy đù. Nếu chứng cứ có 

mảu tlhuẫr. nhau, thì sử dụng chứng cứ nào, bác bo chứng cứ nào đểu phải
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nêu rõ lý do. Bản án phái phân tích sâu sắc, đánh giá đúng bán chất vụ án 
hình sự trên cơ sở đó đưa ra các quyết định đúng đắn.

Đảm bảo tính chính xác và thuyết phục của bán án làm cho quần 

chúng nhân dân nhận thức rõ chân lý từ đó tin tưởng vào sự cồng minh và 

đúng đắn của hoạt động xét xử. Đó là cơ sở để nâng cao ý thức của mỗi công 

dân trong việc tự giác chấp hành pháp luật và các quy tác cùa cuộc sống, góp 

phần xây dựng Nhà nước pháp quyền trong tình hình hiện nay.
4.2.2. Bản án phá i có căn cứ

Bán án có căn cứ là có đầy đú chứng cứ để dựa vào đó kết luận và 
quyết định về từng vấn đề của vụ án. Tất cả các chứng cứ dùng làm cơ sò 

cho các kết luận trong bán án phải là những chứng cứ đã được thẩm tra tại 
phiên toà mà Hội đổng xét xứ đánh giá là có đù các thuộc tính luật định là 
khách quan, hợp pháp và liên quan. Các nhận định và kết luận trong bán án 

đểu phải có chứng cứ được viện dẫn đê chứng minh. V í dụ: Kh i kết luận bị 
cáo phạm tội thì bán án phải phân tích đầy đủ các chứng cứ để chứng minh 
việc phạm tội của bị cáo như thời gian, địa điểm, phương pháp thực hiện tội 
phạm, thủ đoạn thực hiện tội phạm và các yếu tô khác phù hợp với cấu thành 
tội phạm được quy định trong BLHS.

Nếu kết luận bị cáo không phạm tội thì bán án phàn tích các chứng cứ 
xác định bị cáo vô tội, bác bó các chứng cứ buộc tội để báo đám cho các kết 
luân và quyết định cúa bản án được đúng đán.

Bản án phải thể hiện rõ nội dung vụ án, hành vi phạm tội của bị cáo, 
quyết định truy tố của Viện kiêm sát, việc bào chữa cúa bị cáo (người bào 
chữa) và các nhận định cũng như quyết định của Toà án. Trong bán án phải 
phản ánh việc Toà án chi xét xứ những bị cáo và những hành vi mà Viện 

kiểm sát đã truy tố. Trường hợp Toà án xct xử theo tội danh khác bàng hoặc 
nhẹ hom tội danh mà Viện kiểm sát đã truy tố, áp dụng khung hình phạt nặng 
hơn hoặc nhẹ hơn khung hình phạt mà Viện kiêm sát đã dé nghị thì bán án 
phải ghi rõ lý do. Bán án phải thể hiện việc giải quyết đầy đú các vân đề từ 
xác định tội danh, điều khoản BLHS được áp dụng, đến quyết định hình 
phạt, giải quyết bồi thường thiệt hại, xử lý vật chứng, án phí... mà không 
được để sót một vấn để nao.

4.2.3. B ản  án phả i hợp pháp

Bản án hợp pháp phải được viết theo đúng quy định của Điểu 198 

BLTTHS, thê hiện ở việc áp dụng đúng pháp luật trên cả hai phương diện: 

nội dung và hình thức.
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về  mặt nội dung, bàn án phái giái quyết tất cá các vãn dề của vụ án 

trén cơ sở áp dụng đúng pháp luật về nội dung và pháp luật tố tụng. Tất cả 

các quyết định trong bản án đều phái có viện dẫn các điều khoản BLHS, Bộ 

luật TTHS và các vãn bản pháp luật có liên quan.

Về mặt hình thức, bản án phái được viết bàng tiếng Việt, văn phong 

trong sáng, rõ ràng, phải ghi đầy đủ những dữ liệu cán thiết như không gian, 

thời gian, địa điểm xét xử, ten Toà án xét xứ, họ tên của các thành viên Hội 

dồng xét xử, Kiểm sát viên, Thư ký phién toà và người tham gia tố tụng... 

Các quyết định và kết luận troniỉ bán án phải rõ ràng, cụ thể, giái quyết được 

mọi vân đề trong vụ án. Trong bán án không được quyết định nước đôi dẫn 

đen hiểu lầm khi thi hành án.

4.3. Cơ cấu chung của bán án hình sự

Bản án phải được viết theo một cơ cấu, bố cục hợp lý. Kh i viết phải 
đám bảo tính độc lập cúa từng phán nhưng trên bình diện chung thì các phần 
lại có mối liên hệ biện chứng với nhau, bổ sung cho nhau tạo thành một vãn 
bản pháp lý hoàn chỉnh, thống nhát.

Bàn án được viết theo 3 phần như sau:

a. Phần mờ dầu
Phần mở đầu phản ánh nhũng vấn dề về thú tục tô tụng cứa việc xét xứ mà 

chưa phân tích vể nội dung vụ án. Trong phấn mớ đầu cúa bản án cần ghi rõ:

- Tên Toà án xét xử;
- Thời gian, địa điểm xét xử;

- Xét xử công khai hay xét xử kín;
֊ Họ tên của các thành viên Hội đồng xét xứ;
- Họ tên của Thư ký phiên toà;

- Họ tên của Kiểm  sát viên Viện kiếm sát cùng cấp;
- Họ tên, ngày tháng năm sinh, nơi sinh, nơi cư trú, nghé nghiệp, trình 

dộ vãn hoá, thành phần xã hội và tiền án của bị cáo; ngày bị cáo bị tạm giữ, 

tạm giam;
- Họ tên, tuổi, nghề nghiệp, nơi sinh, nơi cư trú của bố, mẹ, vợ hoặc 

người đại diện hợp pháp của bị cáo;
- Họ tên của người bào chữa;
- Họ tên, tuổi, nghề nghiệp, nơi cư trú của người bị hại, nguyên đơn 

dân sự, bị đơn dân sự, người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan đến vụ án và 

những người đại diện hợp pháp của họ.
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b. Phần nội մսոզ

Phần nội dung của bản án bao 2 ồm tóm tắt nội dung vụ án, xác định 

giới hạn của việc xét xử và phấn tích tất cả các chứng cứ đã được thẩm tra tại 

phiên toà để nhận định về tội phạm và cách xứ lý vụ án.

Phần này được chia thành 4 đoạn:

- Đoạn một: Phản ánh tóm tất nội dune vụ án. sự việc phạm tội; việc 

khởi tô và đề nghị truy tố của cơ quan điều tra; việc truy tô cúa Viện kiểm 

sát đối với bị cáo.

Nếu vụ án được xét xử sơ thẩm lại cũng phái tóm tắt việc giải quyết vụ 

án trước để người nghe đọc bản án, người xem bản án hiếu dược quá trình 

diễn biến của vụ án.

- Đoạn hai: Phản ánh diễn biến tại phiên toà và nhận định của Toà án 

vể tội phạm. Phần này phải phân tích, đánh giá các chứng cứ của vụ án dã 

được thẩm tra xem xét tại phiên toà để xác định bị cáo có phạm tội hay 

không phạm tội và nếu bị cáo phạm tội thì phạm tội gì, theo diều khoán nào 

cùa BLHS. Nếu bị cáo không phạm tội phải phán tích các chứng cứ gỡ tội 

cho bị cáo, bác bỏ chứng cứ buộc tội; ghi rõ căn cứ xác định bị cáo vỏ tội.

- Đoạn ba: Phản ánh nhận định của Toà án vé áp dụng hình phạt

Phần này phải phản ánh nhận định của Toà án vé áp dụng hình phạt

đối với bị cáo theo các cãn cứ quyết định hình phạt được quy định tại Điều 
45 BLHS, bao gồm:

+ Các quy định của BLHS;

+ Tính chất và mức độ nguy hiểm cho xã hội cúa hành vi phạm tội;

+ Nhân thân người phạm tội;

+ Các tình tiết tảng nặng, giảm nhẹ trách nhiệm hình sự.
Dựa vào các căn cứ quyết định hình phạt trên, Hội đống xét xứ kết 

luận cụ thể về hướng xử lý:

+ Loại và mức hình phạt tương xứng với các căn cứ trên;

+ Có áp dụng Điéu 47 BLHS để quyết định hình phạt dưới mức thấp 

nhất của khung hình phạt hoặc chuyển sang một hình phạt khác thuộc loại 

nhẹ hom không;

+ Có áp dụng Điều 54 BLHS đế mien hình phạt cho bị cáo không;

+ Có cho hưởng án treo không...

- Đoạn bốn: Phản ánh nhận định của Toà án về hướng giải quyết các 

vấn đề khác trong vụ án:

338



+ Tịch thu vật và tiển bạc trực tiếp liên quan đến tội phạm và xử lý vật 

chứng theo Điều 41 BLH S  và Điéu 58 Bọ luật TTHS;

+ G iả i quyết bồi thường thiệt hại theo Điểu 42 BLHS và các quy định 

của BLDS;

+ Án phi.

c. Phấn quyết định

Phần này cần ghi đầy đủ, cụ thế, rõ ràng các quyết định của Toà án về 

những vấn để mà Toà án đã giái quyết như ghi trong biên bán nghị án. Các 

quyết định phải rõ ràng, cụ thể, dứt khoát, các quyết định chỉ có một cách 

hiểu duy nhất, bảo đảm cho việc thi hành án được thuận lợi. Phần cuối cùng 

của bản án phải ghi quyền kháng cáo đối với bản án đó.

4.4. Cách viết các phần của bản án'62'

4.4.1. Viết phần mở đầu của bấn án

4.4.1.1. Cách  ẹhi tên Toà án vù H ộ i dồn ự xét xử

Sau cụm từ "Nhân danh nước Cộng hoà xã hội chú nghĩa V iệt Nam" 

ghi tèn Toà án xét xử vụ án, tiếp theo ghi họ tên cúa các thành viên Hội đồng 

xét xừ. Phải có cụm từ "với Hội đồng xét xử gồm có: " sau đó mới ghi tên 

từng thành viên. Đối với Thẩm phán Chú tọa phiên toà hoặc là thành viên 

của Hội đồng xét xử thì ghi chức danh Thẩm phán mà không ghi chức danh 

quản lý như chánh án, phó chánh án hoặc chánh toà..., còn Hội thẩm nhân 

dân thì ghi chức vụ công tác hoặc nghể nghiệp của họ. Trong các vụ án có 

các bị cáo thuộc dân tộc ít người mà cổ Hội thẩm nhân dân là người dân tộc 

thì ghi rõ thành phần dân tộc của họ. Nếu có Thám phán và Hội thẩm nhân 

dân dự khuyết thì không ghi tên những người này vào bản án. Chỉ trong 

trường hợp có việc thay thê thành viên cùa Hội đồng xét xử thì Thẩm phán

Xcm:

- Thông tư 0 H U B  ngày 31311969 của  T A N D T C  lìirớnq  dẫn việc viết bủn Ún sơ  thấm  vả phúc  

íìu ỉm  hình sự  và dàn sự;

- Bàn rú t k inh  nghiệm  s ố 607IN C P L  nỵủy Ị3Ỉ9ỈI973 cùa T A N D T C  về việc v iết cá c  bản án  

h ình sự sơ  thẩm và phúc thẩm;

- Bản sơ  kết rú t k inh  nghiệm  b ổ  sung s ố  ỈO O -N C P L  ngày 21311974 vê v iệc v iết cú c  bán án  

hình sự sơ  thẩm và phúc thẩm;

- Thông tu  sỏ 0 6 /T A N D T C  ngày 29/9/1983 cùa T A N D T C  vè yêu cáu  nâng cao  chấ t lượng  

của ccc bán án h ình  sự.
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hoặc Hội thẩm nhân dân dự khuyết mới trờ thành thành viên cùa Hội đồng 

xét xử và mới ghi tên cúa những người đó vào bán án với danh nghĩa là 

thành viên chính thức của Hội đồng xét xứ.

Nếu tại phièn toà có sự thay thê' thành viên của Hội đồng xét xử thì khi 

°hi tên Thẩm phán hoặc Hội thẩm nhãn dán dự khuyết đưực cử thav thê với 

danh nghĩa là thành viên chính thức phải ghi đã thay cho thành viên nào của 

Hội đồng xét xử.

V í dụ về cách ghi tên Toà án và Hội đồng xét xử:

NHẢN DANH 

NƯỚC CỘNG HOÀ XẢ  HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  

TAND TÌNH X.

Với Hội đồng xét xứ gồm có:

Chủ tọa phiên toà: Ông Nguyễn Vãn A , Thám phán.

Thẩm phán: Ông Trần Vãn H. (nêu là Hội đồng năm người)

Các Hội thấm nhân dân: Ông Nguyễn Văn B, uỷ  viên u ỷ  ban Mặt trận 

Tổ quốc Việt Nam tỉnh X.

Bà Trần Thị c , Giáo viên Trường Phổ thõng trung học huyện K, tỉnh

X...

4.4.1.2. Cách զհւ tên K iểm  sớt viên và Thư kỷ phiên toả

Sau khi ghi họ tên các thành viên cùa Hội dồng xét xử, tiếp đến ghi hợ 

tên của Kiêm  sát viên và Thư ký phiên toà. Phải ghi chức danh K iểm  sát 

viên, không cần ghi chức vụ quản lý của Kiếm sát viên. Đôi với Thư ký chi 
cần ghi là cán bộ của Toà án.

V í dụ: " Đại diện Viện kiểm sát nhân dân tinh X: Ông Trần Văn T, 

K iểm  sát viên.

Thư ký phiên toà: Ồng Hoàng Ván N, cán bộ T A N D  tỉnh X .”

4.4.] .3. Cách ghi tên bị cáo

Đối với một số bị cáo có nhiéu tẽn (tên thật, tên bí danh, tên thường 

gọi, biệt hiệu, tên mạo nhận của bị cáo), cần ghi rõ tên thật của bị cáo kèm 

theo các loại tên khác. Điéu quan trọng là phải xác định đúng tên thật cúa bị 

cáo. Nếu không xác định đúng tên thật lại ghi theo ten giá mạo do bị cáo
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khai ra thì sau khi chấp hành xong hình phạt, người phạm tội coi như khổng 

có án tích. Có trường hợp tại phicn toà mới xác định đúng tên thật, còn tên 

của bị cáo đã nhận ờ giai đoạn điều tra không phái là tên thật thì phải ghi rõ 

trong bán án.

4.4.1.4. Cách  qhi tuổi của b ị cáo

Tuổi của bị cáo phải đươc chi rõ ngày, tháng, nãm sinh. Nếu chưa 

xác định được đầy đú ngày, tháng sinh của bị cáo mà chỉ xác định được 

nãm sinh thì ghi nãm sinh. Nhưng đối với bị cáo là người chưa thành niên 

thì phái ghi rõ ngày, tháng, năm sinh, không được ghi riêng nãm sinh, bời 

vì ngày, tháng, năm sinh cùa bị cáo có ý nghĩa trong việc xác định năng 

lực trách nhiệm hình sự, trong việc quyết định hình phạt và giải quyết 

trách nhiệm bổi thường thiệt hại. Trong trường hợp đã tiến hành xác minh 

mà không xác định được ngày, tháng sinh của bị cáo thì ghi năm sinh của 

bị cáo và trong phần nhận định đế áp dụng pháp luật phải coi bị cáo sinh 

ngày 31 tháng 12.

4.4.1.5. Cách  ẹhi án tích của b ị cáo.

Ghi án tích của bị cáo trong bản án để xem xét nhân thân bị cáo một 

cách toàn diện. Do vậy án tích phải được ghi ngay ờ phần lý lịch của bị cáo. 

Đối với trường hợp những hình phạt của bị cáo đã được đại xá thì không ghi 

vào bản án. Kh i ghi án tích phải ghi rõ là cãn cứ vào tài liệu nào mà xác định 

được án tích đó,

V í dụ: "Năm 1993 bị TAN D  tinh B xử phạt 2 năm tù về tội trộm cấp 

tài sản cúa công dân (theo bản sao bản án sỏ' 200/HSST ngày 20-5-1993 của 

T A N D  tỉnh B ) .

Về các hành vi đã bị xử phạt hành chính, xử lý kỷ luật của bị cáo, 

trong bản án chỉ cần ghi những hành vi có căn cứ và có ý nghĩa đáng kể đối 

với vụ án đang được xét xử mà khỏng ghi các hành vi xẩy ra đã lâu và không 

có quyết định xử phạt vi phạm hành chính, kỷ luật.

Trường hợp bị cáo có quá nhiều hành vi thì không nên liệt kê tỉ mỉ vể 

từng hành vi vì ghi như thê sẽ quá dài mà có thể ghi ngắn gọn là vào khoảng 

thời gian nào, bị cáo đã bị xử lý bao nhiêu lần về việc gì. Nếu bị cáo có ít 

hành vi thì ghi rõ từng hành vi một.
Sau phần này cần ghi rõ ngày bị cáo bị tạm giữ, tạm giam, ngày được 

trả tự do (nếu bị bắt nhiều lần thì ghi lần 1, lần 2).
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4.4.1.6. V ề  tộ i danh b ị cáo b ị truy tô

Cần ghi nguyên văn tội danh nêu trong cáo trạng. Ghi cụ thể theo 

điểm, khoản, điều nào của BLHS. Trường hợp Viện kiểm sát có thay đổi tội 

danh khác tại phiên toà cũng không ghi tội danh này vào phần mở đầu của 

bản án. Đối với tội danh này sẽ được phân tích ở phần nội dung của bản án, 

nêu rõ quan điểm của Toà án có chấp nhận hay không chấp nhận việc thay 

đổi tội danh.

4.4.1.7. G h i tên nẹười tham ẹia tố tụnẹ  khác

Nếu trong vụ án có người đại diện hợp pháp của bị cáo thì ghi họ tên, 

tuổi, nghề nghiệp, nơi sinh, nơi cư trú của người đại diện hợp pháp cúa bị 

cáo.

Tiếp theo ghi họ tên của người bào chữa (luật sư hay luật gia), thuộc 

Đoàn luật sư nào, cơ quan nào; họ tên, tuổi, nghể nghiệp, nơi cư trú của 

người bị hại, nguyên đơn dân sự, bị đơn dàn sự, người có quyền lợi, nghĩa 

vụ liên quan đến vụ án và những người đại diện hợp pháp của họ. Nếu 

người bị hại là người chưa thành niên thì phải ghi rõ ngày tháng năm 

sinh. Nếu không rõ ngày, tháng sinh thì ghi tháng, nảm sinh và phần nhận 

định phải coi họ là sinh vào ngày đầu của tháng, tháng đầu của nãm. Nếu 

người bị hại là người già mà không xác định được ngày, tháng sinh thì 

xác định như đối với bị cáo. Nếu nguyên đơn dân sự, bị đơn dân sự là 

pháp nhân thì ghi rõ tên và địa chỉ của pháp nhân; ghi họ tên, chức vụ của 

người đại diện của pháp nhân.

Kh i ghi tên của những người tham gia tố tụng cần ghi rõ là họ có mật 

hay vắng mặt tại phiên toà.
4.4.2. Viết phần nội dung của bản án
Phần nội dung của bản án được viết như sau:

4.4.2.1. Đ oạn  tóm tắt nộ i dung vụ án

Đoạn này cần ghi íóm tắt, ngắn gọn nhưng đầy đủ nội dung diễn biến 

của vụ án như bị cáo thực hiện tội phạm như thế nào, thời gian, địa điểm, 

phương pháp thực hiện tội phạm, hậu quả của tội phạm và những tình tiết 

khác liên quan đến vụ án. Đây là những vấn để mà bản án sẽ giải đáp đầy đủ 

trong phần quyết định.

Cần chú ý khi viết đoạn này phải tóm tắt những nội dung diễn biến 

phản ánh sự thật của vụ án theo nhận thức của Hội đổng xét xừ, mà không
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chép lại bản cáo trạng. Trong trườne hrrp có đủ cân cứ xác định bị cáo không 

phạm tội thì đoạn này ghi thêm tóm tát quá trình điểu tra, truy tố.

4.42.2 . Đoạn phàn ánh clicn biến tại phiên toà và nhận định về 
tộ i phạm của b ị cáo

- Cần ghi tóm tắt diễn biên quá trình điều tra xét hỏi sau đó mới đưa ra 

những nhận định của Toà án.

- Nhận định về tội phạm cúa bị cáo. Cần nhận định rõ có hành vi phạm 

tội xẩy ra hay không; nếu có thì bị cáo có phái là người thực hiện hành vi 

phạm tội hay không. Nếu bị cáo pham tội, phải phân tích những chứng cứ 

xác định có tội đã được thẩm tra tại phiên toà theo các dấu hiệu cấu thành tội 

phạm và tình tiết định khung cua điểu luật. Bị cáo phạm nhiều tội, bản án 
phái phân tích từng tội theo câu thành tội phạm cúa tội đó, không được chỉ 

chú trọng phân tích tội phạm nghiêm trọne, còn tội phạm ít nghiêm trọng thì 

bỏ qua. Bản án phải lập luận rõ về nhận định cùa Toà án đối với cáo trạng và 

luận tội của V iện kiểm sát, những lời bào chữa của người bào chữa, của bị 

cáo, những ycu cầu cúa người bị hại... là có hay không có cơ sở để chấp 

nhận. Trường hợp các lời khai của bị cáo mâu thuẫn nhau thì phải phân tích, 

nhận định và kết luận chấp nhận lời khai nào, bác bỏ lời khai nào. Trong 

phần này cần đưa ra những chứng cứ (nguycn vãn hoậc tóm tắt nội dung và 
chỉ rõ hút lục trong hồ sơ vụ án) để chứng minh cho nhận định và kết luận 

của Toù án. Nếu bị cáo không phạm tội thì nêu rõ cãn cứ xác định bị cáo vô 

tội.

4.4.2.3. Đ oạn  nhận định đê quyết định hình phạt đố i vớ i b ị cáo

Trên cơ sở các quy định của BLHS, cân nhắc, đánh giá tính chất và 

mức độ nguy hiểm của hành vi phạm tội (thồng qua tính chất hành vi, thủ 

đoạn, công cụ, phương tiện phạm tội, tính chất và mức độ nghiêm trọng của 

hậu quả, tính chất, mức độ lỗi...), nhân thân người phạm tội và các tình tiết 

tãng nậng, giảm nhẹ trách nhiệm hình sự của bị cáo, bản án phải nhận định 

rõ là có cần phải xử phạt bị cáo hay không, nếu cần xử phạt thì áp dụng loại 

hình phạt nào và mức hình phạt ra sao là tương xứng với các cần cứ trên. 

Nếu xử phạt tù giam thì nhận định cần cách ly bị cáo với xã hội thời gian dài 

hay ngấn là phù hợp. Nếu cho hưởng án treo phải nêu rõ những điểu kiện mà 

bị cáo được hưởng án treo. Nếu cần áp dụng hình phạt bổ sung phải xác định 

loại và mức hình phạt, lý do áp dụng. Nếu bị cáo là người chưa thành niên
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cần áp dụng những biện pháp tư pháp cũng phải nêu rõ căn cứ. Nếu cần xứ 

phạt bị cáo dưới mức thấp nhất cùa khung hình phạt hoậc chuyển loại hình 

phạt khác nhẹ hơn thì cũng phải nhận định, nêu rõ căn cứ trên cơ sở nguyên 

tắc quyết định hình phạt được quy định tại chương VII BLHS.

4.4 .24. Đoạn nhận định vê hướnẹ g iả i quyết các vấn đề khác 
trong vụ án

Cùng với việc nhận định vể tội phạm và hình phạt áp dụng đối với bị 

cáo, bản án cũng phải nhận định vể việc giải quyết bồi thường thiệt hại, tịch 

thu vật và tiền bạc trực tiếp liên quan đến vụ án, xử lý vật chứng cũng như án 

phí hình sự, án phí dân sự trong vụ án. Cần nêu rõ lý do bồi thường thiệt hại 

hoặc trả lại tàỉ sản, căn cứ xác định bồi thường, phương thức bồi thường đê 

đảm bảo cho việc thi hành án.

Kh i nhận định về xử lý các vấn đé của vụ án cần chú ý bảo đảm sự 

thống nhất, phù hợp với các phần khác của bản án, không để có tình trạng 

nhận định bị cáo phạm tội rất nghiêm trọng, nhân thân xấu, cần phải xử phạt 

một mức án nghiêm khác nhưng phần quyết định lại cho bị cáo được hưởng 

án treo... Trường hợp cần xử phạt bị cáo thì Toà án chỉ đưa ra hướng xử lý 

(cần xử phạt nghiêm khắc hay khoan hồng) mà không nêu mức hình phạt cụ 

thể. Mức hình phạt cụ thể sẽ được ghi trong phần quyết định của bản án.
4.4.3. Cách viết phần quyết định
Phần quyết định của bản án phải được ghi theo từng phần: về hình sự, 

phần các biện pháp tư pháp (tịch thu, bồi thường), phần xử lý vật chứng và 

quyết định về án phí. Nếu vụ án có nhiều bị cáo thì ghi quyết định đối với 

các bị cáo theo từng phần.

* Về hình sự;

Trong phần quyết định của Toà án đối với từng bị cáo đều phải viện 

dẫn cụ thể điểm, khoản, điều luật của BLHS, ghi rõ tên tội danh, hình phạt 

được áp dụng.

Trường hợp bị cáo phạm nhiều tội phải ghi điều khoản pháp luật được 

áp dụng và hình phạt đối với từng tội cụ thể mà không ghi gộp các tội với 

nhau. V í dụ: Một bị cáo phạm 3 tội: "Chiếm giữ trái phép tài sản", “ Sử dụng 

trái phép tài sản" và "Trộm cắp tài sản" thì không được tuyên bố là bị cáo đó 

"phạm tội chiếm giữ, sử dụng và trộm cắp tài sản" mà cần tuyên bố bị cáo 
phạm từng tội và quyết định hình phạt cho từng tội sau đó quyết định hình 

phạt chung cho các tội.
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Đối với trường hợp vụ án có nhiều bị cáo phạm những tội khác nhau, 

cần phái tuyên bố lần lượt về các tội phạm cùa từng bị cáo, viện dẫn pháp 

luật và quyết định hình phạt cho từng tội của tùng bị cáo riêng biệt rồi tổng 

hợp hình phạt.

Chú ý khi tổng hợp hình phạt phải tuân theo nguyên tắc quyết định 

hình phạt trong trường hợp bị cáo phạm nhiều tội quy định tại Điéu 50 hoặc 

quyết định hình phạt của nhiều bản án quy định tại Điều 51 BLHS. V í dụ: 

Trường hợp bị cáo phạm nhiều tội thì quyết định như sau:

“ Áp dụng điểm e khoán 2 Điều 138, điểm p khoản 1 Điều 46 BLHS, 

xử phạt Nguyễn Vãn A  ba (3) năm tù về tội trộm cắp tài sản.

Áp dụng điếm d khoản 1 Điều 104. điếm b khoản 1 Điểu 46 BLHS, xử 

phạt Nguyễn Văn A  một (1) năm tù vể tội cố ý gây thương tích.

Áp dụng Điều 50 BLHS tổng hợp hình phạt chung của hai tội, buộc 

Nguyền Vãn A  phái chấp hành hình phạt là bốn (4) năm tù giam. Thời hạn 

chấp hành hình phạt tù tính từ ngày bị tạm giữ là ngày... tháng... năm...” .

Trường hợp bị cáo không phạm tội, phái tuyên bố trả lại tự do ngay tại 

phiên toà cho bị cáo đang bị tạm giam, nêu họ không bị tạm giam về một tội 

phạm khác.

* Vé biện pháp tư pháp:

Nc'u trong vụ án có việc tịch thu vật, tiền bạc trực tiếp liên quan đến vụ 

án thì bản án phải ghi rõ tiền, vật, tài sản cụ thê nào bị tịch thu và tịch thu từ 

ai cũng như điều khoản pháp luật áp dụng để quyết định việc tịch thu đó.

Nếu trong vụ án có giải quyết việc bồi thường thiệt hại thì bản án phải 

ghi rõ quyết định buộc người nào bồi thường cho người nào, bồi thường bao 

nhiêu và (tiểu khoản pháp luật áp dụng dê quyêt định việc bồi thường đó.

Đối với việc xử lý vật chứng phải ghi rõ quyết định cúa Toà án xử lý 

như thê nào, tịch thu đổ vật nào, trả lại đồ vật nào, cho ai, vật chứng nào bị 

tịch thu tiêu huỷ và điều khoản pháp luật làm căn cứ cho quyết định đó.

Phần cuối của bản án phải ghi quyết định về án phí và quyển kháng 

cáo đối với bản án.
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II. KỸ NĂNG XÉT xử  PHÚC THẨM vụ ÁN HÌNH sự» •

Xét xử phúc thẩm vụ án hình sự là một giai đoạn của tố tụng hình sự, 

trong đó Toà án cấp trên trực tiếp xét lại những bán án hoặc quyết định sơ 

thẩm chưa có hiệu lực pháp luật bị kháng cáo hoặc kháng nghị theo quy định 

của pháp luật. Qua việc xét xử, Toà án cấp phúc thẩm kiêm tra tính hợp pháp 

và tính có căn cứ cúa bản án hoăc quyết định bị kháng cáo hoặc kháng nghị, 

bảo đảm cho bản án và quyết định của Toà án đúng người, đúnc tội, đúng 

pháp luật và có sức thuyết phục.

1. C H U Ẩ N  BỊ X É T  x ử  P H Ú C  T H A M  v ụ  Á N  H ỈN H  sự• •  •

1.1. Thời hạn chuẩn bị xét xử phúc thẩm

Sau khi nhận hồ sơ cùng với đơn kháng cáo, bàn kháng nghị do Toà 

án cấp sơ thẩm chuyển lên, Toà án có thẩm quyền xét xừ phúc thẩm phải 

tiến hành mở phiên toà trong thời hạn luật định. Thời hạn mở phicn toà phúc 

thẩm được quy định tại Điều 215 của BLTTHS như sau:

+ T A N D  cấp tỉnh và Toà án quân sự cấp quân khu phải mở phiên toà 

phúc thẩm trong thời hạr không quá 60 ngày kể từ ngày nhận hồ sơ vụ án.

+ Toà phúc thẩm TAN D  tối cao và Toà án quân sự trung ương phải 

mở phiên toà phúc thẩm trong thời hạn không quá 90 ngày kể từ ngày nhận 

được hồ sơ vụ án.

BLTTHS không quy định thời hạn nghiên cứu hồ sơ của Viện kiểm 

sát cấp phúc thẩm. Do vậy, để tạo điều kiện cho Viện kiểm sát cấp phúc 

thẩm có điéu kiện và chủ động thời gian nghiên cứu hổ sơ tham gia phiên 

toà, trong thời hạn ba ngày kể từ ngày nhận hồ sơ, Toà án cấp phúc thẩm 

chuyển hồ sơ cho Viện kiểm sát cùng cấp để Viện kiểm sát nghiên cứu hổ sơ 

trước. Thời gian nghiên cứu hồ sơ của Viện kiểm sát cấp tỉnh là 10 ngày, của 

viện phúc thẩm Viện kiểm sát nhân dân tối cao là 20 ngày. V iộn kiểm sát 

phải hoàn trả hồ sơ cho Toà án trong thời hạn đó. Kh i gửi hồ sơ kháng cáo, 

kháng nghị, Toà án cấp sơ thẩm cần gửi thêm một bản sao bản án cho Viện
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kiêm sát cấp phúc thẩm để Viện kiếm sát cấp phúc thẩm có tài liệu tham gia 

phiên toà (bán này không đánh sô' theo sổ' thứ tự các tài liệu trong hồ sơ)<6՛

Đê việc xét xử phúc thẩm được tiến hành có hiệu quá, trong thời hạn 

chuán bị xét xử, Toà án cấp phúc thẩm cần tiến hành những công việc sau:

+ Nghiên cứu hổ sơ vụ án

+ Quyết định áp dung, thay đổi. huý bỏ biện pháp ngăn chặn 

4- Trao đổi với Viện kiếm sát về việc bố sung chứng cứ mới 

+ Lập kê hoạch xét hòi 

+ Dự thảo bán án phúc thẩm

+ Chuẩn bị những việc cần thiết cho việc mở phiên toà phúc thẩm

1.2. Nghiên cứu hổ sơ

Nghiên cứu hồ sơ vụ án hình sư là một việc làm cần thiết và thường 

xuyên cùa Thẩm phán nhằm đưa ra các quan điểm và kết luận của mình đối 

với vụ án. Trên cơ sở đó Thẩm phán lập kê hoạch xét hỏi, làm sáng tỏ những 

vấn đé được giải quyết trong vụ án theo quy định của pháp luật. V iệc nghiên 

cứu hồ sơ giúp cho Thẩm phán nắm được các tình tiết của vụ án một cách 

chính xác, sử dụng kế hoạch xét hỏi một cách linh hoạt và chủ động tại 

phiên toà; không lúng túng, bị động khi diễn biến phiên toà xảy ra ngoài dự 

kiến của Thẩm phán.
Tuy nhiên, do tính chất, nhiệm vụ và phạm vi xét xử phúc thâm khác 

với xét xử sơ thẩm nên việc nghiên cứu hồ sơ đê chuẩn bị xét xử phúc thẩm 

không hoàn toàn giống với việc nghiên cứu hồ sơ để chuẩn bị xét xử sơ 

thẩm. Trong thực tê tuỳ theo tính chất của từng vụ án cụ thể, các tài liệu cần 

thiết trong từng hổ sơ có thể khác nhau nhưng thông thường, hổ sơ vụ án 

hình sự phúc thẩm gồm có các tài liệu sau:

+ Các tài liệu dùng làm căn cứ đê khởi tố vụ án hình sự;

+ Các tài liệu dùng làm cân cứ cho việc tiến hành các hoạt động điều tra;

+ Các biên bản vể hoạt động điểu tra;

+ Vật chứng thu được trong quá trình điều tra vụ án;

+ Tài liệu chứng minh về nhân thân bị can, bị cáo;

+ Tài liệu kết thúc điểu tra, đề nghị truy tố;

Xem Thông tư Hên ngành sô 01 tT T LN  ngày 8 II2 IJ988  cùa  T A N D T C -V K S N D T C  hướng 

dẩn th i lìành  một sô điêu cùa B LT T H S

347



+ Tài liệu về việc truy tố;
+ Tài liệu về quá trình xét xử sơ thẩm;
+ Tài liệu liên quan đến việc kháng cáo, kháng nghị.
Thực tế cho thấy, việc nghiên cứu hồ sơ vụ án hình sự phúc thẩm rất 

đa dạng. Nó phụ thuộc vào khả năng, thói quen, và kinh nghiệm của mỗi 

Thẩm phán, nhung nói chung việc nghiên cứu hồ sơ thường được tiến hành 

theo hai phương pháp sau đây:

Phương pháp thứ nhất', nghiên cứu các tài liệu trong hồ sơ theo thứ tự 
thời gian, tức là bắt đầu nghiên cứu các tài liệu vé khới tố vụ án hình sự, sau 

đó tiến hành nghiên cứu các tài liệu theo thứ tự đã được sắp xếp trong hổ sơ 
và cuối cùng là bản án hình sự sơ thẩm, đơn kháng cáo, bán kháng nghị.

Nghiên cứu hồ sơ theo phương pháp này có ưu điểm tránh được định kiến
của mình bởi kết luận của cơ quan điểu tra, Viện kiểm sát và Toà án cấp sơ 

thẩm nhung dễ bị phân tán và mất nhiều thời gian không cần thiết.
Phươìĩg pháp thứ hai: nghiên cứu hồ sơ theo trình tự ngược lại, tức là 

bắt đầu từ đơn kháng cáo, bản kháng nghị rồi đến bán án sơ thẩm bị kháng 

cáo, kháng nghị và các tài liệu khác đê nắm được toàn bộ sự việc đổng thời 

xác định những vấn đề cần phải kiểm tra, xem xét phục vụ cho việc giải 
quyết vụ án. Nghiên cứu hồ sơ theo phương pháp này có tác dụng tiết kiệm 
được thời gian và giúp Thẩm phán nhanh chóng nám được nội dung cũng 
như quá trình giải quyết vụ án. Phương pháp này thường được áp dụng đối 

với những vụ án mà hành vi phạm tội và vai trò của từng bị cáo trong vụ án 
đã rõ ràng (nếu là vại án đồng phạm)

Tuy nhiên, dù nghiên cứu hồ sơ theo phương pháp nào thì khi nghiên 

cứu Thẩm phán cũng cần phải ghi lại những vi phạm, những sai sót, những 

mâu thuẫn trong quá trình giải quyêt vụ án cùa Toà án cấp sơ thẩm, dặc biệt 

.là những vấn để có thể làm cản cứ để ra các quyết định cần thiết khi xét xử 

phúc thẩm. Thường trong giai đoạn chuẩn bị xét xứ phúc thẩm việc nghiên 
cứu hổ sơ theo trình tự ngược lại được áp dụng nhiều hơn. Nghiên cứu hồ sơ 
theo phương pháp này được tiến hành cụ thể như sau:

* Nghiên cứu khánạ cáo, khánq nqhị
Vê h ình thức, kháng cáo, kháng nghị phải đảm bảo những yêu cầu sau

đây:

Thứ nhất, người kháng cáo, kháng nghị phải là những người có quyển 
kháng cáo, kháng nghị được quy định tại Điều 205, 206 BLTTHS và họ chỉ 
được kháng cáo trong phạm vi mà pháp luật cho phép.
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Thứ hai, việc kháng cáo. kháng nghị phái theo đúng thủ tục quy định 

tại Điều 207 BL1THS.

Thứ ba, việc kháng cáo, kháng nghị phái được tiến hành trong thời 

hạn luật quy định tại Đicu 208 BLTTHS.

Theo quy định trên thì ngày kháng cáo dược xác định như sau:

Đối với bị cáo và đương sự có mặt tại phiên toà, thời hạn kháng cáo 

dược tính từ neày tuyên án;

Đối với bị cáo và đương sự vãna mật tại phiên toà thì thời hạn kháng 

cáo dược tính từ ngày bàn sao bàn Ún được giao cho họ hoặc được niêm yết;

Nếu dơn kháng cáo gửi qua bưu điện thì ngày kháng cáo dược tính 

căn cứ vào ngày bưu điện nơi gửi dóim dấu ứ phong bì;

Nêu đưn kháng cáo gưi qua Ban uiám thị trại giam thì ngày kháng cáo 

được tính căn cứ vào ngày Ban giám thị trại si am nhận dược đơn;

Trường hợp người kháng cáo đôn nộp đơn trực tiếp tại Toà án thì ngày 

kháng cáo được tính cản cứ vào ngày họ nộp đơn;

Nêu người kháng cáo đèn trực tiếp trinh bày với Toà án về việc kháng 

cáo thì ngày kháng cáo được tính căn cứ vào nsày Toà án lập biên bản tiếp 

nhận việc kháng cáo dó.

V iệc kháng cáo quá hạn có thế được chấp nhận nếu có lý do chính 

đáng. BLTTHS không quy định cụ thế lý do nào được coi là chính đáng 

nhưng có thê coi lý do t hính đáng là lý do khiến người có quyền kháng cáo 

không thể thực hiện đưííc quyển hạn cùa mình trong thời hạn luật định như 

hợ bị bệnh hiểm nghèo, bị tai nạn phái di cấp cứu ngay hoặc bị những cán 

trứ khác nón khống thế kháng cáo trong thời hạn cho phép(Ml.

V iệc kháng cáo quá hạn và giãi quyết kháng cáo quá hạn được tiến 

hành như sau: trước hêi. người khánu cáo quá hạn phai làm đơn kháng cáo 

ngay sau khi nhũng càn trớ dã dược khác phục, trong đơn phái nói rõ lý do 

kháng cáo quá hạn gửi đến Toà án dã xét xử sơ thám. Toà án cấp sơ thấm 

xác minh lý do kháng cáo quá hạn rồi gửi đơn kháng cáo cùng tài liệu xác 

minh cho Toà án cấp phúc thám. Hội đổng xét xử phúc thấm xét và ra quyết 

định chấp nhận hoặc không chấp nhận việc kháng cáo quá hạn. V iện kiểm 

sát cùng cấp được էհօոչ. báo đẽ có thê tham gia việc xét dưn kháng cáo quá

Xem Thôn Ị! rư liên  nqành s ố  01 HỊỊÙ\ 8 lin ing  12 mun 1988 hướng clan rlti hành m ột sô  

quy d inh  iro iiỊ ỉ B LTTH S .

349



hạn đó. Nếu kháng cáo quá hạn được chấp nhận thì Toà án cấp phúc thầm 

tiến hành việc xét xử phúc thẩm theo thú tục chung. Trường hợp đem kháng 

cáo quá hạn không được chấp nhận thì Toà án cáp phúc thám ra quyết định 

bác đơn kháng cáo. Bán án sơ thấm có hiệu lực pháp luật.

Theo quy định của BLTTHS Viện kiểm sát cáp trên trực tiếp và Viện 

kiểm sát cùng cấp đẻu có quyển kháng nghị bãn áii và quyết định sơ thẩm 

chưa có hiệu lực pháp luật. Do vậy, nếu Viện kiểm sát cấp trên trực tiếp và 

Viện kiểm sát cùng cấp đều kháng nghị đối với một bán án hoặc quyết dịnh 

sơ thẩm thì Toà án cấp phúc thấm chấp nhận cà hai bàn kháng nghị đó, nếu 

nó bổ sung cho nhau. Nếu hai bản kháng nghị mâu thuẫn nhau, thì Toà án 

cấp phúc thẩm chi chấp nhận kháng nghị của Viện kiếm sát cấp trẽn.

Vé nội dung, Toà án cấp phúc thấm phái xem xét những vấn đé sau

đây:

Thứ nhất, lý do của việc kháng cáo, kháng nghị;

Thứ ha i, kháng cáo, kháng nghị về vãn đé gì;

Thứ ba, yêu cầu cụ thể của kháng cáo, kháng nghị;

Thứ tư, kháng cáo, kháng nghị theo hướng có lợi hay không có lợi cho 

bị cáo...

Trường hợp có vấn để bổ sung, thay đổi hoặc rút kháng cáo, kháng 

nghị thì phải được xem xét và giải quyết theo quy định tại Điều 212 
BLTTHS1 ’.

* Nghiên cứu bán án , quyết định sơ thám.

Kh i nghiên cứu bản án, quyết định sơ thẩm. Thấm phán cần chú ý 

nắm được nội dung của sự việc cũng như nhận định và kết luận cúa bản 

án sơ thẩm, xem xét tính hợp pháp và tính có căn cứ của bản án, quyết 

định đó.

Tính hợp pháp của bản án thể hiện ờ chỗ bán án đó phải phù hợp với 

pháp luật hình sự trong việc định tội, quyết địrih hình phạt cũng như phù hợp 

với những quy định của BLTTHS.

'hỉl N g ư ờ i đ ã  kháng  cáo  hoặc V iện  k icm  sát đ ã  k lìán g  ng lụ  có  quyền b ổ  sung, thay  í lo i  

kháng  cáo , kháng ngh ị nhưng không dược lùm  xấu d i lin h  trạng  cùa  b ị cáo . N gư ờ i d ã  

kháng cáo  lio ặ c  V iện  k iểm  sú t d ã  kháníỊ ngh ị cũng quyên rú t m ột p lìầ n  hoặ c  lo àn  bộ  

kháng  cáo , kháng nghị.
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Tính có cản cứ cúa bán án the hiện ớ chỗ, các chứng cứ dùng làm cơ 

sở cho việc kết luận và giai quyết vụ án phái phù hợp với những tình tiết thực

tế của vụ đn đã xảy ra"*'.

* Ní>hiên cihi biên bán phiên toù

V iệc nghiên cứu biên bán phiên toà iĩiúp Thẩm phán nắm được nội 

duna, diễn biên phiên toà sơ thấm. Qua dó. Thám phán xcm xét phần thủ tục 

phiên toà có được tiến hành theo dúne quy định cùa pháp luật không; sự 

vắng mặt của những người tham gia tố tụng có ánh hướng gì đến việc xác 

định sự thật khách quan cùa vụ án không; việc điều tra xét hỏi tại phiên toà 

có đầy đú không...

* Nìịhiên cứa các lủ i liệu khúc t rom! hồ sơ

Khi nghiên cứu các tài liệu khác trong hồ sơ Thẩm phán phải đối 

chiếu vói nội dung của bàn án sơ thám đê xác định xem chứng cứ trong hồ 

sơ dã đấy dủ chưa; sự việc nào. tình tiết nào chưa rõ, còn mâu thuẫn. Trường 

hợp tài liệu trong hổ sơ chưa đú cơ sở dê xác định tính có căn cứ của bản án 

sơ thẩm thì Thẩm phán cần dự kiến những ván đề phái được làm rõ và những 

tình huống có the xáy ra tại phiên toà có liên quan đến việc giài quyết vụ án 

cùa Hội đồns xét xứ phúc thám đế có các phương án phù hợp.

1.3. Ap dụng, thay đòi, huy bỏ biện pháp ngăn chặn

Sau khi nhận được՝ hồ sơ do Toà án cáp sơ thẩm chuyển lẽn, Toà án 

cấp phúc thẩm cần kiếm tra, nghiên cứu xem có cần áp dụng, thay đối hoặc 

huỷ bò biện pháp ngăn chặn không. Thời hạn tạm giam không được quá thời 

hạn quy định tại Điéu 215a BLTTHS. Đối với bị cáo đang bị tạm giam mà 

đến ngày mở phiên toà thời hạn tạm giam đã hết, nếu xét thấy cần phái tiếp 

tục tạm giam dế hoàn thành việc xét xử thì Toà án ra lệnh tạm giam cho đến 

khi kết thúc phicn toà. Đối với bị cáo không bị tạm ciam nhưng bị phạt tù thì 

Toà án quyết định bát giam ngay trừ trường hợp bị cáo được hoãn thi hành 

án phạt tù theo quy định tại Điều 231 BLTĨHS. Tuy nhiên khi áp dụng biện 

pháp ngản chặn trong giai đoạn xét xử phúc thẩm cần lưu ý là:(A7>

1,4,1 Xiỉiti Tap c h i h tiií học s ổ ố í1997 tran,i* 31

ư' ՚ Խ ո  C òng  văn số  33 /KH X X  Hiỉủy I Ị 16!ỉ 906 cùa T A N D T C  hướng (lcỉn g iả i quyết một s ố  

tru in g  hợp cụ the trong công Ị ác  xét xử  vù ỉ hi hành án phạt tủ.
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- Đôi với các trường hợp sau khi đã xét xử sơ thẩm xong. Bán án sơ 
thẩm bị kháng cáo, kháng nghị theo thủ tục phúc thám và trong thời gian 

chuẩn bị xét xử phúc thẩm, bị cáo đã bị tạm giam bàng mức hình phạt mà 
Toà án cấp sơ thẩm đã quyết định đối với bị cáo, thì Toà án cấp phúc thám 

có trách nhiệm xem xét và tuỳ từng trường hợp cụ thể mà ra một trong 
những quyết định sau:

Thứ nhất, quyết định huỷ bó biện pháp ngán chặn tạm giam đỏi với 

bị cáo và tra tự do cho bị cáo (nếu bị cáo khóng bị tạm giữ, tạm giam vé 
hành vi vi phạm pháp luật khác; trong trường hợp bị cáo xin giảm hình phạt, 

Viện kiểm sát kháng nghị theo hướng giám nhẹ hình phạt cho bị cáo hoặc 

trong truờng hợp người bị hại hoặc người đại diện hợp pháp cua họ kháng 

cáo, Viện kiểm sát kháng nghị theo hướng tăng nặng hình phạt đôi với bị 
cáo nhưng Toà án cấp phúc thám xét thây không cần tiếp tục tạm giam bị 
cáo để hoàn thành việc xét xử.

Thử liai, quyết định tạm giam đối với b ị cáo, trong trường hợp người 

bị hại, người đại diện hợp pháp của họ kháng cáo, Viện kiểm sát kháng nghị 
theo hướng tăng nặng hình phạt đối với bị cáo và Toà án cấp phúc thẩm xét 

thấy cần tiếp tục tạm giam bị cáo để hoàn thành việc xét xử.

- Đối với trường hợp bị cáo bị Toà án cấp sơ thẩm phạt tù với mức án 
dài hơn thời gian đã bị tạm giam (tính đến ngày xét xử sơ thẩm) dưới 30 

ngày và trong thời hạn kháng cáo, kháng nghị thì việc trá tự do cho bị cáo là 
thuộc thẩm quyền của Viện kiểm sát'6*1. Trong trường hợp hết thời hạn phạt 
tù Toà án cấp sơ thẩm đã quyết định đối với bị cáo và vẫn trong thời hạn 
kháng cáo, kháng nghị mà Viện kiêm sát chưa ra quyết định trà tự do cho bị 

cáo thì Toà án cấp sơ thẩm cần chú động yêu cầu Viện kiêm sát sớm giải 

quyết theo thẩm quyền.

1.4. Trao đổi với Viện kiểm sát về việc bổ sung chứng cứ mới

Toà án cấp phúc thẩm có quyền yêu cầu V iện kiếm sát bổ sung những 

chứng cứ theo quy định tại Điểu 218 BLTTHS. Khác với giai đoạn chuẩn bị 

xét xử sơ thẩm, trong quá trình nghiên cứu hồ sơ, nếu thấy thiếu những 

chứng cứ không thề bổ sung tại phiên toà được thì Thám phán ra quyết định 

trả hồ sơ đế điểu tra bổ sung. Trong giai đoạn chuẩn bị xét xử phúc thấm 

Thẩm phán không có quyền ra quyết định trả hồ sơ để điểu tra bổ sung đối

Xem khoán 6 Đ iều  23 Luật tổ  chức \ 'iện K iểm  sút nhân dán.
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với irường họp này. Do vậy, non xót tháy cần thiei, thì Toù án cấp phúc thẩm 

trao đôi với Viện kiêm sát yêu can ho sun SI chửng cứ mới. Chime cứ cũ và 

chúng cứ mới đều phái được xem xót tại phiên toil. Bàn an của Toà Ún cắp 
phúc thẩm phải căn cứ vào ca ctúrriL’ cử cũ và chime cứ mới.

1.5. Lập  kể hoạch xét hoi

Sau khi nghiên cứu hồ sơ và trao đôi với Viện kiêm sát vồ việc hổ 

sung chứng cứ mới (nếu xót thấy can thiết), Thâm phán phai lập ké hoạch 

xét hòi. Khi lập kê hoạch xét hói phai căn cứ vào:

+ Nội dung kháng cáo, kháníỉ nghị và phạm vi xét xử phúc thám theo 

quv định tại Điều 214 BLTTHS.

+ Các tài liệu trong hồ sơ vụ án:

+ Những người được Toà án triệu tập đen phiên toà phúc thâm theo 

quy định tại Điều 217 BLTTHS.

Trong kế hoạch xét hỏi phái ehi rõ ai trước, ai sau và hỏi về những 

tình tiểt nào. Neu khône chuân bị tốt ke hoạch xét hỏi thi có thê bỏ sót nhĩma 

vấn de can thiết không được đưa ra xem xét tại phiên toà, hoặc lúng túng, bị 

động khi diễn biến phiên loà xay ra níioùi dự kiến chú quan của Thâm phán.

Khi xây dụng kế hoạch xét hỏi. Thám phán cằn dự kiến những tình 

huống cỏ thê XÚY ra tại phiên toà đé có cúc phirưna án xứ lý phù hợp; dự 
kiến thời gian xél hỏi hợp lý đoi với từiiiỉ người, từniĩ van dè đê tránh tình 

trụng lúc đầu hói kỹ nhimg ve sau thì xét hỏi phiến diện hoặc không đay đủ, 

bỏ qua những tình Lict quan irụne can xét hói.
Ke hoạch xót hỏi được xây dime trôn cơ sớ cua việc nehicn cih.1 các 

c h ứ n g  c ứ  tro n g  h ồ  s ơ  c ủ a  vụ  án và  n ộ i d u n g  vụ án dã  đ ư ợ c  phủn ánh trong  h ồ  

sơ. Do vậy. dù đã chuẩn bị kỹ, nhưng tại phiên toil Thấm phán cũng không 

được chủ quan, mà phai bict vận dụm» ke hoạch xét hỏi một cách linh hoạt 
đê kịp thời hói thêm nhữne câu hỏi can thiét và bỏ bớt nhữniỉ câu hỏi không 
cần thiết cho phù hợp với thực tố cùa phiên toil.

1.6. Dự thào bản án phúc tham

Sau khi đã nghiên cứu hồ sơ đê chuẩn bị mớ phiên toà, Thẩm phán 

chủ toạ phiên toà can dự thảo bản án phúc thâm. Trong thực te không phải 
tat ca các bán án khi xét xứ phúc thâm, diễn biến phicn toil dcu đúng như dự 

kiến của Thâm phán. Do vậy, mặc dù đã dự thao bán án phúc thám, nhung 

Thâm phán vẫn phủi lường trước các tình huống có the xảy ra tại phiên toà 

đế kịp thời chình lý cho phù hợp.
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Nói chung, bản án phúc thám cũng cần được dự thảo như bản án sơ 

thẩm nhưng trong từng phần cụ thể có sự khác nhau nhất định. Đặc biệt phần 

nội dung phải ghi tóm tắt bản án sơ thẩm, quyết định của bản án sơ thẩm liên 

quan đến kháng cáo, kháng nghị; lý do kháng cáo. kháng nghị. Nhận xét của 

Toà án cấp phúc thẩm về nội dung những vấn đề có liên quan đến kháng cáo. 

kháng nghị. Trường hợp Toà án cấp phúc thẩm nhận định về các tình tiết của 

vụ án giống như Toà án cấp sơ thẩm, thì trong bản án phúc thẩm phái xác định 

lập luận của bán án sơ thám là có cãn cứ và những kết luận cúa bán án sơ 

thẩm là chính xác, phù hợp với thực tế khách quan. Do vậv những yêu cầu eúa 

kháng cáo, kháng nghị đặt ra khỏns có cơ sớ dể chấp nhận.

Nếu Toà án cáp phúc thám nhận định về các tình tiết cùa vụ án khác 

với Toà án cấp sơ thẩm về những yêu cầu của kháne cáo, kháng nchị hoặc 

vể toàn bộ bản án, thì phải phán tích nhữns chứng cứ xác định nhữne sai 

lầm, thiếu sót trong bản án sơ thẩm, đồng thời đưa ra nhận định về việc giài 

quyết vụ án.

Khi dự tháo bản án phúc thẩm, Thẩm phán cần chú ý, nếu không chấp 

nhận kháng cáo, kháng nghị, giữ nguyên các quyết định của bán án sơ thẩm 

thì phải ghi lại toàn bộ các quyết định của bản án sơ thẩm đối với những 

người và những vấn đề liên quan đến kháng cáo, kháng nghị; nêu sửa bản án 

sơ thấm thì ghi các quyết định mới của Toà án cấp phúc thám.

1.7. Những việc làm cần thiết để mở phiên toà phúc thám

Để phiên toà phúc thẩm tiến hành có hiệu quá, Thẩm phán chủ tọa 

phiên toà cần phải làm một số việc sau:

+ Lên lịch xét xử và gửi cho V iện kiểm sát cùng cấp; trại tạm giam, 

nơi giam giữ bị cáo (nếu bị cáo đang bị tạm giam) và đoàn luật sư (nêu thuộc 
trường hợp Toà án phải chỉ định người bào chữa cho bị cáo)

+ Xác định thành phần nhữn« người tham sia tô' tụng cấn có mặt tại 

phiên toà và gửi giấy triệu tập họ đến phiên toàlM).

m ’ D o  tinh d ìá t  cùa p liú c  thẩm nén v iệc triệu  tập n liững người tham g ia  tó tụng đến ph iên  

ĨOCỈ phúc thầm khác với ph iên toà sơ  thẩm. Theo rinh thân của B L T T H S . người bào chữa cho  

b i cáo, người báo vệ quyền lợ i của đương sự. người kháng cá o . người cỏ  quyền  /<77. ngh ĩa  yụ 

liên  quan đến kháng cáo, kháng ngh ị được triệu  tập  tham giư ph iên  ĩoà. D ố i \՝(fỉ nhữỉìíỊ 

người khác, do Toà  án cấp phúc thẩm quyết đ ịnh  triệu tập . nêu xét thấy sự cố m ật của  họ ì  ù 

cấn thiết.
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+ Chuẩn bị điều kiện vật chát cán thiết cho việc mờ phiên toà như 
phòns xử án. micro...

2. K Ỹ  N Ã N G  Đ IỂ U  K H IÊ N  P H IÊ N  T O À  P H Ú C  T H A M 70’

Theo Điều 219 BLTTHS, phiên toil phúc thám được tiến hành tương tự 

như phiên toà sơ thẩm, nhưns do tính chất của phúc thẩm là xét lại bản án và 

quyết định của Toà án chưa có hiệu lực pháp luật bị kháng cáo, kháng nghị, 

nên phiên toà phúc thẩm cũng có nhữne điểm khác so với phiên toà sơ thẩm.

2.1. Thủ tục bát đầu phién toà

-  Chủ tọa phiên toà cônạ bô vụ án dược CỈƯU ra xét xử. ‘ 7 I ’

- G ià i quyết việc bổ ՏԱՈ2, thay đổi kháng cáo, kháng nghị.

Trước khi bát đầu hoặc tại phiên toà phúc thẩm, người kháng cáo hoặc 

Viện kiếm sát có quyền bổ sung, thay đổi kháng cáo, kháng nghị, nhưng 

không được làm xấu hơn tình trạng cùa bị cáo; rút một phần hoặc toàn bộ 

kháng cáo, kháng nghị.

Theo Thông tư số 01 ngày 8/12/1988 của TAN D TC-VKSN DTC-BTP- 

BNV(nay là Bộ Công an) hướng dẫn áp dụng một số quy định của BLTTHS 

thì việc bổ sung, thay đổi kháng cáo, kháne nshị làm xấu đi tình trạng của bị 

cáo là những trường hợp làm cho bị cáo có thế bị Toà án cấp phúc thấm xử 

theo hướng sau.

+ Tâng hình phạt;

+ Áp dụng loại hình phạt khác nặng hơn;

+ Áp dụng điều khoản BLHS về tội nặng hơn;

+ Tăng mức bồi thường thiệt hại so với quyết định cùa bản án sơ

thẩm.

Người kháng cáo hoặc Viện Kiêm sát dã khánẹ nghị về tội nào thì chì 

có quyền bổ sung, thay đổi khánc cáo, kháng nghị về tội đó. Nếu họ đã

' ' D a  phiên toà phúc thầm được tiến hành iitơntỊ tự như ph iên  toù sơ  tham, nén phán này 

cli. tập էոտՀ vào những vấn đế mà T lư in i phán cấn chú V kh i d iều  khiển ph iên toừ p lu íc  

i l l  lỉm, mù không phùn tích  theo trình  tự nén hành ph iên lo à  như d õ i với kỹ năng xét xừ  sơ  

thẩm

r i ՝ C hù  tọa ph iên toà không đọc quyết dinh chia vụ án ra xét xử  như  ờ  ph iên  toà sơ  thẩm. 

Thưc tẽ à  g ia i (loạn chuẩn b ị xét xử  phúc thấm, Thầm  phún cũng k lìôn íỊ ra  quxết đ ịnh dưa 

VII án ra  xét xử  như  ớ  g ia i đoạn chuẩn b ị xct xử  sơ  thấm.
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kháng cáo, kháng nghị theo hướng giám nhẹ cho bị cáo so với quyết định 

của bản án sơ thẩm thì không được bổ sung, thay đổi theo hướng tãng nặng.

+ Nêu người kháng cáo hoặc Viện Kiểm  sát đã kháng cáo hoặc kháng 

nghị theo hướng tãng nặng thì không được bổ sung thêm hình phạt khác 

hoặc thay bằng loại hình phạt nậng hơn. Trước khi mò phiên toà phúc thấm, 

nếu người đã kháng cáo rút toàn bộ kháng cáo, hoặc Viện Kiểm sát rút toàn 

bộ kháng nghị thì Toà án tấp phúc thẩm không phải mở phiên toà mà chi 

cần ra quyết định chấp nhận việc rút kháng cáo, kháng nghị. Thẩm phán 

được phàn công làm chủ tọa phiên toà ra quyết định đình chi việc xét xử 

phúc thẩm với lý do vụ án đã được rút toàn bộ kháng cáo hoặc kháng nghị 

rồi chuyển cho Toà án cấp sơ thẩm để làm thủ tục thi hành bản án sơ thám.

Trường hợp Toà án cấp phúc thẩm đã mở phiên toà mà người đã 

kháng cáo rút toàn bộ kháng cáo hoặc Viện Kiểm  sát rút toàn bộ kháng nghị 

thì Hội đồng xét xử ra quyết định đình chỉ việc xét xử phúc thẩm và thông 

báo cho Toà án cấp sơ thẩm biết để làm thú tục thi hành án sơ thẩm.

- G iải quyết việc hoãn phiên toà hay vẫn tiên hành xét xử khi có người 

đã được Toà án triệu tập ' ắng mặt

Nếu người bào chữa, người bảo vệ quyén lợi cúa đương sự, người 

kháng cáo, người có qu>ền lợi, nghía vụ liên quan đến kháng cáo, kháng 

nghị vắng mặt có lý do chính đáng thì Hội đồng xét xử có thể vẫn tiến hành 

xét xử nhưng không được ra bán án hoặc quyết định không có lợi cho bị cáo 

hoặc đương sự vắng mặt. Trong các trường hợp khác thì phái hoãn phiên toà. 

Thời hạn hoãn phiên toà đối với trường hợp này không được quá 30 ngày kê 

từ ngày ra quyết định hoãn phiên toà. Sự tham gia phiên toà cùa những người 

tham gia tô' tụng khác do Toà án cáp phút՝ thẩm quyết định, nếu xét thây sự 

có mặt cùa họ là cần thic I. Nếu Toà án cấp phúc thẩm đã quyết định triệu tập 

mà họ vắng mặt thì tuỳ lừng trường hợp Toà án cấp phúc thẩm vẫn tiến hành 

xét xử hoặc hoãn phiên toà.

2.2. Thủ tục xét hói tại phỉén toà

Xét hỏi tại phiên toà là hoạt động tố tụng có tính quyết định đối với 

việc kết tội hay không kết tội bị cáo. Bản án cúa Toà án chỉ được căn cứ vào 

những chứng cứ đã đưọc kiểm tra, xem xét tại phiên toà. Để đảm bảo cho 

việc xác định sự thật khách quan của vụ án, trong quá trình xét hỏi đòi hỏi 

Thẩm phán không chỉ là người có năng lực chuyên môn vững vàng mà còn
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phái là người có nghiệp vụ giỏi, có khả năne giài quyết mọi tình huống có 

thể xảy ra trong quá trình xét hòi tại phiên toà một cách linh hoạt, phù hợp 

với yêu cầu cúa pháp luật. V iệc xét hòi tai phicn toà phúc thẩm được tiến 

hành cụ thè như sau.

- Trước khi tiến hành xét hỏi một thành viên của H ộ i đồnẹ xét xử  trình 

háy tóm tắt nội (Խոհ vụ án, quyết định của bán án sơ thấm, nội dưng của 

khánẹ cáo. khánẹ nghị.

- Căn cứ vào kế hoạch xét hòi dã dược chuẩn bị. Thà m phán chủ tọa 

phiên toà điều khiên việc xét hòi theo thứiựhợp lý.

BLTTHS không quy định Hội đổng xét xừ phải hói ai trước, ai sau, 

nhưng thông thường xét hỏi những người kháng cáo hay bị kháng cáo, kháng 

nghị trước, rồi đến những người tham gia tố tụng khác; xem xét vật chứng...

Việc xét hỏi ờ cấp phúc thẩm nhàm làm sáng tỏ những vấn đế (nội 

dung) cúa kháng cáo, kháng nghị và những vấn đé cẩn thiết khác. Do vậy 

Toà án cấp phúc thẩm không bát buộc phái xem xét toàn bộ nội dung vụ án 

như phiên toà sơ thẩm. V iệc xét hòi đổi với từng người được tiến hành như 

sau:

+ Xét hỏi bị cáo

Cũng như phiên toà sơ thẩm, việc xét hói bị cáo tại phiên toà phúc 

thảm nhằm làm sáng tỏ những tình tiết quan trọng đôi với việc xác định sự 

thật khách quan của vụ án. Do vậy, Thẩm phán phải có kinh nghiêm xét hỏi 

để có thể tìm ra sự thật khách quan của vụ án báng những biện pháp theo 

quy định của pháp luật với thời gian ngán nhất và hiệu quả nhất.

Trường hợp bị cáo không nhận tội, có thái độ khai báo quanh co, khai 

không đúng sự thật. Thẩm phán cẩn căn cứ vào các chứng cứ có trong hổ sơ 

và pháp luật để vạch trần thái độ ngoan cỏ của bị cáo để nhũng người tham 

dự phiên toà thấy được thực chất của vụ án

Khi hỏi bị cáo, Thẩm phán cần có thái độ bình tĩnh, không vì bị cáo 

khai báo quanh co mà quát nạt. Câu hỏi dặt ra phải ngắn gọn, dễ hiểu, không 

được đặt câu hỏi có tính gợi ý để bị cáo dựa vào đó mà khai.

Đối với vụ án có nhiều bị cáo mà các lời khai của họ tại phiên toà sơ 

thẩm không thống nhất vói nhau hoặc lời khai của họ ở phiên toà sơ thẩm và 

lời khai của họ ở cơ quan điều tra không thống nhất với nhau, thì Thẩm phán 

phải xác định việc hỏi bị cáo nào trước là có lợi nhất cho việc xác định sự 

thật. Muốn vậy, Thẩm phán phải nắm được diẻn biến tâm lý, thái độ của bị
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cáo và phản ứng cúa họ đối với vấn đề nêu ra, qua đó mà xác định thứ tự hói 

và cách hỏi cho phù hợp. Đối với trường hợp này thường hỏi bị cáo dã nhận 

tội hoặc bị cáo có lời khai trung thực trước, sau đó mới tiến hành xét hòi các 

bị cáo khác.

Trường hợp ở giai đoạn điều tra và ở phiên toà sơ thẩm bị cáo đểu 

nhận tội, nhưng ở phiên toà phúc thẩm bị cáo không nhận tội thì Thẩm phán 

phải bình tĩnh, linh hoạt và có phương án xét hỏi phù hợp dể xác định sự thật 

khách quan của vụ án. Trong trường hợp này thường áp dụng phương pháp 

hỏi từ xa đến gần, đồng thời sứ dụng ngay mâu thuẫn giữa lời khai của bị 

cáo với các tài liệu khác trong hồ sơ đê làm rõ hành vi cúa bị cáo. Cùng với 

việc xét hỏi bị cáo, Hội đồng xét xừ tiến hành đối chát và xem xét các tài 

liệu khác để kiểm tra lời chối tội của bị cáo.

Trường hợp người bào chữa đưa ra những câu hỏi nhằm gợi ý cho bị 

cáo khai ra nhũng tình tiết gỡ tội hoặc chối tội, Thẩm phán cần phải nghiên 

cứu kỹ lời khai đã có trong hồ sơ và lời khai tại phiên toà, xác định màu 

thuẫn giữa hai lời khai, đồng thời yêu cầu bị cáo giải thích việc khai không 

thống nhất đó. Thông thường, khi bị cáo khai không đúng sự thật hay lúng 

túng, không lý giải được rõ ràng. Do vậy, Thẩm phán cần hỏi sâu vào các chi 

tiết cụ thể, phát hiện mâu thuẫn mới và chi cho bị cáo thấy rõ mâu thuẫn đó, 

nhằm giúp bị cáo tự giác và thành khẩn khai báo.

Đối với những vụ án mà bị cáo là người chưa thành niên, Hội đồng 

xét xử có thể yêu cầu cha, mẹ hoặc thầy cô giáo giúp đỡ đặt câu hỏi, nhưng 

cũng có thể yêu cầu những người này tạm rời khỏi phòng xử án, nếu thấy sự 

có mật của họ làm cho bị cáo không dám khai.

- Hỏi người bị hại

Việc khai báo không chỉ là nghĩa vụ mà còn là quyền cùa người bị hại 

nhằm đưa ra những chứng cứ quan trọng, giúp Hội đồng xét xử nhanh chóng 

làm sáng tỏ những tình tiết có liên quan đến vụ án và giải quyết bồi thường 

thiệt hại một cách thoả đáng, phù hợp với yêu cầu của pháp luật.

Đối với các VỌI án xâm phạm đến nhân phẩm, danh dự, thường người 

bị hại hay xấu hổ không dám khai hết những tình tiết có ý nghiã đối với vụ 

án (đặc biệt đối với các vụ án hiếp dâm, cưỡng dâm hay loạn luân). Trường 

hợp này, Thẩm phán không được đặt câu hỏi gây tổn thương đến nhân phẩm 

của họ, đồng thời không để người bào chữa hỏi sâu về những tình tiết liên 

quan đến phẩm chất, đạo đức của người bị hại hoặc có liên quan đến mối
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quan hệ giữa người bị hại với bi cáo trong quá khứ (như đôi với trường hợp 

người bị hại trước đây là gái mại dám).

Để kiêm tra và đánh giá lời khai cứa người bị hại một cách chính xác, 

Thám phán cần đối chiếu lời khai của họ với các tài liệu khác trong hồ sơ vụ 

án đê kịp thời đưa ra các câu hòi vêu cầu người bị hại giải thích rõ (nếu có 

máu thuẫn).

+ Hòi nạưừi lùm CỈÚOÌÍỊ

Kh i hỏi người làm chứns. Hội dổniĩ xét xứ phái hỏi riêna từng người 

và không đê cho những người làm chứne khác biết được nội dung xct hỏi đó. 

Kh i hỏi người làm chứng, trước hết chủ tọa phiên toà yêu cầu họ trình bày rõ 

những tình tiết mà họ biết vé vụ án. sau đó hỏi thêm họ nhữne điểm mà họ 

khai chưa rõ hoặc có mâu thuần' 2' Nếu lời khai của người làm chứng màu 

thuẫn với lời khai cùa họ ở phiên toà sơ thẩm hoặc ớ ciai đoạn điều tra thì 

Hội đổng xét xứ công bố lời khai trước đáy của họ, đồng thời yêu cầu họ 

giúi thích để tìm ra nguvén nhãn cúa việc khai không thống nhát đó. Nguyẽn 

nhân này có thể là do chú quan hoặc khách quan như họ cỏ thể nhầm lẫn, 

nhận thức không đáy đù và chính xác các tình tiết cúa sự kiện phạm tội hay 

cố ý khai không đúng sự thật do có quan hệ họ hàng, bạn bè hay thù oán đối 

với bị cáo, hoặc do bị mua chuộc, dụ dỗ, đe doạ...

Trong vụ án có nhiều người làm chứng thì trước hết, nên hỏi người làm 

chứng khai đúng sự thật nhất, có bản lĩnh vững vàng nhất, sau đó mới hỏi 

những người làm chứng khác. Nên hỏi những tình tiết đã được xác định rõ 

ràng trước để ngãn chặn ý định thay đổi lời khai theo hướng gian dối của 

người làm chứng. Chù tọa phiên toà cũng có thê cho đối chất giữa người làm 

chứng và những người có lời khai mâu thuẫn với lời khai của họ.

- H ỏ i nhữtií’ nẹười tham ÍỊIU tó՛lụnq khác

Những người tham gia tố tụng khác xét (nếu được Toà án cấp phúc 

thẩm triệu tập) cũng được tiến hành xét hỏi tương tự như ờ phiên toà sơ 

thắm. Kh i hòi cần chú ý, việc xét hỏi ở cấp phúc thẩm là nhằm làm sáng tỏ 

nội dung kháng cáo, kháng nghị và những vấn dc có liên quan đến kháng 

cáo, kháng nghị cũng như những vấn để khác (nếu Toà án cấp phúc thẩm xét 

thây cần thiết). Do vậy, ở phiên toà phúc thẩm, Hội đồng xét xử không bắt 

buộc phải hỏi về tất cả các vấn đé như ở phiên toà sơ thẩm.

՝7:՝Xem thêm D iều  185 BLTTH S .
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2.3. Tranh luận tại phiên toà

V iệc tranh luận tại phiên toà phúc thẩm được tiến hành tương tự như 

phiên toà sơ thẩm nhưng có điểm khác nhau là, tại phiên toà phúc thẩm, 

K iểm  sát viên không trình bày lời luận tội đối với bị cáo theo toàn bộ hay 

một phần nội dung cáo trạng như ở phiên toà sơ thẩm, mà trình bày kết luận 

của mình về tính hợp pháp và tính có cãn cứ của bản án sơ thẩm trên cơ sờ 

đánh giá chứng cứ cũ, chứng cứ mới và kết quả điểu tra xét hói tại phiên toà 

sơ thẩm; đề nghị chấp nhận hay không chấp nhận kháng cáo, kháng nghị 

hoặc rút kháng cáo, kháng nghị.

Tại phiên tòa phúc thẩm, sau khi kết thúc tranh luận, chì có bị cáo 

kháng cáo hoặc bị cáo bị kháng cáo, kháng nghị mới được nói lời sau cùng 

trước khi nghị án. Kh i tranh luận, Thẩm phán phải lắng nghe ý kiến của 

K iểm  sát viên, người bào chữa và những người tham gia tranh luận khác. 

Thẩm phán phải luôn coi Kiểm sát viên, người bào chữa là những người 

cộng tác với mình tìm ra sự thật khách quan cúa vụ án, giúp Thẩm phán giải 

quyết vụ án đúng người, đúng tội. đúng pháp luật. Khi tranh luận cần chú ý 

tập trung làm rõ quan điểm khác nhau giữa Viện kiểm sát, người bào chữa, 

người bị hại.

2.4. Nghị án, viết bản án và iuyẻn án

2.4.1. Nghị án
Sau khi bị cáo nói lời sau cùng, chủ tọa phiên toà tuyên bố kết thúc 

phần tranh luận, Hội đổng xét xử vào phòng nghị án. Thủ tục nghị án được 

tiến hành giống như phiôn toà sơ thẩm. Hội đồng xét xử thảo luận và giải 

quyết tất cả các vấn đé của vụ án bằng cách biểu quyết theo đa số từng vấn 

để. Nội dung những vấn dề cần được thảo luận là bản án sơ thẩm có căn cứ 

và hợp pháp không; có cơ sở để chấp nhận kháng cáo, kháng nghị không; 

nếu chấp nhận thì cần phải sửa án hay huỷ án để điểu tra lại hoặc xét xử lại 

hay huỷ án để đình chỉ vụ án; quyết định cụ thể đối với từng trường hợp như 

thế nào.

Trường hợp bị cáo có kháng cáo hoặc bị kháng cáo, kháng nghị đã 

chết trong giai đoạn xét xử phúc thẩm thì Toà án cấp phúc thẩm vẫn phải mở 

phiên toà xét xử vụ án theo đúng thủ tục quy định tại BLTTHS. Kết thúc việc 

xét xử, Toà án cấp phúc thẩm phải ra bản án phúc thẩm. Do vậy, khi nghị án 

Hội đổng xét xử cần tập trung thảo luận nội dung quyết định trong bản án
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phúc thấm trcn cơ sớ nhữne quy dinh của BI.TTHS và Thông tư liên ngành

sô O .y iT LN  cùa TAN D TC -VKSN D TC  neàv 25/12/2000 hướng dẫn thi hành

các quy định cùa BLTTHS khi bị cáo chốt irone eiai đoạn xét xử phúc thẩm.
2.4.2. Viết bản án phúc thẩm

Hiện nay, việc viết bản án phúc thấm vẫn chưa có sự thống nhất và 

cũng chưa có văn hán hướng dẫn cụ thô vé vấn đề này. Nhưng nói chung, 

cũng như bản án sơ thám, bán án phúc thấm íiổm có ba phần (phần mở đầu, 

phần nội dung và phần quyết định).

Phần mớ đáu cùa bán án thường có mẫu in sẩn. Phần nội dung của bản 

án phúc thẩm thường được viết theo thứ tự sau đây:(7,)

+ Theo bán án sơ thấm thì nội dune vụ án như sau (ghi tóm tắt nội 

dung VII án theo bán án sơ thẩm)

+Tại bán án sơ thẩm hình sự số... /... /STHS, Toà án... (qhi các quyết 

dinh cm  Ttìà án sơ thâm bị khánẹ cáo, khátìii nghị)

+ Ngoài ra trong bản án sơ thấm còn. . (qhi tóm tát các quyết định 

khác cùa Toà án sơ thấm հհօոզ bị հհՍՈՀ cáo, kháng nẹhị)

+ Ngày, tháng, năm kháng nghị, khám: cáo; V iện kiểm sát nào kháng 

nghị hoặc ai kháng cáo; nội dung kháng nghị, kháng cáo.

+ Phân tích, đánh giá những chứng cứ nhàm xác định quyết định của 

Toà án cấp sơ thấm bị kháng cáo hoặc kháng nghị đúng hay sai (vể tội danh, 

vể hình phạt...), trên cơ sở đó Hội đổng xét xử kết luận chấp nhận một phần 
hoặc toàn bộ nội dung kháng cáo, kháng nghị.

+ Hướng giải quyết của Toà án cấp phúc thẩm.

+ Cuối cùng, tuỳ theo từng trường hợp cụ thể mà Hội đồng xét xử căn

cứ vào điểm, khoản, Điểu tương ứng cùa RI TTHS mà xác định cần phải giải

quyết cụ thể như thế nào.

Phần quyết định của bản án phúc thẩm tuỳ vào từng trường hợp cụ thể 

thường được ghi như sau:174'

17,1 Xem T A N D  tò i cao -Cỗng  trình nghiên ah t khoa học cáp bộ -"H o àn  thiện cá c  b iểu mẫu 

c ín ì T A N D  - những vấn đ é  Ịý luận và thực Ị lé  t ì "

<74) Trong thực tế, phàn quyết đ ịnh cùa bản án hình sư thường không զհւ tuyên bỏ  b ị cáo

ptuim tộ i trước mù ghi: Á p  dụng điểm khoản ....D iều  .... B L H S  x ử  phạt b ị c á o ...... tháng

(nỏm) tù vẽ tộ i.............
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a) Áp dụ ող khoản I Điền 220 BLTTHS, qiữ n íỊnyên bàn Ún sơ thơm 

hình sự số... /... /STHS của Toà án... bị kháng cáo, kháns nghị.

- Tuyên bố:... (ghi lại các quyết định của Toà án cấp sơ thẩm hị kháng 

cáo, kháng nghị)

- Áp dụng... điểm... khoản... Đ iều..........BLHS

- Xử phạt:.............................năm tù.

- vể  các quyết định khác cùa bán án sơ không có kháng cáo. kháng

cáo kháng nghị......

- Vấn đề án phí.

b) Áp dụnẹ Điều 221 BLTTHS, sửa một phản bàn án sơ thẩm lì.nli sự 

số... /... /STHS của Toà án... bị kháng cáo, kháng nghị.

- Tuyên bố: (ẹhi các quyết dịnlĩ mới của Toà án cấp phú c thẩm)

- Áp dụng... điểm... khoản... Điều... BLHS...

- Xử phạt:.... ịtrưìmợ hợp tuyên bó'bị cáo հհօոզ phạm tội thì đình chi

vụ án

- Các quyết định khác cúa Toà án cấp sơ thẩm không bị khár.2  cáo,
kháng nghị...................................

- Về án phí.

(Trường hợp Toà án cấp phúc thẩm sứa về phần dân sự, xứ lý vật 

chứng..., thì cũng phải ghi tương tự như trên và các quyết định cụ thế.)

c) Áp dụng khoán... Điều 222 (Điều 224) BLTTHS. hitx bản án sơ 

thẩm hình sự՛số... /... /STHS của Toà án... và chuyến hổ sơ đê điều tra lại 

(hoặc xét xử lại).

- Tiếp tục giam bị cáo (nếu xét thấy cán thiết)

d) Áp dụng Điều 223 BLTTHS, huỷ bản án sơ thẩm hình sự sò'... /... 

/STHS của Toà án... và đình ch ỉ vụ Ún.

- Trả tự do cho bị cáo (các bị cáo) tại phiên toà (nếu có)
2.4.3. Tuyên án
Sau khi Hội đồng xét xử đã thông qua bản án tại phòng nghị án, Hội 

đồng xét xử trở lại phòng xử án. Chủ tọa phiên toà thay mặt Hội đồng xét xử 

đọc bản án. Thủ tục tuyên án tại phiên toà phúc thẩm giống như thủ tục 

tuyên án tại phiên toà sơ thẩm.

2.5. Phúc thẩm những quyết định của Toà án cấp sơ thẩm

Khi xét những quyết định của Toà án cấp sơ thẩm trong quá trình

nghiên cứu hồ sơ, xét xử hoặc thi hành án bị kháng cáo, kháng nghị :hì Toà
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án cấp phúc thẩm không phái mở phiên toà công khai như khi phúc thẩm 

bàn án sơ thẩm bị kháng cáo, kháns nghị mà chỉ cần Hội đồng xét xử họp 

với thành phần gồm ba Thẩm phán, có sự tham gia của Kiểm sát viên Viện 

kiếm sát cùng cấp và một Thư ký ghi biên bán phiên họp. Nếu xét thấy cần 

thiết thì Toà án có thể triệu tập những người tham gia tố tụng để nghe ý kiến 

của họ trước khi Toà án ra quyết định.

Toà án cấp phúc thẩm phải ra quyết định giái quyết việc kháng cáo, 

kháne nghị trong thời hạn mười ngày kê từ ngày nhận được hồ sơ vụ án. Khi 

xét những quyết định của Toà án cấp sơ thấm bị kháng cáo, kháng nghị, Toà 

án cấp phúc thẩm có quyển hạn như khi phúc thẩm bản án.

3. C Ô N G  VIỆC  SAU PHIÊN TO À

- Thắm phán chủ tọa phiên toà phải kiểm tra biên bản phiên toà, cùng 

với Thư ký ký vào biên bản.

- Thấm phán chú tọa phiên toà phải đôn đốc, kiểm tra Thư ký giao bản 

sao bản án cho bị cáo, Viện kiếm sát và gửi bàn sao bán án cho những người 

bị xử vắne mặt chậm nhất là 15 ngày kê từ ngày tuyên án, đồng thời thông 

báo cho chính quyén xã, phường, thị trấn hoặc cư quan, tổ chức, nơi bị cáo 

cư trú hoặc làm việc biết.

- Nêu Toà án xử váng mạt bị cáo vì lý do trốn hoặc đang ờ nước ngoài 

thì chậm nhất là 15 ngày sau khi tuyên án, bản sao bản án phải được niêm 

yết tại trụ sở chính quyển xã, phường, thị trấn nơi cư trú hoặc nơi làm việc 

cuối cùng của bị cáo ở trong nước.

- Cấp trích lục hoặc bản sao bán án cho người bị hại, nguyên đơn dân 

sự, bị đơn dAn sự, người có quyển lợi, nghĩa vụ liên quan đến vụ án hoặc 

người đại diện hợp pháp của ho. nếu họ ycu cầu.

- Gửi bản sao bản án cho Toà án cấp sơ thẩm đê thực hiện việc thi

hành án. Đối với bàn án tử hình phái gừi ngay lên Chánh án T A N D  tối cao

cùna hồ sơ vụ án; gửi bản sao bản án cho Viộn trưởng Viện kiểm sát nhân 

dân tối cao.

- Nếu có người tham gia tô' tụng yêu cầu xem biên bản phiên toà thì

Toà án cho họ xem dưới sự giám sát của Thư ký phiên toà.
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III. KỸ NÂNG XÉT xử  MỘT sô  LOẠI vụ ÁN cụ THỂ
m m m 9

1. KỶ NĂNG XÉT XỬ CÁC v ụ  ÁN VE MA TUÝ

1.1. Đặc đièm chung cùa các vụ án vé ma tuy

Các tội phạm vé ma tuý là một trong nhữniỉ nhóm tội phạm nehièm 

trọng nhất được quy định tại Chương XV III (từ Điểu 192 đèn Điếu 201) 

BLHS nước ta. Các tội phạm này có những đặc điếm chung sau đây:

- Đối tượng cùa tội phạm rất phong phú. mỗi nhóm đỏi tượng lại bao 

gồm các loại rất khác nhau về tính chất. Đó là: các chất ma tuý. các tiền chất 

dùng vào việc sán xuất trái phép chất ma tuý và các cổng cụ, phương tiện 

dùng vào việc sán xuất hoặc sử dụng trái phép chất ma tuý. Riêng các chất 

ma tuý, các tiền chất dùng vào việc sán xuất trái phép chất ma tuý cũng có 

nhiều chủng loại rất khác nhau thê hiện tính chất và mức dộ nguy hiếm cho 

xã hội khác nhau của hành vi phạm tội và vì vậy được định lượng rất khác 

nhau trong BLHS. V í dụ: chất ma tuý bao gồm thuốc phiện, nhựa cần sa, 

nhựa côca, Hêrôin, Côcain, các chất ma tuý khác ở thể rắn và thê lỏng v.v...;

- Các đối tượng này được xác định trong Danh mục các chất ma tuý, 

tiền chất và các chất hoá học tham gia vào quá trình chế tạo các chất ma tuý 

(trên cơ sờ quy định của Công ước quốc tế 1961,1971 và 1988) ban hành 

kèm theo Thõng tư liên tịch so 01/198X/TTLT ngày 02-01-1988 cùa T A N D  

tối cao, Viện kiểm sát nhân dân tối cao và Bộ Nội vụ hướng dẫn áp dụng 

một số quy định của Luật sửa đổi, bổ sung một số diều cúa BLHS và Nghị 

định số 67/2001/NĐ-CP ngày 1/10/2001 của Chính phủ ban hành các danh 

mục chất ma túy và tiền chất. Việc xác định các chất này có phái là chất ma 

tuý hoặc tiền chất dùng vào việc sản xuất ma tuý hay không chi có thể dựa 

trên cơ sở kết luận giám định của cơ quan chuyên môn về chùng loại cũng 
như về hàm lượng;

- Hoạt động định lượng về các chất này được BLHS quy định rất cụ 

thể, chạt chẽ đối với từng khung hình phạt của từng tội. Việc xác định trọng
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lượng cua chát ma tuý cũng dirợc thực hiện ihóim qua việc giám định cùa cơ 

quan chuyên môn có thám quyến;

- Hoạt dộng điều tra. truy tỏ và xót xứ các vụ án loại này thường gặp 

nhiều khó khăn và phức tạp tronii việc xác định chính xác hành vi phạm tội. 

Trong nhiều trường hợp rất khó phán hiệt hành vi vận chuyên và hành vi 

mua bán trái phép chat ma tuy. hành vi tó chức sử dụne và hành vi sứ dụng 

trái phép (con nghiện), tổ chức sứ dune trái phép chat ma tuý và chứa chấp 

việc sử dụng trái phép chất ma tuý...;

- Các vụ án ma tuý lớn thườn» dược phát hiện khởi tò trong quá trình 

thực hiện các chuyên án;

- Trong các vụ án về ma tuý thườn*! có nhiều ntíirời tham gia; tội phạm 

được thực hiện với thời gian dài và ớ nhiéu địa điếm khác nhau. V ì vậy, 

nhiều trường hợp vụ án phái dược tách ra thành nhiều vụ án nhó hơn đè đảm 

báo việc điều tra. xứ lý kịp thời, đúim thời tiian pháp luật quy định;

- Phán lớn các tội phạm vỏ ma luý có các khung hình phạt quy dịnh 

khác xa nhau. V ì vậy tuỳ theo khuniỉ hình phạt quv định dối với hành vi 

phạm tội được thực hiện mà vụ án thuộc thám quyén xét xứ của Toà án các 

cấp khác nhau. Xác dịnh cụ thê khung hình phạt tron tỉ giai đoạn chuẩn bị xét 

Xứ đẽ chuyến vụ án đến Toà án có thám quyển là rất cán thiết;

- Các bị can, bị cáo trong các vụ án vè ma tuý thường là những đối 

tượng phạm tội chuyên nghiệp, có nhiều tiên an, tiền sự. V ì vậy. thú đoạn 

pliam tội cua chúriiỉ thườn í! rất tinh vi. xáo quyệt; phương thức thực hiện 

cũng lìỉnr che giấu tội phạm rất đa liạnu. lliá i độ khai báo thường rất ngoan 

cỏ, quanh co không nhận tội. kè cá inÀími hợp bãi được quá tang;

- Đường lối xét xứ hiện nay LÚI Nhà nước ta dối với tòi phạm vè ma 

tu\ là rất mihiêm khác. Nhiều bị cáo có thô phái chịu các hình phạt như tù 

chung thân, tứ hình. V ì vậy đòi hoi Toà án nói chung và Thám phán nói 

riêng phái thận trọns nhưng kiên quyết irons: xứ lý vụ án.

Các dặc điếm nêu trẽn cua các vụ án vé ma tuý đòi hỏi quá trình xét 

xứ jác vụ án này cần phái được chuán bị còniỉ phu. tỷ mi và có phương pháp 

khoa hoc mới đạt kết quá tot.

1.2. K y  năng nghiên cứu hò sư và chuán bị xét xứ vụ án về ma tuý

1.2.1. Kiếm tra và nghiên cứu lió sơ

Naoài việc kiếm tra vồ thủ lục tô tụna và hành chính pháp lỵ như đối 

với các vụ án khác, khi nhận hổ sơ đế nuhiẽn cứu và chuẩn bị xét xứ vụ án
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về ma tuý. Thẩm phán cần kiểm tra và nuhiên cứu kỹ xem tronu hổ sơ đã có 
đủ các chứne cứ, tài liệu sau đày hay chưa:

- Biên bán bắt người phạm tội quá tang, biên bán khám xét ne ười. đồ

vật hoặc chỗ ớ, chỏ làm việc và biên bán thu aiữ tans’ vát;. «— •_

- Kết luận giám định của cơ quan được trims cầu về chúnu loại, sô 

lượng, trọng lượng, dung lượng và hàm lượng chất ma tuý thu iiiữ dược;

- Báo cáo của người, cơ quan có thấm quyền về việc bát niữ nu ƯỜI 

phạm tội và thu giữ tans vật;

- Báo cáo cùa những người trực tiếp thực hiện các chuyên í-n (nếu

có)...

Nếu trong hồ sơ chưa có đủ các tài liệu này hoặc tuy tronsi hổ sơ đã có 

nhưng các chứng cứ, tài liệu mâu thuẫn với nhau thì Thám phán phái ra 

quyết định trả hồ sơ yêu cấu điều tra bổ sung làm rỏ. Nếu vụ án được tách ra 

thành nhiều vụ án đé điều tra. xử lý thì kiếm tra xem việc tách vụ án có dược 

thực hiện đúns theo quy định của Điéu 95 BLTTHS hay khònii.

Khi nghiên cứu hổ sư. Thám phán cần ghi chép tóm tĩu nhữnu vấn đề 

sau đây đế phục vụ cho việc xây dims kế hoạch xót hói, dự tháo bán ԼՈ và sử 

dụng đâu tranh với bị cáo trong quá trình xét hói tại phiên toà:

- Nội dung các chứng cứ, tài liệu cần thiết đê xác định bị cáo pnạrn tội 

(tội bị Viện kiếm sát truy tố hay tội khác) hoặc xác dinh bị cáo khỏnị; có tội, 

các tình tiết giảm nhẹ, tảng nặng trách nhiệm hình sự (dặc biệt là các chứng 

cứ về tiền án để xác định tái phạm, tái phạm nguy hiếm);

- Các chứng cứ. tài liệu, các tình tiết về vụ án có nội dung mãi thuẫn 

với nhau mà cơ quan điều tra chưa làm rõ được cán chú ý tạp trung lùn sáng 

tỏ trong quá trình xét hói tại phiên (oà;

- Nhữnu chứng cứ, tài liệu mà bị cáo càn cứ vào hoặc đưa ra đc không 

nhận tội; những chứng cứ, tài liệu bác bó sự chối tội cùa bị cáo;

- Thành phấn tham gia tô tụrm (bị cáo, neirời làm chúma. giám định 
viên...) cần triệu tập đến phiên toà;

- Đối với các bị cáo phạm các tội vé ma tuý quy định tại CÍC Điều 

193.198 BLHS. ncoài hình phạt chính, Toà án còn có thế áp dụng hình phạt 

bổ sung “phạt tiền” hoặc “ tịch thu một phần hoặc toàn bộ tài sản” . V ì vậy, 

khi nehiẽn cứu hồ sơ Thám phán cấn chú ý xem xét cơ quan điều tia, Viện 

kiểm sát đã tiến hành kê biên hoặc tạm íiìữ tài sán của bị cáo hay chia? Nếu 

các cơ quan này chưa thực hiện và xét thấy điều dó là cần thiết tỉ 1 Thẩm
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phán phái báo cáo Chánh án ra quyết định kè bién hay tạm eiữ tài sán đê báo 

đám cho việc thi hành án sau này.

Khi nghiên cứu hồ sơ loại án này can chú ý một vân đé là trona nhiều 

trườn s hợp các chứng cứ tron Sỉ hổ sơ thưừnu chi có  báo cáo, lời khai cúa 

nhữiìii nuưừi có trách nhiệm theo dõi và hãt uiĩr ne ười phạm tội ờ một phía 

và lời khai của bị can ớ phía khác. Tron í: một số irưừne hợp. khi bị bát giữ, 

Híiười phạm tội đã kịp thời táu tán hoặc víu bo tans vặt là chất ma tuý khỏi 

thán tho hoặc chỗ (V cùa mình nôn việc chírtm minh hành vi phạm tội gặp 

nhicu khó khan. Vì vậy. trom: Iihữne trườna hợp đó, đặc biệt là khi bị can 
nẹnan có khóiii! nhãn tội ớ ciai đoạn điều (ra. Thấm phán cần chú ý nehièn 

cứu đầy (lú và ty mi toàn bộ hỏ sơ. kiếm tra tính hợp pháp, tính khách quan, 

tính liên quan cua các tài liệu, chứrm cứ dã thu thập được để tránh kết tội oan 

nu ƯỜI vỏ tội dồiìií thời khônẹ bó lọt kó phạm tội.

Khi niihiên cứu hổ sư. Tham phán cũn li cán căn cứ vào kết luận aiám 

định, nliàt là kết luận ve định lượntỉ chất ma tuý đô xác định tlúns khung 

hình phạt can áp dụng dối với bị can và tù dó xác định tham quyền xét xứ 

đối với vụ án. Nếu vụ án khôim ihuộc thám quyền xét xứ cua mình thì 

chuvcn IÔI1 Toà án cấp trên đe xét xir theo ihám quyền.
1.2.2. Xay dụng kế hoạch xét lió ì
- Kè hoạch xét hói các vụ án vẽ tội phạm ma tu ý cấn dược xây dựng 

cấn thăn, tý mi bao quát được đầv dll các nội đun*! cán làm rõ tại phiên toà;

- Phái càn nhắc đô lựa chọn một trình tự xét hỏi họp lý với các phương 

phap phù hợp với từng đỏi tưưne xót hoi. đặc biệt là đối với các bị cáo; phù 

hợp với quá trình diều tra (bị cáo nhận lội hay khòníi); phù hợp với kết quá 

điều tra (chứna cứ buộc tội có vữne chác hay khónư. có nhiều loại chứng cứ 

hay kliõng...) v.v...

- Iron" ké hoạch xét hói phái dự kiến nhieu phươna án xét hỏi khác 

nhau (bị cáo nhận tội toàn bộ hoặc một pluin; bị cáo phán curm, chối tội tại 

phiẽn toà, bị cáo không khai báo...), dự kiến các tinh huống khác nhau có thể 

xá\ ra và cách xử lý các tinh հսօու: dó tron‘4 quá trình xét hói, kể cá trone 
trường hợp bị cáo nhận tội ớ iiiai đoạn đi cu tra. Đối với các vụ án ma tuý 

tuyèt đối khôn» dược chủ quan cho rằn ỉ» bị cáo dã nhận tội ở íiiai đoạn điều 

tra thi sẽ nhận tội tại phiên toil. Tho liu ihưòim các bị cáo phạm tội ma tuý 

chi nhận tội khi có đầy đu các tài liệu, chime cứ buộc՝ tội mà bị cáo không 

thê từ chối dược;
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- Trone xét hỏi cần có sự kết hợp hài hoà xen kẽ giữa xét hỏi bị cáo 

với xét hỏi người làm chứng; uiữa xét hòi bị cáo và đôi chát, nhạn dan»; iiiữa 

xct hỏi bị cáo với công bô các tài liệu, chứng cứ khác... dế xác định rõ hành 

vi phạm tội của các bị cáo và các tình tiết khác của vụ án;
- Có kê hoạch xem xét vật chứnsi. công bô các chứng cứ. tài liệu, báo 

cáo của người và cơ quan có thám quyền, các biên bán hoạt dộm: tố tụng 

như nhận diện, nhận dạng, đối chất... m ột cách hựp lý đế đấu tranh VỚI các  

bị cáo có thái độ khai báo không thành khẩn, niỉoan cố, quanh co hoặc từ 

chối khai báo sự thật nhàm xác định sự ihật khách quan về vụ án một cách 

đầy đú. toàn diện.

1.3. K v  năng xét xứ vụ án tại phiên toà

Phiên toà xét xử các vụ án về ma tuý dược tiến hành theo quy định 

chung như đỏi với các loại án khác. Tại phiên toà xét xứ vụ án về ma tuý. sự 

có mặt của nhữne người làm chứng (bao gồm cá những người đã tham gia 

bắt giữ người phạm tội) là hết sức cần thiết để bao dám cho việc xét hoi đạt 

kết quá, hoặc khi cán thiết thì cỏ thế tiên hành đối chát tại phiên toà. Trong 

trườne hợp nếu những người làm chứng váng mặt, Hội đóng xét xử cần 

quyết định hoãn phiên toà. Ngoài ra, cán chú ý một số vân dc sau:
1.3.1. Xét hói tại phién toà
Việc xét hói tại phiên toà đối với các vụ án về ma tuý có thế diễn ra 

theo nhiều chiểu hướng khác nhau tuỳ thuộc vào tính chất và mức độ niihiêm 

trọng, phức tạp của từng vụ án cụ thế.

- Đối với vụ án mà lượng ma tuý ít hoặc vé các tội tổ chức sử (lụrm trái 

phép, chứa chấp việc sử dụng trái phép chất ma tuý hoặc sử dụng trái phép 

chất ma tuý hay vụ án mà bị cáo bị bat giữ trong trirờne hơp phạm tói quả 

tang, thì thông thườne bị cáo nhận tội phù hơp với các chứng cứ khác có 

trong hổ sơ vụ án. V ì vậy, việc xét hói được thực hiện như những phiên toà 

bình thường;

- Đối với các vụ án phức tạp và nghiêm trọng, có tổ chức và đông bị 

cáo hoặc đối với vụ án bị cáo không bị bat trona trường hợp phạm tội quá 

tang thì thónc thườne bị cáo rát ncoan cố, khône chịu khai háo hoặc không 

nhận tội, cho rầna bị xứ lý oan mà không tự mình chứne minh là võ tội. 

Trong những trưừnc hợp này. Hội đổng xét xừ phái có phươnt: oháp xét hỏi 

phù hợp: thực hiện trình tự xét hòi phù hựp dối với từnu bị cáo và người 

tham gia tỏ tụng khác; công bỏ trước toà các chứnu cứ, tài liệu cán thiết có
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trong hồ sơ vụ án đúng thời diêm đê đáu tranh có hiệu quá với những bị cáo 

ngoan cố quanh co, chối tội hoặc từ chói khai báo.

- Các vụ án về ma tuý thường gặp là các tội: mua bán, tàng trữ, vận 

chuyên trái phép chất ma tuý. tổ chức sử dụng trái phép chất ma tuý. Đày là 

các tội phạm không chi bị xử lý bằng các hình phạt rất nghiêm khấc mà còn 

bị dư luận xã hội kịch liệt lên án. V ì vậy, các bị cáo thường khai báo quanh 

co, chối tội và chí thừa nhận những hành vi nào mà cơ quan pháp luật đã 

năm được. Thực tiễn xét xử cho thày trong không ít trường hợp bị cáo chính 

là kẻ mua bán trái phép ma tuý nhưng khi bị băt giữ chúng chi khai nhận là 

người vận chuyển thuê hoặc không biết có ma tuý đê lần trong các hàng hoá 

thông thường khác. Đê việc xét xử vụ án báo đám đúng người, đúng tội 

khõng bỏ lọt tội phạm và người phạm tội, các thành viên Hội đồng xét xử 

phái triệt để khai thác những điém máu thuản trong lời khai giữa các bị cáo 

với nhau và với các chứng cứ khác đã thu thập được, cần áp dụng các biện 

pháp nhằm cách ly các bị cáo. ngưòi làm chứng..., kết hợp xét hỏi với việc 

đối chất, nhân dạng trong quá trinh xét hoi tại phiên toà mới có thê đạt hiệu 

quả cao;

- V iệc xét hỏi người làm chứng nên thực hiện xen kẽ với xét hói bị 

cáo, ngay sau khi Hội đồng xét xử thấy rằng lời khai của bị cáo là không 

đúng sự thật hoặc lời khai của họ có mâu thuẫn nhau;

- Kh i phát hiện thấy các nội dung mâu thuẫn trong lời khai tại phiên 

íoà và lời khai trước cơ quan điểu tra của bị cáo, hoặc với lời khai của người 

làm chứng cần cho tiến hành đôi chất ngay giữa các bị cáo với nhau hoặc 

giữa bị cáo và người làm chứng; đồng thời yêu cầu bị cáo, người làm chứng 

giải thích lý do vể những mâu thuẫn đó;

- Các tài liệu như biên ban bát giữ người phạm tội quá tang, biên bản 

thu giữ tang vật, kết luận giám định, báo cáo chuyên án cúa cơ quan có thẩm 

quyền... cần được công bố tại phiên toà trước khi kết thúc giai đoạn xét hỏi;

- Tại phiên toà nói chung, cũng như trong quá trình xét hỏi nói riêng, 

Thẩm phán và các thành viên khác của Hội đồng xét xử cần giữ thái dô bình 

tĩnh khi bị cáo ngoan cố, khai báo quanh co, từ chối khai báo hoậc không 

nhận tội. Không nên vội vàng đưa ra các kết luận không khách quan mang 

tính chất quy kết, trấn áp thiêu tính thuyết phục (như không phải anh phạm 

tội thì còn ai vào đây nữa? anh phạm tội đã rõ ràng mà còn ngoan cố; gói ma 

tuý không phải của anh thì của ai?...) hoặc nổi nóng dùng lời lẽ quát nạt.
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thoá mạ bị cáo. Trong các trưừng hợp này. Thám phán cán dùng các chứng 

cứ khác hoặc chính lời khai mâu thuẫn cùa bị cáo đệ chứng minh và yêu cầu 

bị cáo giải thích vể các lời khai không có căn cứ hoặc mâu thuẫn với lời khai 

cúa chính bị cáo ở giai đoạn diều tra hoặc ở tại phiẽn toà.

- Mục đích của giai đoạn xét hỏi là xác định sự việc phạm tội. các tình 

tiết cúa vụ án. kiếm tra độ tin cậy. tính xác thực khách quan cúa các chứng 

cứ, tài liệu. V ì vậy, (rong khi xét hỏi chú tọa phiên toà cán yêu cầu bị cáo trá 

lời thảng vào các câu hói đặt ra hoặc giài trình các ván de mà Hội đổniì xét 

xử hoặc những người Iham gia xét hỏi yêu cáu. Các V kiến mang tính chất 

tranh luận (bào chữa hay buộc tội), chú tọa cần nhác nhớ và giải thích cho 

các bị cáo và những người tham 2 Ìa phiên toà biết sẽ dược trình bày ứ giai 

đoạn tranh luận.
1.3.2. Tranh luận
Việc tranh luận trong các vụ án về ma tuý dược thực hiện theo thú tục 

chung. Tuy nhiên, Thám phán cũne cần chú ý một sô vàn dề sau:

- Do tính chát đặc biệt nguy hiếm cua hành vi phạm tội cúa các bị cáo 

nên các vụ án về ma tuý thường gãy sự công phẫn mạnh mẽ trong quẩn 

chúng nhân dân. V ì vậy, Thẩm phán chú tọa phiên toà cần chú ý giữ nghiêm 

kỷ luật phiên toà để tạo cho khône khí cúa phiẽn toà trang nghiêm, tạo diều 

kiện cho luật sư thực hiện nhiệm vụ bào chữa của mình và các bị cáo thực 

hiện quyền tự bào chữa. Kiên quyết xử lý nghiêm những hành vi gây mất trậl 

tự phiên toà từ phía những người tham dự phiên toà;

- Các vụ án về ma tuý thường là những vụ phạm tội có tò chức với quỵ 

mô lớn và phức tạp (nhất là các vụ án về tội tàng trữ, vận chuyến, mua hán 

trái phép chất ma tuý), có đõng bị cáo và có nhiều luật sư tham gia de hào 

chữa cho các bị cáo. Phần lớn các bị cáo là những ké dã lao xâu vào con 

dường phạm tội và biết rằng hình phạt quy định vế tác tội phạm này rất 

nghiêm khắc. V ì vậy, các luật sư sẽ rất tích cực tranh luận đê biện hộ cho 

thân chủ của mình và các bị cáo cũne cố gắng để tự bào chữa cho hành vi 

phạm tội của mình. Do đó, giai đoạn tranh luận cúa các phiên toà này 

thường kéo dài hơn rất nhiểu so với các phiên toà thônc thường khác;

- Để bảo đám cho quá trình tranh luận đạt kết quá. đúng thú tục và háo 

đảm quyền bào chữa cúa bị cáo, một mặt chủ tọa không được hạn chê thời 

gian phát biểu lời bào chữa cho bị cáo của luật sư hoặc lời tự bào chữa cúa bị 

cáo; thời gian đối đáp của các bên (nsười bào chữa, bị cáo, Kiếm sát viên và
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cùa những người khác); nhưng mặt khác, chú tọa cũng cẩn kiên quyết cắt bó 

nhửrm nội dung, những vấn đề dối đáp qua lại của các bên mà chúng không 

liên quan đến vụ án hoặc đã được trình bày trước đó;

- Hội đồng xét xử phải chú ý nghe ý kiên tranh luận của các bên và kịp 

thời phát hiện những quan điểm, nội dung trái ngược nhau trong lời luận tội, 

lời bào chữa hoặc lời tự bào chữa, dối đáp qua lại giữa các bên để hướng cho 

Kiếm sát viên, các luật sư và các bị cáo trình bày rõ hơn quan điếm của 

mình về các nội dung này. Trường hợp Hội đồng xét xử hiếu chưa rõ hoặc 

chưa đấy đú quan điểm của một hay các bén tranh luận về vân đề nào đó thì 

chú tọa yêu cầu người tranh luận trình bày rõ thêm vãn đé dó. Ở giai đoạn 

này chú tọa phiên toà điều khiển trình tự tranh luận; Hội đồng xét xứ không 

được thế hiện quan điểm của mình vé ý kiến tranh luận, đối đáp của các bên. 

Kết luận cùa Hội đồng xét xử về các vân đc cụ thể của vụ án sẽ được thê 

hiện trong bán án.
1.3.3. Ngh ị án và tuyên án
Thú tục và nội dung nghị án, tuvèn án được lien hành theo quy định 

chung giống như đối với các vụ án hình sự khác. V iệc đánh giá xem có đú 

chứns cứ để kết tội bị cáo hay khốnc tro na các vụ án về ma tuý là vân đề rất 

quan trọng đồng thời cũng rất khó khăn đối với Hội đổng xét xứ khi nghị án. 

Khi thảo luận và quyết định các vấn đé cụ thể vé vụ án, các ihành viên cùa 

Hội đồng xét xứ phải cân nhắc, xem xét thận trọng và toàn diện cả các 

chứng cứ buộc tội và các chứng cứ uỡ tội dế có kết luận chính xác, khách 

quan.

Cần nắm vững Thông tư liên tịch số 01/TTLT ngày 02-01-1998, 

Thông tư liên tịch sô 02/TTLT neàv 5-X-1998 của T A N D  tỏi cao, Viện kiểm 

sát nhàn díln tôi cao và Bộ Nội vụ (nay là Bộ cỏnq an) và Nghị quyết sô

01 '2001/NQ-HĐTP ngày 15/3/2001 của Hội đồng Thẩm phán TA N D  tối cao 

huớng dẫn áp dụng một số quy định cùa Luật sửa đổi, bổ sung một số điéu 

ciu BLH S năm 1985 và BLHS năm 1999 trong đó có hướne dẫn vé các tội 

ma tuý và các hướng dẫn khác đé si ái quyết dung đán các vụ án về ma tuý.

Khi nghị án cẩn chú ý một số trường hợp sau đây:

- Nếu vật bị thu giữ được giám định luy khóns phái là chất ma tuý, 

nh-Tng người thực hiện hành vi tướng rằng dó là chất ma tuý, thì tuỳ trường 

hen cụ thể mà xử phạt bị cáo theo tội danh quy định tại Điểu khoán tương 

ứm về tội phạm ma tuý;
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- Người vận chuyển trái phép chát ma tuý "giúp” người khác mà biết 

mục đích mua bán trái phép chất ma tuý cúa người đó, thì bị xử phạt vé tội 

“mua bán trái phép chất ma tuý” với vai trò đồng phạm giúp sức;

- Nếu bị cáo tuy có hành vi khách quan như tàng trữ, vận chuyển chất 

ma tuý nhưng thực tê khống biết là mình tàng trữ, vận chuyển chất ma tuý 

(tức là không có lỗi) thì không phạm tội;

- Nêu ngoài hành vi tổ chức sử dụng trái phép chát ma tuý, bị cáo còn 

có hành vi tàng trữ trái phép, mua bán trái phép... chất ma tuý, thì bị xét xứ 

về tội tổ chức sử dụng trái phép chất ma tuý và tội tương ứng theo nguyên 

tắc phạm nhiều tội.

Đối với các vụ án đặc biệt nghiêm trọng, có bị cáo bị xử phạt bằng 

các hình phạt đặc biệt nghiêm khắc như tù chung thân, tử hình... thì trước 

khi tuyên án, chủ tọa phiên toà cần trao đổi với nhân viên y tế, cảnh sát báo 

vệ phiên toà về các tình huống bất thường có thê xảy ra như bị cáo hoặc thân 

nhân bị cáo bị ngất xiu, bị cáo hoặc thân nhân bị cáo phản ứng gày rối trật tự 

phiên toà... để có biện pháp đôi phó, xử lý thích hựp.
1.3.4. Bấn án
Bản án xét xử vể tội phạm ma tuý phái báo đảm các yêu cầu chung. 

Ngoài ra cần chú ý một số yêu cầu sau:

- Trong phần nhận định của bản án cần lập luận chặt chẽ và phân tích

sâu sắc, có sức thuyết phục đê làm sáng tò hành vi phạm tội cúa các bị cáo, 

vai trò, vị trí, tính.chất và mức độ phạm tội của từng bị cáo; viện dẫn cụ thê 

các chứng cứ đã thu thập cùng các chứng cứ đã được xác minh, làm rõ tại 

phiên toà đê chứng minh cho kết luận của Hội dồng xét xử vé hành vi phạm

tội cúa các bị cáo; bác bó những ý kiên, quan điểm về vụ án mà các bên

trình bày ծ giai đoạn tranh luận mà Hội đổng xét xử thày không có cân cứ;

- Đối với các vụ án mà bị cáo không nhận tội, trong bản án cần viện 

dẫn cụ thể những chứng cứ, tài liệu khác và lời khai của những người làm 

chứng mà Hội đồng xét xử cãn cứ vào đó để bác bỏ sự chối tội cúa bị cáo và 

kết tội họ.

Thông qua bản án được tuyên đọc tại phiên toà để giáo dục cho các bị 

cáo nhận thức được tội lỗi của mình mà tích cực cài tạo trở thành người có 

ích cho xã hội, đồng thời giáo dục và phòng ngừa tội phạm chung đối với 

những người khác; củng cố lòng tin cùa nhân dân vào pháp luật, góp phần 

vào công cuộc đấu tranh và chống tội phạm nói chung và tệ nạn ma tuý nói
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riêna hiện nay ờ nước ta.

Cùng với việc ra bản án. Toà án có thô ra quyết định yêu cẩu cơ quan, 

tổ chức có liên quan áp dụng các biện pháp nhàm khắc phục nguyên nhân, 

điéu kiện phạm tội. Đồng thời có thể kiên nghị với cơ quan có thẩm quyén 

xử lý ký luật đối với những người có vi phạm pháp luật nhưng chưa đến mức 

phái truy cứu trách nhiệm hình sự.

2. KỸ NĂNG XÉT XỬ CÁC TỘI XÂM PHẠM TÍNH MẠNG, sứ c  
K H O Ẻ , N H Â N  P H Ẩ M , D A N H  D ự  C Ủ A  C O N  N G Ư Ờ I

2.1. Đặc điểm của các tội xâm phạm tính mạng, sức khoẻ, nhân 

phẩm, danh dự của con người

Đặc điểm bao trùm của loại tội phạm này là giải quyết mối quan hệ 

trực tiếp giữa con người với con người (giữa một bên là người phạm tội với 

một bên là người bị hại hoặc thân nhân cùa người bị hại). Trong đó, người bị 

hại thường có tâm lý muốn phạt thật nặng người phạm tội và tại phiên toà, 

người bị hại hoặc thân nhân cúa họ thườne có thái độ căng thẳng, gay gắt 

đôi với bị cáo, với người bào chữa cho bị cáo, thâm chí gây mất trật tự tại 

phicn toà; có trường hợp người bị hại bị chết, gia đình, họ hàng đầu quấn 

khán tang kéo đến phiên toà, khi đi họ còn đem theo cả bát hương, ánh của 

người đã bị chết để gây sức ép dối với Hội đồng xét xử, với bị cáo và những 

người dự phiên toà.

Một đặc điểm của các tội xâm phạm tính mạng, sức khoẻ, nhân phẩm, 

danh dự của con người có ý nghla đến các quyết định của Hội đồng xét xử là 

hậu quả của các tội phạm này là những thiệt hại về thể chất, có thể bổi 

thường bằng tiền, nhưng có thiệt hại không thẻ lấy tiền đê bồi thường, Sự 

đau đớn, mất mát vé thê xác, về tinh thần đối với người bị hại, đối với nhân 

thân của họ, nhiều trường hợp không thê bù đắp.

Hậu quả của hành vi xâm phạm tính mạng, sức khoẻ, nhân phẩm, danh 

dự của con người trong các tội thường là yếu tố định khung hình phạt, trong 

một số trường hợp là yếu tố định tội. Hậu quả của hành vi xâm phạm tính 

mạng, sức khoẻ, nhân phẩm, danh dự của con người không chỉ có ý nghĩa 

định tội, định khung hình phạt mà còn có ý nghĩa rất quan trọng trong việc 

đánh giá tính chất, mức độ nguy hiểm của hành vi phạm tội, trên cơ sở đó 

Toà án có thể quyết định mức hình phạt đối với người phạm tội tương xứng 

với hành vi do họ thực hiện.
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Các tội xâm phạm tính mạng nêu dược thực hiện do cô ý thường dẽ 

nhầm lẫn với các tội xâm phạm sức khoé nếu cùng được thực hiện do cố ý. 

V í dụ: giữa tội giết người chưa đạt với tội cố ý gây thương tích, giữa tội gây 

thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của người khác dẫn đến chết 

người với tội giết người; giữa tội giết ngirời trong trạng thái tinh thần bị kích 

động mạnh với tội gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của người 

khác cũng trong trạng thái tinh thần bị kích động mạnh; giữa tội giết người 

do vượt quá giới hạn phòng vệ chính đáng với giết người trong trạng thái 

tinh thần bị kích động mạnh; giữa tội hic'p dủm với với tội cưỡng dâm; giữa 

các tội được thực hiện với hình thức lỗi khác nhau như: giết người với vỏ ý 

làm chết người v.v... Sự khác nhau và khó phân biệt giữa các tội danh khác 

nhau cũng ảnh hưởng lớn đến kỹ nãng xét xứ của Thẩm phán.

Một số trường hợp, vụ án chỉ được khởi tố theo yêu cầu của người bị 

hại, nếu người bị hại không yêu cầu mà các cơ quan tiến hành tô' tụng vẫn 

truy cứu trách nhiệm hình sự đôi với người thực hiện hành vi phạm tội ỉà vi 

phạm nghiêm trọng tô' tụng. Nếu người bị hại rút yêu cầu khởi tô' thì vụ án 

phải được đình chi. trừ trường hợp cần thiết cơ quan tiến hành tố tụng thây 

vẫn tiếp tục tiến hành tô' tụng đối với vụ án.

Các đảc điểm trên có ý nghĩa quan trọng khi xét xử các vụ án xâm 

phạm tính mạng, sức khoẻ, nhân phẩm, danh dự của con người. Do đó Thẩm 

phán cần chú ý khi điểu khiển phiên toà cũng như khi xử lý vụ án.

2.2. K ỷ nâng xét xử các tội xâm phạm tính mạng, sức khoẻ, nhản 

phẩm, danh dự của con người

2.2.1. Chuẩn bị xét xử

Chuẩn bị xét xứ vụ án hình sự nói chung và chuẩn bị xét xử vụ án mà 
bị cáo phạm các tội xâm phạm tính mạng, sức khoẻ, nhân phấm, danh dự 

của con người nói riêng là giai đoạn rất quan trọng.

Kiểm tra hồ sơ

Đối với các vụ án xâm phạm tính mạng, sức khoẻ, nhân phẩm, danh dự 

của con người, ngoài việc kiểm tra tính đầy đủ, tính hợp pháp của các tài liệu 

có trong hồ sơ, Thẩm phán được phân công chủ tọa phiên toà cần chú ý kiểm 

tra và nghiên cứu những tài liệu sau:

- Biên bản khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi, kết luận 

pháp y về nguyên nhân dẫn đến nạn nhân bị chết (nếu là vụ án xâm phạm 

đến tính mạng).
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- Giấy chứng thương, kết luận pháp V vế tý lệ thươna tật của nạn nhân 
(nêu là vụ án xâm phạm đến sức khoe).

- Kết luận giám định pháp y vé hộ phận sinh dục, vé tình trạng sức 

khoe cúa người bị hại, các tài liệu xác định độ tuổi cúa neười bị hại có liên 

quan đến trách nhiệm hình sự cùa ncười pharn tội (nếu !à vụ án xâm phạm 

đến nhân phẩm).

- Kết luận giám định pháp y vé việc nhiễm H IV  cúa người phạm tội 

(đoi với tội lây truyển H IV )

- Tài liệu thể hiện yêu cáu của người bị hại (đơn hoặc biên bản lấy lời 

khai) irong những trường hựp vụ án phái khới tố theo yêu cầu của người bị 

hại.

- Phương tiện (hung khí) cây án được cơ quan điểu tra thu giữ, có thê 

kiếm tra trực tiếp hiện vật tại kho tang vật hoặc kiểm tra bán ảnh, để khi 

nghiên cứu hồ sơ so sánh đôi chiếu với vết thương trẽn thân thế người bị hại 

được mỏ tà trong biên bản khám nchiệm tư thi hoặc giấy chứng thương.

- Các tài liệu, chứng từ có liên quan đèn khoản bồi thường thiệt hại 

như: hoá đơn mua thuốc; chi phí mai táne: hoá đơn thanh toán tiền viện phí, 

tiền cồng chăm sóc; tiền tàu xe chở nhân đi cấp cứu, đi tìm người bị hại; xác 

nhận thu nhập của người bị hại trước khi bị xâm phạm; những người mà 

người bị hại có nghĩa vụ cấp dưỡng v.v...

- Các tài liệu có liên quan đến năng lực trách nhiệm hình sự của người 

phạm tội như: giây khai sinh cùa nsiười chưa thành niên phạm tội, giám định 

tâm thần hoặc giám định về bệnh tật làm mất khá năng nhận thức hoặc khả 

năng điều khiển hành vi của người phạm tội.

N íỊlìiên citu hồ sư

Khi nghiên cứu hồ sơ vụ án xâm phạm tính mạng, sức khoẻ, nhân 

phẩm, danh dự của con người, Thẩm phán được phân công chú tọa phiên toà 

cần chú ý một số vân dề sau:

- Các tài liệu, chứng cứ do cơ quan điều tra thu thập đã đù chưa, có cần 

phải điểu tra bổ sung không, nêu điều tra bổ sung thì điều tra những vấn đề 

gì-
- Có căn cứ để tạm đình chỉ hoặc đình chi vụ án không, tạm đình chỉ 

hoặc đình chỉ cả vụ án hay chỉ đôi với một hoặc một số bị can trong vụ án?

- Có cần áp dụng, thay đối hoặc huý bó biện pháp ngăn chận không?

Nếu có đủ căn cứ để đưa vụ án ra xét xứ, thì Thẩm phán được phân
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công chủ tọa phiên toà cẩn nghiên cứu kỹ các tài liệu sau:

- Nội dung vụ án do cơ quan điều tra xác định trong bản kết luận điểu 

tra, do V iện kiểm sát xác định trong bản cáo trạng có phản ảnh đúng diễn 

biến vụ án không. Vấn đề này rất quan trọng, v ì thực tế có nhiều trường hợp, 

cơ quan điều tra hoặc Viện kiểm sát xác định nội dung vụ án theo lời khai 

của người bị hại hoặc theo lời khai của bị can mà lời khai đó chưa được 

chứng minh là sự thật, nhất là đối với các vụ án do truy xét mới bất được thú 

phạm gây án. Nếu nội dung vụ án do cơ quan điều tra hoặc V iện kiểm sát 

xác định chưa chính xác thì Thẩm phán phải cãn cứ vào các tài liệu có trong 

hồ sơ để xác định lại nội dung thật của vụ án.

- Nghiên cứu các lời khai của bị can, kể cả các bản tường trình của bị 

can; nếu bị can nhận tội thì phải đối chiếu với các chứng cứ khác xem lời 

khai nhận tội của bị can có phù hợp hay không; nếu bị can chối tội thì cần 

nghiên cứu những mâu thuẫn trong lời khai chối tội của bị can đê dự kiến 

xét hỏi bị cáo và những người tham gia tố tụng tại phiên toà.

- Nghiên cứu các tình tiết của vụ án do cơ quan điổu tra thu thập đê 

xác định bị can phạm tội do cô ý hay vô ý, có thuộc trường hợp trong trạng 

thái tinh thần bị kích động mạnh hoặc do vượt quá giới hạn phòng vệ chính 

đáng hay không.

- Nghiên cứu các tình tiết của vụ án đê xác định bị can phạm tội thuộc 

trường hợp quy định tại khoản nào của diều luật, có đúng như bản cáo trạng 

của Viên kiểm sát truy tố bị can hay không.

- Nghiên cứu các tình tiết của vụ án để xác định các tình tiết giảm nhẹ 

hoặc tình tiết tăng nặng.

- Nghiên cứu các tài liêu xác định mức độ thiệt hại hoặc hậu quả khác 
do hành vi phạm tội của bị can gây ra có liên quan đến việc quyết định bồi 

thường thiệt hại.

Lập kế hoạch xét hỏi

Sau khi quyết định đưa vụ án ra xét xử, Thẩm phán được phân công 
chủ tọa phiên toà tuỳ thuộc vào từng vụ án cụ thể để lập kế hoạch xét hỏi. 

K ế  hoạch xét hỏi có thể viết thành đề cương, nếu là vụ án phức tạp có nhiều 

bị cáo và những người tham gia tố tụng hoặc chỉ là những dự định của Thẩm 

phán nếu là vụ án không phức tạp chỉ có một hoặc hai bị cáo, một hoặc hai 

người bị hại, phạm tội quả tang, bị cáo nhận tội, chứng cứ rõ ràng.

Đối với vụ án xâm phạm tính mạng, sức khoẻ, nhân phẩm, danh dự

376



cua con người. Khi lập kế hoạch xét hói. Thám phán được phân công chú tọa 

phiên toà cần chú ý một số vấn dề sau:

- Xác định lại hành vi phạm tội của bị cáo tại phiên toà, nếu bị cáo 

nhận tội thì ycu cầu bị cáo dicn tả thật chi tiết hành động phạm tội hoặc 

tường thuật lại hành vi phạm tội, trên cơ sở đó đối chiếu với các tình tiết 

khác của vụ án để giải đáp sự mâu thuẫn giữa các tài liệu chứng cứ có trong 

hổ sơ vụ án.

- Những câu hỏi dự kiến đê hỏi bị cáo. người bị hại và người tham gia 

tô' tụng khác phái thật khách quan, tránh phiến diện đế những người tham gia 

tô' tụng nghĩ ràng Toà án có định kiến sán.

- K ế  hoạch xét hói phái hợp lý, hỏi ai trước, ai sau và kết hợp việc xét 

hỏi với việc công bô' lời khai của những người váng mặt, những người không 

trả lời câu hỏi tại phiên toà.

- Kê hoạch xét hòi phải đạt được mục đích làm sáng tỏ các tình tiết 

khách quan cúa vụ án, động cơ mục đích của bị cáo và các tình tiết khác có 

liên quan đến việc xứ lý vụ án. Riêng đối với các vụ án xâm phạm đến nhân 

phám cùa phụ nữ như đối với hành vi phạm tội hiếp dâm, cưỡng dâm, giao 

cấu với trẻ em, dâm ô với trẻ em, tuỳ từng trường hợp cụ thê nếu vụ án được 

xét xử công khai, một mặt phải làm sáng tó các tình tiết của vụ án nhưng 

đồng thời phải đảm bảo giữ gìn thuần phong mỹ tục.

- Đối với vụ án xâm phạm tính mạng, sức khoẻ, nhân phẩm, danh dự 

của con người, việc lập kê hoạch xét hỏi còn phải chú ý đến việc giữ gìn trật 

tự phiên toà trong trường hợp người bị hại chết và những người thân của 

người bị hại đến phiên toà nhầm gây áp lực đối với bị cáo và những người

tham gia phiên toà.
2.2.2. Đ iều khiển phiên íoà
Thẩm phán chủ tọa phiên toà có nhiệm vụ điều khiổn phiên toà sao 

cho phiên toà được tiến hành đúng với quy định của pháp luật, bảo đảm cho 

những người tham gia tô' tụng thực hiện đầy đú các quyền và nghĩa vụ tố 

tụng tại phiên toà.
Đối với phiên toà xét xử các tội xâm phạm tính mạng, sức khoẻ, nhân 

phẩm, danh dự của con người, chú tọa phiên toà cũng phải điều khiển để 

người tham gia tô' tụng thực hiện quyển và nghĩa vụ tố tụng của họ tại phiên 

toà như đối với các vụ án khác. Ngoài ra, do đặc điểm của các tội xâm phạm 

tính mạng, sức khoẻ, nhân phẩm, danh dự của con người, nên việc điều
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khiển phiên toà phải chú ý một số vấn đề sau:

Phán thú tục bắt iỉầu pliiên toù

Thú tục bát đầu phicn toà là phần mở đấu phiên toà, trong phần này 

Thẩm phán chủ toạ phiên toà phái điều khiển và giái quyết nhiều vãn đổ như: 

hỏi cản cước, giải thích quyền và nehĩa vụ cúa bị cáo, người bị hại. nguyên 

đơn dân sự, bị đơn dân sự, người có quyền lợi. nghĩa vụ liên quan đón vụ án, 

người làm chứng...; giải quyết các yêu cầu cùa người tham gia tố tụns và 

chuẩn bị những điểu kiện cần thiết dè tiến hành xét hòi cône khai tại phiên 

toà theo kê' hoạch đã định.

Đỏi với vụ án xâm phạm tính mạng, sức khoe, nhàn phám. danh dự 

con người, phần thù tục bát dầu p h iê n  toà, chú tọa phiên toà cán chú ý giải 

thích cho người bị hại hoặc đại diện cúa họ phái chấp hành nội quy phicn 

toà, chi được phát biểu khi chủ tọa phiên toà cho phép, không được la ó gay 

mất trật tự tại phiên toà. không dược có nhữnii lời nói, hành dộng có tính 

chất thoá mạ, kích động, đe doạ hoặc trá thù bị cáo tại phiên toà; cần có thái 

độ nhẹ nhàng nhưng phải cương quyết đối với những người vi phạm nội quy 

phiên toà.

Kh i giải quyết các yêu cầu của những người tham gia tỏ tụng, cần chú 

ý giải thích cho họ biết những yêu cầu nào được pháp luật quy định và được 

thực hiện tại phiên toà, những yêu cầu nào không chấp nhận phải giái thích 

cho họ vì sao lại không được chấp nhận.

Thú tục xét hỏi tại phiên toil

Việc xét hỏi được thực hiện theo kê hoạch xét hỏi đã được chuân bị. 

Tuy nhiên, trong quá trình xét hỏi chù tọa phiên toà không máy móc tuân 

theo tất cả những dự kiến trong bản kê hoạch mà tuỳ thuộc vào diễn biên có 
thê điều chinh kế hoạch cho phù hợp. Đối với các vụ án xâm phạm tính 

mạng, sức khoẻ, nhân phẩm, danh dự con người khi xét hỏi cần chú ý một số 

điểm sau:

- Xác định mối quan hệ giữa bị cáo với người bị hại, bởi lẽ trong nhiéu 

trường hợp mối quan hệ giữa bị cáo với người bị hại lại là yếu tô' định tội 

hoặc định khung hình phạt. V í dụ: nếu người bị hại trong vụ án giết người là 

thầy giáo của bị cáo thì bị cáo bị truy cứu trách nhiệm hình sự theo khoản 1 

Điểu 93 BLHS; nếu người bị hại trong vụ án hiếp dâm lại là người cùng 

dòng máu trực hệ với bị cáo thì bị cáo bị truy cứu trách nhiệm hình sự về tội 

hiếp dâm thuộc trường hợp có tính chất loạn luân quy định tại khoản 2 Điểu
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1 1 1 BLHS...

- Xác định hành vi phạm tội cụ thê xâm phạm tính mạng, sức khoè, 

nhân phẩm, danh dự con người như: nêu bị cáo khai đâm, thì đâm ở tư thế 

nào. đâm vào vị trí nào trên cơ thè nạn nhân, có thê yêu cầu bị cáo diễn lại 

hành vi của họ. Tuy nhiên chi ycu cáu bị cáo diễn lại hành vi xâm phạm tính 

mạng, sức khoe mà không nên yêu cáu bị cáo diễn lại hành vi xâm phạm 

nhán phẩm như hành vi hiếp dâm. cưỡng dâm... Thực tiẻn xét xứ cho thấy, 

tại phiên toà sau khi xem bị cáo diẻn lại hành vi phạm tội thày không phù 

hợp với lời khai cúa bị cáo tại cơ quan điều tra nên Toà án phái tuvên bố bị 

cáo khône pham tội hoặc pham tội khác với tội Viện kiêm sát truy tố.

- Kiêm  tra hung khí gây án banc cách hoi bị cáo và neười bị hại xem 

có dúng hung khí bị cáo dùng đê tác động vào cơ thè người bị hại không, 

nếu bị cáo và n«ườí bị hại không xác nhân hoặc xác nhận không thống nhất 

thì cần phái làm rõ sự mâu thuẫn đó; cán đối chicu hung khí với vết thương 

trên thân thế người bị hại đê’ kiếm tra xem eiữa hung khí với vết thương có 

phù hợp không.

- Kiểm  tra lại thiệt về thế chất hoặc tinh thần của ngưừi bị hại tại phiên 

toà nhàm xác định tính chính xác cúa kct luận ciám định pháp y. V í dụ: Kết 

luận giám định pháp y kết luận người bị hại bị mù một mắt, chủ tọa phiên 

toà yêu cầu người bị hại bịt mắt không bị mù và làm một sô' dấu hiệu hỏi họ 

có nhìn thấy không. Có trường hợp giữa kết luận giám định với thương tích 

trên thân thể người bị hại không phù hợp, qua kiểm tra thực tế Hội đổng xét 

xứ có thể bác bó kết luận giám định.
- Xác định và làm rõ bị cáo phạm tội do cố ý hay vô ý, động cơ mục 

đích phạm tội. Các ycu tô này có ý nghĩa trong việc xác định tội phạm, phân 
biệt tội này với tội khác và trong nhiều trường hợp có ý nghĩa trong việc xác 

định dấu hiệu định khung hình phạt. V í dụ: cô ý giết người khác vô ý làm 

chết người; giết người vì động cơ đê hèn khác giết người vì động cơ muốn 

hoàn thành nhiệm vụ...

- Đối với vụ án có ý kiên khác nhau vé tội danh, khi xét hói cần làm rõ 

những dấu hiệu đặc trung cùa tội phạm, trên cơ sớ đó phân biệt giữa các tội 

đang có ý kiến khác nhau với tội danh mà Viện kiểm sát truy tố. V í  dụ: khi 

cần phải phân biệt giữa tội giết người với tội cố gây thương tích hoặc gây tổn 

hại cho sức khỏe của người khác dẫn đến chết người, khi xét hỏi cần làm rõ 

những tình tiết có liên quan đến việc phân biệt giữa hai tội này như: ý thức
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chú quan cùa bị cáo đối với cái chết cúa nạn nhân mà chú yếu là xác định 

mục đích cúa bị cáo. Mục dích này, phụ thuộc vào các yêu tô thê hiện ờ 

hành vi khách quan của bị cáo như phương tiện bị cáo thực hiện, vị trí trên 

cơ thể nạn nhân, cường độ tấn công của hành vi mà bị cáo thực hiện, màu 

thuẫn giữa bị cáo với người bị hại. nhân thân cúa bị cáo...

Thủ tục tranh luận tại phiên toà

Trong phần tranh luận tại phiên toà. do đậc điểm của các tối xâm 

phạm tính mạng, sức khoẻ, nhân phẩm, danh dự con người nên thường xảy 

ra cãng thẳng giữa người bị hại hoặc người đại diện người bị hại với bị cáo 

và người bào chữa cho bị cáo. Có trường hợp sự căng thảng lại xảy ra giữa 

Kiểm sát viên với người bị hại chi vì V iện kiểm sát truy tô bị cáo vé tói danh 

nhẹ hơn so với nhận thức của người bị hại hoặc đại diện cúa người bị hại. V ì 

vậy, khi điều khiển tranh luận, chủ tọa phièn toà phải có thái độ nhẹ nhàng 

nhưng phải cương quyết đối với những lời lẽ xúc phạm lẫn nhau, yẳu cầu 

mọi người phải giữ trật tự theo đúng nội quy phiên toà, đê việc trar.h luận 

diễn ra đúng như quy định cùa BLTTHS.

Trong các tội chi được khởi tô' theo yêu cầu của người bị hại thì hầu 

hết là các tội xâm phạm tính mạng, sức khoẻ, nhân phẩm, danh dự con 

người. Theo quy định tại khoản 4 Điều 39 BLTTHS, đối với vụ án đươc khởi 

tô' theo yêu cầu của người bị hại thì ngưòi bị hại hoặc nguời đại diện hợp 

pháp của họ trình bày lời buộc tội tại phiên toà. Tuy chưa có hướng dẫn cụ 

thể, trong trường hợp người bị hại trình bày lời buộc tội thì K iểm  sát viên có 

trình bày lời luận tội nữa không, thực tiễn xét xử Kiểm sát viên trình :>ày lời 

luận tội trước, sau đó người bị hại trình bày lời buộc tội. V ì vậy, chủ tọa 

phiên toà cần chú ý sau khi Kiểm sát vicn đã trình bày lời luận tội tìi phải 
yêu cầu người bị hại trình bày lời buộc tội, sau đó mới để Luật sư hoậc bị 

cáo trình bày lời bào chữa.

Chủ tọa phiên toà có thể cắt những ý kiến không có liên quan iến  vụ 

án, nhưng không nên cất ý kiến của người bị hại, nhất là ý kiến buộc tội bị 

cáo của người bị hại, chỉ nên nhắc người bị hại có thái độ đúng mức kni phát 

biểu lời buộc tội; việc xử lý đối với những người gây mất trật tự phên toà 

cũng phải tế nhị, nhất là đối với người bị hại hoặc những người thin của 

người bị hại, không nên buộc họ phải rời khỏi phòng xử án nếu như họ mới 

chỉ có những lời lẽ gay gắt đối với bị cáo, cẩn phải thông cảm với tân trạng 

của người bị hại hoặc của những người thân của người bị hại khi phá nghe
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lại, hình dung lại hành vi phạm tội cua bị cáo, nhất là đối với những hành vi 

phạm tội gây tàm lý của người bị hại và rmười thân của họ dể bị xúc động, 

như giết người dã man. tàn ác, hiếp dâm tre em...

Trong nhiồu trường hợp. phái trao dổi với lực lượng báo vệ phiên toà 

đé phòng những hành vi quá khích cùa niiười bị hại hoặc những người thân 

cùa họ có thê tấn cóng bị cáo hoặc nhữnu nu ười tham gia tố tụng khác tại

phiên toà.
2.2.3. Ngh ị án và tuyén án

N  ạliị Ún
Đối với các tội xâm phạm tính mạng, sức khoè, nhân phẩm, danh dự 

con người việc nghị án cũng phái tuân theo những quy định của BLTTHS. 

Tuy nhiên, đối với các tội phạm này, khi nghị án cán chú ý một sỏ' vấn đề 

sau:
Nếu trong quá trình xét hỏi, thày bán cáo trạng của Viện kiểm sát truy 

tố b| cáo là có căn cứ, không có ván dé cần xem xét vể tội danh, áp dụng 

điổu khoán cùa BLHS, thì chú tọa phiên toà cán tập trung tháo luận về loại 

hình phạt và mức hình phạt dối với bị cáo; các khoán bồi thường và các 

quyết định khác có liên quan đèn vụ án.

Nêu trong quá trình xét hỏi, có vấn đề cần xác định lại tội danh thì chủ 

tọa phiẽn toà cần dự kiến những vấn dé cán tháo luận khi nghị án, nhất là 

những tình tiết có liên quan đến việc xác định tội phạm, các tình tiết có ý 

nghĩa phân biệt giữa tội này với tội khác. V í du: eiữa tội giết người với tội vô 

ý làm chét người thì các tình tiết có liên quan đến việc xác định lỗi của bị 

cáo cán được chuẩn bị khi tháo luận trong phòna nghị án.

Nếu trong quá trình nghị án, chú tọa phiên toà thây cần phái quay lại 

phán xét hoi, thì cán ghi chép thật đầy đủ và dự kiến những vấn đề cần xét 

hỏi thêm.

Nêu trong quá trình nghị án, Hội dồng XÓI xứ thấy cán phải hoãn phiên 

toà, trá hồ sơ đế điều tra bổ sung thì chú tọa phiẽn toà cần dự kiến những 

tình huống có the xẩy ra trong phòng xứ án, nhất là đôi với gia đinh người bị 

hại trong vụ án giết người hoặc cổ ý gây thưcmc tích hoặc gây tổn hại đến 

sức khoé cua người khác, đề phòng bị cáo bị hành hung.

Tuyên án:

Trước khi tuyên án, chủ tọa phiên toà phái yêu cầu lực lượng báo vệ 

phiên toà kịp thời dối phó trong trường hợp bát trác có thể xảy ra trong
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phòng xử án, đặc biệt đôi với người bị hại và những người thân cua họ do 

quá khích gãy mất trật tự tại phiên toà hoặc hành hung bị cáo
2.2.4. Ban án

Ngoài những quy định chung về viết bán án hình sự, đối với bán án về 

các tội xâm phạm tính mạng, sức khoe, nhân phấm, danh dự con người, khi 

viết bán án cần chú ý một số ván đề như sau:

Tránh dùng các thuật ncữ gáy kích động tình cám cua người than cúa 

người bị hại, những thuật ngữ ánh hướng đến thuán phong mỹ tục gáy dau 

đón về tinh thần cúa người bị hại trong các vụ án xâm phạm tình dục; néu vụ 

án thuộc trường hợp giết người hoặc cô ý gây thưưnsĩ tích hoặc gây lốn hại 

đến sức khoẻ cúa người khác trong trạng thái tinh thần bị kích độnc mạnh 

hoặc vượt quá giới hạn phòng vệ chính dáng, cẩn phân tích một cách đáy đủ 

các dấu hiệu về kích động mạnh tinh thần, về chế định phòna vệ để ne ười bị 

hại hoặc người thân cùa họ thấy rõ lỗi cùa nạn nhân và vì sao pháp luật lại 

quy định lrường hựp phạm tội này khừng áp dụn՝֊ỉ hình phạt nặng như trường 

hợp ỉĩiết người hoặc có ý gáv thương tích hoặc ỉĩây tổn hại đến sức khoé 

khỏng thuộc trường hợp này.

Phần quyết định cúa bán án, ngoài các quyết định vé tội danh, hình 

phạt, điều luật áp dụng phái chi đầy đú, chính xác các khoán bồi thường 

thiệt hại, ai là người được nhận bổi thường, không ghi một khoán chung 

chung; nếu có thiệt hại vé láu dài mà Toà án chưa the xác định dưực՛ mức bồi 

thường là bao nhiêu thì cán ghi rõ giành quyền khởi kiện cho người bị hại 

hoặc đại diện người bị hại; nếu buộc bị cáo phái côna khai xin lỏi thì sau khi 

tuyên án chú tọa phiẽn toà yêu cáu bị cáo ihi hành nuay việc xin lỏi nìiưừi bị 

hại tại phiên toà.

3. X É T  X Ử  C Á C  TỘ I X Â M  P H Ạ M  SỞ  H Ừ U

3.1. M ột sô dặc điếm của các tội xâm phạm SƯ hữu

Theo quy định của BLHS năm 1999 thì các tội xâm phạm sở hữu được 

quy định tại chương X IV  gồm 13 diều, từ Điều 133 đến Điều 145. Tất cá các 

điều luật đéu quy định vé tội phạm và hình phạt (cá hình phạt chính và hình 

phạt bổ sung). So với BLHS năm 1985 thi các tội xăm phạm sớ hữu được 

quy định tại hai chương gồm chương IV là các tội xâm phạm sở hữu xã hội 

chú nghĩa gồm có 16 điểu luật; có 15 điều luật quy định tội phạm và hình 

phạt gồm các Điểu 129 đến Điều 141 trong đó có thêm 2 điểu: Điéu 134a
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đẽn 137a và 1 diều quy định vẽ hình phạt ho suim. Các tội xám phạm sớ hữu 

cùa công dán dược quy dinh tại chươiiL! VI iỉóm có 13 diều luật thì có 12 

điếu luật qu> định về tội phạm và hình phạt là Điêu 151 đen Điéu 162, còn 1 

điều luật quy định về hình phạt bố sunu.

BLHS năm 1999 đã nhập hai chươim IVvà VI cúa BLHS năm 1985 

thanh một chương có tên gọi là "Các tội xàm phạm sớ hữu” với 13 điểu luật. 

V iệc nhập hai chươne này khõnt! có nehĩa là đanh doiiiZ các hình thức sờ 

hữu này tron ạ đấu tranh phone chons tội phạm, mà cán cụ thê hoá quy định 

của Điêu 15 và Điều 19 Hiến pháp năm 1992. Đê báo vệ dối tượng là tài sản 

XH C N  là tài sán cua Nhà nước thì nhà làm luật xác định đó là tình tiết tăng 

nặng trách nhiệm hinh sự khi quyết định hình phạt. Có thế nói các tội xâm 

phạm SỪ hữu trone BLH S năm 1999 được sưa dổi một cách cơ bàn, toàn diện 

và triọt de.

Khi xét xứ các tội phạm irons’ ch Ươn Lí "Các tội xàm phạm sở hữu” cần 
chú y các đặc điếm sau:

- Các tội xàm phạm sứ hữu bao iũnn 3 nhom tội phạm: các tội chiếm 

đoạt tài san bao íiỏm 9 điều luạt, từ Điếu 133 đèn Điều 141; cúc lội không 

chiếm đoạt có mục đích tư lợi hao ỵổm 1 diéu luật là Điéu 142; các tội gây 

thiệt hại vé tài sán bao góm 3 diều luật từ Điéu 143 đôn Điều 145. Trong đó 

các tội chiêm doạt chiêm vị trí quan trọn” ve mặl luật định cũng như thực tiễn;

- Đổi với các tội chiêm đoạt, hành vi phạm tội thõng thườniỉ giống 

nhau vẽ mặt chủ quan. Các tội dược phàn biệt với nhau chú yếu qua hành vi 

khách quan; đặc biệt là qua thú đoạn pham tội. Do có sự khác nhau vé thú 

đoạn phạm tội cho non trong quá trình thực hiện hành vi phạm tội có nhiều 

trườn՝: hơp người phạm tội thay đoi thu (loan (lẫn đến có sự chuyến hoá tội 

phạm; ví dụ: "Tội trộm cáp tài sán” duivến hoá thành “Tội cướp tài sán” , 

"Tội cướp íiiật tài sán” hoặc “Tội cỏniỊ nhiên chiếm đoạt tài sán" cũng có thể 

chuyên hoá thành 'T ộ i cướp tài sán՝’ khi thay đổi thú đoạn phạm tội...;

- Phân biệt hành vi cấu thành tội phạm chiêm đoạt với tội gây thiệt hại 

đó là hành vi lạm dụng tín nhiệm chiêm đoạt tài sán, lừa đáo chiếm đoạt tài 

sản với sir dụne trái phép tài sán và các vi phạm pháp luật khác như vi phạm 

pháp luật dân sự. vi phạm pháp luật kinh lê là các vi phạm hợp dổnỉỉ dân sự 

hoặc vi phạm hợp đổng kinh tô;

- Đáy là loại tội mà đối tượng của tội phạm là tài sán. V ì vậy, phái xác 

định được ciá trị cụ thê cúa tài sán hị chiêm đoạt hoãc bị thiệt hại có ý nghĩa
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rất quan trọng trong việc định tội, định khung hình phạt cũng như quyết định 
hình phạt.

3.2. Chuẩn bị xét xử

3.2.1. Kiếm tra và nghièn cứu hổ sơ vụ án
Khi nghiên cứu hồ sơ các vụ án thuộc chương "Các tội xâm phạm sở 

hữu” , cũng như đối với các tội phạm khác, Thấm phán phái kiêm tra tính hợp 

pháp cúa các tài liệu, chứng cứ do cơ quan cõng an, Viện kiêm sát thu thập 

theo quy định của pháp luật tô tụng xem có đúng, có vi phạm nghiêm trọng 
thú tục thu thập hay không.

Thấm phán phải kiểm tra xem có đầy đú chứng cứ giải quyết vụ án 

hay chưa và phải chú ý các chứng cứ sau đây:

- Chứng cứ xác định thủ đoạn phạm tội là lén lút hay cõng nhiên 

chiếm đoạt tài sán, dùng vũ lực hoặc có sự gian dối để chiếm đoạt tài sản 

hay không, thú đoạn huỷ hoại hay sứ dụng trái phép tài sản như thế nào... 

Đây là các nội dung thế hiện về hành vi khách quan của bị can. bị cáo, là 

những cơ sở xác định cấu thành cơ bán cùa các tội phạm trong chương các 

tội xâm phạm sở hữu nhằm xác định đúng hành vi, thú đoạn và xác định tội 

danh chính xác, khách quan. Nội dung này còn thể hiện sự chuyển hoá từ tội 

phạm này sang tội phạm khác.

- Chứng cứ xác định chính xác các tài sản bị chiếm đoạt, hay bị thiệt 

hại như hoá đơn, chứng từ về giá trị tài sản, biên bản định giá tài sản, tài liệu 

hoặc trá lời của các cơ quan vật giá... Đây là vấn dé mà hiện nay gập rất 

nhiểu khó khăn trong việc xác định giá trị đích thực của tài sán bị chiêm 

đoạt. Thực tiễn trong các vụ án xâm phạm sở hữu tư nhân, các cơ quan tiến 

hành tố tụng cũng chí căn cứ vào lời khai cùa người bị hại về giá trị tài sán, 

vấn đề này có thể là chưa khách quan. V ì háu như giá trị tài sán bị chiếm 

đoạt, bị thiệt hại thường do người bị hại khai ra, mà các cơ quan tiến hành tô' 

tụng chấp nhận. Vấn để xác định giá trị tài sản đích thực bị xâm hại hiện nay 

có rất nhiều cơ quan tiến hành tỏ' tụng ở các địa phương mà đặc biệt là Toà 

án các địa phương đã yêu cầu hướng dản, nhưng các cơ quan có thẩm quyển 

cũng chưa có sự hướng dẫn cụ thê trong nhiều nàm qua vẫn xét xử trên cơ sở 

yêu cầu của người bị hại nêu không có chứng cứ nào khác đê phán bác lời 
yêu cầu cùa họ. Cho nêrx ngoài các vụ án có hoá đơn, chứng từ về giá trị tài 

sản thì việc xét xử vẫn theo thông lệ cũ. Theo BLH S  năm 1985, không có 

vấn để gì vướng mắc bởi vì mức tối thiểu của giá trị tài sản bị xâm phạm và
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là tội phạm thì Bô luật khônc quv định. Nhưnc BLHS năm 1999 quy định 

ngay troRíỉ cấu thành cơ bán vé ciá trị tài sán. V ì vậy nếu chì tin vào lời khai 

của người bị hại vể giá trị tài sán thì có thê dẫn đôn xử oan, sai. Cho nên, nếu 

bị cáo có yêu cầu xác định ciá trị tài sản thì Thám phán. Hội đồng xét xử 

cũne phái xem xét rất kỹ yêu cầu của họ. Nếu xét thấy cần thiết có thể phải 

yêu cầu định eiá.

- Các chứng cứ về những dâu hiệu bắt buộc của cáu thành một số tội 

chiếm đoạt như chứng cứ về việc “đã bị xử phạt hành chính về hành vi chiếm 

đoạt" hoặc “đã bị kết án về tội chiếm đoạt tài sán chưa dược xoá án tích mà 

còn vi phạm” nếu như tài sán bị chiếm đoạt hoặc bị thiệt hại dưới mức quy 

định thi phái có căn cứ về xứ phạt hành chính cụ thê là cơ quan nào xử lý, xử 

lý bảnsi hình thức nào phái có vãn bán trone hồ sơ vụ án. V iệc xứ phạt hành 

chính phái đúng quy định của Pháp lệnh Xứ lý vi phạm hành chính do Nhà 

nước ban hành năm 1995. Chứng cứ xác định là đã bị kết án mà chưa được 

xoá án tích, việc này can lưu V về thời hạn được xoá án tích theo quy định tại 

Điều 53, Điều 54 BLHS năm 1985 so với thời hạn xoá án tích theo quy định 

tại Điéu 64, Điều 65 BLHS năm 1999 thì có rút ngắn hơn, nên khi xem xét 

việc xóa án tích phái theo quy định của BLHS năm 1999 là có lợi cho bị cáo. 

Đóna thòi phái lưu ý án tích vể các tội chiếm đoạt tài sán bao gồm một số 

tội trong clnrơns này và một số tội trong ch ươn 2 khác, v í dụ đã hị kết án về 

“Tội tham ô tài sán” , “Tội lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm doạt tài 

sản...” ; theo quy định của Nghị quyết sô 32/1999/QH10 ngày 21-12-1999 

của Quốc hội va Nghị quyết số 229/2000/NQ-VBTVQH10 ngày 28-1-2000 

của Uỷ ban thường vụ Quốc Hội vé việc thi hành BLHS năm 1999 thì một số 

hành vi phạm tội dã bị Toà án xét xử sẽ đươna nhiên được xoá án tích, vì vây 

trong hồ sơ vụ án mà bị cáo đã bị két án VC các tội xâm phạm sớ hữu, phái 

có căn cứ chứng minh bán án đó đã dược xoá hay chưa. Đối với một số tội 

phạm quy định định lượng tài sán hị chiếm đoạt thì cần lưu ý là:

Đối với các tội chiếm đoạt như Điều 137 “Tội công nhiên chiếm đoạt 

tài sán". Điều 138 “Tội trộm cắp tài sán” , Điều 139 “Tội lừa đảo chiếm đoạt 

tài sán” có mức tối thiểu là từ 500.0()0đ trò lên thì bị truy cứu trách nhiệm 

hình sự; Điều 140 đối với “Tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản” thì 

mức tối thiểu là một triệu đồng trở lẽn, Điều 141 “Tội chiêm giữ trái phép tài 

san” thì mức tỏi thiểu là từ nãm triệu đồniĩ trở lên và không có yếu tố xử lý 

hành chính hoặc bị kết án về tội này mà còn vi phạm; Điều 142 “Tội sử dụng
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trái phép tài sản” , Điểu 144 "Tội thiêu trách nhiệm gãy thiệt hại nghiêm 

trọng tài sản của Nhà nước” , "Tội vô ý gây thiệt hại nghiêm trọng đốn tài 

sán” là những tội có mức tối thiếu eáy thiệt hại từ năm mươi triệu đồng trớ 

lên là hậu quả của hành vi phạm tội thì bị truy cứu trách nhiệm hình sự và là 

tội phạm. Còn một số tội phạm khác trong chương này như: Điéu 133 “Tội 

cướp tài sản” , Đieu 134 “Tội bắt cóc nhầm chiếm đoạt” , Điéu 135 "Tội 

cưỡng đoạt tài sán” , Điểu 136 “Tội cướp giật tài sán” , thì luật không quy 

định định lượng ở câu thành cơ hán. nhìn chung là giữ níiuyên vể câu thành 

cơ bản như BLHS năm 1985.

Phân biệt hành vi vi phạm hợp dồng dân sự hoặc hợp đồng kinh tè với 

các tội chiếm đoạt, để nếu đó chi là các hành vi vi phạm hợp đồng dàn sự, 

kinh tế thì trả hổ sơ cho Viện kiếm sát đinh chi vụ án và chuyển xứ lý bằne 

biện pháp khác. Cần phân biệt các trường hợp bị can dùng thú đoạn gian dối 

đê ký hợp đồng dân sự. hựp đổng kinh tế nhàm chiêm đoạt tài sàn (Tội lừa 

đảo) thông thường xác định hợp đồng này là hợp đổng vỏ hiệu. Trường hợp 

bị can sau khi ký hựp đồm» nhặn tài sàn rồi phát sinh ý định chiếm đoạt như 

chối trách nhiệm, bỏ trốn dè trốn trách việc thực hiện nghĩa vụ. thông 

thường các hợp đổng này là hợp pháp nhưng sau khi nhận được tài san đã 

chiếm hữu, sử dụng, định đoạt luõn tài sàn đó, sau đó bò trôn hoặc chối 

trách nhiệm, chối không nợ hoặc có khá năng mà không thực hiện trách 

nhiệm, cô tình chây ỳ, dáy dưa... (Tội lạm dụng tín nhiệm chiếm (loạt tài 

sản). Sử dụng tài sán trái với mục đích vay mưưn trên cơ sớ hợp đổng dãn sự. 

kinh tế, không có ý định chiếm đoạt nhưng khõng thanh toán được (Tội sử 

dụng trái phép tài sán)... còn đói với trường hợp bị rủi ro, thua lỗ trong làm 

ãn chính đáng mà không còn khá năng thanh toán (vi phạm hợp đổng dán 

sự, kinh tế) đế xử lý cho phù hợp. Ngoài ra cần phân biệt rõ các tội “Tộũ phá 

hủy công trình phương tiện quan trọng vé an ninh quốc gia” , “Tội húy hoại 

hoặc cố ý làm hư hỏng tài sán” , “Tội trộm cắp tài sàn” với các hành v i phá 

huỷ công trình, phương tiện quan trọng về an ninh quốc gia. Đế xác địmh rõ 

các tội phạm cần xem các văn bán hướng dần của T A N D  tối cao(7,)

r s ' Xem nghị quyết sỏ 04/H D T P  ngày 29 -ỉ  I ֊1986 trong cuốn "Cúc vân bòn vẻ hình siự, dán  

sự và tố  lụng" cùa T A N D  tố i cao  năm Ị 990 ỉran ạ  25 và kê ỉ luận  củư C hánh  á r T A M D  tói 

cao tạ i hộ i nghị tong kết công túc ոՀՕոհ Toà án năm 1991 . xem ctiôn C á c  ván bân V(é hình  

sự, dân sự  và tố  tung" cùa T A N D  tố i cao nám 1999. trưng 72.
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- Đối với các tội phạm trong chương xâm phạm sớ hữu ngoài các dấu 

hiệu của tội phạm nêu trên cần phái xem xét về chứng cứ đối với các tình tiết 

như “Gây hậu quá nghiêm trọng” : “Gây hậu quà rất nghiêm trọng” ; “Gây hậu 

quả đặc biệt nghiêm trọng” trong các khuns hình phạt. Có thê nói hậu quá này 

không phải là hậu quá về tính mạn” , sức khóc', vì hậu quá tính mạng, sức khoé 

đã quy định thành một tình tiết tăng nạng định khung ricng biệt. Hậu quá này 

cỏ thể là vể an ninh, trật tự, an toàn xã hội, anh hường chính tri hoặc có thể vé 

tài sản như Thông tư liên tịch số 01/1998 ngày 2-1-1998 của TA N D  tối cao. 

Viện kiểm sát nhân dân tối cao và Bộ Nội vụ (nay là Bõ Cõng an) đã hướng 

dẫn tại tiết c mục 1.1 phần B176՛. Do đó, khi xét xử các tội phạm thuộc trường 

hợp này Thẩm phán phải đánh giá một cách toàn diện, đầy đủ các hậu quá mà 

tội phạm gây ra đê xác định thuộc trường hợp nào.

Quá trình nghiên cứu hồ sơ Thám phán cũng cần phải xác định các 

tình tiết định khung tăng nặng ngoài các dâu hiệu gây hặu quá trên đây đối 

với từng tội phạm cụ thế dựa trẽn cơ sớ các hướna dẫn cua cơ quun có thẩm 

quyển, cụ thể là:

- Tinh tiết “phạm tội có tò chức” , được hướng dẫn tại Nghị quyết số 

02/HĐTP ngày 16-11-1998 của Hội đồns Thám phán T A N D  tối cao՛77՛.

- Tinh tiết “ phạm  tội có tính chát chuyên nghiệp” , dược hướng dẫn 

trong kết luận của Chánh án TAN D  tối cao tại hội nshị tổng kết còng tác 

nsành Toà án năm 1991<7S>.

- Tinh tiết “ hành hung dỏ táu thoát" hoặc chuyên hoá từ một số hình 

thức chiếm đoạt tài sản thành cướp tài sán... dã được T A N D  tối cao hướng 

dần tại Nghị quyết số 01/HĐTP ngày 29-4-1989 cứa Hội đồng Thẩm phán 

T A N D  lối cao hướng dẫn hổ SIỈI1ÍI viêc áp dụng một số quy định của 

BLHS՛7'”

' 7ht Xem  cuSn "Các vãn bán về h ình sự. dàn sự. k i/ iỉì rè՛ và tổ  tụng" của T A N D  tô i cao, trang  

41.41.

' Xt m cu m  C á c  văn bán vê hình sự, dán sư và ĩo  !ԱՈՀ cùa T A N D  tôi cao núm ỉ 990 trang 

75.76
Xem c itú ì C ứ c  vãn bàn vé h ình sự, dãn sự và Խ tiítìiỊ cùa ĩ  A N D  tổi cao  năm 1992, trang  

70,7 ỉ .

y' Xem  C ìủ n  "C á c  văn bán về h ình  sư. dàn sự  vù tố  ĩ ỉ t n ạ "  cua T A N D  to i cao  nám Ị 990 , 

trang 9ố. ֊7
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- Tinh tiết “ phạm tội nhiều lần” , “đã bị xử phạt hành chính” , “ xử lý ký 

luật” cần tham khảo Thông tư liên tịch số 01/TTLT ngày 2-1-1998 của 

T A N D  tối cao, Viện kiểm sát nhân dân tối cao, Bộ Nội vụ (nay là Bộ Công

an)1*"1.

- Tinh tiết “ tái phạm” , “ tái phạm nguy hiếm” đã được hướng dẫn tại 

Nghị quyết số 01/2000/NQ-HĐTP ngày 4-8-2000 của Hội đồns Thám phán 

T A N D  tối cao hướng dẫn áp dụng một số quy định trong phần chung cùa 

BLHS năm 1999.

Quá trình nghiên cứu hồ sơ, thấy có vi phạm nghiêm trọng về thù tục 

tô tụng hoặc trong giai đoạn chuẩn bị xét xử mà thấy có đồng phạm khác 

hoặc tội phạm khác, có sự chuyển hoá thành tội phạm khác nặng hơn... hoặc 

thiếu những chứng cứ quan trọng không thể bổ sung tại phiên toà được, thì 

chủ tọa phiên toà trá hồ sơ cho Viện kiểm sát yêu cầu điều tra bổ sung. Theo 

quy định của khoản 2 Điều 98 Luật sứa đổi bổ suns một số điều của 

BLTTHS Quốc hội thông qua ngày 9-6-2000 thì Toà án có quyền trả hổ sơ 

cho Viện kiểm sát yêu cầu điểu tra bổ sung 2 lần.

- Chứng cứ về bồi thường thiệt hại tài sản ờ mức độ nào, tình hình tài 

sản của người phạm tội để xem xét mức độ bồi thường cũng như có áp dụng 

hình phạt bổ sung là hình phạt tiền hay không. Có cần kê biên tài sản bào 

đám thi hành tiển bồi thường hay không.
3.2.2. Lập  kẻ hoạch xét hỏi
Sau khi có quyết định đưa vụ án ra xét xử, Thẩm phán xây dựng kế 

hoạch xét hỏi, trong kế hoạch xé! hói, cần tập trung làm sáng tó các tình tiết 

cúa vụ án, thực hiện nghĩa vụ chứng minh theo Điều 47 BLTTHS đế xác 

định và phân biệt tội phạm với các vi phạm pháp luật khác, cũng như phân 

biệt các tội khác nhau. Các tình tiết đó là:
- Hành vi phạm tội cụ thể;

- Thủ đoạn phạm tội trong các tội chiếm đoạt;

- Phương thức thực hiện tội phạm;

- G iá trị tài sản bị chiếm đoạt và thiệt hại do tội phạm gây ra.

- Các tình tiết định khung đối với các tội phạm tương ứng;

- Các yêu cầu làm chuyển hoá tội phạm như dùng vũ lực hay không.

'm' Xem cuốn "C á c  văn bàn về  h ình sự. dàn sự. k inh t ế  và tố  tụng" cùa T A N D  tố i cao  năm  

1998, trang 41.49.
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mục đích của việc dùng vũ lực. Đặc biệt lưu ý về hành vi chiếm đoạt hay 

quan hệ hợp đồng dân sự. kinh tế.

- Các tình tiết giúp cho việc quyết định hình phạt như về nhân thân bị 

cáo. các tình tiết tãng nặng giảm nhẹ trách nhiệm hình sự v.v...

- Mức thiệt hại và bồi thường thiệt hại, tình hình tài sản cúa người 

phạm tội.

3.3. Điều khiển phiên toà

3.3.1. Xét hỏi tại phiên toà
Việc xét hỏi tại phiên toà đối với các vụ án về xâm phạm sờ hữu được 

thực hiện theo thù tục chung là thẩm tra chứna cứ bảo đảm nghĩa vụ chứng 

minh theo Điều 47 BLTTHS, làm căn cứ cho việc nghị án và ra bán án. Tuy 

nhiên, trong giai đoạn này cần chú ý những điểm sau đây.

Làm sáng tỏ ý thức chú quan của bị cáo đôi với một số hành vi, thủ 

đoạn phạm tội đê qua đó định tội cho chính xác. V í dụ: Kh i thực hiện việc 

chiêm đoạt tài sản thì bị cáo có lén lút hay không, đê phân biệt tội trộm cắp 

với tội công nhiên chiếm đoạt tài sản; khi chiếm đoạt tài sản mà chú tài sản 

biết thì ý thức chú quan của người thực hiện hành vi là chạy trốn để khỏi bị 

bắt eiữ hay vẫn chi đi bình thường dè xác định họ phạm tội công nhiên 

chiếm đoạt tài sản hay tội cướp giật tài sản. Mục đích của hành vi dùng vũ 

lực của người phạm tội trộm cáp, cướp giật... bị phát hiện để xác định vũ lực 

nhằm giữ tài sản đã phạm tội hay để chạy trốn để phân biệt tội phạm có 

chuyển hoá thành tội cướp không, hay chỉ là tình tiết định khung hành hung 

đế tẩu thoát; có đồng phạm tham gia thì có câu kết chặt chẽ với nhau để coi 

là có tổ chức hay không. Đối với một số tội phạm như tội cướp tài sản, tội 

bắt cóc nhằm chiếm đoạt, tội cướp giạt tài sản thì phải xem hành vi phạm tôi 

có gây thiệt hại cho tính mạng, sức khoẻ của người bị hại hay không, nếu có 

thì bao nhiêu phần trăm (%). Ngoài ra cũng phải làm rõ các tình tiết định 

khung như có tính chất chuyên nghiệp không; có tái phạm, tái phạm nguy 

hiểm không; có gây hậu quả nghiêm trọng, rất nghiêm trọng, đặc biệt 

nsĩhiêm trọng không...

- Xét hỏi làm sáng tỏ thực chất mối quan hệ hợp đồng giữa bị cáo với 

người bị hại đối với tài sản bị chiếm đoạt; mức độ thực hiện hợp đồng đó của 

các bẽn; thái độ của bị cáo sau khi không thực hiện hợp đồng; khả năng 

thanh toán tiếp theo cúa bị cáo... đê phân biệt đó là tội phạm hay quan hệ 

dân sự, kinh tế.
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- Xét hòi đối với trường hợp bị cáo sử dụn° trái phép tài sản thì có 

dúng là sử dụng trái phcp khôns hay chiếm đoạt rồi nại ra việc sử dụng trái 

phép để che dấu hành vi phạm tội hoặc đế chi bị xử về tội nhẹ hơn. Đối với 

tội thiếu trách nhiệm gày thiệt hại nshiẽm trọng đến tài sán của Nhà nước, 

thì phái xác định họ là người trực tiếp quàn lý tài sản hay gián tiếp quán lý 

tài sản đế phân biệt tội này với tội thicu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm 

trọng Điéu 285 BLHS năm 1999.

- Xét hỏi người bị hại, nguycn đơn dân sự để xác định giá trị tài sản bị 

chiếm đoạt hoặc thiệt hại. K iểm  tra lời khai đó với các căn cứ khác có trong 

hồ sơ như kết luận giám định, tài liệu về giá cả mặt hàng của cơ quan có 

thẩm quyền, quyết định cùa Hội đổng định giá tài sản v.v... Đối với các tội 

chiếm đoạt ticn thường hay có sự tranh chấp giữa bị cáo và người bị hại VC 

sô' lượng. V í dụ: Tội trộm cắp, cướp, cưứp giật có khi người bị hại khai rất 

nhiểu nhưng bị cáo lại chi nhận rất ít. nén phải xét hỏi kỹ và rõ về số lượng 

đế có căn cứ cho việc nghị án và ra bán án chính xác.

- Trường hợp giá trị tài sản bị chiếm đoạt hoặc bị thiệt hại thấp hơn 

mức tối thiểu mà BLHS quy định dối với tội đó thì cần làm sáng tỏ bị cáo đã 

bị xứ lý hành chính hay bị kết án về hành vi phạm tội này hoặc bị kết tội vé 

các tội chiếm đoạt chưa; có còn thời hiệu dê coi là tái phạm hành chính hay 

hình sự nữa không; có gây hậu quả nghiêm trọng không;

- Xác định thái độ của bị cáo, người bị hại hay nguyên đơn dần sự, 

người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan về việc bồi thường dân sự, tiền thu lời 

bất chính; khả năng hoà giải việc bồi thường... làm cơ sớ cho việc quyết định 

vé dân sự.

- Xác định các vật chứng của vụ án gồm cống cu, phương tiện phạm 

tội để xử lý vật chứng.

Trong các phiên toà xét xử vé các tội xâm phạm sở hữu giữa bị cáo và 

người bị hại, nguyên đơn dân sự, bị đơn dân sự, người có quyền lợi nghĩa vụ 

liên quan cũng thường xảy ra việc tranh luận ngay trong giai đoạn xét hỏi. 

Trong trường hợp này, chủ tọa phiên toà giải thích để họ khai báo vào những 

nội dung mà Hội đổng xét xử, Kiểm  sát viên, luật sư hỏi, còn việc tranh luận 

sẽ được trình bày ở giai đoạn sau khi kết thúc phẩn xét hỏi.
3.3.2. Tranh luận tạ i ph iên  toà

Việc tranh luận được tiến hành theo thủ tục chung. Tuy nhiên, trong 

điều khiển phần tranh luận các vụ án về các tội xâm phạm sở hữu, Thẩm
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phán chú ý một sô vân đề sau:

- Yêu cẩu người bị hai, nguyên đơn dân sự. bị đơn dân sự, người có 

quyền lợi, nghĩa vụ liên quan trình bày rõ yêu cẩu cứa mình trong việc bồi 

thường hoặc về số tiền thu lợi bất chính.

Vấn dể bồi thường thì việc tính lãi suát có đặt ra hav không, nếu họ có 

yêu cầu cả vể lãi suất Ihì yêu cầu cụ thê như thê nào.

- Thám phán có thể qua điéu khiên phán tranh luận, hướng cho bị cáo, 

người bị hại, nguyên dơn dán sư. bị đơn dàn sự, người có quyén lợi liên quan 

trong việc thoả thuận vấn đé bồi thườmi thiột hại và có thể cho bồi thường 

ngay tại phiên toà.

- Chú ý vể tư cách tham cia tỏ tune cua nguyên dơn dân sự. bị đơn 

dân sự và những người có quyén lợi, nghĩa vụ lièn quan tronc phạm vi quyền 

hạn và nghĩa vụ cúa họ; tránh trường hợp những người này cũng phát biêu 

buôc tội đối với bị cáo và để nghị về hình phạt đối với bị cáo.
3.3.3. N gh ị án và tuyên án

3 .3 .3 .Ỉ. N gh ị án

Trong khi nghị án Thẩm phán chú ý đưa ra các nội dung cần thiết khi 

nchị án theo thủ tục chung để Hội đồng xét xử tháo luận. Tuy nhiên khi có 

tranh chấp giữa tội phạm và vi phạm, tranh chấp vé tậi danh này hay tội 

danh khác khi thú đoạn phạm tội đã dược làm rõ tại phiên toà như: tranh 

chấp giữa tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sán vi phạm hợp đồng dân 

sự, thì Thẩm phán phải sử dụng BLHS và các vãn bàn hướng dẫn để Hội 

thám nhân dân hiểu rõ như thế nào là từ chối trá nợ, trốn tránh việc trả nợ, 

chảy ỳ không trả nợ khi có khá nâng thanh toán hoặc tội cướp tài sản nhưng 

hành vi cúa bị cáo không phải dùng vũ lực đổ chicm đoạt tài sản mà sau khi 
trộm cắp, bị phát hiện thì hành hung đê tẩu thoát...

- Thảo luân làm rõ các tình tiết định khung tăng nặng, nội dung và tình 

tiết tăng nặng nói riêng, các tình tiết giám nhẹ trách nhiệm hình sự... đéu 

phái thảo luận đẩy đú các căn cứ quyết định hình phạt để quyết định hình 

phạt cho đúng pháp luật, v ề  đường lối xét xử các hành vi chiếm đoạt, Thẩm 

phán phải nám chắc các quy định cúa pháp luật, cần nghiên cứu Thỏng tư 

liên tịch sô OI/TTLT năm 1998 của TAN D  tỏi cao, Viện kiểm sát nhân dân r 

tối cao, Bộ nội vụ (nay là Bộ Công an) hướng dẫn áp dụng một sô' quy định 

cúa Luật sửa đổi bổ sung một số điều của BLHS nãm 1985 và Nghị quyết số 

01/NQ-HĐTP ngày 1-9-1998 của Hội đồng Thẩm phán T A N D  tối cao
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hướng dẫn áp dụng một sô' quy định của BLH S năm 1985 để tham kháo.

- Vấn đề bồi thường trong trường hợp có đồng phạm hay nhiểu bị đơn 

thì cần quyết định rõ có liên đới bổi thường theo phấn, liên đới bổi thường 

theo trách nhiệm hay bồi thường độc lập. Nếu liên đới theo phần thì chia 

trách nhiệm như thế nào. Khi quyết định bồi thường bao nhiêu cần đánh giá 

đầy đủ các chứng cứ để xác định siá trị thiệt hại đích thực. Yêu cầu cùa 

người bị hại, nguyên đơn dân sự có được chấp nhận hay không, dưực chấp 

nhận bao nhiêu là phụ thuộc vào chứng cứ và niềm tin của Hội đồna.

Nếu như tại phiên toà. các bên thoà thuận được các khoán bổi thường 

thì ghi nhận sự tự nguyện của họ, nếu sự tự nguyện đó không trái pháp luật.

- Vấn đề vật chứng và tài sản thu được trong quá trình điều tra: Nếu 

trong quá trình điểu tra, cơ quan điều tra có kê biên tài sản hoặc thu giữ được 

vật chứng là tài sán thì giải quyết vấn đề chia, giữ lại báo đảm thi hành án 

phải hợp lý, nhất là trong trường hợp có nhiều người bị hại hoặc nguyên dơn 

dân sự; các vật chứng là công cụ, phương tiện phạm tội phải được giái quyết 

theo thú tục chung.

- Về án phí thì Hội đổng xét xử lưu ý đến án phí bồi thường dân sự, có 

xét miễn, giảm hay không. Nếu trách nhiệm liên đới không theo phần thì 

không cần tuyên họ phải chịu án phí.

3.3.3.2. Tuyên án

Khi tuyên án các vụ án xâm phạm sở hữu cũng như các vụ án khác, 

mọi người trong phòng xử án đều phải đứng nghe Chủ tọa phiên toà đọc toàn 

văn bản án. Sau khi tuyên án, Chủ tọa phiên toà giải thích những vấn đề cần 

thiết, để những người tham gia tố tụng hiểu rõ quyết định cúa Toà án và thực

hiện các quyền tiếp theo.
3.3.4. Bản án

Bản án xét xử các vụ án xâm phạm sở hữu cũng được viết theo nguyên 

tắc chung. Tuy nhiên trong loại tội này phải xác định đúng tư cách tham gia 

tô' tụng của những người tham gia tố tụng đê' họ thực hiện đúng quyền, nghĩa 

vụ của mình. Nếu xác định tư cách sai sẽ dẫn đến giành cho họ những quyền 

tố tụng sai dẫn đến việc kháng cáo không đúng quy định của pháp luật. 

Những người tham gia tố tụng như người bị hại, nguyên đơn dân sự, bị đơn 

dân sự, người có quyển lợi nghĩa vụ liên quan đến vụ án phải ghi rõ trong 

phần đầu bản án.

Sau khi thảo luận, thông qua bản án tại phòng Nghị án, thì Hội đồng
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xét xứ quay vào phòng xử án và tuyên án,KI’.

4. X É T  X Ử  C Á C  V Ụ  Á N  H ÌN H  s ự  M À  B Ị C Á O  L À  N G Ư Ờ I 
c H Ư A  T H À N H  N IÊ N

4.1. Các quy định của pháp luật hình sự và tô tụng hình sự vé 

đường lỏi xử lý đỏi với người chưa thành niên phạm tội

Thực tiễn điều tra, truy tô và xét xử các vụ án hình sự trong những năm 

gần đây cho thấy tình hình tội phạm do người chưa thành niên thực hiện diễn 

biến rất phức tạp và có xu hướng gia tàng cả vé số lượng cũng như về tính 

chất và mức độ nghiêm trọng cùa hành vi phạm tội. Các vụ án do người chưa 

thành niên phạm tội thường chiếm một tỷ lệ đáng kể (7-10%) trong tổng số 

các vụ án hình sự mà các Toà án xét xử hàng năm. VI vậy, đấu tranh phòng 

và chống tội phạm do người chưa thành niên thực hiện là một trong những 

nhiệm vụ quan trọng và cấp thiết của Nhà nước và toàn xã hội trong giai 

đoạn hiện nay.

Do các đặc điểm về tâm sinh lý và những hạn chế do sự phát triển chưa 

hoàn chinh và đầy đú về thế chất và tinh thần nên người chưa thành niên 

phạm tội là đối tượng được hưởng chính sách khoan hồng nhân đạo và sự 

bảo hộ đặc biệt của pháp luật về các quyền và lợi ích hợp pháp. Chính sách 

hình sự nhân đạo trong xử lý đối với người chưa thành niên phạm tội đã 

được thế chê hoá trong Chương X  “ Những quy định đối với người chưa 

thành niên phạm tội” BLHS 1999. Mặt khác, để báo đám các quyền và lợi 

ích hợp pháp của người chưa thành niên khi truy cứu trách nhiệm hình sự đối 

với họ, tại Chưưng X X X I  BLTTHS đã quy định một thú tục tô tụng đặc biệt 

“Thủ tục vé những vụ án mà bị can, bị cáo là người chưa thành niên” áp 

dụng trong quá trình điểu tra, truy tố và xét xứ các vụ án này.

11111 B à i viết nà\՝ có  sử  dụng một sỏ văn bàn hướng dần của các cơ  quan cô  thẩm quyền 

hướng dần áp dụng một sỏ' quy đ ịnh cùa B L H S  năm 1985 mù các ch ế  đ ịnh nêu trong cấu  

thành cơ  bún. đ ịnh  khung tâng nặng cùa B LH S  năm 1985 và B L H S  năm 1999 không thav  

dổ i như  vấn đề đ ã  b ị x ù  lý  liành  chinh, phạm  lộ i có rỏ' c liứ c . hành hung đ ế  tẩu thoát, phạm  

lộ i nh iều lán... R iêng vé g iá  tr ị tủ i sàn, đường lố i xét xử  có  /hay đổ i song nghiên cint văn bdn 

hướng dàn B U ỈS  năm 1985 d ể  tham khảo là  cán thiết. V í  dụ. một s ổ  vấn đề trong Ngh ị 

quyết 0111998 của H ộ i dỏng Thấm  phán T A N D  tố i cao  hoặc Thông tư  Hên tịch  SỔ O H TTLT  

ngàv 2-1-1998.
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Đê xét xử tốt các vụ án mà bị cáo là người người chưa Ihành niên, 

Thám phán và các thành vicn Hội đồng xét xử trước hết phái nám vững các 

quy định cùa pháp luật về đưừne lối xứ lý và thú tục tố tụng áp dụns đối với 

các vụ án mà bị cáo là người chưa thành niên.
4.1.1. Các quy đ ịnh cùa pháp luật h ình  sự vé đường lố i xử  lý đoi với 

người chưa thành niên phạm tội

Các nguyên tắc và đường lối xứ lý đối với người chưa thành niên phạm 

tội được cụ thể hoá trong các quy định tại Chương X  “Những quy định đối 

với người chưa thành niên phạm tội” (từ Điểu 68 đến Điéu 77) BLHS. Điổu 

12 BLHS 1999 eúa nước ta quy định: "Người từ dù 16 tuổi trớ lên phái chịu 

trách nhiệm hình sự về mọi tội phạm. Người từ đú 14 tuổi trờ lên. nhưng 

chưa dủ 16 tuổi phái chịu trách nhiệm hình sự vé tội phạm rất nghiêm trọng 

do cô' ý hoặc tội phạm đặc biệt nghiêm trọng". Như vậy, pháp luật quy định

2 độ tuổi chịu trách nhiệm hình sự khác nhau: dôi với người chưa thành niên 

từ đù 14 tuổi trở lên đến chưa dú 16 tuổi ch ỉ phải chịu trách nhiệm hình sự 

vế tội phạm rất nẹ/liêm trọng do cỏ Ỷ hoặc tội phạm đặc hiệt nghiêm trọng; 

đối với người chưa thành niên từ đủ 16 tuổi đến 18 tuổi phái chịu trách 

nhiệm hình sự vê' mọi tội phạm. Khi xét xừ vụ án mà bị cáo là người chưa 

thành niên cần nám vững các quy định tại Chương này, dặc biệt chú ý những 

vấn đề sau đây:

- Việc xử lý người chưa thành niên phạm tội chủ yếu nhằm giáo dục, 

giúp đữ họ sửa chữa sai lầm, phát triển lành mạnh và trờ thành công dân có 

ích cho xã hội.

- Phải xác định khả năng nhận thức của người chưa thành niên về tính 

chất nguy hiếm cho xã hội của hành vi phạm tội, nguyên nhân và điều kiện 

gảy ra tội phạm;

- Người chưa thành niên có thể được miễn trách nhiệm hình sự nếu 

phạm tội ít nghiêm trọng hoặc tội nghiêm trọng, gây hại không lớn, có nhiều 

tình tiết giảm nhẹ và được gia đình, cơ quan, tổ chức nhận giám sát, giáo 

dục;

- Chỉ truy cứu trách nhiệm hình sự và áp dụng hình phại đối với người 

chưa thành niên phạm tội trong trường hợp cần thiết và phải cân cứ vào tính 

chất hành vi phạm tội, đặc điểm về nhân thân và yêu cầu cúa việc phòng 
ngừa tội phạm.

- Nếu thấy không cần thiết áp dụng hình phạt đối với người chưa thành
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nicn phạm tôi thì Toil án có thè áp dung một troiiiỉ các biện pháp tư pháp quy 

định tại Đicu 70 BLHS.

- Không áp dụne hình phạt tù chuntỉ th án  hoặc tử hình, hình phạt bổ 

sune đối với người chưa thành niên phạm tội. không áp dụng hình phạt tiền 

đối với người chưa thành niên phạm tội ớ dó tuổi từ đù 14 tuổi đến dưới 16 

tuổi. Khi bị xử phạt tù có thời hạn na ười chưa thành niên được hướng mức 

án nhẹ hơn mức án áp dụng đối với naười đã thành niên phạm tội tương ứng.

- Đối với người chưa thành niên, nêu tlióu luật áp dụng quy định hình 

phạt đến chunu thân hoặc tử hình thì mức hình phạt cao nhát được áp dụng 

không quá 18 năm tù (nếu lừ dú 16 tuổi đen dưới 18 tuổi) và 12 năm tù (nếu 

từ dù 14 tuổi đốn dưới 16 tuổi): nếu là tù có thời hạn thì mức hình phạt 

không được quá 3/4 (nếu từ đu 16 tuổi đến tlưứi IX tuổi) và 1/2 (nêu từ đù 14 

tuổi đến dưới 16 tuổi) mức phạt tù mà điều luật quv định (Điều 74).

- Án đã tuyên dối với người chưa thành niên phạm tội khi chưa đù 16 

tuổi không được tính đê xác định tái phạm, tái phạm nguy hiểm.

- Thời hạn tính đê xoá án tích dối với neirời chưa thành niên bằng 1/2 

thời hạn quy định đối với neười đã thành niên. Niiười chưa thành niên được 

áp dụne biện pháp tư pháp “giáo dục tại xã. phường" hoặc “đưa vào trường 

giáo dưỡng'', thì không bị coi là có án tích (Điéu 77). V iệc tổng hợp hình 

phạt và miễn, giám cũng được xem xét ớ mức độ ưu tiên hơn rất nhiều so với 

người dã thành niên phạm tội tương ứng:...

Các quy định nêu trên của pháp luàt hình sự dược áp dụng đối với 

người phạm tội từ đú 14 tuổi đến chưa dú IN tuổi tính ờ thời điểm họ thực 

hiện hành vi phạm tội, mặc dù khi xét xử vụ án có thè họ đã thành niên (đủ 

18 tuổi).
4.1.2. C ác  quy đ ịnh của pháp luật tó  tung hinlt sự  vé thủ tục xét xử  

áp dụng đối với bị cáo là người chưa thành niên

Khi xét xử các vụ án về người chưa thành niên cần nám vững các quy 

định tại Chương X X X I  “Thú lục về nhữntỉ vụ án mà bị can, bị cáo là người 

chưa thành niên” (từ Điều 271 đến Điều 280) BL.TÍTÍS nước ta, đặc biệt là 

một số vấn đề sau:

- Thẩm phán được giao nhiệm vụ xét xir vụ án mà bị cáo là người chưa 

thành niên phái có những hiếu biết cần thiết về tâm lý học, về khoa học giáo 

dục cũng như về hoạt động đâu tranh phònc và chống tội phạm của người 

chưa thành niên (Điều 272);
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- Theo quy định tại Điểu 274 BLTTHS và Thôrm tư liên ngành sô' 

01/TTLN ngày 8/12/1988 của T A N D T C  và VKSNDTC , thì việc ap dụng 

biện pháp ngãn chặn tạm giam đối với bị cáo là người chưa thành niên trong 

giai đoạn chuẩn bị xét xử chi được pliép tronẹ trường hợp bị cáo phạm tội 

rất nghiêm trọnẹ do cô V. Những trường hợp khác thì giao bị cáo chưa thành 

niên cho cha mẹ hoặc người đỡ đầu giám sát đê báo đảm sự có mặt cùa họ 

khi Toà án triệu tập.

- Toà án phải yêu cầu Đoàn luật sư cứ người bào chữa cho bị cáo tại 

phiên toà, nếu đại diện hợp pháp cùa bị cáo khône mời luật sư và cũng 

không tự mình bào chữa cho bị cáo (Đièu 275);

- Tại phiên toà bắt buộc phái có dại diện cúa gia đình bị cáo hoặc dại 

diện nhà trường, tổ chức giám hộ. Trong trường hợp họ vắng mặt thì phải 

hoãn phiên toà (Điều 276);

֊ Trong thành phần Hội đồng xét xử bát buôc phải có một Hội thẩm 

nhân dán là siáo viên hoặc cán bô Đoàn Thanh niên Cộng sàn Hổ Chí Minh. 

V iệc xét xử công khai rộng rãi hoặc xét xứ lưu động các vụ án mà bị cáo là 

người chưa thành niên phải hạn chế đến mức tối đa vì đây là vấn đề nhạy 

cảm dễ gây tổn thương lâu dài về nhiều mặt: tư tưởng, tình cảm, nhân cách 

của người chưa thành niên. Trong trường hợp cần thiết, Toà án có thể quyết 

định xét xử kín (Điều 277).

V i phạm một trong các quy định nêu trên được coi là vi phạm nghiêm 

trọng thủ tục tố tụng và có thể dẫn đến việc huý án đê điều tra hoăc xét xử 

lại. Thủ tục tố tụng nêu trên chỉ áp dụng đối với bị cáo là người chưa thành 

niên, tức là chưa đủ 18 tuổi tính đến thời điểm xét xử vụ án. Đối với các bị 

cáo, mặc dù khi phạm tội chưa đú 18 tuổi nhưng khi xét xử vụ án đã đủ 18 

tuổi (thành niên) thì áp dụng thủ tục tố tụng thông thường.

4.2. Chuẩn bị xét xử vụ án

4.2.1. Kiểm  tra và nghiên cứu hồ sơ.

+ Ngoài việc kiểm tra về thú tục tô tụng và hành chính pháp lý như đối 

với các vụ án khác, khi giải quyết vụ án về người chưa thành niên, cần 

nghiên cứu kỹ hồ sơ và kiểm tra xem đã có đủ hay không các chứng cứ, tài 

liệu để xác định rõ các tình tiết sau đây hay chưa:

֊ Tuổi, trình độ phát triển về thể chất và tinh thần, mức độ nhận thức 

về hành vi phạm tội của người chưa thành niên;

- Điểu kiện sinh sống và giáo dục của người chưa thành niên;
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- Có hay khône có sự xúi giục cúa nsười lớn:

- Ntiuỵên nhân và điều kiện phạm tội.

Nêu trong hồ sơ chưa có đú các chứnti cứ, tài liệu xác định về các tình 

tiết này hoặc tuy đã có nhưng các chứng cứ, tài liệu mâu thuẫn với nhau thì 

phải trà hó sơ yêu cầu điều tra bổ sung làm rõ.

+ Khi nghiên cứu hồ sơ, Thẩm phán cẩn ghi chép những nội dung sau 

đây đê phục vụ cho việc lập kế hoạch xét hói, dự tháo bản án và sử dụng 

trone quá trình xét xứ tại phiên toà:

- Nội dung các chứng cứ, tài liệu cần thiết đé xác định bị cáo đủ tuổi 

hay không đú tuổi chịu trách nhiệm hình sự theo quy định của pháp luật 

hình sự. Có đú căn cứ để xác định bị cáo có tội hay khôns có tội. Các tình 

tiết giam nhẹ hoặc tăng nặng trách nhiệm hình sự (đặc biệt là các chứng cứ 

về tiến án. tiền sự để xác định việc xoá án. tái phạm, tái phạm nguy hiểm; 

điểu kiện nuôi dưỡrm và giáo dục, hoàn cánh gia đình;...);

- Các chứng cứ, tài liệu, các tình tiết màu thuẫn với nhau mà cơ quan 

điểu tra không thể khác phục được cần phái xác minh làm rõ trong quá trình 

xét hoi tại phiên toà;

- Dự kiến Hội thấm (là giáo viên hoặc cán bộ đoàn) tham gia Hội đồng 

xét xứ và thành phán cần triệu tập tham gia phiên toà. Đối với các vụ án này 

cần chú ý phái triệu tập đại diện hợp pháp của bị cáo, đại diện nhà trường...; 

yêu cáu cứ người bào chữa...);

- V iệc áp dụng biện pháp ngân chận là tạm giam ở giai đoạn xét xứ sơ 

thẩm (kê cá bát giam tại phiên toà) đối với bị cáo là người chưa thành niên 

phái hết sức thận trọng sau khi đã cân nhắc đầy dú các tình tiết vụ án, nhân

thân cún bị cáo và phải tuân thủ các quy định của pháp luật.
4.2.2. Xây dựng ké hoạch xét hỏi
Ngoài các vêu cầu chung, việc xây dựng kế hoạch xét hói tại phicn toà 

troniỉ các vụ án mà bị cáo là người chưa thành niên cán chú ý một số vấn đề

sau đây:

֊ K ế  hoạch xét hói cần được chuán bị chu đáo, tỷ mì phù hợp với từng 

trường hợp cụ thế trên cơ sở các chứng cứ dã có trons hồ sơ, các quy định 

của BLH S và BLTTHS.

- Phái xây dụng được một trình tự xét hỏi hợp lý đối với các bị cáo, 

người bị hại, người làm chứng, người đại diện hợp pháp của bị cáo trên cơ sở 

cân nhác các đặc diêm về tâm sinh lý và nhân thân của các bị cáo chưa thành
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niên (bị cáo ớ dộ tuổi nào; hoàn cánh gia đình, điều kiện sỏnu và 'giáo dục; 

nhận thức của họ về hành vi phạm tội và hậu quá đã cây ra:...).

- Các câu hỏi đặt ra cho bị cáo phái ngắn gọn, rõ ràng và sử dụng các 

từ ngữ thõng dụng dề hiểu

- Trong ké hoạch xét hỏi phái dự kiến các tình huống có thế xảy ra và 

hướng xứ lý chúng trong quá trình xét hòi. Đặc biệt, can chú ý  dự kiến 

hướng xứ lý điền biến về thái độ tám lý cùa người chưa thành niên lkhi bị xét 

hói tại phiên toà: bị cáo có thò mát bình tĩnh do quá lo lãng, sợ hãi. hốt 

hoảng mà khai không đúng sự thật, nhận bừa cho xong chuyện hoặc sẽ có 

thái độ gan lỳ khỏng khai báo. không cần minh oan,...

- Kết hợp giữa việc xét hoi về các tình tiết của vụ án với việc đỏng 

viên, khuyến khích và giải thích pháp luật giúp bị cáo chưa thành niên có 

nhận thức đúng về sai phạm của mình, tháo gỡ những lo âu, vướng mác vé tư 

tướng dé khai báo khách quan, dứng sự thật;

4.3. Điéu khién phièn toa

Thú tục xét xứ các vụ án mà bị cáo là niiười chưa thành niên được tiến 

hành theo thù tuc chung và các quy định riêng áp dụng cho bị cáo là người 

chưa thành niên. Nếu thấy việc xét xử còng khai có thè gây tổn Ihương dến 

tình cảm, tư tướng, nhãn cách của người chưa thành niên hoặc uây ánh 

hưởng tiêu cực, dư luận xã hội không có lợi đối với người chưa thành niên và 

nhằm tạo điểu kiện thuận lợi cho nuười chưa thành niên khai báo khách 

quan, đúng sự thật... thì Toà án có thê quyết định xét xứ kín.

Phiên toà xét xứ người chưa thành niên phạm tội van phái báo đám 

được sự trang nghiêm cần thiết dê tăng ý nghĩa giáo dục, phòng ngừa. Tuy 

nhiên, không được tạo ra khổng khí, nặng nc gáy ra tâm lý, hốt hoảng, lo 
láng đối với bị cáo. ánh hướns đến kết quá xét xứ vụ án. Các thành viên Hội 

đổng xét xứ cán có thái độ bình tĩnh, kiên trì, khoan dung, nhẹ nhàníi, mém 

dẻo trong lời nói xưng hô. Tuyệt đối khôrm được quát máng, doạ nạt hoặc có 

lời lẽ xúc phạm danh dự, nhân phám của bị cáo.

Khi tiến hành phần thú tục cần chú ý bị cáo chưa thành niên và đại 

diện hợp pháp, người bào chữa là những chù thể tham gia tố tụng có qỊuyến 

và nghĩa vụ độc lập. Trong trường hợp bị cáo yêu cầu thay đổi ngườu tiên 

hành tố tụng hoặc từ chối người bàò chữa, thì trước khi quyết định. Hội đồng 

xét xử phải hỏi ý kiến của đại diện hợp pháp, người bào chữa vé ván đề này.
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Kh i eiái quyct vân dể hoãn phiên toil hay xót xứ váng mặt người tham gia tỏ' 

tụng cán chú ý tuân thú các quy định cùa BLTĨHS.
4.3.1. Xét hói tại phiên toà

Ngoài các đối tượng cần phái chứmi minh quy định chung cho tất cả 

các vụ án hình sự dược quy định tại Điéu 47 BLTTHS, quá trình xét hỏi tại 

phiên toà xét xứ người chưa thành niên phạm tội cần phái làm rõ các vấn đề 

sau:

- Trước hét cán dộng viên cho bị cáo bình tĩnh trình bày lại sự việc xáy 

ra, sau dó mới đặt ra các câu hỏi đê bị cáo tra lời. Câu hói phái ngán gọn, từ 

ngữ dỏ hièii phù hựp với lứa tuổi, trinh dô và kha năng nhận thức, suy nghĩ 

cùa người chưa thành niên. Trong trường hơp nếu người chưa thành niên gặp 

khó khăn trong khai báo thì yêu cáu cha mẹ hoặc thấy cở giáo giúp đỡ bị cáo 

trong quá ninh xét hói.

- Trong trường hựp nếu bị cáo quá sợ hãi, xáu hổ hoặc vì lý do nào đó 

(ví dụ, sự có mặt cua người nào đó, kế cá bị cáo khác là người lớn) mà bị cáo 

không dám khai báo sự thật thì chú tọa phiên toà có thê yêu cáu naười đó 

lạm rời khỏi phòng xử án và sau khi bị cáo khai xong lại mời trử lại hoặc 

chuyển saniĩ xét hỏi người khác. Nếu cần thiết có thê cho phép bị cáo tạm 

thời ra ngoài, sau khi bị cáo bình tinh irở lại sẽ tiếp tục xét hỏi.

- Phai xác dinh chính xác độ tuổi cua người chưa thành niên phạm tội. 

Đây là vãn dề hốt sức quan trọng vì yếu tố này không chi là cơ sở đê xác 

định bị cáo có tội hay không có tội mà còn là căn cứ đẽ quyết định dường lối 

xứ lý cụ thế phù hợp đôi với bị cáo. Việc xác dinh độ tuổi cùa ne ười chưa 

thành niên phái dựa trên các chứng cứ, tài liệu có giá trị pháp lý như giây 

khai sinh, chứng minh thư, sổ hộ kháu.... Nêu các giấv tờ này khônu phán 

ánh đúng độ tuổi thực té của bị cáo mà cỏ các chứng cứ xác thực tin cậy 

khác (như ui;Yy chứng sinh, sổ dãnii kv khai sinh....) thì phái căn cứ vào các 

chứng cứ này de xác định tuổi của bị cáo. Nếu không có đú chứng cứ để xác 

định chính xác tuổi cứa nuười chưa thành niên hoặc các chứng cứ này mâu 

thuẫn với nhau thì Hội đổng xét xứ phái xác định tuổi của bị cáo chưa thành 

niên theo ncuyên tác có lợi cho họ.

Theo hướng dẫn tại Nghị quyết sò 02/HĐTP của Hội đổng Thám phán 

T A N D  tòi cao ngày 05/01/1986 thì “cách tính tuổi “đù” là tính kế từ ngày 

sinh đối chiếu với ngày, tháng, nám thực hiện hành vi phạm tội chứ không 

phải tính từ 0 giờ ngày hôm sau cùa nuày sinh. Trong trường hợp không có
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điểu kiện xác định chính xác ngàv sinh thì tính ngày sinh theo naày cuối 

cùng cúa tháng sinh và nếu cũng không có điều kiện xác định chính xác 

tháng sinh thì xác định ngày sinh là ngày 31 tháng 12 cùa năm sinh...’՜

- Ngoài độ tuổi, việc xác định trình độ phát triển vé thê chát và tinh 

thần, khá năng nhàn thức vé tính chất và mức độ nguy hiểm của hành vi 

phạm tội của người chưa thành niên khi thực hiện hành vi cũng là roộl yêu 

cầu cần thiết đê tránh “pháp lý đơn thuần”  trong xứ lv đối với ngưèi chưa 

thành niên;

- Làm rõ các neuyên nhàn và điều kiện phạm tội (như hoàn anh  lũa 

đình, môi trường sống và giáo dục, sự lỏi kéo, xúi giục, ép buộc, dụ dỗ cùa 

người khác,...) để có hình thức xử lý thích hợp đối với nsười chưa thành niên 

đồng thời để kịp thời khác phục các nguyên nhân và diểu kiện dẫn lến lội 

phạm.

- Xác định rõ các đặc điếm về nhân thân (trình độ vãn hoá. đạo đức, ý 

thức tổ chức ký luật, thái độ lao độrm. sinh hoạt, thái độ và nhận thức vé 

hành vi phạm tội và hậu quả xáy ra,...) của người chưa thành niên phạm tội;

Để làm rõ các nội dun՞ trên cần tiên hành kết hợp xen kẽ giữa Két hỏi 

bị cáo, đại diện hợp pháp của người chưa thành niên, người làm chứng, đối 

chất,... Cần dộng viên kịp thời đối với bị cáo có thái độ khai báo thàna khán, 

Sỉiải thích pháp luật đẽ bị cáo nhận thấy rõ hành vi sai phạm cùa m ìm  và sự 

khoan dung cứa pháp luật để bị cáo khai đúng sự thật vể vụ án.

- Tại phiên toà, việc xét hói đại diện gia đình, nhà trường,... để xác 

định nguyên nhân, điểu kiện dẫn đến tội phạm là rất cần thiết đối việc xử lý 

vụ án nói chung, và biện pháp xứ lý hình sự đối với bị cáo chưa Ihành niên 

nói riêng;

- Đại diện gia đình, nhà irường được trình bày các chứng cứ. đua ra 

các yêu cầu và nếu được chủ tọa dồng ý có the hỏi bị cáo.
4.3.2. Tranh luận.
Ớ giai đoạn tranh luận, ngoài người bào chữa thì đại diện hợp pháp của 

bị cáo, nhà trường hoặc tổ chức giám hộ,... cũng có quycn phát biết ý kiến 

để bào chữa cho bị cáo. Đại diện của gia đình bị cáo chưa thành nién tham 

gia phiên toà với hai tư cách tô tụng: vừa là người đại diện hợp pháp báo vệ 

quyền và lợi ích hợp pháp của bị cáo, vừa là bị đơn hoặc đồng bị đơn iân sự.

Thông thường sau lời luận tội của đại diện Viện kiểm sát, ngiờ i bào 

chữa phát biểu lời bào chữa cho bị cáo. rồi đến ý kiến của đại diện gia đình
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bị cáo (hoặc của nhà trường, tố chức) và sau đó là bị cáo chưa thành niên tự 
bào chữa bố sung.

4.3.3. N gh ị án và tuyên án

Việc xừ lý vé hình sự đối với người chưa thành niên phạm tội để lại một 

hậu qua rất nặng nể không chi đối với bán thân bị cáo. mà cả đối với gia đình 

và xã hội. V iệc xứ lý đúng mức cần thiết phù hợp với tính chất và mức độ 

nghiêm trọng cùa hành vi phạm tội sẽ có tác dụna tích cực trong việc giáo 

dục. cái tạo người chưa thành niên phạm tội. Ngược lại. việc xứ lý quá nặng 

hoặc quá nhẹ đều có tác dụng tiêu cực khõna chi đối với quá trình giáo dục, 

cui tạo bản thân bị cáo mà cà đối với giáo dục phòng ngừa chung. V ì vậy khi 

quyết định các ván đề cụ thê về vụ án, Hội đổng xét xứ phải thảo luận kỹ về 

các tình tiết cùa vụ án cũng như vé các biện pháp cần áp dụng đôi với bị cáo.

Việc nshị án và tuyên án đòi với vụ án do neười chưa thành niên phạm 

tội vẫn đưực thực hiện theo thú tục chung. Tuy nhiên, trong quá trình nghị 

án, Hội đồng xét xứ cán đặc biệt chú ý đến chính sách hình sự đối với người 

chưa thành niên phạm tội được quv định trong BLHS. Cụ thể:

- Bị cáo dã đủ tuổi chịu trách nhiệm hình sự chưa? Hành vi cùa bị cáo 

dã phạm vào tội nào theo quy định tại diéu khoan nào của BLHS?

- BỊ cáo có đủ điểu kiện đế được miền trách nhiệm hình sự theo khoản

2 Điều 69 BLHS không?

- Có cán áp dụng hình phạt dối với bị cáo hay chi cần áp dụng các biện 

pháp tư pháp theo quy định cùa Điều 70 BLHS? Mạnh dạn áp dụng các biện 

pháp tư pháp hoặc các hình phạt khác không phái là hình phạt tù đê tạo điểu 

kiện cho bị cáo tiếp tục việc học tập hoặc lao động hình thường.

- Chi cách ly bị cáo chưa thành niên ra khói xã hội trong trường hợp thật 

sự cấn thiết với mức án vừa dú đô ui áo dục. cái lạo bị cáo thành người có ích 

cho xã hội và phái tuân thú các quv dịnh tại Chương X  BLHS vé nội dung và 

điéu kiện áp dụng các hình phạt đói với người chưa ihành niên phạm tội;

- Khi quyết định vể phần bổi thường thiệt hại do hành vi phạm tội của bị 

cáo chưa thành niên gây ra, ngoài các yêu cẩu chung, Hội đồng xét xử phải 

nám vững các quy định của BLDS (các Điểu 611,625,626,...) về bổi thường 

thiệt hại ngoài hợp đồng để xác định trách nhiệm cụ thế của bị cáo, đại diện 

hợp pháp của bị cáo, nhà trường,... Đối với thiệt hại do người chưa thành niên 
dưới 15 tuổi hoặc từ đủ 15 tuối đên dưới 18 tuổi nhung không có tài sản riêng 

gáy ra thì bô' mẹ, người giám hộ... phái bổi thường; người chưa thành niên trên
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15 tuổi có tài sản riêng thì phải bồi thường; nhà trường, tổ chức quản lý người 

chưa thành niên phải liên đới bổi thường nếu có lỗi trong quản lý bị cáo là 

người chưa thành niên dưới 15 tuổi để người đó gây thiệt hại v.v.
4.3.4. Bản án
Ngoài các yêu cầu chung, bản án xét xử các vụ án mà bị cáo là người 

chưa thành niên, cần chú ý một sô điểm sau:

- Trong phần đầu của bản án phải ghi rõ và đấy đủ chức vụ của các 

Hội thẩm là thành viên Hội đổng xét xử; sự có mặt hay vắng mặt và lý do 

váng mặt của những người tham gia phiên toà, nhất là đại diện hợp pháp của 

bị cáo, người bào chữa;

- Trong phần nhận định cúa bán án cần phân tích sự cần thiết phải truy 

cứu trách nhiệm hình sự đối với bị cáo chưa thành niên. Phân tích làm rõ 

hành vi phạm tội và các quy định của BLH S đế khẳng định trách nhiệm hình 

sự của bị cáo.

- Trong bán án cũng cần có sự phân tích, nhận định căn cứ và sự cần 

thiết cúa việc áp dụng đối với bị cáo một trong các biện pháp tư pháp (buộc 

giáo dục tại xã, phường hay đưa vào trường giáo dưữna) hay áp dụng hình 

phạt nhằm mục đích giáo dục, giúp đỡ họ sửa chữa sai lầm, phát triển lành 

mạnh và trờ thành còng dân có ích cho xã hội (Điều 69 BLHS).

- Bản án đối với người chưa thành niên phạm tội cần được nhận định 

và phân tích sâu hơn, cụ thể hơn vể nguyên nhân, diều kiện phạm tội: về 

điểu kiện sống và giáo dục của người chưa thành niên và trách nhiệm của gia 

đình, nhà trường hoặc tổ chức xã hội trong việc quản lý, giáo (lục rmười chưa 

thành niên để cho người đó thực hiện hành vi phạm tội. Trong trường hợp 

cần thiết, Hội đồng xét xử cần có những kiên nghị với các cơ quan, tổ chức 

hữu quan áp dụng các biện pháp cần thiết đế khắc phục các nguyên nhân và 

điều kiện phạm tội.

- Trong phần quyết định của bản án, ngoài các điểu khoản chung như 

các vụ án khác, Hội đổng xét xử phải viện dẫn đầy đủ các quy định cụ thể 

của BLTTHS và BLHS cần áp dụng đối với bị cáo chưa thành niên;

- Nếu áp dụng đối với bị cáo biện pháp tư pháp hoặc các hình phạt 

không cách ly xã hội, thì phải giái thích cho bị cáo rõ về các chế định này;

- Kh i để cập trong bản án về. quyền kháng cáo, cẩn chú ý ngoài bị cáo, 

thì đại diộn hợp pháp và người bào chữa của bị cáo chưa thành niên cũng có 

quyền khánỆ cáo bản án (quyết định) của Toà án cấp sơ thẩm.
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PHẨN TH Ứ  NĂM

PHẨN KINH TẾ



I. THỦ TỤC XÉT xử Sơ THẨM vụ ÁN kinh  tề
■ ■

I. T H Ụ  L Ý  V Ụ  ÁN  KINH T Ể

1.1. Nhận đơn kiện

Điều 1 P LT T G Q C V A K T  quy định. "Cá nhân, pháp nhân, theo thủ 

tục dư pháp luật quy định, có quyền khiỷi kiện vụ án kinh tế  đê yêu cấu Toà 

án báo vệ quyền và lợ i ích hợp plìáp của mình Như vậy, khởi kiện vụ án 

kinh tế là quyển của cá nhân hoặc pháp nhân có quyền hoặc lợi ích hợp pháp 

bị vi phạm hay tranh chấp. Viện kiểm sát không có quyền khởi tố vụ án kinh 

tế. Toà án cũng không thể tự mình đưa các tranh chấp kinh tế giữa các tổ 

chức, cá nhân ra để giải quyết. Toà án chi giải quyết tranh chấp kinh tế khi 

được một hoặc các bên yêu cầu.

Để thực hiện quyền khởi kiện của mình, đương sự phải làm đơn kiện 

và nộp tại Toà án có thấm quyền. Đơn kiện phải được làm dưới hình thức 

vản bản và phải gồm các nội dung chủ yếu sau: a/ ngày, tháng, nâm viết 

đơn; b/ Toà án được yêu cầu giải quyết vụ án; c/ tên của nguyẻn đơn, bị đom; 

d/ địa chi của nguyên đơn, bị đơn; trong trường hợp không rõ địa chỉ của bị 

đơn thì ghi địa chỉ nơi có trụ sở hoặc cư trú cuối cùng của bị đơn; đ/ tóm tắt 

nội dung tranh chấp, giá trị tranh chấp; e/ quá trình thương lượng của các 

bên; g/ các yêu cầu để nghị Toà án xem xét, giải quyết.

Đơn kiện phải do nguyên đơn hoặc người đại diện hợp pháp của 

nguyên đơn ký. Nếu nguyên đơn là cá nhân thì chính người này ký đơn kiện. 

Nếu nguyên đơn là pháp nhân thì người ký đơn kiện là người đại diện theo 

pháp luật của pháp nhân được quy định trong quyết định thành lập pháp 

nhân hoậc trong điểu lệ của pháp nhân. Nguyên đơn là cá nhân, người đại 

diện theo pháp luật của pháp nhân có thê ủy quyền cho người khác ký đơn 

kiện và tham gia tố tụng tại Toà án. V iệc uỷ quyền phải bằng vấn bản, trong 

đó xác định rõ phạm vi uỷ quyền và thời hạn uỷ quyền. Nếu bẻn uỷ quyền là 

pháp nhân thì giấy uỷ quyển phải có chữ ký của người đại diện theo pháp
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luật của pháp nhân và phải đóng dấu của pháp nhân. Nếu bên uỷ quyền là cá 

nhân thì phải có chữ ký của người này và đóng dấu xác nhận của Uý ban 

nhân dân cấp xã hoặc cúa cơ quan công chứng.

Kèm theo đơn kiện phái có các tài liệu chứng minh cho yêu cầu cùa 

nguyên đơn. Tuỳ từng loại tranh chấp kinh tê mà Toà án có thể yêu cầu 

nguyên đơn nộp các giấy tờ, tài liệu khác nhau. Cụ thể là:

* Đối với tranh chấp hợp đồng kinh tế, nguyên đơn thường phải nộp

kèm đơn kiện vãn bản hợp đồng, các phụ lục hợp đồng (nếu có), hoá đơn, 

chứng từ, giấy biên nhận; những giấy tờ, tài liệu nhằm xác định địa vị pháp 

lý của nguyên đơn như quyết định (hoặc giấy phép) thành lập pháp nhân, 

giấy chứng nhận đãng ký kinh doanh; những giấy tờ nhằm xác định tư cách 

pháp lý của người đại diện cho nguyên đơn ký đơn kiện như quyết định bổ 

nhiệm (hoặc biên bản bầu) người đại diện theo pháp luật, giấy uỷ quyền, 
biên bản phân công còng tác giữa các chức danh quản lý pháp nhân.

* Đối với tranh chấp giữa cõng ty với thành viên của công ty hoặc giữa

các thành viên của công ty liên quan đến thành lập, hoạt động, giải thể công 

ty thì tuỳ trường hợp cụ thể mà Toà án yêu cầu nguyên đơn nộp giấy chứng 

nhận đăng ký kinh doanh, điều lệ hoạt động của công ty, danh sách thành 

viên (đối với công ty TNHH, công ty hợp danh), danh sách cổ đône sáng lập 

(đối với công ty cổ phần) hoặc sổ đăng ký thành viên, sổ đăng ký cổ đông, 

biên bản bầu chức danh quản lý công ty, biên bán định giá tài sản góp vốn 

của thành viên, biên bản các cuộc họp của cơ quan quản lý công ty liên quan 
đến nội dung đang tranh chấp.

* Đối với tranh chấp liên quan đến việc mua bán cổ phiếu, trái phiếu

nguyên đơn có thể nộp những giấy tờ xác định quyền sở hữu cổ phiếu, trái 

phiếu; hợp đồng mua bán cổ phiếu, trái phiếu; những hoá đơn chứng từ liên 

quan đến viộc thanh toán tiển mua bán cổ phiếu, trái phiếu...

Đơn kiện phải được nộp cho Toà án trong thời hạn pháp luật quy định. 

Đơn kiện có thể được nguyên đon nộp trực tiếp tại Toà án hoặc gửi qua 

đường bưu diện.

1.2. Xem xét hồ sơ khơi kiện

Kh i nhận được đơn kiện, người có thẩm quyền quyết định thụ lý vụ 

kiện phải xem xét kỹ đưn kiên và các giấy tờ liên quan để quyết định thụ lý 

hay không thụ lý vụ kiện. Kh i xem xét hồ sơ khởi kiện, Thẩm phán phải lưu 

ý xem xét các điểu kiện để thụ lý vụ án kinh tế, cụ thê là:
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a. NíỊUỜi khởi kiện phái cớ quyên khời kiện

Đế làm rõ nội dung này, trước hết Thẩm phán phái xem người khòi 

kiện phái có tư cách chú thê pháp lý đế khới kiện (phái có năng lực hành vi 

tố tụng).

Trong các vụ án kinh tế, người có quyền khới kiện chỉ có thế là các cá 

nhãn, pháp nhân (Điều 20 PLTTGQ CVAKT). Thực tiễn eiãi quyết các tranh 

chấp kinh tế biết đến nhiểu trường hợp người khới kiện không có tư cách 

pháp lý để thực hiện quyền khởi kiện. V í dụ, đứng danh nghĩa nguyên đom 

đế khới kiện chi là các đơn vị phụ thuộc của pháp nhân, như chi nhánh, x í 

nghiệp, cửa hàng, phân xưởng, đội sán xuất, trạm, trại...

V í dụ: Chi nhánh Ngân hàng Nông nghiệp và phát triển nông thôn cho 

bạn hàng vay vốn để phục vụ cho mục đích sản xuất, kinh doanh. Kh i tranh 

chấp phát sinh và có nhu cầu giai quyết tại Toà án thì người đứng tên nguyên 

dơn dế khói kiện là Ngán hàng Nôna nghiệp và phát triển nông thôn Việt 

Nam chứ khôna phải là chi nhánh ngàn hàng. Tuy nhiên, Neân hàng Nông 

nghiệp và phát triển nông thôn Việt Nam có thể uỷ quyển cho một người nào 

đó tron» Chi nhánh, thường là Giám đốc chi nhánh ký đơn kiện và tham gia 

tố tụng. Trong trường hợp cụ thê này, Msân hàng Nông nghiệp và phát triển 

nông thôn Việt Nam đã thực hiện quyén khởi kiện cúa mình thỏng qua 

người đại diện.

Người khởi kiện phải có các quyền và lợi ích hợp pháp giả thiết bị vi 

phạm và đang có tranh chấp. V í dụ: Một bên trong hợp đồng kinh tế bị bên 

kia vi phạm và gây thiệt hại dẫn đến tranh chấp.

Có một sô' trường hợp người khởi kiện có đủ tư cách pháp lý để khởi 

kiện và trên thực tế có những quyển và lợi ích hợp pháp bị vi phạm nhưng họ 

có thế bị mất quyền khới kiện. Trong trường hợp này, Toà án trả lại đơn kiện 

cho người nộp đơn mà không thu lý vụ án.

V í dụ: Theo quy định của Luật Thương mại thì khi có sự vi phạm hợp 

đồng trong hoạt động thương mai, trước hết bên bị vi phạm phải khiếu nại 

với bên vi phạm trong thời hạn khiếu nại do các bên thoả thuận hoặc pháp 

luật quy định. Nếu bên bị vi phạm không khiếu nại trong thời hạn khiếu nại 

thì mất quyền khởi kiện tại Toà án hoặc Trọng tài.

b Vụ kiện thuộc thẩm quyên giải quyết của Toà án

Về nguyên tắc, Toà án chí thụ lv những vụ kiện thuộc thẩm quyền giải 

quvết của mình. Nếu tranh chấp thuộc thám quyền giải quyết của hệ thống
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cơ quan khác (V í dụ, trong tài hay cơ quan Nhà nước) hoặc thuộc thấm 

quyền xét xử của Toà án địa phương khác hoặc Toà án cấp xét xử khác (Toà 

án cấp tỉnh, Toà án cấp huyện) thì Toà án nhận đơn phải trả lại đơn kiện cho 

người nộp đơn và giải thích rõ lý do để họ thực hiện dượt quyền khởi kiện 

của mình tại cơ quan đúng thẩm quyển.

V iệc xác định thẩm quyển giải quyết các tranh chấp kinh tê cua Toà 

án được thực hiện theo quy định vể thẩm quyền theo vụ việc, thám quyền 

theo cấp xét xử, thẩm quyển theo lãnh thổ và thám quyển theo sự lựa chọn 

của nguyên đơn.

/. Thẩm quyền theo vụ việc:

Là việc xác định những loại tranh chấp nào thuộc thẩm quyến giải 

quyết của hệ thống T A N D  theo thú tục tố tụng kinh tế. Thẩm quyền theo vụ 

việc quy định tại Điều 12 P LT T G Q C V A K T . Kh i xác định loại thẩm quyển 

này, Thẩm phán phải lưu ý các vấn đé sau:

- Tranh chấp phát sinh từ quan hệ hợp đồng có mục đích kinh doanh 

giữa các chủ thể kinh doanh không có tư cách pháp nhân; quan hệ hợp đồng 

không thể hiện dưới hình thức vãn bản; quan hệ hợp đồng được quy đinh tại 

Điều 42 P LH Đ K T  không được giải quyết theo thủ tục tố tụng kinh tế.

- Các tranh chấp kinh tế tại Việt Nam mà một hoặc các bên tranh chấp 

là tổ chức, cá nhân nước ngoài cũng có thè được giải quyết theo thủ tục tố 

tụng kinh tế, nếu Điều ước quốc tê mà Việt Nam ký kết hoặc tham gia có 

quy định khác.

- Tranh chấp không thuộc thẩm quyền giải quyết của Toà án nếu trước 

hoặc sau khi xảy ra tranh chấp, các bên có thoả thuận trọng tài, trừ trường 

hợp thoả thuận trọng tài vô hiệu, không có khá năng thi hành hoặc không thê 

thi hành được.

ii. Thẩm quyền của Toà án theo cấp xét xử:

Là xác định việc xét xử sơ thẩm các vụ án kinh tế, lao động thuộc 

quyển hạn của Toà án cấp xét xử nào: T A N D  tỉnh, thành phô trực thuộc 

Trung ương (gọi chung là Toà án cấp tinh) hay T A N D  huyện, quận, thị xã, 

thành phố thuộc tỉnh (gọi chung là Toà án cấp huyện). Thẩm quyến của 

T A N D  các cấp trong việc xét xử các vụ án kinh tế, lao động được quy định 

tại Điều 13 P L T T G Q C V A K T

Cơ sở để phân định thẩm quyền xét xử sơ thẩm vụ án kinh tế cho Toà 

án các cấp là: 1/ tính chất của tranh chấp; lĩ/ nhân tô' nước ngoài trong tranh
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chap: 3/ lỉiá trị tranh chấp. Thám phán cần lưu ý Toà án cấp huyện chí có 

thám quyền giái quyết theo trình lự sơ thám một loại tranh chấp kinh tế duy 

nhất là tranh chấp hợp đồng kinh tố. Nhân tỏ nước ngoài trong tranh chấp 

kinh té được hiểu là một bên đưong sự là tổ chức, cá nhân có quốc tịch nước 

ngoài. Còn giá trị tranh chấp là giá trị tính được bằng tiền cúa các yêu cầu 

mà nguyên đơn đưa ra trong đơn kiện. V í dụ, nguyên đơn đưa ra hai yêu cầu 

nhờ Toà án giái quyết: 1/ Buộc bị đơn thanh toán 48 triệu đồng giá trị hàng 

hoá còn nợ và 2/ Phạt do vi phạm nghĩa vụ thanh toán tính theo lãi suất quá 

hạn cùa ngân hàng là 2 triệu đồng. Như vậy giá trị tranh chấp trong trường 

hợp này là 50 triệu đồng.

Thấm quyền của Toà án theo lãnh thô:

Là thẩm quyển xét xứ sơ thẩm vụ án kinh tế cúa Toà án ở một địa 

phương (lãnh thổ) cụ thể. Loại thấm quyền này được quy dịnh tại Điều 14 

P LTTG Q CVAKT . Khi xác định thẩm quyền theo lãnh thổ, Thẩm phán cần 

lưu ý:

- Nếu bị đơn là pháp nhân thì xác định Toà án có thẩm quyền giải 

quyết theo nơi pháp nhân có trụ sờ giao dịch chính.

- Nêu bị đơn là cá nhân thì xác định theo nơi cư trú của cá nhân đó.

- Nếu vụ án chi liên quan (lên bất dộng sán thì chi có một Toà án có 

thắm quyển giải quyết là Toà án nơi có bất động sàn đó. Những vụ án chí 

liên quan đến bất dộng sán thường là tranh chấp về quyền sở hữu bất động 

sán hoặc tranh cháp vể chất lượng công trình xây dựng.

/V. Tham quyền của Ttìà án theo sự lựa chọn của nguyên (Um:

Là việc xác định thẩm quyén xét xử sơ thẩm vụ án kinh tế, lao động 

cứa một Toà án địa phmmg cụ thế theo nguyện vọng của nguyên đơn đê’ tạo 

những thuận lợi nhất định cho nguyên đơn ihực hiện quyén khởi kiện của họ. 

Thấm quyển của Toà án theo sự lưa chọn của nguyên đơn được quy định tại 

Điều 15 PLTTG Q CVAKT . Khi áp dụng Điều này, Thẩm phán cần lưu ý các 

vấn đề sau:
- Chi áp dụng khoản 2 Điều 15 đôi với những tranh chấp phát sinh từ 

các hoạt động của chi nhánh bị đơn, v í dụ: chi nhánh được uỷ quyền ký kết 

hợp đồng hay chi nhánh tham gia việc thực hiện một phần hoạc toàn bộ hợp 

đồng và tranh chấp phát sinh từ phần hợp đồne do chi nhánh thực hiện.

- Chỉ nên áp dụng khoản 3 Điều 15 đối với những tranh chấp phát sinh 

từ hợp đổng đang được thực hiện dở dang và Toà án nơi thực hiện hợp đồng
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có cơ sở giải quyết vụ án. Đ ịa điểm thực hiện hợp đồng được xác định theo 

sự thoả thuận của các bên trong hợp đổng hoặc theo quy định của pháp luật.

c, Đơn kiện được nộp trơnẹ thời hiệu khới kiện

Một trong các điểu kiện quan trọng đê’ Tòa án thụ lý vụ án kinh tế là 

đơn kiện phái được nộp trong thời hiệu khởi kiện. Thời hiệu khới kiện là thừi 

hạn do pháp luật quy định để đương sự thực hiện quyền khởi kiện yêu cáu cơ 

quan có thẩm quyền báo vệ quyền, lợi ích hợp pháp cùa mình. Hết thời hạn 

này mà đương sự không khởi kiện thì sẽ mất quyển khới kiện.
Điều 31 P LT T G Q C V A K T  quy định: “Người khới kiện phải làm đơn 

yêu cầu Tòa án giài quyết vụ án Rinh tế trong thời hạn 6 tháng, kể từ ngày 

phát sinh tranh chấp, trừ trường hợp pháp luật có quy định khác” . Như vậy 

thời hiệu khởi kiện áp dụng chung cho tất cá các tranh chấp kinh tế là 6 

tháng kế từ ngày phát' sinh tranh chấp. Tuy nhiên, đế phù hợp với đặc thù 

cúa một số quan hệ xã hội mà luật nội dung có thể quy định thời hiệu khởi 

kiện và cách tính thời hiệu khới kiện khác. Trong trường hợp này phái áp 

dụng quy định về thời hiệu khới kiện và cách tính thời hiệu khởi kiện trong 

luật nội dung đó. (V í dụ, Luật Thương mại, Luật Hàng hải, Luật K inh doanh 

bảo hiểm...)

Vấn đề thời hiệu khởi kiện vụ án kinh tế là rất phức tạp. Trong thực 

tiễn xét xử, các Tòa án thường lúng túng trong việc xác định thời hiệu khởi 

kiện. Nhiều vụ án kinh tê bị đinh chỉ, nhiều vụ án phái xét xứ nhiều lần với 

những phán quyết trái ngược nhau do nhầm lẫn trong cách tính thời hiệu 

khởi kiện.

d. Sự việc chưa được giải quyết bầnẹ bán án hoặc quyết định dã có 

hiệu lực pháp luật của Toà árì hoặc n ia  cơ quan có thấm quyền khác.

Điều kiện thụ lý này không có gì khác so với điều kiện thụ lý tương tự 

trong thủ tục tố tụng dân sự. Thục tiễn giải quyết các tranh chấp kinh tế có 

thể xảy ra trường hợp khi cùng một vụ kiện, Toà án đã ra quyết định đình chi 

nhưng đương sự nộp đơn khởi kiện lại thì Toà án có thụ lý giải quyết hay 

không? P LT T G Q C V A K T  không quy định, TA N D  tối cao cũng chưa có 

hướng dẫn cụ thể. Bởi vậy Thẩm phán phải linh hoạt giải quyết từng trường 

hợp. Về nguyên tắc, khi Toà án ra quyết định công nhận sự thoả thuận của 

đương sự, quyết định đình chỉ việc giải quyết vụ án do hết thời hiệu khởi 

kiện thì đương sự không có quyển khởi kiện lại. Còn khi Toà án ra quyết 

định đình chỉ do người khởi kiện rút đơn kiện hoặc do nguyên dơn đã được
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triệu tập hợp lệ đến lần thứ hai mà vẫn vắrm mật thì đương sự có thể khởi 

kiện lại và Toà án ihụ lý giái quyết khi thoá mãn đầy đủ các điều kiện thụ lý. 

Trườniỉ hợp tranh chấp kinh tế dã được cơ quan Trọng tài phi chính phú giải 

quyết nhưng do một bên dương sự khôrm thực hiện phán quyết của Trọng tài 

nên bên kia kiện đến Toà án thì Toà án thụ lý eiái quyết nếu đơn kiện được 

nộp trong thời hiệu khởi kiện'H:',

Ngoài các điều kiện khởi kiện nói trên thì Toà án chí thụ lý vụ án khi 

nguyên đơn nộp tạm ứng án phí theo mức do Toà án thông báo. 

P L1 T G Q C V A K T  không quy định những trường hợp được miễn hoặc giảm 

án phí.

1.3. Thú tục thụ lý vụ án kinh tê

Khi vụ kiện hội đù điều kiện thụ lý thì Toà án sẽ thụ lý vụ án. Theo 

thông lệ, người có thẩm quyén quyết định thụ lý sẽ ghi vào góc trên của đơn 

kiện: “Quyết định thụ lý, thông báo cho đương sự nộp tạm ứng án phí” . 

Thấm phán phái tính mức tạm úng án phí mà đương sự phải nộp. Theo quy 

dinh cúa pháp luật thì nguyên đơn, bị đơn có yêu cầu độc lập với nguyên 

đơn, người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan có yêu cầu độc lập trong các vụ 

án kinh tẽ phài nộp tiền tạm ứng án phí sơ thấm là 50% của mức án phí theo 

thôim báo cúa Toà án. Mức án phí kinh tế sơ thẩm được quy định cụ thể tại 

Nghị định số 70/CP ngày 12/06/1997 của Chính phủ quy định về án phí, lệ 

phí Toà án.

Toà án phái thông báo cho người nộp đơn biết mức tạm ứng án phí 

phải nộp và địa chi cơ quan thu tạm ứng án phí. Thông báo nộp tạm ứng án 

phí thường được thực hiện dưới hình thức văn bán với các nội dung: tên Toà 

án nhận dơn; tên người khới kiện; tên việc kiện; mức tạm ứng án phí phải 

nộp; thời hạn phải nộp tạm ứng án phí. Trong giây báo nộp tiền tạm ứng án 

phí phải giải thích rõ nếu người khởi kiện không nộp tạm ứng án phí trong 

thời hạn quy định thì Toà án sẽ khỏng thụ lý vụ kiện.

Toà án chi thụ lý vu án khi người khởi kiện nộp tiền tạm úng án phí. 

Điều 33 PLTTG Q C V A KT  quy định: Toà án vào sổ thụ lý vụ án vào ngày

'x:‘ ճւ՚ու D iều  31 NkIu ílịn h  sô I I6ICP ngày 0510911994 cùa  C h ín h  phủ về tỏ՝ chức và hoạt 

độn (Ị cùa  trọng tà i k in li tế  và Báo cáo  tỏng kết cõng lá c  ìiíỊÙnh Toà án nám 1999 vù phương 

liướnq nliiệm  vụ CÔIIÍỊ tác Toà án năm 2000. Trcinq 61
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nguyên đơn xuất trình chứng từ vé việc nộp tiền tạm ứiia án phí” . Như vậy, 

ngày thụ lý vụ án chính là ngày nguyên dơn xuất trình cho Toà án hiên lai nộp 

tiền tạm ứng án phí. Ngày này có ý nghĩa quan trọna trong việc xác đinh các 

thời hạn tố tụng trong giai đoạn chuẩn bị xét xứ vụ án. Người vào sổ thụ lý 

phải ghi rõ số thụ lý vụ án; tên, địa chi của các đương sự và ngày thụ lý vụ án.

1.4. Các trường hợp trả lại đưn kiện

Theo quy định tại Điều 32 P LT T G Q C V A K T  thì Toà án trá lại đơn 

kiện trong những trường hợp sau đây:

1/ Người khới kiện khòng có quyén khới kiện;

2/ Thời hiệu khới kiện đã hết;

3/ Sự việc đã được giải quyết bằng bản án hoặc quyết định đã có hiệu 

lực pháp luật của Toà án hoặc của cơ quan có thấm quyền khác;

4/ Sự việc không thuộc thẩm quyền giải quyết cùa Toà án;

5/ Sự việc đã được các bên thoả thuận trước là phải giải quyết theo thù 

tục trọng tài.

Cần lưu ý ià nếu thóa thuận về thú tục trọng tài bị vô hiệu thì thẩm 

quyền giải quyết vụ án thuộc TAND.

2. CHUẨN BỊ XÉT x ử  v ụ  ÁN KINH TÊ
2.1. Nhận và kiếm tra hồ sơ thụ lý

Sau khi thụ lý vụ án, lãnh đạo Toà án phân công cho một Thẩm phán 

phụ trách việc giải quyết vụ án. Thẩm phán được phàn công sẽ thực hiện các 

hoạt động tô tụng cần thiết đê xây dựng hồ sơ giải quyết vụ án.

Kh i nhân hổ sơ thụ lý vụ án, Thấm phán được phán công phái xem xét 

kỹ lường các giây tờ, tài liệu do nguyẻn dơn xuất trình cho Tòa án dể kịp 

thời xử lý những sai sót trong khâu thụ lý. Nếu Thẩm phán phát hiện vụ việc 

không thuộc thẩm quyền giải quyết của Tòa án hoặc thời hiệu khởi kiện đã 

hết trước ngày đương sự nộp đơn kiện cho Tòa án hoậc vụ việc đã được giải 

quyết bằng bản án, quyết định đã có hiệu lực pháp luật thì Thẩm phán ra 

quyết định đình chỉ việc giải quyết vụ án và thông báo cho người nộp đơn 

biết. Thẩm phán cần lưu ý không áp dụng Điều 32 P LT T G Q C V A K T  đê trả 

lại đơn kiện cho nguyên đơn mà phải áp dụng Điều 39 đê ra quyết định đình 

chỉ vụ án. V iệc trả lại đơn kiện cho người nộp đơn chỉ được áp dụng trước 

khi Tòa án thụ lý vụ án. Kh i phát hiện vụ án thuộc thẩm quyến giải quyết
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cúa Tòa án địa phương khác hoặc cua Tòa án cấp xct xứ khác thì Thẩm phán 

phái thực hiện thil tục chuyến hồ sơ cho Tòa án có thẩm quyền đổng thời 

thống báo cho người nộp đơn biết.

Nêu vụ án khổng rơi vào các trường hợp phái đình chí hoặc phải 

chuyến vụ án như đã nói ờ trên, Thẩm phán được phàn công tiên hành các 

hoạt động tỏ tụng cần thiét đê xây dựng và hoàn chinh hổ sơ giái quyết vụ án 

kinh tế. Về cơ bán, trong giai đoạn chuán bị xót xứ vụ án kinh tê, Thám phán 

phái thực hiện các công việc sau đáy: Thõne báo nội dung đơn kiện cho bị 

đơn, người có quyển lợi. nghĩa vụ liên quan; tiên hành các hoạt động xác 

minh, thu thập chứng cứ; hoà giúi các bén đương sự: ra các quyết định tố 

tụng phù hợp với diễn biến cùa vụ án. Sau dây, chúng ta sẽ xem xét tùng 

hoạt động tỏ tụng cụ thế mà Thẩm phán phái tiên hành trong giai đoạn 

chuán bị xét xứ vu án kinh tè.

2.2. Thõng báo nội dung đưn kiện

Còng việc đẩu tiên Thẩm phán phái tiến hành trong giai đoạn chuẩn bị 

xct xứ vụ án kinh tê là thông báo cho bị đơn và người có quyền lợi, nghĩa vụ 

liên quan biết nội dung đơn kiện. Thống báo cùa Tòa án phái được làm dưới 

hình thức vãn bán, có chữ ký của Thẩm phán. Trong thông báo, Thám phán 

phái yêu cáu bị đưn và người có quyền lợi. nghĩa vụ iièn quan gửi cho Tòa 

án ý kiên cùa mình bàng văn bán vé dơn kiện và các tài liệu có liên quan 

trong thời hạn 10 ngày, kế từ ngày được thòng báo.
Việc thòng báo nội dung đơn kiện cho bị đơn và người có quyển lợi, 

nghĩa vụ liên quan phải được thực hiện hợp lệ. Người dược՝ phân cóng thông 

báo nội dung đơn kiện phải lập biên bán giao thông báo, có chữ ký xác nhận 

của người dưực thông báo. Nêu bị dơn, người có quyền lợi, nghĩa vụ liên 
quan ờ địa phương cách xa địa phương có Tòa án thụ lý vụ án thì Tòa án thụ 

lý vụ án có thê uý thác việc thỏng báo nội dung dim kiện cho Tòa án ớ nơi 
có trụ sớ hoặc nơi cư trú của bị dơn, nsiười có quycn lợi, nghĩa vụ liên quan.

Nhiều Thám phán khi thóng báo đơn kiện thường tóm tắt luôn nội 

dung đơn kiện trong thông báo của Tòa án. Cách làm này không sai (bởi 

P LT T G Q C V A K T  không câm điều này) nhưng bộc lộ một số hạn chế do 

Thẩm phán phải mất nhiều thời gian, công sức đế tóm tắt nội dung đơn kiện 

và rất có thê tóm tắt không đầy đú hoặc không đúng tinh thần của đơn kiện. 

Có một cách làm tốt hơn, đó là Thẩm phán thông báo đơn kiện bàng một văn 

bán riêng và gửi kèm thông báo là bán sao đơn kiện.
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PLT T G Q C V A K T  quy định bị đơn, người có quyén lợi, nghĩa vụ liên 

quan sau khi được thông báo nội dung đơn kiện phải thông báo cho Tòa án ý 

kiến bằng văn bản về đơn kiện và các tài liệu có liên quan đến việc giải 

quyết vụ án. Nhưng thực tế có nhiều trường hợp bị đơn không gứi cho Tòa 

án ý kiến cùa mình về đơn kiện và các tài liệu có liên quan. Kh i đó Thẩm 

phán có thê triệu tập bị đơn hoặc người đại diện cùa bị đơn đến Tòa án dể 

lấy lời khai hoặc tiến hành các hoạt động tố tụng khác để xác minh, thu thập 

chứng cứ.

2.3. Các hoạt động xác minh, thu thập chứng cứ.

Trong tố tụng kinh tế, nghĩa vụ chứne minh thuộc về các đươnc sự. 

Điều 3 P LT T G Q C V A K T  quy định: “Đương sự có nghĩa vụ cung cấp chứng 

cứ và chứng minh đế bảo vệ quyền lợi cúa mình” . Đương sự phái cun2 cấp 

cho Tòa án những chứng cứ cần thiết để chứng minh cho yêu cầu cúa mình. 

V í dụ, nguyên đơn yêu cầu bị đơn phái bổi thường thiệt hại thì phải chứng 

minh được các thiệt hại thực tê của mình. Nếu không chứng minh được thiệt 

hại thì bị coi là không có thiệt hại và không được bổi thường. Bẽn vi phạm 

muốn được miễn hoặc giảm trách nhiệm bồi thường thiệt hại thì phái chứng 

minh mình không có lỗi trong việc vi phạm. Nếu không chứng minh được là 

mình không có lỗi thì bị coi là có lỏi và phái có trách nhiệm bồi thường các 

thiệt hại phát sinh.
Kh i giải quyết tranh chấp kinh tế, Tòa án chú yếu căn cứ vào các 

chứng cứ mà đương sự đưa ra. Tuy nhiên, đế bảo đám việc giải quyết tranh 

chấp kinh tế nhanh chóng, chính xác, đúng pháp luật, Tòa án có thể hướng 

dẫn các bên cung cấp chứng cứ hoặc tiến hành các biện pháp xác minh, thu 

thập chứng cứ trong các trường hợp cần thiết.

Thẩm phán có thê tiến hành các biện pháp xác minh, thu thập chứng 

cứ sau đây:

2.3.Ỉ. Yêu cầu đươniỊ sựcunẹ cấp, bô sunq chứng cứ hoặc trình bày vé 

nhữnẹ vấn đê'cần thiết.

Tuỳ vào từng loại tranh chấp kinh tế và các vấn đề cần chứrm minh, 

mà Thẩm phán có thê yêu cầu các bèn đương sự cuns cấp bổ sung chứng cứ 

cho phù hợp. V í dụ, đối với tranh chấp hợp đồng kinh tế, Thẩm phán có thể 

yêu cầu các đương sự xuất trình bố sung những giấy tờ, tài liệu như: phụ lục 

hợp đồng, biên bản thanh lý hợp đổng; hóa đơn, chứns từ, phiếu thư, phiếu 

chi, phiếu xuất kho, nhập kho, biên bán giao nhận hàng hóa hay cung ứng
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dịch vụ, hiên bản xác nhận cổne nợ. íhư từ khiêu nại giữa các bên, biên bản 

nghiệm thu, kết luận giám định; những ui ấy tờ, tài liệu xác định tính kinh 
doanh hợp pháp cứa các bên đươne sự như íiiấy chứng nhận đãng ký kinh 

doanh, giày phép kinh doanh (trườns hưp doanh nghiệp kinh doanh những 

Iieành nghề theo quy định của Chính phú phái có giấy phép kinh doanh), 

giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh, giấy phép đặt chi nhánh, vãn 

phòng đại diện (nếu tranh chấp liên quan đến hoạt động của chi nhánh, văn 

phòng đại diện), giấy phép đấu tư (đối với doanh nghiệp có vốn đầu tư nước 

ngoài); nhữns giấy tờ, tài liệu xác định tư cách và thẩm quyền đại diện cùa 

nhữmi người thay mặt các bẽn ký kết hợp dồng và tham gia tố tụng như: 

Điếu lệ hoạt dộng của doanh nghiệp, quyết định thành lập các đơn vị trực 

thuộc doanh nghiệp, quyết định bổ nhiệm dám  đốc (đối với doanh nghiệp 

Nhà nước) hoặc naười đứrm đầu pháp nhũn (đối với các cơ quan Nhà nước, 

các trường học, bệnh viện, viện nghiên cứu), biên bản bầu nhữnẹ người quán 

lv. điéu hành doanh nghiệp (đối với các loại hình doanh nghiệp khác), hợp 

đổng thuc giám đốc, biên bản phân còng cóng tác giữa các chức danh quán 

lý pháp nhân, giây uỷ quyền ký kết hợp đổng, giấy uỷ quyền tham gia tô' 

tụng.

2.3.2. Lây /('ri khai của đươnՀ sự, người làm clìibìíỊ
Ngoài việc yêu cáu dương sự xuấl trình giấy tờ, tài liệu có liên quan 

đớn vụ kiện, thì trong trường hưp cần thiết, Thẩm phán có thể tiến hành lấy 

lời khai của đương sự và người làm chứng dế làm rõ tình tiết vụ án. Thẩm 

phán có thể trực tiếp lấy lời khai hoặc hướng dẫn để đưưng sự hoặc người đại 

diện cùa đương sự, người làm chứng thực hiện việc khai báo.

Thông thường Thẩm phán lấy lời khai của nguyên đơn trước, Đế việc 

lấy lời khai được nhanh chóng và có kết quả, Thẩm phán cần phải hình dung 

truức các vấn đé cần làm rõ dế giải quyết vụ kiện. Những vấn dé cần làm rõ 

này thườnc liên quan trực tiếp tới các yêu cẩu mà nguyên đơn đưa ra nhờ 

Toà án giải quyết.

Trên cơ sở lời khai cùa nguyên đưn, Thấm phán lấy lời khai của bị 

đơn, người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan. Nếu xét thấy cần thiết. 111 ẩm 

phán có thể lây lời khai của người làm chứng hoặc hướng dẫn họ làm bản tự 

khai. Thẩm phán cần giải thích cho người làm chứng rõ nghĩa vụ trình bày 

trung thực tất cả những gì mà mình biết về vụ án và phải chịu trách rrhiệm về 

lời trình bày cúa mình. Kh i láy lời khai cùa người làm chứng. Thẩm phán
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cần tạo mọi điều kiện dê người làm chứng khai báo trung thực vé những điều 
họ biết liên quan đến các tình tiết của vụ án. Nêu phát hiện lời khai của 

người làm chứng không phù hợp với những chứng cứ xác đáng khác mà Toà 

án đã có được thì Thám phán cần phàn tích cho người làm chứng thây rõ sự 

mâu thuẫn trong lời khai của họ và yêu cầu họ khai đúng sự thật.

Kh i lây lời khai cúa các đương sự và người làm chứng, Thám phán 

phái có thái độ đúng mực, tránh dùng lời lẽ gay gắt, quy chụp hoặc xâm 

phạm đến danh dự cùa họ. Các câu hòi lấy lời khai phái rõ ràng, dễ hiểu và 

có liên quan đến vụ kiện. Thẩm phán có thế giải thích pháp luật, chính sách 

để đương sự, người làm chứng nhận thức đúng quyền lợi, nghĩa vụ. trách 

nhiệm của họ. Nếu lời khai của đương sự, người làm chứne không phù hợp 

với tình tiết trong các chứng cứ mà Toà án đã thu thập được. Thâm phán có 

thể yêu cầu họ giài thích làm rõ. Nêu lời khai của các bèn đưưng sự mâu 

thuẫn với nhau hoặc màu thuần với lời khai cúa người làm chứng thì Thẩm 

phán có thế cho đôi chất.

Thẩm phán tiến hành việc lấy lời khai của đương sự và người làm 

chứng tại trụ sớ của Toà án. Thẩm phán là người trực tiếp lây lời khai của 

đương sự, người làm chứng và là người trực tiếp tiến hành việc đối chất giữa 

các đương sự, giữa đương sự với người làm chứng. Thư ký là người giúp 

Thám phán ghi biên bán. Biên bản lấy lời khai, biên bán đối chất phái có các 

nội dung sau: Ngày, giờ, địa điểm lấy lời khai; họ, tên người lấy lời khai; họ, 

tên, tuổi, nghề nghiệp cùa người được lấy lời khai; nội dung cùa lời khai. 

Nếu là những lời khai quan trọng thì phái ghi đúng cá lời vãn cùa người 

khai. Nếu người khai có thái độ bất thường (ngập ngừng, luông cuông) thì 

biên bản phải ghi cá thái đồ dó. Mọi sự sửa chữa trong bién bản lấy lời khai 

phái được cả người lấy lời khai và người khai xác nhận; những dòng trỏng 

phái được gạch bỏ.

Biên bán lấy lời khai hoặc biên bản đối chất phái được đọc lại cho 

người khai nghe hoặc người khai trực tiếp đọc lại biên bán. Biên bản phái có 

chữ ký của người khai và người lấy lời khai. Nêu người khai không chịu ký 

vào biên bản thì người lấy lời khai phải ghi rõ lý do vì sao người khai không 

chịu ký. Chữ viết trong biên bán phải rõ ràng, dễ đọc và không được viết tắt.

Biên bản đối chát nên được chia thành hai cột: cột ghi ý kiến của 

nguyên đơn và cột ghi ý kiến của bị đơn. Người ghi biên bản phái ghi lần 

lượt từng nội dung cần đối chất, với ý kiến cụ thể của những người dược đối
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chất.

2.3.3. Yêu càu cơ quan Nhà nước, tó chức hữìi quan, cá nhún cung cấp 

hằní> c lìứ n í’ có  ý  nẹ lũa cho việc՝ i’i i i i  quyết MỊ án

Trong nhiều vụ án kinh tê, đirơnc sự có thế gặp khó khãn trong việc 

cu !1ÍI cấp chứng cứ do quy dịnh về quàn lý giây tờ, tài liệu cùa các cơ quan 

Nhà nước. Băng sáng kiến cúa mình hoặc theo yêu cáu của đương sự, Thẩm 

phán có thê đề nghị với các cư quan Nhà nước, các tổ chức có liên quan 

cune cấp cho Toà án những tài liệu cần thiết cho việc giải quyết vụ án. V í 

dụ: Thám phán có thể yêu cầu cơ quan đãng ký kinh doanh cung cấp các 

thôtm tin cần thiết về doanh nghiệp; cơ quan hài quan cung cấp giấy tờ liên 

quan đến hàne hoá xuất nhập khẩu; ngân hàng cung cấp số tài khoán, hoá 

đơn, chứng từ xác nhận việc thanh toán: cơ quan ngoại eiao, cơ quan đại 

diện thương mại cùa Việt Nam ờ nước ngoài cung cấp các thông tin cần thiết 

vé dương sự là tổ chức, cá nhân nước ngoài.

Thấm phán cần làm Công văn giri tới các cơ quan này trong đó ghi rõ 

lý do cần sự giúp đỡ, các VCU cầu cụ the của Toà án. Tuỳ từng trường hợp cụ 
thó mà công văn có thể do Thám phán hoặc lãnh dạo Toà án ký. Các cơ quan 

được yẽu cầu phái có trách nhiệm cung cấp các thòng tin cần thiết cho Toà

23 .4 . Xác minh tạ i chỗ

Toà án phái tiên hành xem xót. xác minh vật chứng tại chỗ nếu gập 

khó khăn trong việc đưa các vật chứng đó tới Toà án. Không thể mang đến 

Toà án những đổ vật, tài sản đang tranh chấp như: nhà cửa, cổng trình xây 

dưng, đát đai; các chất hoá học các chát dẻ gây cháy nổ, những tài sản khó 

báo quán, chi phí vận chuyên cao, hoác nhĩrrn: sổ sách, tài liệu thường xuyên 

phái sử dụng.

Khi xem xét tại chỗ cần có sự tham gia của đương sự và đại diện của 

chính quyền xã, phường, đại diện tổ chức xã hội ở địa phương. Toà án có thể 

xcm xét những nội dung cần xác minh. V iệc các đương sư vắng mật không 

làm cản trở việc xem xét, xác minh chứng cứ tại chỗ.

Việc xác minh tại chỗ phái được !ập biên bán trong đó mô tả chi tiết 

đặc diêm cùa đồ vật, tài sàn dược xem xct (nếu thấy cần thiết phải có sơ đồ, 

bán đổ kèm theo>, ghi lời khai cùa dương sự, cúa người làm chứng, ý kiến 

của đại diện chính quyển địa phương, ý kiến cùa các nhà chuyên môn (nếu 

có).
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2.3.5. Tnứiq cầu giám định

Nếu việc đánh giá chứng cứ licn quan đến vụ án cán kiên thức chuyên 

môn thì Toà án có thế tự mình trưng cầu giám định hoặc trưng cầu giám 

định theo yêu cầu của đương sự. Các đương sự có quyền dề nghị với Toà án 

cho trưng cầu ciám định, đưa ra những vấn đề cần giám định và đé cứ giám 

định viên. Toà án là người đưa ra quyết định cuối cùnsi vé mức độ cần thiết 

phải trưng cầu giám định. Toà án phải ra quyết định trưng cầu giám định, 

trong đó ghi rõ việc tranh chấp của các đương sự, đồ vật, tài liệu cán giám 

định và những vấn để chuvên môn cần được giám định viên quyết định.

Việc giám định được tiến hành bởi các giám định viên của một tổ chức 

giám định hoặc các nhà chuyên môn khác nhau được Toà án mời tham gia 

giám định. V iệc eiám định có thể do một hoặc nhiều giám định viên thực 
hiện.

Kết thúc giám định, giám định viên phái đưa ra biên bán giám dinh 

trong đó mô tả vắn tắt quá trình thực hiện và đưa ra các két luận dè trá lời 

cho những vấn đề mà Toà án đặt ra. Nếu kết luận giám định chưa rõ, chưa 

đầy đủ, Toà án có thể yêu cầu giám định bổ sung. Nếu không dồng ý với kết 

luận giám định, Toà án có thể yêu cầu giám định lại hoặc chi định tổ chức 
giám định khác thực hiện giám định

Thực tê giải quyết tranh chấp kinh tê cho tháy Toà án hay phái trưng 

cầu giám định chất lượng hàng hoá mua bán, tính đồng bộ cúa những thiết bị 

kỹ thuật phức tạp, chất lượng cúa công trình xây dựng.

2.3.6. Yêu cầu cư quan chuyên món định lịiá lioặc lập H ộ i CỈÓIIÍỊ định 

ỳ á  tài sán có tranh chấp

Nếu các bên tranh chấp không thống nhất được việc xác định giá trị tài 

sản tranh chấp hoặc cần định giá được tài sán mới giai quyết chính xác vụ án 
thì Toà án lập Hội đồng định giá tài sản theo quy định của pháp luật. V í dụ: 

Việc xử lý tài sán thế chấp gắn liền với giá trị quyền sử dụng đất. Kh i định 

giá tài sản các bên đương sự được quyền đề xuất giá. Nhưng quyết định về 

giá cuối cùng vẫn thuộc quyển cùa Hội đồng định giá.

2.4. Hoà giải các bén đương sự.

Hoà giải các bên đương sự trong giai đoạn chuẩn bị xét xử vụ án kinh 

tế là một nghĩa vụ bắt buộc cúa Toà án. Khi các đương sự thoá thuận được 

với nhau vể việc giái quyết vụ án thì Toà án lập bièn bản hoà giải thành và ra 

quyết định công nhận sự thoả thuận của các đương sự. Quyết định này có
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hiệu lực pháp luật ngay. Tnrờnti hcyp các dmme sự không thế thỏa thuận 

được với nhau thì Tòa án lập biên bán hoa uiái không thành và ra quyết định 

dưa vu án ra xét xử. Xuất phát từ tầm quan trọng cùa hòa giái trong thù tục 

giái quyết các tranh chấp kinh tẽ tại Tòa án mà các vấn để về hòa giải được 

trình bày chi tiết trong phần riòng.

2.5. Các quvết định của Toà án trong ịỊiai đơạn chuẩn bị xét xử

Trong giai đoạn chuấn bị xét xứ, tuỳ theo dicn biến của vụ án mà 

Thám phán có thê ra một trorm các quyết định sau đây:

- Ọuyêt định đưa vụ án ra xét xứ;

֊ Quyết định tạm đình chi việc tiiái quyết vụ án;

- Quyết định dinh chi việc giái quyết vụ án.

Ngoài ra, trone trườn» hơp cán thiết. Toà án có thể ra quyết định áp 

dụng các biện pháp khẩn cấp tạm thời ờ hất kỳ giai đoạn nào trong quá trình 

lỉiai quyết vụ án.
2.5.1. Quyết định tạm đình ch i viẹc g ia i quyết vụ án
Tạm dinh chi giái quyết vụ án kinh tế là việc Toà án tạm naìmg các 

hoat động tố tụng trong một khoang thời iiian nào đó, hết thời gian này Toà 

án tiếp tục giái quyết vụ án. Theo quy định tại Điều 38 PLTTG Q CVAKT , 

To -1 án ra quyết định tạm đình chi việc iiiái quyết vụ án trong các trường hợp 

sau đây:
a/ Nguyên đơn hoặc bị đơn là cá nhãn đã chết, pháp nhân đã giải thể

mà chưa có cá nhân, pháp nhãn thừa kẽ quvền và nahĩa vụ tố tụng;

b/ Đã hết thời hạn chuán bị xét xử mà một trona các đương sự không 

the có mặt vì lý do chính đána;

c/ Chưa tìm được địa chi n ia  bị đơn hoăc hi đơn հո trốn;

d/ Cần đợi kết quá eiãi quvót vụ án hình sự. vụ án dân sự và vụ án kinh 

tế khác;

đ/ Đã có Toà án thụ lý đơn yêu cầu tuyên bố phá sản doanh nghiệp, 

mà doanh nghiệp đó là đương sự của vụ án;

c/ Trong khi đang giái quyết vu án có liên quan đến doanh nghiệp mà 

ph.it hiện doanh nghiệp đó lâm vào tinh trạnsí phá sán. Trong trường hợp này 

Toa án khỏna cho các chú nợ, doanh ntihiộp hữu quan biết.

Tạm đình chi việc giai quyết vụ án kinh té được thực hiện trên cơ sở 

quvết định tronc đó nêu rõ lý do tạm dinh chi. Trước khi mở phiên toà Thẩm 

ph.m được phân cõng giải quyết vụ án là nsiười có quyén ra quyết định tạm
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đình chỉ, còn tại phiên toà thì Hội đổng xct xử ra quyết định đó. Sau khi ra 

quyết định tạm đình chỉ việc giải quyết vụ án. Toà án phái thông báo cho các 

bên đương sự biết. Quyết định tạm đình chì có thể bị kháng cáo, kháng nghị 

theo thủ tục phúc thẩm.

Khi lý do cùa việc tạm đình chí không còn. Toà án tiếp tục tiến hành 

giải quyết vụ án. Trường hựp tạm đình chi do đã có Toà án thụ lý dơn yêu 

cầu tuyên bô nhá sán doanh nghiệp mà doanh nghiệp đó là đương sụ của vụ 

án thì Toà án sẽ tiếp tục giải quyết tranh chấp kinh tế nếu Toà án thụ lý dom 

yêu cầu tuyên bô phá sản ra quyết định không mờ thù tục giải quyết vêu cầu 

tuyên bô phá sản doanh nghiệp. Nếu có quyết định mờ thú tục giải quyết yêu 

cầu tuyên bố phá sản doanh nghiệp thì Toà án giải quyết tranh chấp kinh tế 

phải ra quyết định đình chỉ theo điểm g khoản 1 Điều 39 PLTTG Q CVAKT .
2.5.2. Quyết định đình ch ỉ việc g iả i quyết vụ án kinh tê 
Đình chỉ giải quyết vụ án kinh tế là việc Toà án chấm dứt հօտ toàn 

những hoạt động tô tụng liên quan đến việc giải quyết vụ án khi phát riiện có 

sai phạm trong thù tục thụ lý hoặc việc tiếp tục giải quyết vụ án rớ nên 

không còn ý nghĩa. Điều 39 P LT T G Q C V A K T  quy định các trường h rp dinh 

chỉ việc giải quyết vụ án sau đây:

a/ Nguyên đom hoặc bị đơn là cá nhân đã chết mà quyền, nghĩa vụ cùa 

họ không được thừa kế, pháp nhân đã giải thể mà không có cá nhân, pháp 

nhân kê thừa quyền, nghĩa vụ tố tụng; 

b/ Người khới kiện rút đơn kiện;

c/ Nguyên đơn được triệu tập hợp lệ đến lẩn thứ hai mà vẫn văng mặt; 

d/ Sự việc đã được giải quyết bằng bán án hoặc quyết định đã :ó hiệu 

lực pháp luật của Toà án hoặc của cơ quan có thẩm quyền khác; 

đ/ Thời hạn khởi kiện đã hết trước ngày Toà án thụ lý vụ án; 

e/ Sự việc không thuộc thẩm quyền giải quyết của Toà án; 

g/ Đã có quyết định cùa Toà án mở thù tục giải quyết yêu cầu tiyên bô 

phá sản doanh nghiệp, mà doanh nghiệp đó là đương sự cùa vụ án.

Đê đình chi việc giải quyết vụ án kinh tế. Toà án phải ra quyết định. 

Quyết định đình chi việc giải quyết vụ án kinh tế phải ghi rõ tên Tcà án ra 

quyết định, sô' thụ lý, ngày tháng năm thụ lý, tên nguyên đơn, bị đơn, lý do 

đình chỉ, quyết định về án phí và quyền kháng cáo, kháng nghị. Qu>ết định 

đình chỉ việc giải quyết vụ án kinh tế phải được thông báo hợp lệ cho các 

đương sự và Viện kiểm sát. Quyết định đình chỉ việc giải quyết vụ ár có thê
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bị kháng cáo, kháng nghị, trừ trường hợp Toà án ra quyết định đình chi do 

người khới kiện rút đơn kiện.

Khi áp dụng các căn cứ đình chi việc giải quyết vụ án theo khoản 1 

Đ icu 39 P LTTG Q C V A KT . Thẩm phán cần lưu ý các trường hợp sau:

- Điếm d khoán I Điều 39 quy định: “Thời hạn khới kiện đã hết trước 
ngày Toà án thụ lý vụ án” là mâu thuẫn với khoản 1 Điều 31 

P LT T G Q C V A K T : "Người khới kiện phải làm đơn yêu cầu Toà án giải quyết 

vụ án kinh tê trong thời hạn 6 tháng, kể từ ngày phát sinh tranh chấp, trừ 

trường hợp pháp luật có quy định khác” . Bời thời điếm đương sự nộp đơn 

kiện cho Toà án và thời điểm Toà án thụ lý là hoàn toàn khác nhau. Thông tư 

liên neành số 04/TTLN ngày 7-1-1995 của T A N D  tối cao, Viện kiểm sát 

nhán dân tỏi cao hướng dần thi hành một số quy định của P LT T G Q C V A K T  

đã giái thích và hướng dẫn cách áp dụng quy định này, theo đó Toà án chỉ 

đình chỉ việc giải quyết vụ án nếu kế từ ngày đương sự nộp đơn tại Toà án 

hoặc ngày theo dấu bưu điện trên phong bì (nếu đương sự gửi đơn qua đường 

bưu điện) đã quá thời hiệu khởi kiện.

- Thẩm phán chí áp dụng điểm e khoản 1 Điểu 39 “ sự việc không 

thuộc thẩm quyền giải quyết của Toà án” để đình chỉ việc giải quyết vụ án 

khi tranh chấp đó không thuộc thám quyền giải quyết của hệ thống T A N D  

nói chung mà thuộc thẩm quyền giải quyết của cơ quan khác, ví dụ, của tổ 

chức Trọng tài (phi Chính phú).

Trường hợp Thẩm phán phát hiện vụ án không thuộc thẩm quyền giải 

quyết của Toà án địa phương mình mà thuộc thẩm quyển cứa Toà án địa 

phương khác hoặc Toà án của cấp xét xứ khác thì Thẩm phán không ra quyết 

định dinh chỉ việc giải quyết vụ án mà áp dụng khoản 1 Điểu 16 

P LT T G Q C V A K T  để chuyển vụ án cho Toà án có thẩm quyền giải quyết. 

Nếu Thẩm phán phát hiện vụ án thuộc thấm quyền cúa Toà án địa phương 

mình nhưng do tính chất của tranh chấp mà phải được giải quyết bằng một 

thú tục tổ tụng khác (ví dụ, thú tục tô' tụng dân sự) thì Thẩm phán không 

được ra quyết định đình chỉ mà chi thông báo cho lãnh đạo Toà án biết để 

xoá sổ thụ lý vụ án kinh tê và vào sổ thụ lý vụ án khác cho phù hợp, đồng 

thời thông báo cho các đương sự biết quyết định đình chỉ việc giải quyết vụ 

án kinh tế. Đ ình chỉ việc giải quyết vụ án kinh tế là Toà án chấm dứt hoàn 

toàn các hoạt động tố tụng liên quan đến việc giải quyết tranh chấp theo 

Điéu 39 PLTTG Q C VA KT .

421



2.5.3. Quyết định đưa vụ án ra xét xử

Kết thúc giai đoạn chuẩn bị xét xứ hoặc khi CÔIỊ2 tác chuẩn bị xét xử 

vụ án kinh tê đã hoàn tất, nếu không có căn cứ dê ra quyết định tạm đình 

chi, đình chi việc giải quyết vụ án hoặc quyết định cóng nhận sự thoá thuận 

của đương sự thì Toà án ra quyết định (lưa vụ án ra xét xử. Thẩm phán phụ 

trách việc giài quyết vụ án là người có thẩm quyển ra quyết định .

Quyết định đưa vụ án kinh tế ra xét xử phải có các nội dung: ngày, 

tháng, nãm, địa điếm mở phiên toà; việc xét xử được tiến hành công khai 

hoặc xét xứ kín; tên của đương sự, nhữní: người tham gia tố tụng khác; nội 

dung tranh chấp; họ và tên cùa Thám phán, Hội thẩm, Thư ký phiên toà, 

Kiểm sát viên (nếu Viện kiếm sát tham gia phiên toà).
2.5.4. Quyết định áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời
Toà án có thể ra quyết định áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời ớ bất 

kỳ giai đoạn nào trong quá trình giải quyết vụ án, việc áp dụng biện pháp 

khẩn cấp tạm thời có ý nghĩa rất lớn trong việc báo vệ chứng cứ và báo dám 

cho việc thực hiện quyết định của Toá án sau này.

Theo Điều 42, Toà án giải quyết vụ việc có thế áp dụng các biện pháp 

khẩn cấp tạm thời sau đây: 1/ kê biên tài sản đang tranh chấp, phong toá tài 

khoản; 2/ cấm hoặc buộc đương sự, tố chức, cá nhân khác thực hiện một sô 

hành vi nhất định; 3/ cho thu hoạch và báo quản sản vật có liên quan đến 

tranh chấp; 4/ cho bán sản phẩm, hàng hoá dễ bị hư hỏng. Toà án có thể áp 

dụng đồng thời một sô' biện pháp khẩn cấp tạm thời nói trên.

3. H O À GIẢI V Ụ  Á N  KINH T Ẻ

3.1. Mục đích, ý nghĩa của thủ tục hoà giải

Hoà giải là hình thức giải quyết tranh chấp xuất hiện sớm nhất trong 

lịch sử loài người. Có thể nói, khi con người có tranh chấp thì đã biết cách tự 

thoả thuận với nhau để loại trừ tranh chấp. Ở Việt Nam, qua các thời kỳ phát 

triển kinh tế, việc hoà giải các tranh chấp kinh tế luôn được coi trọng. Khi 

tranh chấp phát sinh các bên phải tự thương lượng, hoà giải với nhau. Nếu 

không hoà giải được mới đưa ra Toà án hoạc Trọng tài giải quyết. Và  ngay 

cả khi đó các bên vẫn có thể tiến hành hoà giải. Theo Báo cáo tổng kết cống 

tác ngành Toà án hàng năm thì số lượng tranh chấp kinh tế được giải quyết 

bằng hoà giải thường chiếm trên dưới 50% tổng số vụ việc đã được Toà án 

giải quyết. Năm 1999 các TA N D  địa phương đã thụ lý 1280 vụ tranh chấp
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kinh té, giài quyết xonc 1010 vu. tron a đó hoà giái thành 552 vụ bằng 54,6% 

sỏ vu án đã giài quyết. Số lượn” vụ án ph;íi dưa ra xót xử chi chiếm 20,1% số 

vụ án đã giải quyết'*'1.

G iá i quyết tranh chấp kinh tẽ bansỉ hoà giải thể hiện hàng loạt ưu
điếm:

- G iải quyết tranh chấp bằng hoà giãi thường rất nhanh chóng, tiết 

kiệm, hạn chế đến mức tối đa chi phí về thời gian và tiền bạc cho các bên 

tranh chấp. V iệc các bên tranh chấp tự hoà giải với nhau làm giám đáng kể 

các chi phí tố tụng của Toà án.

- Việc các bẽn tranh chấp hoà giai dược với nhau tạo điều kiện duy trì 
quan hệ hợp tác vốn có giữa các bcn.

- G iải quyết tranh chấp bằng hoà giái báo đám được bí mật kinh 

doanh, giữ được uy tín kinh doanh của các bên trên thương trường.

- Vé phần mình, khi tiến hành hoà giái các bèn đương sự, Thẩm phán 

hiếu rõ nội dune vụ án cũniỉ như tàm tư, nguyện vọng cùa các bên tranh 

chấp và nếu các bên hoà giải khống thành thì Toà án có điều kiện để dưa ra 

phán quyết chính xác, đúng pháp luật.

3.2. Thẩm quyền hoà giải của Toà án

Hoà giải tranh chấp kinh tế. một mặt, là quyền của các bên tranh chấp, 

mặt khác là nghĩa vụ cùa Toà án trong giai đoạn chuẩn bị xét xứ vụ án kinh 

tê P LT T G Q C V A K T  không quy định những tranh chấp kinh tế nào các 
đương sự không được hoà giải với nhau. Điéu này cho phép chúng ta suy 

luận rằng các đương sự có thế hoà íỊÍái trong mọi tranh chấp kinh tế thuộc 

thẩm quyền giải quyết cùa Toà án.

Các tranh chấp kinh tổ phát sinh từ quai) hệ hựp đồng, quan hộ góp 

vốn tham gia công ty, quan hệ mua bán cổ phiếu, trái phiếu đều mang yếu tố 

tài sàn và đều thuộc quyền tự định đoạt cúa các bên tranh chấp. Bởi vậy, việc 

hoà giái có thể được tiến hành dôi với mọi tranh chấp kinh tế, ngay cả với 

những tranh chấp phát sinh từ hợp đồng kinh tế vô hiệu toàn bộ. Tuy nhiên, 

các bên tranh chấp chỉ được hoà giải đê xứ lý hậu quả phát sinh từ hợp đồng 

vò hiệu chứ không hoà giải theo hướng hợp pháp hóa hợp đồng để tiếp tục

"*՛ Báo  cáo  lổng  kết cõng tác ngành Toà án năm 1999 và phương hướng nhiệm  vụ cóng lá c  

Toà án năm 2000, tr 61.
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thực hiện hợp đồng. Nếu hoà giải theo hướng này thì phưưne án hoà giái 

không có giá trị.

Việc hoà giải có thể được thực hiện bất kỳ lúc nào trong quá trình tố 

tụng: trong giai đoạn chuẩn bị xét xử, tại phiên toà sơ thám, trong thú tục 

phúc thẩm.

3.3. Hoà giải trước khi mỏ phién toà kinh tế sơ thẩm

3.3.1. CôtìÍỊ tác chuẩn bị cho phiên hoà ẹiâi

Hoà giải trước khi mờ phiên toà kinh tế sơ thẩm là một thù tục bắt 

buộc Toà án phái tiên hành. Điểu 36 Pháp lệnh quy định: “Trước khi mớ 

phiên toà, Toà án tiến hành hoà giải để các đương sự có thể thoả thuận với 

nhau về việc giải quyết vụ án” . Toà án chỉ đưa tranh chấp kinh tẽ ra xét xử 

nếu các bên không hoà giải được với nhau hoặc Toà án không thể thực hiện 

được việc hoà giải.

Hoà giải tranh chấp kinh tế có ý nghĩa quan trọng, nhung trona thực tế 

xét xử, nhiều Thẩm phán còn coi nhẹ thú tục này. Nhiều trường hợp Thẩm 

phán tiến hành hoà giải các bên đương sự một cách chiếu lệ, phó mặc cho 

các bên đương sự tự “ xoay sở” với nhau hoặc có những vi phạm tố tụng đáng 

tiếc trong khi tiến hành hoà giải. Đê thú tục hoà giải phát huy hiệu quá thực 

tế, Thẩm phán phải chú ý các vấn đề sau đây:

- Thẩm phán phải chuẩn bị lốt cho phiên hoà giải, cụ thể Thẩm phán 

phải nắm vững nội dung vụ án; xác định chính xác quan hệ pháp luật tranh 

chấp và đương sự tham gia vụ kiện; nguyên nhân dẫn đến tranh chấp; những 

điểm mấu chốt trong vụ án và yêu cầu cụ thế của các bên;

- Thẩm phán phải nắm được tâm tư, nguyên vọng và thiện chí hoà giái 

của mỗi bên để quyết định phương pháp và mức độ hoà giải.
- Thẩm phán phải hiểu rõ quy định cúa pháp luật về các nội dung đang 

tranh chấp. Kh i cần thiết, Thẩm phán có thể giải thích pháp luật cho các bên. 

Từ những quy định của pháp luật, các bên đương sự hiểu rõ cái đúng, cái sai 

của mình và khi dó họ dễ dàng đạt được phương án hoà giải.

Tuy pháp luật không quy định cụ thể về địa điểm tiến hành hoà giải 

nhưng trong thực tế, việc hoà giải các đương sự thường được tiến hành tại trụ 

sở Toà án. Có trường hợp các đương sự tự hoà giải với nhau trước rồi mới 

nhờ Toà án công nhận sự thoả thuận của họ. Trường hợp này, Thẩm phán 

vẫn phải thực hiện các thủ tục luật định như yêu cầu đại diện của các đương 

sự phải có mặt ở Toà án để xác nhận nội dung mà các bên đã thoả thuận; lập
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biên ban hoà giải thành với đầy ctú chữ ký của dại diện hợp pháp cho các bên 

và ra quyết định công nhận sự thoả thuận.

Thẩm phán phải ấn định neày cụ the đế tiên hành hoà giải. Kh i ấn định 

ngày hoà giải Thẩm phán phái tính tới: thời hạn tố tụng mà pháp luật quy 

định cho việc chuẩn bị xét xử vụ án kinh tế; khá năng triệu tập đương sự tới 

phiên hoà giái; khả năng bô trí địa điếm hoà giái; khá năng bố trí lịch công 

tác cua Thám phán. Thư ký Toà án.

Sau khi đã xác định ngày sẽ tiến hành hoà giải, Toà án gửi giấy mời 

cho đương sự. Giây triệu tập phái dược aửi cho đương sự hoặc người đại diện 

cúa đương sự một cách hợp lệ.

J.J.2. Thù tục tiến lìànli hoc) qicii

Trong thú tục hoà giải, Thám phán phai thực hiện các công việc sau:

/ '.  Kiếm tra sự có mật của ոհսոՀ người được triệu tập tới phiên hoà

ỊỊÌàÌ
Khoản 2 Điều 36 Pháp lệnh quy định: “Nguyên đơn, bị đơn, người có 

quvén lợi. nghĩa vụ liên quan phái có mặt khi hoà giải” . Bởi vậy, khi bắt đầu 

thú tục hoà giải. Thẩm phán phái kiểm tra sự có mặt của những người được 

triệu tập. Thẩm phán phải chú ý kiểm tra tư cách của những người được 

đương sự uý quyền tới phiên hoà giái. Thấm phán lưu ý nghiên cứu kỹ tính 

hợp pháp của văn bán uỷ quyền; nội dung và phạm vi của giấy uỷ quyển. 

Nêu đương sự hoặc người đại diện cua đương sự vắng mặt lần thứ nhất có lý 

do chính đáng thì Thẩm phán phải hoãn phiẽn hoà giải. Thú tục hoà giải 

không phái là phiên xét xứ chính thức nên khi hoãn phiên hoà giải, Thẩm 

phán không cần phái ra quyết định. Sau khi hoãn phiên hoà giải, Thẩm phán 

ân định một ngày hoà giái khác và gửi giấy triệu tập cho các đương sự.
Nếu nguyên đơn đã dược triệu tập lần thứ hai mà vẫn váng mặt tại 

phiên hoà giải thì Thẩm phán ra quyết định đinh chi việc giải quyết vụ án 

kinh tế theo điếm c khoán 1 Điếu 39 Pháp lệnh. Quyết định này có thể bị 

kháng cáo, kháng nghị.

P LT T G Q C V A K T  không quy định cách giái quyết trường hợp đương 

sự không phải là nguyên đưr) đã được triệu tập hợp lệ đến lần thứ hai mà vẫn 

vắng mật tại phiên hoà giải. Tinh huống này trong thực tiễn xét xử được các 

Thẩm phán vận dụng tương tự như quy định tại khoản 4 Điểu 44 

PLTTGQ CVADS để lập biẽn bàn hoà giải không được và ra quyết định đưa 

vụ án kinh tế ra xét xử.
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Nếu trong cùng vụ án có nhiều đương sự, nhưng khi tiến hành hoà mái 

có đương sự váng mặt. có đương sự có mặt, Thẩm phán phái càn nhắc trước 
khi quyết định hoãn phiẽn hoà ciái hay tiến hành hoà giái. Nếu xét tháy việc 

hoà giải giữa các đương sự có mặt không liên quan hoặc không ánh hườn» 

đến quyền và nghĩa vụ cùa đương sự vắng mặt thì Thám phán vẫn có the liến 

hành hoà giải giữa các đương sự có mặt. Trong trường hợp này kct quá hoà 

giải chi có giá trị pháp lý đối với những người tham gia hoà giải.

//. Phổ biến quyên và nghĩa vụ của các bên tronẹ khi hoà lỊÌái 

Bát dầu thủ tục hoà eiải, Thẩm phán phổ biến mục đích. Ý nchĩa của 

thú tục hoà giai và các quy định của pháp luật về hoà giái. Thám phán cần 
giải thích cho các đương sự biết những quyển và nghĩa vụ cúa họ khi hoà 

giải. V í dụ, quyền được nêu quan điểm, cách thức giải quyết tranh chấp; 

nghĩa vụ phải lắng nghe ý kiến của bên kia, nghĩa vụ giữ không khí thân 

thiện và thái độ hợp tác.

iii. Thứ tục lioà ÍỊUÍĨ

Trong thú tục hoà giải, thông thường nguycn đơn hoặc người đại diện 

nguyên đơn là người được trình bày ý kiến trước. Sau đó là phẩn trình bày 

của bị đơn, người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan. Thẩm phán có thể hướng 

dẩn các bên tranh chấp trình bày vân đề ngắn gọn, dễ hiếu, đúng trọng tâm. 

Thẩm phán phải tạo điểu kiện cho các bên bàn bạc, trao đổi ý kiến đế đi đến 

thống nhất cách thức giải quyết. V í dụ: tạm dừng để các bên ra ngoài bàn 

bạc, xin ý kiến người có thấm quyền quyết định...

Trong những vụ kiện phức tạp, dương sự yêu cầu Toà án giái quyết 

nhiều vấn đề, khi tiến hành hoà giải Thám phán lần lượt nêu từng vấn đề đế 

các bên tranh chấp bàn bạc, thoà thuận với nhau. Những vấn để nào (lược coi 

là mấu chốt của vụ án phái được giải quyết trước. Nếu các bên tranh chấp 

thống nhất được với nhau về cách thức giải quyết vấn đề mâu chốt đó thì các 

nội dung còn lại sẽ được giải quyết một cách dễ dàng. Kh i nêu vấn đề cần 

hoà giải, Thẩm phán có thể tóm tắt lại ý kiến cúa từng bên đẻ các bèn hiểu 

nhau và tìm đến tiếng nói chung. Khi vấn đề Thẩm phán nêu ra đã được các 

bên thống nhất ý kiến (hoặc không thống nhất được ý kiến) thì Thẩm phán 

chuyển sang vấn đề khác.

Thẩm phán phải giữ vai trò tích cực trong việc hoà giải các bên đuơng 

sự. Trong quá trình hoà giải, Thẩm phán có thể phân tích cho các bên thấy 

nội dung sự việc, nguyên nhân dẫn đến tranh chấp, các quy định cúa pháp
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luật liên quan đến nội du na tranh chấp dế các bên tự thấy dược cái đúng, cái 

sai của mình. Khi giải thích. Thấm phán cấn có thái độ khách quan, vô tư, 

khỏ ne áp đặt và tuyệt đói khõna được tiết lộ đườns lỏi xét xứ. Thám phán có 

quyền dưa vụ kiện ra xét xử tròn cơ sớ quy định của pháp luật nếu các bẽn 

khónụ tự thương lượng, hoà íiiái được với nhau. Bới vậy khi tiến hành hoà 

íiiái. Thẩm phán không nên đưa ra cách thức siái quyết cùa mình, dù chi để 

khuyên các hên nche theo. V ì điều này dề làm cho các bẽn suy đoán rằng đó 

chính là đườnsi lối xét xử của Toà án.

Khi hoà íiiái, các bên dươim sự có thế cane thẳng với nhau. Thám phán 

cần nhác nhớ các bên một cách nhẹ nhànu. lịch sự, tránh dùng lời lẽ nặng nể 

hav thè hiện uv quyền cùa Toà án. Thám phán cố găne tạo không khí cởi 

mớ. hiếu biết và hợp tác với các đương sự và giữa các đương sự với nhau. 

Nếu không khí buổi hoà giái quá càng thắng. Thẩm phán có thế xem xét đẽ’ 

tạm ngừng hoà giải và chuvén việc hoà iiiái sang một buổi khác. Khi thấy 

cán thiết, Thắm phán có thê tạo điều kiện cho các bên trao đổi riêng với 

nhau đế bàn bạc và thống nhài ý kiến.

iv. Lập hiên hán lioà íỊÌái vù ra quyết dinh
Khoán 3 Điều 36 Pháp lệnh quy định: “ Khi các đương sự thoá thuận 

được với nhau về việc giái quyết vụ án thì Toà án lập biẽn bán hoà giái thành 

và ra quvết định còng nhận sự thoá thuận của các đương sự và quyết định 

này có hiệu lực pháp luật. Trong trường hợp các đương sự không thể thoả 

thuận với nhau, thì Toà án lập biên bán hoà giái không thành và ra quyết 

định đưa vụ án ra xét xử” . Như vậv, khi tiến hành hoà giải các bên đương sự, 

dù hòa giải thành hay không thành, Toà án vẫn phải lập biên bản hoà giải.

Tliư ký là người có trách nhiệm lập biên bán hoà giải. Bicn bán hoà 
giài phái ghi rõ ngày, tháng, năm. địa điếm liến hành hoà giải; Toà án tiến 

hành hoà giải; họ tên Thẩm phán. Thư ký; tên, địa chí các đương sự, người 

đại diện cho đương sự tham gia hoà giải; những ý kiến trao đổi chính của các 

bôn; nội dung thoả thuận hoặc khôrm thoá thuận được giữa các đương sự. 

Khống giông biên bản lấy lời khai cùa đương sự và biên bản phiên toà, biên 

bán hoà giải không cần ghi chi tiết mọi diẻn biến tại phiên hoà giải. Biên bán 

hoà giải chí cần ghi những ý kiến trao đổi chính của các bên đương sự. Đối 

với biên bản hoà giái thành chi cần ghi những nội dung mà các bên đã thoả 

thuận được với nhau. Đối với biên bán hoà giái không thành, ghi lại những ý 

kiến mà các bên không thống nhất được với nhau.
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Biên bản hoà giải phái có dầy đú chữ ký của Thẩm phán, Thư ký và 

chữ ký của đương sự hoặc người đại diện của đương sự tham gia hoà giải,

Khi các đươne sự thoả thuận được với nhau. Thẩm phán cần xem xét 

lại tính hợp pháp của phương án thoá thuận. Nếu nội dung thoả thuận không 

trái pháp luật, không ảnh hưởng đến lợi ích của người thứ ba, các bèn hoàn 

toàn tự nguyện khi hoà giải thi Toà án lập biên bản hoà giải thành và ra ngay 

quyết định công nhận sự thoả thuận của các đương sự.

Mẫu quyết định công nhận sự thoá thuận cùa các đương sự trong tô 

tụng kinh tế tương tự mầu loại quyết định này trong tỏ tụng dân sự và về cơ 

bản, quyết định này phải có những nội dung sau:

- Tên Toà án ra quyết định, số quyết định, số thụ lý và ngày thụ lý vụ

- Ngày, tháng, năm ra quyết định;

- Cãn cứ ra quyết định: Biên bản hòa giải thành lập ngày, tháng, năm;

- Tên, địa chi của các đương sự; họ, tên người đại diện cho các đương 

sự tham gia hoà giải;

- Tóm tắt nội dung vụ kiện và những yêu cầu cúa đương sự;

- Phần quyết định công nhận những nội dung mà các dương sự đã thỏa 

thuận được với nhau;

- Mức án phí mà mỗi bẽn phải chịu.

Quyết định phải được Thẩm phán ký tên và đóng dấu. Bản sao quyết 

định được gửi cho Viện kiểm sát và cho các bên đương sự để thực hiện.

Toà án cần giải thích cho các đương sự biết là quyết định công nhận sự 

thoả thuận của các đương sự có hiệu lực pháp luật ngay; các đương sự không 

có quyền kháng cáo. Viện kiểm sát cũng không có quyển kháng nghị theo 

quyết định công nhận sự thoá thuận của các đương sự theo thú tục phúc 
thẩm.

Trường hợp các bên đương sự không hoà giải được với nhau thì Thẩm 
phán cho lập biên bản hoà giải không thành và ra quyết định đưa vụ án ra xét 
xử sơ thẩm.

3.4. Một sô vấn đề về hoà giải tại phiên toà sơ thẩm

P LT T G Q C V A K T  không quy định việc hoà giải các bên đương sự là 

bát buộc tại phiên toà kinh tế sơ thẩm. Nhưng do tầm quan trọng của hoà 

giải mà Hội đổng xét xử nên tạo điều kiện để các đương sự hoà giải với 

nhau. Để hoà giải đạt kết quả, các thành viên Hội đồng xét xử phải nắm
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vửmi các tình tiết liên quan tới vụ án. bời vậy việc hoà giải tại phiên toà 

thườna được tiên hành sau thu tục xét hoi hoặc sau thú tục tranh luận. Tuy 

nhicn. vào bát kỳ lúc nào trên phién toà, các đương sự cũng có thể hoà giải 

với nhau.

Điều 50 Pháp lệnh quy định: "Tại phicn toà... nếu các đương sự thoả 

thuận dược với nhau về việc giai quyết vụ án. thì Hội đồng xét xừ ra quyết 

định công nhận sự thoà thuận cua các đương sự. Quyết định này có hiệu lực 

pháp luật” . Như vậy tại phiên toà kinh tẽ sơ thấm, nếu các đương sự thoả 

thuận dược với nhau cách thức ciái quyết tranh chap thì Hội đổng xét xử ra 

Quyết định cóng nhận sự thoà thuận chứ không ra bán án. Trong thù tục hoà 

ciái tại phiên toà, Toà án không phái lập biên bản hoà giải thành (hoặc 

khõnc thành) vì mọi diễn biên tại phiên toà đã được ghi nhận trong biên bản 

phién loà.
Quyết định công nhận sự thoá thuận của các đương sự phải có chữ ký 

của tát cá các thành viên trong Hội đồng xét xứ. Bán sao quyết định được gửi 

cho Viện kiểm sát và các đương sự. Quyết định này có hiệu lực pháp luật 

ngay, các đương sự không có quyển kháng cáo, Viện kiểm sát không có 

quyến kháng nghị ở trình tự phúc thám.

3.5. Một sô vấn đé về hoà giải vụ án kinh tê ờ  Toà án cấp phúc
thám

P LT T G Q C V A K T  không quy định cụ thè ve thú tục hoà giải tại Toà án 

cáp phúc thám. Bơi vậy nhiều ván đé liên quan đến hoà giải trong giai đoạn 

tỏ tụng này còn đang bỏ ngỏ. V í dụ: Việc hoà giái trước khi mở phiên toà 

phúc thám có phái là một thu tục bát buộc hay khổng? Thú tục tiến hành hoà 

giai như thè nào? Khi các đmmg sự hoà giãi dược với nhau tại phicn toà 

phúc thẩm thì Toà án cấp phúc thám sẽ ra quyết định công nhận hay ra bản 

án? Hiệu lực pháp lý của bàn án sư thẩm như thê nào trong trường hợp các 

đương sự hoà giái được với nhau?...

Đicu 2 Pháp lệnh quy định: "... Các đưomg sự có quyền hoà giải với 

nhau” . Như vây các đương sự có thê hoà giái cá ờ thú tục phúc thẩm. Tuy 

nhiên Toà án cấp phúc thẩm không bát buộc phái tiến hành hoà giải các 

dương sự. Cũng cần lưu ý rằng, trong thực tiễn xót xử phúc thẩm sô lượng vụ 

việc được các bên hoà ciái ở thủ tục phúc thẩm không nhiồu. Trong nãm 

1999, các Toà phúc thẩm TAN D  tối cao đã eiải quyết 112 vụ, trong số đó đã 

xét xử 111 vụ: xứ y án sơ thấm 27 vụ. đình chi việc giải quyết 9 vụ.
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Việc hoà giải các đương sự ớ thú tục phúc thám về cơ bán không có eì 

khác so với việc hoà giải ờ thú tục sơ thẩm. Nếu các dương sự hoà aiái được 
với nhau trước khi mở phiên toà phúc thám thì Toà án lập biên bàn hoà giái 

thành và ra Quyết định cône nhận sự thỏa thuận cùa các dươtic sự. Quyết 

định này có hiệu lực pháp luật nạay.

Điều 69 Pháp lệnh quy định: “ Phiên toà phúc thám được tiên hành 

theo các thú tục như phiên toà sơ thám...” . Như vậy tại phiên toà phúc thẩm, 

nếu các dương sự hoà iiiái được với nhau thì Hội đổng xét xử ra Quyết định 

công nhận sự thoả thuận của các đươne sự. Quyết định này có hiệu lực pháp 

luật ngay.

4. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN cứ u  Hổ sơ  v ụ  ÁN KINH TÊ

4.1. Mục đích và nội dung cùa việc nghién cứu hổ sơ vụ án kinh tế.

4.1.1. M ục đích nghiên cứu hổ sơ.
Nghiên cứu hồ sơ vụ án kinh tê khònc phai là một uiai đoạn tô tụng 

độc lập mà chi là hoạt động mana tính nghể nehiệp cùa những naười tham 

gia giái quyết vụ án kinh tế. Đối với Thám phán được phân công giải quyết 

vụ án. việc nghiên cứu thường được tiến hành trong khi xãy dựne hồ sơ vụ 

án. Đối với Thẩm phán trong Hội đồng xét xử. do khỏmi trực tiếp xây dựng 

hồ sơ mà việc nghiên cứu hồ sơ thường dược bát đầu khi hồ sơ đã được xây 
dựng hoàn chinh.

Nghiên cứu hổ sơ vụ án hướng tới các mục đích sau:

- Giúp Thám phán nám vững nội dung vụ án;
- K ịp  thời phát hiện và xứ lý những sai sót gặp phái trong quá trình xây 

dựng hồ sơ;

- Khảng định tính đầy đú, tính chính xác cúa các chứng cứ trong hồ sơ;
- Chuấn bị tốt cho việc xét xứ vụ án tại phiên tòa sư thám.
4.1.2. Nộ i dung nghiên cứu hồ sơ vụ án kinh té
Khi nghiên cứu hồ sơ vụ án kinh tế, Thẩm phán cần phái làm rõ các 

vấn đề sau đáy;

- Thám quyến xét xứ của Tòa án.

- Thời hiệu khới kiện.

- Tư cách những người tham gia tô' tụng và đại diện của họ tại Tòa án.

- Tính hợp lệ, đầy đủ, chính xác của các chứng cứ, sự cần thiết phái 
thu thập hay xác minh thêm chứng cứ.
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- Luật nội dung được áp clụne đẽ’ ỉĩiái quyết tranh chấp.

- Tính hợp pháp cua quan hệ pháp luật từ đó phát sinh tranh chấp.

- Các căn cứ đế quy định trách nhiệm tài sán cho bén vi phạm nghĩa vụ.

4.2. Phương pháp nghiên cứu hổ so

Khi nchién cứu hổ sơ vụ án kinh lè. Thâm phán phải nghiên cứu theo 

phươne pháp, trình tự nhất định. Một plurơm: pháp nghiên cứu khoa học sẽ 

giúp Thám phán nhanh chónc làm chu hổ sơ. nám vững các tình tiết của vụ 

án, tránh được nhữníi sai sót trone quá trình iiiãi quyết vụ án. Thực tiền xét 

xử các vụ án kinh tê biết tới một sô cách thức ntihiẽn cứu hổ sơ sau đây:
4.2.1. Nghiên cứu hổ sơ theo các bước tó tụng.

Tron2 cách thức rmhiên cứu này. Thám phán lần lượt nghiên cứu các 

tài liệu, chứng cứ mà Tòa án thu thập được trons từng bước tiến hành tố 

tụnu. V iệc nuhiõn cứu hồ sơ được bát đầu từ dơn khới kiện, các tài liệu mà 

níiuyên dơn nộp cùnti ւեու kiện; ý kiến trá lời hãng văn bán của bị đơn, người 

có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan nộp cho Tòa án sau đó là lời khai cùa các 

đươiiíi sự, kết luận giám dinh và các lài liệu khác liên quan đến vụ kiện. 

Cách nghiên cứu hồ sơ này tỏ ra phù hợp với Thấm phán được phân công 

giải quyết vụ án là người trực tiếp xây dựrm hổ sư. Khi thu thập dược tài liệu, 

chứng cứ Thám phán nghiên cứu đè kịp thời điều chính hoạt động tỏ lụng 

của mình. Nhưns khi hồ sư vu án đã hoàn chinh thì phương pháp nshiên cứu 

này tỏ ra kém hiệu quá bới không thây dược mối liên hệ giữa các tài liệu, 

chứng cứ trong hổ sơ vụ án.
4.2.2. Nghiên cứu hồ sơ theo trình tụ  thò i g ian  xảy ra các sự kiện 

liên quan đến vụ án.
Trong cách thức nghiên cứu này. trước hốt Thẩm phán nghiên cứu cơ 

sớ pháp lý làm phát sinh các quyền và nuhĩa vụ bị vi phạm và dẫn tới tranh 

châp như: vãn bán hơp đồne kinh tế (đối với tranh chấp hợp đồng kinh tế), 

điểu iệ công ty (đối với tranh chap cònu ty) sau đó nghiên cứu đến những 

chứmi cứ thế hiện việc thực hiện các quyền, nahĩa vụ đó; quá trình khiếu nại 

hoặc thươns lượne, hòa ạiái siĩra các bên vé sự vi phạm: những yêu cầu cụ 

thê mà các đươriíi sự nhờ Tòa án iiiãi quyết . Ưu điếm của cách thức nahiên 

cứu nay là Thám phán nắm vữniỉ nội duniỉ vụ án. thây rõ nguyên nhân xáy ra 

tranh chấp.
4.2.3. Nghién cứu hổ sơ theo từng nhóm vấn dé làm rõ

Tronc phirơna pháp nghiên cứu này. Tham phán thường phán ra các
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nhóm vấn dé và tiến hành nghiên cứu theo từng vàn dể đó. V í dụ; nhóm vân 

đề liên quan đến thú tục tố tụng (thẩm quyền, thời hiệu khới kiện, tư cách 

những người tham gia tô tụng, tư cách người đại diện của các đương sự); 

nhóm vấn đề liên quan đến nội dung vụ kiện (xác dịnh quan hệ đang tranh 

chấp, những quyền và lợi ích của các bèn được pháp luật báo vệ, hành vi vi 

phạm cùa một hoặc các bèn: những thiệt hại xay ra đối với bèn bị vi phạm; 

nguyên nhân dẫn tới vi phạm).

Các nghiên cứu hồ sơ này giúp Thấm phán đánh giá một cách toàn 

diện những vấn đề đến vụ án và thủ tục giải quyết vụ án, đặc biệt các tình 

tiết của vụ án được xem xét dưới nhiểu góc độ, trong mối quan hệ đối chiếu, 

so sánh với các chứng cứ khác nhau.
4.2.4. Nghiên cứu hổ sơ theo từng tập tà i liệu  có trong hổ sơ vụ án.

Trong cách nghiên cứu này, Thẩm phán thường nghiên cứu đồng thời 

đơn kiện và các tài liệu nộp kèm đơn kiện; hồ sơ hoạt động cùa các hên 

đương sự (điều lệ, giấy chứng nhận đãng ký kinh doanh, quyết định bổ 

nhiệm giám đốc...); các vãn bản uỷ quyển tham gia tố tụng của người đại 

diện cho đương sự; vãn bàn hợp đồng tùng các phụ lục hợp đóng; những tài 

liệu về quá trình thực hiện hợp đồng; các biên bán lây lời khai của đương sự.

Mỗi phương pháp nghicn cứu có những ưu điểm và hạn chế riêng. Phụ 

thuộc vào vai trò của Thẩm phán trong vụ án, khá năng cùa từng Thẩm 

phán, tính chất vụ án, Thẩm phán có thê lựa chọn một phương pháp này hoặc 
phương pháp khác hoặc sử dụng phối hợp nhiều phương pháp khác nhau đõ 

nghiên cứu hồ sơ. Nhung dù sứ dụng phương pháp nào đi chăng nữa, khi 

nghiên cứu hồ sơ vụ án kinh tế, Thấm phán vẫn phái đám báo làm rõ được 

các nội dung cần nghiên cứu như đã đé củp ở mục trên.

Những Thẩm phán có kinh nghiệm thường sứ dụng đan xen các cách 

thức nghiên cứu hồ sơ khác nhau. Để làm rõ một nội dung nào đó của vụ án. 

Thẩm phán có thè phái nghiên círu nhiều loại giấy tờ, tài liệu trong hổ sơ. Và 

ngược lại, khi nghiên cứu một loại tài liệu trong hồ sơ, Thẩm phán có thê 

làm rõ được nhiéu nội dung liên quan đến vụ án.

Kh i nghiên cứu hồ sơ, Thẩm phán nên ghi tóm tắt những nội dung 

quan trọng với sự chỉ dẫn rõ ràng số bút lục đẽ’ tiện cho việc tra cứu sau này.

4.3. Trình tự nghiên cứu hồ sơ vụ án kinh té.

4.3.1. Nghiên cứu đơn kiện

Thú tục giải quyết vụ án kinh tế được bắt đầu bằng đơn kiện do đương
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sự nộp tại lo a  án. Bởi vậy việc mihiên cứu hổ sơ vụ án của Thẩm phán cũng 

nên bát dầu từ đơn kiện. Khi rmhiên cứu dơn kiện, Thẩm phán cần lưu ý các 

ván đề sau:

(ị) Vé hình thức: Đơn kiện phái hãn Lĩ văn bàn với các nội dung quy 

định tại Điểu 31 PLTTG Q CVAKT . Đơn kiện phái ghi rõ ngày viết đơn. 

Ne ười ký dơn kiện phái là naười đại diện hợp pháp của đương sự. Đại diện 

hợp pháp có thế là đại diện theo pháp luật hoặc dai diện theo uỷ quyền.

(ii) Về nội dunc: Thám phán phái nghiên cứu kỹ phần trình bày nội 

dung tranh chấp. Phấn này niiuvén dơn thườn2 tóm tắt lại quá trình các bèn 

tranh chấp tham gia quan hệ và thực hiện các quvén và nghĩa vụ phát sinh từ 

quan hệ đó. Nội dune này có thế nsuvên đơn trình bày theo ý kiến chú quan 

của mình bới vậy Thẩm phán chi tham khao. Đe làm rõ sự thật khách quan. 

Thấm phán phái phối hợp nghiên cứu nội duns’ hợp đồng kinh tế, các giấy tờ, 

tài liệu liên quan tới việc thực hiện hợp đổng đó.

Thám phán cần xem trong đơn kiện có đề cập tới việc khiếu nại của 

bên bị vi phạm với bén vi phạm hay quá trình thương lượng, hòa giải giữa 

các bên hay không. Trong nhiều quan hệ pháp luật, bên có quyền lợi bị vi 

phạm không khiếu nại trong thời hạn khiếu nại thì mất quyén khởi kiện Việc 

xem xét quá trình thương lượrm, hòa giái giữa các bên giúp Thẩm phán nắm 

vững hơn các tình tiết của vụ án. hiếu được tâm tư, nguyện vọng của các bên 

dê có thò tiếp tục áp dụng các biện pháp hòa siài khác.

Thám phán cần nghiên cứu kỹ các yêu cầu nguyên đơn đưa ra trons 

đơn kiện và trong những lần sửa dổi, bổ sung dơn kiện. Các yêu cầu của 

đưưnc sự phái cụ thê, rõ ràng. Từ các yêu cầu của nauyên đơn mà Thẩm 

phán xác định được giá trị tranh chấp, một tiêu chí quan trọng đè phân định

thám quyển xét xử sơ thẩm cúa Tòiì án cấp huyện hay Tòa án cấp tinh.
4.3.2. Ngh iên cứu vãn bán hợp đóng (dối với vụ án phát sinh từ 

tranh chấp họp đồng k inh  tế)

Vãn bán hợp dồng là nguồn chứng cứ quan trọng khi Tòa án giái quyết 

tranh chấp hợp đồng. Bới vậy. Thám phán cán phái nghiên cứu kỹ lưỡng vãn 

bản hợp đồng.

Khi nghiên cứu vãn bản hợp đổng. Thám phán cán lưu ý làm rõ tính 

chất của hợp đồng: hợp dong mua, bán hay hợp đồng liên doanh liên kết 

kinh tế; hợp đồng góp vốn hay hợp đồng vay: hợp đồng xây dựng hay hợp 

đồng vận chuyên... Tính chất của hợp done sẽ quyết định đến đường lối giải
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quyết tranh chấp hợp dồng đó. V i dụ. Nếu là hợp đổng mua bán thì người 

mua phái thanh toán đầy đù tiền hàng cho người bán. Nhưng nếu là hợp 

dồng liên kết kinh tế thì các bên phái cùng gánh chịu rủi IO. Tính chát hợp 

đồng không phụ thuộc vào tên gọi của hợp đồng đó mà do nội dung cứa hợp 

đồng quyết định.

Sau khi làm rõ được tính chát hợp đồng. Thám phán cán làm rõ hợp 

đồng giữa các bèn có hiệu lực hay không? Đè khẳng định điều này. Thám 

phán cần xem hợp đồng kinh tế dược ký kết giữa các bên có rơi vào các 

trường hợp vô hiệu quy định tại Điều 8 P LH Đ K T  hay không. Cụ thể là:

- Thẩm phán cán xem xét nội dung mà các bên thòa thuận trong hợp 

đồng có vi phạm điều cấm của pháp luật không. Thẩm phán cần lưu ý đến 

điều khoản đối tượng cúa hợp đồng để kháng định các bên có thỏa thuận 

thực hiện các công việc bị pháp luật cấm thực hiện như mua bán hàng câm. 

sản xuất, tiêu thụ hàng giả, vận chuyển hàng cấm lưu thông, dịch chuyên tài 

sản trái phép... hay không? Những điều cấm của pháp luật có thê dược quy 

định trong nhiều văn bản pháp luật khác nhau.

- Thẩm phán cần phải xem các bèn trong hợp đồng có đãng ký kinh 

doanh đé thực hiện cống việc đã thỏa thuận hay không? Đê khảng định diều 

này, Thẩm phán cần làm rõ các nghĩa vụ cụ thế mà mỗi bèn phái thực hiện 

trong hợp đồng là gì? Đê thực hiện nghĩa vụ đó, doanh nghiệp có cần đãng 

ký kinh doanh hay không?

- Thẩm phán cần phái lưu ý xcm đại diện các bên ký hợp đổng có đúng 

thẩm quyền hoặc có hành vi lừa dôi hay không? Nếu người ký hợp đổng 

không phải là người đại diện theo pháp luật của các bên thì Thẩm phán phái 

xem người đó có được sự uỷ quyền hợp pháp hay không? V iệc uỷ quyền có 

thể được thực hiện theo từng vụ việc cụ thổ hoặc uỷ quyền thường xuyên. 

Thẩm phán cần nghiên cứu kỹ vãn bàn uỷ quyền, điều lệ hoạt động của 

doanh nghiệp, quyết định mờ chi nhánh, vãn phòng đại diện, bản phân còng 

công tác giữa các chức danh quản lý doanh nghiệp, hợp đồng thuê giám 

đốc... để xác định rõ thẩm quyển đại diện và phạm vi thẩm quyển đại diện.

Thực tế có nhiều trường hợp khi ký hợp đồng, người ký không có giấy 

uỷ quyền nhưng hợp đồng đã được các bên chấp nhận và tại Tòa án các bên 

cũng không yêu cầu tuyên bô' hợp đồng vô hiệu thì Thẩm phán nên thừa 

nhận hiệu lực hợp đồng và giải quyết tranh chấp.

Nếu hợp đồng kinh tế được ký kết giữa các bên rơi vào một trong các
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trườniỉ hợp bị pháp luật coi là võ hiệu toàn bộ thì Tòa án tuyên bò hợp đổng 

vô hiệu toàn bộ và xử lý theo quy dinh tại Điéu 39 PLHĐKT.
Trường ỉiơp hợp done kinh tô có hiệu lực pháp luật, Thám phán cần 

nghiên cứu kỹ nội dung hợp đổng dê xác định dược những quyền và nghĩa 

vụ cụ thế của tùng bèn phát sinh từ quan hệ hợp đổnu. Thám phán nên đặt 

biệt lưu ý tới những nội dung có liên quan đến tranh chấp. V í dụ, các bẽn 

đang tranh chấp về chát lượng hàng hóa thì Thẩm phán cần phái làm rõ chất 

lirựnu hàng hóa được các bén quy dinh như thế nào trong hợp đổng.

Kh i nghiên cứu nội dung hợp đồng. Thám phán không nên chi dựa vào 

câu chữ của hợp đồng mà nên phối hợp xem xét ý chí chung cúa các bên đế 

hiéu ban chất vấn đề. Các điểu khoản trong hợp đồns phái dược hiếu trong 

mối liên hệ với nhau, sao cho ý nshĩa cùa các điều khoán đó phù hợp với 

toan bộ nội dung hợp đổng.

Ngoài văn bán hợp đồng kinh tế, Thẩm phán cần nghiên cứu các phụ 

lục hợp đồng (nếu có), những thỏa thuận thay đổi một số nội dung hợp đồng 

hay biên bản thanh lý hợp dồntỉ. v ề  nguyên tác, những người ký phụ lục hợp 

đổng hay ký biên bản thanh lý hợp đồng cũng phái là người đại diện hợp 

pháp của các bên. Phụ lục hợp đồng chi có giá trị khi nó đi liền với hợp đồng 
chính.

4.3.3. Nghiên cứu các giấy tờ, tài liệu trong hổ sơ hoạt động của 
đươìtg sự.

Đương sự trong các vụ án kinh tê thường là các loại hình doanh 

nghiệp. Doanh nghiệp cũng có hồ sơ hoạt động riêng của mình. Nghiên cứu 

hổ sơ hoạt động của đương sự giúp Thẩm phán nắm bát được nhiểu thòng tin 

liên quan đến tư cách dương sự. tư cách người đại diện tham gia tố tụng, đại 

diện ký kèt hợp đồng. Đối với vụ án phút sinh tù tranh chấp giữa công ty với 

thành viên công ty hoặc giữa thành viên công ty với nhau liên quan đến việc 

thành lập, hoạt động và giái thê công ty thì việc nghiên cứu hổ sơ hoạt động 

cúa công ty lại càng quan trọng.

Về cơ bản, hồ sơ hoạt động của dưưng sự bao gồm: Quyết định (hoặc 

giấy phép) thành lập, giấy chứng nhận đãng ký kinh doanh (nếu đưưng sự là 

doanh nghiệp), giấy phép kinh doanh hoặc chứng chỉ hành nghề (nếu doanh 

nghiệp kinh doanh ngành nghé mà pháp luật yêu cầu phải có giấy phép hoặc 

chứng chi hành nghề), điều lệ hoạt động, quyết định bổ nhiệm (hoặc biên 

bán bầu) người đại diện cho doanh nehiệp. các quyết định hoặc nghị quyết
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của cơ quan quán lý doanh nghiệp, các loại sổ sách của doanh nghiệp.

Nahiên cứu các giấy từ trong hồ sơ hoạt động cùa dươntỉ sự, Thám 

phán sẽ nắm được các thông tin sau dây:

- Tên, địa chỉ trụ sớ chính của đươn2  sự, địa chỉ chi nhánh, vãn phòng 

đại diện (nếu có);

- Ne ười đại diện theo pháp luát cùa đương sự.

- Ngành nghề kinh doanh của các bên (đối với vụ án phát sinh từ tranh 

chấp hợp đổne kinh tê);

- Tên, địa chí của thành viên, quyén-và nghĩa vụ cụ thê của các thành 

viên công ty, nẹuyên tác eiái quyết tranh chấp giữa các thành viên (đối với 

vụ án phát sinh từ tranh chấp trong nội bộ công ty).
4.3.4. Nghiên cứu giấy uỷ quyên tham g ia tô tụng
Như phần trẽn đã trình bày, đương sự trong các vụ án kinh tế thường là 

các pháp nhân. Pháp nhân thực hiện quyén và nghĩa vụ tô tụng thông qua 

người đại diện theo pháp luật hoặc theo uỷ quyền. Trườna hợp đại diện theo 

uỷ quyền thì Thẩm phán phái nghiên cứu kỹ giấy uý quyển.

- Về hình thức: Theo quv định cúa pháp luật thì việc uỷ quyền tham 

gia tô' tụng phái được làm thành vãn bán. Nếu đương sự uỷ quyén là cá nhàn 

thì văn bán uỷ quyén phải được cơ quan công chứng Nhà nước hoặc Uy ban 

nhân dân xã, phường, thị trân chứng thực. Nếu đương sự uỷ quyén là pháp 

nhân thì văn bản úy quyền phái được người đại diện theo pháp luật của pháp 

nhân chứng thực và có đóng dấu của pháp nhân.
- Về nội dung: Thấm phán cần nghiên cứu nội dung giấy uý quyền đẽ 

xác định chính xác phạm vi uỷ quyển và thời hạn uý quyền. Nhiều trường 

hợp đương sự chỉ uý quyền cho người đại diện thực hiện một số hoạt động 

(V í dụ, cung cấp chứng cứ, thực hiện việc khai báo) hoặc chi tham gia một 

giai đoạn nào đó của thủ tục tố tụng (V í dụ, tham gia hòa giải, tham gia 

phiên tòa sơ thẩm...). Trong trường họp người uỷ quyền thay đổi nội dung uỷ 

quyền thì cũng phải làm thành vãn bản có chứng thực hoặc chứng nhận như 

khi uỷ quyển.

Khi nghiên cứu văn bản uỷ quyền, Thẩm phán cần lưu ý người được uỷ 

quyền có thuộc đối tượng bị cấm không được làm đại diện tham gia tố tụng 

không? Về vấn đề này, Thẩm phán có thể tham khảo Nghị định số 03/HĐTP 

ngày 19/10/1990 của Hội đồng Thẩm phán T A N D  tối cao về người đại diện, 

người bảo vệ quyền lợi cùa đương sự.
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4.3.5. Nghiên cứu bién hán láv lỏ i khai
Việc nghiên cứu biên han  lây lời k h a i  giúp 'lliam  phán xác định được 

dòi tuợne chứne m inh tron2 MI án.

Thông thường, Thẩm phán ntihièn cứu biên bán lấv lời khai của 

Iiiiuvén dơn trước, sau đ ó  là bién bán láy lời khai cùa  hị đơn và người có  

quyên lợi, nghĩa vụ liên quan. Tuv nhiên, trorm thực tẽ, Thẩm phán không 

nhài thiết phái tuân thú nghiên cứu biên ban cứnu nhác như vậy. Thám phán 

có thô dồng thời nghiên cứu biên bán láy lời khai của nẹuyên đơn. bị đơn, 

người có nguyền lợi nghĩa vụ liên quan tronti mối quan hệ đối chiếu, so sánh 

với các chứrni cứ khác để làm rõ các vấn đố cán chứng minh.Thấm phán cần 

xác định nhữns vân đề nào cán làm rõ iroim vụ án và tiến hành nghiên cứu 

biên ban lây lời khai theo các nhóm ván lie dỏ. Các đương sự bao giờ cũng 

cune cấp những lời khai có lợi nhất cho họ, bứi vậy khi nghiên cứu biên bản 

lây lời khai, Thẩm phán cần đòi chiếu lời khai cua các đương sự với nhau; 

lời khai cua dương sự với lời khai cua nu ười làm chứng; đôi chiếu lời khai 

cua đinma sự. của người làm chứng với các giấy tờ tài liệu khác có trorni hổ 

sơ vụ án.

Khi nghiên cứu lời khai cua rmười có quvén lợi. nghĩa vụ liên quan. 

Thám phán cần xác định xem yêu cầu cùa họ là iù, quan hệ giữa yêu cầu cùa 

người liên quan với vụ án, yêu cáu của họ là độc lập hay phụ thuộc vào vêu 

cáu cúa rnzuycn đơn, bị đơn; có cơ sở để chấp nhận (hoặc bác) các ycu cầu 

đó hay không?

Nếu trong hồ sơ vụ kiện có biên bán lấy lời khai của người làm chứng 

thì Thám phán cũng phái nghiên cứu kỹ lời khai cùa họ. Nếu trong vụ án có 

nhiều người làm chứng thì Thẩm phán phái lán lươt nghièn cứu lời khai của 

từnu người. Kh i nghiên cứu biên bán lấy lời khai cùa người làm chứng. 

Thẩm phán thường nghiên cứu lời khai của người làm chứng chứng minh 

cho ý kiến của nguyên đơn trước, sau đó đến lời khai của người làm chứng 

chứng minh cho ý kiến của bị đơn và người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan.

Khi nghiên cứu lời khai của người làm chứng, Thẩm phám cần lưu ý 

xem xét quan hệ giữa người làm chứng với các đương sự, lợi ích của người 

làm chứng trong vụ kiện, những điếm mâu thuẫn trong lời khai của người 

làm chứng với lời khai của các dương sự và các chứng cứ khác trong hồ sơ 

vụ án... để dánh giá tính chính xác, dộ tin cậy trong lời khai của người làm 

chứng.
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4.3.6. Nghiên cứu các giàv tờ, tài liệu khác liên quan đến vụ án.
Hổ sơ vụ án kinh tê còn bao gồm nhiều loại giấy tờ. tài liệu khác nhau 

với siá trị chứng cứ khác nhau.

Các giấy tờ. tài liệu này có thể được Thẩm phán nghiên cứu riène hiệt 

hoặc dồng thời khi nghiên cứu biên bản lấy lời khai của đương sự và ncười 

làm chứne để làm rõ time vân đề cần chứng minh. Giây tờ, tài liệu có liên 

quan đến vụ án có thế là các hóa đơn, chứng từ, sổ sách kế toán cùa doanh 

nehiệp, phiêu thu, phiêu chi, cône vãn trao đổi giữa các bên, kết luận giám 

định, khiếu nại của bạn hàng, biên bản định aiá tài sản. biên bán đối chất, 

biên bán aiao nhận hànỉĩ hóa, sản phẩm...

Kh i nghiên cứu những giấy tờ. tài liệu này, Thẩm phán cần lưu ý tới 

nguồn gốc hợp pháp và mức độ tin cậy của tài liệu; sự liên hệ giữa các giây 

tờ, tài liệu này với các vấn đề cần chứng minh.

Đổi với kết luận eiám định. Thẩm phán phải nghiên cứu kỹ nội dune 

cua két luận, xem xét tính khách quan, tính khoa học của quá trình thực hiện 

việc giám định, sự đầy đủ và tính chính xác của các tài liệu giám định:

Đối với các tài liệu dịch từ tiếng nước ngoài. Thẩm phán cần xem xét 

tính khách quan cúa người dịch và tính chính xác của tài liệu dịch.

Đối với biên bàn định giá tài sản, Thẩm phán phải xem tính hợp pháp 

của việc thành lập Hội đồng định giá, quyết định định giá cúa Hội đổng, sự 

phù hợp giữa giá tài sản theo kết luận cùa Hội đổng định giá và giá tài sàn 

trên thị trường tại thời điểm định giá.

5. PHIÊN TOÀ KINH TỂ s ơ  THAM

5.1. Chuẩn bị cho việc mở phiên toà
5.1.1. Lên lịch  xét xử
Sau khi đã tiến hành điều tra, thu thập chứng cứ và tổ chức hoà giải 

nhưng không thành, cẩn tiến hành ngay bước chuẩn bị cho việc đưa vụ án ra 

xét xử bằng việc ra quyết định đưa vụ án kinh tế ra xét xử (Điều 36) vào thời 

gian đã dự kiến trước. Trong thực tế, quyết định đưa vụ án kinh tế ra xét xử 

được chuyển giao cho các bên đương sự ngay sau khi tiến hành hoà giải 

không tliành.
Nội dung quyết định phải ghi đầy đủ họ tên những người tiến hành tô 

tụng như: Thẩm phán, Hội thẩm nhân dân, K iểm  sát viên (nếu V iện kiểm sát 

có yêu cầu tham gia phiên toà), Thư ký phiên tòa.

438



5.1.2. Làm  việc với Viện kiếm sát, H ó i thấm nhãn dán va luật sư

- Đói với Viện kiểm sát
Trường hợp Viện kiểm sát yêu cầu tham cia phiên toà thì Toà án phái 

chuvén hồ sơ cho Viện kiếm sát nsihiên cứu để chuẩn bị cho việc tham gia 

phiẽn [oà trong thời hạn 5 ngàv. Hổ sơ vụ án cũng có the được chuyển cho 

Viện kiếm sát đế nghiên cứu trước khi có quyết định đưa vụ án ra xét xử.

Nếu giữa Toà án và Viện kiếm sát có ý kiến khác nhau về đánh giá 

chứng cứ, về hướng giãi quyết vụ án thì trong giai đoạn này giữa Kiểm sát 

viên và Thẩm phán phụ trách vụ án cần có sự trao đổi trước. Viện kiểm sát 

có the trao đổi trực tiếp hoặc bần2 vãn bản với Toà án về những vấn để cần 

điều tra bổ sung. Toà án có trách nhiệm kịp thời đáp ứng yêu cầu của V iện 

kiêm sát vể điều tra bổ sung. Trong trườnc hợp thấy có thể điều tra bổ sung 

được tại phiên toà thì Toà án thôns báo cho Viện kiểm sát biết, khi cần thiết 

có thế báo cáo lãnh đạo hai ngành để giái quyết. Nếu sau khi đã trao đổi ý 

kiến mà vẫn chưa có sự nhất trí thì từng ngành vẫn tiến hành công việc theo 

thẩm quyén cùa mình.

- Đối với Hội thẩm nhân dân

Đổng thời làm việc với Viện kiểm sát thì Toà án phái liên hệ với Hội 

thẩm nhân dân và sắp xếp thời gian cho Hội thẩm nhân dân nghiên cứu hồ 

sơ, trao đối với Hội thẩm nhân dân về những vân đề vướng mắc nếu có trong 

quá trình Hội thẩm nhàn dân nghiên cứu hồ sơ. đê trên cơ sở đó thống nhất 

với Hội thẩm nhân dân vể những nội dung cơ bán sẽ đưa ra xét hỏi tại phiên 

toà.

- Đôi với luật sư

Toà án phải gửi quyết đinh đưa vu án ra xét xử cho luât sư nhằm bảo 

đảm sự có mặt của họ tại phiên toà đê’ họ thực hiện nhiệm vụ bảo vệ quyền 

lợi hợp pháp cho đương sự mà họ bảo vệ.

- Đối với các bên tham gia tố tụng

Trên thực tế, ngay khi Toà án giao quyết định đưa vụ án ra xét xử cho 

các đương sự thì giao luôn cả giấy triệu tập họ đến phiên toà.
5.1.3. Nghiên cứu hồ sơ và chuẩn bị hồ sơ cho việc xét xử tại phiên

toà

Đây là một bước quan trọng, ảnh hưởng lớn đến kết quả xét xử tại 

phiên toà. Thẩm phán phải rà soát lại toàn bộ hồ sơ để bảo đảm là hồ sơ đã 

thực sự đầy đủ. chặt chẽ, nhằm mục đích tập hợp được những vấn đề cần làm
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sána tỏ tại phièn toà dể việc áp dụrm pháp luật dược chính xác, dime đán và 

khách quan nhằm ra được một ban án đúnc đán và có sức thuyết phục đồi 

với các bên đương sự.

Thực tè trorm giai đoạn điểu tra. thu thập chứng cứ, Thẩm phán đã phải 

dồna thời nghiên cứu hổ sơ, nehièn cứu pháp luật áp dụng. Đen eiai đoạn 

chuẩn bị cho việc mớ phiên toà thì chú yếu là rà soát, sắp xếp lại hổ sư một 

cách khoa học như: sắp xếp thành một tập riêng các tài liệu cúa nguyên dưn. 

cùa bị dơn, cúa rmười có quyền và nghĩa vụ liên quan, các tài liệu tố tụng để 

đánh bút lục. Cóng việc này hết sức cần thiết để phục vụ cho quá trình xct 

hòi tại phiên toà khi cần trích dẫn bút lục trong hổ sơ đế biết được các bên 

tham gia tố tụne xuất trình tài liệu, chứng cứ đã đầy đủ chưa, nếu phát hiện 

còn thiêu phái yêu cầu bổ sung nsay (ví dụ như có thế thiếu tài liệu về hổ sư 

pháp nhãn, vé vãn bản uý quyền, vể chứna cứ chứng minh...).

Tiếp theo là việc chuẩn bị đề cương xét hỏi tại phiên toà. Thấm phán 

phải hình thành được những nội dung cơ bán sẽ được lần lượt đưa ra xét hỏi 

và làm sáng tỏ tại phiên toà. Trẽn thực tế, để tránh tình trạng một vân dể lặp 

di lặp lại, mỗi nội dung cần xét hỏi phai trích dẫn hồ sơ đẽ khi xél hỏi đến 

nội dune nào là xong dứt điếm nội dung đó. Để cương xét hỏi được chuẩn bị 

cụ thê, cán thận sẽ là yếu tô quyết định tính khoa học, hợp lý của một phiên 

toà, tránh tình trạng phiên toà diẽn biến một cách dài dòng, có những nội 

dung không cần thiết thì dế đương sự trình bày dài hoặc lặp đi lặp lại trong 

khi nội dung chủ yếu cán làm sáng tỏ thì lướt qua.

5.2. Hoãn phiên toà

Khi Toà án đã giao quyết định đưa vụ án ra xét xử cho những người tham 

gia tố tụng thì việc hoãn phiên toà không thể tùy tiện được. Trước hốt viêc hoãn 
phiên toà phải tuân theo các căn cứ đã được quy định tại Điểu 49 

PLTTGQCVAKT. Tuy nhiên cũng cần phải lưu ý một số trường hợp cụ thể sau:

֊ Đương sự vắng mật lần thứ nhất có lý do chính đáng. Theo hướng 
dẫn tại Nghị quyết số 03/HĐTP ngày 19/1/1990 của T A N D T C  thì đương sự 

nếu là bị đơn đã được triệu tập đến lần thứ hai mà vẫn không đến phiên toà 

thì Toà án xét xử vụ án váng mặt họ theo quy định tại khoản 7 Điều 49.

Ngoài ra, trong một sô' trường hợp cụ thể, mặc dù Điều 49 

P LT T G Q C V A K T  không quy định, nhưng nếu có một trong các bên đương 

sự có yêu cầu hoãn thì Hội đồng xét xử sẽ tùy theo tình hình thực tế để có 

quyết định hoãn phiên toà. Cụ thể:
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- Yêu cáu hoãn phiên toà đẽ mời luật sư (hoặc luật gia) bào vệ quyền 
và lơi ích hợp pháp cho  đưưnu SƯ.

- Hoãn phiên toà đế yêu cáu sự có mặt cua nhân chứng, siám định 

viên... Tron2 trường hợp này phai tùy thuộc vào hò sơ và thực tế có cần sự có 

mạt cua nhân chứna hay mám dịnh viên hay không, (nếu trong hồ sơ dã có 

lời khai nhàn chứng, dã có két luận giám định thì việc họ có mặt tại phiên 

toa là không cán thiết).

- Theo hướng dẫn tại Côn» văn sỏ' 305/NCPL nsày 22/12/1990 của 

T A N D  tối cao thi trong trường hợp Hội đổng xét xử đang điểu hành xét hói 

tại phiên toà mà tháy cán phái có thời gian đè diéu tra, xác minh thèm, cần 

xem xét hiện trường, vật chứiiii... thì có thế hoãn phiên toà dế thực hiện các 

việc Irèn.

Tuy nhiên, việc hoãn phiên toà hay vẫn tiến hành xét xứ váng mật 

đươna sự cũnu cần phải được Hội đồng xét xứ phân tích và quyết định sao 

chi՝ bao đám quyền lợi cho đươniỉ sự cũng như báo đám các quy dịnh của tỏ 

tụntĩ. nêu khon LI sẽ xảy ra tình trạng chính Toà án vi phạm tỏ tụng.

:: T liii tục hoãn phiên toù

Nói chung, việc hoãn phiên toà cũng cần phái thực hiện đúna các quy 

định chung.
- Nếu trước khi mỏ phiên toà mà đương sự đã có đơn xin hoãn phiên 

toà thì Toà án vẫn nên mở phiên toà và Hội đồng xét xứ xem xét đơn, lý do 

xin hoãn phiên toà có chính dáng hay không.

- V iệc hoãn phiên toà được ghi vào bút ký biên tòa và phải thực hiện 

bàng vãn bán (Quyết dịnh hoãn phiên toà).

5.3. Thủ tục tiên hành phiên toà SƯ thíim

ai Chuẩn bị khai mạc phiên toà (Điều 45)

Phiên toà được người tiến hành với sự có mặt của các đương sự hoặc 

người đại diện của đươrm sự, người bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho 

đương sự. Nếu Viện kiếm sát có yêu cầu tham gia phiên toà thì phải có mặt 

Kiểm sát viên. Neoài ra phiên toà phải có mặt của người làm chứng, người 

giám định, người phiên dịch nêu sự có mật của những người này là bắt buộc.

Thư ký kiểm tra sự có mặt của đương sự, người đại diện của đương sự, 

luật sư, nsười làm chứng, người giám định (nếu có), người phiên dịch (nếu 

có) và phổ biến nội quy phiên toà cho họ trước khi khai mạc phiên toà, Khi 

phổ biên, Thư kv phải đứnc dậy.
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hi Tlui tục bắt đáu plìiên toù: (Điều 46) Thú tục bát dầu phiên toà 

dược tiến hành theo trình tự sau:

- Chủ tọa tuyên bô' khai mạc phiên toà và đọc toàn bộ nội dung quyêt 

định dưa vụ án ra xét xử.

- Chủ tọa kiếm tra sự có mặt và các thôrm tin về đương sự được triệu 

tập đến toà như:

+ Tên chính thức của pháp nhàn;

+ Tên giao dịch quốc tế (hoặc viết tát);

+ Địa chi chính thức khi thành lập hoặc đãng ký kinh doanh;

+ Địa chi hiện nay của đương sự.

- Chù tọa kiểm tra tư cách của những neưừi đại diện cho dươnc sự. 

Nếu đại diện hợp pháp (Giám đốc, Tổng giám đốc) không tự mình trực tiếp 

tham gia phiên toà được mà uỷ quyền cho người khác đại diện thì Toà án 

phải kiểm tra giấy uỷ quyền: nội dung, phạm vi uý quyền và họ có chấp 

nhận sự uỷ quyền làm đại diện cho pháp nhân tại phiên toà hay không.

Trong trường hợp người được triệu tập mà vắng mặt thì phái căn cứ 

vào các quy định cụ thể trong phần hoãn phiên toà để Hội done xét xứ quyết 

định việc hoãn hoặc tiếp tục phiên toà.

- Chủ tọa giới thiệu theo thứ tự: các thành viên Hội đồng xét xử: Kiếm  

sát viên; Thư ký phiên toà; người giám định (nếu có); luật sư (nếu có).

- Chủ tọa phổ biến và giải thích các quyền và nghĩa vụ tại phiên toà 

cho các đương sự theo Điều 21 (chí những quyền, nghĩa vụ tại phiên toà) 

như sau:
+ Nguyên đơn có quyền thay đổi yêu cầu của mình. Bị đơn có quyển 

phản bác yêu cầu của nguyên đơn hoặc đề đạt yêu càu có liên quan đến yêu 

cầu của nguyên đơn. Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan có thể có yêu 

cầu độc lập với bên đương sự khác.

+ Được đưa ra chúng cứ chứng minh cho yêu cầu của mình, được biết 

vể các chứng cứ mà đương sự khác đưa ra.

+ Yêu cầu thay đổi Thẩm phán, Hội thẩm nhân dân, Kiểm  sát viên, 

Thư ký phiên toà, người giám định, người phiên dịch như đã giới thiệu. Về 

quyền này, phải giải thích rõ cho các đương sự như sau: Nếu thấy những 

người này có liên quan tới vụ án làm cho việc xét xử không được công bằng.

+ Được tham gia tranh luận, hoà giải tại phiên toà.

+ Được quyển kháng cáo bản án.
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-Ւ Phái trá lời những cáu hoi của Hội đổ nu xét xứ cũng như cùa đại 

diện Viện kiếm sát và chịu trách nhiệm vé lời trình bày cúa mình.

+ Cò rmhĩa vụ cuníỉ cáp đay đu nhĩrne chứnii cứ cần thiết liên quan đến 

veil call cùa mình.

+ Cháp hành nghiêm chinh nội quy phiên toà.

Sau khi phcS biến của quyên và níihĩa vụ, nếu có người có yêu cầu thay 

đói nhữne ne ười tiến hành to tune thì Hội đồna xét xử xem xét và quyết 

định. Trước khi Hội đổng xct xử vào thào luận phải hỏi ý kiên cúa Kiểm  sát 

viên và luật sư (nếu có).

Trường hợp qua xem xót yêu cầu thay đổi có cơ sở đê chấp nhận 

nhưng khôrm có nạay người đế thay thê thì phái hoãn phiên toà.

- Tiếp theo là phần ciái thích cho người 2 Ìám định, người phiên dịch 

vé quvèn. nghĩa vụ cùa họ như sau:

+ Người giám định có quyền: Đặt câu hỏi về những vấn đề có liên 

quan đèn đối tương aiám định.

+ Nsười phiên dịch có nehĩa vụ phái phiên dịch trung thực, chính xác.

Ne ười íiiáin định và nsười phiên dịch phái cam đoan làm tròn nghĩa vụ 

cua mình tại phiên toà.

- Tiếp theo là phán giai thích nghĩa vụ ne ười làm chứng như sau: Trình 

bày tru nu thực tất cá nhữnc eì mình biết vé vụ án và phái chịu trách nhiệm 

vé lời trình bày của mình. Hỏi họ có cam đoan như vậy không?

Nếu tháy người làm chứnu có thể bị ánh hướng bởi lời khai của người 

khác thì chủ tọa cho cách ly neười làm chứng với nhũng người khác trước 

khi lấy lời khai của làm chứng.

- Cuối cùng chủ tọa hói dương sự hoặc người đại diện của đương sự, 
Kiểm sát vicn về việc cung cấp thém chứng cứ hoặc yêu cầu triệu tập thêm 

người làm chúmg. Nếu có người yêu cầu thì Hội đồng xét xử xem xét và 

quyết định.

Trên đây là trình tự diễn biến trons phán thù tục bát đầu phiên toà 

dược quy định cụ thế trong tố tụng. Thù tục này được tiến hành đầy đủ, 

chính là cơ sở đảm bảo cho phán nội duniỉ xét hỏi tại phiên toà.

<•/ Thủ tục xét hỏi {Điều 47): Đây là thủ tục cơ bàn và quan trọng nhất 

của phiên toà. Tất cả các tình tiết của vụ án sẽ được Hội đổng xét xử xác 

định đầy đủ bằne cách nghe lời trình bày của những người tham gia trong 

quá ninh xét hòi. Thấm phán chu tọa cân cứ vào nội dung bản để cương xét
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hòi dã chuẩn bị trước dê xét hoi lần lượt từng nội dung nào chưa rõ thì có thế 

hỏi thêm ngoài dé cương dê nhằm mục đích làm sáng tỏ ván đẽ.

- Đồng thời trong quá trình tiến hành xét hói nếu có nhãn chứnu, giám 

định để làm sáng tỏ vấn đé thi cho họ trình bàv đế kết thúc luôn một vân dề. 

Trong tò tụnti có đưa ra trường hợp xem xét vật chứng, nhưny thôrm thường 

trong các vụ án kinh tế, tình tiết này rát ít đặt ra.

- Kh i tiến hành hỏi phái lưu ý không hói lại các câu hỏi dã dược dặt ra 

và phải theo nguyên tắc: Hội đồng xét xứ hói trước (trong đó: Chu tọa hỏi 

trước, sau đó nếu thấy chưa đú hoặc chưa rõ thì các thành viên còn lai hỏi 

tiếp); sau đó đến Kiếm sát viên; người ciám định (chi đưực dặt câu hỏi vé 

những vấn đề liên quan đến đôi tượng eiám định); người báo vệ quyền và lợi 

ích hợp pháp của đương sự.

- Cuối cùng, có quyền đề xuất với Hội đồng xét xử nhữnti ván đê cần 

được hỏi thêm nhàm mục đích làm sáng tỏ sự thật vụ án.

- Nguyên đơn. bị đơh, người có quyền lời nshĩa vụ liên quan, người 

làm chứng, người giám định phái trình bày được hết và đầy du các tình tiết 

của vụ án trong quá trình xét hói.

- Khi đã không còn ý kiến nào khác thì chú tọa phién toà tuyên bó kết 

thúc phần xét hỏi đế chuyển sang phán tranh luận.

di Thủ tục tranh luận (Điều 48): thú tục này dành cho các bèn dương 

sự, người bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cùa đương sự được đặt câu hỏi 

với nhau nhằm mục đích tranh luận, nêu quan điểm cúa mình vẽ việc giải 

quyết vụ án. Đưa ra các phương án đê hoà giải với nhau và ý kiến cuối cùng 

của mỗi bên về việc giải quyết vụ án.

- Đê cho phía nguyên đơn trình bày quan điểm trước, sau dó là bị dơn 
và nsười có quyển và nghĩa vụ liên quan trình bày. Nếu có luật sư báo vệ 

cho đương sự thì ĩuật sư có thê trình bày rổi đương sự bổ sung. Sau đó, ít 

nhất mỗi bên được quyển tranh luận hai lần.

- Sau khi các bên đã hết ý kiến tranh luận, chù tọa phiên toà nghe 

Kiểm sát viên trình bày ý kiến giải quyết vụ án.

- Trường hợp nếu người khời kiện nít đơn kiện, hoặc nếu các bên thoả 

thuận dược với nhau thì Kiểm  sát viên vẫn phải có ý kiến về việc đó trước 

khi Hội đồng xét xử ra các quyết định như đình chi việc giải quyết vụ án 

hoặc công nhận sự thoả thuận của các đương sự.

- Kết thúc phần này, chủ tọa phiên toà tuyên bỏ' nghị án.
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l í  Thù tục HỊỉhị án (Diéìi 51): Là thu tục tố tụng quy định các nguyên 

tắc làm việc cùa Hội dốní* xót xứ khi nuhị án. đó là: các quvết định của Hội 

đồniỉ xét xử phai được tát ca thành viên thào luận và quyết định theo đa số. 

Phai có biên bán ehi các ý kiến dã thào luận và quyết định cùa Hội đổng xét 

x ử  vó m ọ i  t'mh tiết c ủ a  vụ  án.

- Chi các thành viên Hội đồne xét xử mới được tham gia nghị án đó là: 

Thám phán chú tọa. Thẩm phán thành viên và Hội thẩm nhân dân. đó là 

nguyên tắc nghị án.

֊ Vé nội dun” nghị án: Hội đổng xét xử sẽ cân nhác phàn tích các 

chứng cú tronc hổ sơ. đối chiếu với quá trình xét hỏi tại phiên toà và cãn cứ 

văn ban pháp luật đế áp dung cho tìrns vân d í cùa vụ kiện.

- Thu tục tiến hành nghị án: Hội thám nêu quan điếm trước, rồi đến 

Thám phán và cuối cùng đến ý kiến chủ tọa phiên toà. Các thành viên Hội 

đỏng xét xử đều có quyền ngang nhau khi phát biểu V kiến, phân tích nội 

dung vu kiện.

- Biên ban nghị án được một trong các thành viên Hội đồng xét xứ 

(thỏmi thường là chú tọa) lập, trong đó ghi tất cả các ý kiến phát biểu của 

các thành viên Hội đồng xét xử. Salt đó sh diều luật áp dụng và quyết định 

cứa Hội dổns xét xử theo ne uyên tác thống nhát 3/3 hoặc ít nhất là theo đa 

số 2/3 thành viên Hội đổng xét xứ.

Nóu có một thành viên không thông nhát thì phái ghi ý kiến báo lun 

cứa thành viên đó vào hiên bán.

Biên bàn phái được các thành viên Hội đổns xét xử xem lại. thông 

thườnn do người lập đọc lại. Sau đó từng thành viên ký, ghi rõ họ tên vào 

biên hán.

* Nếu trong quá trình rmhị án. có đicn; nào chưa rõ, có mâu thuẫn giữa 

diễn biến tại phiên toà với tài liệu có trong hò sơ, Hội đồng xét xử phải ra xét 

hói lại. Lúc đó chú tọa phiên toà tuycn bố lý do xét hói lại. Trình tự tiếp theo 

như đã nêu ớ phần xét hỏi và tranh luận. Tuy nhiên Hội đồng xét xử chi xét hỏi 

lại những điểm chưa rõ khi nghị án chứ không phái xét hỏi lại toàn bộ vụ kiện.

Qua xct hỏi lai, nêu chưa thê rõ đươc l inh tiết vu án do hồ sơ chứng cứ 

chưa đủ cần phải xác minh bổ sung thì Hội đồng xét xừ tuyên bố tạm dừng 

phiên toà dể xác minh bố sung chứng cứ trong một thời gian thích hợp do 

Hội dổne xét xừ quy định (theo tinh thán hướng dẫn tại Công văn số 

305/NCPL cùa T A N D T C  đã nêu tại phần hoãn phiên toà). Hết thời gian bổ
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sung xác minh chứng cứ, Hội đồng xét xử mỡ lại phiên toà từ đáu, xem xét 
toàn bộ nội dung vụ kiện.

e. Tuyên ủn: Sau khi nghị án - Hội đổng xét xứ trớ vào phònti xir đẽ 
tuvên án:

- Việc tuyên đọc bản án do chù tọa phiên toà thực hiện. Chủ tọa phái 
đọc toàn văn bản án.

- Kh i chú tọa phiên toà đọc bán án - các dươnc sự phái đứm.’ tại chỏ.

Sau khi tuyên án xong, chú tọa có thể nhác lại quyền kháns cái) cho
các đương sự.

5.4. Các thù tục sau phiên toà

Phđn này thuộc trách nhiệm của Thư ký phiên toà - nhưnsi Thám phán 
cần nám được đế đôn đốc Thư ký thực hiện đúrm quy định của Pháp luật.

a. Cấp trích lục bán án (hoặc quxết dinh): Ngay sau khi phicn toà kết 
thúc, đương sự được Toà án cấp trích lục bán án hoặc quyết định vé vụ án - 

thường là phần quyết định cúa bán án. Phán toàn vãn bán án dược sao lại và 
cấp bản sao trong vòng 10 ngày cho đương sự để họ thực hiện quycn kháng 

cáo (nếu có yêu cầu kháng cáo).
- Nếu có đương sự vắng mặt tại phiên toà thì Toà án phái làm thù tục 

chuyển giao hợp lệ bản án cho họ:
+ Nếu vắng mặt có lý do thì chuyên giao bàng cách mời lẽn, hoặc 

cùng địa phương nơi có trụ sở (địa chì) đương sự đẽ chuyển giao trực tiếp.
+ Trường hợp cố tình váng mặt. khi xử phái thông báo trên phưưng 

tiện thông tin đại chúng, niêm yết tại địa phương thì khi chuyên giao kết quá 
xét xử cũng phái làm như vậy.

h. TrontỊ íh('ri hạn còn quyền khátĩíỊ cáo, nếu có dương sự kháng cáo. 

Toà án phái nhận đơn và hưimạ dẩn họ làm thủ tục nộp dự phi khániỊ cáo 
200.000 đ.

Nếu đương sự kháng cáo quá thời hạn tại Điều 61 Pháp lệnh. Toà án 
vẫn phái nhận đơn: hướng dẫn nộp dự phí kháng cáo quá hạn, ghi lời trình 
bày của đương sự về lý do kháng cáo quá hạn. Sau dó làm tờ trình và gửi hổ 

sơ lên cấp trên (phúc thẩm).

c. Hết thời hạn khánՀ cáo, trước khi chuyên hồ sơ lên cấp phúc thẩm, 

Toà án phải lập thông báo kháng cáo (kháng nghị nếu có) cho đương sự và 

Viện kiểm sát cùng cấp biết - thông báo phải chuyển cho đương sự và Viện 

kiêm sát.

446



6. K Ỷ  N Ă N G  V IẾ T  Á N  K IN H  TÊ

6.1. Va i trò của hán án và yêu cầu đòi với bán án

6.1.1. Khá i niệm chung
Quvết định và bàn án là những vãn ban tô tụng được Thấm phán dưa ra 

tronc quá trình ciài quyết một vụ án. tuy nhiên chúng có một số đặc trưng 

khác nhau như sau:

֊ Quyết định: là văn bán được Toà án dưa ra để giải quyết các vấn đổ 

tỏ tụniỉ phát sinh từ hoạt độnti xét xứ (như quyết định tạm đình chi hoặc đình 

chi. quyết định dưa vụ án ra xét xứ. quyết định áp dụng biện pháp khấn cáp 

tạm thời... Háu hết các quyết định đều không giái quyết tranh chấp về một 

nội dumz (trừ quyết dịnh cỏnc nhặn sự thoa thuận cùa các đương sự). Và 

CŨI1ÍÍ có loại quyết định của Toà án thì đươna sự có quyền kháng cáo, Viện 

kiếm sát có quyền kháng nghị, ngược lại có loại quyết định cùa Toà án, 

đươmi sự và Viện kiếm sát khòm: cỏ quyền trên.

- Bán án là một vãn bán tó' tụng cùa Toà án nhằm xác định sự thật 

khách quan và đưa ra kết luận cuối cùng dè giái quyết tranh chấp về mặt nội 

dune mà cụ thể là chấp nhận hay không chấp nhận yêu cáu cúa đương sự; nó 

cũnu là vãn bán tố tụng kết thúc một giai đoạn tố tụng nhát định (xét xứ sơ 

thám hay xct xứ phúc thẩm) và tát nhiên tuỳ từng giai đoạn tố tụng thì đương 

sự hoặc Viện kiểm sát có quyền kháng cáo hoặc kháng nghị.
6.1.2. Va i trò của bản án
Bán án các loại án nói chuna và bán án kinh tế nói riêng đều có những 

vai trò sau đày:

Thứ nhai, bán án dược tuyên nhãn danh Nhà nước “Cộng hoà xã hội 

chú nghĩa Việt Nam” , trong dó dua ra phán quyết cụ thê để bảo vệ quyển và 

lợi ích hợp pháp của các đương sự. báo vệ pháp chê XH C N , bảo vệ lợi ích 

eône cộng, duy trì trật tự trong kinh doanh.

Thứ hai,  thông qua việc phân tích vụ án dầy đù, vận dụng pháp luật 

chính xác, bản án góp phần giáo dục ý thức tôn trọng pháp luật của công dân 

nói chung và của các chủ thế doanh nghiệp nói riêng.

Thứ ha, bàn án tạo cơ sớ thực tiễn cho việc đánh giá mức độ phù hợp 

của các quy định pháp luật đối với thực tế, qua đó giúp các nhà xây dựng 

pháp luật có định hướng hoàn thiện pháp luật.

Thứ tư, thông qua việc giải quyết các tranh chấp phát sinh từ hoạt động 

kinh doanh, bản án kinh tế góp phần tạo mỏi trường kinh doanh lành mạnh
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trong nền kinh tê thị trường theo dịnh hướng XH CN .

Thứ năm. những bán án điến hình phần nào c ó  V nahĩa để tham khao 

cho những người đang tham gia vào hoạt động xét xir và cũng dế dúc rút 

nhĩmg kinh nshiệm xét xử.
6.1.3. M ột sô yêu cấu cụ thế

Xuất phát từ vai trò quan trọng nêu trên, bản án phái đáp ứnu được một 

số vêu cầu sau:

/. Bán án phải chính xác, đúnạ pháp luật

Đây là yêu cầu hàng đầu đối với mọi bán án, tronc đó có bàn án kinh 

tế. Bán án chính xác, đúng pháp luật là bán án được tuyên với sự tuân thủ 

chặt chẽ những quv định của pháp luật nội dung và pháp luật hình thức, phù 

hợp với sự thật khách quan cúa vụ án.

Để ra được bán án chính xác, đúng pháp luật, Hội đồng xét xừ phái 

làm rõ các tình tiết liên quan đèn vụ án, đánh giá toàn diện chứng cứ. biết 

cách vận dụng các quy định pháp luật nội duns để điều chinh quan hệ pháp 

luật đans tranh chấp.

/7. Bán ủn phái củ căn cứ

Là bản án trong đó mọi tình tiết liên quan đến vụ án và có giá trị cho 

việc giải quyết vụ án đều phái được xem xét. đánh giá toàn diện, khách 

quan. Các chứng cứ trong vụ án phái đầy đủ, đáng tin cậy và phái dược Toà 

án thu thập phù hợp với quy định cùa pháp luật tố tụng. Các quyết định cụ 

thê’ trong bản án phái dựa trên những luận chứng vững vàng. Biểu hiện cụ thê 

của tính có căn cứ của bãn án là khi đọc bản án, những người quan tâm đều 

có thể hình dung một cách đầy dủ các nội dung cơ bán của vụ án và có thể 

đánh giá được cách thức giải quyết vụ án của Toà án là chính xác hay không 

chính xác.

//'/'. Bản án phải ctáx (lú, ngắn gọn, dễ hiểu và rõ  ràng

Bản án đầy đủ là bán án thê hiện được các nội dung lién quan đến vụ 

án và phải giải quyết tất cả các yêu cầu mà đương sự đưa ra. về  nguyên tắc, 

không một yêu cầu nào cúa đương sự đưa ra mà không được Toà án xem xét 

và giải quyết. Mọi quyết định cúa Toà án phải được ghi nhận trong bán án.

Bản án đầy đủ nhưng phải ngắn gọn, súc tích: Đầy đú nhưng không 

thừa; ngắn gọn nhưng không thiếu. Những tình tiết nào không có ý nghĩa 

cho việc giải quyết vụ án thì không cần thiết đưa vào bàn án.

Một yêu cầu rất quan trọng của bản án là bán án phải rõ ràng, cụ thể.
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CYu quvét (lịnh dưa ra tron SI hán i'm phái có mỏi cách hicu duy nhất và không 

clirưc kcm theo bãi kv một diêu kiẹn nào. theo kiẽ՝u: Noil... էհ՝!... V í du: Nếu 

cổne ty A  đòi dược tiền cua UHIU tv B llVi phái có nuhĩa vụ thanh toán cho 

cỏnII ly c.

N c o à i  ra. ban án phái (tược v iê i với Iiìỉón n g ữ  troim s á n s .  Ilian dị. dé  

hiẽu. khõnc dùnc nhửnii hình ánh ví von. hóng bay. Các thuật niũr pháp lý. 

thuat niiữ kinh doanh sứ dụnạ trnns hán án phái chính xác và phổ ihõnii. Các 

vàn đé tromi bán án được trình bày theo bo՛ cục chặt chẽ, hơp lý: các sự kiện 

đưa ra phai cỏ sự tián kết, xâu chuỗi và theo một mạch chung.

iv. N ộ i clunạ và cơ  cứu p liừ i lựỉỊì ly - khoa học; Bàn án phá i tuàtì thú 

m ọt t r ìn li tự, h ố  cục nhất (tịnh.

Tuy bàn án nói chune và ban án kinh tè nói riêng chưa có quy định cụ 

thê vồ cách viết nhưníi nhìn cluiniỉ dcu đirơc viẽt theo một bỏ cục nhát dinh 

eổm 4 phán sau:

* Plìần mỡ (hill

Phán này phai chi các էհօո՚շ tin vổ số han án. sò thụ lý; Toà án liến 

hành xót xứ; thành phần nhữrm người tic'll hành ló tun” ; ncày xét xứ. địa 

điếm xót xử; các thônc tin vé dirơnu sự. ncirời dại diện của dươnii sự, nuười 

báo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho đươim sự.

* Phấn nội ւհէՈՀ vụ án

Phần này ghi một cách ván tát các vàn đồ liên quan đên vụ án; ý kiên 

trình bày cùa các bên tại phiên toà: các you cáu cụ thó nhờ Toa án eiãi 

quvct; V kiên của các dươmi sự và cua người háo vệ quvén lợi của đương sự: 

V kiên c u a  Viện kiếm sát.

Hluín nhận dinh

Trong phần này, Hội đổng xót xứ phai đưa ra nhặn xét cua mình vé 

toàn bộ vu kiện đế làm rõ sự thật khách quan cửa vụ án và làm sáng tỏ từng 

vấn để Toà án phái giai quyết theo yêu cấu cua đươniỉ sự.

* Plìàn quyết (linh

Ó phần này. Hội dồne xét xử phái dưa ra những quyết định cụ thê đô 

giai quyết nội dune vụ án. tron‘4 dó có ca mức án phí mã mỗi bên đươne sự 

phái chịu.

Về mật hình thức, bán án kinh tế khúne có lù khác biệt lớn so với banL.  L  •

án dân sự. Bán án phái có đầy du chữ ký cua các thành viên Hội đổne xét xử 

và dược dóng dấu xác nhận của Toa án.
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6.2. Kỹ nâng viết bán án kinh tế

Có thể nói bản án là két quá tons hợp cùa nhũng hoạt động tố tụng 

phức tạp, vì vậy viết bán án là một vấn đé không dưn gián mà trona đó đòi 

hói Thẩm phán phái nám vững nội dung toàn bộ vụ án. các chứng cứ tài liệu 

có trong hồ sơ, phải có khá nãrm phân tích sâu sắc và lập luận chật chẽ theo 

phương pháp chứng minh, so sánh.

Ngoài những đòi hỏi trên, dể viết dược một bán án thành còns cũns 

còn phải phụ thuộc vào khá năng riêng của từng Thấm phán. Nói như vậy 

không có nghĩa là các Thám phán không cần rèn luyện cho mình một 
phương pháp nhầm đáp ứng nhữnỉ: yèu cầu chung và để có được một ban án 

tốt. Viết được một bản án thành công, đàm bảo được những nội dung cơ hán 

đảm bảo được những yêu cầu nhất định và có tính thuyết phục cao cũng là 

một trong những yèu cầu để tăng cường năng lực xét xử đối với Thám phán 

trong giai đoạn hiện nay. V ì vậy, dưới đày chúng tối xin đề cập một số diều 

cơ bản dể Thẩm phán tham kháo khi viết bán án kinh tế.
6.2.1. Phần mở đầu:
Trong bất kỳ bán án nào dù là bản án hình sự, dân sự, kinh tố, lao động 

hay Hành chính thì trong phần mớ đầu đều phái để cập đến hai vấn dề chính 

đó là:
- Những quy định chung vé thành phần những người tiến hành tố tụng.

- Những đối tượng mà bán án điều chinh (các đương sự, bị cáo...) và 

những người tham gia tố tụng khác (Luật sư, Giám định viên,... ).

6.2.1.1. C úc  vấn đé Thâm plìún p hả i đê cập trong bdn án kinh tê

- Những quy định chung của bán án như: Quốc hiệu, số bán án và 

ngày tuyên án; số và ngày thụ lý hổ sơ, cáp Toà án giải quyết.
- Thành phần những người tiến hành tô tụng gồm Thấm phán chú tọa 

phiên toà, Thẩm phán trong Hội đồng xét xử và Hội thẩm nhủn dân: Đại 

diện Viện kiểm sát (nêu có tham dự phièn toà), Thư ký phiên toà.

- Các đương sự là nguyên đơn, bị đơn, nguời có quyền và nghĩa vụ liên

quan cần phải có thông tin cụ thê như sau:

+ Tên pháp nhân dược ghi theo đúng tên tại quyết định thành lập và

đăng ký kinh doanh (hoặc trên giấy phép đầu tư)

+ Tên giao dịch của pháp nhân (nếu có)

+ Địa chi chính thức của pháp nhân khi thành lập.

+ Địa chỉ hiện nay của pháp nhân.
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+ Đại diện hợp pháp cùa pháp nhãn hoặc đại diện theo uý quyền của 

pháp nhân; chức vụ cùa họ; nếu là pháp nhân theo uý quyền thì cần phái ghi 

rõ số giây ùy quyển, ngày tháng năm trẽn ui ấy uy quyén. (Lưu ý những 

ne ười này phái là những người trực tiếp tham nia tô tụng tại phiên toà).

+ Ngoài ra cần phái ghi rõ pháp nhàn được thành lập theo quyết định 

số. nsày; cấp có thấm quyền ký thành lập; hoạt dộna theo siấy phép kinh 

doanh số. ngày và nơi cấp. (Hoặc giấy phép đầu tư thay thế cho hai vãn bản 

trên sò. ngày, nơi cấp giây phép đầu tư).

6.2.1.2. M ộ t sô'vấn đề cần lưu V

- Phải ghi rõ ngày, tháng, năm tiến hành phiên toà và xét xử về kinh tê 

sơ thám (hay phúc thẩm); Nếu phiên toà được tiến hành trong nhiểu ngày thì 

có thê viết: “Trong các ngày...” hoặc “Từ ngày... đến ngày” . Ngày, tháng, 

năm. tiến hành phiên toà được viết trẽn phẩn thổnsi tin về các đương sự.

- Đôi với Luật sư hoặc những người tham gia tỏ tụng khác (Giám định 

viẽn. phiên dịch...) có thể viết sau phần thỏnsi tin về các đương sự, cũng có 

thế viết dưới thành phần nhữno người tỏ tụng (phía dưới Thư ký phiên toà). 

Lưu ý là Luật sư hoặc Luật gia báo vệ quyền và lợi ích cho đương sự cần ghi 

rõ ten. Đoàn luật sư hoặc hội luật gia cùa địa phương nào, báo vệ cho đương 

sự nào (nguyên đơn hay bị đơn hoặc người có quyền và nehĩa vụ liên quan).
6.2.2. Phần nội dung cùa bàn án
Trong phần này. bán án phái đé cập một cách tổng hợp những tình tiết 

chính cúa vụ án cụ thế:

6.2.2.1. Nếu vụ án phút sin li từ sự  vi phạm tronự hợp đồní> kinh 
tê th ì p hả i đề cập đến:

- Hợp dổng đang tranh chấp (số hợp đổng các bén dà ký; ngày, tháng,

năm).

- Những nội dung cơ bán của hựp đồng (đối tượng, số lượng, chất 

lượng, giá trị hợp đồng ngày giao hàng; phương thức thanh toán...). Đặc biệt 

cần ghi rõ nhũng điểm cổ liên quan đến tranh chấp đang giái quyết còn 

những điểm khác không có liên quan thì khôna cần đề cập đến.

V í dụ: Trong một vụ kiện nguyên đơn đòi bị đơn phái thanh toán 

khoán tiền còn thiếu trong hợp đồng thì có thể v.v... những thoả thuận về 

đối tượng cúa hợp đồng (mua bán hàng hoá gì? sắt, thép, xi măng...); Tổng 

giá trị hợp đồng và những thoá thuận về thanh toán.

- Quá trình thực hiện hợp dồng (thực tế các bên đã thực hiện các nghĩa
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vụ cam kết) như: Qúa trình giao nhận hàns hoá. thời eian liiao nhận hàim. 

việc thanh toán theo hợp đồng...

- Những nguyên nhân vi phạm (giao hàn" không đúng chúng loại, 

thiêu hànc. không đúnc thời gian khôns thanh toán...).

- Quá trình thươne lượng đẽ ỉiiái quvết iiiữa các bén.

- Các yêu cầu cụ thể cùa đươn» sự: Yêu cầu khới kiện cùa neuyẽn đơn. 

đề nghị hoặc yêu cầu phàn hác ciia bị đơn, người có quyền và nghía vụ liên 

quan...

- Quan điểm tranh luận cua các đươnc sự. Luật sư và ý kiên cùa cơ 

quan giám định.

- Quan điểm cùa dại diện Viện kiểm sát (nếu có tham dự tại phiên

toà).
Với các nội dune nói trẽn thì có hai cách viết như sau:

Cách thứ nhất:

- Phần nội dung cơ bán

+ Tóm tát những nội dung cơ bán theo ý kiên trình bày của phía 

neuvén đơn về những VCU cấu cùa họ. (Theo đơn khới kiện)
+ Tóm tắt ý kiến của phía bị dơn và yêu cầu phán bác của họ về vụ

+ Tương tự như vậy đối với những nsurời có quyền và nghĩa vụ liên 

quan (nếu có).

- Phần diễn biến tại phicn toà:

+ Nêu những ý kiến, quan điểm hoặc yêu cầu cùa các đương sự tại 

phiên toà. (Chú yếu là nhữna quan điếm được nêu trong phán tranh luận).

+ Tóm tắt những quan điểm tranh luận của luật sư hoặc luật uia tại 
phiên toà.

+ Tóm tắt ý kiên. hướní: đổ xuất giải quyết vụ án của đại diện Viện 

kicm sát.
Cách thứ hai:

- Phần nội dung cơ bản: Trên cư sở lời khai cùa nguyên đơn, bị đơn, 

người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan trong gian đoạn chuẩn bị xét xứ 

(tại biên bản ghi lời khai đương sự. biên bán đối chất...) và các tài liệu chứng 

cứ thu thập được, Thẩm phán tóm tắt toàn bộ nội dung cơ bán cùa vụ án.

- Phán diễn biến phiên toà:

+ Nêu yêu cầu quan điếm của nguyên đơn tại phiên toà (có khai gì so
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VỚ1 veil càu trong đơn khơi kiện hay khóm:).

+ Tương tự như vậ\. tóm tát y kiên quan diêm cua phía bị đơn. các

lie ười có  quyền và nghĩa vụ liên quan.

+ Tóm tát quan điếm tranh luận cùa Luật sư, Luật eia.

+ Ý  kicn đẻ xuất giãi quyẽt vụ án cua dại diện Viện kiếm sát.

6 .2.2.2. Nếu vụ kiện lủ tranli chấp i>iữa cúc thánh viên của côn iị 
tx VƠI nhau hoặc íỊĨữa thành vicn cônỊị ty vớ i còn ii ty liên quan đến 
v ice  t liù nh  lậ p , h oạ t dộ iiiỊ  vù ựicii t liê  c ô ii i i  ty th ì p h ầ n  n ộ i dun iỊ bàn  ứ iì 

cũ  ո՛վ có  l ìơ i  p hần .

- Phán nội duna cơ ban: Tóm tãt quá trình thành lập và hoạt dộne kinh

doanh cua công ty, những điếm tronu diêu lệ CÓI1C ty có liên quan đôn tranh 
chap đang giái quyết, quá trình phán chia lợi nhuận, việc tổ chức quan lý 

cóna ty (tát nhiên cũng không cán đề cặp hét các vấn dé trên mà chú yếu tập

truim vào các vấn đề có tranh chấp).

+ Yéu cầu khởi kiện và nhĩrrm vấn đế rmuvén đcm đé nghị giải quyết 

(Đưoc nhi trong đơn khởi kiện).

- Phán diỗn biến tại phiên toà:

+ Tóm tắt ý kiên quan điếm và yêu cáu cua nguyên dim (Nếu có điếm 

khác với đơn khởi kiện), cúa bị đưn và ntĩirời cổ quyén nghĩa vụ liên quan.

+ Quan điểm tranh luận cùa Luật sư, Luật gia.

+ Quan điểm giải quyết vụ án của dại diện Viện kiêm sát.

- Đôi với hán án phúc thám, trong phán nội dung vụ án phái tóm tát 

việc khới kiện và giải quyết vụ kiện tại Toà án cấp sơ thẩm, nhữnc quyết 

định mà Toà án cáp sơ thẩm đã tuyên, nội dung của bàn án sơ thẩm bị kháng 

cáo, kháng nghị.

- Nêu vụ kiện bị cấp phúc thẩm, giám đốc thắm huý ycu cầu xử lại từ 

giai đoan SƯ thẩm thì ngoài những nội duns’ đổ cập ở trên - Bán án còn phải 
ghi rõ quyết định của bản án sơ thẩm đã xử lý và những lý do huỷ án sơ 

thẩm và quyết định của bản án phúc thẩm hoặc giám đốc thẩm. Phần này 

được viết sau những nội dung cơ bản cùa vụ án.
6.2.3. Phấn nhận định.
Nếu trong phần nội dung bán án được viết hoàn toàn khách quan chưa 

thê hiện ý kiến chú quan của Hội đồng xét xử thì trong phần nhận định bản 

án là phán mà Toà án xâu chuỗi các sự kiện về tranh chấp và suy luận trên 

cơ sớ các quy định của pháp luật để làm rõ sự thật khách quan của vụ án.
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Trong phần này cần phái nhận định những vấn đề sau:

62 .3 .1 .  Nhận định vê thù tục tô'tụnạ:
- Trước hết phái xác định thẩm quyển giải quyết tranh chấp cùa Toà 

án: Tranh chấp vể hợp đồng kinh tế, tranh chấp về việc mua bán cổ phiếu 

trái phiếu hay tranh chấp giữa các thành viên trorm công ty...

- Xác định về thời hiệu của vụ án: Cán xác dịnh rõ áp dụns tính thời 

hiệu khởi kiện theo Luật Thương mại, Pháp lệnh Thú tục giải quyết cúa vụ 

án kinh tê hay nhũng quy định của pháp luật chuyên ngành (Luật Hàng hái. 

Báo hiểm...).

- Xác định tư cách tham gia tố tụng của các đương sự: Có phái lù pháp 

nhân hay không. Hoặc cá nhân có đãng ký kinh doanh hay không: Có dú 

thẩm quyền khởi kiện hay không.

62.3 .2 . N hận  định vé các căn cứ  làm  phát sinh tranh chấp:

-  Nếu tranh chấp phát sinh từ hợp đồng kinh tế bản án phải nhận định 

để làm rõ hợp đồng kinh tế dược các bên ký kết có phù hợp với các quy định 

chung của pháp luật hay không.

- Nếu hợp đồng kinh tế bị rơi vào các trường hợp bị coi là vô hiệu theo 

Điều 8 PL  H Đ K T  thì cần nêu quan điem cúa Hội đồng xét xứ và tuyên bò 

hợp đổng kinh tế bị vỗ hiệu (toàn bộ hay một phần) đồng thời đưa ra cách xứ 

lý cụ thể: (giải quyết hậu quả của hợp đồng kinh tế bị coi là vô hiệu).

- Nếu hợp đồng kinh tế được các bên ký kết phù hợp với các quy định 

của pháp luật thì phải, pháp luật khảng định ràng hợp đổng kinh tế có hiệu 

lực phân biệt, các bên phải có nghĩa vụ thực hiện đúng, đầy đủ các vấn đổ đã 

thoả thuận. Trên cơ sở xác định bên nào đã có hành vi vi phạm hợp đổng 

kinh tế; hành vi vi phạm đó đã dẩn đến những hậu quà (thiệt hại) gì cho đối 

tác; mức độ lỗ i trong sụ vi phạm đó; các càn cứ để miễn giảm (toàn bộ hay 

một phần) hoậc phải chịu trách nhiệm toàn bộ những thiệt hại.

V í dụ: Tại Điểu 1 Hợp đồng kinh tế được ký kết giữa các bên quy định 

trách nhiệm của bên A  bán cho bên B 10.000 tấn thép, đom giá lOO.OOOđ/tán, 

thành tiến là 1 tỷ đồng Việt Nam. Thời hạn giao hàng cuối cùng là ngày 

31/11/1999; Điều 2 hợp đồng trên quy định trách nhiệm thanh toán của bên B 

“ngay sau khi ký hợp đồng kinh tế, bên B  phải ứng trước 10% giá trị hợp 

đồng; 90% giá trị còn lại phải thanh toán trong vòng 10 ngày, kể từ ngày nhận 
hàng. Nếu có vi phạm nghĩa vụ thanh toán, bên B phải chịu lãi suất 2%/tháng.
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'Irona phần nhận định, ban án phái xác (lịnh bén nào đã có hành vi vi 

phạm nghĩa vụ cúa mình như đà thoá thuận: Bên A  có giao hàng hoá đúng 

số lươn», đúng chất lượng và dúna như thoa thuận không? Từ nhận định 

của mình. Hội đồng xct xử kết luận bôn nào có hành vi vi phạm hợp đồns 

kinh tẽ; mức độ lỗi và trách nhiệm hổi ill ườn íỉ thiệt hại. phạt hợp đồng... 

hay nói cách khác là chấp nhận hay không chấp nhận yêu cầu (hoặc chấp 

nhãn một phần yêu cầu) khới kiện cua nguyên đơn. Tất nhiên khi nhận 

định như trên. Thẩm phán phai xác định nhữrm căn cứ pháp luật làm cơ sờ 

đê so sánh.

Trong trường hợp có tranh chấp về chất lượng hàng hoá, dịch vụ Thẩm 

phán cân phái tham khảo ý kiến của cư quan chuyên mòn (cơ quan giám 

định, kiểm toán...) hay của các cơ quan quàn lý Nhà nước (các Bộ, Tổng cục 

quan K  chuyên ngành...) thì có thê trích V kiến kết luận của các cơ quan đó 

vào han án để lập luận, phân tích và đi đến kết luận.

V í dụ: Trong vụ tranh chấp giữa Tổng cổrm ty Điên lực V iệt Nam với 

Công tv Bào hiểm dầu khí đòi bổi thườn2 (heo hợp dồng bào hiềm cần phải 

trích két luận của Hội đổng nghiệm thu Nhà nước: “Thép bị ngấm mặn 

khong báo đảm yêu cầu kỹ thuật để sứ dụng vào các kết cấu của thuỷ điện 

Ya ly” . Bơi vậy Tổng công tv Điện lực Việt Nam từ chối nhận lô hàng là có 

cơ sớ và Công ty Bảo hiểm dầu khí phái bồi thường, phù hợp theo Điều 23 

Quy tắc báo hiểm hàng hoá vận chuyển trên lãnh thổ Việt Nam.

Trong bản án, Hội đồng xét xử còn phái nhận định về ý kiến cúa người 

bào vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho đương sự; quan điểm giải quyết vụ án 

của Viện kiểm sát.

Khi nhận định về án phí, Hội dồng xct xử cần lưu ý áp dụng nguyên 

tắc: Bèn nào phải bổi thường bao nhiêu thì chịu án phí sơ thẩm trên sô tiền 

phái hổi thường; Bên nào có yêu cầu bồi thường vượt quá số tiền được bồi 

thường theo quyết định của Toà án thì phải chịu án phí của giá trị yêu cầu 

vươt quá đó.

V í dụ: Nguyên đơn yêu cầu bị đơn bồi thường 1 tỷ đồng V iệt Nam, 

Toà án quyết định bị đơn bổi thường 700 triệu đổng thì bị đơn phải chịu án 

phí trên thực tế  số tiền 700 triệu đồng còn nguyên đơn phải chịu án phí trên 
số tiền 300 triệu đồng. Mức án phí được quy định tại Nghị định số 70/CP 

ngày 12-6-1997 về án phí. lệ phí Toà án. Những khoản tiền bị tịch thu sung 

công thì không phải chịu án phí.
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6.2.4. Phán quyết định

Trẽn cơ sớ các tình tiẽt vu án dã dược nhận định ớ phán trên, căn cứ 

vào các quv dịnh cùa pluíp luật. Hội dõiiiĩ xét xử dư;i ra Illume quyôt dinh cụ 

thê đẽ giài quyết vụ án.

Trone phàn quyết định, ban án cán đó cập nhữne quy định cua pháp 

luật tố tụnạ và pháp luật nội dunu dược áp dụim dế Siiai quvét vụ án.

Trước hết Hội dồng xót xứ phai khárm định việc chap nhận (hoặc 

khòng chấp nhạn) đon kiện cua Iiiỉuvén tlon; kháiiií định những căn cứ pháp 

luật làm phát sinh các quyến và niihTa vụ hị vi phạm và dẫn lới tranh chãp là 

hơp pháp (hoặc khõne hợp pháp). V í dụ: khãim dinh hợp done kinh lẽ giữa 

các bèn là có hiệu lực nêu là tranh chấp hợp đồng kinh tô hoặc quá trình góp 

vón thành lạp cỏm : ty là hoàn toàn phù hợp với các LỊ uy định  cu a  pháp luật, 

nếu là tranh chấp tron í  nội bộ cõng ly.

Các quvết định cua Hội đồng xét xứ đưa ra trong phán này phai cụ thể, 

rõ ràne và khôm: kèm theo bát ky một điều kiòn nào. Nếu nauvén đơn dưa ra
k. .  c .  J • V-  mf

nhiều yêu cầu cu the và quyết dịnh chàp nhận hay khôna chấp nhận các yêu 

cáu dó.

V í dụ:

1. Buộc côn՞ ty A  phái tra cho cónu ty B... triệu đồnií là sỏ tien mà 

công ty B dã úng trước cho cône ty A  theo hợp đổng...

2. Chấp nhận yêu cáu cua côniỉ ty B phạt cõng ty A  5Գ  giá trị hợp 

đổne là... triệu đổne.

3. Bác yêu cáu bồi thường... triệu đồrm (là khoản thu nhập mà cổng ty 

B đáng lẽ được hường) của công ty B dối với công ty A...

Trong phần quyết định, Hội đổng xét xử phải quyết định mức án phí 

cụ thê mà mỗi bên phái nộp; sô tiền mà nguyên đơn phải nộp bổ sung vào 

tạm ứng án phí đã nộp hoặc số tiền nguyên dơn được nhận lại từ tiồn tạm 

ứng án phí. Trách nhiệin phái trả lãi của bên phải thi hành bản án nếu bên đó 

không thi hành.

Phần quyết định còn phải nêu rõ quyền kháng cáo của các bên (đỏi với 

bản án sơ thẩm) hoặc tính chất chung thám và nghĩa vụ thực hiên bản án của 

các đương sự (đối với bản án phúc thẩm)

Bản án phải được các thành viên Hội đồng xét xử ký tên.

Toà án không được sửa chữa, bổ sung bản án tuyên, trừ trường hợp có 

sai sót rõ ràng về số liệu tính toán hoặc về chính tả và phải thông báo ngay
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cho tluo'im sự. Viện kiem sat cun li cap va cú nhãn, tổ chức khác có quyền 

lợi. nulũa vụ liên quan.

Nạay sau khi phién toil kết thúc, dưctne sự dược Toa án cấp trích lục 

ban án. Chàm nhát là 7 ngày, kè lừ nuàv tu ven án, Toà án cấp cho dương sự 

txiii sao ban Ún theo yèu câu cua họ. Ban sao bán án được iiừi cho Viện kiểm 

sát à iim  cáp. Nêu dươnu sự vãn ỉ: mật tại phiên toa, thì Toà án gứi ngay cho 

họ 1! ích lục ban án.

Tóm lạ i: Bằng phương pháp sơ sánh và chứng minh, Thẩm phán phái 

lạp Ասա đc di đón kẽt luận cuối cùnu 1Ì1 bòn nào dã vi phạm những thoá 

thuạn tu>11II hợp tlỏrm (hoặc vi phạm tliéu lệ cònu ly).
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II. THỦ TỤC PHÚC THẨM vụ ÁN KINH TÊ

1. CHUẨN BỊ XÉT xử  PHÚC THAM

1.1. Nhận và kiếm tra hó sư phúc thám

Đây là công việc của các cón bộ chuyên trách trong phòng nghiệp vụ 

và cùa Thư ký khi nhận hồ sơ từ Tòa án cấp dưới gửi lẽn. Tuv nhiên, khi 

nhận hồ sơ do Thư ký giao. Thẩm phán cần đối chiếu với bán thốrni kê tài 

liệu có trong hồ sơ đê kiếm tra lại xem cú bị mát bút lục nào khống, đô kịp 

thời xác định được trách nhiệm và truy tìm tài liệu bị mát. Đã có nhiêu vụ bị 

mất tài liệu trong hồ sơ, nhưng do không kiểm tra khi bàn giao tài liệu siữa 

Thư ký và Thẩm phán, nên không xác định được trách nhiệm thuộc vé ai? bị 

mất ờ khâu nào? cần phải truy tìm ờ đàu? Sự việc sẽ trớ nên nghiêm trọne 

khi bị mát những chứng cứ then chốt, mà những chứng cứ này là duy nhất và 

không thể phục hổi được. Chánh án TA N D  tối cao cũng đã có Cóng vãn 

nhác nhở trong toàn ngành, thực hiện nghiêm túc thú tục bàn giao hổ sư vụ

Sau khi kiểm tra hồ sơ, Toà án cần tiến hành kiếm tra vé thủ tục, xem 

đã có đủ các căn cứ để mở ra giai đoạn phúc thẩm chưa:

- Đối chiếu với khoản 2 Điều 60 P LT T G Q C V A K T  đẽ kiếm trư đơn 

kháng cáo xem cố nội dunq khánq cáo hay klìôníỉ? (nhiêu trườnc hợp có dưn 

kháng cáo nhưng không có nội dung kháng cáo như: Yêu cầu được thi hành 

án ngay, yêu cầu xem xét nội dung mới mà cấp sơ thẩm chưa giải quyết 

hoẫc đã tách ra thành một vụ kiện khác, yêu cầu phải giải quyết bàng hình 

sự đổi với cá nhân có liên quan trong vụ án,...). Nếu không có nội dung 

kháng cáo, thì có Công vản và gửi trả hồ sơ vụ án cho Tòa án sơ thẩm, đồng 

thời thông báo bằng vản bản cho đương sự có đơn biết.

- Đơn kháng cáo. quyết định khánạ nẹhị cỏ lu/Ị) lệ khôn (Ị? Người kháng 

cáo, kháng níỊhị có đúng quy định khônẹ?

Theo quy định tại khoản 1 Điểu 59 P LT T G Q C V A K T  thì người kháng
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cáo chi cổ thè là đương sự hoặc ĩiíiười đại diện của đương sự. Ncười dại diện 

ớ Jãy phai được hiếu là nmrời đại diện hơp pháp, tức là người đại diện theo 

pháp luật hoặc là người đại diện theo ủy quyén. Phái căn cứ vào nội dung úy 

quyen đe kiểm tra tư cách, quyến han cùa người đại diện, nếu chí được úy 

quyến tranh tụne ớ cấp sơ thám thì không có quyền kháng cáo, kháng cáo là 

hành vi thuộc thù tục phúc thám.

Theo quv định tại khoán 2 Điều 59 P LT T G Q C V A K T  thì người kháns 

nghị chi có the là Viện trường (chứ không thê là Phó Viện trướng hoặc Kiểm  

sát viên) V iện kiểm sát cùn» cấp hoặc trên một cấp.

Đơn khána cáo và quyết định khánn nghị được ký bởi nhữna người 

khỏna dù thám quvển theo luật định, đều khỏrm có «iá trị pháp lý đê mớ ra 

giai đoạn phúc thám, cần có Côna vãn và gửi trá hồ sơ vụ án cho Tòa án sơ 

tham, done thời thông báo bằng văn bán cho dương sự có đơn kháns cáo và 

Viện kiếm sát cỏ quyết định kháng ntihị biết.

- Thờ i hạn  k liáng  cáo, khám* m>hị có (túrnỊ khỏm ị?

Theo quy định tại khoán 1 Điổu 61 P LT T G Q C V A K T  thì thời hạn 

khánu cáo là 10 ngày, kế từ ngày Tòa án tuyên án hoặc ra quyết định; đối 

với đưưna sự vắng mặt tại phiên tòa thì tính từ ngày bán án, quyết định được 

giao cho họ hoặc được niêm vết tại trụ sỡ UBND  xã, phường, thị trấn nơi họ 

có trụ sớ hoặc cư trú.

Theo quv định tại khoản 2 Điều 61 thì thời hạn kháng nghị của Viện 

kiếm sát cùng cấp là 10 ngày, của Viện kiếm sát cấp trên là 20 ngày, kê’ từ 

ngàv Tòa án tuycn án hoặc ra quyết định. Nếu Kiêm  sát viên không tham gia 

phiên tòa, thì thời hạn khána nghị tính từ ngày V iện kiếm sát cùng cấp nhận 

được bán sao bản án. quyết định.

Nêu kháng cáo, kháng nghị quá hạn thì theo quy định tại khoản 4 mục 

VII Niihị quyết số 03/HĐTP ngày 19.10.1990 của Hội đồng Thẩm phán 

T A N D  tối cao, cần kiếm tra xem Tòa án cấp sơ thẩm đã lập biên bản ghi rõ 

lý do của việc quá hạn này chưa? có thu thẠp đủ các chứng cứ để xác minh 

được lý do kháng cáo. kháng nghị quá hạn không? Nếu đúng là do gặp trở 

ngại khách quan, thì thời hạn kháng cáo, kháng nehị là 10 ngày, kê từ ngày 

trở neại đó khổne còn nữa (khoán 3 Điều 61 PLTTG Q CVAKT ). Theo hướng 

dẫn tại mục VI Công vãn sô' 442/KHXX ngày 18/7/1994 của T A N D  tối cao 

thì “được coi là trở ngại khách quan trong các trường hợp sau đây:

a/ Người có quyển kháng cáo hoặc kháng nghị theo quy định của pháp
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luật tò tụng chưa nhận được bán sao bán án. quyết định cua Tòa án mà 

không phái do lỗi cùa họ;

b/ Đương sự váng mặt trong Iĩiột thời gian dai do yêu cáu cỏnii tác. 

chữa bệnh hoặc vì lý do chính đáng khác:

c/ Đươns sự là cá nhân có đăng ký kinh doanh bị chét mà chưa xác 

định được nszười thừa kế; dươna sự là pháp nhàn bị giải thế hoặc phá san mà 

chưa xác định được cá nhân, pháp nhàn kế thừa quyền, nghĩa vụ tố tụim cua 

pháp nhân đó;

d/ Do thiên tai, hóa hoạn làm cho việc kháne cáo khỏnu thế thực hiện 

được đúng hạn.”

֊ Đưưm> sự kháníỊ cáo dã nộp LỈÚ tiền tụm ứm> án phí phúc tluìm chưa? 

Cán kiểm tra nội duns biên lai nộp tạm ứng án phí phúc thám. Án phí kinh 

tế phúc thẩm là 200.000 đổne chứ khôna phái chí là 50.000 đồnsi như án phí 

dãn sự:

+ Nếu đươnu sự nộp chưa đủ, thì có văn bản yêu cầu nộp bố sung và 

gửi biên lai vé Tòa án phúc thấm.

+ Ncu dưưng sự chưa nộp tạm ứng án phí phúc thẩm do lỏi của Tòa án 

sơ thám, phủi có văn bản yêu cầu Tòa án SƯ thẩm kịp thời bố sung ngay thú 

tục này.

+ Nếu đương sự cố tình không nộp tạm ứnỉỉ án phí phúc thám theo yêu 

cáu của Tòa án sơ thẩm, thì đương sự đó chưa hoàn thành thú tục kháng cáo 

(coi như không kháng cáo), cần có Côns vãn và gửi trá hổ sơ cho Tòa án sơ 

thấm, đồng thời thông báo cho đương sự kháng cáo biết.

+ Thời hạn nộp tiền tạm ứng án phí phúc thẩm thực hiện đúng hướng 

dẫn tại khoản 3, 4 mục VII Nghị quyết số 03/HĐTP ngày 19/10/1990 của 

Hội đổng Thẩm phán T A N D  tối cao. cụ thê là phải nộp trong thời hạn kháng 

cáo.

M ọ i trường hợp kháng cáo, kháng nghị không đúng hạn, kháng cáo 

đúng hạn nhưng không nộp tiền tạm ứng án phí phúc thẩm, kháng cáo đúng 

hạn nhưng nộp tiền tạm ứng án phí sau khi hết hạn kháng cáo đều bị coi là 

kháng cáo, kháng nghị quá hạn. Nếu không thuộc các trường hợp được coi là 

“ trở ngại khách quan” như nêu tai mục VI Công văn số 442 /KH XX  ngày 

18/7/1994 của T A N D  tối cao đã dẫn chiếu trên, thì Tòa án phúc thẩm có 

Công văn và gửi trả lại hồ sơ vụ án cho Tòa án sơ thẩm đổng thời thông báo 

bằng văn bản cho các đương sự có kháng cáo và V iện kiểm sát có kháng
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nghi quá hạn khône được chấp nhận biét. cán nói rõ lý do khỏne chấp nhận 

thu tục khiíim cáo. khánu nsihị. chí) họ biết bán án. quyết định sơ thám đã có 

hiệu lực pháp luật - khôns có thủ tục phúc thẩm nữa (thủ tục tố tụng kinh tê 

khõníi quv dinh việc lập Hội đồns xét xử dê xét kháng cáo. kháng nghị quá 

hạn như tò tụnc dãn sự và khõna quy đinh có loai “quyết định” chấp nhận 

hoặc khổrm chấp nhận khánu cáo. kháns nchị quá hạn). Thõng báo cho họ 

biết Ihu tục siám đốc thấm và thời hạn khans’ rmhị siám đốc thấm để họ biết. i -  i  V.  ^  • c  •

và thực hiện quvcn khiếu nại cùa mình nếu cỗ yêu cáu (thời hạn kháng nghị 

aiúm đốc thám là chín tháng, kê từ ngày han án, quyết định có hiệu lực pháp 

luật - khoản 1 Điểu 77 PLTTG Q CVAKT).

1.2. Nghiên cứu hồ sơ

ỉ . 2.1 Kiêm tra tính hợp pháp của thủ tục sơ thẩm
Trước khi đi vào nghiên cứu phần nội dung phức tạp của vụ án. cần 

tiến hành kiêm tra phần thứ tục tỏ tụng cua cấp sơ thấm xem có dấu hiệu vi 

phạm rmhièm trọng, bát buộc phái húy án khône (húy xét xử sơ thủm lại, 

hủv đình ch i)?

-  Tòa án S(/thĩìm  Iỳừi quyết VII án có ííúiìỊỊ thẩm quxên không?

+ Trước hét phái xem vụ án đó có thuộc thấm í/uvền íỊÌúi quxêt của 

Tòa án khónạ'.’ Căn cứ vào quy định tại Đieu 12, khoán 5 Điều 32 

PLTTG Q CVAKT , các quy định cua tố tụna dàn sự, lao động và các quy 

định khác có lièn quan đẽ kiếm tra (có khi thuộc thẩm quyền cùa U BN D  

các càp. cùa các Trung tâm Trọne tài....):

+ Nêu thuộc thấm quyền cùa Tòa án thì có phái là Ún kinli tế  không. 

hay là án dân sự. lao dộng? Càn cứ vào quy định tại Điéu 12 

PLTTGQCVAKT dế kiếm tra. doi chiếu;
+ Nếu đúrm là án kinh tế thì thuộc thẩm quyền sơ thấm của Tòa án 

nào (căn cứ vào các Điều 13, 14. 15 P LT T G Q C V A K T  đè kiêm tra).

- Thành phàn H ộ i մոո՚Հ xét MI՝ có đúng với quy định tại khoản 1 Điều 
17 P LT T G Q C V A K T  - cồm hai Thẩm phán và một Hội thẩm nhân dân 

khònu?

Thấm phán. Hội thám, Kiếm sát viên. Thư ký Tòa án. ncưừi giám 

định, rmười phiên dịch có vi phạm các quy định tại Điểu 1S 

P LT T G Q C V A K T  không?

- Thành phán đươnạ sự tham gia tó՛ tụng có đủ và dúnu với quy định 

tại Điều 20 P LT T G Q C V A K T  khônu? Đặc biệt chú ý trường hợp đươrm sư là
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các tổ chức - cần phái kiếm tra xem tố chức đó có đù tư cách pháp nhân 

không? Đê đánh giá xem một tổ chức có phái là pháp nhân hay khỏne. phải 

kiểm tra theo các tiêu chí cùa pháp nhãn quv định tại Điéu 94 BLD S  hoặc 

khoản 1 Điều 1 Nghị định số 17/HĐBT ngày 16/01/1990 của Hội đổng Bộ 

trưởng, chứ không chì nhìn một cách đơn thuần vào quyết định thành lập tổ 

chức đó có quy định nó là pháp nhãn hay khóne.

Kiểm tra xem cấp sơ thấm xác định và đưa vào tham gia tố tụrm các 

người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan có đúnc khônạ? Có đủ khône?

Thủ tục để tiến hành xét xừ vắng mặt bị đơn. người có quyền lợi, nghĩa 

vụ liên quan có phù hợp với khoán 2 Điểu 49 P LT T G Q C V A K T  không?

- Căn cứ vào khoản 2, 3 Điều 20 P LT T G Q C V A K T  để xem xét người 

đại diện cho đương sự tham gia tô' tụng có đúna thám quyền khòrm?

- Vụ án có còn thời hiệu khởi kiện khônq? Cân cứ vào khoán 1 Điéu 31 

PLTTG Q CVAKT , điểm 3 mục I Thòng tư liên ngành số 04/TTLN ngày 

07/01/1995 của TA N D  tối cao và Viện kiểm sát nhàn dân tối cao hướng dẫn 

về phấn này để xem xét. cụ thế:

+ Loại tranh chấp kinh tế này pháp luật có c/uy đinh riêng vé thời hiệu 

khởi kiện Աւօոզ? Nếu pháp luật có quv định riêng về thời hiệu khới kiện 

(như các tranh chấp thương mại, các tranh chấp hàng hái,...) thì phái áp dụng 

các quy định riêng này đế xem xét;

+ Nếu thuộc trường hợp khôn ạ có quy định riêng thì phái căn cứ vào 

khoán 1 Điểu 31 PLT T G Q C V A K T  và điêrn 3 mục I Thõng tư liên neành số 

04/TTLN ngày 07/01/1995 để tính thời hiệu khới kiện sáu tháng. Can lưu ý 

để xác định ngày bát đầu thời hiệu khởi kiện - ngày phát sinh tranh chấp - 

cho đúng trong từng trường hợp: Tranh chấp xày ra khi hợp dồng kinh tê 
đang còn hiệu lực; khi hợp đổng kinh tê hết hiệu lực; khi có sự thỏa thuận 

mới về kéo dài thời hạn có hiệu lực của hợp đồng...

- Có căn cứ dế đình ch i vụ án không? Căn cứ vào các quy định tại 

khoản 1 Điều 39 P LT T G Q C V A K T  để xem xét:

+ Tại ẹiai đoạn sơ thẩm đã có căn cứ đê đình chi việc giải quyết vụ án 

không? Nếu đã có cãn cứ để đình chí việc giải quyết vụ án ngay trong giai 

đoạn sơ thẩm mà cấp sơ thẩm vẫn tiến hành xét xứ và ra bán án hoặc quyết 

định khác thì Hội đồng xét xứ phúc thẩm mở phiên tòa và ra quyết định húy 

bản án hoặc quyết định của cấp sơ thẩm và đình chi việc giái quyết vụ án;

+ Tại ẹiai đoạn phúc thẩm có cân cứ đê đình chi vụ án không? Nếu có
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thì Hội đồng xét xứ phúc thám ra quyết định dinh chi việc giải quvết vụ án 

và iĩhi rõ trong quyết định này câu: “ hán án (quyết định) sơ thẩm khỏim có 

hiêu lực pháp luật” .

Chủ ý: Cần phái hủy bỏ hoặc ẹiái quyết xone hậu quả của các quyết 

định áp dụng biện pháp khán cấp tạm thời (nếu có) trước hoặc trong quyết 

định đình chi việc eiải quyết vụ án.

- Có căn cừ dê tạm đình chi việc íỊÌiii quyết vụ án khỏnẹ? Căn cứ vào 

các quy định tại khoản 1 Điều 38 P LT T G Q C V A K T  để xem xét:

+ Tụi ẹiíii đoạn sư tham đã có căn cứ dể tạm đình chi việc giải quyết 

vụ án không? Nếu có căn cứ đc tạm dinh chi mà Tòa án sơ thám vẫn tiến 

hành xét xứ hoặc ra quvết định khác thì Hội đổng xét xứ cần húy bản án sơ 

thám, trà hồ sơ vổ cho Tòa án sơ thẩm đê tiến hành giải quyết sơ thẩm lại 

theo thu tục chung;

+ Tại iỊÍai đoạn phúc tham có căn cứ đế tạm đình chỉ vụ án không? 

Nêu cỏ thì Hội đồng xét xử ra quyết định tạm đình chỉ việc giải quyết vụ án.

Bán án sơ thẩm chưa có hiệu lực pháp luật.
1.2.2. Ra quyết định áp dụng biên pháp khẩn cấp tạm thời hoặc thay 

đổi, hủy bỏ biện pháp khẩn cấp tạm thời:
- Căn cứ vào Điều 41, 42 P LT T G Q C V A K T  để xem xét việc ra quyết 

định áp (հօպ biện pháp khấn cáp tạm thời đê báo vệ bàng chứng hoặc đê 

báo đám việc thi hành án nêu có yẽu cáu cúa đưưng sự, cùa Viện kiểm sát 

hoặc tự mình quyết định nếu thày cần thiết.

- Nếu đã cớ quyết định áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời (từ sơ 

thấm hoặc phúc thám), nhưng xét thấv tình hình đã có sự thay đổi, thì căn cứ 

vào Điéu 43 PLTTG Ọ CVAKT , ra íỊuvết dinh thay đổi hoặc hủy bò biện 

pháp khẩn cấp tạm thời. V iệc thay đối hoặc húv bỏ biện pháp khấn cấp tạm 

thời trước khi mớ phiên tòa do Thẩm phán được phân công giải quyết vụ án 

quyết định, tại phiên tòa do Hội đổng xét xử quyết định.
1.2.3. Xem xét đơn kháng cáo, quyết định kháng nghị
Đọc kỹ đ(m kháng cáo, quyết định kháng nghị đê xác định chinh xác 

và đáy dù nội էհւոզ và phạm vi qicii quyết CỈUI cấp phúc thẩm.

Nhìn chung. Tòa án cấp phúc thẩm thườne chi tập trung nghiên cứu, 

giải quvết những vấn đề bị kháng cáo. kháng nghị của vụ án mà thôi. Tuy 

nhiên, theo quy định tại Điều 70 và Đicu 71 P LT T G Q C V A K T , Tòa án cấp 

phúc thẩm có quvcn sửa đổi một phần hoặc toàn bộ quyết định của bản án.

463



quyết định sơ thấm khi nó trái với pháp luật, khônụ phù hợp với hổ sơ vụ án 

hoặc khi có chứng cứ mới cho thấy bán án, quyết định sơ thám sai pháp luật, 

không dúnq với sự thật khách quan cùa vụ án: có quyên hủy bàn án. quvèt 

định sơ thám đê xét xử sơ thám lại khi có vi phạm nshièm trọn» thú tục tố 

tụna hoặc việc xác minh, thu thập chứnn cứ của Tòa án sơ thám khôn» dầy 

đu mà Tòa án cấp phúc thấm không thò bổ տատ dược: có quyền tạm dinh 

chi hoặc đình chi việc giải quyết vụ án theo quy định tại Điều 38 và Điéu 39 

P LT T G Q C V A K T  mà không chi phụ thuộc vào nội chirm khána cáo. khá 11 ti 

nghị.
1.2.4. Nghiẻn cứu bán án hoặc quxết đinh sơ thấm bị kháng cáo, 

kháng nghị
Đọc kỹ phần nhận định cúa nội duns có kháng cáo. kháng rmhị tron a 

Bản án hoặc quyết định sơ tham bị kháne cáo. khane riiỉhị, dối chiếu với các 

lý do và yêu cáu khárm cáo, khán» nshị:

- Bàn án, quyết định so' thẩm bị klìánq cáo. Սհնւզ nạ/lị có Iịià i Ifuyci 

các nội dunạ khánsị cáo , khán í; nạhị khỏnạ? Nếu không có hoặc chưa iiiái 

quyết thì khônc có giai đoạn phúc thám đối với nhữnií nội dune nàv (vi 

phạm nauvén tác xét xứ hai cấp);

- Các căn cứ pháp luật nào được áp d u n e ,  các tình tiết, chứnu cứ nào 

của vụ án đưực dẫn chiếu, sử dune đê Tòa án sơ thấm nhận định và đưa ra 

quyết định đối với từng nội dung bị khánii cáo, khána ntỉhị cúa vụ án. So 

sánh với phần lý do kháng cáo. kháns nchị tron” đcm kháng cáo, quyết dinh 

kháng nghị.

- C ó  căn cứ (íề hủy ủn vé p liấn nội (հէո՚Հ lun՝ khóm’ (khoán 3 Điều 70 
PLTTG Q CVAKT): V iệc xác minh thu thập chứng cứ cùa Tòa án sơ thẩm đã 

đáy dú chưa? Tòa án phúc thẩm có thè bổ sune dược các ch line cứ còn thiêu 

hay không?

-  Có  những sa i lầm lớn nào cùa Tòa án S(f thám về nội ւհէՈՀ khónạ? 

(hựp đồng kinh tế có tranh chấp là hợp pháp hay bị vô hiệu toàn bộ, vỏ hiệu 

từng phần; các chứng cứ then chốt làm căn cứ giúi quyết vụ án đã được thu 

thập đù chưa? Có hợp pháp không? Ncuổn cung cấp chứng cứ có đúng 

không?)

1.3. Các hoạt động xác minh thu thập chứng cứ, các cãn cứ pháp 

luật bổ sung

Nếu bán án, quyết định sơ thẩm không bị hủy đế xét xử lại do có vi
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p h ạ m  n í h i è i n  t r ọ n g  v ề  t h ủ  t ụ c  tò  t ụ n g  h o ặ c  d o  v i ệ c  x á c  m i n h  t h u  t h ậ p  c h ứ n g  

cứ của Tòa án sơ thẩm khỏne dẩy đu mà cấp phúc thẩm không thể bổ sung 

được; không bị tạm đình chi hoặc bị dinh chí việc eiải quyết vụ án thì Tòa 

án phúc thám phải tiến hành xác minh, thu thập thêm chứng cứ, các căn cứ 

pháp luàt có liên quan đến vụ án (nêu thày còn thiếu) đê chuán bị cho việc 

mớ phiên tòa phúc thám và ra bán án, quyết định phúc thám. Có thể cần thực 

hiên cát cone vice sau:« C- •

- Yêu cầu các đương sự cun» cáp thèm những chứng cứ cụ thể, cần

thiết;

- Láy thêm lời khai có ý nghĩa của các đưưrm sự và nhân chứng;

- Yêu cầu các cơ quan Nhà nước hĩRi quan cung cấp các chứng cứ có ý 

rtehĩa cho việc giải quyết vụ án;

- Xác minh các chứng cứ có ý nghĩa cho việc giải quyết yêu cầu kháng 

cáo, khang nghị;

- Xác định chính xác loại quan hệ pháp luật đans có tranh chấp, bổ

suns đấ đu các vãn bán pháp luật có liên quan đến việc giái quyết vụ án;

1.4. Hòa giải trước và tại phiên tòa phúc thẩm

Knoán 1 Điéu 36 P LT T G Q C V A K T  quy định: “Trước khi mở phiên 

tòa, Tòa án tiến hành hòa giài để các đương sự có thể thỏa thuận với nhau về 

việc giả quyết vụ án” . Quy định này nằm ở chương VII (Chuán bị xét xử) 

chứ không nằm trong chưưníi IX (Phiên tòa sơ thẩm) và trong quy định trên 

không quy định cụ thể trước khi mỏ phiên tòa nào, nên phái hiểu đây là quy 

định bá: buộc cho cả hai cấp tòa sơ và phúc thám, Trong trường hợp các 
đương SỊ có yêu cầu và xét thấy khá năng các đương sự có thế hòa giải được 

với nhau, Tòa án phúc thám có thê tiến hành nhiều buổi hòa giải (trước khi 
mở phién tòa) đê giúp các bẽn thỏa thuận được với nhau về cách thức giải 

quyết VI. án hoặc ít nhất cũng thu hẹp được phạm vi tranh chấp.

Càn cứ vào các quy định tại Điều 2, Điều 5, khoán 1 Điều 50 và Điều 

69 P LT T G Q C V A K T  thì tại phicn tòa phúc thẩm, Tòa án có trách nhiệm tạo 

điểu kiện cho các đương sự hòa eiải với nhau.
Nếu trước khi mở phiên tòa phúc thẩm các bên đương sự thỏa thuận 

được vớ. nhau về việc giải quyết vụ án, thì Tòa án phúc thẩm lập biên bản 

hòa giải thành và ra quyết định công nhận sự thỏa thuận của các đương sự.

Nếu các đương sự thỏa thuận được với nhau về việc giải quyết vụ án 

tại phiên tòa phúc thấm, thì Thư ký phiên tòa phái ghi nội dung thỏa thuận
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đó vào biên bàn phiên tòa và Hội đồn" xét xử ra quyết định công nhận sự 

thỏa thuận của các đương sự. Quyết định cónc nhận sự thỏa thuận của các 

đương sự ở giai đoạn phúc thấm có hiệu lực pháp luật neay. Tronu trường 

hợp này, bản án sơ thẩm khôns có hiệu lực pháp luật.

Chú ý: Thỏa thuận cùa các đương sự chí được Tòa án ra quyết định 

côns nhận khi khòne trái với các quy định của pháp luật.

2. P H IÊ N  T Ò A  P H Ú C  T H A M

2.1. Chuẩn bị cho việc mứ phiên tòa

- Căn cứ vào Điéu 68 PLT T G Q C V A K T  đẽ yêu cầu. đòn dốc, kiếm tra 

cán bộ Thư ký làm tốt thu tục triệu tập hợp lệ các đương sự kháng cáo, các 

đương sự có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan đến việc 2 Íái quyết kháng cáo. 

kháng nghị. Triệu tập người giám định, người làm chứng khi có yêu cầu của 

đươrm sự và khi ihấy cần thiết cho việc giải quyết khán՞ cáo. khánẹ nghị. 

Thône báo lịch phiên tòa cho Viện kiểm sát cùng cấp.

- Trên cơ sớ kết quá nghiên cứu hồ sơ, căn cứ vào từng nội dung cần 
phải giải quyết tại giai đoạn phúc thẩm đẽ xây dựng đề cương xét hói, tính 

toán trước các số liệu cần thiết phục vụ cho việc xét hỏi tại phiên tòa.

2.2. Thủ tục tiên hành phiên tòa

Phiên tòa phúc thẩm được tiến hành với sự có mặt cúa những người 
tham gia tố tụng như quy định tại Điểu 68 P LT T G Q C V A K T . V iệc hoãn 
phiên tòa phúc thẩm phái thực hiên (lúng quy định tại khoán 4 Điều luật nàv. 

Tòa án vản tiến hành xét xứ khi các đương sự dã được triệu tập hợp lệ mà 
vắng mặt không có lý do chính đáng (không phái chờ đến lán thứ hai như ớ 

giai đoạn sơ thấm).
Phiôn tòa phúc thẩm có thủ tục eiông như phiên tòa sơ thám, trước khi 

vào phẩn xét hỏi, Chủ tọa trình bày tóm tát nội duns vụ án, quyết định cùa 
bản án sơ thẩm và nội dung kháng cáo, kháng nghị.

Nếu qua nghiên cứu hồ sơ thấy cần phải ra các quyết định đình chi, 

tạm đình chỉ việc giải quyết vụ án; cấn phái hủy bản án sơ thẩm để xét xử lại 
hoặc đê xác minh, thu thập thêm chứng cứ, thì chi nên tập trung xét hỏi 

thắng vào các chứng cứ có liên quan trực tiếp đến các quyết định này.

Nếu qua nghiên cứu hồ sơ thấy có những sai sót làm ánh hướng lớn 

đến bản án sơ thẩm (hợp đồng vô hiệu toàn bộ nhưng lại cho ràng hợp đồne 

hợp pháp hoặc ngược lại; một hoặc một số chứng cứ then chốt đê’ ra quyết
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định sơ thẩm không có giá trị pháp lý; áp dụng pháp luật sai;...), trước hết 

cẩn xét hỏi để làm rõ những vấn đé này, sau đó mới đi sáu làm rõ từng vấn 

đề cụ thổ có liên quan đèn những thay dổi cứa bán án phúc thẩm so với bản 

án sơ thẩm.

Nếu qua nghiên cứu thấy khôna có những sai sót lớn, không có những 

biến dộng lớn ánh hưởng đến toàn bó nội dung cứa bán án sơ thẩm, thì Thẩm 
phán Chù tọa tiến hành xét hói theo hướni: loại trừ dần những vấn để không 

còn tranh chấp, những vấn đé khôntỉ cổ kháng cáo, kháng nghị để tập trung 

vào xét hỏi phần có yêu cầu kháng cáo, kháng nghị, phần còn tranh châp 

trong nội dung có kháng cáo, kháng nghị của bản án sơ thẩm. Việc xét hòi 

nên thực hiện dứt điểm từng vấn để cụ thế trong các yêu cầu kháng cáo, 

kháng nghị,

Các nội dung khác được tiến hành như phiên tòa sơ thẩm. Cẩn hướng 

dẫn các (.lương sự, Luật sư chi tranh luận những vân đổ được giải quyết tại 

phiên tòa phúc thẩm chứ không mớ rộnu sane nhữns phần khác.

Quyển hạn của Tòa án phúc thẩm được quy định tại Điểu 70 

PL1TG Q CVAKT .

2.3. Bản án phúc thấm

Nội dung cúa bản án, quyết định phúc thấm được quy định tại khoán 1 

Điều 72 PLTTG Q CVAKT .

Phán nhận định, cần dẫn chiếu rõ ոստ các chứng cứ cúa vụ án, các cãn 

cứ pháp luật được áp dụng đô eiai quyôì từng vân đổ trong yêu cầu kháng 

cáo. kháng nghị.
Các phán quyết tại phán quyct định cua bán án phái rõ ràng, cụ thê để 

cơ quan Thi hành án thực hiện đươc hán án.

Bán án phúc thẩm có hiệu lực pháp luật.

3. P H Ú C  T H A M  q u y ế t  đ ị n h  c ủ a  t ò a  á n  s ơ  t h a m

Các quyết định tạm đình chi và đình chí việc giải quyết vụ án của Tòa 

án sơ thấm có thê bị các đương sự khán» cáo, Viện kiếm sát kháng nghị theo 

trình tự phúc thám.

Nếu đơn kháng cáo và quyết định kháng nghị hợp lệ, thì Tòa án phúc 

tham căn cứ vào các quy định cụ thê tại khoán 1 Điều 38, khoản 1 Điều 39 

PLTTG Q CVAKT , các chứng cứ có trong hồ sơ vụ án, lý do và điều luật 

được viện dẫn trong quyết định sơ [hẩm đê kiểm tra tính hợp pháp và tính có
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căn cứ của các quyết định tạm đình chi và đình chỉ việc giải quyết vụ án cứa 

Tòa án sơ thẩm.

Việc phúc thẩm các quyết định tạm đình chỉ, đình chi việc giải quyết 

vụ án được thực hiện theo quy định tại Điều 73 P LTTG Q C V A KT . Tòa án 

phúc thẩm không phải mở phiên tòa, không phải triệu tập các đương sự, trừ 

trường hợp cần phải nghe ý kiến của họ trước khi ra quyết định.

Quyền hạn của Tòa án phúc thẩm khi phúc thẩm quyết định của Tòa 

án sơ thẩm được quy định tại Điểu 70 PLT T G Q C V A K T . Quyết định phúc 

thẩm có hiệu lực pháp luật.
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III. KỸ NĂNG GIẢI QUYẾT MỘT số LOẠI ÁN KINH TẾ

1. KỸ NĂNG GIẢI QUYẾT TRANH CHÂP HỢP ĐổNG MUA 
B ÁN  H ÀN G  HOÁ

1.1. Nhận diện hợp đồng mua bán hàng hoá và tranh chấp mua 

bán hàng hoá

1.1.1. Đặc điểm của hợp đổng mua bán hàng hoá

Trong điều kiện kinh doanh ngày nay, rất nhiều giao dịch kinh doanh 

có bán chất tương tự như mua bán. Nhận diện các đặc trưng cơ bản của hợp 

đổns mua bán hàng hoá và phân biệt chúng với các giao dịch khác là bước 

đầu tiên trong quá trình giải quyết tranh chấp về mua bán hàng hoá.

Mua bán hàng hoá là quan hệ chuyển giao quyền sở hữu hàng hoá để  

dổi lấy tiền, "theo đó nqười bán có nghĩa vụ giao hàng, chuyển quyền sở hữu 

hàníì hoú cho nẹười mua và nhận tiền; còn người mua có nghĩa vụ nhận 

hàníỉ htìá và trả tiền cho người bán theo thoà thuận của hai bên"111՜".

Đặc trưng cơ bản của một giao dịch mua bán là nghĩa vụ giao hàng và 

chuyển quyển sở hữu hàng hoá từ người bán sang người múa(M). Người mua 

phải nhận hàng và thanh toán tiền hàng cho người bán(Xfi)). G iá trị trao đổi của 

hàng hoá phải được xác định bằng tiền. Kể cá trong các phương thức hàng đổi 

hàng hoặc thanh toán bù trừ theo thời hạn, người mua tuy không thanh toán 
bằng tiền, mà bằng tài sản tương ứng, giá hàng hoá đều được định giá bằng 

tiền. Các tranh chấp liên quan đến các giao dịch này là tranh chấp hợp đồng 

mua bán hàng hoá, mặc dù người mua có thể không thanh toán bằng tiền.

"Ul Đ iều  46. Luậ t Thương m ại. Đ iều  421 BLDS.

1,Հ!ւ D iều  46 Luậ t Thương m ại. T hờ i điểm  chuyển quyên sờ  hint do các bên thoả thuận, có  thê 

đồng thờ i với thời điểm g iao  hàng, hoặc vào một thời điểm  sau dó. hoặc c lù  được tiến hành 

kh i thoá mãn những điêu kiện nhất (tịnh

1 D iêu  46 Luậ t Thươnq m ạ i
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Đế hợp đồng mua bán hàng hoá có hiệu lực, ngoài các yêu cầu về người 

bán, người mua, tính tự nsuyện của giao dịch, mục đích và nội dung các thoa 

thuận trong hợp đồng không được trái pháp luật và đạo đức xã hội và phái có 

các nội dung chú yếu sau: Tên hàng; Số lượng; Quy cách, chất lượng; Giá cá; 

Phương thức thanh toán; Địa điểm và thời hạn giao nhận hàng.

Nếu thiếu một trong những nội dung đó, hợp đồng mua bán hàng hoá 

coi như chưa được giao kết, và vì vậy không làm xuất hiện quyén và nghĩa 

vụ của các bên liên quan.'s7)
1.1.2. Phàn  biệt hợp đồng mua bán hàng hoá với các loạ i hợp đồng

khác

Cần phân biệt hợp đồng mua bán hàng hoá với các hợp đồng khác, ví 

dụ cho thuê tài sản, gia công hoặc các dịch vụ khác gắn với hàng hoá. Mua 

bán hàng hoá khác với quan hệ thuê tài sản. Khi thuê tài sản, quyén sứ dụng 

và chiêm hữu<SH) được chuyển cho người thuê, song người cho thuê không 

chuyển giao quyền sớ hữu, mà vẩn là chú sở hữu của tài sản. Như vậy các 

tranh chấp liên quan đến các hợp đồng cho thuê tài sản, thuê mua tài chính, 

các hợp đồng chuyên nhượng vốn, tài sản và bản quyền và các hình thức 

tưcmg tự (ví dụ franchising) không được coi là tranh chấp hợp đồng mua bán 

hàng hoá.

Mua bán hàng hoá khác với các dịch vụ giao nhận hàng hoá, vì người 

làm dịch vụ giao nhận hàng hoá chí thực hiện chức năng trung gian, nhận 

hàng từ người gửi, tổ chức các hoạt động để chuyển và giao chúng cho người 

nhận<S9). Tương tự như vậy, mua bán hàng hoá khác với đại lý hay uỷ thác 

thương mại, theo đó bên nhận đại lý hay uỷ thác nhân danh mình mua hoặc 

bán hàng hoá cho các bên thứ ba theo chỉ dẫn của bên giao đại lý/hoặc bên 

uỷ thác để hưởng thù lao'1*”.

Mua bán hàng hoá khác với gia công hàng hoá. Trong quan hệ gia 

công hàng hoá, bên đật gia công giao cho bên nhận gia công nguyên liệu, 

vật liệu và nhận lại hàng hoá đã gia công cũng như thanh toán tiền công'՝'” .

'H7‘ D iều  50, Luậ t Thương m ại, Đ iều  401 B L D S

m i Đ iề u 189,198.476 B LD S

,m> D iều  163 Luậ t Thương m ại

m> ĐIỂU 99,111 Luậ t Thương m ại

190 Đ iều  128 Lu ậ t Thương m ại
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Tronc các quan hệ siao nhãn hoặc eia CỎI12  hàng hoá, dịch vụ liên quan đến 

hàne hoá được trao dổi. chứ khổnii phai là ban thân hàng hoá đó. Nếu một 

bèn cung cấp vật tư và tiến hành thi côna trên cư sỡ nhặn thầu xây dựng, các 

tranh chấp liên quan đèn việc cuns cấp và láp đặt vật tư thiết bị này khônc 

được eiài quyết theo hợp đồnc mua bán hàna hoá, mà theo các quv định về 

đấu thau xây dựng cũnạ như các quy định chuyên ngành khác. Trong thực 

tiễn, rất nhiều hàng hoá được bán kèm theo dịch vụ, v í dụ bán thiết bị, vận 

chuyên, láp đặt. vận hành thử tại địa điếm 112ười mua. bán máy vi tính kèm 

theo cài đặt phán mềm. Trone nhữns tình huốrm như vậy, Thẩm phán cần 

xem xét phần iiiá trị hàng hoá có là chú yếu của siiá trị giao dịch hay không 

đê áp dụng các quv định về mua bán hànu hoá.

Ngoài ra, khái niêm hàn« hoá được dùnc trone Luật Thương mai Viêt 

Nam hẹp hơn khái niệm hàn2 hoá theo nghĩa thông thường. Hàng hoá theo 

Luật Thươns mại chì bao cồm "máy móc, thiết bị, iiiỊuvên liệu, nlìiên liệu, 

vật liêu, hànq tiêu dùniỊ, các մօո՚Հ sán khúc clưưc lim  thônq trên thi trườnạ, 

nhà ờ chìmĩ (ỉê kinh doanh dưới hình thức cho thuê, ոստ bớn'"ụ:>. Theo khái 

niệm này. nhiều loại tài sản khác không phái là hàng hoá theo Luật Thương 

mại. v í dụ quyển sử dụng đất. quyén sớ hữu trí tuệ, cổ phiếu, trái phiêu và 

các chứng từ có giá trị khác, bí quyết và các loại tài sàn vô hình khác. Những 

tranh chấp liên quan đến việc mua bán các loại tài sản này không được coi là 
tranh chấp từ hợp đổng mua bán hàng hoá.

1.1.3. Hợp đóng kinh tẻ vé mua bán hàng hoá và họp đồng dán sự vê 
mua bán hàng hoá

Hợp đổng mua bán hàng hoá theo Luật Thương mại có thí’ đuợc phân 

chia theo pháp luật hiện hành thành hợp đổng kinh tế hoặc hợp đổng dân sự, 

do vậy tranh chấp liên quan đốn hợp dổno này có thể được Toà án giải quyết 

theo tố tụng kinh tế hoặc tố tụng dân sự.

Luật Thương mại quy định"c/m thể của các quan hệ mua bán hàng 

lioá là thươrnĩ nhãn hoặc một bén lâ էհԱ(/ոՀ nlián'"՝11'. V ì thương nhân có thể 

là pháp nhân, cá nhân, hộ gia đình và tổ hợp tácW); và Luật Thương rụại 

chưa xác định rõ Toà án nào có (hẩm quyền giái quyết tranh chấp thương

íự:' Diêu 5 khoản 3. Luật Thương m ại

՝“■՝՝ D iều 47 L u ậ i Thương m ại

,w’ Điều 5 khoán ố Luậ t Thươnẹ mại.
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mại(l,S), căn cứ vào các quy định hiện hành'1’*’, cần xác định rõ một hợp đổng 

mua bán hàng hoá theo Luật Thương mại có là hựp đồng kinh tê hay không, 

và từ đó xác định Toà kinh tế có thẩm quyền giải quyết tranh chấp hay 

không197’.

Một hợp đồng mua bán hàng hoá theo Luật Thương mại là hợp đồng 

kinh tế (theo cách hiểu hiện nay), nếu thoá mãn các yêu cầu sau đây'W|:

(a) Hợp đồng được giao kết giữa pháp nhân với pháp nhân; giữa pháp 

nhân với cá nhân có đãng ký kinh doanh;

(b) Hợp đồng có mục đích kinh doanh;

(c) Hợp đồng được xác lập bằng vãn bán.

Phạm vi khái niệm cá nhân có đãng ký kinh doanh được hiểu rộng hơn 

cách giải thích trước day'441; không chi bao gồm chủ doanh nghiệp tư nhân, 

mà cả các hộ kinh doanh cá thể1"1"1.

Việc xác định hợp đồng có mục đích kinh doanh hay không, thường 

được suy đoán cân cứ vào phạm vi kinh doanh của chủ thể. Luật Thương mại 

không yêu cầu hợp đồng mua bán hàng hoá phải có mục đích kinh doanh.

Về hình thức của hợp đồng, Luật Thương mại và P LH Đ K T  có những 

quy định khác nhau. Theo Luật Thương mại, hợp đổng mua bán hàng hoá 

được giao kết bằng lời nói, bàng văn bản hoặc bàng hành vi cụ thê’""1'. Theo 

P LH Đ K T  1989, hợp đồng phải được ký kết bằng văn bỏn (vãn bản hợp đồng

m> Đ iều  239 khodrt 3 k liõng xác đ inh rỗ  toà dân sự  hay toà k inh  tế  có  thấm quyên gicii quyết 

tranh chấp thương mại.

Pháp  lệnh Thù tục g iã i quyết các  VII án dán sự  ban hàn li ngày 29/11/1989; 

P L T T G Q C V A K T  ban hành ngày161311994. P L H D K T  ban lừ inh ngày 25/9/1989.

IV?I T rong quá trình  sửa đổ i P L H Đ K T  và .râ.v dưng Bô luật T ô  tụng dân sự  V iệ t Nam . có  thè

sẽ  có nhiều thav đổ i cơ  bàn.

m ’ Xem cúc Đ iểu  1.2.11 P L H Đ K T  1989

m ՝ D iề ìi ì  khoán 2. N gh ị đ ịnh sô՛ 17 IH D BT  ngày 1611/1990; C ông  văn sô '4 4 2 -K H X X  ngày 

181711994.

"°1" Theo các Đ iều  17-21 cùa N g h ị đ ịnh s ố  02/2000/N Đ -C P  ngày 31212000 về đăng kỷ kinh 

doanh; các qu \ đ ịnh này thay th ế  N gh ị d inh  so 66 /H D B T  Iigày 21311992 vé cú  nhân và 

nhóm kinh doanh.

" I,n Đ iểu  49 khoản 2 Luật Thương mại.
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hoặc tài liệu giao dịch)'1 °'; tuy nhiên Pháp lệnh cũng không quy định rõ: nếu 

vi phạm vé hình thức thì hợp dổrm có vô hiệu hay không'"’՝'. Trong trường 

hợp này có thê áp duna cúc nguyên tắc chuns của BLDS. theo đó các giao 

dịch có thế vô hiệu do không tuân thu các quy định về hình thức"1141. Như 

vậy xuất hiện khả nãng. một hợp đổne kinh tê có thế vó hiệu do vi phạm 

hình thức theo PLHĐK.T năm 1989. song hoàn toàn có hiệu lưc theo Luàtc  . . .

Thươna mại. Trong điều kiện PLH Đ KT  năm 1989 chưa được sửa đổi, đối 

với những vân đề cụ thê này, khi xét xử cần tham kháo các hướng dẫn cụ thể 

cùa Toà án của TAN D  tối cao.

Căn cứ vào thẩm quyền vụ việc1"1՝ ’, Toà kinh tế chi giải quyết các tranh 

chấp về hợp dổne mua bán hàna hoá khi hợp dồng này được xác định là hợp 

đồnc kinh tế. Cúc liọp đâng mua bún khúc dược điều chính bới Luật Thươnẹ 

mại, ví dụ ỊỊÌữa các thương nhân là cá nhân có đủnÍỊ ký kinh doanh hoặc 

ýữơ tliươnạ nhãn và người tiêu clùníỊ, nếu kliò iiíỉ phái là hợp ctonq kinh tế, 

thì dược xem là hợp clốnq dàn sự; tranh chấp liên quan đến các hợp đỏng 

(lân sự do Ttìà dán sự ý  á i quyết.

Vé thẩm quyền cúa Toà án các cấp, thám quyền theo lãnh thổ và thẩm 

quyền của Toà án theo sự lựa chọn của nsuyẻn đơn cần áp dụng các quy 

định chung của PLTTG Q CVAKT , song cần lưu ý một số vấn đề sau đáy:

- Theo Điều 13. một trong các căn cứ để xác định thẩm quyền của Toà 

án huyện là giá trị tranh chấp (dưới 50 triệu dồng), chứ không phải giá trị 

của hẹyp đồng (có thể lớn hoặc nhò hưn giá trị tranh chấp);

- Điểu 13 tuy khône giái thích rõ "nhân tố nước ngoài" là như thế nào, 

có bao gồm các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài hay không, nhưng 

theo Điều 87 PLTTGQCVAKT (Tên của diều khoán này là “giải quyết các 
tranh chấp kinh tế có nhân tỏ nước ngoài” ) thì nhân tố nước ngoài trong 

tranh chấp kinh tế là sự tham gia của các cá nhân, pháp nhân nước ngoài;

- Điéu 43 P LH Đ K T  1989 quy định việc áp dụng các quy định về hợp 

đồng kinh tế đối với các hợp đồng được giao kết giữa các pháp nhân Việt

“ 'i:i Đich 1.11 PLHDKĨ.
Đ icii 8 R U ỈD tC Ỉ՝ ու՛ս 3 trườn 1? hợp. trong dó khôHỊi quy ctịnli trườ ỉĩg  hợp  w phạm  h ình

thức
'uu> Đ iều 139 B LD S

llnSl D iên  12 Pháp  lệnh gicii quyết VII án kinh tế.
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Nam và tổ chức, cá nhân nước ngoài tại Việt Nam. vì vậy các hợp dóng mua 

bán hàng hoá với thương nhân nước ngoài theo các Điểu 80-82 Luật Thưưng 

mại là hợp đồng kinh tê và các tranh chấp liên quan vé nẹuvên tác thuộc 

thẩm quyền giải quyết của Toà kinh tế;

- Liên quan đến "nơi thực hiện hợp đồne kinh tế" cần càn cứ vào Điêu 

16 PLHĐKT.

1.2. Những tranh chấp phổ biến phát sinh từ hợp đóng mua bán 

hàng hoá thương mại

1.2.1. Tranh chấp vé chất lượng hàng hoá

Người bán có nghĩa vụ siao hàng cho người mua đúng chất lượrm đã 
thoá thuận. Điều khoán chất lượng là một nội dung chù yếu cán dược các 

bên thoả thuận trong hợp đồng. Có nhiều cách đế xác định chất lượng hàng 

hoá, ví dụ các bên có thể:

- Dựa vào một tiêu chuẩn chất lượng nhất định (tiêu chuán naành, tiêu 

chuẩn quốc gia, tiêu chuẩn của hiệp hội quốc tế có uy tín);

- Dựa vào việc mô tả tỷ mỉ các lý tính, hoá tính, đặc trưng, công dụng 

của hàng hoá;

- dựa vào mẫu hàng;

- dựa vào các thông số kỹ thuật của hàng hoá.

Nếu các bên không thoả thuận cụ thể về chất lượng hàng hoá, người 

bán phải giao hàng có chất lượnẹ trung bìnli của loạ i hàng đủ được lim 

thông trên thị trường tại thời điểm giao hàníỊ՝11''". Cách quy định này không 

hoàn đồng nhất với BLDS, theo đó, nếu không được thoả thuận, và pháp luật 

không có quy định về chất lượng, người bán phải giao hàng với chất lượng 

phù lìựp víri mục đích sử dụng của hàng hoá và chất lượng trung bình của 
hàng hoá đó""7’.

Tuy không phải là chất lượng, song quy cách, bao bì ảnh hưởng trực tiếp 

đến chất lượng và khả nảng tiêu thụ cùa hàng hoá. Nếu không được quy định 

cụ thê thì người bán phải giao hàng với bao bì thường dùng cho loại hàng này, 

đảm bảo an toàn, có tính đến khả năng chuyển tải trong điều kiện bốc dỡ vận 

chuyên thông thường phù hợp vổfi thời gian và phương tiện vận tải0"*’.

" m> Đ iều  60 khoản 2 Luật Thương mại

111171 Đ iều  423 khoản 3 B LD S

'm ' D iều  60 khoán 3, Luậ t Thương mại.
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Sail khi hàng được ván chuyên đến nơi iĩiao hàng, người mua có quyền 

kiêm tra hànu trong một thời hạn hợp lý. Nếu phát hiện thấv hàng hoá không 

phù hợp với hợp dồns thì kịp thời thông báo cho người bán. Tuỳ theo từng 

loại hàns. các bên có thê thoá thuận vé thời hạn thôrm báo hàng khône phù 

hợp với hợp đồns. Nếu hết thời hạn này mà neười mua khônc thông báo cho 

người bán (ví dụ hàrm giao thiêu, khỏnu đúnti chủng loại, không đúng bao 

bì. hànsỉ kém phám. han LI ciao chậm ), thì nmrời mua mất quxén khiếu nại.,lm' 
Cách quy định này không có trong BLDS.

Thời hạn thông báo về hàng khỏrm phù hợp với hcyp đôn a do các bên 

thoà thuận tuỳ thuộc vào dặc điểm và số lượng hàng hoá, đối với hoa quá 

tươi, thực phẩm mau hónc thời hạn này có thê được tính bằng giờ, đối với 

các hànc hoá khác có thê là một sỏ ngàv hoặc tuần lễ. Trong trường hợp 

khôna c ó  thoá thuận thì thời hạn khiến nại là  sáu tlìánẹ  k ê  từ ngày giao hàng 

đối với khiếu nại về quy cách, chát lượne hàne há; trorm trường hơp hàng 

hoá có báo hành thì thời hạn khiếu nại là ba tháng kê từ nẹày hết thời hạn 

háo hành..... .

Nội dung thõng báo phái tương đối cụ thê, nêu rõ khuyết tật cúa hàng 

đã aiao, v í dụ hàng đã siao có khuyết tật vé chất lượng, số lượne, mầu mã, 

bao bì, tránh những thông báo mang nội dune chung chung như hàng đã 

eiao "quá kém", "quá tồi", "kcm phấm chát", "không tiêu thụ được".

Tranh chấp về chất lượng hàng hoá thường xuất hiện sau khi bên mua 

đã nhận hàng và xác định được hàng kém phẩm, hoặc các bèn có những cách 

hiếu vé chát lượng hàng hoá khác nhau, hoặc đưa ra những kết quả giám 

định chất lượng khác nhau.
1,2.2. Tranh chấp vé thời gian giao nhãn và sô'lượng hàng hoá
Người hán phái giao cho người mua đúng loại hàng, đúng số lượng, 

chất lượng, quy cách, bao bì, đúng thời hạn và địa điểm theo thoả thuận 

trong hcrp đổng cùng tất cà chứng từ liên quan đến hàng hoá. Nói một cách 

khái quát nhất, nghĩa vụ giao hàng của người bán được thực hiện, nếu người 

bán đã thực hiện tất cả các hành vi cần thiết để hàng hoá được chuyển sang 

cho người mua tự do định đoạt. Những hành vi này có thể là: người bán trực 

tiếp giao hàng cho người mua tại địa điểm giao hàng; người bán uỷ quyền

" IIVl D iếu  75; 241 Luậ t Thương mại.

<1 1 1 1։ Ըւձէէ 2 4  Լ  khoản 2, b Luậ t Thương m ại
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cho người thứ ba giao hàng nếu được người mua châp thuận; ngưừi bán giao 

hàng cho người vận chuyển theo các điều kiện đã thoá thuận.

Tranh chấp vê cliúnq loại hùng lìoá: Người bán không đưực giao các 

loại hàng khác hoặc thực hiện các nshĩa vụ khác (hay thê loại hàng dã thoả 

thuận, nếu bên mua không chấp nhận. Tranh chấp vể loại hàng thường xuất 

hiện khi điều khoán tên hàng trong hợp đồng mua bán hàng hoá khônu được 

soạn thảo cụ thể, tẽn hàng được ghi bằng một danh từ khòns thônc dụng và 

không rõ nghĩa, ngoài tên hàng các bên không thoả thuận gì thêm về công 

dụng, chức năng và mục đích sử dụng, nơi sán xuất, nguồn gốc. nhãn hiệu 

của hàng hoá v.v...

Trong những tình huống như vậy, Thấm phán phải xác định được ý chí 

chung cùa các bên vế chúng loại hàng hoá. Chuns loại hàng hoá thường 

được xác định thông qua chào hàng của bèn bán hoặc cháo mua của bên 

mua, cách hiểu của thị trường và thông lệ về hàng hoá đó cũng như thói 

quen kinh doanh giữa các bên. Nếu hàng hoá được giao không đúng chủng 

loại, bên mua có một trong các quyền sau đ ây""1:

1. Không nhận hàng, huý bỏ hợp đồng và yêu cầu bồi thường thiệt hại;

2. Nhận hàng và thanh toán theo giá do các bên thoá thuận;

3. Không nhận hàng, yêu cầu giao đúng chúng loại và đòi bồi thường 

thiệt hại.

Giao hàng đúnẹ số  lượnẹ: Tuỳ theo đặc điểm của hàng hoá, các bên 

thoả thuận cụ thể số lượng, đơn vị đo lường, cách thức đo lường (ví dụ trọng 

lượng tịnh, trọng lượng cả bì), mức độ dung sai, mức độ hao hụt tự nhiên 

(±%). Nếu người bán giao thừa hàng so với thoả thuận, người mua có quyền 

từ chối không nhận phần dôi ra (trong trường hợp này ngứời mua phải nhận 
lại số hàng thừa này và chịu mọi chi phí liên quan); hoặc người mua có 

quyền nhận số hàng thừa và thanh toán phần dôi ra đó theo giá mà hai bên 

thoả thuận. Nếu người bán giao thiếu hàng so với thoả thuận, người mua có 
quyền:

1. Từ chối không nhận hàng, yêu cầu người bán thực hiện đúng hợp 

đồng và đền bù thiệt hại; hoặc

2. Từ chối không nhận hàng, huỷ bỏ hợp đổng và yêu cầu bồi thường 
thiệt hại; hoặc

Đ iêu  68 Luật Tliương mại, Đ iêu 430 cùa BLDS.
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3. Nhận phán dã giao và thanh toán số tiền tươns ứng với hàng đã 

nhận: hoặc

4. Nhận phấn đã siao và định thời hạn hợp lý đế bên bán giao tiếp 

phần còn thiếu"12’.

Giao liàiụỉ chuụ> thời liạn: Khác với các quy định của BLĐS, thời hạn 

giao hàng cũns thuộc nhữns nội dung chủ yếu của hợp đồng mua bán hàng 

hoá. mà nếu thiếu thoa thuận về nó hựp dồng sẽ được coi như là chưa giao 

kết " Luật Thương mại khônc quy định rõ, điều khoán về thời hạn giao 

hàng phái cụ thể đến mức nào, ví du là một ngày cụ thể, là một thời hạn 

(một tháng, một quý) hay có thê là một điểu khoán mang tính ước lệ (siao 

hàng naay, giao hàng tronc thời gian sớm nhất, giao hàng trong chuyến tầu 

sớm nhất...)- Tuỳ theo time loại hàng, các bên có thể thoá thuận hàng được 

giao toàn bộ hoặc từng phần theo một lịch trình nhất định. Người bán chỉ 

dược tiiao hàng trước thời hạn hoặc eiao từng phần nếu người mua chấp 

thuận ' 14’.

Nêu người bán giao hàng sau thời hạn thoá thuận, tuỳ vào từng loại 

hàng khác nhau mà hậu uuá pháp lý cũ nu khác nhau. Nêu hàng hoá được 

dùng cho một thời điếm nhất định, mà sau thời điếm đó hàng trớ nên không 

cần thiết nữa (ví dụ bánh kẹo, đổ chơi phục՛ vụ trực tiếp cho trẻ em dịp Tết 

Trune Thu, hàne hoá đặc biệt phục vụ cho lễ Noel, cho Tết nguyên đán); bên 

mua có quyền từ chối tiếp nhận hàng giao chậm và yêu cầu bổi thường thiệt 

hại Trong nhữiia trường hợp khác, bẽn mua thường gia hạn hợp lý đế bên 

bán có thè thực hiện được nghĩa vụ giao hàng và yêu cầu bên bán đển bù 

thiệt hại hoặc trá phạt hợp đồng theo các quy định liên quan đến trách nhiệm 

vật chất khi vi pham hơp đổng.
1.2.3. Tranh chấp vé thanh toán
Nếu việc giao hàng và chuyến quvcn sớ hĩru hàng hoá là nghĩa vụ cơ 

bán cua người bán, thì nhận hàng và th a n h  toán liền mua hàng là nghĩa vụ cơ 

bàn tương xứng cúa người mua. Nhận hànu thườne được hiếu là hành vi thực 

tê cứa nsười mua, tiếp nhận quyển chiếm hữu hàng hoá từ người bán hoặc

Diêu fì5 L iu it  T lìư ơn ii mại. D ic i i 42H B LD S  

' n  <‘ p ièn  ĩ t ì  Luậ t Thương mọt 

' INl D iêu t)0 khoán 5 Luậr Thương mại
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người vận chuyển'11*’. Nếu người bán đã sẵn sàng uiao hàng mà người mua 

chậm nhận hoặc không nhận, thì người bán phái có nghĩa vụ áp dụng các 

biện pháp cần thiết đê báo quán tài sán và yêu cầu bèn mua thanh toán chi 

phí hợp lý. Nêu hàng có nguy cơ hư hỏng (ví dụ thực phám, hoa quá), người 

bán có quyền bán hàne hoá đỏ đe nuãn chặn thiệt hại'11*'. Người mua chịu 

rúi ro từ Ihời điểm chậm tiếp nhận hàng, phài thanh toán liền harm trong 

trường hợp mất mát, hư hóng xáy ra sau thời điếm quyền sờ hĩn.1 dã được 

chuyển từ người bán sang người mua՛117՛.

Người mua phái thanh toán ticn mua hàne theo thoá thuận tronu hợp 

đồng. Các bên có thể thoá thuận nhiều phương thức tính giá (íỉiú cỏ dịnh, giá 

có thê điều chinh được, các nguyên tác tính giá trượt), đổng tién thanh toán, 
nơi thanh toán, thời hạn thanh toán, phương thức thanh toán, lãi suất phái trả 

khi thanh toán chậm, bớt giá nếu thanh toán trước thời hạn hoặc thanh toán 

bằng tién mặt.

Nếu người mua chậm thanh toán tiền, thì người bán có quyền yêu cáu 

thanh toán và đòi tiền lãi trên số tién trá chậm theo lãi suất nợ quá hạn do 

Ngân hàng Nhà nước Việt Nam quy định tại thời điếm thanh toán tương ứng 

với thời qian chậm trả, nếu các bên không có thoá thuận khác hoặc pháp luật 

không quy định khác"'Xi.

Quyền ngừng thực hiện nsịhĩa vụ của nạười hán, người mua: Nếu có 

những bằng chứng về việc một bên có hành vi lừa dối hoặc không có khá 

năng thực tế để thực hiện nghĩa vụ, thì bẽn kia có quyền đình chi việc thực 

hiện nghĩa vụ tương ứng cúa mình. Các quy định của Luật Thưưng mại liên 

quan đến vấn đé này có chức năng cụ thê hoá các quy định của Điều 412 

B LD S  về quyền hoãn thực hiện nghĩa vụ trong hợp đồng ՏՕՈ2 vụ.

Người bán có quyển ngừne giao hoặc giữ lại hàns nếu:

- Người mua vi phạm điều khoán thanh toán đã thoá thuận;

- Người mua mất khá nâng thanh toán hoặc bị tuyên bố phá san trước 

thời điểm giao hàng"19’.

' u ĩ l Đ iều  71 khoán ĩ  Luậ t T liuơng mại 

D iều  293.314 B L D S  
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Ni!ười mua có  quycn neừriii thanh toán hoặc g iữ  lại tiền hàng nếu:

- Hang bị hư hỏng, có khuyết tật khi nhận:

- Có banti chứng vé nmrừi hán có hành vi lừa dối, không có khá năng 

g ia o  h à iiii h o ặ c  h à n g  đ a n u  là đ ổ i tượnsi tranh c h ấ p  v ớ i n g ư ờ i th ứ  b a " 2"'.

1.3. Lựa chon luật áp dụng đế giái quyết tranh cháp hựp đồng 

mua hán hàng hoá

Sau khi xác định vụ việc thuộc thấm quyền. Toà kinh tế sẽ áp dụng 

Luạl Thươns mại như là luật riénsi (luật chuyên biệt) đế eiái quyết các tranh 

chấp liên quan đến hợp đồng mua bán ỉiànc hoá. Trong trường hợp các bên 

khôna thoá thuận và Luật Thirơmi mại ị 1997] không có quv định về một vãn 

đổ cụ the. ví dụ vấn đề võ hiệu cúa hợp đổng, cần áp dụng các quy định 

chuiiiz Clia Pháp lệnh vổ hợp đồna kinh tế 11989] và BLD S  [1995J như là 

nnuổn luật chung đế giái quyết tranh chấp.

Nêu Toà kinh tẽ có thám quvén eiài quyết các tranh chấp hcíp đồng 

mua bán hàniỉ hoá với thương nhân nước neoài, pháp luật tố tụng (luật hình 

thức) áp dụm» tai Toà án là pháp luật tố tu nu Việt Nam (lex fori). Pháp luật 

nội dung (luật vật chát) dươc căn cứ vào thoá thuận của các bẽn, nếu khỏng 

có thoa thuận thì căn cứ vào các quy định cua tư pháp quốc tè để xác định 

l u  ạ t  á p  ( Խ ո զ .

1.4. Thời hiệu khứi kiện tranh cháp hựp đóng mua bán hàng hoá

Vé niìuvén tác, nuười khới kiện phái làm đơn yêu cầu Toà kinh tế giải 

quyet vụ án kinh tè trong thời hạn 6 tháns kê từ ncày phát sinh tranh chấp, 

t r ừ  t r ư ờ n u  h ọ p  p h á p  l u ậ t  c ó  q u y  đ ị n h  k h a c ' i : i  . D ổ i với tranlì chấp lư/Ị) dồní> 

mua hán tlìeo Luật Thưưiuị mại, thời hiệu lô tụniỊ lù hai (2) năm, kê từ thời 

cĩièm phát sinh quyên khiêu nại'1' Đây chính là một nuoại lẹ so với các 

nguyẽn tác chung kê trên.

Quyền khiếu nại là một quy định tưưna dối đặc biệt cúa Luật Thương 

mại so với BLDS, đó là quyền của bên bị vi phạm khiếu nại đối với ben vi 

phạm nếu hàng hoá khổng phù hợp với hợp dỏim. Thời hạn khiếu nại do các 

bên thoa thuận tron*: hựp dồng: quá thời hạn đó mà người mua không thông

‘ °  Đ iên  72 Luậ t Thiftfng m ại 
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báo cho người bán về hàng khône phù hựp với hợp dồnii thì mát quyền khới 

kiện tại Trọng tài hoặc Toà án có thấm quyền'1' '1. Trona trườn» hợp không 

có thoả thuận thì thời hạn khiếu nại được quy định như sau: (a) Ba thániz kể 

từ ngày giao hàng đối với khiếu nại về sô lượng hàng hoá; (h) Sáu thánu kế 

từ ngày giao hàng đối với khiếu nại vé quy cách, chất lượng hàng hoá; trong 

trường hợp có bảo hành thì thời hạn khiếu nại là 3 tháng kế từ ngày hét thời 

hạn bảo hành, (c) Ba tháng kê từ khi bên vi phạm phái hoàn thành nsihìa vụ 

đối với khiếu nại về các hành vi thương mại khác.

Như vậy, đế không bị mat quyền khởi kiện tại Toà án. các hên phái 

thực hiện quyền khiếu nại của mình trone thời hạn thoá thuận; hoặc trong 

thời hạn 3 hoặc 6 tháng theo các quy định trên (nêu khỏrm có thoá thuận). 

Thời hiệu tố tụng 2 nãm được tính từ ngày phát sinh quyền khiếu nại, tức là 

từ ngày giao hàng, ngày hết thời hạn báo hành hoặc ngày phái thực hiện 
nghĩa vụ.

1.5. Trách nhiệm tài sản do vi phạm họp đóng mua bán hàng hoá

Điều kiện đê’ xuất hiện trách nhiệm tài sản trước hết là sự vi phạm hợp 

đồng, được hiểu là không thực hiện hoặc thực hiện khỏng đúng, khòng đầy 

đủ nghĩa vụ hợp đồng, Tuỳ theo từng loại nghĩa vụ hợp đổng, các bên có thê 

thoà thuận hoặc bên bị vi phạm có thê lựa chọn các loại che tài sau đây:

1. Buộc thực hiện đúng hợp đổng;

2. Phạt vi phạm;

3. Bổi thường thiệt hại;

4. Huỷ hợp đồng.
1.5.1. Bồi thường thiệt hại
Bổi thường thiệt hại là việc hên có quyền lơi bị vi phàm yêu cấu bẽn vi 

phạm bồi hoàn bằng tiền các tổn thất thực tế do hành vi vi phạm hợp đồng 

gây ra. Pháp luật Việt Nam tuân thù nguyên tắc chịu trách nhiệm tài sán khi 

có lỗi, người bán phải chịu trách nhiệm về việc hàng không phù hợp với hợp 

đồng, trừ trường hợp chứng minh dược là mình không có lỗ i1124’.

Tuy nhiên, lỗi trong các quan hệ thương mại cũng giống như lỏi trong 

các quan hệ pháp luật dân sự là lồ i stiv đoán. Bẽn vi phạm hợp đồng bị coi là

' r՜ '' D iêu  75.241 Luậ t T liương mại.
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có lỗi, nếu không chứng minh được là mình không có lỗ i" :M. V iệc chứng 

minh khỏng có lỗi thuộc nghĩa vụ của người có hành vi vi phạm hợp đồng. 

Bẽn đòi bổi thường phải chứng minh các tốn thất. Số tién bổi thường thiệt 

hại gồm giá trị tổn thất thực tế, trực tiếp và các khoán lợi đáng lẽ bên có 

quyền lợi bị vi phạm được hướng. Ngoài ra, bẽn đòi bổi thường có nghĩa vụ 

áp dụng các biện pháp hợp lý để hạn chè tổn thất, kè cả các tổn thất liên 

quan đến các khoản lợi đáng lẽ đưưc hướng'12'”.
1.5.2. Phạt hợp đồng
Phạt hợp đồng thực chất là một khoán tiền dược xác định theo một 

phương thức ấn định trước mà bên vi phạm phái trá cho bẽn bị vi phạm. Chỉ 

áp dụng chê tài phạt nếu các bên có thoả thuận hoặc pháp luật có quy định 

cụ thế.

Khác với đền bù thiệt hại, chí cán xuất hiện hành vi vi phạm hợp đổng 

là bèn bị vi phạm có quyền yêu cầu bẽn vi phạm trá tiền phạt"27՛. Bên bị vi 

phạm khôns cần chứng minh thiệt hại thực tê đã xáy ra hay chưa. Mức phạt 

do các bên thoá thuận, song trong mọi trường hợp không được vượt quá 8% 

giá trị phần nghĩa vụ bị vi phạm'12*'.
1.5.3. Các trường hợp miền, giám trách nhiệm tài sán
Các bẽn được miễn trách nhiệm vật chất do vi phạm hựp đồng:

- Trong những trường hợp miễn trách nhiệm đã thoá thuận trong hợp

đồng;

- Trong những trường hợp bất khá kháng"29’.

Tuỳ theo tùng loại hàng hoá và đặc trưng cúa quan hệ mua bán hàng 

hoá, các trường hợp miền trách có thể là những tình huống nằm ngoài mong 

muôn và khá nãng ảnh hường cúa hai bẽn, ví du đình công, tình trạng chiến 

tranh, sự thay đổi cơ bản luật pháp vé lình vực hàng hoá liên dới. Bên vi 

phạm có nizhla vụ chứng minh các trườnu hựp miễn trách nhiệm, đặc biệt 

thõng qua xác nhận của cơ quan, tố chức cỏ thám quyền, ví dụ Phòng thương

' I:՛1 D iêu  231 Luậ t T liương mại, D iêu  M)9 khoán J  B LD S  
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mại hoặc các cơ quan chính quyền có thẩm quyển khác" '"’.

Trường hợp bất khả kháng là trường họp xảy ra sau khi giao kết hợp 

đồng, do những sự kiện có tính chất bất thường mà hai bèn không thể hoặc 

không bắt buộc phái biết trước՝ được và không thê khác phục được, ví dụ hoá 
hoạn, lũ lụt, động đất.

Khi xuất hiện trườna hợp miền trách nhiệm, bén không thực hiện hoặc 

không thực hiện dầy đu nghĩa vụ phải thông báo ngay cho hèn kia và dự liệu 

trước các hậu quả có thể xáy ra. tìm biện pháp xử lý hậu quá irèn tinh thần 

hợp tác0-'".

Đối với những quan hệ mua bán hàng hoá mà việc giao hàng được 

thoả thuận vào một thời điểm cố định, nếu xảy ra trường hợp bất khả kháng 

các bên đều có quyén từ chối thực hiện hợp đồng và khổng bên nào có 

quyền đòi bên kia bồi thường. Song nếu việc giao hàng được thoả thuận 

trong một thời hạn, khi các bên không thoả thuận, thì thời hạn thực hiện 

nghĩa vụ hợp đồnc được tính thêm một thời gian bằng thời gian xáy ra 

írường hợp bất khả kháng cộng với thời gian hợp lý đế khác phục hậu quá, 

song khống được kéo dài quá 5 hoặc 8 tháng (đối với từng loại hợp đồng) kế 

từ khi giao kết hợp đồng"32’.

2. KỶ NĂNG GIẢI QUYỂT TRANH CHAP HƠP ĐồNG t ín  
DỤNG

2.1. Nhận dạng hợp đồng tín dụng

Hợp đồng tín dụng là hình thức đê thực hiện quan hệ cho vay giữa tổ 

chức tín dụng với khách hàng. Do đó, khái niệm hợp đổng tín dụng không 

bao hàm các hình thức hợp dồnu cấp tín dụng khác như hợp dổng báo lãnh 

ngân hàng, hợp đồng cho thuê tài chính, hợp đồng chiết kháu thương phiếu, 

giấy tờ có giá ngắn hạn.

Theo quy định của Điều 51 Luật các tổ chức tín dụng năm 1997, hợp 

đồng tín dụng phải được lập dưới hình thức văn bản và hợp đổng có các nội 

dung sau: Điểu kiện vay, mục đích sử dụng tiền vay, hình thức vay, sô tiền 

vay, lãi suất, thời hạn vay, hình thức bảo đám. giá trị tài sán bảo đảm.

111111 D iêu  77 khoán ĩ .  D iều 78 khoản 2 Luậ t Thương mại.
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phương thức trà nợ và những cam kết khác dược các bèn thoá thuận. Trong 

thực tế, đê thuận lợi cho việc quán lý, các ngân hàng thương mại (ngàn hàng 

chuyên doanh, ngân hàng cổ phần...) thường thực hiện ký kết hợp đổng tín 

dụng với khách hàng trên mẫu in sẩn.

Đ ô i  V Ớ I  t r ư ờ n g  h ợ p  c h o  v a y  c ó  b á o  đ à m ,  p h á p  l u ậ t  c h o  p h é p  c á c  h ỏ n  

tham gia hợp đồng tín dụng có thè lập hợp done háo đám riêng hoặc lập hợp 

đổng tín dụng gồm có cá hợp đổns bào dám.

Đối tượng cúa hợp đổng tín dụng là vốn tiến tệ (nội tệ, ngoại tệ). Tuỳ 

thuộc vào sự thoả thuận cùa ngàn hàng (bẽn cho vay) với khách hàng (hên 

vay) mà hợp đổng tín dụng có thời hạn cho vay khác nhau. Trong thực tiẻn 

xét xứ. Thẩm phán cần chú ý khoán vay ghi trong hựp done tín dụng thuộc 

loại cho vay ngắn hạn hay trurm, dài hạn. Bới vì, vứi mỗi loại cho vay nếu 

đến hạn trả nợ mà khách hàng không trá dược nợ thì ngàn hàng chỉ được 

phép gia hạn nợ trong khoảng thời gian theo quy định của pháp luật. V í dụ: 

Đôi với khoản cho vay ngắn hạn (tòi da đèn 12 tháng) nếu ngán hàng cho 

khách hàng gia hạn nợ thì thời gian gia hạn nợ tối đa băng một chu kỳ sán 

xuất kinh doanh nhưng không quá 12 thánự (trừ trường hựp đặc biệt được 

Thống đốc Ngân hàng Nhà nước cho phép hoặc giao cho tổ chức tín dụng 

xem xét, quyết định).

Hợp đồng tín dụng thuộc loại hợp đổnii thực tế. Do dó, thời hạn cho 

vay được tính từ khi khách hàng bát đầu nhận tiền vay cho đến thời diêm trả 

hết nợ gốc và lãi đã được ihoá thuận irone hợp đổng tín dụng, mà không

phái tính từ thời điểm ký kết hơp đồnc.

V í dụ: Ngàn hàng A  ký hợp đổne cho cóng ty B vay vốn, hai bèn hoàn 

tất thủ tục ký kết hợp đồng vào ntìày 01-01-2000 nhưng khoản tiền vay bát 
đầu được cấp vào ngày 15-01-2000. Trong trườnu hợp này thời hạn cho vay 

tính từ ngày 15-01-2000.

Tuỳ thuộc vào sự thoá thuận cùa các bên trong hợp đồng tín dụng mà 

nghĩa vụ hoàn trả tiền vay cùa bèn vay dược thực hiện theo các kỳ hạn trá

Kỳ  hạn trá nợ là các khoáne thời gian trong thời hạn cho vay mà tại

cuối mỗi khoảng thời gian dó bèn vay phải trá một phần hoặc toàn bộ tiển 

va) cho tổ chức tín dụng.

V í dụ: Cổng ty A  ký kết hợp đổnẹ tín dụng vay vốn của Ngân hàng B, 

trong hợp đồng tín dụng hai bẽn thoà thuận: Ncâii hàns B cho công ty A  vay
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500 triệu đồng từ ngày 01-01-2000 đến n^ày 31 -12-2(KX), Cóng ty A  phái 

thanh toán tiền vay hai lần: Lần ihứ nhất vào ngày 30-6-2000 và lần thứ hai 

vào ngày 31-12-2000. Như vậy, ở quan hệ hợp đồng này cổ hai kỳ hạn trả nợ.

Trong quá trình thực hiện hợp đồng tín dụng các bẽn có thế thoá thuận 

điểu chinh các kỳ hạn trả nợ trong thời hạn cho vay dã thoá thuận. Nếu ngân 

hàng chấp thuận điều chinh kỳ hạn trả nợ thì lãi suất áp dung vứi khoán vay 

vẫn là lãi suất nợ trong hạn. Còn nêu khône dưực điều chinh kỳ hạn tra nợ 

thì bèn vay phải chịu lãi suất nợ quá hạn đối với sô tiền chậm trá. Do đó, khi 

xem xét hồ sơ vụ án kinh tế về tranh chấp hợp đồng tín dụng, Thẩm phán 

c ầ n  p h ả i  c h ú  ý  đ ế n  g i ấ y  t ờ  l i ê n  q u a n  đ ế n  đ i ể u  chinh k ỳ  h ạ n  t r á  I 1 Ợ  n ế u  c ó .

Các vụ tranh chấp hợp đồng tín dụng thườns là do bẽn vay vi phạm 

nghĩa vụ trả nợ. Kh i nghiên cứu hổ sơ Thám phán cần xác định dũng thời 

điểm phát sinh nghĩa vụ thanh toán tiển vay cùa bén vay (gốc và lãi tiền 

vay).

Đối với loại hựp đồng tín dụns mà các bèn thoá thuận phươnu thức 

thanh toán tiền vay theo time kỳ hạn thì nếu không được ngán hàng cho diều 

chỉnh kỳ hạn trả nợ, bên vay có nghĩa vụ thanh toán một phần hoặc toàn bộ 

tiền vay theo hợp đồng.

Về nguyên tắc, bên vay phái thanh toán toàn bộ tiền vay khi hết hạn 

cho vay đã được ghi trong hợp đồng tín dụng. Đến hạn thanh toán tién vay 

nếu bên vay không thế thực hiện việc trá nợ thì có thế yêu cầu ngán hàng 

xem xét cho gia hạn nợ.

Gia hạn nợ vay là việc ngân hàng chấp thuận kéo dài thèm một khoang 

thời gian cho vay neoài thời hạn cho vay đã thoá thuận. V iệc gia hạn nợ 

được thực hiện trên cơ sớ có văn bán yêu cầu của bên vay và việc chấp thuận 
gia hạn nợ của nsân hàng được thực hiện ngay trên vãn bủn xin gia hạn nợ 

hoặc lập vãn bản riêng. Do đó, khi nghiên cứu hồ sơ, Thẩm phán cần xem 

xét các tài liệu liên quan đến việc gia hạn nợ. Bới vì, việc gia hạn nợ liên 

quan đến cách tính lãi tiền vay mà bên vay phái trả cho ngân hàng. Nếu 

khoản vay được gia hạn nợ thì lãi tiền vay tính theo lãi suất nợ trong hạn mà 

các bên đã thoả thuận trong hợp đồng tín dụng. Nêu đến hạn trà I1Ợ mà 

không được gia hạn nợ hoặc hết thời gian được gia hạn nợ mà bèn vay không 

thanh toán tiển vay thì khoán vay chịu lãi suất nợ quá hạn.

Điểu 1 Quyết định số 266/1999/QĐ-NHNN1 ngày 30-7-1999 về việc 

điều chỉnh lãi suất cho vay của Thống đốc Ngàn hàng Nhà nước Việt Nam

484



quv định: Lãi suất nợ quá han được thoá thuân trong hợp đồng tín dụng giữa 

tố chức tín dụng và khách hàng, nhưne không quá 150% mức lãi suất cùng 

loại ghi trong hợp dồna tín dụng.

Trong thực tiễn xét xứ Toà án có thê bác yêu cầu của nguyên đơn vể 

áp dụng lãi suất nợ quá hạn nếu việc vi phạm nghĩa vụ trả nợ của bên vay là 

vì 1Ý do bất khá kháng. V í dụ: Tại Bán án số 06/KHST ngàv 24-2-1998, Toà 

kinh tế TAN D  Thành phô Hổ Chí Minh bác một phần yêu cầu cúa nguyên 

đ e m .  k h ô n g  á p  d ụ m :  l ã i  s u á t  n ợ  q u á  h ạ n  v ì  b é n  v a y  l à  c ơ  s ở  s ả n  x u ấ t  đ ã  

ngừng sàn xuất do bị quy hoạch.

Đối với vụ án bèn cho vay (ncân hàng) khởi kiện bèn vay vi phạm 

nghĩa vụ thanh toán tiền vay, bán án cán ghi rõ mức lãi suất nợ quá hạn 

trong trường hợp bán án đã có hiệu lực pháp luật mà bên vay không thanh 

toán tiền vay theo quyết định của Toà án.

Khi xét xử. Thẩm phán cần lưu ý rằng, trong quá trình ký kết và thực 

hiện hợp đồng tín dụng mức lãi suất nợ quá hạn do ngân hàng và bẻn vay 

thoá thuận. Còn mức lãi suất nợ quá hạn áp dụng trong trường hợp bản án đã 

có hiệu lực pháp luật nhưng bén vay khỏne thanh toán tién vay thì do Hội 

đồng xét xử quyết định. Mức lãi suất nợ quá hạn do Hội đồng xét xử quyết 

định có tác dụng lớn trong việc báo dám dế bên vay thanh toán tiền vay khi 

bàn án có hiệu lực pháp luật. Do đó, mặc dù hiện nay các văn bản pháp luật 

chưa có quy định cụ thể nhưng trong bản án cần quyết định mức lãi suất nợ 

quá hạn tối đa là 150% mức lãi suất cùng loại (mức tối đa mà Ngân hàng 

Nhà nước quy định) ghi trong hợp đồng tín dụng kể từ ngày bản án có hiệu 

lực pháp luật.
Ngoài các quy định về áp dụng lãi suất nợ quá hạn, theo quy định của 

pháp luật, tổ chức tín dụng được quyết định miễn, giảm lãi tiền vay đối với 

khách hàng theo các nguyên tác sau:

1. Khách hàng bị tổn thất về tài sản có liên quan đến vốn vay do 

nguyên nhân khách quan, dẫn đến bị khó khăn về tài chính;

2. Mức độ miễn, giảm lãi tiền vay phù hợp với khả năng tài chính của 

tổ chức tín dụng;
3. Tổ chức tín dụng không được miền, giảm lãi tiền vay cho đối tượng 

thuộc diện áp đụng hạn chế tín dụng (xem Điều 77,78 Luật các tổ chức tín 

dụna năm 1997).
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2.2. Xác định luật áp dung

Theo c á c  c á c  quy định c ú a  p h á p  luật hiện hành thì hợp đồng tín dụng 

ngân hàng có thế là hợp đổne kinh tế hoặc hợp đổng dân sự. Đê xác định 

đúng thẩm quyền xét xử, ngay khi nhận đơn kiện, Thẩm phán phái nghiên 

cứu kỹ các điều kiện để xác định bản chất kinh tế hay dân sự của quan hệ 

hợp đồng tín dụng.

Hợp đồng tín dụng dược xem là hợp đổng kinh tế khi thoả mãn điểu 

kiện về chù thể ký kết hợp đồng kinh tế và mục đích vay vốn của bên vay là 

nhàm mục đích kinh doanh.

Mục đích sử dụng vốn vay là diều khoán bát buộc phải có trong hơp 

đồng tín dụng nên văn bán hợp đồne là căn cứ để xác định mục đích ký kết 

hợp đồng là kinh doanh hay tiêu dùng dân sự. Thẩm phán cần lưu ý rằng, 

hành vi sử dụng vốn thực tế của bên vay không làm thay đổi bản chất của 

quan hệ hợp đồng tín dụng.

V í dụ: A  ký hợp đồng với ngân hàng vay tiền để mua xe máy sử dụng 

trong sinh hoạt nhưng lại sử dụng xe mua bằng tiền vay để chở hàng thuê. 

Mặc dù thực tê hành vi sử dụng tiền vay của A  nhầm mục đích kinh doanh 

nhưng về mật pháp ]ý quan hệ tín dụng trên đây vản là quan hệ hợp đồng 

dân sự.

Hiộn nay ở nước ta theo trật tự áp dụng pháp luật thì đối với quan hệ 

hợp đồng kinh tế áp dụng các quy định pháp luật vể hợp đồng kinh tế, còn 

quan hộ hợp đồng dân sự áp dụng các quy định pháp luật dân sự. Tuy vậy, 

do tính đặc thù của quan hệ tín dụng ngân hàng nên Nhà nước có các quy 

định áp dụng riêng đối với việc ký kết và thực hiện hợp đồng tín dụng ngân 

hàng. Trong trật tự ưu liên áp dụng pháp luật thì pháp luật vé tín dụng ngân 
hàng là bộ phận pháp luật chuyên ngành. Do đó, các quy định của pháp luật 

tín dụng ngân hàng áp dụng cho cả quan hộ tín dụng ngân hàng là quan hệ 

hợp đổng kinh tế và quan hệ tín dụng ngân hàng là quan hệ dân sự. Đối với 

quan hệ hợp đồng tín dụng ngân hàng, chỉ trong trường hợp pháp luật vể tín 

dụng ngân hàng không quy định thì mới áp dụng các quy định pháp luật vé 

hợp đổng kinh tế hoặc dân sự.

2.3. Xem xét hợp đồng tín dụng có hiệu lực hay vô hiệu

Kinh doanh ngân hàng là loại kinh doanh tiềm ẩn nguy cơ rủi ro cao. 

Do đó, để đảm bảo an toàn cho các hoạt động kinh doanh ngân hàng, pháp
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luật có các quy định áp dụng rièníi dối với việc ký kết và thực hiện hợp đồng 

tín dụng ngân hàng. Kh i xem xét hiệu lực pháp lý của hợp đồng tín dụng, 

ngoài việc xem xét các yếu tò liên quan đến hiệu lực pháp lý đối với tất cả 

các loai hợp đồng thì Thẩm phán cần chú ý đến các quy định áp dụnc riêng 

đối với hợp đồng tín dụng ngân hàna.

Nếu hợp đồng tín dụng vi phạm điéu cấm của pháp luật sẽ bị xem xét 

là vô hiệu một phán hoặc toàn bộ.

Hợp đồng tín dụng sẽ bị xem là vô hiệu toàn bộ nếu bên vay là đối 

tượng cấm cho vay hoặc khoán vay là loại cho vay bị cấm.

Theo bản quy chê cho vay của tổ chức tín dụng đối với khách hàng 

ban hành kèm theo quy định sô 284/2000/QĐ-NHNN1 ngày 25-8-2000 của 

Thốnu đốc Ngân hàng Nhà nước, tổ chức tín dụng không được cho vay đối 

với các khoản vay sau đây:

a) Sô' tiển thuê phải nộp trực tiếp cho ngân sách Nhà nước (trừ trường 

hợp sỏ tiền thuế xuất khẩu, nhập kháu, khach hàng phái nộp để làm thủ tục 

xuất khẩu, nhập khẩu mà giá trị ló hàng đó tổ chức tín dụng có tham gia cho 

vay)

b) Sô' tiền dể trả nợ gốc và lãi vay cho tố chức tín dụng khác;

c) Số lãi tiên vay trá cho chính tố chức tín dụng cho vay vốn (trừ 

trường hợp số lãi tiền vay trả cho tổ chức tín dụng cho vay trong thời hạn thi 

cône, chưa bàn giao và đưa tài sản cố định vào sử dụng đối với cho vay trung 

han. dài hạn để đáu tư tài sản cổ định mà khoản trả lãi được tính trong giá trị 

tài sản cô định đó).
Điều 77 Luật các tổ chức tín dụng năm 1997 quy định cấm tổ chức tín 

dụng cho vay với những người sau dây:

a) Thành viên Hội đồng quán trị, Ban kiổm soát, Giám đốc (Tổng 

Giám đốc), Phó Giám đốc (Phó Tổng Giám đốc) của tổ chức tín dụng;

b) Người thẩm định xét duyệt cho vay;
c) Bỏ mẹ, vợ, chổng, con của thành viên Hội đổng quản trị, Ban Kiểm  

soát, Tổng Giám đốc (Giám đốc). Phó Tổng Giám đốc (Phó Giám đốc).

Ngoài những quy định cấm trên đây, để bảo đảm an toàn cho hoạt 

động ngân hàng, pháp luật còn có những hạn chế việc cho vay cùa tổ chức 

tín dụng. Khi xem xét các vụ án về hợp đồng tín dụng, Thẩm phán cần tra 

cứu đầy đủ các quy định của pháp luật có liên quan để đánh giá hiệu lực của 

hợp đồng tín dụng.
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2.4. Việc tham gia tô tụng của ngân hàng.

Hội sở chính, các chi nhánh, vãn phòng đại diện của một ngàn hàng 

hợp thành một pháp nhân thống nhất. Theo P LT T G Q C V A K T  thì neân hàng 

thực hiện quyền, nghĩa vụ tố tụng thôns qua người đại diện theo pháp luật 

hoặc người được uỷ quyền.

Về việc các ngân hàng thực hiện uý quyền tham gia tố tụng tại TAN D , 

tại Công vân số 81/2000/KHXX ngày 03-7-2000 của T A N D  tối cao hướng 

dẫn thực hiện như sau:

a. H ình thức văn bán uỷ quyên.

Toà án cần chấp nhận văn bản uỷ quyền của ngân hàng là hợp pháp 

nếu bằng một trong các hình thức sau đây được người đứng đầu ngân hàng 

ký tên và có đóng dấu của ngân hàng:

- Văn bản thành lập văn phòng đại diện, chi nhánh của ngân hàng, 

trong đó có quy định việc ngân hàng uỷ quyền cho vân phòng đại diện, chi 

nhánh của ngân hàng tham gia tố tụng tại T A N D  để bảo vệ quyền, lợi ích 

hợp pháp của ngân hàng khi có tranh chấp.

- Văn bản của ngàn hàng uỷ quyền cho văn phòng đại diện, chi nhánh 

của ngân hàng tham gia tỏ' tụng tại T A N D  để bảo vệ quyển, lợi ích hợp pháp 

của ngân hàng khi có tranh chấp.

- Văn bản của ngân hàng uỷ quyền cho vãn phòng đại diện, chi nhánh 

của ngân hàng hoặc một người cụ thể tham gia tố tụng tại T A N D  để bảo vệ 

quyển, lợi ích hợp pháp của ngân hàng trong một vụ tranh chấp cụ thể.

Kh i xem xét văn bản uỷ quyền, Thẩm phán cần đối chiếu nội dung uỷ 

quyền với vụ việc đang giải quyết. Bởi vì, nếu sử dụng vàn bản uỷ quyền cho 

vụ việc khác với vụ việc xác định trong vân bản uý quyển sẽ không có giá trị 

pháp lý.

b. Người được uỷ quyền

V iệc xác định đúng người được ngân hàng uỷ quyén tham gia tố tụng 

có ý nghĩa quan trọng trong việc bảo đảm giá trị pháp lý của bản án, quyết 

định của Toà án. Viộc xác định người được ngân hàng uỷ quyền phải căn cứ 

vào văn bản uỷ quyền áp dụng theo các trường hợp sau đầy:

- Nếu trong văn bản uỷ quyén, ngân hàng là pháp nhân (ví dụ Ngân 

hàng Công thương Việt Nam, Ngân hàng Ngoại thương Việt Nam...) uỷ 
quyền cho văn phòng đại diện, chi nhánh của ngân hàng đó mà không xác 

định uỷ quyến cho một người cụ thể thì Toà án chỉ chấp nhận việc tham gia
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tô tụna theo uý quyền cùa ngân hàng đói với người đúng đầu vãn phòng đại 

diện, chi nhánh cúa ngân hàng.

V í dụ: Trong văn bán uý quycn Tống Giám đốc Ngân hàng Công 

thương Việt Nam ký ghi: Uỷ quyén cho chi nhánh Naân hàng Công thương 

Thành phô Hổ Chí Minh thực hiện việc khới kiện Công ty A. Trong trường 

hợp này người có tư cách đại diện cho Ngân hàng Công thương V iệt Nam là 

Giám đốc chi nhánh Ngân hàrm Công thưưnu Thành phố Hổ Ch í M inh khởi 

kiện Cống ty A.
- Nếu trone vãn bản uý quyển, naân hàng là pháp nhân uý quyen cho 

người tlứna đầu vãn phòne đại diện, chi nhánh cúa ngân hàng dó và cho 

phép uý quyền lại cho một người cụ thê nào đỏ thì Toà án chi chấp nhận việc 

tham gia tố tụng theo uý quyển cùa ngân hàng khi người tham gia tố tụng 

đúng như trong vãn bản uý quyền của ngãn hàng.

V í dụ: Trong vãn bản uý quyền do Tổng Giám đốc Ngân hàng Nông 

nghiệp và phát triển nông thôn Việt Nam ký ghi: Uỷ quyển cho Giám đốc 

chi nhánh Ngàn hàne Nông nghiệp và phát triển nông thôn thành phô' Hổ 

Chí M inh tham gia tô tụng tại T A N D  dé hao vệ quyền, lợi ích hợp pháp cúa 

ngân hàng khi có tranh chấp và được uỷ quyền lại cho một Phó Giám đốc 

chi nhánh trong trường hợp cần thiết thì Toà án chi chấp nhận việc tham gia 

tô tụng của Giám đốc chi nhánh hoặc cúa Phó Giám đốc chi nhánh được uỷ 

quyển lại. Nếu Giám đốc chi nhánh ủy quyén lại cho người không phải là 

Phó Giám đốc chi nhánh thì việc uý quyén lại này không phù hợp với nội 

dung văn bản uý quyền do Tổng Giám đốc ký nên không có giá trị pháp lý.

- Nếu trong vãn bản uý quyền, ngân hàng là pháp nhàn uỷ quyển cho 

một người cụ thể thì chi người đó mới có tư cách đại diện theo uỷ quyền đê 

tham gia tô tụng.
- Trong quá trình tham gia tô tụng theo uỷ quyền nếu người được uỷ 

quyền không thê tiếp tục thực hiện việc uý quycn, nếu người đại diện theo 

pháp luật của ngân hàng không thể tham gia tô tụng và thay đổi người được 

uỷ quyền thì Toà án chấp nhận sự thay đổi này.

c. Nội duníỊ uỷ qu\ền
Thẩm phán cần nghiên cứu kỹ nội dung uỷ quyền trong văn bản uỷ 

quyền do ngân hàng lập để chấp nhận (hoặc không chấp nhận) hành vi tham 

gia tố tụng của người được uỷ quyền.

Nếu irong văn bản uỷ quyền ngân hàng uỷ quyển cho người được uỷ
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quyển thực hiện tất cá các quyển, nchĩa vụ tỏ tụnc của dưưrm sư thì Toà án 

chấp nhận việc uỷ quyển bao gổm: khới kiện và giài quvêt vụ án tại Toà án 

sư thẩm, kháng cáo bán án, quyết dịnh của Toà án cấp sơ thẩm và cả việc 

giải quyết vụ án tại Toà án cấp phúc thẩm (nếu có kháng cáo, kháng nghị).

Nếu trong văn bản uỷ quyền, ngân hàng chì uỷ quyền cho người được 

uỷ quyền thực hiện quyền và nghĩa vụ tô tụng của đươns sự trong việc khới 

kiện và giải quyết vụ án tại Toà án cáp sơ thẩm thì Toà án chì châp nhận việc 

uỷ quyền đó trong việc khởi kiện và giải quyết vụ án tại Toà án cấp sơ thẩm. 

Việc kháng cáo bản án, quyết định của Toà án cáp sơ thám cũne như tham 
gia giải quvết vụ án tại Toà án câp phúc thám khónu thuộc phạm vi giai 

quyết vụ án tại Toà án cấp sơ thám nên trong trường hợp này người được uỷ 

quyền không có quyén thực hiện các hành vi ké trẽn.
Mặc dù ngân hàng là pháp nhân thực hiện việc uý quyền cho chi 

nhánh, vãn phòne đại diện nhung vẫn có quyển tự mình tham íỉia tô tụng 

thõng qua người đại diện theo pháp luật cúa mình. Trong trường hợp xct 

thấy cần thiết thì Toà án có quyền triệu tập đại diện theo pháp luật của ngân 

hàng tham gia tố tụng.

2.5. Tính thời hiẻu khởi kiện tranh cháp hợp đóng tín dụng

Việc xác định thời hiệu khởi kiện gắn liền với quyền và nghĩa vụ của 

các đương sự trong tranh chấp hợp đổng tín dụng. So với các loại hợp đồng 

khác, hợp đổng tín dụng có nhiều điểm phức tạp hơn trong việc xác định thời 
hiẻu khỏi kiện nên đòi hỏi Thẩm phán khi giải quyết tranh chấp hợp đồng tín 

dụng phải nấm vững cách tính thời hiệu khởi kiện.

Một sô' ý kiến cho rằng: Nếu đến hạn trả nợ theo thoá thuận trong hợp 

đồng tín dụng mà bên vay không trả được nơ (gốc và lãi tiền vay) thì xem 

như có sự vi phạm và ngân hàng căn cứ vào hợp đồng tín dụng biết được sự 
vi phạm của bên vay và nếu không có việc đồng ý gia hạn nợ cúa ngân hàng 

thì xem là đã có tranh chấp.

Trong thực tế kinh doanh ngân hàng khi các khoản nợ vay đến hạn các 

ngân hàng có thể dùng nhiểu biện pháp kinh tế tạo điểu kiện để bên vay trả 

nợ và nếu ngân hàng không cho bên vay gia hạn nợ thì khoản cho vay được 

tính lãi suất cao hơn kê từ thời điểm thanh toán nợ được xác định trong hợp 

đồng tín dụng (lãi suất nợ quá hạn). Do đó, cách hiểu trên đây không đúng 
với tính chất tranh chấp.

Hiện nay các văn bản pháp luật không có quy định cụ thể vể cách tính
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thời hiệu khới kiện dối với hợp đồng tín dụnc. Để áp dụng thống nhất cách 

tính thời hiệu khới kiện vụ án về hơp đổng tín dụng. Báo cáo tổng kết của 

ngành Toà án năm 1999 và phương hướne nhiệm vụ công tác Toà án năm 

2000 hướng dần cách tính thời hiệu khới kiện hợp đồng tín dụng trong 

trường hợp bên cho vay và hcn vay có thoá thuận: nếu hết thời hạn hợp đổng 

mà bén vay chưa trá được nợ thì phái chịu lãi chậm trả, áp dụng theo hai 

trường hợp sau:

1. Nếu hợp đổng có quy định thời hạn phải chịu lãi chậm trả thì thời 

hiệu khởi kiện được tính từ ngày liền sau ngàv hết hạn trả lãi chậm trả.

V í dụ: Công ty A  ký hợp đồng tín dụns vay cúa ngân hàng B 100 triệu 

đồng, hai bên thoả thuận: Thời hạn trả nợ là ngày 1-6-2000, nếu đến hạn 

trên Công ty A  khônc trá được nợ thì phái chịu lãi suất nợ quá hạn (chậm 

trá) nhưng thời hạn tối đa không quá ngày 15-9-2000. Đến ngày 15-9-2000 

Công ty A  khônc trả được tiền vay cho ngàn hàng. Trong trường hợp này 

thời hicu khởi kiện tính từ ngày 16-9-2000.

2. Nếu hợp đồng tín dụng không quy định thời hạn phải chịu lãi suất 

nợ quá hạn (chậm trả) thì thời hạn khới kiện không hạn chế.

V í dụ: Nếu ở ví dụ trên Công ty A  và ngân hàng B không thoả thuận 

về thời hạn áp dụng lãi suất nợ quá hạn thì thời hiệu khới kiện là không hạn 

chế.
Theo các quy định cúa pháp luật hiện hành về tín dụng ngân hàng thì 

nợ đến hạn thanh toán mà bèn vay không thanh toán được và nếu không 

được ngàn hàng cho gia hạn nợ thì khoán nợ đó bị chuyên sang nơ quá hạn, 

phái áp dụng lãi suất nợ quá hạn theo mức quy định cùa Thống đốc Ngân 

hàng Nhà nước tại thời điểm ký kết hợp đồng tín dụng. Do đó, khi xem xét 

hợp đổng tín dụng đê tính thời hiệu khởi kiện, nếu ngân hàng và bên vay 

không ghi vào vãn bản hợp đổng tín dung về lãi chậm trả thì xem như các 

bên đương nhiên phái chấp hành quy định của pháp luặt,

2.6. Xem  xét quan hệ hiệu lực giữa hợp đồng tín dụng và hợp đồng 

bảo đảm tiền vay.

Đê bảo đảm thực hiện nghĩa vụ hoàn trá tién vay của bên vay, việc k í 

kết hợp đồng tín dụng ngân hàng thường gắn với quan hệ bảo đảm tiến vay.

Quan hệ bảo đảm tiến vay là một dạng giao dịch bảo đảm nên về bản 

chất đây là một loại quan hệ hợp đổng. Tuy vậy, hợp đổng bảo đảm tiền vay 

không tồn tại độc lập mà phụ thuộc vào hợp dồng tín dụng. Tính phụ thuộc
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này thể hiện ớ chỗ, hợp đổng bào đàm tiền vay dược kí kết nhãm báo đám 

thực hiện nghĩa vụ trả nợ của bẽn vay theo thời hạn dã thoá thuận trong hựp 

đồng tín dụng.

Theo quy định của pháp luật Việt Nam, hợp đổng bảo đám liền vay 

gồm có: hợp đổng cầm cố, hợp đồng thế chấp, hợp đồns bảo lãnh bàng tài 

sản (gọi tát là hợp đổng bảo lãnh).

Trong các loại hợp đồng trẽn đáy thì khi níihiôn cứu hổ sơ vụ án về 

hợp đồng tín d ụ n e  Thấm phán cần lưu ý xem xét cơ cấu chù thể cùa hợp 

đổng bảo lãnh. Bới vì. nếu trong quan hệ thô' chấp, cầm cố mà bên vay là bèn 

thế chấp, cầm cô' thì vé bán c h ấ t  pháp lý quan hệ t h ó  e h à p .  cẩm cò có cùng 

bản chất hợp đồng với hợp đồng tín dụng nhưnc đôi với trường hợp tiền vay 

được đảm bảo bằng biện pháp báo lãnh thì hợp đổng cám cố. thế chấp mà 

bên bảo lãnh ký kết với tổ chức tín dụne có thể cùng hoặc có the khác với 

bản chất của hợp đồng tín dụng.

V í dụ: Doanh nghiệp Nhà nước A  vay vốn tại chi nhánh ngân hàng 

Công thương B (thuộc ngân hàng Công thương Việt Nam) dê kinh doanh và 

báo đảm tién vay bàng việc thế chấp một khu nhà kho. Trorm trường hợp này 

hợp đổng tín dụng và hợp đồng thế chấp đéu mang bán chát của hợp đồng 

kinh tế, bất luận hợp đồng thê chấp được lập thành vãn bàn riêng hay là một 

bộ phận của hợp đồng tín dụng.

Trong trường hợp bảo đảm tiền vay bằng biện pháp báo lãnh, về cơ cấu 

chủ thê ngoài bên vay và bên cho vay còn có bèn bảo lãnh. Theo quy định 

của pháp luật, tổ chức, cá nhân đéu có thê là bẽn đứng ra đóng vai trò là 

người bảo lãnh cho tổ chức, cá nhân khác vay vốn tại tổ chức tín dụng. Thực 

tế cho thấy, người bảo lãnh, có thể thực hiện việc báo lãnh nhằm mục đích 

kinh đoanh và cũng có thể chỉ là hình vi dân sự thuần tuý. Do đó, khi thụ lý, 

nghiên cứu hồ sơ tranh chấp liên quan đến hợp đồng tín dụng, đòi hỏi Thám 

phán phải đánh giá đúng quan hộ phát sinh tranh chấp là tranh chấp tín dụng 

(vay và thanh toán tiền vay) hay là tranh chấp phát sinh từ việc thực hiện 

nghĩa vụ bảo lãnh của bên bảo lãnh.

Trong trường hợp tranh chấp phát sinh từ việc thực hiện nghĩa vụ bảo 

lãnh của bên bảo lãnh, Thẩm phán phải căn cứ vào các điểu kiện mà pháp 

luật quy định đê xác định hợp đổng bảo lãnh có tranh chấp là hợp đổng kinh 

tế hay hợp đồng dân sự. Trong thực tế, nhiều trường hợp hợp đổng tín dụng 

là hợp đổng kinh tế nhưng hợp đồng bảo lãnh là hợp đồng dân sự do hợp
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đóng háo lãnh ký kết eiữu tổ chức tín dụnu và người báo lãnh không thoả 

mãn điều kiện cúa hợp done kinh tê, Tronii trường hợp này, nêu tranh chấp 

phát sinh giữa các bôn ký kết hợp đổníỉ tín dụnc thì thuộc thấm quvổn giải 

quyết của toà kinh tế, nếu tranh chấp phát sinh giữa các bẽn ký kết hợp đổng 

háo lãnh thì thuộc thám quyén giái quyết cùa toà dân sự.

V í ilụ: doanh nshiệp tư nhàn A  k í hơp đổng tín dụns và vay 200 triệu 

đổng ớ Chi nhánh Ncãn hàrm nòng nuhiộp B (thuộc nsiăn hàng nóntỉ nghiệp 

và phát triển nòns thõng Việt Nam) đó kinh doanh. Khoán vay của doanh 

nghiọp tư nhàn A được bà c. là cán bộ imhi hưu. báo lãnh bàng việc thê chấp 

một ngôi nha thuộc sờ hữu của mình. Đôn hạn trá nợ theo hợp đổng tín 

dụníi. doanh nuhiệp tư nhãn A  khôn» trá dược nợ và không cho gia hạn nợ 

nẽn ne án hàne ycu cáu bà c  thực hiện nghĩa vụ bảo lãnh. Do bà c  không 

thực hiện nahĩa vụ báo lãnh nên ngân hàna thực hiện xử lý tài sản thế chấp 

dó thu hồi nợ.

Tron2 vụ việc kẽ trẽn nêu tranh chấp phát sinh ciữa doanh nghiệp tư 

nhàn A  với ngàn hàng trong việc thực hiện hợp đổnti tín dụng thì đây là 

tranh chấp hợp đổnu kinh tè. Còn nếu tranh chấp siữa bà c  với IIsán hàng 

trong việc thực hiện hợp đổng báo lãnh thì lại là tranh chấp hơp dỏníi dân sự.

Khi thụ lý, niỉhiên cứu hổ sơ Thẩm phán cẩn lưu ý là các biện pháp 

báo đám Hiihĩa vụ (trong dó cỏ các biện pháp cám cố, thê chấp, báo lãnh), 

được quy định cụ thê tronc BLDS nhirníỉ khỏnu có nchĩa là tất cả các hợp 

đổnu cám cố. thè chấp, báo lãnh đều là hop đổng dãn sự. V iệc xác định bản 

chap pháp lý của hợp đồng cầm cố. the chap, báo lãnh lù hợp đồng dân sự 

huv hợp đổna kinh tê phái căn cứ vào các quy định của pháp luật về hai loại 

hợp dồng này. Mật khác, can thấy rằng, do tính dặc thù của việc bảo dám 

niỉhĩa vụ hoàn trá tiền vay theo hợp đồng tín cỉụne nén Nhà nước có các quy 

định áp dụng liens cho việc cám cố, thè chấp, báo lãnh vay vón tại các tổ 

chức tín dụng. Các quy định áp dụng ritỉnsỉ này được xem là bộ phận pháp 

luật chuyên ngành trong tín tluna ngân hàng và dược ưu tiên áp dụng so với 

các quy định khác.

0  nước ta. do trong một thời gian dài mối quan hệ hiệu lực giữa 2 Íao 

dịch báo dám và giao dịch được báo dám khỏnii được quy định cụ thể trong 

các vãn bán pháp luật nên có các ý kiến khác nhau, thậm chí các cơ quan 

bảo vệ pháp luật cũng có quan diêm khác nhau về dườne lối aiải quyết một 

vụ án tranh chấp về hợp dồng tín dụrm. Nshị định cùa Chính phú sô
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165/1999/NĐ-CP ngày 19/11/1999 dược ban hành là vãn ban pháp luật đáu 

tiên phân định mối quan hệ hiệu lưc aiữa giao dịch háo đám với giao dịch 

được báo đảm. Khoán 2 Điều 16 Niỉhị định sô 165/1999/NĐ-CP quy định: 

giao dịch báo đám bị vó hiệu khóiiiZ làm ành hư(Vng đến hiệu lực của nghĩa 

vụ được bảo đảm, trừ trường hợp ciao dịch báo dám là diều kiện có hiệu lực 

cùa nghĩa vụ được bảo đảm.

Trong tín dụn° ngân hàne. íiiao dịch được bảo dam là hợp đổng tín 
dụng còn giao dịch báo dam là hợp đồng cầm cỏ, thê chấp, bảo lãnh băng tài 
sản.

Với tính chất là giao dịch phái sinh nõn hiệu lực cùa hợp đổng cầm cô, 
hợp đổng thè chấp, hợp đổng báo lãnh băng tài sán phụ thuộc vào hiệu lực 
của giao dịch được báo đảm - hợp đổns tín dụng. Do đó, Thám phán cán lưu 

ý các trường hợp sau:
- Nếu hợp đồng tín dụng bị vó hiệu toàn bộ (còn gọi là vô hiệu tuyệt 

đối) thì hợp đổng cầm cố, hợp dồng thế chấp, hợp đồns báo lãnh bàng tài 
san cũng chấm dứt hiệu lực.

- Nếu hợp đổng cầm cố, hợp đổng thế chấp, hợp đồng báo lãnh bằng 
tài sản bị vô hiệu toàn bộ thì không làm vó hiệu hợp đổng tín dụng, trừ 

trường hợp việc cẩm cố, thê chấp, báo lãnh bàng tài sàn là điều kiện có hiệu 
lực của hợp đồng tín dụng.

Đê xác định trường hợp nào việc thực hiện cấm cỏ, thố chấp, báo lãnh 
bằng tài sản là điều kiện có hiệu lực cùa hợp dồng tín dụng, Thẩm phán phải 
căn cứ vào các quy định của pháp luật và nội dung thoá thuận của các bén 
trong hợp đổng tín dụng.

2.7. Giải quyết tranh chấp phát sinh từ việc xừ lý tài sản báo đảm 

tiền vav để thu hồi nợ cho các tò chức tín dụng.

Tất cả các tổ chức, cá nhàn vay vốn tại tổ chức tín dụniỊ có nghĩa vụ trá 
nợ (nợ gốc và lãi tiền vay) khi đến hạn hoặc trước hạn theo quy định của 

pháp luật. Trong trường hợp khách hàng vay, bên bảo lãnh không thực hiện 

hoặc thực hiện không đúng nghĩa vụ trả nợ thì tài sản dùng đê báo đám 

nghĩa vụ trả nợ (tài sản bảo đảm) sẽ được xử lý dê thu hồi nợ.

Trong thực tế, tranh chấp phát sinh từ việc xứ lý tài sán báo đám tiền 

vay giữa bên bảo đám (bên có tài sán cầm cỏ, thế chấp) với tổ chức tín dụng 

(bên nhận bảo đảm) do nhiều nguyên nhân như: do thoá thuận cùa các bên 

trong hợp đồng cầm cố, hợp đồng thê chấp, hợp đồng bảo lãnh bang tài sản
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khóng rõ ràng; do vi phạm các quy định cíia pháp luật về xử lý tài sán bảo 

đám... Xct vé bán chất pháp lý. tranh chấp phát sinh từ việc xử lý tài sản bảo 

đám tiền vay là tranh chấp hựp dorm báo dám tiền vav.

Theo quy định cùa pháp luật, hợp đổng cám cố, thế chấp, báo lãnh 

phai lặp thành vãn bản nên hình thức hơp done khống phái là căn cứ đế xác 

định hơp dona háo dám là hợp dồns kinh tè hay dân sự. Do đó. đế xác định 

dúne thám quyển giải quyêt tranh chấp, Thám phán phái căn cứ vào chú thể 

kýkòl và mục đích ký kết hơp đổng báo đám tiền vay.

Về mặt nguyên tác, Nhà nước tôn trọns quyền tự định đoạt của các 

bên k í kết hựp đổng báo đảm tiền vay nén việc xử lý tài sản báo đám tiển 

vay ưu tiên thực hiện theo phưưng thức mà các bên đã thoá thuận. Tổ chức 

tín dụne chi được quyền chú động áp dunsz các phươnii thức xử lý tài sán 

trong trường hợp các bên không xứ lý được tài sán báo đám theo phương 

thức dã thoa thuận.

Khi nghiên cứu hổ sơ tranh chấp hợp đổng báo dám tiền vay, ngoài các 

kỹ nang phái thực hiện như đỏi vói các tranh chấp khác, Thấm phán cần lưu 

ý các ván dề sau:

Tliứ nliất, xem xét việc thực hiện trật tự ưu tiên áp dụng phươne thức 

xử lý tài sàn bào đám tiền vay có đúng quv định cúa pháp luật không. Nếu tổ 

chức tín dụng vi phạm trật tự ưu tiên áp dune các phương thức xử lý tài sán 

báo đàm tiền vay thì việc xứ lý tài sán để thu hổi nợ không được thừa nhận 

vé mặt pháp lý.
V í dụ: Trong hợp đổng báo đám tiền vay, bẽn vay và tố chức tín dụng 

thoá thuận: Nếu đến hạn trá nợ mà bên vay khônsỉ thực hiện thanh toán đầy 

đủ nự gốc và lãi tiền vay chơ tổ chức tín dụnu thì bên vay sẽ trực tiếp bán tài 

sán thê chấp có sự giám sát cúa tổ chức tín dụns. Trong trường hợp này nếu 

tổ chức tín dụns bán tài sán thè chấp sẽ bị xem là vi phạm pháp luật.

Thừ hai, xem xét việc xứ lý tài sán có báo đàm khách quan và bảo đảm 

lợi ích chính dáng của bên có tài sán báo đảm hay không.

Lợi ích của bên có tài sán báo đám bị xâm hại trong trường hợp giá tài 

sán báo đám được xứ lý thấp hơn giá thực tế. V ì vậy, để bảo đảm quyền lợi 

chính dáng cúa bẽn có tài sán báo đám, pháp luật có các quy định cụ thế vể 

trình tự, thủ tục tiến hành xứ lý tài sán háo dám đê thu hổi nợ cho tổ chức tín 

dụng.

Trone cổng tác xct xứ, nếu có vi phạm vé trình tự, thú tục xứ lý tài sản
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bảo đảm thì Thám phán cần xem xét tính chất và mức độ vi phạm để đánh 

giá giá trị pháp lý cúa việc thực hiện xử lý tài sản báo đảm tiên vay. V iệc xử 

lý tài sản báo đám tiển vay sẽ không được thừa nhận về mặt pháp lý nêu 

không báo đảm tính khách quan và khòng báo đám lợi ích chính đáng của 

bên có tài sàn báo đám.

V í dụ: Do không xứ lý được tài sán bảo đám theo phưưng thức đã thoá 

thuận trong hợp đổng nên ngày 01/01/2001 tổ chức tín dụng gửi thòng báo 

cho người báo lãnh là sẽ xứ lý tài sản cấm cô vào ngày 05/01/2001. Do điểu 

kiện khách quan nên người báo lãnh không dến nơi xứ lý tài sàn cám cò. Sau 

khi tố chức tín dụng xứ lý tài sán cầm cố, người bảo lãnh khới kiện tố chức 

tín dụng với lý do giá tài sán cầm cỏ bị xứ lý chỉ bàng 2/3 giá trị thực tè.

Ớ ví dụ trên đây, việc tổ chức tín dụng xử lý tài sán thê chấp không 

được thừa nhận về mặt pháp lý vì vi phạm thủ tục xử lý tài sán bao dám và 

không bảo đám lợi ích chính đánc của người có tài sán báo đám. Bứi vì, theo 

quy định cúa pháp luật, trong trường hợp trên đây tò chức tín dụntỉ phải 

thông báo thời điểm xử lý tài sán cho bèn báo đám không sớm hơn 7 ngày 

kể từ ngày gửi thòng báo. Mặt khác, việc xứ lý tài sán báo đám váng mặt 

người có tài sản báo đảm trong trường hợp trên không báo đám yêu cầu 

khách quan trong việc xử lý tài sản bảo đám tiền vay11"'.

Thứ ba, xem xét việc sử dụng tiền thu được՛ do xứ lý tài san báo đám 
tiền vay.

Việc thanh toán thu nợ trong việc xứ lý tài sán báo đám phái được thực 
hiện theo thứ tự do pháp luật quy định như sau:

- Thanh toán các chi phí cán thiết để xử lý tài sán báo dám;

- Thanh toán tiền thuế và các khoán phái nộp ngân sách Nhà nước (nêu
có);

- Thanh toán nợ gốc, lãi vay, lãi quá hạn tính đến ngày bên báo đám 

hoặc bèn giữ tài sán giao tài sán cho tổ chức tín dụng dê xử lý.

Thực tế xử lý tài sản bào đảm tiền vay cho thây, trong nhiều trường 
hợp sau khi thực hiện thứ tự thanh toán trên đày, sỏ tiền còn lại không đù để

" ii։  Xem nộ i ching sỏ 16 5 /I9 9 9 /N D -C P  ngày  /9  II I I I 999 VC ỊỊÍưo  d ịch  bào chim; Ngh ị đ ịnh  

sô '178/19991N D -C P  ngày 2911211999 về háo đâm tiên vay cùa  cá c  tó c liứ c tin  ĩ  hỏng 

tư liên  tịch s ố  031200ì  IT T LT ỈN H  N N  - B T P -B C  A  - B T C -T C D C  ngày 23/4/2001 lì irons dẫn 

việc xứ  l í  tà i sán báo đám liên  vcty đ ể  thu hổ i nợ  cho  các tổ  chức rin dụng.
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thanh toán nợ gốc, lãi vay. lãi quá hạn cho tổ c h ứ c  tín dụng. Trong trường 

hợp này bẽn cho vay vẫn có quvén truy đòi bẽn vay hoặc bèn bào lãnh thực 

hiện nghĩa vụ thanh toán sỏ tiền còn thiêu. Nếu sò tiền thu được từ việc xử lý 

tài sản báo đảm sau khi thanh toán các khoán theo thứ tự do pháp luật quy 

định mà còn thừa thì trá cho người có tài san bao dam.

3. X Ử  LÝ  CÁC  HỢP Đ Ồ N G  KINH T Ê  VỒ H IỆU  TR O N G  GIAI 

Q U Y Ế T  CÁC  TR A N H  C H A P  KINH TẺ

Hợp đồng kinh tế vô hiệu là hợp đồng được ký kết trái với quy định 

pháp luật do đó không có hiệu lực thi hành ncav từ thời điểm ký kết. Hợp 

đồng kinh tế vô hiệu không làm phát sinh quyền nghĩa vụ giữa các bên ký 

kết, các bên không có nghĩa vụ và khònụ được phép thực hiện. Nếu hợp 

đồng kinh tế vô hiệu dã được thực hiện xong thì các bên phái bị xử lý về tài 

sản, nếu các bên đã thực hiện được một phán thì phái chấm dứt thực hiện và 

phải bị xử lý về tài sàn theo quy định cua pháp luật. Do vậy, trên nguyên tắc, 

không có tranh chấp về hợp đồng kinh tê vô hiệu mà chi có giải quyết tranh 

chấp về hậu quả của hợp đống kinh tê vỏ hiệu.
Kh i giải quyết loại tranh chấp này, Thám phán cẩn lưu ý những nội 

dung sau:

3.1. Quy định pháp luật vé hựp đóng kinh tẽ vó hiệu

PLH Đ K T  phân biệt hai loại hợp đồne kinh lò vô hiệu: hợp đồng kinh 

tế vỏ hiệu toàn bộ và hợp đồng kinh tế vò hiệu từng phần.
3.1.1. Hợp đồng kinh tế vô hiệu toàn bộ
Khoản 1 Điều 8 P LH Đ K T  quy định:

“ 1. Những hợp dồng kinh tế sau dây (lược ƠM là hợp đồng kinh tế vò 
hiệu toàn bộ;

a) Nội dung hợp đồng kinh tê vi phạm điều câm cùa pháp luật;

b) Một trong các bén ký kết hợp đồng kinh tó' không có đăng ký kinh 

doanh theo quy định của pháp luật đế thực hiện công việc đã thoả thuận 

trong hơp đổng;

c) Người ký hợp đồng không đúng thám quyền hoặc có hành vi lừa

đảo.”

3.1.1.1 ■ N ộ i dunạ hợp đồtĩíỊ kinh tế  vi phạm diêu câm của pháp
luật

Điều cấm của pháp luật thông thườna được hiếu đó là việc ký kết hợp
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đồng kinh tế mua bán, vận chuyến hàng cấm, hàng giả, mua bán vận chuvển 

văn hoá phẩm đồi trụy, mua bán chuyển dịch tài sản bất hợp pháp...

Tuy nhiên, trong thực tiễn xét xử, để có đú cơ sở pháp luật đánh giá 

một cách chính xác hiệu lực của một hợp đồng kinh tế, kết luận một hợp 

đồng kinh tế là vô hiệu toàn bộ hoặc vô hiệu từng phần, cần thiết phái căn cứ 

vào pháp luật hợp dồng kinh tế, các quy định hướng dẫn chuyên ngành, các 

văn bán hướng dẫn của các cơ quan quản lý Nhà nước về đối tượng, vể chú 

thể cúa hợp đồng và về mục đích sử dụng đối tượng của hợp đồng.

V í dụ:

Kh i giải quyết tranh chấp về hợp đổng tín dụng, cần thiết phái chú ý 

đến dối tượng vay và cho vay, đến khoản tiền vay, đến mục đích sử dụng 

khoản tiền đó... Do đó, Thẩm phán giải quyết vụ án phải có những vãn bản 

của cơ quan quản lý chuyên ngành về việc vay và cho vay- đó là những quy 

định và hướng dẫn của Ngân hàng Nhà nước. Có thê đơn cử một số trường 

hợp sau:

+ Tại bản Quy chế cho vay của tổ chức tín dụng đối với khách hàng 

ban hành kèm theo Quyết định số 284/2000/QĐ-NHNN1 ngày 25-8-2000 

của Thống đốc Ngản hàng Nhà nước quy định cấm các tổ chức cho vay đối 

với các khoản vay sau:
a) Số tiền thuế phái nộp trực tiếp cho ngân sách Nhà nước (trừ trường 

hợp sô' tiền thuế xuất, nhập khẩu khách hàng phải nộp để làm thủ tục xuất 

nhập khẩu mà trị giá lồ hàng đó tổ chức tín dụng có tham gia cho vay);

b) Số tiền để trả nợ gốc và lãi cho vay cho tổ chức tín dụng khác;

c) Số lãi tiền vay trả cho chính tổ chức tín dụng cho vay vốn.

Luật Tổ chức tín dụng 1997 quy định câm tổ chức tín dụng cho vay 
đối với những người sau đây:

a) Thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiêm soát, Giám đốc (Tổng 

giám đốc), Phó Giám đốc (Phó Tổng giám đốc) của tổ chức tín dụng;

b) Người thẩm định xét duyệt cho vay;
c) Bố, mẹ, vợ chồng, con của thành viên những người nói tại điểm a 

trên đây;

* Đối với tranh chấp hợp đồng kinh tế trong lĩnh vực thương mại

Nghị định số 11/1999/NĐ-CP ngày 3-3-1999 quy định về những hàng 

hoá cấm lưu thông; dịch vụ cấm thực hiện.

3.1.1.2. Hợp đồng kinh tế  cũng có thể bị vô hiệu toàn bộ do một bên
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không có dăníỊ ký kinh doanh đế thực hiẹn nội ÍỈUHÍỊ cíđ thỏa thuận trong hợp 

đồng.

Đănc ký kinh doanh là một diéu kiện đê xác định tư cách cúa chủ thể 

cúa hợp đồng kinh tế, khi chú thế khône có đãng ký kinh doanh thì hợp đồng 

kinh tế được ký kết sẽ bị vò hiệu. Do vậy, để xác định hợp đồng kinh tế đang 

tranh chấp có hiệu lực hay vô hiệu cán xác định tư cách cùa chủ thể hợp 

đồng kinh tế với các nội dung sau:

Có đãng ký kinh doanh theo quy định của pháp luật: Cần phân biệt 

thời điếm được coi là có đăng ký kinh doanh đối với từng loại doanh nghiệp 

cụ thế.

4- Các doanh nghiệp áp dụna theo Luật Doanh nghiệp 1999 -  thời 

điếm doanh nghiệp có đãng ký kinh doanh là thời điếm doanh nghiệp được 

cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh của cơ quan Nhà nước có thẩm 

quyển (Khoán 2 Điểu 17 Luật Doanh nghiệp).

+ Các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam: Căn cứ 

Điều 60 Luật Đầu tư nước ngoài tại Việt Nam, là thời điểm doanh nghiệp 

được cấp giấy phép đầu tư vì giây phép đầu tư có giá trị là giấy chứng nhận 

đăng ký kinh doanh.

+ Các doanh nghiệp thuộc các nsành nghề kinh doanh có điều kiện 

theo Điểu 4 Nghị dịnh số 02/2(X)0/NĐ-CP của Chính phủ, thời điểm kinh 

doanh được tính từ khi các doanh nghiệp này được cấp giấy phép kinh 

doanh.

+ Đối với các hợp tác xã thì áp dụng Luật Hợp tác xã 1996 (Điểu 16, 

18,20)

* Để có đủ cư sở kết luận chính xác “công việc đã thoá thuận trong 
hợp đồng” có phù hợp với đăng ký kinh doanh hay không - Thấm phán cần 

chú ý những nội dung sau:

- Đối với các hợp đồng mua bán, hợp đồng tiêu thụ sản phẩm, hợp 

dồng mua bán xuất nhập khẩu ֊  thì yêu cầu cá hai bên đều phải có đăng ký 

kinh doanh.

- Đối với các hợp đổng chi có một bên thực hiện công việc trong hợp 

đồng thì chỉ cần bên thực hiện công việc trong hợp đồng có đãng ký kinh 

doanh là đú.

Cụ thể:

+ Hợp đồng trong xây dựng cơ bản thì bên nhận thầu xây dựng;
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+ Hợp đồng thiết kế thì bèn nhận thiết kế;

+ Hợp đồng vận chuyến thì bên chủ phương tiện vận chuyên, bẽn nhãn 

vận chuyển;

+ Hợp đồng tín dụng thì bên cho vay và nhận tiền gửi;

+ Hợp đồng gia cône thì bên nhận gia công;

+ Hợp đồng dịch vụ thì bên nhận dịch vụ;

3.1.1.3. Một căn cứ khác làm hợp cỉồntỊ kinh tể vô hiệu toàn hộ lù 

ու՛ ười ký hợp đồn Հ khônI» մսոզ thẩm quyền hoặc có hành vi lừa đao.

Tiêu chí người ký hợp đồng kinh tế không đúng thẩm quyển có phạm 

vi rất rộng. Trong đó có quy định của P LH Đ K T  (Điều 9), quy định cùa Điéu

5, Điều 6 Nghị định 17/HĐBT ngày 16-1-1990 của Hội đồng Bộ trướng, 

hướng dẫn của liên ngành và của TA N D  tối cao.

Điều 9 P LH Đ K T  quy định:

“ Người ký hợp đổng kinh tế phải là đại diện hợp pháp của pháp nhân 

hoặc người đứng tên đãng ký kinh doanh.
Đại diện hợp pháp của Pháp nhân hoặc người đứng tên đăng ký kinh 

doanh có thể uỷ quyền bằng văn bản cho người khác thay mình ký hợp đồng 

kinh tế. Người được uỷ quyển chi được ký hợp đồng kinh tế trong phạm vi 

uỷ quyền và không được uý quyén lại cho người thứ ba” .

Điểu 5, Điều 6 Nghị định 17/HĐBT ngày 16/01/1990 của Hội đổng Bộ 

trưởng hướng dẫn cụ thể quy định này như sau:

“Đại diện hợp pháp của pháp nhân là người được bổ nhiêm hoặc được 

bầu vào chức vụ đứng đầu pháp nhân đó và đang giữ chức vụ đó.
Người đứng tên đáng ký kinh doanh là ngưòi đã đứng tên xin giấy 

phép kinh doanh, đưực cấp giấy phép kinh doanh và đã đăng ký kinh doanh 

tại cơ quan có thẩm quyền theo đúng quy định vể đãng ký kinh doanh.

V iệc uỷ quyền cho người khác thay mình ký hợp đồng kinh tê phái 

được làm bàng vãn bản, có ghi rõ họ tên, chức vụ, nơi làm việc, giấy chứng 

minh của người được uỷ quyền, phạm vi uỷ quyển, thời hạn uỷ quyển.
...Hợp đồng kinh tế đã ký vượt quá phạm vi được uỷ quyền, bị vô hiệu 

phần vượt qúa phạm vi uỷ quyền” ...
Kh i xem xét, kết luận một hợp đồng kinh tế vô hiệu về thẩm quyển ký 

kết, cần thiết phải chú ý đến:

+ Hình thức pháp lý cúa uỷ quyền: uỷ quyền thường xuyên, uý quyển 

theo vụ việc, uỷ quyền có điều kiện.
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+ Thời hạn cấp uỷ quyền: trên nguyên tắc, uỷ quyển phải được xác 

định trước khi ký hợp đổng. Trường hợp ne ười đứng đầu pháp nhân có vãn 

bán cỏna nhận hợp đồng kinh tế đã được ký kết trước khi có uỷ quyển, hiện 

nay xử lý trường hợp này chưa có hướng ílần cụ thê. Tuy nhiên có thè cổng 

nhận sự uy quyền này nếu đôi tác không phán đối.

+ Với việc ký kết của chi nhánh, vãn phòng đại diện, trạm, trại cửa 

hàng cần lưu ý: uỷ quyển cụ thế neười ký kết và thực hiện hợp đổng kinh tế 

mà không phải uỷ quyển cho các đơn vị này đứng ten thay pháp nhân, nên 

moi trường hợp chú thể hợp đồng kinh tê phải là pháp nhân mà không phải 

chi nhánh, trạm, trại, cửa hàng... được pháp nhân uỷ quyền.

Hành vi lừa đáo trong việc kv' kết và thực hiện hợp đổng kinh tế thông 

thườne được hiểu là những hành vi già danh, mạo danh, mạo giấy tờ, chữ ký, 

con dâu... nếu Tòa án phát hiện chính xác các hành vi này thì tuyên bố hợp 

đồng kinh tế là hợp đồng kinh tế vô hiệu và chuyên hồ sơ cho cơ quan có 

chức năng để xử lý theo pháp luật, nhưng đây là những trường hợp hãn hữu 

đòi hói phải có sự tôn trọng cần thiết.

Cũns cần phân biệt những trườna hợp giả danh mạo chữ ký, con dấu 

với các hợp đổng kinh tế khống chi: ký khi chưa biết đối tác là ai. nội dung 

giao dịch là gì, những người có thẩm quyền đã ký tên đóng dấu. Trong các 

trường hựp này, hợp đổng kinh tế không thể bị coi là vô hiệu.
3.1.2. Hợp đồng kinh tê vô hiệu từng phần
Khoản 2 Điểu 8 P LH Đ K T  quy định:

“ 2. Hợp đồng kinh tế bị coi là vỏ hiệu từng phần khi nội dung của 

phần đó vi phạm điều cấm của pháp luật, nhưng không ảnh hưởng đến nội 

dung phán còn lại cùa hợp đồng.”

Những bản hợp đồng kinh tế khi ký kết có nội dung vi phạm các quy 

định của Nhà nước vổ tiêu chuẩn chất lượng, vể giá cả, về thanh toán... thì 

các phần bị vi phạm đó bị coi là vô hiệu (vô hiệu từng phần).

Những hợp đổng kinh tế đã ký vượt phạm vi uỷ quyền, thì phần vượt 

quá phạm vi uỷ quyền bị coi là vô hiệu.

Trong một hợp đồng, có cả nội dung ký bị cấm, có nội dung ký hợp 

pháp, thì phần nội dung ký hợp pháp vẫn có giá trị pháp lý.

3.2. Thẩm quyển kết luận và xử lý hợp đồng kinh tê vô hiệu.

Thẩm quyền này đã được hướng dẫn cụ thể tại Công văn số 46/KHXX 

ngày 17/5/1997 của TAND  tối cao về thẩm quyền xử lý hợp đồng kinh tế vô hiệu.
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Theo quv định tại khoản 3 Điều 8 P LH Đ K T  được Hội đổng Nha nước 

thông qua ngày 25/9/1989, thì việc kết luận hợp đồnẹ kinh tế là vô hieu toàn 

bộ hoặc từng phán thuộc thẩm quyền cúa Trọng tài kinh tế. Nhưng theo quy 
định của Luật sửa đổi bổ ՏԱՈ2 một số Điều của Luật tổ chức TAN D  được 

Quốc hội thông qua ngày 28/12/1993 thì ngày 01/7/1994 hệ thống C J quan 

Trọng tài kinh tế Nhà nước chấm dứt hoạt động, đồng thời theo quy đ tih của 

P LT T G Q C V A K T  thì các quy định cùa pháp luật về thẩm quyền giá quyết 

tranh chấp và xử lý vi phạm pháp luật hợp đồng kinh tê của Trọng tài xinh tế 

không còn hiộu lực thi hành và giao thẩm quyển giải quyết tranh chip hợp 

đổng kinh tế cho TAND . Tuy nhiên. Tòa án là cơ quan xét xử không có chức 

năng quản lý Nhà nước nên không thể tự mình kiểm tra và tuyên lô  hợp 

đồng vô hiệu như Trọng tài kinh tê trước đày. Theo nội dung hướng dẫn tại 

điểm b Mục 2 và điểm a Mục 4 Còng văn số 11/KH XX  ngày 23/1/1996 cua 

T A N D  tối cao, thì các hợp đồng kinh tế bị coi là vô hiệu khi xáy n  tranh 

chấp T A N D  thụ lý giải quyết theo P LT T G Q C V A K T  và áp dụng vé xứ lý 

hợp đồng kinh tế vô hiệu tại Điều 39 P LH Đ K T  đế giải quyết.

Theo các quy định và hướng dẫn trên đây, T A N D  xử lý các họp đổng 

kinh tế vô hiệu khi nào xảy ra tranh chấp mà các bên khởi kiện yêu cầu Tòa 

án giải quyết.

3.3. X ử  lý hợp đồng kinh tê vỏ hiệu

Về nguyên tắc, các hợp đồng kinh tế vô hiộu không làm phát sinh 

quyển và nghĩa vụ giữa các bên ký kết, các bên không được phép và không 

có nghĩa vụ phải thực hiện những thoả thuận trong hợp đồng kinh tế \ỏ hiệu. 

Nguyên tắc xử lý hợp đồng kinh tế vô hiệu là các bên không được phép thực 

hiôn và nếu đã thực hiộn thì phải khôi phục lại tình trạng ban đầu.
Điều 39 P LH Đ K T  quy định vé xử lý hợp đồng kinh tế vô hiệu như sau:

“ l.V iộ c  xử lý hợp đồng kinh tế vô hiệu toàn bộ theo quy định như sau:
a) nếu nội dung công việc trong hợp đồng chưa được thực hiện thì các 

bên không được phép thực hiện;
b) nếu nội dung công việc trong hợp đồng đã được thực hiện một phần 

thì các bên phải chấm dứt thực hiện và xử lý về tài sản;
c) nếu nội dung công việc trong hợp đồng đã được thực hiện thì xử lý 

vể tài sản” .

* Nếu nội dung công việc trong hợp đồng chưa được thực hiện thì các 

bên không được phép thực hiện. Trong trường hợp này, khi các bèn đã ký kết
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hợp đớng kinh tế nhưng sau đó một tron2 các bèn phát hiện hợp đồng kinh tê 

đó bị vô hiệu nên không thực hiện hoặc một trone các bên đã ký hợp đồng 

nhưng vì lý do nào đó khône thực hiện và do không thực hiện hợp đổng đã 

ký nên giữa các bên phát sinh tranh chấp, một trone các bén đã khởi kiện ra 

toá. Kh i thụ lý và giải quyết vụ án kinh tế, Tòa án xác định hợp đồng kinh tế 

dang tranh chấp giữa các bên là hợp đổng kinh tê vô hiệu toàn bộ do vi phạm 

một trong 3 điều kiện quy định tại khoản 1 Điểu 8 P LH Đ K T  - đây là hợp 

đồng kinh tê vô hiệu toàn bộ nhưng không gây hậu quả. các bên vẫn trong 

tình trạng ban đầu, Việc xử lý tài sán không cần phải đặt ra.

* Nếu nội dung công việc trong hợp dồng đã được thực hiện một phần 

thì các bên phải chấm dứt thực hiện và xứ lý về tài sản.

Trong quá trình thực hiện hợp đổng kinh tê nêu một trong các bên phát 

hiện hơp đồng kinh tế bị vô hiệu thì ncay khi phát hiện phải chấm dứt việc 

thực hiện. Những gì các bên đã thực hiện bị xử lý vể tài sản theo khoản 2 

Điều 39 P LH Đ K T  theo nguyên tắc sau đây:

“ Các bên có nghĩa vụ hoàn trả cho nhau tất cá những tài sản đã nhận 

được từ việc thực hiện hợp dồng. Trong trường hợp không thể hoàn trả được 

bằng hiện vật thì phải hoàn trả bằng tiền, nếu tài sản đó không bị tịch thu 

theo quy định của pháp luật;

- Thu nhập bất hợp pháp phải nộp vào ngân sách Nhà nước;

- Thiệt hại phát sinh các bên phái chịu.”

Những nội dunẹ cẩn chú  V  khi xử lý hợp đồng kinh tê vô hiệu.

Pháp luật hợp đồng kinh tế không xác định nguyên tắc lỗi của các bên 

trong việc ký hợp đồng kinh tế vô hiệu, do đó thiệt hại phát sinh các bên 

phải tự chịu.
Tòa án không phát hiện đưa hợp đồng kinh tế vô hiộu ra xử lý mà chỉ 

kết luận và xử lý khi trong quá trình giải quyết vụ án kinh tế phát hiện hợp 

đồng kinh tế vô hiệu, do vậy thời hiệu xử lý hợp đồng kinh tế vô hiệu thường 

gắn liền thời hiệu khởi kiện vụ án kinh tế.

V iệc hoàn trả tài sản trong các trường hợp đặc thù như trong hợp đổng 

vận chuyển, hợp đổng xây dựng, hợp đồng tín dụng... chưa có những quy 

định và hướng dẫn cụ thể. Tuy nhiên từ những đặc thù đó trong quá trình thi 

hành P LH Đ K T  đã thực hiộn như sau:

+ Nếu hợp đồng kinh tế đã được thực hiện một phần thì các bên phải 

chấm dứt thực hiện và bị xử lý vể tài sản. Phần hợp đổng kinh tế đã thực hiộn
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thì căn cứ vào khối lượng công việc đã thực hiện để thanh toán cho nhau 

theo quy định cùa pháp luật.

V í dụ: Trong trường hợp hợp đồng kinh tế vận chuyển đã thực hiện thì 

các bên thanh toán cho nhau theo giá cước quy định của Nhà nước; Trong 

hợp đồng xây dựng cơ bản thì khối lượng đã thực hiện thì phải tổ chức giám 

định, nếu đạt chất lượng thì các hên thanh toán cho nhau theo đơn giá quy 

định, phần không đạt chất lượng phải dỡ bỏ, thiệt hại phát sinh các bèn phái 

tư chịu. Trong hợp đồng giao nhận tài sản nếu phải hoàn trả tài sán đã nhận 

theo hợp đồng kinh tế vô hiệu thì tài sản đã nhận và sử dụng phải được siám 

định tỷ lệ hao mòn và bên đã sứ dụng phải thanh toán theo tỷ lệ hao mòn 

trong quá trình sử dụng. Trong hơp đồng tín dụng, bên đã nhận tiền phái 

chịu lãi suất theo quy định cúa Ngân hàng theo tùng thời kỳ tương úng.

Hoà giải trong quá trình giải quyết vụ án xử lý hợp đồng kinh tế vô

hiệu.
P L T T G Q C V A K T  không quy 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 

tê kể cả việc xử lý hợp đồng kinh tế vô hiệu là không trái pháp luật. Nhưng 

đối với xử lý hợp đồng kinh tế vô hiệu chỉ được hoà giải để giải quyết hậu 

quả của hợp đổng kinh tế vô hiệu chứ không được hoà giải để giải quyết việc 

coi đó là hợp đồng kinh tế vỏ hiệu hay không vô hiệu và càng không được 

hoà giải để tiếp tục thục hiện hợp đồng. Trường hợp chi nhánh của pháp 

nhân nhân danh pháp nhân ký kết hợp đồng không được uỷ quyển hợp pháp 

của người đứng đầu pháp nhân mà nội dung cúa hợp đồng đó không trái 

pháp luật, viêc thực hiện công việc đã thoả thuận trong hợp đồng phù hợp 

với đãng ký kinh doanh của các bên, thì Tòa án có thể hoà giải dể các bên 

chấp nhận hợp đồng và định cho họ thời hạn phù hợp để họ hoàn tất hợp 

đổng theo quy định của pháp luật. Nếu các bên vẫn yêu cầu tuyên bố hợp 

đổng kinh tế vô hiệu hoặc sau khi đã hết thời hạn mà Tòa án ấn định để các 

bên hoàn tất hợp đồng mà không hoàn tất hợp đồng theo quy định của pháp 

luật thì Tòa án tuyên bố hợp đồng kinh tế vô hiệu.
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P H Ầ N  T H Ứ  S Á U

PHẦN LAO ĐỘNG
É



I. XÉT XỬ Sơ THẨM VỤ ÁN LAO ĐỘNG

1. T H Ụ  L Ý  V Ụ  Á N  L A O  Đ Ộ N G

1.1. Đơn kiện

Đơn kiện là tài liệu nhàm mục đích khới kiện vụ án lao động. Nếu 

khônn có dơn kiện, vụ án lao động không thể phát sinh (trừ những vụ án do 

V iện kicm sát khởi tố). Theo khoản (k.) 2 Điều (Đ.) 32 PLTTG Q CTCLĐ  

(PL). đơn kiện phái chi rõ:

- Ngàv, thána, năm làm đơn

- Toà án đưực yêu cầu giải quyết vụ án

- Họ, ten của nguyên đơn, bị đơn

- Địa chi của nguyên đơn, bị đơn; nếu không rõ địa chỉ của bị đơn thì 

ghi địa chi nơi làm việc hoặc nơi cư trú cuối cùng hoặc nơi có trụ sở của bị 
đơn,

- Nội dung tranh chấp, giá trị tranh châp nếu có

- Quá trình thương lượng, hoà giải, quvết định của Hội đồng trọng tài 

lao dộng cấp tinh (nếu có)

- Các yêu cầu đổ nghị Toà án giải quyết.

Đơn kiện phái do nguyên (lơn hoặc người dại diện của nguyêađơn ký; 

n ế u  l à  n g ư ờ i  đ ạ i  d i ệ n  k ý  p h ả i  k è m  t h e o  g i ấ y  U V  q u y ể n  h ợ p  l ệ .

Pháp luật không yêu cầu đơn kiện phải làm theo một hình thức (theo 

mẫu) nhất định nào, nhưng phái có đầy dú các nội dung nêu trên. Tuy nhiên 

trên thực tê nhiểu trường hợp đương sự là người lao động thường không làm 

đầy đủ theo quy định, v í dụ không ghi địa chi bị đơn hoặc không nêu rõ các 

yêu cầu cụ thê đề nghị Toà án giải quyết, về nguyên tắc, nếu đơn kiện làm 

không đúng quy định nêu trên, Toà án có thế trả lại đơn (Đ.34 PL). Song 

trên thực tế nhiểu Toà án đã không áp dung máy móc điểu này, mà hướng 

dẫn cho nguyên đơn làm lại theo đúng quy định để nếu các điều kiện khác 

cũng được đáp ứng thì đơn có thể được thụ lý ngay, tiết kiệm thời gian cho
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đương sự và cho cả Toà án. Một số Toà đã có sáng kiên tự tháo ra một mẫu 

đơn kiện đơn giản bao gồm đầy đú các nội dung pháp luật yêu cáu dê cung 
cấp cho đương sự khi cần hướng dẫn họ làm lại dơn. Nguyên dơn chi cẩn 

điền vào các mục đã ghi sẵn trong mẫu là họ đã có một dơn kiện hoàn chinh.

1.2. Tư cách đương sự trong vụ án lao động

Đương sự trong vụ án lao động gồm:

- Người lao động (NLĐ);

- Tập thê lao động;

- Người sử dụng lao động (NSDLĐ).

Đương sự là N LĐ  có quyển tự mình thực hiện quyển, nghĩa vụ tố tụng 

trong vụ án lao động nếu đã đạt độ tuổi từ đủ 15 tuổi trở lên. Tuy nhiên đói 

với những người từ đủ 15 tuổi đến dưới 18 tuổi. Toà án có thể triệu tập người 

đại diện của họ là bô' mẹ hoặc người đỡ đáu hợp pháp tham gia tỏ' tung khi 
thấy cần thiết. N LĐ  cũng có thể uý quyển bằng văn bủn cho luật sư hoặc 

n g ư ờ i  k h á c  đ ạ i  d i ệ n  c h o  m ì n h  t h a m  g i a  t ố  t ụ n g .  N e ư ờ i  đ ư ợ c  U V  q u y ể n  c ó  t h ể  

là bất kỳ người nào trừ những đối tượng sau đây:

- Người không có quốc tịch V N  hoặc không cư trú tại VN, 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 V N  định cư ở nước ngoài;

- Người chưa đủ 18 tuổi;

- Người bị bệnh tâm thần:

- Người đang bị khởi tố về hình sự hoặc bị kết án nhung chưa được xoá
án;

- Cán bộ Toà án, kiểm sát;

- Người giám định, người phiên dịch hoặc người làm chứng Irong vụ

- Người thân thích với Thẩm phán, Hội thẩm nhân dân, Thư ký Toà án, 

Kiểm sát viên đang tham gia giải quyết vụ án.

Người được uỷ quyền chi có thể thực hiện quyền và nghĩa vụ tô tụng 

của đương sự trong phạm vi được uỷ quyền.

Trường hợp người lao động chưa đủ 15 tuổi thì họ thực hiện quyền, nghĩa 

vụ của đương sự trong tô' tụng thông qua người đại diện (bố mẹ hoặc người đỡ 

đầu, người giám hộ hợp pháp). Tương tự, trong trường hợp N LĐ  là người có 

nhược điểm về thể chất hoặc tâm thần mà không thể tham gia tố tụng được thì 

chỉ người đại diện của họ mới có thể thực hiện quyến, nghĩa vụ tô' tụng.
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Đươni2 sự là NSDLĐ  cũnu có thó tự mình hoặc liý quyển bằng vãn bán 

cho níiưừi khác thực hiện các quyền, níihĩa vụ tố tụrm của mình nếu họ là cá 

nhân từ đú 18 tuổi trở lên. Trường hợp người sứ dune lao độne là một tổ chức 

(pháp nhàn) thì quyền, nghĩa vụ tố tune dược thực hiện thông qua người đại 

diện theo pháp luật. Đó là Tổnsỉ ciám đốc (Giám đốc) các doanh nehiệp hoặc 

thu irưởne các cơ quan, dơn vị. Nhữntỉ nuười nàv cũng có thê uỷ quyền bằng 

văn bàn cho người khác đại diện cho pháp nhàn tham gia tố tụng.

Đương sự là tập thê lao động thực hiện quyền và nghĩa vụ tô tụng 

thôns qua đại diện Ban chấp hành (BCH) công đoàn cơ sớ. Nếu khởi kiện thì 

BCH  công đoàn cơ sở tham gia tô էսոշ với tư cách là nguyên đơn (do có 

hành vi khởi kiện cúa chính mình). Trong trường hợp BCH công đoàn cơ sở 

khônsi khởi kiện thì khi cán báo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cúa tập thè lao 

dộng, còng đoàn cấp trên của công đoàn cơ sứ cũng có quyền khới kiện (k. 1, 

Đ. 1 PL). Khi đó công đoàn cáp trên phái cung cấp tài liệu, chứng cứ và có 

quyền, nghĩa vụ tố tụng như nguyên dưn; đổng thời BCH công đoàn cơ sớ 

cúa tập thể lao động có lợi ích cần được báo vệ cũng phái tham gia tố tụng 

với tư cách là nguyên đưn (k.4, Đ. 19 PL).

1.3. Thẩm quyền của Toà án trong giái quyết vụ án lao động

1.3.1. Thẩm quyên chung cùa Toà án
Theo quy định cúa pháp luật lao động thì các tranh chấp lao động sau 

đày thuộc thám quycn giái quyết cùa Toà án:

1) Các tranh chàp lao động cá nhân giữa N LĐ  với NSDLĐ  về quyền 

và lợi ích liên quan đến việc làm, tién lưtmg, thu nhập và các điểu kiện lao 

động khác; vé thực hiện hợp đổng lao dộng và trong quá trình học nghề mà 

Hội đồng hoà giái lao dộng (HĐHGLĐ) cơ sớ hoặc hoà giái viên lao động 

cấp huyện hoà giái không thành. Tuy nhiên, cán lưu ý ràng một số Tranh 

chấp lao động (TCLĐ) cá nhân sau đây có thê được Toà án giải quyết mà 

không nhất thiết phái qua hoà giải trước tại cơ sở:

- Tranh chấp về xử lý kỷ luật lao động theo hình thức sa thải hoặc vể 

trường hợp bị đơn phương chấm dứt hợp đồng;

- Tranh chấp vổ bồi thường thiệt hại cho người sử dụng lao động.

2) Các tranh chấp lao động tập thê giữa tập thê lao động và NSD LĐ  về 

q u y ề n  v à  l ợ i  í c h  l i ê n  q u a n  đ ế n  v i ệ c  l à m ,  t i ề n  l ư ơ n g ,  t h u  n h ậ p  v à  c á c  đ i ể u  

kiện lao động khác; vé việc thực hiện Thoá ước lao động tập thể (TƯLĐTT); 

về quyển thành lập, gia nhập, hoạt độna công đoàn đã được Hội đồng trọng
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tài lao động cấp tinh giải quyết mà tập thể lao động hoặc NSDLĐ  không 

đồng ý với quyết định của HĐTT. Như vậy mọi tranh chấp lao động tập thê 
trước khi yêu cầu Toà án giải quyết đều phải được HĐTT lao động cáp tỉnh 

giải quyết trước mà một trong hai bên hoặc cả hai bên không đổng ý với 

quyết định cùa HĐTT.
1.3.2. Thẩm quyền của Toà án các cấp

Theo quy định tại Đ. 12 PL thì Toà án cấp huyện giải quyết theo thủ 

tục sơ thẩm các tranh chấp lao động cá nhân trừ một sô vụ việc thuộc thẩm 

quyền của Toà án cấp tỉnh.

Toà án cấp tỉnh có thẩm quyền giải quyết theo thủ tục sơ thám các 

tranh chấp lao động tập thể; các tranh chấp lao động cá nhân có yếu tố nước 

ngoài và các vụ án thuộc thẩm quyền của Toà án cấp huvện mà Toà án cấp 

tinh xét thấy cần lấy lẽn đê giải quyết.
1.3.3. Thẩm quyền của Toà án theo lãnh thổ
vể  mặt lãnh thổ Toà án có thẩm quyền xét xứ sơ thẩm là Toà án nơi 

làm việc hoặc nơi cư trú của bị đơn. Trường hợp bị đơn là pháp nhân thì Toà 

án có thẩm quyển là Toà án nơi pháp nhân có trụ sở chính, trừ trường hợp

các đương sự có thoả thuận khác hoặc nguyên đơn có quyền lựa chọn khác.
1.3.4. Thẩm quyền của Toà án theo sự lựa chọn của nguyên đơn
Nhằm bảo vệ lợi ích hoặc tạo thuận lợi cho người đi kiện trong một số

trường hợp, pháp luật cho phép nguyên đơn có quyển lựa chọn Toà án (theo 

lãnh thổ) để yêu cầu giải quyết vụ án lao động. Các trường hợp cụ thể đã 

được quy định tại Đ. 14 PL.

1.4. Thời hiệu khơi kiện vụ án lao động

Thời hiệu khởi kiện là khoáng thời gian do pháp luật quy định đế 

nguyên đơn có thê làm đơn yêu cầu Toà án báo vệ quyển, lợi ích hợp pháp 

của mình. Hết thời hạn này đương sự cũng hết quyền khởi kiện. Đối với các 

vụ việc khác nhau thì thời hiệu khới kiện cũng được quy định khác nhau. 

Đ.32 PL quy định các loại thời hiệu như sau:

- Một năm kể từ ngày phát sinh tranh chấp hoặc 6 tháng kể từ ngày 

Hội đồng hoà giải lao động cơ sở hoặc hoà giải viên của cơ quan lao động 

cấp huyện hoà giải không thành đối với các tranh chấp về xử lý Kỷ  luật ao 

động (K LLĐ ) theo hình thức sa thải, đơn phương chấm dứt Hợp đổng ao 

động (HĐLĐ ) hoặc về bổi thường thiệt hại cho NSDLĐ. Như vậy đối với các 

loại tranh chấp này có hai loại thời hiệu là một năm và 6 tháng.
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- 6 tháng kê từ ngày H Đ H G LĐ  hoặc hoà giải viên của cơ quan lao 
dộng cấp huyện hoà giái không thành dối với các tranh chấp lao độnẹ cá 
nhân khác.

- 3 tháng kể từ ngày có quyết định về tranh chấp lao động tập thê cúa 

Hội đòns trọng tài lao động càp tinh mà một trong 2 bên tập thể lao động và 

người sử dụng lao dộng không đồng ý với quyết định đó.

Đối với các TCLĐ  đã qua Hội đồng hòa giái lao động cơ sở, hay hòa 
giải viên lao động hòa giái thì phái theo thời hiệu quy định tại Điểu 167 

BLL.Đ. Nêu quá thời gian đó, đương sự mới yêu cầu Hội đồng hòa giải lao 

động cư sở hay hòa giái viên lao động hòa giái thì dù hòa giải không thành, 
Toà án cũng không thụ lv.

Ngoài ra trong các vụ án cụ thế, Thám phán cần lưu ý một số loại thời 

gian không tính vào thời hiệu khới kiện hoặc những trường hợp được tính lại 
thời hiệu khời kiện quy định tại các Điều 168-171 BLD S  để bảo đảm quyển 

và lợi ích hợp pháp của neười khởi kiện.

1.5. Tạm ứng án phí trong vụ án lao động

Các đương sự có nghĩa vụ nộp tiền tạm ứng án phí lao động sơ thẩm là 

nauyên don; bị đơn có yêu cầu đỏi với nguyên đơn; người có quyển lợi, 

nghía vụ liên quan có yêu cầu độc lập.

Múc tiền tạm ứng án phí được quy định cụ thế như sau:

- Trong các vu án không có giá naạch hoặc có giá ngạch từ 1 triệu 

đồng trớ xuống thì mức tạm ứng án phí là 50.000 đồng.

- Trong các vụ án có giá ngạch từ 1 triệu đồng trờ lên, mức tạm ứng án 

phí là 50Գ  cùa mức án phí sơ thẩm mà Toà án dự tính theo giá trị tranh chấp 

(k.l, Đ.23: k.3, Đ.21 NĐ 70/CPngày 12/6/1997)

Tuy nhiên, cần lưu ý một số trường hợp sau đây được miễn nộp tiền 
tạm ứrm án phí:

- N LĐ  đòi tiền lương, BHXH , tiền bổi thường tai nạn lao động, bệnh 

nghề nehiệp;

- N LĐ  đòi bổi thường thiệt hại hoặc khởi kiện vì bị sa thải, chấm dứt 

HĐLĐ  trái pháp luật;

- BCH cổng đoàn cơ sở, công đoàn cấp tinh, công đoàn ngành khởi 
kiện vì lợi ích của tập thể lao động:

- Viện kiểm sát khởi tố.

Trườne hợp đương sự là N LĐ  khới kiện yêu cầu Toà án giải quyết các
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tranh chấp lao dộne không thụỏc các trường hợp nêu trên, nêu có khó khàn 
về kinh tê được UBND  cấp xã nơi người đó cư trú xác nhận thì có thê' đưac 

Toà án cho miễn nộp tiền tạm ứrm án phí.

Nguyên đơn phải nộp tiền tạm ứng án phí trong thời hạn 7 neày ké từ 
ngày nộp đơn.

1.6. Thụ lý vụ án - Trá lại đơn kiện

Thụ lý vụ án là việc Toà án chấp nhận đom kiện thông qua việc vào số 

thụ lý. Bans hoạt động này. Toà án chính thức xác định trách nhiệm siải 

quyết vụ án của mình.
Khi nhận được đơn kiện cùng với các tài liệu kèm theo, Toà án tiến 

hành xem xét, nghiên cứu một số vấn đề chù yếu sau đây để quyết định thụ 
lý hay không thụ lý vụ án:

- Vụ việc có thuộc thẩm quyền giải quyết của Toà án khổng. Thực tế 

đã có một số vụ việc không thuộc thẩm quyền của vụ án (ví dụ: tranh chấp 
giữa hợp tác xã với xã viên) nhưng Toà án vẫn thụ lý để rồi sau đó phai ra 
quyết định đình chi việc giải quyết vụ án, gáv tốn kém thời gian, công sức.

- Sự việc đã được giải quyết trước tại cơ sỏ chưa (trừ một số vụ việc 
không bát buộc phải qua hoà giải tại cơ sờ).

- Thời hiệu khới kiện còn hay đã hết.

Khi xem xét vấn đề này, Thẩm phán cần lưu ý một sô vụ việc dù theo 
quy định không bắt buộc nhưng thực tế các bên đã đưa ra hoà giài trước tại 
cơ sớ (thông qua biên bản hoà giải không thành mà nguyên đơn xuát trình 

hoặc theo lời trình bày của nguyên đơn khi nộp đơn kiện). Kh i đó thời hiệu 
khởi kiện chi là 6 tháng kế từ ngày hoà giái không thành.

֊ Người khởi kiện có quyền khởi kiện khône; có đáp ứng đấy (lú điều 
kiện về tư cách dương sự không.

- Đơn kiện có làm đúng theo quy định khôna.
Nếu xét thấy các điều kiện đều đã thoá mãn thì Toà án thông báo cho 

nguyên đơn nghĩa vụ, mức nộp, thời hạn và địa điểm nộp tiền tạm ứng án phí 
(trừ trường hợp được miễn). Toà án thụ lý vụ án kể từ ngày nguyên đơn xuất 

trình biên lai nộp tiền tạm ứng án phí. Trường hơp người khởi kiện được 

miễn nghĩa vụ này thì Toà án thụ lý ngay khi nhận được đơn kiện.
Toà án sẽ không thụ lý vụ án mà trà lạ i d(m kiện khi có cạc trường hợp

sau:

- Người nộp đcm không có quyền khới kiện.
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- Thời hiệu khởi kiện đã hét.

- Sự việc chưa được H Đ H G LĐ  cơ sơ hoặc hoà giải viên của cơ quan 

lao dộng cấp huyện hoặc HĐTTLĐ  cap tinh giải quyết trước, trừ những việc 

khỏne nhất thiết phái qua hoà giài tại cơ sớ.

- Sự việc đã được giái quyết bàniỉ bàn án hoặc quyết định đã có hiệu 

lực phap luật cùa Toà án hoặc bằng quyết định của cơ quan có thám quyén 

khác.

- Sự việc không thuộc thám quyền giái quyết cua Toà án.

- Đơn kiện làm không đúng quy định.

Tuv nhiên trên thực tẽ nếu các điểu kiện khác đã được đáp ứng nhưng 

đơn kiện làm không đúng quy định thì Toà án có thế hướng dẫn đương sự 

làm lại đơn để có thê thụ lý vụ án ngay.

- Đương sự không nộp tiền tạm ứng. án phí.

2. CHUẨN BỊ XÉT x ử  v ụ  ÁN LAO ĐỘNG

2.1. Xác minh, thu thập chứng cứ trong vụ án lao động

Xác minh, thu thập chứng cứ là hoạt động của Thẩm phán trong giai 

đoạn chuẩn bị xét xử sơ thẩm vụ án lao động nhàm điổu tra, thu thập đầy đủ 

các chứng cứ cần thiết cho việc giải quyết vụ án. Trong tố tụng lao động, 

hoạt động này được Thấm phán tiến hành nếu xét thấy cần thiết, bời lẽ các 

đương sự có nghĩa vụ cung cấp tài liệu, chứng cứ để bảo vệ quyển và lợi ích 

hợp pháp của mình. Tuy vậy trên thực tê, mọi Thẩm phán được phân công 
giái quyết vụ án đều tiến hành xác minh, thu thập chứng cứ để làm rõ các 

tình tiết cùa vụ án.

Sau khi thông báo nội dung đơn kiện cho các đối tượng liên quan, 

Thám phán có thể tiến hành việc xác minh, thu thập chứng cứ bằng nhiều 

biện pháp khác nhau. Tuỳ thuộc vào đối tượng cần chứng minh của từng vụ 

án mà Thẩm phán tiến hành một hoặc nhiều biện pháp thích hợp. Có vụ án 

chí cần thực hiện một biện pháp, nhưng cũng có vụ án Thẩm phán phải tiến 

hành đổng thời nhiểu biện pháp khác nhau mới có thể điều tra, thu thập được 

đầv dú chứng cứ cần thiết. Các biện pháp xác minh, thu thập chứng cứ bao 

gồm (Đ.37 PL):
- Yèu cầu các đương sự cung cấp, bổ sung chứng cứ hoặc trình bày vể 

những vấn đề cần thiết.

- Yèu cầu các bên tranh chấp lao động, cơ quan Nhà nước, tổ chức, cá
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nhân hữu quan cung cấp chứng cứ có ý nghĩa cho việc giải quyết vụ án.

- Yêu cầu người làm chứng trình bày vể những vấn đề cần thiết.

- Xác minh tại chỗ.

- Trưng cầu giám định.

- Lập Hội đồng định giá hoặc yêu cầu cơ quan chuyên mòn định eiá 

tài sản khi cần thiết.
2.1.1. Thông báo nội dung đơn kiện
Trong vòng 7 ngày kể từ ngày thụ lý vụ án, Thẩm phán phai thõng báo 

cho bị đơn và người có quyển lợi, nghĩa vụ liên quan biết nội dung đơn kiện.

Bản thông báo cần tóm tất nội dung đơn kiện cùng với các yêu cáu cụ 

thê của nguyên đơn, nêu rõ việc Toà án đã thụ lý đơn kiện đó vào ngày 

tháng năm nào, đồng thời yêu cầu bị đơn và người có quyền lơi, nghĩa vụ 

liên quan trong thời hạn 7 ngày kể từ ngày nhận được thông báo phái gửi cho 

Toà án ý kiến của họ bằng văn bản về đơn kiện cùng với các tài liêu có liên 

quan đến việc giải quyết vụ án. Thấm phán có thể ghi cụ thể các tài liệu cần 

thiết mà đương sự phải gửi cho Toà án. V í dụ: yêu cầu bị đơn là N SD LĐ  gửi 

bản ihoả ước lao động tập thể, nội quy lao động (nếu có), HĐLĐ , giấy phép 

đầu tư...

Thông báo có thể gửi theo đường bưu điện hoặc chuyển giao trực tiếp 

cho đương sự.
2.1.2. Lấy  lờ i kha i của các đương sự và của người làm  chứng

Do thời hạn chuẩn bị xét xử sơ thẩm vụ án lao động tương đối ngắn 

(30 hoặc 40 ngày), Thẩm phán cần tiến hành khẩn trương các hoạt động xác 

minh, thu thập chứng cứ để bảo đảm thời hạn giải quyết vụ án.

Trong khi chờ văn bản trá lời của bị đơn và người có quyển lợi, nghĩa 

vu liên quan, Thẩm phán có thể triệu tập nguyên đơn đến để lấv lời khai 

nhằm làm sáng tỏ các tình tiết sự việc tuy đã được trình bày trong đơn kiện 

nhưng có thể chưa rõ ràng, hoặc làm rõ các yêu cầu để nghị Toà án giải 

quyết, hoặc để yêu cầu nguyên đơn cung cấp thêm chứng cứ.

Sau khi nhận được văn bản trả lời của bị đơn và người có quyền lợi, 

nghĩa vụ liên quan, Thẩm phán tiến hành lấy lời khai của từng bên. Kh i lấy 

lời khai cần tập trung đúng trọng tâm những vấn đề cần điểu tra, xác minh 

để giải quyết vụ án. V iệc lấy lời khai có thể thực hiện bằng nhiều cách 

khác nhau. Thẩm phán có thể nêu vấn để cần điều tra để đương sự tự trình 

bày, sau đó xét hỏi thêm những gì cần điểu tra cụ thể hơn nếu thấy cần
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thiết. Thẩm phán cũng có thế lấy lời khai dưới dạng Hói - Đáp về từng vấn 

để cụ thê.

V iệc lấy lời khai phái lập thành biên bán. Biên bản phải phán ánh đúng 

nội dung lời khai; nếu là những lời khai quan trọng thì phải ghi nguyên văn 

lờ i khai đó. Biên bản phái có chữ ký cùa Thẩm phán, của người ghi biên bản 

(Thư ký) và của đương sự. trong đó đương sự phải ký toàn bộ các trang biên 

bản. Trường hợp đương sự khône chịu ký thì Thẩm phán lấy lời khai phải 

ghi rõ lý do vì sao đương sự không chịu ký. Nếu có người phiên dịch thì họ 

cũng phái ký vào biên bản. Trường hợp cần bổ sung, sửa chữa hoặc huỷ bỏ 

cáu chữ hay nội dung nào của biên bản thì phải ghi rõ và có chữ ký của cả 

người lấy lời khai và người khai xác nhận việc sửa chữa, bổ sung đó. Những 

chỗ trống trong biên bán phải được gạch bó. Chữ viết trong biên bản phải rõ 

ràng và không được viết tát.

Sau khi có lời khai của time bên, nếu phát hiện có sự mâu thuẫn giữa 

các lời khai thì Thám phán có thế cho đối chất nhằm tìm ra sự thật khách 

quan. Các bên trực tiếp đối đáp với nhau dưới sự điều khiển khách quan cúa 

Thấm phán. V iệc đối chất cũng phải được ghi thành biên bán.

Pháp luật không khống chế cụ thế số lần lấy lời khai cho nên về 

nguyên tắc, Thẩm phán có thể lấy lời khai cùa các đương sự bất cứ lúc nào 

nếu thây cần thiết. Tuy nhiên, đế đám bảo tính kinh tế và tiết kiệm thời gian, 

công sức cúa đương sự, Thẩm phán nên hạn chế số lần lấy lời khai ở mức 

tháp nhất. Muốn vậy, trước khi triệu tập các đương sự đến đê lấy lời khai, 

Thám phán phải lập kế hoạch điều tra cụ thế, trong đó xác định những vấn 

đề cần phải làm rõ để giải quyết vụ án là gì, cần phải hỏi đương sự nào 

những vấn đồ gì...

Khi lấy lời khai của người làm chứng, nếu họ là bạn bè thân thích hoặc 

thân nhân cúa đương sự thì cần ghi rõ quan hệ đó vào biên bản lấy lời khai. 

Nếu người làm chứng có những biểu hiện đáng chú ý như luống cuống, ngập 

ngừng, quanh co... thì cũng phái phán ánh rõ trong biên bán.
2.1.3. Yéu cấu cơ quan Nhà nước, tỏ chức, cá nhàn hữu quan cung  

cấp chứng cứ  có ý  nghĩa cho việc g iả i quyết vụ án

Có thế có những vụ án mà việc giải quyết cần có sự giúp đỡ, hỗ trợ của 

các cơ quan Nhà nước hoặc các tổ chức, cá nhân khác. V í dụ, để giải quyết 

vụ án vể kỷ luật sa thải, Toà án yêu cầu đơn vị sứ dụng lao động xuất trình 

bán nội quy lao động, bản TƯLĐTT, nhimc đơn vị không thể cung cấp được
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vì các tài liệu đã bị thất lạc... Khi đó Toà án có thê yêu cầu Sở Lao động - 

thương binh và xã hội, nưi đã đãng ký T Ư LĐ T T  và nội quy lao đội.g cua 

đơn vị cung cấp các tài liệu này. Hoặc nếu cần kết quả điểu tra xác rn.nh vụ 

án về tham ô, Toà án có thế yêu cầu cơ quan điểu tra cung cấp nhữim thòng 

tin liên quan...

V iệc liên lạc VỚI các cơ quan, tổ chức hoặc cá nhân được thự: hiện 

bằng một Cổng văn. Kh i Toà án gửi Công vãn yêu cầu, các cơ quan, tỏ chức, 

cá nhân có trách nhiệm trả lời và cung cấp cho Toà án những thông tin theo 

yêu cầu đó.
2.1.4. X á c  m inh tạ i chỏ

Đây là một biện pháp xác minh, thu thập chứng cứ mà Thấm phán có 

thể sừ dụng khi thấy cần chứng kiến hoặc cần điều tra tính xác thực cua một 

hoặc một số tình tiết, sự kiện nào đó trong vụ án, ví dụ xem xét hiện ĩrưừng 

xẩy ra tai nạn lao động, xem xét hiện trạng máy móc, thiết bị bị thiệt hại, hư 

hỏng. Quá trình xác minh tại chỗ cần có sự tham gia của các đương sự có 

liên quan, đại diện chính quyển địa phương, đại diện Viện kiểm sát nếu V iện 

kiểm sát tham gia giải quyết vụ án...

V iệc xác minh tại chỗ phải được lập thành biên bản, trong đó mó tả cụ 

thể đặc điểm, vị trí, hiện trạng của đối tượng được xem xét (có thể thê hiện 

bàng sơ đồ, bản đổ...). Nếu có lời khai của đương sự, nhân chứng hoặc ý 

kiến của đại diện chính quyền địa phương thì cũng cần phản ánh vào biên 
bản. Biên bản xác minh phải có đủ chữ ký của những người tham gia.

2.1.5. T rưng cẩu g iám  định

Kh i cần có ý kiến của các nhà chuyên môn đê đánh giá chứng cứ một 

cách chính xác, Thẩm phán có thể tiến hành trưng cầu giám định. V í dụ: 

trưng cầu giám định vể chữ viết, chữ ký; vể mức độ thương tật do tai r.ạn lao 

động, bệnh nghề nghiệp... Viện kiểm sát hoặc đương sự cũng có thể yêu cầu 

Toà án trưng cầu giám định.

Người giám định phải có mặt theo giấy triệu tập của Toà án hoặ: Viện 

kiểm sát, có quyền tìm hiểu tài liệu của vụ án liên quan đến đối tượrg phải 

giám định, đồng thời có nghĩa vụ thực hiện giám định một cách khách quan, 

trung thực. Kết luận của người giám định phải được lập thành văn bán gửi 

cho Toà án.

Vế nguyên tắc, các chi phí giám định do người thua kiện chịu r.ếu kết 

quả giám định có ý nghĩa cho việc giải quyết vụ án; trường hợp kết qui giám
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định khỏng có ý nghĩa cho việc giãi quyết vu án thì người yêu cầu trưng cầu 

giám định hoặc Toà án, Viện kiêm sát tự mình trưng cầu giám định phải 

chịu chi phí giám định. Riêng chi phí giám định liên quan đến tai nạn lao 

độnti, bệnh nghề nghiệp gây ra cho người lao động thì người sử dụng lao 

dộniỉ phải chịu (trong mọi trường hơp).
2.1.6. Lập H ộ i đống định giá hoặc yêu cầu cơ quajt chuyên môn 

định g iá  tà i sản kh i cần thiết

Trong trường hợp các đương sự khônc thống nhất được về giá trị tài 

sán tranh chấp hoậc việc xác dinh giá trị tài sản có ý nghĩa cho việc giải 

quvết vụ án thì Thẩm phán thành lập Hội đồng định giá theo quy định của 

pháp luật hoặc yêu cầu một cơ quan chuyên môn tiến hành việc định giá. 

Các đương sự có liên quan đến tài sản được định giá có quyển phát biểu ý 

kiên và đề xuất giá, nhưng quyền quyết định vể giá vản thuộc Hội đồng định 

giá hoặc cơ quan chuyên môn.
2.1.7. v ỷ  thác cho Toà án khác xác minh, thu thập chứng cứ

Khi cần xác minh, thu thập chứng cứ ở ngoài địa hạt của Toà án mình 

và xét thấy không cần thiết phải trực tiếp điểu tra hoặc xác minh, Thẩm phán 
có thế uỷ thác cho Toà án nơi cần phải tiến hành xác minh thực hiện việc 

xác minh, thu thập chứng cứ để làm rõ các tình tiết của vụ án. Thẩm phán 

phải làm văn bản gửi cho Toà án được uỷ thác, trong đó trình bày tóm tắt nội 

dung vụ án, đặt ra những câu hỏi cụ thê đôi với đương sự hoặc nhân chứng 

cán lây lời khai, hoậc đưa ra những yêu cầu cụ thể vể việc xác minh tại chỗ 

các đổ vật, tài sản...

Việc uỷ thác cho Toà án khác là một hình thức hợp tác giữa các T A N D  
trong việc thực hiện nhiệm vụ chung, đồng thời tránh được những chi phí 

không cần thiết. Toà án dược uỷ thác cẩn thực hiện đầy đủ và nhanh chóng 

những yêu cầu của Thẩm phán uỷ thác, coi đó như công việc của chính Toà 

án mình. Biên bản lấy lời khai hoăc biôn bản xác minh tại chỗ cần gửi ngay 

cho Thẩm phán đã uỷ thác.
2.1.8. B iện  pháp khẩn cáp tạm thời
Trong giai đoạn chuẩn bị xét xử sơ thẩm vụ án lao động, nhằm bảo vệ 

lợi ích cấp thiết của đương sự hoặc đê bảo đảm cho việc thi hành án sau này, 

Thẩm phán có thể ra quyết định áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời. Các 

biện pháp đó bao gồm:

- Tạm đình chỉ việc thi hành quyết định sa thải N LĐ .

- Buộc NSDLĐ  tạm ứng một số khoán cho NLĐ : tiền lương, tiền bồi
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thường, trợ cấp do tai nạn lao động hoặc bệnh nghề nghiệp.

- Cấm hoặc buộc đương sự, tổ chức, cá nhân khác có liên quan thực 
hiện những hành vi nhất định nêu xét thấy cần thiết cho việc giải quyết vụ án 

lao động hoặc đê đảm báo cho việc thi hành án (Đ.44 PL).
Thẩm phán có thể tự mình ra quyết định áp dụng biện pháp khán cấp 

tạm thời nếu thấy cần thiết và phải chịu trách nhiệm về quyết định dó. Nếu 

do áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời trái pháp luật mà gây thiệt hại cho 
đương sự thì phải bồi thường. Viện kiểm sát hoặc tổ chức công đoàn có 

quyển yêu cầu bằng vãn bản để Toà án ra quyết định áp dụng biện pháp 

khẩn cấp tạm thời. Các đương sự cũng có thể làm đơn yêu cầu Thẩm phán áp 

dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời và phải chịu trách nhiệm trước pháp luật 
về yêu cẩu của mình. Thẩm phán xem xét trong thời hạn 3 ngày kế từ ngày 

nhận được yêu cầu, nếu chấp nhận thì phải ra quyết định ngay.
Trong quyết định áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời phái ghi rõ 

biện pháp được áp dụng và thời hạn có hiệu lực của quyết định, tuy nhiên 
không được quá thời hạn giải quyết vụ án theo quy định của pháp luật.

Quyết định áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời được thi hành ngay 

mặc dù có khiếu nại của đương sự hoặc kiến nghị cua Viện kiểm sát hoăc 

công đoàn. Các đương sự có quyền khiếu nại, Viện kiểm sát và cổng đoàn 

theo quy định của pháp luât có quyền kiến nghị về quyết định này với Chánh 

án của Toà án đang giải quyết vụ án. Trong thời hạn 3 ngày kể từ ngày nhân 

đươc khiếu nại hoặc kiến nghị, Chánh án Toà án phải xem xét và trả lời cho 

người kiến nghị hoặc khiếu nại.
Trong quá trình áp dụng, biện pháp khẩn cấp tạm thời có thê bị thay 

đổi hoặc huỷ bỏ và do Thẩm phán được phân công giải quyết vụ án quyết 

định.

2.2. Nghiên cứu hồ sơ vụ án lao động

2.2.1. Yêu cầu của việc nghiên cứu hổ sơ vụ án lao động
Kết quả nghiên cứu hổ sơ vụ án trực tiếp ảnh hưởng đến chất lượng 

giải quyết vụ án. Để giải quyết vụ án lao động đúng pháp luật, việc nghiên 
cứu hồ sơ vụ án của Thẩm phán phải đảm bảo các yêu cầu sau:

2.2.1.1. P h ả i nắm vững các quy định của pháp luậ t có liên  quan 
đến vụ án đang giải quyết.

Đây là nguyên tắc cơ bản hàng đầu bởi vì Thẩm phán không nắm vững 

các quy định pháp luật thì không thể giải quyết vụ án đúng pháp luàt.
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Nghiên cứu hồ sơ vụ án là bước chuán bị cơ bán cho hoạt động xét xử; là 

quá trình xem xét đánh giá các chúng cứ, các tình tiết và để trên cơ sở đó 

bước đầu xác định hướng giải quyết vụ án; mà việc xem xét, đánh giá các 

chứns cứ. các tình tiết của vụ án là phái dựa trên cơ sở pháp luật. Nếu Thẩm 

phán không nắm vững pháp luật thì không the xác định được phạm vi nghiên 

cứu, không thể đánh giá được hoặc đánh giá không đúng các chứng cứ, các 

tình tiết được phản ánh trong hồ sơ vụ án.

Trước khi tiến hành nghiên cứu, trên cơ sờ đã xác định được quan hệ 

pháp luật có tranh chấp, Thầm phán cần kicm tra lại kiến thức của mình về 

loại quan hệ pháp luật cẩn giải quyết, chuẩn bị những tài liệu, vãn bản pháp 

luật có liên quan để sử dụng trong quá trình nahiên cứu hồ sơ.

2.2.1.2. Nghiên cứii toàn diện
Đây là một yêu cầu có tính neuyẽn tầc đối với các Thẩm phán khi 

nghiên cứu hồ sơ vụ án. Nguyên tác này đòi hói:

Thứ nhất: Khi nghiên cứu bất cứ loại vụ án nào, loại tranh chấp gì 

Thẩm phán phải nghiên cứu tất cả các vấn đề có liên quan đến việc giải 

quyẽt vụ án, cá các vấn đề có liên quan đến pháp luật nội dung và luật tô' 

tụng; bới vì trong một vụ án việc giải quyết nội dung tranh chấp không tách 

rời việc áp dụng pháp luật về tố tụng.

Thứ hai: Phải nghiên cứu tất cả các chứne cứ, tài liệu có trong hồ sơ; 

có như vậy mới xem xét, đánh giá về vụ án được khách quan, chính xác.

2.2.1.3. Nghiên cứu hổ sơ  phả i ՀԱՈ liên với v iệcđánh g iá  các  
chứng cứ

Nghiên cứu hồ sơ là đế xác định đường lối giải quyết vụ án; mà muốn 

xác định được đường lối giái quyết vụ án thì phải dựa trên cơ sở kết quả 

đánh giá các chứng cứ trong hồ sơ vụ án.

- Trên cơ sớ các vấn đổ cần nghiên cứu dã được xác định, Thẩm phán 

phái hình dung ra được những chứng cứ nào cần thiết đế chứng minh cho 

từng vấn để trong vụ án;

- Phải xem trong hổ sơ đã có đủ những chứng cứ cần thiết để giải r 

quyết vấn để đó hay chưa;

- M ỗi chứng cứ (đã có trong hồ sơ) nói lên điểu gì, tổng hợp các chứng 

cứ lại thì có thô rút ra được điều gì, để giải quyết vấn đề gì, dựa trên căn cứ 

pháp lý nào.
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2.2.1.4. Sau kh i nạhiên cứu hồ sơ, p h á i xác dinh được hưứníỉ iỊÌỜi 
quyết tiếp theo đỏ i với vụ án

Hướng giải quyết tiếp theo đôi với vụ án tuỳ thuộc vào thời điếm 

nshièn cứu hồ sơ, nhưng nhìn chung là sau khi đã hoàn thành về cơ ban việc 

xác minh thu thập chứng cứ: do đó hướng giải quyết tiếp theo có thè là:

- Xác minh, thu thập chứng cứ còn thiếu;

- Tổ chức hoà giải (nếu chưa hoà giải). Trường hợp này. sau khi 

nghiên cứu hồ sơ Thẩm phán phải sơ bộ phác thảo phương án hoà giải;

- Chuyển vụ án nếu thấv không thuộc thẩm quyền giải quyết cua Toà 

án mình;

- Tạm đình chi, đình chỉ giải quyết vụ án;

- Quvết định đưa vụ án ra xét xừ (nếu đã hoà giải). Trường hợp nàv 

Thẩm phán phải bước đẩu xác định được đường lối giải quyết nội dung vu 

tranh chấp.

Dù vụ án được giải quyết theo hướng nào, Thẩm phán cũng vẫn phải 

đưa ra được những cơ sở về chứng cứ và các cản cứ pháp lý.
2.2.2. Phương pháp nghiên cứu hồ sơ vụ án lao động
Trước khi tiến hành việc nghiên cứu hổ sơ vụ án, Thẩm phán cần 

chuẩn bị các tài liệu văn bàn pháp luật có liên quan đến việc giải quyết vụ 

án. Thẩm phán phải cãn cứ vào hồ sơ vụ án để xác định được: đây là vụ kiện 

gì, áp dụng luật nào (ngành luật nào, vãn bản pháp luật nào) để giải quyết.

* Các bước nghiên cứu hồ sơ vụ án lao động.

V iệc nghiên cứu hồ sơ vụ án lao động của Thẩm phán được tiến hành 

qua các bước sau: K iểm  tra hổ sơ vụ án, nghiên cứu hồ sơ, tổng hợp kết quả 

nghiên cứu hổ sơ

/. Kiểm tra hổ sơ:

- K iểm  tra các tài liệu, chứng cứ đã thu thập được theo dự kiến;

- K iểm  tra, sắp xếp các tài liệu trong hồ sơ, đối chiếu với bảng kê danh 

mục tài liệu;

- Nắm bắt những tài liệu quan trọng trong hồ sơ.

/7. Tiến hành nghiên cứu hồ sơ.

Những nội dung Thẩm phán phải nghiên cứu đối với hổ sơ vụ án lao 

động gồm: Tính hợp lệ của viộc khởi kiện, nội dung vụ án; trong đó trọng 

tâm là nghiên cứu nội dung của vụ án.

- Vể tính hợp lệ của việc khởi kiộn:
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+ Thấm phán phái xem lại các chứng cứ. tài liệu vé việc giao kết hợp 

đổ nu lao động, sự kiện làm phát sinh tranh chấp (việc sa thải, châm dứt hợp 

đổng, dõi bồi thường thiệt hại...) đơn kiện, ý kiên trả lời cùa bị dơn... để xác 

định lại thật chính xác loại quan hệ pháp luật tranh chấp;

+ Kicm  tra việc xác định tư cách đươniỉ sự và những người tham gia tố 

tụng đà duns và đú hay chưa. Đặc biệt chú ý trường hợp đương sự là doanh 

nghiệp, cơ quan, tổ chức thì phái xem doanh nghiệp, cơ quan, tổ chức đó có 

CÒI1 tôn tại hay đã châm dứt hoạt dộng, có thay đổi người đại diện tham eia 

tò tụ nụ hav khỏrm:

4- Xem xét các điéu kiện thụ lý vụ án. Thẩm phán phái xem xét lại tất 

ca các vấn đề sau:

* Quyền khời kiện. Chú V trườnc hơp đương sự là người dưới 15 tuổi, 

người có nhược diêm về thê chát hoặc tàm thần thì phải có người đại diện 

tham nia tố tụng. (Neười đại diện tromz trưừnc hợp này áp dụng theo các quy 

định tại Chươne II mục 5 Phần thứ nhất cùa BLDS).

* Thời hiệu khới kiện.

* Thẩm quyén cùa Toà án.

* Vc thu tục hoà giài. Pháp luật không hạn chê việc hoà giải các loại 

tranh chàp lao động do đó dù là việc kiện không bát buộc hay bát buộc phải 

qua hoà eiái thì Thám phán cũng phái xem các đương sự có yêu cầu hoà giải 

hay không. Nếu các bên đã yêu cầu hoà giải thì phải xem trong hồ sơ đã có 

bièn bàn hoà giải không thành hay chưa. Nèu có biên bản hoà giải không 

thình thì phải nghiên cứu biên bản đó đê xem thủ tục hoà giải có theo đúng 

hướng dẫn tại Thông tư số 10/TT-LĐTBXH ngày 25/3/1997 của Bộ Lao 

đông - Thương binh và Xã hội hay khõng.
* Kiêm tra việc nộp tạm ứng án phí đê xem việc Tòa án cho miễn nộp 

tạm ứng án phí có đúng quy định hay khống, nguyên đơn đã nộp tạm ứng án 

phí hay chưa, nếu chưa nộp thì tại sao.

* Nghiên cứu nội dung đơn kiện.

փ Nghiên cứu ý kiến trả lời, lời khai của bị đơn và các tài liệu khác để 

xác định việc tranh chấp đã được giải quyết hay chưa.

Kh i có đủ cơ sở xác định việc khỏi kiện là hợp lệ, Toà án thụ lý giải 

quyết là đúng thì Thẩm phán mới tiến hành nghiên cứu nội dung vụ án.

- Nghiên cứu nội dung vụ án.

Đày là vấn để trọng tâm, Thẩm phán cần tập trung nghiên cứu các nội

521



dung chú yếu sau đây:

+ vể  quan hệ lao động. Yêu cầu cùa nội dung này là Thẩm phán phái 

xác định được giữa các bên tranh chấp có quan hệ lao động hay khôna. Nẽu 

không phải là quan hệ hợp dồng lao động thì phải thuộc trường hợp có hợp 

đổng đi làm việc có thời hạn ờ nước ngoài và có tranh chấp giữa tổ chức kinh 

tê với người lao động đi làm việc ờ nước ngoài.

Nếu có quan hệ họp đồng lao động thì phải làm rõ được các bèn giao 

kết hợp đồng lao động khi nào, hợp đồng bằng miệng hay bằng vãn bản. hợp 

đồng không xác định thời hạn hay xác định thời hạn. những nội dung chú 

yếu cúa hợp đồng như công việc phải làm, địa điếm làm việc, tiền lương, phụ 

cấp, B H XH  và các điều kiện lao động khác.

Để xác định được các vấn để trên, Thấm phán nghiên cứu các bản hợp 

đồng có trong hồ sơ. Nếu trong hồ sơ không có họp đồng bằng vãn bản thì 

phải nghiên cứu ý kiến trả lời của bị đơn và lời trình bày cùa các bên tại Toà 

án để xác định việc các bên giao kết hợp đồng như thê nào. Đôi với những 

vấn đề có sự khác nhau về chứng cứ như về tiền lương, phụ cấp, về thời gian 

bắt đầu làm việc... thì Thẩm phán phải đối chiếu, so sánh các chứng cứ dể có 

kết luận chính xác.

Kh i đánh giá vấn để quan hộ lao động, Thẩm phán chú ý một sô' 

trường hợp cụ thể sau:

* Trường hợp tại thời điểm xảy ra tranh chấp, các bên không có hợp 

đồng lao động bằng vãn bản nhưng nếu người lao động thuộc diện trong 

biên chế của doanh nghiệp Nhà nước trước đây thì vẫn được coi là đối tượng 

lao động theo hợp đồng lao động không xác định thời hạn và dựa trên căn cứ 

pháp lý là quy định tại Điểu 12 Nghị định số 198/CP ngày 31/12/1994 của 
Chính phủ.

* Trường hợp sau khi hết hạn hợp đồng, các bên không ký kết bản hợp 

đồng mới, người lao động vẫn làm việc và được trả lương thì Thẩm phán cần 

phải làm rõ việc các bên có thoả thuận kéo dài thời hạn hợp đổng hay không; 

nếu có thì nội dung thoả thuận như thế nào.

- Về nội dung tranh chấp.

Phần này, Thẩm phán phải nghiên cứu để làm rõ các bên tranh chấp vể 

những vấn để gì, diễn biến nội dung tranh chấp là gì, yêu cầu kiện tụng của 

các bên như thế nào. Nếu trong vụ án có nhiều quan hệ tranh chấp thì Thẩm 

phán phải nghiên cứu lần lượt từng vấn đề, sắp xếp vấn đề nào nghiên cứu
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trước, vấn đề nào nghiên cứu sau; kết thúc mỗi vấn để phái có tổng hợp đánh 

giá kết luận.

Đế có cơ sở nshién cứu. Thẩm phán phải căn cứ vào các quy định của 

pháp luật có liên quan đến quan hệ pháp luật tranh chấp. V í dụ:

+ Đối với tranh chấp về sa thái. Thẩm phán phái nghiên cứu để làm rõ 

nhữna vàn đề sau:
V -

* Lý do sa thải có đúng hay khònsi.

Nếu sa thái về hành vi trộm cáp. tham ỏ: Neười lao động có hành vi 

trộm cáp, tham ô hay không, khi nào, ớ đâu dối tượng của hành vi trộm cáp 

tham ô là tiền hay tài sản, trị giá tài sán trộm cắp tham ô là bao nhiêu.

Nếu sa thải về hành vi tiết lộ bí mật. công nghệ kinh doanh: Cân cứ 

vào đâu đế xác định đó là bí mật công nghệ, kinh doanh. Người lao động có 

tiết lộ bị mật công nghệ, kinh doanh hav khỏne. khi nào, ở đâu, tiết lộ với ai, 

nội dung tiết lộ là gì, thiệt hại xảy ra do việc tiết lộ bí mật công nghệ kinh 

doanh.

Nếu sa thái về hành vi khác: Hành vi khác là gì, có phải là hành vi vi 

phạm kv luật lao động hay khôna, xáy ra khi nào, ò đâu, tính chát mức độ vi 

phạm, thiệt hại xảy ra như thê nào (có thiệt hại hay không và thiệt hại có 

nghiêm trọng hay không).

Nêu sa thải về hành vi tái phạm: Người lao động bị xử lý kỷ luật 

chuyển làm việc khác khi nào, về hành vi gì, đã được xoá kỷ luật hay chưa; 

hành vi tái phạm là gì, xảy ra khi nào, ớ đâu. tính chất, mức độ vi phạm và 

thiệt hại xảy ra nếu có.

Nếu sa thải về hành vi tự ý bò việc: người lao động có nghỉ việc hay 

khổng, bắt đáu nghi từ ngày nào. đến ngày nào, tổng số bao nhiêu ngày, lý 
do nghi việc là gì.

* V iệc sa thải có đúng thời hiệu và thủ tục hay không. Cụ thể là: hành 

vi vi phạm xảy ra khi nào, người sử dụng lao động xử lý sa thải khi nào, có 

họp xét kỷ luật hay không, có đại diện công đoàn tham gia hay khôríg, ý 

kiến của công đoàn thế nào, đương sự có mật hay không, nếu vắng mặt thì vì 

lý do gì. người sử dụng lao động đã thông báo hợp lệ hay chưa. A i là người 

quyết định sa thải, sau khi ra quyết định sa thải, người sử dụng lao động có 

gửi quyết định sa thái cho đương sự và Ban chấp hành công đoàn hay không. 

Khi sa thải quyền lợi của người lao động được giải quyết như thế nào.

Doanh nghiệp có nội quy lao động hay không, có được cơ quan lao
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dộng đãng ký hay không; nội quy có quy định về hành vi và hình thức xứ lý 

kỷ luật hay không, các quy định đó có phù hợp với pháp luật hay không.

* Yêu cầu kiện tụng cùa các bên là gì.

Yêu cầu của người lao dộng là gì: các yêu cầu có liên quan trực tiếp 

đến việc sa thài như huý quyết định sa thải, nhận trớ tại làm việc, bổi thường 

thiệt hại hoạc không trở lại làm việc đê hường trợ cấp và các yêu cầu khác 

như tiền lương, tiền thường, BHXH , tiền phép, tiền làm thêm giờ...

Bị đơn có yêu cầu phản tô hay không, nội duns yêu cầu đó là gì, cơ sò 

nào để đưa ra yêu cầu đó.

+ Đối với các tranh chấp về việc người sứ dụng lao động đơn phương 

chấm dứt hợp đồng lao động, Thẩm phán phải nghiên cứu đê làm rõ các vân 

đề sau:
* Lý  do đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động có đúng hay không.

Để làm rõ vấn đề này, Thấm phán căn cứ vào lý do chấm dứt hợp đồng
mà người sử dụng lao động nêu ra đồng thời căn cứ vào các quy định tại 

Điéu 38, Điểu 39 của B LLĐ  đê tìm các chứng cứ thê hiện lý do chấm dứt 

hợp đồng.

* Thủ tục chấm dứt hợp đồng có đúng quy định hay không. Cụ thể là: 

người sử lao động có báo trước hay không, báo trước bao nhiêu ngày; người 

sử dụng lao động có trao đổi nhất trí với Ban chấp hành công đoàn cơ sử hay 

không, ý kiến của công đoàn thế nào. Quyết định châm dứt hợp đồng được 

ký ngày nào, ai ra quyết định. Người lao động nghi viộc từ ngày nào, có 

được nhận quyết định chấm dứt hợp đồng lao động hay không; các quyền lợi 
mà người lao động được trả khi chấm dứt hợp đồng là những khoản nào. đã 

nhận hay chưa...
* Yêu cầu kiện tụng của các bên là gì. Người lao động có yêu cầu huỷ 

quyết định chấm dứt hợp đồng lao động hay không, có yêu cầu trở lại làm 

việc hay không, có yêu cầu bồi thường hay không... bị đơn có yêu cầu phản 

tố hay không, nội dung yêu cầu là gì, cơ sở nào để đưa ra yêu cầu đó.

+ Đối với các tranh chấp vế đòi bồi thường thiệt hại cho người sử dung 

lao động, Thẩm phán phải nghiên cứu để làm rõ các vấn đề sau:

* Bổi thường về việc gì;

* Cản cứ nào để xác định trách nhiệm bổi thường. Người lao động có 

thực hiện hành vi vi phạm hay không, khi nào, ở đâu, nguyên nhân của việc 

vi phạm là gì, hành vi vi phạm đó có gây thiệt hại hay không, thiệt hại vé tài
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sán hay lợi ích. trị giá bao nhiêu, lỏi cứa các bẽn đến đâu...

* vể  nghĩa vu hổi thường. Níiưừi sứ dụng lao động yêu cầu bồi thường

bao nhiêu, phương thức thực hiện hổi thườn 2 như thê nào.

* Vổ thu tục bồi thường: Thám phán càn cứ vào thời hiệu quy định tại

Đ iếu 86 và thú tục quy định tại Điếu 87 cùa B LLĐ  để xem xét việc xứ lý 

trách nhiệm bối thường có đúnií thời hiệu và thú tục hay không.

Đê có cơ sớ quvết định một cách chính xác, khách quan các yêu cầu 

đòi bồi thường. Thẩm phán phái nghiên cứu kỹ các chứng cứ, lý do cúa cả 

nguyên dơn và bị đơn. V iệc đánh fiiá kết luận vé nghĩa vụ bồi thường phải 

hết sức thận trọng, có xem xét đến điều kiện khả năng và thu nhập của người 

lao động.

+ Đôi với các tranh chấp vé tién lương. Thẩm phán phải nghiên cứu 

làm rõ một số vấn đé chú yếu sau:

* Tiền lương theo hợp đồng lao động, việc thay đổi mức lương nếu có;

* Hình thức trả lương áp dụns tại đơn vị sứ dụng lao động, hình thức 

trá lươne theo hợp đồng lao động như thê nào;

* Thực tê việc chi trá lương cho người lao động như thế nào (thời gian 

trá lươne. mức lương đã trá, phương thức trá. việc khấu trừ tiền lương...).

* Yêu cầu cụ thế vé tiền lương của người lao động như thế nào.

/ / ' / .  Ton í> li(/Ịy kết quà nạhìên cihi.

- Trên cơ sớ các thông tin đã ghi nhớ, ghi chép lại được trong quá trình 

nghiên cứu hổ sơ, Thấm phán phái tổng hợp toàn bộ kết quả nghiên cứu hổ 

sơ vụ án dê’ sử dụng nội dung tổng hợp đó vào việc giải quyết vụ án ở các 

giai đoạn liếp theo.

- Việc tổng hợp kết quá nghiên cứu phái bảo đảm các yêu cẩu sau:
+ Bảo đảm tính khái quát; phái tóm lược được những vấn để chính, 

những sự kiện, tình tiết chủ yếu; không sa vào vụn vặt hoặc kể lể như lời 

trình bày của các đương sự.

+ Phái đẩy đú. Khái quát khôns có nghĩa là cắt xén, bó bớt những sự 

kiện, tình tiết trong vụ án. Nội dung tổnu hợp phái phản ánh được hết các 

vấn đé có tranh chấp, các sự kiện và các tình tiết, chứng cứ có liên quan đến 

vấn đề đó.

+ Phái báo đám chính xác. Nội dung tổng hợp phải phán ánh trung 

thực diễn biến, nội dung vụ án. Các thông tin dược tổng hợp mặc dù đã qua 

sàna lọc, kiêm tra nhưng vẫn phái bảo đáin tính khách quan, không lộng ý
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kiến nhận định chủ quan vào nội dung tóm tắt, các dữ liệu như số, ký hiệu, 

ngày tháng phái chính xác. Nếu có nghi vấn về sự nhầm lần của đươns sự 

hoặc cùa người ghi chép các vãn bản hoạt động tố tụng thì phải kiểm tra đối 

chiếu chứ không được tự tẩy xoá, sửa chữa.

+ Thuận tiện cho việc sứ dụng. Nội dung tổng hợp kết quả nghiên cứu 

sẽ được sử dụng thường xuyên trong quá trình gi ái quyết vụ án (nếu có cãn 

cứ đế tiếp tục giải quyết vụ án) như để xây dụng phương án hoà giải, xét hỏi, 

viết bản án... do đó việc ghi chép phải rõ ràng, mạch lạc, phải ghi chú sô' bút 

lục ngay sau mỗi sự kiện, sau mỗi tình tiết hoặc chứng cứ.

Bán tổng hợp kết quá nghiên cứu hồ sơ vụ án lao động bao gồm nhừng 

nội dung chú yếu sau:

- Tên vụ án (vụ án về:...)

- Đương sự: thành phần đương sự, người đại diện, tên, tuổi, nghề 

nghiệp, địa chỉ.

- Tóm tất nội dung vụ án:

+ Việc xác lập quan hệ lao động: thời gian, hình thức, nội dung chủ 

yếu của hợp đồng;

+ Quá trình thực hiện hợp đồng;

+ Thời điểm xảy ra sự kiện làm phát sinh tranh chấp (tóm tắt nội dưng 

của sự kiện).

+ Quá trình thương lượng, hoà giải nếu có;

+ Thời điểm khởi kiện;

+ Yêu cầu khởi kiện;

+ Kết quả hoà giải tại Toà án (nếu đã hoà giải).

- Phần đánh giá:

+ Nêu lần lượt từng vấn đề với nội dung của vấn để cần giái quyết, các 

tình tiết, sự kiện có liên quan đã được xem xét, các chứng cứ đã có và đã 

được đánh giá.
+ Kết luận vể vấn đề: nội dung kết luận, cơ sở về chứng cứ và pháp lý 

để đưa ra kết luận đó.

- Kết luận chung vể vụ án và nêu hướng giải quyết tiếp theo.
2.2.3. Các quyết định về vụ án.

2 .2 .3 .I. Quyết đinh chuyển vụ án.

- Qua nghiên cứu hồ sơ mà thấy rằng vụ án không thuộc thẩm quyền 

giải quyết cúa Toà án mình thì Thẩm phán ra quyết định chuyển vụ án, kèm
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theo hổ sơ vu án cho Toà án có thấm quyền và thông báo cho đương sự, cơ 

quail, tổ chức có quyền lợi và nghĩa vụ licn quan biết.

- Các trường hợp quyết định chuyển vụ án và thủ tục tiến hành:

+ Vu án không thuộc thẩm quvển của Toà án cấp mình. V í dụ Toà án 

cấp tinh thây vu án thuộc thám quyển của Toà án cấp huyện và ngược lại 

Toà án cấp huyện thấy vụ án thuộc thẩm quycn của Toà án cấp tỉnh. Trường 

hợp này, Ihẩm phán ra quyết định chuyên vụ án, gửi hồ sơ vụ án kèm theo 

quyẽt định cho Toà án có thám quyền làm thông báo vể việc chuyển vụ án 

và chuyến aiao cho các đương sự, cơ quan, tổ chức có liên quan.

+ Vụ án không thuộc thẩm quyền cùa Toà án địa phương mình (là 

trường hợp khác đơn vị hành chính tinh, huyện). Trường hợp này Thẩm phán 

làm quyết định, do Chánh án ký. eứi kèm theo hồ sơ vụ án cho Toà án có 

thám quyền. Thẩm phán làm thông báo về việc chuyển vụ án đê chuyển giao 

cho đương sự, cơ quan, tổ chức có liên quan.

+ Vụ án khỏng thuộc thám quyển cùa Toà lao động (đối với Toà án 

cấp tỉnh). Trường hợp này Thấm phán chi chuyến hồ sơ cho Toà chuyên 

trách có thẩm quyền và làm thống báo cho đương sự, cơ quan, tổ chức có 

liên quan.

2.2,3.2. Quyết định tạm dinh ch ỉ việc qidi quyết vụ án.

Qua nghiên cứu hồ sơ, nếu có căn cứ tạm đình chí việc giải quyết vụ 

án theo quy định tại Điều 40 PLTTGQ CTCLĐ  thì Thẩm phán ra quyết định 

tạm đình chi việc giái quyết vụ án.
Kh i quyết định lạm đình chí việc giài quyết vụ án, Thẩm phán chú ý 

một số diêm sau đáy.

+ Trường hợp Toà án ra quyết định tạm dinh chí việc giải quyết vụ án 
vì chưa tìm được địa chi của bị đơn quy định tại điểm c khoản 1 Điều 40 

Pháp lệnh là trường hợp sau khi Toà án đã thụ lý vụ án thì bị đơn không có 

mặt tại địa chỉ do nguyên dơn cung cấp và không ai biết địa chi của bị đơn. 

Trường hợp này, Thấm phán yêu cầu nguyên đơn tìm địa chỉ của bị đơn. 

Thẩm phán cũns có thế áp dụng những biện pháp cần thiết đê xác định địa 

chi của bị dơn. Nếu không tìm thây địa chi cúa bị đơn thì mới ra quyết định 

tạm đình chỉ việc giải quyết vu án.

Nếu bị đơn cô V giấu địa chi, cố ý lán tránh không đến Toà án nhưng 

trước đó Thẩm phán đã lấy được lời khai của họ. đã thu thập đầy'đủ chứng 

cứ thì vẫn tiến hành xét xứ vắng mặt bị đưn theo quy định tại khoản 2 Điều
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49 Pháp lệnh.

+ Khi lý do của việc tạm đình chỉ không còn thì Toà án tiếp tục giái 
quyết vụ án.

+ Quyết định tạm đình chỉ việc giải quyết vụ án của Toà án cấp sơ 
thẩm có thể bị kháng cáo, kháne nghị. Do đó khi nhận được khánq cáo, 

kháng nghị đối với quyết định tạm đình chi, Thám phán đã ra quyết định 

tạm đình chi cần kiểm tra lại việc tạm đình chí. Nếu thấy việc tạm đình chi 

là đúng thì chuyến ngay hồ sơ vụ án lên Toà án cấp trên đế giái quyết theo 

thẩm quyền; nếu thấy việc tạm đình chỉ là không đúng hoặc lý do của việc 

tạm đình chi không còn thì tiên hành ngay việc giải quyết vụ án và thông 

báo cho người kháng cáo, kháng nghị biết.

2.23.3. Quvết định đình ch ỉ việc ỳ ả i  quxết vụ án.

Qua nghiên cứu hổ sơ vụ án, nếu có căn cứ để đinh chi việc giái quyết 
vụ án theo quy định tại khoán 1 Điểu 41 Pháp lệnh Thú tục các tranh chấp 

lao động thì Thẩm phán ra quyết định đình chi việc giải quyết vụ án.
Khi quyết định việc đình chỉ việc giải quyết vụ án, Thấm phán chú ý 

một số điểm sau đây:
+ Quyết định đình chỉ việc giải quyết vụ án có thể bị kháng cáo, kháng 

nghị trừ trường hợp người khởi kiện rút đơn kiện, Viện kiểm sát rút quyết 
định khởi tố.

+ Nếu Toà án quyết định đình chí việc giải quyết vụ án đối với các 
trường hợp quy định tại điếm a, d. đ và g khoản 1 Điéu 41 Pháp lệnh thì 
đương sự không có quyền khởi kiện lại.

Trường hợp Toà án quyết định đình chi giãi quyết vụ án theo điếm e 

khoán 1 Điéu 41 Pháp lệnh, nếu sau đó doanh nghiệp hị tuyên bỏ phá sán thì 

đương sự không có quyền khởi kiện lại; nếu có quyết định của Toà án về 
việc đình chi giải quyết việc tuyên bô phá sản cúa doanh nghiệp theo Điều 
35 cúa Luật Phá sán doanh nghiệp ngày 30/12/1993 thì đương sự có quyền 

khởi kiện lại.
Nếu Toà án đình chỉ việc giải quyết vụ án đối với các trường hợp quy 

định tại điểm b, c khoản 1 Điểu 41 Pháp lệnh thì đương sự vẫn có quyổn 

khởi kiện lại nhưng phải nộp tạm ứng án phí như khởi kiện lần đầu (trừ 

trường hợp được miễn nộp).
+ Toà án cấp phúc thẩm quyết định đình chi việc xét xử phúc thẩm vụ 

án trong trường hợp người kháng cáo rút toàn bộ kháng cáo, V iện kiểm sát
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rúr. toàn bộ kháng nghị.

+ Theo quy định tại điếm c khoán 1 Điéu 41 Pháp lệnh. Toà án quyết 

định đình chí việc giải quyết vụ án nêu nguyên đơn dã được triệu tập hợp lệ 

đến lán thứ hai mà vẫn vắng mặt khổng có lý do chính đáng. Trong trường 

hợp có đại diện của công đoàn cáp trên đã khởi kiện nhung váng mặt đại 

dièn cõng đoàn cơ sở thì Toà án vẫn tiến hành íiiái quyết vụ án.

2.2.3.4. Quyết dịnh dưa vu án ra xét xứ.

Sau khi hoà giải không thành, nêu không có cân cứ đế tạm đình chi 

việc iiiái quyết vụ án thì Thấm phán ra quyết định đưa vụ án ra xét xử.

Về thời hạn: kể từ ngày thụ lý vụ án đến ngày có quyết định đưa vụ án 

ra xét xử là 30 ngày. Đôi với các vụ tranh chấp tập thê’ phức tạp thì thời hạn 

nói trên cũng không quá 40 ngày.

vể nội dung: quyết định đưa vụ án ra xét xử phải ghi đầy đủ các nội 

duns theo mẫu in sẩn, trong đó cần lưu ý:

- Thẩm phán phải ấn định ngày mơ phiên toà và ghi rõ trong quyết 

định dưa vụ án ra xét xử.

- Ghi đầy đủ thành phần Hội đồng xét xử, Kiêm sát vièn (nếu Kiểm  sát 

viên tham gia phiên toà), Thư ký phiên toà và những người tham gia tỏ tụng. 

Trường hợp sau khi đã ra quyết định dưa vụ án ra xét xứ mà có sự thay đổi 

thành phần người tiến hành tô' tụng (do thành viên Hội đồng xét xử, Kiểm 

sát viên ốm đau hoặc phải đi công tác đột xuất...), Thẩm phán phải thông 

báo sự thay đổi đó cho các đương sự, cơ quan, tổ chức có liên quan.

2.3. Hoà giái vụ án lao động

2.3.1. M ục đích, ý  nghĩa và yêu cầu hoà giải.

Hoà giải là một biện pháp giải quyét vụ án lao động trong đó Thẩm 

phán (hoậc Hội đồng xét xử) là người hoà giải, giúp đỡ các bên tranh chấp 

bàn bạc trên tinh thần tự nguyện nhằm đạt được thoả thuận chung đê giải 

quyết những tranh chấp vể quyền và lợi ích trong quan hệ lao động.

2.3.1.1. M ục đ ích của huừ ý á i:

Hoà giải không phái nhằm phán xét xem trong các bên tranh chấp ai 

đúng, ai sai, ai có quyển làm gì trone quá khứ hay yêu cầu nào của họ là hợp 

pháp... Mục đích của hoà giải trước hết là dể cho các bên bộc lộ và g iải toả 

mâu thuẫn, nối lạ i sự thương lượng vù hợp tác giữa họ.

Như vậy, trong hoà giải, chú yếu là các bèn làm việc vái nhau để thẳng
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thắn đối mặt với những bất đồng và cùng tìm cách giải quyết những bất đồng 

đó bằng thương lượng. Sự thương lượng này cũng mở ra khả năng các bên có 

thể tiếp tục hợp tác với nhau hoặc ít nhất cũng mở ra thiện chí giải quyết 

tranh chấp trong hoà bình.

- Hoà giải để nâng cao hiểu biết của các bên:

Qua đối thoại trực tiếp với nhau, có sự giúp đỡ của người hoà giải, các 

bên hiểu tương quan giữa họ, hiểu khả năng, điéu kiện và những lý do của 

bên kia. Họ cũng hiểu pháp luật, điều kiện kinh doanh, tình hình xã hội hơn. 

Từ những hiểu biết đó, các bên có thể tự đánh giá và giải quyết vấn đề của 

họ. Trong các quan hệ tương tự, các bên cũng biết xứ sự hợp pháp hơn nên 

ngàn ngừa được những tranh chấp khác phát sinh.

- Hoà giải chủ yếu để các bên tranh chấp thoả thuận lựa chọn giải pháp 

chung thích hợp để giải quyết tranh chấp.

Đây là mục đích cao nhất của hoà giải. Mục đích này chỉ thực sự đạt 

được khi mọi vấn đề đều đã được bộc lộ và các bên hiểu rõ ràng về giải pháp 

mà họ lựa chọn.

Như vậy, nếu Thẩm phán xác định những mục đích nêu trẽn thì bao 

giờ cũng đạt được một hoặc một số mục đích nhất định, không phụ thuộc 

vào có hoà giải thành hay không. Nếu xác định mục đích hoà giải chỉ là hoà 

giải thành thì nhiều trường hợp việc hoà giải là vô nghĩa vì nó chẳng đạt 

được mục đích nào cả.

2.3.1.2. Ý nghĩa của hoà g iả i:

Hoà giải là phương pháp giải quyết tranh chấp lao động, có thể tạo ra 

khả năng duy trì quan hệ lao động sau tranh chấp. So với xét xử, phương 

pháp hoà giải nhanh chổníỊ, linh hoạt hơn. Từ đó, hoà giải có thê hạn chế  

những ảnh hưởng tiêu cực của tranh chấp tới mối quan hệ hai bên, tới đời 

sống người lao động và nền sản xuất nói chung. Hoà g iả i cũng là phương 

pháp giải quyết tranh chấp lao động phù hợp với yêu cấu của nền kinh tè'thị 

trường vì nó đảm bảo quyền tự do thoả thuận của các bên, là cách tốt nhát để 

giắi quyết những tranh chấp về lợi ích.

2.3.1.3. C á c  yêu cầu đố i với Thẩm phán hoà g iả i:

- Thẩm phán hoà giải cần khách quan, công bằng, không thiên vị bên 

nào (mậc dù một bên hoàn toàn đúng). Kh i hoà giải, Thẩm phán phải đên 

trì, tích cực, chủ động nhưng tránh mất thời gian vào những việc không cần
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thiết hoặc không có khá năng mang lại kết quả.

- Thấm phán phải nắm vững và thực hiện đúng các nguyên tắc hoà 

giải. Nguyên tắc hoà giải cũng là những nguyên tắc giải quyết tranh chấp lao 

động rói chung (Điểu 158 - BLLĐ ) và những nguyên tắc tô' tụng lao động, 

trong có phải đặc biệt chú trọng các nguyên tắc:

-  Hoà giải trên cơ sở tôn trọng quyền và lợi ích của hai bên, tôn trọng 

lợ i ích chung của xã hội và tuân theo pháp luật.

-  Đảm bảo quyến tự định đoạt cúa các bên.

- Thẩm phán phải nắm vững các quy định về luật nội dung, luật tố tụng 

lao động và biết vận dụng nhũng quy định đó vào từng vụ việc cụ thể, trích 

dẫn đê tư vấn cho các bên khi cần thiết.

- Thẩm phán phải có phương pháp và kỹ năng hoà giải. K ỹ  năng hoà 

giải là tổng hợp các cách hói, nghe, quan sát, thu thập - tóm tắt đánh giá và 

cung cíp thông tin, dẫn dắt đối thoại, xử lý tình huống, tác động tư vấn... để 

các bèi xác định các yêu cầu thực sự cần thiết và có thể thay đổi lập trường 

của họ để đạt được thoả thuận chung...
1.3.2. Thủ tục hoà giải:

1.3.2.ỉ .  H oà  g iả i trước phiên toà (Đ iều 38 Pháp  lệnh).

* Chuẩn bị hoà giải: Để chuẩn bị cho việc hoà giải trước phiên toà, 

Thẩm íhán phải tiến hành các công việc «au:

- Xác định thời gian tiến hành hoà giái trong phạm vi thời hạn chuẩn bị 

xét xử sau khi đã thu thập, xác minh chứng cứ tương đối đầy đủ để giải 

quyết vêu cẩu của các bên.

- Xác định địa điểm hoà giái: Thông thường địa điểm hoà giải tại trụ 

sở củaToà án. Nếu có đicu kiện, Toà án nên bố trí phòng hoà giải riêng với 
các tiện nghi và cách sắp xếp, bài trí phù hợp với yêu cầu hoà giải. Thẩm 

phán cũng có thể quyết định hoà giải tại địa điểm của nguyên đơn, bị đơn 

hoặc da điểm khác nếu nơi đó thuận lợi cho các bén và việc hoà giải tranh 

chấp gữa họ.

Xác định thành phần tham gia hoà giải; chuyển giao giấy triệu tập 

tới các đương sự, gửi giấy mời cho các luật sư của họ, đại diện Viện kiểm 

sát, côig đoàn... (nếu cần thiết).

- Nghiên cứu kỹ hồ sơ vụ án, nắm được diễn biến của quan hộ có tranh 

chấp, fự kiện tranh chấp, yêu cẩu và quan điểm của mỗi bên.

-Chuẩn bị các văn bản pháp luật, các quy định vể nội dung tranh chấp.
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tô tụng... liên quan đến tranh chấp đang cần hoà giải.

- Dự kiến khá nãng, mức độ mà các bên tranh chấp có thế nhượng bộ. 

những khó khăn, những tình huống có thể xáy ra và cách giải quyết.

- Chuẩn bị phương án hoà giái, những trường hợp có thể phái thay đổi 

phương án đó và hướng thay đổi.

* Tiên hành hoc) giải՛. Sau khi chuẩn bị, Thẩm phán tiến hành hoà lĩiả i 

tại địa điểm, thời gian như đã thông báo cho đương sự theo các bước sau:

- K iểm  tra sự có mặt của các đương sự và giới thiệu những người tham 

gia hoà giải.

- Phân tích đê các đương sự biết vai trò, tác dụng và tính bắt buộc của 

thú tục hoà giải.

- Phổ biến quyền và nghĩa vụ của các bên khi tham gia hoà giải, trong 

đó, Thẩm phán phải nhân mạnh các đương sự có quyền được đưa yêu cầu, 

thay đổi hoặc rút yêu cầu; được trình bày quan điểm, được đưa ra hướng giải 

quyết và thoả thuận với nhau về việc giải quyết tranh chấp... Các đương sự 

cũng phải có nghĩa vụ tôn trọng nhau và chấp hành sự điều khiển quá trình 

hoà giải của Thẩm phán.

- Thẩm phán có thể tóm tắt yêu cầu của các bên và hỏi họ có giữ 

nguyên, thay đổi, bổ sung yêu cầu hay khổng hoặc Thẩm phán đề nghị 

nguyên đơn, rồi bị đơn trình bày tóm tất yêu cầu, quan điểm cúa mình. Sau 

đó, Thẩm phán thống nhất các vấn đề cần tập trung hoà giải.

- Thẩm phán gợi ý và điều khiển thứ tự các vấn để cần thảo luận. Nếu 

các yêu cầu của đương sự có liên quan đến nhau thì phải thảo luận các yêu 

cầu chính thức (V í dụ: người sử dụng lao động thoả thuận nhận người lao 

động trở lại làm viộc hay các bên thoả thuận chấm dứt hợp đồng) rồi tiếp 
đến các yêu cầu phái sinh (trả trợ cấp thôi việc, các khoản tiền nghỉ 

phép...). Nếu các yêu cầu cần hoà giải độc lập với nhau thì nên thảo luận 

những yêu cầu có khả năng đạt thoả thuận chung trước để tạo ra thiện chí 

giữa các bên khi hoà giải những yêu cầu tiếp theo. Cũng có thể thoá thuận 

hai yêu cầu đồng thời khi một yêu cầu nào đó trở thành điểu kiện để thoả 

thuận yêu cầu khác.

Trong quá trình các bên thảo luận, Thẩm phán phải nghe và quan sát, 

tóm tắt và đánh giá những gì nghe được. Nếu thấy cần thiết, Thẩm phán có 

thể cung cấp thông tin, trích dẫn những quy định liên quan để tư ván cho các 

bèn hoặc hỏi để gợi mở cho họ trình bày, nhắc nhở để hướng sự trình bày họ
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vào những vấn đề cần thiết... Nếu các bên quá mất bình tĩnh, Thẩm phán có 

thể cho giải lao hoặc gặp riêng từng bên để phân tích những lợi thế và bất lợi 

của họ. giúp họ xác định những ưu tiên thực sự cần thiết,... giải toả tâm lý 

quá khích của họ.
- Sau khi ý kiến của các bên đã rõ và họ không bổ sung gì thêm, Thẩm 

phán tóm tắt kết quả thảo luận (thống nhất được hướng giải quyết tranh chấp 
như thè nào hoặc không thống nhất được cách giải quyết vì quan điểm cùa 

các bên ra sao...)

- Nếu các bên không thoá thuận dược (hoặc chỉ thoả thuận được một 

phần yêu cầu cần giải quyết) thì Thẩm phán đưa ra phương án hoà giải, phân 

tích cho các bên hiểu rõ nội dung phương án và những tác dụng khi chấp 

nhận phương án đó. Thẩm phán có thể điều chình lại phương án cho phù hợp 

với vêu cầu chung của hai bên.
- Nếu các bên đã thoả thuận được vể tất cả các nội dung tranh chấp thì 

Thẩm phán hướng dẫn các bên thoả thuận phần án phí, thông báo cho các 

bên quy định vé án phí hoà giải (khoản 3 - Điều 30 Pháp lệnh).

* Lập biên bản hoà giải và ra quyết định công nhận sự thoả thuận của 

các dưtrnẹ sự.
- Nếu các bên thoả thuận được về các vấn đé cần phải giải quyết thì 

Thư ký giúp Thẩm phán lập biên bản hoà giải thành. Nội dung biên bản hoà 

giải thành phải phản ánh kết quả thoả thuận của các bên, phản ánh việc họ 

đã đọc lại biên bản, công nhận biên bản ghi đúng nội dung thoả thuận và 

thống nhất giữa họ không còn tranh chấp nào khác. Các bên tranh chấp, 

Thẩm phán và Thư ký phải ký vào biên bán. Sau đó, Thẩm phán ra quyết 
định cổng nhân sự thoả thuận của các dương sự, giải thích cho họ biết quyết 

định này có hiệu lực pháp luật ngay.

- Nếu các bên không thoả thuận được (hoậc chỉ thoả thuận được một 
phần) về hướng giải quyết tranh chấp, Thư ký giúp Thẩm phán lập biên bản 

hoà giải không thành. Biên bản này phải ghi rõ những vấn đề mà các bên 

thống nhất được và không thống nhất được, quan điểm của mỗi bẽn. Các bên 
cùng Thẩm phán, Thư ký ký vào biên bản. Sau đó, Thẩm phán có thể yêu 

cầu các đương sự vé suy nghĩ tìm phương án giải quyết để tại phiên toà tiếp 

tục hoà giải.

2 .3 .22  H oà  g iả i tạ i ph iên  toà (Đ iểu 50 Pháp  lệnh)

- Chuẩn bị hoà giải: Công tác chuẩn bị cho phiên toà cũng đổng thời
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là công tác chuẩn bị cho hoà gỊÌải tại phiên toà. Song, ngoài những công việc 

chung, Thẩm phán phải suy nghĩ thêm vể những nguyên nhân hoà giải 

không thành trước đó; đánh giá khả năng hoà giải tại phiên toà để có sự đầu 

tư đúng mức; dự liệu việc thay đổi cách thức và phương án hoà giải.
Thẩm phán chủ tọa cũng nên trao đổi với các thành viên khác trong 

Hội đổng xét xử về diễn biến, kết quả hoà giải trước phiên toà và yêu cầu họ 

tham gia hoà giải.

- Tiến hành hoà giải: Theo quy định, hoà giải tại phiên toà được thực 

hiện sau thủ tục bất đầu phiên toà và trước khi xét hỏi. Tuy nhiên, bất cứ lúc 

nào thấy có khả nâng hoà giải thì Hội đồng xét xử nên khuyến khích và tạo 

điều kiện để các bên hoà giải. Trình tự tiến hành hoà giải có thể thực hiện 

như quá trình hòa giải trước phiên toà.
- Nếu hoà giải không thành thì Hội đồng xét xử chuyển sang phần xét 

hỏi. Nếu hoà giải thành thì Thư ký phiên toà lập biên bản hoà giải thành (nội 

dung tương tự như biên bản hoà giải thành trước phiên toà) và yêu cầu các 

bên ký vào biên bản. Sau đó Hội đồng xét xử ra quyết định công nhận sự 

thoả thuận của các đương sự.

2.3.2.3. H o à  g iả i tạ i ph iên  toà phúc thẩm

Theo quy định tại Điều 70 Pháp lệnh thì phiên toà phúc thẩm được tiến 

hành theo các thủ tục như phiên toà sơ thẩm. V ì vậy, Hội đồng xét xử phúc 
thẩm cũng bắt buộc phải hoà giải. V iệc hoà giải tại phiên toà phúc thẩm 
cũng giống như hoà giải tại phiên toà sơ thẩm vể thời điểm, cách thức, thủ 

tục lập biên bản và ra quyết định... Một điểm khác cơ bản của việc hoà giải 
tại phiên toà phúc thẩm so với tại phiên toà sơ thẩm là Hội đồng xét xử phúc 

thẩm không chấp nhận viộc bổ sung yêu cầu của đương sự và phạm vi hoà 
giải là phạm vi phần quyết định.của bản án bị kháng cáo, kháng nghị. Những 

vấn để không có kháng cáo, kháng nghị thì Hội đổng xét xử phúc thẩm 
không hoà giải.

3. KỶ NĂNG XÉT x ử  v ụ  ÁN LAO ĐỘNG TẠI PHIÊN TOÀ s ơ  
TH Ẩ M

3.1. Những người tham gia phién toà

Vé nguyên tắc, việc xét xử phải công khai, trực tiếp, liên tục và bằng 

lời nói. Tất cả các chứng cứ thu thập được trong quá trình điều tra cần phải 

được xem xét và kiểm tra tại phiên toà. V ì vậy theo Điều 47
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PLTTG Q CTCLĐ , phiên toà được tiến hành với sự có mặt của các đương sự 

hoặc người đại diện của họ. Trong trường hợp Ban chấp hành công đoàn cơ 

sở khởi kiện thì phải có mật đại diện của công đoàn đó. Nếu Công đoàn cấp 

trên của công đoàn cơ sở khởi kiện, thì đại diện công đoàn cấp trên và đại 

diện công đoàn cơ sở của tập thể lao động có lợi ích cần được bảo vệ phải có 

mặt tại phiên toà.

Nếu cần thiết phải có người làm chứng, người giám định, người phiên 

dịch, thì phiên toà cũng chi được tiến hành khi họ có mặt. Nếu vụ án do 

V iện kiểm sát khởi tố hoặc yêu cầu tham gia phiên toà, thì đại diện của Viện 

kiểm sát phái có mặt, hoặc có ý kiến bầng vãn bản mới được tiến hành phiên 

toà.

3.2. Các trường hợp hoãn phiên toà

- Vắng mặt đại diện của công đoàn đã khởi kiện, vắng mặt K iểm  sát 

viên hoặc chưa có ý kiến bằng vãn bản của Viện kiểm sát cùng cấp trong 

trường hợp Viện kiểm sát khởi tố hoặc có yêu cầu tham gia phiên toà.

- Nguyên đơn, bị đơn, người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan có yêu 

cầu .độc lập vắng mật lần thứ nhất có lý do chính đáng (lý do chính đáng 

được hiểu là họ găp phải trở ngại khách quan không thể khắc phục được như 

ốm đau, thiên tai, hoặc đi công tác đột xuất...)

- Nguyên đơn, bị đom, hay người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan vắng 

mặt không rõ lý do. Đây là trường hợp Toà án đã gửi giấy báo triệu tập đến 

phiên tơà, nhưng không có cơ sở xác định giấy báo đó có đến tay đương sự 

hay khổng.

- Luật sư của đương sự vắng mặt và không gửi bài bảo vệ quyền lợi 

cho đương sự và đưưng sự cũng yêu cầu hoãn phiôn toà.

- Đương sự để nghị hoãn phiên toà để mời luật sư. Trường hợp này nếu 

phiên toà mở lần đầu thì chủ tọa cần hỏi rõ lý do vì sao đương sự không mời 
luật sư trước, mà đến phiên toà mói có yêu cầu mời luật sư. Nếu đương sự 

đưa ra được lý do chính đáng thì cần chấp nhận đề nghị của đương sự

- Vắng mật người làm chứng, người giám định, người phiên dịch nếu 

sự có mặt của những người này là không thể thiếu được.

V iệc xét xử vẫn được tiến hành nếu các đương sự yêu cầu xét xử vắng 

măt họ hoặc người không phải là nguyên đơn đã được triộu tập hợp lệ đến 

lần thứ hai mà vắng mặt. Nếu nguyên đơn đã được triệu tập hợp lê đến lần 

thứ hai mà vẫn vắng mặt thì đình chỉ giải quyết vụ án.
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3.3. Thủ tục bát đầu phiên toà lao động

a. Cliuẩn bị cho việc khui mạc phiên toà.

- Thư ký phiên toà kiểm tra xem các đương sự đã ngồi đúng vị trí chưa. 

Nếu chưa, cần nhác các đương sự ngồi đúng vị trí của họ.

- Thư ký phiên toà kiểm tra những người được triệu tập đến phiên toà 

(đương sự. nhân chứng, người phiên dịch, giám định viên nếu có...) ai có 

mật, ai vắng măt. lý do vầng mặt. Nếu đương sự cử người đại diện, yêu cầu 

họ xuất trình giấy uỷ quyển.

- Thư ký phiên toà phổ biến nội quy phòng xét xử để mọi người đến 

phiên toà thực hiện.

Sau khi làm xong những thủ tục trên, Thư ký phiên toà vào báo cáo với 

Hội đổng xét xử về sự có mặt, vắng mãt của những người được triệu tập đến 

phiên toà; các diễn biến, biểu hiện có ảnh hưởng không tốt đến phiên toà đẽ 

Hội đồng xét xử có phương án giải quyết.

b. Khai mạc phiên toà.

Khai mạc phiên toà là thủ tục bắt đầu phiên toà. Nó có ý nghĩa quan 

trọng vì việc khai mạc phiên toà có tác động đến tâm lý của đương sự và 

những người tham dự phiên toà. Để tạo cho đương sự và những người tham 

dự phiên toà có niềm tin vào việc xét xử của Toà án ngay từ giây phút han 

đầu, khi khai mạc phiên toà cần tiến hành một cách cẩn trọng, tránh những 

luộm thuộm, sai sót không đáng có có thể xảy ra. V ì vậy, ngay từ khi bước 

vào phòng xét xử, tư thế của Hội đổng xét xử phải đàng hoàng, chững chạc. 

Ngoài việc ân mặc, việc đi đứng cũng cần chú ý, tránh tình trạng người đi 

vào trước cản trở người đi vào sau, nhất là những phòng xử án hẹp, lối đi của 

Hội đồng xét xử quá chạt.
Khi Hội đổng xét xử vào phòng xét xử, Thư ký phiên toà yêu cầu tất cả 

mọi người đứng dậy.

Tiếp đến, Chủ tọa phiên toà mời mọi người ngồi xuống.

Lưu ý: Chủ tọa cần quan sát xem trong phòng xử án mọi người đã 

đứng dậy hết chưa, lúc đó mới mời mọi người ngồi xuống, tránh tình trạng 

vội vàng mời ngồi ngay trong khi vản có những người đang nhấp nhổm đứng 

lên, hoặc vẫn còn có người chưa đứng dậy; song cũng tránh tình trạng để 

mọi người đứng quá lâu.

Tiếp theo, Chù tọa phiên toà tuyên bô' khai mạc phiên toà và đọc quyết 

định đưa vụ án ra xét xử.
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Sau đó, Chú tọa yêu cáu Thư ký phiên toà báo cáo sự có mặt, vắng mặt 

của những ne ười dược triệu tập đến phiên toà. Nếu có người vắng mặt 

(nguyên đưn. bị đơn, luật sư hay người làm chứng...) Chủ tọa phiên toà đế 

nghị đại diện Viện kiếm sát phát biếu quan điểm, sau đó Hội đồng xét xử 

hội ý. Trường hợp đơn íỉiản thì hội ý ngay tại bàn và quyết định luôn tiếp tục 

xứ, hay hoãn xử. Nếu phức tạp cán phái có thời gian hội ý. thì Hội đồng vào 

phòne nghị án đê bàn.

Trường hợp những neười dược triệu tập đến phiên toà đều có mặt. hay 

tuy có váng mặt một số người, nhưng Hội đồng quyết định xứ vắng mặt họ 

thì Chu tọa bát đầu thấm tra căn cước các đương sự. Thông thường kiểm tra 

căn cước nguyên đơn. sau dó đến bị đơn và tiếp theo là những người có 

quyền lại nghĩa vụ liên quan. Kh i Chù tọa phiên toà kiểm tra căn cước của ai 

thì yêu cầu người đó đứng dậy và thường kiểm tra những điểm chính sau:

- Họ tên (ngoài ra còn tên nào khác không);

- Tuổi;

- Nơi cư trú;

- Nghề nghiệp...

- Nơi công tác.

- Nếu có người đại diện uỷ quyền thì cần kiểm tra giấy uỷ quyền xem

có hợp pháp không, phạm vi được uỷ quyển.

Trường hợp đại diện Ban chấp hành công đoàn là nguyên đơn trong 

các vụ án tranh chấp lao động tập thể, cần hỏi thêm chức danh của người đại 

diện.

Sau khi kiểm tra xong căn cước các đương sự, Chủ tọa yêu cầu các 

đương sự đứng dậy đe nghe Chú tọa phổ biến quyén và nghĩa vu tố tụng của 

các đương sự.

Theo quy định của Pháp luật, các đương sự có quyển:

- X in  thay đổi những người tiến hành tô' tụng bao gồm Thẩm phán, Hội 

thẩm nhân dân, Kiểm  sát viên, Thư ký phiên toà, người giám định, người 

phiên dịch (nếu có).

- Nguyên đơn có quyền rút đơn khởi kiện, thay đổi yêu cầu kiện tụng. 

Tuy nhiên, việc thay đổi yêu cầu chỉ được chấp nhận nếu không phải hoãn 

phiên toà để xác minh thêm, hoặc các đương sự thoả thuận được với nhau về 

việc thay dổi đó.

- Có quyển mời luật sư, hoặc tự mình bảo vệ quyền lợi cho mình.
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- Đưa ra tài liệu, chứng cứ, đề xuất triệu tập thêm nhân chứng

- Có quyển yêu cầu Toà án áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời để 

bảo vệ lợi ích cấp thiết của mình, bảo đảm việc thi hành án. Đương sự phải 

chịu trách nhiệm trước pháp luật về yêu cầu của mình, nếu có lỗi trong việc 

gây ra thiệt hại thì phải bồi thường.

- Hoà giải với nhau tại phiên toà

- Tranh luận tại phiên toà

- Kháng cáo bản án, quyết định của Toà án

Cùng với quyển, các đương sự có nghĩa vụ:

- Tuân thủ nội quy phòng xử án;

- Tuân thủ sự điểu khiển của chủ tọa phiên toà và Hội đồng xét xử

Đương sự nào vi phạm sẽ cân cứ mức độ mà bị xử lý theo pháp luật.

Tiếp đó, chủ tọa giới thiệu thành phần Hội đồng xét xử (Họ tên, chức

danh, nơi công tác của từng thành viên Hội đồng); giới thiệu họ tên, chức 

danh, nơi công tác của đại diện Viện kiểm sát nhân dân, Thư ký phiên toà, 

người giám định, người phiên dịch (nếu có). Sau đó hỏi từng đương sự xem 

có ai xin thay đổi thành phần Hội đồng xét xử, Kiểm  sát viên, Thư ký phiên 

toà, người giám định, người phiên dịch không.

Nếu có đương sự xin thay đổi một trong những người tiến hành tố 

tụng, Chủ tọa phiên toà phải yêu cầu họ nêu rõ lý do việc xin thay đổi. Sau 

đó Chủ tọa yêu cầu đại diện Viện kiểm sát phát biểu quan điểm. Hội đồng 

xét xử vào phòng nghị án để thảo luận. Trước khi thảo luận, Hội đổng xét xử

nghe ý kiến của người bị xin thay đổi. Sau đó càn cứ Điểu 17,18

PLTTG Q C TC LĐ  để quyết định.

* Những trường hợp phải thay đổi Thẩm phán, Hôi thẩm nhân dân:
- Thẩm phán, Hội thẩm nhân dân đồng thời là đương sự, người đại 

diện hoậc người bảo vộ quyển và lợi ích của đương sự, người thân thích của 

đương sự, người làm chứng của vụ án.

Pháp luật chưa quy định thế nào là người thân thích của đương sự. Tuy 

nhiên trong thực tiễn những trường hợp sau đây được xem là người thân 

thích của đương sự: Thẩm phán hay Hội thẩm nhân dân là ông bà, bố mẹ, 

con cái, anh em, chú bác, cô, cậu... của đương sự.

- Thẩm phán, Hội thẩm nhân dân đã tham gia xét xử trong cùng một

vụ án.

Cần lưu ý, Pháp lộnh chỉ quy định Thẩm phán và Hội thấm nhân dân
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đã tham gia xét xứ, tức đã ngồi xét xử tại phiẽn toà. Song, theo Công văn sô' 

4 0 /KH XX  ngày 6-7-1996 của T A N D  tối cao và Nghị quyết số 03/HĐTP 

ngày 19-10-1990 của Hội đồng Thẩm phán TAN D  tối cao: Thẩm phán đã ra 

quyết định công nhận sự thoả thuận của các đương sự vế vấn đề đã giải 

quyết irong vụ án thì không được tham gia xét xử lại vụ án đó theo thủ tục 

sơ thẩm.

- Thẩm phán, Hội thẩm nhân dân đã tham gia tô' tụng với tư cách là 

K iểm  sát viên; Thư ký Toà án, người giám định՝, người phiên dịch.

Theo Nghị quyết số 03/HĐTP của Hội đồng Thẩm phán Thư ký trước 

đó đã tham gia tố tụng với tư cách là Thư ký Toà án trong giai đoạn chuẩn bị 

xét xử. nay được bổ nhiệm làm Thẩm phán, vẫn có thể tham gia xét xử vụ án 

đó ở cùng cấp. Trường hợp Thư ký đã tham gia tố tụng ở cấp xét xử này thì 

không được tham gia tô' tụng với tư cách là Thẩm phán ở cấp xét xử khác.

- Trong một Hội đồng xét xử mà Thẩm phán, Hội thẩm nhân dân là 

người thân thích với nhau.

- Có căn cứ cho thấy Thẩm phán, Hội thẩm không vô tư trong khi xét

xử.

Đày là vấn đề rất tế nhị và phức tạp, vì vậy khi đương sự yêu cầu thay 

đổi Thẩm phán và Hội thẩm nhân dân trong trường hợp này chủ tọa phải yêu 

cầu đương sự nêu lý do cụ thể, nếu lý do đương sự đưa ra không chính đáng 

thì cần bác yêu cầu. Tuy nhiên, Hội đồng cần cân nhắc kỹ lưỡng, nếu thấy 

việc Thẩm phán hoặc Hội thấm nhân dân tiếp tục xét xử sẽ gây ra sự không 

tin tưởng cho đương sự, thì nên chấp nhận yêu cầu của đương sự.

* Những trường hợp phải thay đổi Kiêm sát viên, Thư ký Toà án.

- Kiểm sát viên, Thư ký Toà án đã tham gia tô' tụng cùng vụ án ở cấp 
xéi xử khác. V í  dụ: Anh A  là Thư ký Toà án cấp quận đã tham gia trong quá 

trình xác minh, thu thập chứng cứ, hoà giải và làm Thư ký phiên toà, nay anh 

A  chuyển lên Toà án tỉnh vẫn với chức năng Thư ký; vụ án trên bị cấp giám 

đố֊՝ huỷ giao hồ sơ cho Toà án cấp tỉnh xử lại theo trình tự sơ thẩm. Trong 

truờng hợp này anh A  không được tham gia tố tụng giải quyết vụ án đó.

- Kiểm  sát viên, Thư ký đổng thời là đương sự, người đại diện hoặc 

ngíời bảo vệ quyền lợi của đương sự, người thân thích của đương sự, người 

làn chứng trong vụ án.

- Có căn cứ cho thấy Kiểm sát viên, Thư ký Toà án không vô tư trong 

kh. xét xử.
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* Những trường hợp phải thay đổi người giám định, người phiên dịch:

Người giám định, người phiên dịch phải thay đổi khi họ đồng thời là 

đương sự, người đại diện hoặc người bảo vệ quyền lợi cho đương sự, người 

thân thích của đương sự, người làm chứng trong vụ án. Ngoài ra, nếu có 

căn cứ cho thấy họ không vô tư trong khi làm nhiệm vụ thì cũng có thế bị 

Ihay đổi.

Trường hợp phiên toà có người giám định, người phiên dịch, Chú tọa 

phiên toà giải thích cho họ biết quyền và nghĩa vụ của họ. Những người này 

phải cam đoan làm tròn nghĩa vụ. Để buộc người phiên dịch, người giám 

định trả lời một cách trịnh trọng trước toà, gây tâm lý cho các đương sự tin 

tưởng vào sự công tâm của họ, Chủ tọa nên đật ra yêu cầu: Yêu cầu ông (bà) 

cam đoan trước toà làm tròn nghĩa vụ được giao, phản ánh một cách trung 

thực, khách quan mọi việc...

+ Chủ tọa phiên toà giải thích cho người làm chứng về quyền và nghĩa 

vụ của họ. Người làm chứng phải cam đoan khai đúng sự thật. Nếu người 

làm chứng có thể bị ảnh hưởng bởi lời khai của người khác, thì Chủ tọa 

phiên toà cho cách ly người làm chứng này với người làm chứng khác, trước 

khi lấy lời khai của người làm chứng.

Chú ý: Kh i yêu cầu người phiên dịch, người giám định, người làm 

chứng cam đoan trước toà, Chủ tọa phải linh hoạt cãn cứ vào trình độ của 

từng đối tượng, để đạt câu hỏi, hay đưa ra những yêu cầu cho họ trả lời...

Chủ tọa phiên toà hỏi đương sự hoặc người đại diện của đương sự, Kiểm 

sát viên, người bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của đương sự về việc cung 

cấp thêm chứng cứ hoặc yêu cầu triệu tập thêm người làm chứng. Nếu có 

người yêu cẩu thì Hội đổng xét xử xem xét và quyết định. Trường hợp đã có 

lời khai của người làm chứng hay đã có đủ chứng cứ để giải quyết vụ án thì 

Hội đồng xét xử bác yẽu cầu. Trường hợp thấy có những vấn đề cần có người 

làm chứng để làm rõ, hay nếu có người làm chứng sẽ có thể thay đổi hướng 

giải quyết vụ án thì hoãn việc xét xử để triệu tập thêm người làm chứng.

Chủ tọa hỏi Kiểm sát viên và luật sư xem có cần bổ sung gì về phần 

thủ tục không. Nếu không có ý kiến gì, Chủ tọa tuyên bô' chuyển sang giai 

đoạn hoà giải.

3.4. Hoà giải tại phiên toà

Theo Điều 50 PLTTG Q CTCLĐ  thì hoà giải tại phiên toà lao động sơ 

thẩm là một thủ tục bất buộc. Nếu Hội đổng xét xử không tiến hành hoà giải
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trước khi xét hỏi Ihì bị coi là vi pham thú tục tố tụng. V ì vậy chủ tọa cần giái 

thích cho đương sự thây việc hoà giải tại phiên toà là xuất phát từ lợi ích cùa 

các dương sự, vừa xuất phát từ quy định cùa pháp luật tố tụng lao động. Nếu 

các đương sự thoa thuận dược với nhau thì Hội đồng xét xử lập biên bản hoà 

giái thành và ra quyết định công nhận sự thoá thuận của các đương sự, quyết 

định đó có hiệu lực pháp luật. Nếu các đương sự không thế hoà giái được với 

nhau thì Hội đồng xét xử tiến hành xét xứ.

3.5. Xét hỏi tại phièn toà

Khác với án dân sự, kinh tế, tại phiên toà lao động, trước khi vào phần 

xét hỏi, Hội đồng xét xử đã tiến hành hoà giải, vì vậy nội dung vụ án và các 

yêu cầu cùa nguyên đơn cũng như các quan điểm của bị đơn về việc giải 

quyết vụ án đã được các bên trình bày trước toà. Sang phần xét hỏi, Hội 

đồng xét xừ. trước hết là chú tọa. cần di ngav vào việc xét hỏi các tình tiết 

của vụ án, các chứng cứ mà các bên đã xuất trình hoặc do Toà thu thập được. 

Để việc xét hòi có kết quà, làm rõ được những yêu cầu cần giải quyết trong 

vụ án và có sự thuyết phục với đương sự, người dự phiên toà, Hội đồng xét 

xử, trước hết là chú tọa, phải nám vũng hổ sơ và có kế hoạch xét hỏi cụ thể. 

Thông thường chù tọa hỏi nguyên đơn trước sau đó hỏi đến bị đơn, người có 

quyển lợi và nghĩa vụ liên quan, người làm chứng. Tuy nhiên tuỳ những 

trường hợp cụ thế, chú tọa có thê hỏi bị đơn trước và trong quá trình hỏi các 

dương sự có thể xen vào hòi các nhân chứng. Trong quá trình xét hỏi cần 

làm rõ những điếm đương sự khai mâu thuản bằng cách yêu cầu các đương 

sự phái khai rõ dựa vào cơ sờ nào lại khai như vậy. Nếu các đương sự có 

những lời khai không đúng với các chứng cứ Toà đã thu thập được, chủ tọa 

cần trích dẫn ngay những chứng cứ đó. Ncu đương sự có những lời khai khác 
với lời khai ban đầu, Chù tọa cần tuyên bố lời khai ban đầu cùa đương sự và 

yêu cầu đương sự nêu rõ lý do vì sao lại thay đổi lời khai của mình.

Thông thường Chú tọa hỏi xong rồi đến các thành viên Hội đồng xét 
xứ hỏi. tiếp đó đến Kiểm sát viên, luật sư (nếu có). Tuy nhiên không nhất 

thiết phái theo trình tự trên, các thành viên Hội đổng xét xử có thê hỏi bất cứ 

lúc nào trong những trường hợp đương sự trá lời chưa rõ ràng, hay trong 

phần trả lời của đương sự có những mâu thuẫn cần phải hỏi ngay để làm rõ 

mà chú tọa không hỏi.

Nếu phiên toà có đương sự, nhân chứng vắng mặt chủ tọa phiên toà 

phái công bô' lời khai của họ; kết hợp với nghe lời khai, chú tọa phiên toà
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phải đưa ra xem xét những tài liệu vật chứng và hỏi các đương sự về các tài 

liệu vật chứng đó. Nếu bên nào không công nhận phải nêu rõ lý do.

Trong quá trình xét hỏi, Hội đồng xét xử có thể phê phán những người 

dự phiên toà về những hành vi thiếu văn hoá như mất trật tự, để chân lên 

ghế, hút thuốc v.v... Đồng thời cũng có thể phê phán đương sự về những 

hành vi, lời nói không đúng mực của họ, nhưng không nên dùng những lời 

nói nặng nề làm cho không khí phiên toà trở nên căng thảng.

Trong vụ án lao động, người lao động và người sử dụng lao động trước 

phiên toà bình đẳng với nhau. Nhung trong cuộc sống người lao động lại ở 
địa vị thấp hon và sự hiểu biết vé pháp luật cũng hạn chế. Trong khi đó giải 

quyết vụ án lao động không phải chỉ giải quyết cụ thể quyền và nghĩa vụ cho 

các bên đương sự, mà qua việc xét xử còn tạo cho đương sự thông cảm với 

nhau, xích lại gần nhau để cùng nhau tồn tại. V ì vậy cách thức xét hỏi phải 

để cho người lao động và người sử dụng lao động cảm nhận được ý tưởng 

của Toà án là bảo vệ lợi ích hợp pháp của hai bên và lợi ích chung của xã 

hội, không thiên lệch bên nào.

Phần xét hỏi kết thúc khi các thành viên của Hội đồng xét xử, Kiểm 
sát viên, luật sư và các đương sự không yêu cầu hỏi thêm.

Chủ tọa tuyên bố kết thúc phần xét hỏi chuyển sang phần tranh luận

3.6. Tranh luận tại phiên toà

Chủ tọa phiên toà có trách nhiệm điều khiển để cho các đương sự, luật 

sư của các đương sự đưa ra các lập luận bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp 

của họ, đồng thời đưa ra được các giải pháp để giải quyết vụ án.

Phần tranh luận không hạn chế thời gian, song nếu các đương sự phát 

biểu trùng lặp, hoậc không đi vào vấn đề mà vụ án phải giải quyết, thì chủ 
tọa có thể nhắc nhở, hoặc cất bớt.

Cách thức tiến hành

- Chủ tọa yêu cầu nguyên đơn phát biểu trước. Nguyên đơn có thể đưa 

ra những lập luận, chứng cứ để bảo vệ quyền lợi cho mình.

- Những người có quyến lợi liên quan vể phía nguyên đơn (nếu có) 

phát biểu bổ sung.

- Bị đơn đáp lại những yêu cẩu của nguyên đơn và những người có 

quyền lợi liên quan về phía nguyên đơn.

Những người có nghĩa vụ liên quan phía bị đơn (nếu có) phát biểu bổ

sung.
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- Nếu nguyên đơn, bị đơn có luật sư thì luật sư phát biểu trước, sau đó 

nguyên đơn, bị đơn phát biểu bổ sung.

- Trong quá trình tranh luận, mỗi bên đương sự chi được phát biểu một 

lán đoi với ý kiến mà mình khône đồng ý. Trường hợp cần thiết chủ tọa có 

thể cho phát biểu thêm.

- Nếu phiên toà có đại diện công đoàn cơ sở hay đại diện công đoàn 

cấp trẽn tham dự, chủ tọa phiên toà mời đại diện công đoàn phát biểu quan 

điểm của công đoàn.

- Đại diện Viện kiểm sát phát biểu cuối cùng, nêu rõ quan điểm và 

hướng giải quyết vụ án. Khi đại diện Viện kiểm sát phát biểu, Chủ tọa yêu 

cầu các đương sự đứng dậy.

Kết thúc phần tranh luận, Hội đồng vào nghị án.

3.7. Nghị án

Chủ tọa phiên toà chủ trì việc nghị án và thông thường là người ghi 

biên bản nghị án. Chủ tọa phiên toà cũng có thể chỉ định một thành viên 

trong Hội đồng xét xử ghi biên bản nghị án.

Để nghị án đạt hiệu quà cao, Chủ tọa phiên toà cần chuẩn bị đầy đủ 

các vãn bản pháp luật phục vụ cho việc giải quyết vụ án, khi cần thiết sẽ 

trình bày cho các thành viên Hội đổng xét xử xem xét vận dụng để giải 
quyết vụ án.

Chủ tọa phiên toà nêu từng vấn đề trong vụ án phải giải quyết để Hội 

đổng xét xử thảo luận và biểu quyết.

Khi trình bày xong những vấn để thấy phải nghị bàn, chủ tọa cần hỏi 

các thành viên Hội đồng xét xử cần nghị bàn thêm vấn đề gì mà chủ tọa 

chưa nêu ra. Những vấn đé cần nghị bàn trong nghị án phải xuất phát từ 
những vụ án cụ thể. Nhưng nhìn chung trong các vụ án tranh chấp lao động, 
cần nghị bàn những vấn đé chính sau:

- Quan hệ pháp luật đang tranh chấp. Trong những vụ án mà quan hệ 

tranh chấp khá rõ ràng, chủ tọa chỉ cần hỏi xem có thành viên nào trong Hội 

đồng xét xử có ý kiến khác vể quan hệ pháp luật đã được xác định trong vụ 

án không; nếu các thành viên Hội đồng xét xử không có ý kiến gì khác thì 

chuyển sang phần giải quyết nội dung vụ án, cụ thể:

- Những yêu cầu của nguyên đơn nêu ra, những yêu cầu nào đúng cần 

được chấp nhận? Nếu chấp nhận thì chấp nhận toàn bộ hay một phần? 

Những yêu cầu nào không đúng cẩn phải bác. Cơ sở pháp lý để chấp nhận
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hay không chấp nhân những yêu cầu của nguyên đơn (cơ sờ chứng cứ. cơ sờ 

pháp luật...)

- Những yêu cầu phản tố của bị dơn (nếu có). Những yêu cầu nào đúng 

cần chấp nhận: những yêu cầu nào không đúng cần bác; cơ sờ pháp lý dê 

chấp nhận hay không chấp nhận nhữne yêu cầu của bị đơn (cơ sờ về chứng 

cứ, về pháp luật...)

- Những yêu cẩu của những người có quyền và nghĩa vụ liên quan 

trong vụ án (nếu có); những yẽu cầu nào cần chấp nhận; những yêu cầu nào 

không chấp nhận; cơ sờ vể chứng cứ, về pháp luật của việc chấp nhận hay 

không chấp nhận những yêu cẩu của những người có quyền và nghĩa vụ liên 

quan.

- Các quyết định vể án phí...

Trong những vụ án cần phải giải quyết nhiều quan hệ, thì cần phải 

nghị bàn những quan hệ chính trước (tức những quan hệ mà từ đó làm phát 

sinh các quan hệ khác). V í  dụ: trong vụ án về đơn phương chấm dứt hựp 

đồng lao động, khi nghị án trước hết phải nghị bàn xem việc đon phương 

chấm dứt hợp đồng lao dộng đúng hay sai; sau đó mới nghị bàn tiếp việc giải 

quyết hậu quả của việc chấm dứt hợp đồng đúng, sai đó...

Nếu tại phiên toà xuất hiện các tình tiết quy định tại Điều 40 hay Điều 

41 PLTTG Q CTCLĐ  thì Hội đồng xét xử ra quyết định tạm đình chí hay đình 

chỉ vụ án.

Nếu tại phiên toà đương sự yêu cầu áp dụng các biện pháp khẩn cấp 

tạm thời thì cần nghị bàn xem có chấp nhận hay không chấp nhận yêu cầu 

đó.

Khi nghị án tất cả các thành viên Hội đồng xét xừ phải phát biêu quan 

điểm của mình. V ì vậy, nếu thành viên nào chưa phát biểu, Chủ tọa phải hỏi 

ý kiến của họ.

Sau khi nghị bàn, Chủ tọa tóm lược từng vấn đề để Hội đồng xét xứ 

biểu quyết. Nếu có những vấn đề không có sự nhất trí của tất cá các thành 

viên Hội đồng xét xử, thì khi tuyên án phải tuyên theo đa số.

Biên bản nghị án phải phản ánh đầy đủ những vấn đề Hội đồng xét xử 

đã nghị bàn. Những vấn đề có những ý kiến khác nhau, phải ghi đủ các ý 

kiến đó.

Các thành viên của Hội đồng xét xử phải đọc lại biên bản nghị án và 

ký vào biên bản nghị án.
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3.8. Tuyên án

Sau khi nghị án. Hội dỏng xót xư vào phòns xét xứ đế tuyèn án. Khi 

tuyén án Chu tọa yêu cáu các dương sự đứnu dậy.

3.9. Những công việc phái làm sau khi tuyèn án

3.9.1. Sửa chữa biên bán phién toa
Trong thời han 3 ngày kê từ níiày tuyên án, đương sự, người đại diện, 

hoặc nsười báo vệ quyền lợi cho đương sự. cóng đoàn khởi kiện, đại diện 

người sử dụng lao động có quyền dược xem biên bản phiên toà. Nếu những 

rmười này yêu cẩu bổ suim, sứa chữa bién ban phicn toà, chú tọa phiên toà 

thây you cầu đó là đúng thì Thư ký phiên toà phái bổ sung sứa chữa. Chú tọa 

phiên loà, Thư ký phiên toà và imười vêu cáu ký tên xác nhận những điểu 
sứa chữa bổ sung. Nếu yèu cấu sứa chữa bổ sung biên bản phiên toà không 

được chàp nhận thì người yêu cầu đó có quyền ghi ý kiến cúa mình bàng vãn 

bán để đưa vào hồ sơ vụ án.
3.9.2. Cấp trích lục, bản sao bấn án hoặc quyết định

Ngay sau khi phiên toà kết thúc hoặc sau khi ra quyết định mà không 

mở phiôn tòa các đương sự. công đoàn dã khới kiện, đại diện người sử dụng 

lao độne được Toà án cấp trích lục ban án hoặc quyết định vể vụ án. Chậm 

nhất bay ngày từ ngàv ra bán án. quvêt dinh, Toà án phải cấp cho đương sự 

bản sao hán án hoặc quvẽt định theo yêu cáu của họ đổng thời gửi cho Viện 

kièm sát cùng cấp. Nếu đương sự vãng mật tại phiên toà thì phái gửi ngay 

cho họ bún trích lục án hoặc quyết định. Bán trích lục, bản sao bán án, quyết 

định sơ thẩm phái ghi chưa có hiệu lực pháp luẠt.

4. V IẾ T  B Ả N  Á N  LA O  D Ộ N G

4.1. Vêu cầu chung

- Ban án phái xác định rõ đòi tượng và phạm vi xét xứ. Vấn đề này phụ 

thuộc vào yêu cầu của các bẽn tranh chấp, trong đó yêu cầu cúa nguyên đơn 

và cúa những người có quyén lợi, nghía vụ liên quan phái thuộc phạm vi 

quan hệ lao động, tranh chấp lao dộns. Yêu cầu của bị đơn phải liên quan 

đến yêu cầu của nguycn đơn. Bán án khóns quyết định về những vi phạm 

pháp luật không thuộc yêu cẩu của đương sự.

- Bán án phái xác dịnh chính xác các tình tiết thực tê. Sự chính xác thể 

hiên bẳrm những tình tiết có lògic, hợp lý vé thời gian, được lưu lại trong các 

vãn bán hoặc dược đương sự, ngưừi làm chime, cơ quan có thẩm quyển xác
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nhận... Các tình tiết này phải được chứng minh tại phién toà.

- Bản án phải áp dụng đúng pháp luật, thê hiện ծ việc bản án phải căn 

cứ vào các điều, khoản, điểm cụ thể của các văn bản pháp luật hiện hành. 

Các quy định giả định phải đúng với trường hợp đang tranh chấp. Điều luật 

làm căn cứ phải đặt trong mối tương quan với cả hệ thống quy phạm pháp 

luật. Quyền lợi của các bên phải được giải quyết theo đúng các quy định 

pháp luật tương ứng.

֊ Bản án phải được diễn đạt ngắn gọn, rõ ràng, chứng minh đầv đủ. 

đánh giá sự kiện đúng mức. phân tích vấn đề sâu sắc, toàn diện, có lôgic, lập 

luận sắc sảo, có sức thuyết phục...

4.2. Viết bản án lao động sơ thẩm

4.2.1. Phần mở đầu
Tại các Toà án đều có mẫu phần mở đầu bản án. Các mẫu này thực tê 

khône phái do Toà án nhân dân tối cao phát hành nhưng nhìn chung đểu 

tương đối thống nhất, đáp ứng yêu cầu của công tác xét xử. Kh i viết án, 

Thẩm phán chí cần điền các nội dung cần thiết vào chỗ trống. Tuy nhiên, 

Thẩm phán cần lưu ý một số vấn để sau:

- Phải điền đầy đủ các thõng tin làm cơ sở đế xác định tính hợp pháp 

của việc xét xử, làm cơ sở cho công tác thi hành án hoặc cho giai đoạn phúc 

thẩm (nếu có).

- Nếu việc xét xử kéo dài trong nhiều ngày thì Thấm phán cũng phải 

ghi rõ điều đó.
- Về đương sự, phải ghi rõ họ là nguyên đơn, bị đơn hay người có 

quyền, nghĩa vụ liên quan. Nếu dương sự là cá nhản phải ghi rõ họ tên, tuổi, 

địa chỉ, nghé nghiệp của họ. Nếu họ tham gia tố tụng thông qua người dại 

diện thì sau khi ghi về đương sự, phải ghi rõ họ tên, tuổi, địa chì của người 

đại diện và quan hệ đại diện của họ.

Nếu đương sự là pháp nhân thì sau khi ghi tên, địa chỉ trụ sở của pháp 

nhân phải ghi rõ họ tên, tuổi, chức vụ của người đại diện theo pháp luật. Nếu 

là đại diện theo uỷ quyền thì sau khi ghi họ tên, tuổi, vị trí công tác của 

người được uỷ quyền cần ghi rõ người uỷ quyền và chức vụ của họ, số giấy 

uỷ quyền, ngày cấp.

Nếu đương sự là tập thể lao (10ՈՀ thì cần ghi rõ đó là tập thể lao động 

của doanh nghiệp nào, do ai đại diện và chức vụ trong Ban chấp hành cóng 

đoàn của người đại diện.
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- Nếu vụ án do Viện kiểm sát k liừ i /í) hoặc công đoàn cấp trên k h ở i  ' 

kiện thì ghi nguyên dơn là cá nhân hoặc tập thê được báo vệ quyền lợi. Sau 

khi ghi hết các nội dung cần thiết về dưưng sự còn phải ghi rõ vụ án do Viện 

kiếm sát nào khừi tố hoác cỏne đoàn nào khứi kicn.

- Các đươnii sự có mặt hay vána mặt và lý do váng (nếu có).

- Vé những người tham gia tỏ tụng khác như người báo vệ quyền, lợi 

ích hợp pháp cho đương sự, người làm chứng, người aiám định, người phiên 

dịch... cần ghi đú họ tên, tuổi, địa chi hoặc nưi công tác, chức danh và nơi 

giới thiệu, nơi cử... (nêu có) của họ.
4.2.2. Phán nội dung
Đây là phấn trọng tâm của bàn án, là cơ sở cho phần quyết định. Để 

trình bày rõ vấn đề, phần này nên cơ câu thành hai phần nhó: Tóm tắt nội 

dung vụ việc và nhận định cùa Hội đổnn xét xứ.

* Tóm tắt nội (lung vụ việc:

Phán này plưii phán ánh được diễn biên cúa quan hệ lao động (hoặc 

quan hệ học nghé) có tranh chấp, sự kiện dẫn đến tranh chấp, quá trình giải 

quyêt tranh chấp (nếu có), yêu cầu cùa các đương sự và quan điểm của họ, 

quan điếm của những người tham gia tố tụng khác... V ì vậy, các sự kiện cần 

trình bày theo thứ lự thời gian đê đám báo viết neán gọn, đầy đù, rõ ràng, dễ 

hình dung...

Trong bán án lao động, thõng thường phán này có các nội (Խո հ  sau:

- Thời điếm người lao động bát dầu vào làm việc cho người sử dụng 

lao động, hình thức và thời hạn hựp đồng lao động (nếu có), công việc, mức 

lương các chế độ người lao độne được hướng, các thoá thuận khác (có liên 

quan dên tranh chấp)

- Các sự kiện làm thay đổi quan hộ của các bên (liên quan đến tranh 

chấp) và thời diêm xảy ra các sự kiện đó. V í dụ: Sửa đổi, bổ sung hợp đồng, 

ký hợp đổng mới, điều chuyển lao dộng, ký luật lao động...

- Sự kiện làm phát sinh tranh chấp: Người sử dụng lao động đơn 

phươne chấm dứt hợp đóng lao động, ký luật sa thải; người lao động đơn 

phương chấm dứt hợp đồnc lao độns (vi pham cam kết về thời gian làm 

việc bát buộc cho người sử dụng lao dộng sau khi được đào tạo m iễn phí); 

thời điếm xày ra sự kiện đó và cách lúái quyết vấn đc của các bén (thời 

gian báo trước, thú tục thi hành kỷ luật, thanh lý hợp đổng, trợ cấp thôi 

việc...).
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- Quá trình giải quyết tranh chấp trước khi khởi kiện: thương lượng, 

hoà giái. trọng tài (nếu có).

- Yêu cầu cụ thế và quan điểm của nguyên đơn;

- Yêu cầu và ý kiến bị đơn về yêu cầu của nguyên đơn;

- Yêu cầu của người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan (nếu có);

- Ý  kiến cùa người bào vệ quyền và lợi ích cho đương sự (nếu có);

- Ý  kiến của đại diện cóng đoàn (nếu có);

- Quan điểm giải quyết vụ án của Viện Kiếm sát (nếu có);

Lưu ý: Trong phần này, bản án không trình bày lại nhữim lơi khai 

giống nhau của các bên mà trình bày về các sự kiện đã được xác định, được 

chứng minh tại phiên toà.

* Nhận định của Hội đổng xét xứ:

Dựa trên những tình tiết đã được chứng minh (ở phần trên) bản án phả i 

thế hiện cách đánh giá chứng cứ, quan điểm áp dụng pháp luật... cùa Hội 

đồng xét xứ. Trên cơ sớ đó, bán án đưa ra nhận định về các yêu cầu cùa

đương sự: Cơ sở chấp nhận, mức độ chấp nhận hoặc lý do không chấp

nhận... Phạm vi nhận định phải hướng vào tất cả những vấn đề các đương sự 

tranh chấp, đã yêu cầu Toà án giải quyết. Thực tế, tuỳ thuộc vào tumg vụ 

tranh chấp, số lượng các ycu cầu và mối liên quan giữa các yêu cầu... mà 

bán án nhận định về các vân đề cần thiết theo những trình tự khác nhau. Tuy 

nhiên, những nội dunq chung nhất của phán nhận định trong bản án lao động 

thường tập trung vào nhũng vấn đề sau:

- Nhận định về tính hợp pháp cúa việc khởi kiện (khởi tố) va thẩm 

quyền xét xử của Toà án.

- Đánh uiá giá trị chứng minh của chứng cứ thõng qua sự phân tích về 

tính chân thực, khách quan, tính có căn cứ, tính liên quan trực tiếp dến vân 

đề tranh chấp... cùa các chứng cứ. Vấn đề này đậc biệt cán thiết khi các 

đương sự đưa ra những chứng cứ khác nhau về cùng một vấn đé.

- Nhận định về yêu cầu, ý kiến của nguyên đơn (có cơ sở đế cháp nhận 

hay không và mức độ chấp nhận - nếu có) thông qua việc viện dẫn các tình 

tiết thực tế (các thoả thuận trong họp đồng, căn cứ và thủ tục chấm dứt hợp 

đổng hoặc sa thải, lời khai của người làm chứng, kết luận của giám định, của 

Hội đổng định giá, của thanh tra lao động...) và đối chiếu với các quy định 

của pháp luật.

- Nhận định về ý kiến, yêu cầu (nếu có) cùa bị đơn (tương tự như trên).
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- Nhận định về yêu cầu. quan diêm của người có quyền, nghĩa vụ liên
quan.

- Nhàn định vể ý kiến, quan điếm áp dụng pháp luật cùa người bảo vệ 

quycn và lợi ích hợp pháp của các dương sự.

- Nhận định về ý kiến của công đoàn (nếu cán thiết).

- Nhận định về quan điểm của Viện Kiêm sát.

- Nhản dịnh về nghĩa vụ nộp án phí cùa dương sự.

L in i Ý: Trong phần này. bán án khôna trình bày lại các tình tiết vụ án 

mà chì viện dẫn nó làm căn cứ thực tê đê đưa ra nhận định. Các quy định 

làm căn cứ cho tùng nhận định phái được trích dẫn cụ thê. Những ý kiến 

giống nhau (V í dụ: ý kiến cúa đương sự và luật sư của họ) có thế gộp lại để 

đưa ra cùng một nhận định, về  cách thê’ hiện, bản án có thể nêu tên nhận 

định trước, sau đó dùng các căn cứ thực tế và pháp lý đẽ chứng minh cho 

nhận định đã nêu (phương pháp diễn dịch) hoặc từ việc phân tích đánh giá 

các căn cứ thực tê và điều luật được viên dần để đi đến kết luận vấn đề

(phương pháp quy nạp) hoặc kết hợp cá hai phương pháp đó.
4.2.3. Phần quyết định
Phán này bao gồm các quyết định của Hội dồng xét xử:

- Quyết định áp dụng các điểu khoản cụ thê của các vãn bản pháp luật 

hién hành trong lĩnh vực lao động, tố tụng lao động, án phí...

- Quyết định chấp nhận sự thoả thuận của các bên (nếu có).

֊ Quyết định về nội dung tranh chấp: Chấp nhận hay bác yêu cầu của 

đương sự và xác định quyền, nghĩa vụ cụ thế của họ.

- Quyết định về nghĩa vụ nộp án phí.

- Thông báo quyển kháng cáo.

L iù i ỷ: Các quyết định phải thống nhất với phần nhận định, phải cụ thể 

rõ ràng, chi hiểu một nghĩa. Bản án không nêu lại lý do của quyết định. Nếu 

có quyết định cấn thiết phải cho thi hành ngay thì phải ghi rõ trong bản án.

4.3. Bản án phúc thẩm

Về cơ bản, bản án phúc thẩm có cơ cấu giống bản án sơ thẩm. Tuy 

nhiên, trong một sô' phẩn có những nội dung khác cần phải lưu ý như sau:

Phàn tóm tắt nội dung vụ việc: Sau khi tóm tắt diễn biến quan hệ có 

tranh chấp và yêu cầu, quan điểm của các đương sự, bản án phúc thẩm phải 

có các nội dung:

- Tóm tắt nhận định của bản án sơ thâm (phần liên quan đến kháng
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cáo, kháng nghị).

- Nêu toàn bộ phần quyết định của án sơ thám.

- Tóm tắt việc kháng cáo, kháng nghị (người kháníỉ cáo, khánu nghị, 

thời điểm kháng cáo, kháng nghị, nội dung phạm vi, lý do khána cáo, kháng 

nghị...).
- Sau đó, bản án phúc thẩm tóm tắt ý kiến và cách giải quyết kháng 

cáo, kháng nghị của người bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của đương sự tại 

Toà án cấp phúc thẩm (nếu có).

- Quan điểm của đại diện Viện kiểm sát về kháng cáo, kháng nghị... 

(nếu có).

Phản nhận định của Hội đồng xét xử: Bản án phúc thẩm phái nhận 

định về các nội dung cơ bản sau:

- Nhận định về tính hợp pháp cúa việc kháng cáo, kháng nghị.

- Nhận định về các nội dung trong phạm vi kháng cáo, kháng nghị.

Trên cơ sở nhận xét về cách giải quyết tranh chấp (liên quan đến phạm

vi kháng cáo, kháng nghị) trong bản án sơ thẩm (chứng cứ đã đầy đú chưa, 

đánh giá chứng cứ đúng mức, hợp lý hay không, áp dụng pháp luật chính 

xác hay sai lầm...), bản án phúc thẩm kết luận có căn cứ chấp nhận kháng 

cáo, kháng nghị hay không. Nếu chấp nhận một phần hay toàn bộ kháng 

cáo, kháng nghị thì bản án phúc thấm phải chi rõ những thiếu sót, sai lám 

trong bản án sơ thẩm và the hiện những nhận xét, đánh giá hợp lý cùa Toà 

án cấp phúc thẩm về các chứng cứ (chứng cứ cũ và/hoặc mới) hoặc viện dần 

những quy định pháp luật chính xác hơn để giải quyết vấn đề bị kháng cáo, 

kháng nghị.

- Nêu tại cấp phúc thẩm, các bên thoả thuận được một phần nội dung 

kháng cáo, kháng nghị thì bản án cũng nhận định về điểu đó.

- Tương tự như bản án sơ thẩm, bản án phúc thẩm cũng phải nhận định 

vể ý kiến của người bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của đương sự, quan 

điểm giải quyết kháng cáo, kháng nghị của Viện kiểm sát. Điều đó đặc biệt 

cẩn thiết khi Hội đồng xét xử phúc thẩm không chấp nhận những ý kiến, 

quan điểm đỏ.

- Nếu việc chấp nhận một phần hoặc toạn bộ kháng cáo, kháng nghị có 

liên quan đến nghĩa vụ nộp án phí của đương sự thì bản án phúc thẩm cũng 

phải nhận định về điều đó mặc dù phần này không có trong nội dung kháng 

cáo, kháng nghị.
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Phán quyết dinh của hàn án phiu tluim:

Trên cơ sò các nhận định trên, phán quyết định viện dẫn cụ thể các 

quy định làm căn cứ cho việc giải quvêt kháng cáo, kháng nghị đê quyết 

định:

+ Về hình thức: Chấp nhận hay bác kháng cáo, kháng nghị, mức độ 

chấp nhận (một phần hay toàn bộ).

+ vể  nội dung: Các quyết định cụ thè giải quyết kháng cáo, kháng 

nghị; v í dụ:

- Xứ y án sơ thám.

- Các quyết định trong bán án sơ thẩm số.... của Toà án..... có hiệu

lực pháp luật.

- Về án phí phúc thẩm

Hoặc:

- Huý bản án sơ thẩm sô..... của Toà án...

- Giao hồ sơ vụ án cho Toà án......xét xứ lại theo thủ tục sơ thẩm.

Hoặc: Sửa một phần bản án sơ thẩm:

- Chấp nhận sự thoá thuận tự nguyện của....(nếu có).

- Xử....
- Các quyết định khác của bàn án sư thẩm không bị sửa có hiệu lực 

pháp luật.

- Về án phí sơ thẩm (nếu có).

551



H. XẾT xử PHÚC THẨM vụ An  la o  OỘNG
•  9

1. NHỬNG QUY ĐỊNH CHUNG VỂ XÉT x ử  PHÚC THAM v ụ  
Á N  LA O  Đ Ộ N G

Xét xừ phúc thẩm vụ án lao động là việc Toà án trên một cấp xét xứ lại 

vụ án lao động mà bản án, quyết định sơ thẩm chưa có hiệu lực pháp luật bị 

kháng cáo, kháng nghị.

1.1. Quyén kháng cáo, kháng nghị

1.1.ỉ .  Những người, tổ  chức sau đáy có quyến kháng cáo

- Đương sự (nguyên đơn, bị đơn, người có quyền lợi nghĩa vụ liẻn 

quan).

- Đại diện cùa đương sự bao gồm: đại diện theo pháp luật và đại diện 

theo uỷ quyền.

Đối với đại diện theo pháp luật thì người đại diện có quyền kháng cáo 

không cần sự đồng ý của người được đại diện. Tuy nhiên pháp luật tô' tụng 

lao động quy định người ỉao động từ đủ 15 tuổi có quyển tham gia tố tụng 

một cách độc lập. V ì vậy trong trường hợp người lao dộng đã đủ 15 tuổi mà 

không bị hạn chế vể năng lực hành vi thì không đặt ra vấn để phải có người 

đại diện.

Đại diện uỷ quyển phải là những người không bị pháp luật tô' tụng lao 

động cấm tham gia tố tụng với tư cách người, và chỉ được thực hiện hành vi 

tố tụng trong phạm vi được uỷ quyển. V ì vậy nếu người đại diện uỷ quyển 

kháng cáo thì toà phải xem giấy uỷ quyển để xác định phạm vi họ được uỷ 

quyển.

- Công đoàn đã khời kiện. Trong tranh chấp lao động tập thể, nếu công 

đoàn cơ sở của tập thể người lao động khởi kiện thì Ban chấp hành công 

đoàn có quyén kháng cáo. Nếu công đoàn cấp trên của công đoàn cơ sở khởi 

kiện thì ngoài công đoàn khởi kiện có quyén kháng cáo, Ban chấp hành công 

đoàn cơ sở cũng có quyển kháng cáo, vì theo Điểu 19 PLTTGQ CTCLĐ ,
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էաոԸ trườne hợp này Ban chấp hành công đoàn cư sở của tập thể lao động có 

lợ i ích cán được báo vệ phái tham eia tố tune với tư cách nguyên đơn.
1.1.2 Những cơ quan có quvén kháng nghị
- Viện kiểm sát cùng cấp với Toà án xét xử sơ thẩm vụ án lao động.

- Viện kiếm sát trên một cấp cứa Viện kiếm sát cùng cấp với Toà án 

xét xứ sơ thám vụ án lao động.
í . 1.3. Thù tục kháng cáo, kháng nghị

- Người khárm cáo phái làm (lơn kháng cáo. Trường hợp ngay tại phiên 

toà sơ thẩm, sau khi tuvên án đương sự đặt vấn đề kháng cáo bản án, thì chủ 

tọa phiên toà cần hướnu dẫn cho đươmi sự làm đơn kháng cáo.

- Viện kiếm sát kháng nahị phai bằng văn bản.

- Khárm cáo, kháng nghị phái ehi rõ:

+ Nội dung phấn quyết định của bán án. quyết định của Toà án cấp sơ 

thẩm bị kháng cáo, kháng nghị.

+ Lý do kháng cáo, kháng nghị.

-Ւ Yêu cầu của người kháng cáo. kháng nghị.
Ị. 1.4. Đ ố i tượng kháng cáo, kháng nghị

- Bán án sơ thẩm chưa có hiệu lực pháp luật.

- Quyết định tạm đình chỉ, đình chi việc giái quyết vụ án (trừ quyết 

định đình chi việc giải quyết vụ án với lý do đương sự rút đơn khởi kiện, 

Viện kiểm sát rút quyết định khời tô') của Toà án cấp sơ thấm chưa có hiệu 

lực pháp luật.

1.2. Thời hạn kháng cáo, kháng nghị

1.2.1. Thời hạn kháng cáo

Thời hạn kháng cáo là 10 ngày kê từ ngày Toà án tuyên án hoặc ra 

quyết định đối với đương sự hoặc đại diện cùa đương sự có mảt khi giải 

quyết vụ án.

Nếu đương sự vắng mặt và không có dại diện khi giải quyết vụ án thì thời 

hạn kháng cáo tính từ ngày giao bản sao bán án, quyết định cho đương sự.

Cẩn lưu ý: Pháp luật quy định giao bản sao bản án, quyết định cho 

đương sự tức là phải giao tận tay cho đương sự. Nếu Toà án giao cho người 

khác để nhờ họ chuyển cho đương sự thì phải tính từ ngày đương sự nhận 

được bản sao bàn án, quyết định cùa Toà án. V ì vậy, khi giao bản sao bản 

án. quyết định cho đương sự cần ghi rõ ngày, tháng, năm giao cho đương sự 

và yêu cầu đương sự ký xác nhận.
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Trường hợp đương sự khôna có mặt tại nưi cư trú thì thời hạn kháng 

cáo được tính từ ngày niêm yết bán sao bàn án. quyết định của Toà án tại trụ 

sở ủ y  ban nhân dàn xã, phường, thị trấn nơi đương sự cư trú hoặc nơi có trụ 

sở nếu đương sự là pháp nhàn.
1.2.2. Thời hạn kháng nghị
Thời hạn kháng nghị của Viện kiểm sát cùne cáp là 7 ngày, của Viện 

kiểm sát cấp trên một cấp là 10 ngày kế từ ngày Toà án tuyên án hoặc ra 

quyết định đối với trường hợp có mặt Kiểm sát viên khi giải quyết vụ án.

Trường hợp Kiểm sát viên cùng cấp không có mặt khi Toà án tuyên án 

hoặc ra quyết định thì thời hạn kháns nghị được tinh từ ngày Viện kiểm sát 

cùng cấp nhận được bản sao bản án, quyết định của Toà án.
1.2.3. Kháng  cáo, kháng ngh ị quá hạn

Thời hạn kháng cáo, kháng nghị dược tính ngày tròn, không tính ngày 

tuyên án, ngày nhận được bản sao bản án, quyết định, nạày niêm yết bán sao 

bản án, quyết định của Toà án. Nếu ngày cuối cùng của thời hạn kháng cáo 

kháng nghị rơi vào ngày chủ nhật, ngày lễ thì được trừ những ngày đó và 

được tính vào ngày làm việc tiếp theo ngày nghi đó.

Nếu đơn kháng cáo, quyết định kháng nghị gửi qua bưu điện thì ngày 

kháng cáo, kháng nghị được tính cãn cứ vào ngày bưu điện nơi gửi đóng dấu 

ở phong bì.
Kháng cáo, kháng nghị quá thời hạn vì trở ngại khách quan như: bão,

lụt, ách tấc giao thông hay do ốm đau thì thời hạn kháng cáo, kháng nghị

được tính lại từ đầu kể từ ngày trò ngại đó không còn nữa.

1.3. Thủ tục kháng cáo, kháng nghị

Kháng cáo, kháng nghị được gửi đến Toà án cấp sơ thẩm đã giải quyết 
vụ án. Nếu kháng cáo gửi đến Toà án cấp phúc thẩm thì Toà án cấp phúc thẩm 

phải chuyển đơn kháng cáo cho Toà án cấp sơ thẩm đã giải quyết vụ án.

Đương sự kháng cáo phải nộp tiền tạm ứng án phí phúc thẩm trong 

thời hạn kháng cáo; nếu không nộp tiền tạm ứng án phí phúc thẩm thì coi 

như không kháng cáo, trừ trường hợp được miền nộp một phần hay toàn bộ 

án phí.

Những trường hợp khi kháng cáo được miễn nộp tiền tạm ứng án phí:

+ Người lao động đòi tiền lương, bảo hiểm xã hội, tiển bồi thường tai 

nạn lao động, bệnh nghể nghiộp.

+ Người iao động đòi bồi thường thiệt hại hoặc khởi kiện vì bị sa thải,
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bị dưn phươnii chấm dứt hợp đổna lao động.

+ Ngoài những trường họị} trên, nếu niiười lao động có khó khăn về 

kinh tố được uý  ban nhân dân xã. phườim xác nhận thì có thể được miền nộp 

một phán hoặc toàn bộ tiền tạm ứng án phí phúc thẩm.

+ Công đoàn cơ sớ, công đoàn ngành, công đoàn cấp tính kháng cáo 

khôn Sỉ phải nộp tiền tạm ứng án phí phúc thẩm.

+ Viện kiếm sát kháng niỉhị không phai nộp tiền tạm ứng án phí phúc

thẩm.

1.4. Thủ tục chuvến hó sơ kháng cáo, kháng nghị và thông báo 

kháng cáo, kháng nghị

Trong thời hạn 7 ngày kế từ ngày nhận được kháng cáo đối với những 

trưừno hợp được miễn nộp tiền tạm íma án phí phúc thẩm, kháng nghị hoặc 

kế từ ngày người kháng cáo xuất trình biên lai nộp tiền tạm ứng án phí phúc 

thám. Toà án cấp sơ thẩm phải cửi kháng cáo, kháng nghị kèm theo toàn bộ 

hố sơ cho Toà án cấp phúc thám, đồng thời phải thông báo kháng cáo cho 

V iện kiểm sát cùng cấp, dương sự và nuưừi có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan 

đến kháng cáo. Nếu Viện kiểm sát kháng nghị thì Viện kiểm sát phải gừi 

bản sao kháng nghị cho đương sự có quyển lợi, nghĩa vụ liên quan đến 

kháng nghị.

Mọi trường hợp kháng cáo không đúng hạn, kháng cáo đúng hạn 

nhưng không nộp tiền tạm ứng án phí, khána cáo đúng hạn nhung nộp tiền 

tạm ứng án phí sau khi đã hết hạn kháng cáo đều bị coi là kháng cáo quá 

hạn. Trong trường hợp này Toà án cấp sơ thẩm không phải gửi hồ sơ vụ án bị 

kháng cáo lên Toà án cấp phúc thẩm, mà chỉ gửi đơn kháng cáo có kèm theo 

bán sao bán án sơ thắm và tài liệu xác minh của Toà án cấp sơ thẩm về lý do 

kháng cáo không đúng hạn, không nộp hoặc nộp tiền tạm ứng án phí phúc 

thẩm quá hạn. Nếu Toà án cấp phúc thẩm chấp nhận đơn kháng cáo quá hạn 

thì Toà án cấp sơ thẩm phải gửi ngay hồ sơ vụ án bị kháng cáo lên Toà án 

cấp phúc thẩm để giải quyết theo thú tục phúc thẩm.

1.5. Hậu quả của việc kháng cáo, kháng nghị và rút kháng cáo, 
kháng nghị

- Phần bán án, quyết định sơ thẩm bị kháng cáo, kháng nghị thì chưa 

có hiệu lực pháp luật nên không được thi hành.

- Đối với các quyết định về tiền lương, tiền bổi thường, trợ cấp do tai
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nạn lao động hoặc bệnh nghề nghiệp cho người lao động; những quyết định 

buộc thực hiện một hành vi nhất định như: buộc người sứ dụng lao động 

nhận người lao động trở lại làm việc,... nếu án sơ thẩm đã tuyên phải thi 

hành ngay, mà bị kháng cáo, kháng nghị thì chưa có hiệu lực pháp luật 

nhưng vẫn được thi hành.

- Phần bản án, quyết định không bị kháng cáo, kháng nghị thì có hiệu 

lực pháp luật.

- Trước khi mở phiên toà người kháng cáo, Viện kiểm sát kháng nghị có 

quyén rút một phẩn hoặc toàn bộ kháng cáo, kháng nghị. Nếu người kháng cáo 

rút toàn bộ kháng cáo. Viện kiểm sát rút toàn bộ kháng nghị thì Thẩm phán ra 

quyết định đình chỉ xét xử phúc thẩm, án sơ thẩm có hiệu lực pháp luật.

2. X É T  X Ử  P H Ú C  T H Ẩ M

2.1. Phạm vi và thời hạn xét xử phúc thẩm

2.1.1. Phạm vi xét xử  phúc thẩm
Toà án cấp phúc thẩm chỉ xem xét phần bản án, quyết định sơ thẩm có 

liên quan đến nội dung kháng cáo, kháng nghị. V ì vây nếu bản án, quyết 

định sơ thẩm bị kháng cáo, kháng nghị toàn bộ thì Toà án cấp phúc thẩm 

phải xem xét lại toàn bộ bản án, quyết định sơ thẩm đó. Nếu bản án, quyết 

định sợ thẩm chỉ bị kháng cáo, kháng nghị một phần thì Toà án cấp phúc 

thẩm chỉ xem xét phần bị kháng cáo, kháng nghị. Tuy nhiên trong trường 

hợp bản án, quyết định sơ thẩm chỉ bị kháng cáo, kháng nghị một phần 

nhưng giải quyết phần đó có liên quan đến các quyết định khác thì Toà án 

cấp phúc thẩm cũng cán giải quyết những quyết định đó.

V í dụ: Toà án cấp sơ thẩm tuyên:
1. Huỷ quyết định chấm dứt hợp đồng lao động số... ngày... tháng... 

năm của doanh nghiệp X.
2. Buộc doanh nghiệp X  nhận người lao động Y  trở lại làm việc.

3. Buộc doanh nghiêp X  phải bồi thường cho người lao dộng Y  những 

ngày không được làm việc tính từ ngày... tháng... nãm... đến ngày doanh 

nghiệp nhận người lao động Y  trở lại làm việc và mức lương... /tháng.

Doanh nghiệp X  kháng cáo không đồng ý nhận người lao dộng trở lại 

làm việc.
Trường hợp này dù doanh nghiệp X  không kháng cáo quyết định số 3 

nhưng nếu Toà án cấp phúc thẩm xét thấy quyết định chấm dứt hợp đổng lao
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dộng cùa doanh niỉhiệp X là đúniỉ nén phai huý quyết định buộc doanh 

nghiệp X  nhận na ười lao động Y  trờ lại làm việc thì phải giải quyết cả quyết 

đ ịn li sô 3 tức không buộc doanh nehiệp X  phái bồi ihường những ngày người 

lao động Y  khó ne được làm việc và phái giài quyết thêm vé chế độ trợ cấp 

thôi việc và các chế độ khác có liên quan đến việc đơn phương chấm dứt họp 

đồng lao dộng.
2.1.2. Thời hạn xét xứ  phúc thẩm.
Trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ do Toà án cấp sơ 

thám gửi đến, Toà án cấp phúc thám phái mớ phiên toà phúc thẩm.

Trườnu hợp vụ án có nhiều tình tiết phức tạp thì thời hạn đó là 30 ngày.

2.2. Chuán bị xét xử phúc thám.

Đô xét xử phúc thám đạt kết quá tốt thì khâu chuẩn bị xét xử có một ý 

nghĩa hét sức quan trọng. Trong quá trình chuấn bị xét xử Thẩm phán phải

làm những việc sau.
2.2.1. Nghién cứu hồ sơ vụ án.

Khác với việc nghicn cứu hổ sơ để xét xử sơ thẩm; khi nghiên cứu hổ 

sư đô xét xứ phúc thẩm trước hết Thẩm phán phái nghiên cứu bán án, quyết 

dịnh sơ thấm đế nám được nội dung vụ án, nhận định cúa bản án và các 

quyết định của cấp sơ thám. Tiếp dó Thám phán phải nghiên cứu đơn kháng 

cáo, quyết định kháng nghị đê xét xem bán án, quyết định sơ thẩm bị kháng 

cáo, kháng nghị những điếm gì; dối chiêu với các quy định của pháp luật tô' 

tụng xem Toà án cấp sơ thám có vi phạm tó tụng không; nếu có vi phạm thì 

vi phạm dó có nghiêm trọng dẫn đến việc huỷ bản án, quyết định sơ thẩm 

không; xem xét các chứng cứ có trong hồ sư, qua đó đánh giá xem việc thu 

thập chime cứ của Toà án cấp sơ thám đã dù chưa; việc đánh giá chứng cứ 
của Toà án cấp sơ thám có khách quan không. Trường hợp Toà án cấp sơ 

thám chưa thu thập đầy đú chứnỉỉ cứ hoặc các chúrne cứ đã được thu thập 

nhưng chưa được xác minh thì cẩn phải xem những chứng cứ đó có thể được 

bổ sunụ, xác minh trong phiên toà khônỉi hay phải tiến hành thu thập xác 

minh trước khi xét xử; Toà án cáp phúc thẩm tự thu thập, xác minh chứng cứ 

hay uỷ thác cho Toà án khác tiến hành xác minh, thu thập chứng cứ mới 

được bổ sung; xem xét xem Toà án cấp sơ thám đã áp dụng đúng pháp luật 

về nội (June chưa, từ đó định ra hirớna siái quyết có chấp nhận hay không 

chấp nhận kháng cáo, kháng nghị; nêu chấp nhận kháng cáo, kháng nghị thì 

huỷ hav sửa án sơ thám.
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2.2.2. Ra quyết định áp dụng biện pháp khấn cấp tạm thời
Trong quá trình chuẩn bị xét xứ. nếu đươnu sự hay Viện kiểm sát, 

công đoàn cơ sở hay côrm đoàn cấp trèn của côna đoàn cơ sở khởi kiện yêu 

cầu áp dụng các biện pháp khẩn cấp tạm thời để bảo vệ lợi ích cấp thiết của 

đương sự hay bảo đảm việc thi hành án, thì Thẩm phán cấp phúc thẩm có 

quyền căn cứ vào Điều 68, Điểu 43, Điểu 44 Pháp lệnh TTG Q CTCLĐ  để ra 

quyết định áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời, dó là:

- Tạm đình chỉ việc thi hành quyết định sa thái người lao động.

- Buộc naười sử dụng lao động tạm ứng tiến lương, tiền bồi thường, trợ 

cấp do tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp cho người lao động.

- Cấm hoặc buộc đương sự, tổ chức, cá nhân khác có liên quan thực 

hiện những hành vi nhất định nếu xét thấy cần thiết cho việc giải quyết vụ án 

lao động hoặc để bảo đảm cho việc thi hành án.
2.2.3. Ra quyết định tạm đình ch i hoặc đình ch ì g ia i quyết vụ án

Trong thời gian chuẩn bị xét xứ phúc thẩm, Thẩm phán cũng có quyển

ra quyết định tạm đình chỉ giài quyết vụ án theo trình tự phúc thẩm nếu vụ 

án xuất hiện những tình tiết quy định tại khoán 1 Điều 40 Pháp lệnh 

TTGQCTCLĐ .

Thẩm phán cũng có quyền ra quyết định đình chí giải quyết vụ án nếu 

có một trong các căn cứ quy định tại Điểu 41 khoán 1 Pháp lệnh:

2.3. Phiên toà phúc thẩm

2.3.1. Những người tham gia phién toà phúc thẩm
- Viện kiểm sát cùng cấp phái tham gia phiên toà phúc thẩm trong 

trường hợp Viện kiểm sát kháng nghị. Các trường hợp khác Viện kiêm sát có 

thể tham gia phiên toà khi thấy cần thiết. Trong những trường hợp Viện 

kiểm sát tham gia phiên toà phúc thẩm thì Toà án cấp phúc thẩm phải gứi hồ 

sơ cho Viện kiểm sát nghiên cứu trong thời hạn 5 ngày.

- Đương sự kháng cáo, công đoàn khởi kiện, đại diện người sứ dụng 

lao động, người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan đến việc giải quyết kháng 

cáo, kháng nghị phải được triệu tập tham gia phiên toà.

- Người giám định, người làm chứng, người phiên dịch khi dương sự 

yêu cầu và Toà án thấy cần thiết cho việc giải quyết kháng cáo, kháng nghị.
2.3.2. Các trường hợp hoãn phiên toà
- Kiểm sát viên phải tham gia phiên toà hoãc có yêu cầu tham gia 

phiên toà vắng mặt.
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- Các đư(Tng sự (nguyên đơn. bị đơn. imười có quyền lợi, nahĩa vụ liên 

quan dến việc giai quyết kháng cáo, khán” nehị), dại diện công đoàn khởi 

kiện đã được triệu tập dcn phiên toà một cách hợp lệ mà vắng mặt có lý do 

chính dáng như bị ốm, đi công tác xa chưa vé kịp... Trường hợp những người 

này vans: mặt khónc có lý do nhưng toà cũng không xác định được họ có 

nhặn dược giấy triệu tập cùa toà hay khôim thì Hội đồng xét xử cũng phải 

hoãn phiên toà. Nêu đương sự vắng mặt tại phiẽn toà nhung họ yêu cầu toà 

xử váng mặt, thì khỏna phái hoãn phiên toà.

Người ttiám định, naười phiên dịch, ne ười làm chứng đã được toà 

triệu tập mà váng mặt có lý do, nếu toà thấy việc váng mặt họ ảnh hưởng đến 

việc ciái quvết kháng cáo, kháns nahị.

- Pháp lệnh TTG Q CTCLĐ  không quy định phải hoãn phiên toà khi 

vắng mặt luật sư, nhưníi pháp luật cho phép luật sư được tham gia ở bất kì 

giai đoan tố tụng nào khi có yêu cầu cua đương՝sự, vì vậy nếu phiên toà phúc 

thẩm vắng mặt luật sư. mà đương sự yêu cầu có mặt luật sư đê’ bảo vệ quyền 

lợi cho họ, thì Hội đồng xét xử cần phải hoãn phiên toà.
2.3.3. Thủ tục bắt đầu phiên toà phúc thẩm
Trước khi Hội đồng xét xứ vào phòng xứ án thì Thư ký phiên toà phái 

ổn định chỗ ngồi cho những người tham gia phiên toà, kiểm tra sự có mặt, 

vắng mặt cúa các đương sự và những người được triệu tập đến phiên toà, phổ 

biến nội quy phiên toà. Khi Hội đổng xét xử vào, thư k í yêu cầu mọi người 

đứng dậy. Khi tất cả mọi người tron» phòne xứ án đã đứng dậy, chủ tọa mời 

mọi người neồi và tuyên bỏ khai mạc phiên toà.

- Chú tọa phiên toà yéu cầu thư kí báo cáo sự có mặt, vắng mặt của 

những người được triệu tập đến phiên toà.

- Hội đồng xét xứ giải quyết những trường hợp vắng mặt đương sự, 

luật sư, người giám định, người phiên dịch, người làm chứng; nếu không 

phái hoãn phiên toà thì chủ tọa phiên toà kiểm tra căn cước của những người 

được triệu tập đến phiên toà, giái thích quyền và nghĩa vụ của họ tại phiên 

toà. Tại phiên phúc thẩm, đương sự có các quvén và nghĩa vụ sau:

+ Nguyên đơn có quyền rút đơn khơi kiện, người kháng cáo có quyền 

rút kháng cáo.

+ Các đươrm sự có quyền hoà giái với nhau đc giải quyết vụ án.

+ Có quyền yêu cầu áp dụng các biện pháp khẩn cấp tạm thời.

+ Có quyén mời luật sư. n«ười hào chữa đê báo vệ quyền lợi cho mình.
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+ Có quyổn tranh luận tại phiên toà.

+ Có quyền xin thay đổi thành phấn Hội đồnc xét xử, Kiếm sát viên,

Thư ký phiên toà, người giám dịnh, neười phiên dịch (nếu có).

+ Có nghĩa vụ tuân thủ nội quv phòng xử án.

- Chú tọa giới thiệu thành phần Hội đổng xét xử, Kiểm sát viên, Thư

ký phiên toà, người giám định, người phiên dịch (nếu có). Nếu có ý kiến yêu 

cầu thay đổi thì Hội đồng xét xứ xem xét, quyết định chấp nhận hay không 

chấp nhận. Nếu chấp nhận mà không có người thay thế ngay thì Hội dồng 

xét xử hoãn phiên toà.

- Nếu phiên toà có người giám định, nsười phiên dịch, níiười làm 

chứng thì chủ tọa phiên toà giải thích cho họ biết quyén và nghĩa vụ của họ 

và yêu cầu họ phải cam đoan làm tròn trách nhiệm.
2.3.4. Hoà g iả i tại phiên toà
Theo khoán 1 Điểu 70 Pháp lệnh thì tại phiên toà phúc thẩm, Hội dồng 

xét xử cũng tiến hành hoà giải trước khi bước vào giai đoạn xét hòi.

Khác với phiên toà sơ thẩm, tại phiên toà phúc thám, trước khi hoà giái 

chủ tọa tóm tắt nội dung vụ án, quyết định của bán án sơ thám và nội dung 

kháng cáo, kháng nghị.

Hội đổng đi sâu vào việc hoà giải những quyết định của bản án sơ 

thẩm bị kháng cáo, kháng nghị, vì những phần không bị kháne cáo, kháng 

nghị không thuộc đối tượng hòa giải. Tuy nhiên nếu các đương sự thoá thuận 

được với nhau mà sự thoả thuận đó thay đổi toàn bộ quyết định cùa án sơ 

thẩm thì toà vẫn chấp nhận. Nếu các đương sự hoà giải được với nhau. Hội 

đồng xét xử lập biên bản hoà giải thành, có chữ ký của các đương sự và các 

thành viên của Hỏi đồng xét xử; Hôi đổng xét xử ra quyết định công nhận sự 

thoả thuận của các dương sự. Quyết định này phái có chữ ký của các thành 

viên Hội đồng xét xử.
2.3.5. Xét hỏ i tại phiên toà phúc thẩm
vể  nguyên tắc, Hội đổng xét xử phải thám tra lại tất cá các chứng cứ 

mà Toà án cấp sơ thẩm đã thu thập để đánh giá tính hợp pháp, tính chính 

xác, khách quan của các chứng cứ đó. Tuy nhiên khác với xét hỏi tại ph ên 

toà lao động sơ thẩm, Hội đồng xét xử cần đi sâu thẩm tra các chứng cứ, các 

sự kiện, tài liệu có liên quan đến việc giải quyết kháng cáo, kháng nghị: vì 

vậy Hội đồng xét xử không nhất thiết phải hỏi tuần tự tất cả các yêu cầu của 

nguyên, bị đơn, người có quyền lợi nghía vụ liên quan, mà có thê hỏi nịay
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những vấn dế liên quan dến việc giải quyót kháne cáo kháng nghị. Do đó 

Hội đổnsi xét xử có thể hoi neười kháng cáo trước.

('hú tọa là rmưừi chú dộng xét hói tại phiên toà. các thành viên khác 

của Hói đổng xét xử cần chú ý lán" nẹhe. theo dõi diễn biến của phicn toà 

để hói bổ sung những điều chù tọa chưa làm rõ hoặc những điều chủ tọa bỏ 

sót.

Tront! quá trình xét hòi, Hội done phái làm rõ được những nội dung 

kháng cáo. kháns nghị. Nếu các đương sự trá lời mâu thuẫn nhau, cần yêu 

cầu họ lý siải sự mâu thuẫn đó, hay đối chiếu naav chứng cứ. những tài liệu 

vật chứne đã thu thập được đế làm rõ sự thật khách quan của vụ án.

Trường hợp các đươns sự khai khác với lời khai tại phiên toà sơ thám, 

chủ tọa buộc họ phải lý giải để tìm ra sự màu thuẫn.
2.3.6. Tranh luận tại phién toà phúc thẩm
Phẩn tranh luận tại phiên toà phúc thẩm cũng giông như tranh luận tại 

phiên toà SƯ thẩm. Hội đồn 2 xét xừ chú trì đê các đương sự hay luật sư cúa 

họ (nếu có) đưa ra các chím՞ cứ, những cơ sở pháp lý đê báo vệ nhữníi 

quvền, lợi ích cúa họ liên quan đến việc khán՞ cáo, kháng nchị. Các đươns 

sựcũníi có quyền đưa ra nhữns phương án đế siàì quyết vụ án.

Sau khi các đương sự, luật sư đã tranh luận với nhau. Kiểm  sát viên 

phat bicu hướng giải quyết vụ án.
2.3.7. N gh ị án
Những vấn đé cần nehị hàn khi nuhị án:

- Toà án cấp sơ thẩm xác định quan hộ pháp luật đang tranh chấp đúna

hav sai.

- V iệc xét xừ sơ thẩm có vi pham các quy định cùa pháp luật tố tụng 

khỏng. Nếu có thì vi phạm những quy định nào?

- Toà án cấp sơ thám dã thu thập đú chím2  cứ chưa? V iệc đánh giá 

chưng cứ như thế nào?

- Toà án cấp sơ thâm áp dụng pháp luật đúng hay sai. Cách giải quyết 

của cấp phúc thám đã đúna với sự thật khách quan của vụ án chưa.

- Về án phí lao động sơ tham, quyết định của Toà án cấp sơ thẩm đúng 

ha՝ sai. Nếu phái sửa án sơ thấm thì có phái sửa án phí sơ thắm không.

- Á n  phí phúc thẩm.

Tir cơ sớ nghị bàn trên. Hội dồne xét xứ căn cứ vào Điều 70 Pháp lệnh 

TTuQ CTCLĐ  đê’ ra một tronsĩ những quyết định sau:
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a. Bác kháng cáo, kháng nghị và giữ nguyên các quyêt định cúa tản 
án, quyết định sơ thẩm.

b. Sửa một phần hoặc toàn bộ quyết định của bản án, quyết định sơ 

thẩm khi:

+ Nội dung trái pháp luật, không phù hợp với hồ sơ vụ án.

+ Có chứng cứ mới cho thấy bản án, quyết định sơ thẩm trái pháp liệt, 

không đúng với sự thật khách quan của vụ án.

c. Huỷ bản án, quyết định sơ thẩm và chuyên hồ sơ vụ án cho Tơàán 

cấp sơ thẩm xét xử lại trong những trường họp vi phạm nghiêm trọng về ihủ 

tục tô' tụng hoặc việc xác minh thu thập chứng cứ không đầy đù mà Toàán 

cấp phúc thẩm không thể bổ sung được.

d. Tạm đình chỉ việc giải quyết vụ án hoặc đình chỉ giải quyết vụ án chi 

vụ án có một trong các trường hợp quy định tại khoản 1 Điều 41 Pháp lệnh.
2.3.8. Những trường hợp toà phúc thẩm ra quyết định không p tả i 

mở phiên toà

Hội đồng xét xử phúc thẩm không phải mở phiên toà, không phải trệu 

tập đương sự trong các trường hợp sau:

- Xét kháng cáo, kháng nghị quá hạn

- Xét kháng cáo, kháng nghị vể phần án phí

- Xét kháng cáo, kháng nghị những quyết định của Toà án cấp sơ thẩn.

Trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày nhận được kháng cáo, kháng n>hị

Toà án cấp phúc thẩm phải ra quyết định giải quyết. Hội đồng xét xử :ấp 

phúc thẩm có quyền:

- Bác hay chấp nhận kháng cáo, kháng nghị quá hạn. Nếu Toà án :ấp 

phúc thẩm chấp nhận kháng cáo, kháng nghị quá hạn thì Toà án cấp sơ thím 

phải gửi ngay hồ sơ vụ án lẻn Toà án cấp phúc thẩm.

- Bác kháng cáo, kháng nghị giữ nguyên quyết định về án phí sơ thản.

- Sửa phần án phí sơ thẩm

- G iữ nguyên hoặc sửa, hoặc huỷ các quyết định sơ thẩm.

3. NHỬNG CÔNG VIỆC SAU KHI XÉT x ử  PHÚC THAM
•

Trong thời hạn năm ngày kể từ ngày ra bản án, quyết định. Toà án :ấp 

phúc thẩm phải gửi bản sao bản án, quyết định phúc thẩm cho đương sự, 

công đoàn đã khởi kiện, đại diện người sử dụng lao động, những nguờ có 

quyền lợi, nghĩa vụ liên quan đến kháng cáo, kháng nghị và Viện kiểm sá.
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III. K f NĂNG GIẢI QUYẾT MỘT sô vụ ÁN cụ THỂ

1. KỶ NĂNG XÉT XỬ CÁC v ụ  ÁN LAO ĐỘNG CÓ YEU Tố  
N Ư Ớ C  N G O À I

1.1. Tranh chấp lao động có yếu tỏ nước ngoài

Đế xác định các tranh chấp lao động có yếu tố nước ngoài, Thẩm phán 

cân cứ vào quy định tại Điều 3, mục 5 chương 11 (các Điều từ 131 đến 135 

của BLLĐ).

Theo quy định tại các Điểu luật nèu trên, yêu tố nước ngoài trong quan 

hệ lao động thuộc phạm vi điều chính cùa B LLĐ  là:

- Người lao động là người nước ngoài làm việc tại Việt Nam cho đơn 

vị sứ dụng lao động là doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân Việt Nam;

- Người sứ dụng lao động là người nước ngoài, bao gồm các cơ quan, 

tổ chức, cá nhân nước ngoài hoặc quốc tê tại Việt Nam;

- Có người nước ngoài góp vốn và tham gia quản lý lao động;

- Họp đồng lao động được thực hiện ớ nước ngoài.

Theo các dấu hiệu nêu trên các tranh chấp lao động có yếu tố nước 
ngoài bao gồm các loại tranh chấp sau:

1.1.1. Tranh chấp lao độn ẹ íịiữơ nqười lao động nước ngoài với người 

sử dụng lao động là các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân Việt Nam, trên lãnh 
thổ Việt Nam.

Người nước ngoài là người không có quốc tịch Việt Nam, được cơ 

quan Nhà nước có thẩm quyền của V iệt Nam cấp giấy phép lao động tại Việt 

Nam.

Đối với những vụ tranh chấp mà khi Toà án thụ lý đơn kiện, người lao 

động nước ngoài không có giấy phép lao động (do chưa làm thủ tục xin cấp 

giấy phép hoặc đã làm thủ tục nhưng chưa được cấp giấy phép) thì Toà án 

vẫn thụ lý giải quyết. Thanh tra lao động có trách nhiệm xem xét và xử lý vi 

phạm hành chính theo quy định của pháp luật.
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1.1.2. Tranh chấp lao độnạ íỊÌữa ntỊưìri lao ւէօս՚Հ Việt Num với nguời sứ 

clụnạ lao clộnq là doanh nghiệp có vốn đầu tư nước niỊoài tại Việt Nam. (Các 

doanh nghiệp được thành lập theo luật đầu tư nước ngoài tại Việt Nam. 

doanh nehiệp trong khu chế xuất, khu công nghiệp) như: doanh nghiệp liên 

doanh, doanh nghiệp 100% vốn nước ngoài, doanh nshiệp thành lập trên cơ 

sở hợp đồna xây dựng - kinh doanh - chuyển giao, hợp đồng xây dims - 

chuyển giao - kinh doanh, hợp đồng xây dụng - chuyển aiao áp dụnu cho 

đầu tư nước ngoài.

I . ì .3. Tranh chấp lao cỉộnq ẹiữa người lao dộnq Việt Nam với nẹười sử 

էհւոՀ lao độn'Հ là cá nhân nạuời nước nạoài. cơ qucrn, tổ chức nước nụoùi 

hoặc quốc tê trên lãnh thổ Việt Nam.
Người sử dụng lao động là cá nhân người nước ngoài là trường hợp 

người nước ngoài vào Việt Nam đê' hoạt động trên các lĩnh vực khác nhau; 

do dó có thể là người nước nsoài được cấp giây phép lao độne để làm việc 

tại các doanh nsihiệp, cơ quan, tổ chức của Việt Nam nhưng có thuê lao 

độniỉ eiúp việc là người Việt Nam hoặc cũng có thê là cá nhân người nước 

ngoài không thuộc đối tượng phải có aiấy phép lao động.

Cơ quan, tổ chức nước ngoài hoặc quốc tế có thể là vãn phòng đại 

diện, chi nhánh cứa nước ngoài, các tổ chức chính trị. chính trị xã hội. các cơ 

quan lãnh sự. ngoại giao, các tổ chức kinh tế của nước nsoài hoặc quốc tế 
hoạt động tại Việt Nam.

ì  A .4. Tranh chấp lao íỉộniỉ íỊÌữa ni>ười lao cỉộníỊ Việt Nam với tổ chức 

kinh tế đưa người lao động Việt Nơm đi làm việc có thời hạn à  nước ngoài 

mà có liên quan đến việc thực hiện hợp dổníỊ di lùm việc ớ nước ngoài՛, cụ 

thể là các trường hợp sau:

- Tranh chấp có liên quan đến thời hạn của hợp đồng đi làm việc ử 

nước ngoài;

- Tranh chấp về khoản tiền đặt cọc, phí dịch vụ, quyền lợi về báo hiếm 
xã hội và các quyển lợi khác của người lao động khi hoàn thành hợp đổng ớ 

nước ngoài;

֊ Tranh chấp về nghĩa vụ bổi thườnc của người lao động do vi phạm 

hợp đổng đi làm việc ở nước neoài.

1.1.5. Tranh chấp lao động giữa nẹười lao dộng Việt Nơm với người ỉử  

dụnq lao dậnՀ là doanh nghiệp Việt Nam nhận thầu, khoán cóng trình ở  

nước nẹoài theo quv định tại khoản 2 Điều 134 BLLĐ. Đây là trường hcrp
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tiranh chấp phát sinh trong quan hê lao dộne giữa các bẽn Việt Nam VC việc 

tlhực hiện hợp đổne lao động ớ nước neoài.

1.1.6. Tranh chấp lao (1ỘI11Ị 1ụữa người lao dộnq Việt Nam với người sử 

Ժ աոհ lao ԺՕՈՀ là cóng dân Việt Nam xciy ra ử nước ngoài. V í dụ người Việt 

Nam đang lao động, công tác. học tập ớ nước ngoài có thuê người lao động 

V iệ t Nam giúp việc; khi có tranh chấp về lao động thì được coi là tranh chấp 

lao động có yếu tố nước naoài và thuộc thẩm quyền giái quyết cùa Toà án 

V iệ t Nam.

Tất ca các trường hợp tranh chấp nêu trên được coi là tranh chấp lao 

động có yếu tô nước ngoài, thuộc thám quyền giải quyết cùa Toà án Việt 

Nam theo thủ tục giải quyẽi các tranh chấp lao động; irìr trường hợp điều 

ước quốc tê mà Việt Nam ký kết hoặc tham cia có quy định khác thì áp dụng 

theo diều ước đó.

1.2. Xác định tư cách đưưng sự

1.2.1. Tư cách đương sự

- Ntíười lao dộna, hoặc người sứ dụng lao động là cá'nhân người nước 

ngoài phái đủ 18 tuổi.

- Người sử dụng lao động là cơ quan, tổ chức nước ngoài hoặc quốc tế 

thì cơ quan, tổ chức đó là đương sự trong vụ án.

Khi xác định tư cách đương sự trong vụ án lao dộng có yếu tố nước 

ngoài: Thấm phán chú ý một số điểm sau:

- Trong tranh chấp lao độne giữa người lao động với người sứ dụng lao 

động là doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài thì doanh nghiệp là đương 

sự trong vụ án chứ không phài là chủ doanh nghiệp.

• Doanh nghiệp 100% vốn nước ngoài là pháp nhân Việt Nam do đó 
nếu có tranh chấp với người lao động, kể cả lao động Việt Nam hay người 

lao động nước ngoài thì pháp nhủn đó là đương sự trong vụ án chứ không 

phải là chú sở hữu tài sán của doanh nghiệp.

- Trường hợp chi nhánh của tổ chức nước ngoài hoặc quốc tế có nhiều 

vãn phòng đại diện; khi có tranh chấp giữa văn phòng đại diện với người lao 

động Việt Nam thì đương sự trong vụ án phải là người sử dụng lao động tức 

là cơ quan, tổ chức có thẩm quyền tuyển dụng lao động. Nếu vãn phòng đại 

diện tuyổn dụng quản lý và sử dụng lao động thì vãn phòng mới là đương sự 
trong vụ án.

- Trong cơ cấu tổ chức của doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài
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(đặc biệt là doanh nghiệp 100% vốn nước ngoài) thường có Tổng Giám dốc, 

các Phó Tổng Giám đốc, các Giám đốc chuyên trách như: Giám đốc tài 

chính, Giám đốc điều hành, Giám đốc nhân sự, Giám đốc sản xuất...; Thẩm 

phán cần chú ý cản cứ vào điều lệ của doanh nghiệp, Nghị quyết của Hội 

đồng quản trị hoặc các biên bản phân công, phân cấp quản lý để xác định 

đúng tư cách đương sự và người có thẩm quyền đại diện cùa doanh nghiệp.

- Trong các tranh chấp về hợp đồng đưa người lao động V iệt Nam đi 

làm việc có thời hạn ở nước ngoài mà do tổ chức kinh tế khởi kiện thì người 

lao động là bị đơn. Nếu tranh chấp có liên quan đến nghĩa vụ bồi thường 

thiệt hại mà có người bảo lãnh tài sản thì người bảo lãnh tài sản tham gia tô' 

tụng với tư cách là người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan.

Trong trường hợp tổ chức kinh tế khởi kiện đòi thực hiện nghĩa vụ cùa 

người bảo lãnh thì người bảo lãnh là bị đơn. Tranh chấp này không áp dụng 

thủ tục giải quyết các tranh chấp lao động để giải quyết.
1.2.2. Vê người đại diện của đương sự.
- Đương sự là cá nhân có thể tự mình hoặc uỷ quyền bằng văn bán cho 

người khác tham gia tố tụng;

- Người sử dụng lao động là cơ quan, tổ chức thực hiện quyền nghĩa vụ 

tô' tụng thông qua người đại diện theo pháp luật hoặc theo uỷ quyển.

Đại diộn theo pháp luật của cơ quan, tổ chức là những người đã được 

nêu tại điểm 1 Mục 3 của Thông tư số 21/TT-LĐTBXH  ngày 12/10/1996 

của Bộ lao động - thương binh và xã hội hướng dẫn thực hiện một sô điều 

của Nghị định sô' 198/CP ngày 31/12/1994 của Chính phủ.

Người đại diện của vân phòng đại diện, chi nhánh nước ngoài là người 

đứng đầu của văn phòng đại diên hoăc chi nhánh được ghi trong giấy phép 

đảt vàn phòng đại diện hoặc chi nhánh.

Trường hợp có thay đổi người đứng đầu của văn phòng đại diện hoặc 

chi nhánh thì phải có xác nhận của cơ quan Nhà nước có thẩm quyển vể việc 

thay đổi đó.

- Trong trường hợp đương sự uỷ quyền cho người khác tham gia tố 

tụng thì việc uỷ quyền phải tuân theo các quy định tại Điéu 22 

PLTTG Q CTCLĐ . Nếu văn bản uỷ quyển được lập ở nước ngoài thì phải có 

chứng thực của cơ quan đại diện ngoại giao hoặc lãnh sự Việt Nam ở nước 

sở tại.

Được coi là vản bản uỷ quyển trong các trường hợp sau đây:
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+ Vãn bản uỷ quyền tham gia tố tụng đôi với một vụ án;

+ Văn bản phàn công công tác. trong đó đã phân công cụ thể lĩnh vực 

đảm nhiệm, công việc phụ trách;

+ Điều lệ tổ chức và hoạt dộng, trong đó đã quy định cụ thể quyền 

hạn, trách nhiệm của mỗi một cá nhân lãnh đạo;

+ Quyết định đặt vãn phòng đại diện, chi nhánh hoặc bộ phận trục 

thuộc cúa doanh nghiệp, trong đó đã quy định rõ nhiệm vụ, quyền hạn cụ thể 

của người đứng đầu vãn phòng đại diện, chi nhánh hoặc bộ phận trực thuộc.

1.3. Thẩm quyền của Toà án

1.3.1. Thẩm quyén theo vụ việc
- Các tranh chấp nêu tại phần 1 trên đây được coi là tranh chấp lao 

động có yếu tố nước ngoài thuộc thẩm quyén giái quyết của T A N D  theo thủ 

tục giải quyết các tranh chấp lao động.

- Các tranh chấp đó phải phát sinh từ hợp đồng lao động hoặc hợp 

đổng đưa người lao động Việt Nam đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài.

- Các tranh chấp sau đây không thuộc thẩm quyển giải quyết của Toà 

án theo thú tục giải quyết các tranh chấp lao động:

+ Tranh chấp giữa các bén đều là người nước ngoài gồm. Tranh chấp 

giữa người lao động nước ngoài với văn phòng đại diện, chi nhánh nước 

ngoài; với cơ quan, tổ chức khác của nước ngoài hoậc quốc tế tại Việt Nam. 

Tranh chấp giữa người lao động nước ngoài với tổ chức nước ngoài nhận 

thầu khoán công trình tại Việt Nam. Tranh chấp giữạ người lao động nước 

ngoài với chủ sở hữu doanh nghiệp 100% vốn nước ngoài, với bên nước 

ngoài trong hợp đồng liên doanh tại Việt Nam; trừ trường hợp người lao 

đồng nước ngoài có ký kết hợp đồng lan dỏng với doanh nghiộp 100% vốn 

nước ngoài hoậc doanh nghiệp liên doanh, thì khi có tranh chấp Toà án mới 

thụ lý giải quyết.

+ Tranh chấp giữa người lao động Việt Nam đi làm việc có thời hạn ờ 

nước ngoài với đơn vị sử dụng lao động nước ngoài, ở nước ngoài;
1.3.2. Thẩm quyển theo cấp Toà án
- Tranh chấp lao động có yếu tố nước ngoài thuộc thẩm quyển giải 

quyết của Toà án cấp tỉnh.

Ở Toà án cấp huyện, khi nhận được đơn kiện mà thấy có yếu tố nước 

ngoài thì chuyển đơn cho Toà án cấp tỉnh và thông báo cho đương sự biết để 

liên hệ giải quyết.
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1.3.3. Thẩm quyền của Toà án theo lãnh thổ và theo sự lựa chọn 
cùa nguyên dơii

- Nếu các bôn không có sự thoa thuận về việc lựa chọn Toà án dô giải 

quyết vụ tranh chấp thì Toà án có thẩm quyền xét xứ sơ thấm vụ án là Toà 

án nơi bị dơn làm việc hoặc cư trú. Nếu bị dơn là pháp nhãn thì Toà án có 

thẩm quyén là Toà án nơi pháp nhân có trụ sớ chính, trừ trườnc hợp pháp 

luật có quy định khác.

- Trường hợp cơ quan, tổ chức nước ngoài hoặc quốc tế tại Việt Nam 

có nhiều chi nhánh, vãn phòng đại diện ở các đơn vị hành chính khác nhau; 

nếu có tranh chấp phát sinh tại chi nhánh hoặc vãn phòng dại diện thì 

nguyên đơn có quyền được khởi kiện tại Toà án nơi cơ quan tổ chức có trụ 

sở chính hoặc Toà án nơi có chi nhánh, văn phòng đại diện.

1.4. Tiếng nói, chữ viết trong vụ án lao động có yếu tò nước ngoài

- Tiếng nói. chữ viết dùng trong quá trình giải quyết vụ án lao động là 

tiếng Việt.

- Người tham eia tô' tụniỉ có quyén dùng tiếna nói, chữ viết cứa dàn tộc

mình.

- Người nước ngoài khi tham gia tố tụng có thế dùng tiếng V iệt hoặc 

tiêng nước ngoài; nếu dùng tiếng nước ngoài thì phái có và phiên dịch.

- Người nước ngoài có thê sử dụng người phièn dịch của họ nếu được 

Toà án chấp nhận; nêu họ không có người phiên dịch thì Toà án mừi người 

phiên dịch và người được phiên dịch phải trả tạm ứng phiên dịch; người thua 

kiện phải chịu khoản chi phí phiên dịch.

- Người phiên dịch thực hiện quyền và nghĩa vụ cứa người tham gia tố 

tụng theo quy định của pháp luật.

1.5. Nghiên cứu hồ sơ vụ án

Hồ sơ vụ án có yếu tố nước ngoài có một số đặc điểm sau dây mà

Thẩm phán cần phải chú ý khi nghiên cứu hồ sơ vụ án:
- Có nhiều tài liệu bàng tiếng nước ngoài: dó là các tài liệu vé tổ chức

hoạt động của đơn vị sử dụng lao động như hợp đồng liên doanh, điều lệ

doanh nghiệp, các biên bản họp của một Hội đồng quản trị, Ban điểu hành... 

các tài liệu về tư cách pháp lý của người đại diện tham gia tố tụng như: hộ 

chiếu, visa, giấy phép lao động, quyết định bổ nhiệm... các tài liệu có lièn 

quan làm chứng cứ để bảo vệ quyền lợi của đương sự như các giấy tờ, thư, 

fax, chứng từ sổ sách vé lương, chấm công lao động...
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v é  neuvên tác dương sự phai nộp cho Toà án kèm theo bán tiếng 

VLệt hoặc ban dịch. Kh i tiếp nhận. Thám phán phải kiếm tra và yêu cầu 

dưưiiii sự thực hiện. Kh i nghiên cứu hồ sơ. Thám phán phải kiểm tra, đối 

chiêu, nếu tài liệu nào khôn» có bán dịch hoặc bán dịch không có chứng 

thực hợp lệ thì phải yêu cầu đương sự bố sung. Nếu đương sự không nộp 

bản dịch bằng tiếnn V iệt thì tài liệu đó không được sử dụng như chứng cứ 

trong vụ án.

Riêng đối với hợp đổng liên doanh, điều lệ công ty liên doanh và các 

hợp đổrm hợp tác đầu tư khác, thì bắt buộc đương sự phải nộp bán tiếng 

Việt. Nếu là bán sao thi phái có cóng chứng hợp lệ.

- Trong các doanh nghiệp có vòn đáu tư nước ngoài, cơ quan tố chức 

nước naoài hoặc quốc tế thường ban hành nhiều loại vãn bàn đa dạng về 

hình thức và vé nội dung thì quy định khá cụ thê về chế độ lao động; có tài 

liệu được cỉãne ký nhưng cũng có những tài liệu không được đãng ký hợp lệ 

tại cư quan Nhà nước có thám quyền. Khi nshièn cứu hổ sơ vụ án, Thám 

phán phái nghiên cứu thận trọng, ti mý tất cả các tài liệu có liên quan trong 

hồ sơ dê làm cơ sở cho việc đánh giá chứng cứ.

- Trontỉ nhiều trường hợp, người sử dụng lao động nước ngoài ký kết 

hợp đồng lao động khôna theo mẫu do Bộ Lao động - thương binh và xã hội 

phát hành; nội dung cứa hợp đồng có điéu khoán mà pháp luật Việt Nam 

chưa quy định, sứ dụng nhiều từ, ngữ khónti phổ biến.

Đối với trường hợp này, việc xác định và đánh giá chứng cứ của Thẩm 

phán phái hết sức thận trọng, phái kết hơp nghiên cứu các chứng cứ khác 

như lời khai, vãn bán trá lời dế làm rõ ván dề cần xem xét, khỏnc được suy 

đoán chù quan hoặc giái thích tuỳ tiện. Nếu trong hợp dồng lao động, các 

bên có những thoả thuận mà pháp luật Việt Nam chưa quy định, thì việc 

đánh giá chứns cứ phái dựa trên nguyên tác là không trái với pháp luật Việt 

Nam và điều ước quốc tế mà Việt Nam ký kết hoặc tham gia.

- Đối với những chúng cứ thu được từ các phương tiện kỹ thuật như 

băng chi âm, ghi hình hoặc các tài liệu có liên quan đến các thiết bị kỹ thuật 

như: thè châm công, dữ liệu tin học... khi xem xét, Thẩm phán cần hết sức 

thận trọng nếu thấy cần thiết thì phái trưng cầu giám định để có cơ sở kết 

luận khách quan, chính xác về chứng cứ đó.

- Tiền lương, thu nhập cùa người lao dộng làm việc trong các doanh 

nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài, cá nhân, cơ quan, tổ chức sử dụng lao
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động nước ngoài được trả bằng ngoại tệ; do đó khi tính toán đê giải quyết 

quyền lợi cho các bên tranh chấp, Thẩm phán phải quy đổi ra đồng V iệt 

Nam theo tỉ giá hiện hành do ngân hàng Nhà nước Việt Nam công bố.

- Vấn đề tạm đình chỉ giải auyết vụ án.

Điểm 4? khoản 1 Điểu 40 PLTTG Q CTCLĐ  đã quy định Toà án quyết 

định tạm đình chỉ việc giải quyết vụ án: nếu “đã hết thời hạn chuẩn bị xét xử 

mà một trong các đương sự không thể có mặt vì lý do chính đáng” . Đê bảo 

đảm thời hạn giải quyết vụ án và bảo đảm quyền lợi cho các đương sự; Thẩm 

phán cần chú ý những điểm sau.

+ Toà án chỉ chấp nhận việc v á n g  mặt khi có [ý do chính đáng như 

đương sự là cá nhân bị ốm đau, tai nạn đột xuất; bản thân hoặc gia đình gập 

biến cố nghiêm trọng mà không thể có mặt theo thời hạn đã được ấn định 

hoặc đương sự là doanh nghiệp, cơ quan, tổ chức gặp thiên tai, hoả hoạn 

hoặc có trở ngại khách quan khác mà người đại diện không thể có mặt khi 

Toà án xét xử vụ án.

+ Kh i đã có quyết định tạm đình chỉ việc giải quyết vụ án mà quyết 

định dó bị kháng cáo, kháng nghị thì 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 đó. Nếu thấy việc tạm đình chỉ là 

đúng thì chuyển ngay hồ sơ vụ án lên Toà án cấp trên để giải quyết theo 

thẩm quyển. Nếu thấy việc tạm đình chỉ là không đúng hoậc lý  do tạm đình 

chỉ không còn thì tiến hành ngay việc giải quyết vụ án và thông báo cho 

người kháng cáo, kháng nghị biết.

- Vể đình chỉ giải quyết vụ án.

Điểm b khoản 1 Điểu 41 PLTTG Q CTCLĐ  đã quy định Toà án quyết 

định đình chỉ việc giải quyết vụ án trong trường hợp: tổ chức đã giải thể

mà không có cá nhân, tổ chức kế thừa quyển, nghĩa vụ tố tụng” . Trước khi 

khai mạc phiên toà Thẩm phán cần yêu cầu Thư ký phiên toà kiểm tra đầy 

đủ các giấy tờ có liên quan đến tư cách pháp lý của người đại diện tham gia 

tô' tụng của cơ quan, tổ chức sử dụng lao động. Kh i kiểm tra sự có mặt và 

cản cước của những người được triệu tập đến phiên toà, Thẩm phán phải hỏi 

rõ vể địa vị pháp lý của cơ quan, tổ chức là đương sự trong vụ án và tư cách 

pháp lý của người đại diện tham gia tố tụng. Nếu có căn cứ cho thấy, cơ 

quan, tổ chức đã giải thể mà không có tổ chức kế thừa quyển, nghĩa vụ tô' 

tụng thì Hội đồng xét xử quyết định đình chỉ việc giải quyết vụ án.
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2 K Ỷ  N Ă N G  X É T  X Ử  C Á C  T R A N H  C H A P  V E  K Ỷ  L U Ậ T  SA  
T H Ả I

21. Tranh chấp về kỳ luật sa thải

Tranh chấp về ký luật sa thải là tranh chấp phát sinh giữa nẹười lao 

động vrì người sử dim í,' lao dận զ về việc nqười sử dụng lao động áp dụng 

hình tlức Ẩ.V luật sa thài, n\>ười lao độnạ cho rằng việc sa thài đó là trái 

pháp lụit.
Khi được phân công giải quyết vụ án, Thẩm phán cãn cứ vào các dấu 

hiệu sau đây để xác định vụ tranh chấp có phái là tranh chấp vé kỷ luật sa 

thải ha՝ không:

- Tranh chấp về ký luật sa thái là tranh chấp lao động cá nhân, giữa 

n g ư ờ i  l iO  đ ộ n g  b ị  s a  t h ả i  v ớ i  n g ư ờ i  s ử  d ụ n g  la o  đ ộ n g ;

- Là tranh chấp về việc người sử dụng lao động áp dụng hình thức xử 

lý kỷ 1 jật sa thải theo quy định của BLLĐ . Đối với trường hợp người lao 

động khởi kiện vể việc bị xử lý ký luật buộc thôi việc, nếu xác định được đó 

là quan hệ lao động giữa người lao động và người sử dụng lao động theo quy 

định củ i B LLĐ  thì cũng được coi là tranh chấp vể kỷ luật sa thải;

- Người lao động không đồng ý với việc sa thải đó và yêu cầu Toà án 

giải quvết. Sau khi bị sa thải, các bên không thương lượng, hoà giải với nhau 

hoảc đã thương lượng hoà giải mà không có kết quả.

T'ong thực tê thường xảy ra các trường hợp việc sa thải không đúng 

thẩm quyén (do những người mà luật quyết định không có quyền kỷ luật sa 

thải thự֊՝ hiện) hoặc không đúng thủ tục như không có quy định xử lý kỷ luật 

bàng vãn bản; nếu người lao động khởi kiện về viộc bị sa thải, đuổi việc... thì 

cũng được coi là tranh chấp vé kỷ luật sa thải.

C iú  ý phân biệt giữa tranh chấp về ký luật sa thải với tranh chấp về 

việc người lao động bị đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động.

- Sa thải có thể làm chấm dứt ngay quan hệ lao động, còn đơn phương 

chấm dứt hợp đổng lao động thì người lao động được báo trước một thời hạn 

nhất địr.h;

- Khi bị kỷ luật sa thải, người lao động không được trả trợ cấp thôi 

việc, trừ trường hợp sa thải theo điểm c khoản 1 Điều 85 BLLĐ ; Còn khi bị 

đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động, người lao động được trả trợ cấp 

thôi việc theo quy định.
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2.2. Điều kiện thụ lý vụ án

Khi nhận được đơn kiện, Thám phán phái nghiên cứu kỹ đơn kiện và 

các tài liệu kèm theo, xem xét các diều kiện thụ lý đê đi đèn quvết định có 

thụ lý vụ án hay không.

Thẩm phán phải xem xét các vấn đề sau đáy:
2.2.1. Quyển khởi kiện.
Khi xem xét vân đề này, Thẩm phán căn cứ vào quy định tại Đ iều 6 

BLLĐ , Điều 1 và Điểu 19 Pháp lệnh Thú tục giái quyết các tranh chấp lao 

động. Cụ thể là:

- Người khởi kiện phải là người lao động theo quy định của BLLĐ ;

- Người lao động đú 18 tuổi trở lên có thè tự mình thực hiện quyền 

khới kiện vụ án lao động:

- Người lao động từ đủ 15 tuổi đến dưới 18 tuổi cũng có thế tự mình 

thực hiện quyền khởi kiện vụ án lao động, nhưng khi cần thiết, Toà án triệu 

tập người đại diện cúa họ tham gia tố tụng;

- Người lao động chưa đủ 15 tuổi, người có nhược điểm vổ thê chất 

hoặc tâm thần thì phải do người đại diện hợp pháp khởi kiện.

Nhũng người nêu trên nếu uỷ quyền cho người khác khởi kiện thì phải 

có văn bản uỷ quyền hợp lệ.

Qua xem xét, nếu không đảm bảo các điểu kiện nói trên thì Toà án áp 

dụng điểm a Điều 34 PLTTG Q CTCLĐ  để trả lại đơn kiện.
2.2.2. Thẩm quyền của Toà án.
Để xác định việc kiện có thuộc thẩm quyén giải quyết của Toà án hay 

không, Thấm phán căn cứ vào quy định tại Điều 166 B LLĐ  và các Điéu từ 

Điều 11 đến Điều 14 PLTTGQCTCLĐ .

- Tranh chấp về kỷ luật sa thải thuộc thẩm quyển giải quyết của T A N D  

cấp huyện, trừ trường hợp có yếu tố nước ngoài thì thuộc thẩm quyền giải 

quyết của T A N D  cấp tỉnh.

- Kh i bị sa thải, người lao động làm việc tại Chi nhánh. Vãn phòng đại 

diện, đơn vị thành viên của pháp nhân... thì người lao động phải khởi kiện tại 

Toà án nơi pháp nhân có trụ sở chính, trừ trường hợp các bên có thoả thuận 

khác. Nếu việc tranh chấp phát sinh từ Chi nhánh, Vãn phòng đại diện hoặc 

đơn vị thành viên của pháp nhân thì người khởi kiện cũng có quyền được 

kiện tại Toà án nơi có Chi nhánh. Vãn phòng đại diện, đơn vị thành viên.

Ngoài các trường hợp nêu trên, Thẩm phán cần phải xem xét trong hợp
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đồng lao độnc các bên có thoá thuận vổ Toà án giái quyết việc tranh chấp 

hay không, nếu có thoá thuận thì phái căn cứ vào thoà thuận đó.
2.2.3. Thời hiệu khòi kiện.
Xem xét thời hiệu khởi kiện đỏi với tranh chấp về sa thải, Thẩm phán 

căn cứ vào quy (lịnh tại Điều 166.167 BLLĐ . Điều 32 PLTTGQCTCLĐ .
- Nếu vụ tranh chấp chưa qua hoà giái thì thời hiệu khới kiện là một 

năm, kế từ nsàv phát sinh tranh chấp.

- Nêu vụ tranh chấp đã qua hoà eiái thì thời hiệu khởi kiện là sáu tháng 

kể từ ngày hoà siái không thành. Trong tnrờns hợp đã quá thời hiệu, các bên 

mới yêu cầu hoà aiái; mặc dù một trong các bên kiện đến Toà trong thời hạn 

6 tháns kê’ từ neày hoà eiái khônsĩ thành cũns bị coi là đã hết thời hiệu.

Nếu thấy hết thời hiệu thì áp dụrm điểm c Điều 34 cùa Pháp luật thú 

tục gi ái quyết các tranh chấp lao độnu đế trà lại đơn kiện.
2.2.4. Xem xét đơn kiện.
- Thẩm phán căn cứ vào quv định tại khoán 2 Điều 34 

PLTTG Q CTCLĐ  đê xem đơn kiện có hợp lệ hay không.

- Nếu đơn kiện chưa đầy đủ hoặc nội duns không rõ ràng thì Thẩm 

phán có thế hướnc dẫn hoặc giao cho Thư ký hướnỉỉ dẫn đê đương sự làm lại. 

Nếu dươnẹ sự không làm theo hướng dẫn thì Thẩm phán trả lại đon kiện 

theo điếm b Điều 34 Pháp lệnh,
2.2.5. Xem việc tranh chấp đã qua hoá g iả i hay chưa.
- Tranh chấp về ký luật sa thái không bắt buộc phải qua hoà giải tại cơ 

sờ, do đó nếu dương sự khôriíi yêu cáu hoà giải mà kiện luôn đến Toà án thì 

Toil án thụ lý giài quyếl. nêu việc khới kiện dám báo các điều kiện khác.

- Nếu các hên tranh chấp đã yêu cáu hoà ạiái thì Toà án chi thụ lý khi 

hoà giúi khỏng thành. Trường liựp nìiv Thám phán phái yỏu cầu dương sự 

xuãt trình biên bán hoà giái không thành. Có biên bản hoà giải không thành 
thì Toà án mới thụ lý gi ái quyết.

2.2.6. Xem xét việc tranh chấp dã được g iả i quyết bằng bấn án, 
quyết định dã có hiệu lực pháp luật cùa Toà án hoặc quyết định đã có 
hiệu lực của cơ quan có thẩm quyền khác hay chưa

2.2.7. Vé an ph í

Trona việc kiện về sa thải, người lao động được miền nộp tiền tạm ứng 
án phí và miễn án phí.

2.3. Xác minh thu thập chứng cứ

Tron2  vụ án về sa thái, Thẩm phán phái tliu thập chứnẹ cứđể lậm  rõ  /ý
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do sa thài, thời hiệu và thú tục sa thài, ỳ ả i quyết quyền lợ i cho người lao 

độn (Ị bị sa thái và các chứnẹ cứ khác có liên quan.
2.3.1. Các chứng cứ vê lý do sa thải
- Thẩm phán phải căn cứ vào lý do hoặc căn cứ pháp luật được lêu 

trong quyết định sa thải hoặc biên bản họp xét kỷ luật. Nếu không có qiyết 
định hoặc biên bản thì trong thông báo về việc kiện Thẩm phán phải yớu ;ẩu 
người sử dụng lao động trả lời rõ. Sau đó căn cứ vào ý kiến của ngườ sử 
dụng lao động để tiến hành xác minh thu thập chứng cứ.

- Nếu lý do sa thải không thuộc các trường hợp quy định tại khoin 1 
Điều 85 thì vẫn phải xác minh thu thập chứng cứ có liên quan đến lý do dí.

- Nếu lý do sa thải thuộc các trường hợp quy định tại khoản 1 Điéu 45:
+ vể  hành vi trộm cắp, tham ô: xáy ra khi nào, ở đâu, tài sản trộm;ắp

tham ô là tiền hay tài sản, trị giá tài sản là bao nhiêu.
+ vể  hành vi tiết lộ bí mật công nghệ, kinh doanh: tiết lộ nội dunị gì, 

cho ai, khi nào, ở đâu; căn cứ đẽ xác định nội dung tiết lộ là bí mật c>ng 
nghệ, kinh doanh; thiệt hại xảy ra (nêu có).

+ Về hành vi khác: Là hành vi gì, xảy ra khi nào, ớ đâu, có gây tiiệt 
hại hay không, giá trị thiệt hại là bao nhiêu.

+ Về hành vi tái phạm sau khi đã bị xử lý chuyển sang làm việc kiác 
mà chưa được xóa kỷ luật: người lao động bị xử lý chuyển sang làm 'iệc 
khác khi nào, về hành vi gì, đã được xoá kỷ luật chưa; hành vi tái phạrr gì, 
xảy ra khi nào, ở đâu, thiệt hại (nếu có).

+ Về hành vi tự ý bỏ việc: người lao động có nghi việc hay khônị, từ
ngày nào đến ngày nào, tổng số ngày nghỉ, lý do nghi.

2.3.2. Các chứng cứ vé thời hiệu và thủ tục sa thải
- Thấm phán phải xác định được hành vi vi phạm xảy ra khi nào, khi 

nào thì người sử dụng lao động tiến hành xử lý sa thai.
- Trước khi ra quyết định sa thái, người sử dụng lao động có họpxét 

kỷ luật hay không, thời gian, thành phần, nội dung xét kỷ luật.
2.3.3. Các chứng cứ để g iả i quyết quyền lọ i cho người lao động
Bao gồm các chứng cứ để xác định tiền lương, phụ cấp và các qivển

lợi khác mà người lao động được theo hợp đồng lao động, thoả ước lao đ>ng 
tập thể, mức lương, phụ cấp được hưởng trước khi bị sa thải, những khoải đã 
được thanh toán, những khoản chưa được trả.

2.3.4. Các chứng cứ khác
Nội quy lao động, thoả ước lao động tập thế, giấy phép thành lậ] và

hoạt động kinh doanh, điểu lệ doanh nghiệp...

574



-Phái thu thập chứng cứ trước khi tiến hành hoà giải;

- Phái nghiên cứu kỹ hồ sơ vụ án và chuán bị phương án hoà giải trước 

khi tổ chức họp hoà giải.

-Ch i đưa ra phương án hoà giải nêu các bèn tranh chấp không đưa ra 

được piưưng án giải quyết hoặc có đưa ra phương án giải quyết nhưng các 

bên không thương lượne được với nhau vể phương án đó.

7uỳ thuộc vào từng vụ án cụ thê mà phương án hoà giải có thể theo 

một trcng các hướng sau:

- Hoà giải đế người sử dụng lao động rút lại quyết định sa thải, nhận 

người ho động lại làm việc nếu:

4 Có căn cứ cho thấy việc sa thải hoàn toàn trái pháp luật.

■+ Có căn cứ cho thấy việc sa thải không có lý do chính đáng hoặc có

lý do mưng vi phạm về thời hiệu, thủ tục.

Trường hợp người lao động không muốn trở lại làm việc nữa thì hoà 

giải đế người sứ dụng lao động rút lại quyết định sa thải, bồi thường thiệt hại 

và trá t'Ợ cấp thôi việc cho người lao động.

- Hoà giải để người lao động rút đơn kiện nếu:

4 Có căn cứ cho thấy sa thải đúng pháp luật.

+ Việc sa thái có căn cứ pháp luật.nhưng có vi phạm về thủ tục nhưng

mâu thiẫn giữa các bên gay gắt.

Trong trường hợp các bên thương lượng được với nhau về việc giải 

quyết \ụ tranh chấp, Thẩm phán cần phái lưu ý những Vấn đề sau:

- Phái hướng dẫn cho các bèn thoả thuận đầy đủ, cụ thế, lần lượt từng 

vân đề :ó tranh chấp.

Nếu người lao động được nhận trừ lại làm việc thì quyết định sa thải 

giải quyết như thê nào, công việc, tiền lươrm và các quyén lợi khác có gì 

thay đói so với trước khi bị sa thải hay không, nếu có thay đổi thì người lao 

động co tự nguyện chấp nhận hay không; vấn đề bổi thường tiền lương trong 

thời g ia i không được làm việc giải quyết thè nào; các yêu cầu khác trong vụ 

tranh chấp được giải quyết thế nào.

Nêu người lao động rút đơn kiện hoặc không trở lại làm việc nữa thì 

ngoài rhữnc nội dung đã nêu trên. Thẩm phán phái yêu cầu các bên thoả 

thuận ՝ề vấn đề trợ cấp và các quyền lợi khác mà người lao động được 

hướng khi chấm dứt quan hệ lao động.

24. H oà giải
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Phải thoả thuận được cụ thế về thời gian, cách thức thực hiện những 
thoá thuận.

- Biên bản hoà giải thành phải phán ánh đầy đú tất cá những nội dung 

các bên đã thoá thuận. Ghi chép rõ ràng, mạch lạc, có đú chữ ký cùa các bòn 

tranh chấp.

- Hòa giải thành trước khi mừ phiên toà, Thẩm phán ra quyết định 

còng nhận sự thóa thuận cùa các đương sự. Hòa giải thành tại phiên toà. Hội 

đồng xét xứ ra quyết định công nhận sự thỏa thuận của các dươne sự.

2.5. Xét hỏi

- Trong vụ án về sa thái, khi xét hòi Hội (íổniị xét xứ phái làm rõ hổn 

vấn đề chủ yếu là: quan hệ lao dộng ỳữa người tao dộng và nqưừi sứdụiụỉ lao 

động, vấn đề sa thải (lý do. thời hiệu, thú tục sa thải), vấn đề ỳ à i quyết quyển 

lợ i cho nẹưti lao độní> và các nội dunq tranh chấp khác nếu có; Trong dó 

trọnự tâm là vấn đè sa thài. Dưới đây là những nội dung xét hói chủ yếu:
2.5.1. Về quan hệ lao động
- Người lao động làm việc cho người sử dụng lao động từ khi nào;

- Các bén giao kết hợp đồng lao độns bằng miệng hay bằng vãn bán, 

hợp đổng không xác định thời hạn hay xác định thời hạn, thời hạn là bao lâu, 

công việc phải làm, tiền lương, phụ cấp bao nhiêu, làm việc ở đâu...

- Quá trình thực hiện hợp đồng lao động đã bị xứ lý kỷ luật hay chưa, 

nếu có thì khi nào, bị xử lý bàng hình thức nào, về hành vi gì, đã được xoá 

kỷ luật hay chưa.
2.5.2. Vé việc sa thải
- Vé  /ý do sa thài: c ă n  c ứ  v à o  lý  d o  s a  t h ả i đ ư ơ c  n ê u  tạ i q u y ế t  đ ị n h  sa  

thái, biên bán hop xét ký luật hoặc lời trình bày tại phiên toà, Hội đồng xét xử 

phải xét hỏi để làm rõ người lao động có hành vi vi phạm kỷ luật iao dộng hay 

không, khi nào, ở đâu, tính chất mức độ vi phạm như thế nào, có thiết hại hay 

không, thiệt hại về tài sản hay lợi ích, trị giá thiệt hại là bao nhiêu.

+ Nếu người lao động bị sa thải về hành vi trộm cắp, tham ỏ thì phải 

xét hỏi để làm rõ, thời gian, địa diểm vi phạm, số lần vi phạm, tài sản bị 

trộm cắp, tham ô là tiền hay tài sản, trị giá là bao nhiêu.

+ Nếu sa thải về hành vi tiết lộ bí mật công nghệ, kinh doanh thì phải 

xét hỏi để làm rõ thời gian, địa điểm, đối tượng, nội dung tiết lộ, căn cứ để 

xác định nội dung bị tiết lộ là bí mật công nghệ, kinh doanh, thiệt hại xảy ra 

(nếu có).
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+ Nêu sa thái vé hành vi khác thì phai xét hói đẽ làm rõ hành vi vi 

phạm !à gì, xáv ra khi nào, ở đâu, tính chát, mức độ vi phạm, có gãy thiệt hại 

hay không, trị giá thiệt hại là bao nhiêu.

+ Nếu sa thái vé hành vi tái phạm (theo điểm b khoán 1 Điều 85) 

phái xót hỏi đẽ làm rỏ miười lao độnu bị xứ lý ký luật chuyến làm việc 

khác khi nào, vổ hành vi £Ì. dã dược xoá ky luật hay chưa; hành vi tái 

phạm là iỉì, xáy ra khi nào. ứ dáu. tính chát, mức độ vi phạm và thiệt hại 

xảy ra (nếu có).

+ Nếu sa thái vé hành vi tự ý bỏ việc thì phải xét hỏi dể làm rõ người 

lao độna có nghi việc hay khòntỉ. bắt dầu nshi việc từ ngày nào đến ngày 

nào, tổng sô là bao nhiêu ngày trone tháng, năm; lý do nghi việc là gì có xin 

phép và được sư đổng ý của người có thám quyền hay khỏng.

Chú ý: Trườrm hơp người lao dộniỉ bị sa thái vé nhiéu hành vi khác 

nhau thì Hội dồng xét xứ phái xét hỏi đẽ lán lươt làm rõ lừng hành vi.

- \ ẽ thờ i h iệu, thú tục su th à i:

+ Người sứ dụng lao động tiến hành việc xứ lý ký luật sa thài khi nào, 

cỏ họp xét ký luật hay không, nêu khòne thì tại sao; nếu có tổ chức họp thì 

thành phán, nội dung xét ký luật như thê nào. Cán đặc biệt chú ý xét hói đẽ 

làm rõ khi họp xét ký luật, người lao động cỏ mặt hay không, nếu văng mặt 

ihì phái làm rõ lý do, người sử dụrm lao dộng có thông báo hay không, mây 

lán. thú tục thông báo có hơp lộ hay khỏiiii. Có đại diện công đoàn dự họp 

hay không, ý kiến của Ban chấp hành cóng doàn thế nào. Nếu công đoàn 

không nhát trí với việc sa thái Hiĩười sứ dụng lao độnu có báo cáo với Sớ Lao 

động - thương binh và xã hội hay không.
2.5.3. Vé giàì quyết quyền Uri cho người lao động.
- Đẽ giái quyết được ván đé này Hội dồng xét xứ phái nám vững các 

qu> định của pháp luật vé quyén lợi cúa imười lao dộng trong các trường hợp 

sa thái đúng pháp luật hoặc trái pháp luật đổng thời phái xác định đúng yèu 

cáu câu mà người lao động nêu ra.

- Kh i xét hỏi. Hội dồng xét xử phái làm rõ: lưưng, phụ cấp và các 

qu>én lợi mà người lao động được hương theo hơp đồng lao động, thoả ước 

laođộne tập thế, theo thực hướne trước khi bị sa thái.

- Kh i sa thài, rmười sứ dụng lao động đã thanh toán cho người lao 

động được những khoán nào. khoán nào chưa thanh toán, tại sao.

- Yêu cầu cụ thê cùa người lao dộng.
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Cần chú ý trường hợp na ười lao động bị sa thải theo điếm c khoản I 

Điều 85 hoặc trường hợp việc sa thải là trái pháp luật nhưng người lao dộns 

không muôn trớ lại làm việc thì Hội đồng xét xử phái làm rõ thời uian dược 

tính hưởng trợ cấp thôi việc và mức lưưng, phụ cấp lương làm căn cứ tính trợ 

cấp thỏi việc.

2.6. Nghị án

- Chủ tọa phiên toà nêu lần lượt từng vấn đề đế các thành vicn tháo

luận.

- Trons vụ án về sa thái, Hội đổng xét xứ phái nghị bàn nhữm: vấn đề

sau đây:

+ Quan hệ pháp luật tranh chấp. Nếu cơ sờ đê xác định quan hệ tranh 

chấp là sa thải đã rõ ràng thì chú tọa hỏi các thành viên xem có ý kiến gì 

khác hay không. Nếu có ý kiến khác thì chủ tọa đề nghị các thành viên trình 

bày ý kiến sau đó chủ tọa mới nêu quan điểm cùa mình trên cơ sở các tài 

liệu, chứng cứ và căn cứ pháp luật. Trường hợp có ý kiến khác thì sau khi 

biểu quyết mới chuyên sang thảo luận nội dung khác.

+ Các yêu cầu cúa nguycn đơn:
Đẽ có cơ sớ quyết định huý quyết định sa thải hay bác yêu cáu của 

nguyên đơn. Hội đồng xét xử phái tháo luận các vấn đề sau:

Việc sa thái có căn cứ pháp luật hay không.

- về chứng cứ:

- về cãn cứ pháp luật.
Nếu đã đủ cơ sở kết luận việc sa thái là đúng pháp luật thì Hội dồns 

xét xử phái biểu quyết về việc bác yêu cầu khới kiện về việc bị sa thái trái 

pháp luật. Nêu sa thái theo điểm c khoán 1 Điéu 85 thì Hộị đồng tiòp tục 

tháo luận việc trà trợ cấp thỏi việc cho người lao động.

Nếu đã đủ cơ sở để kết luận việc sa thải là trái pháp luật thì Hội dồng 

xét xử thảo luận vé yêu cầu trớ lại làm việc hay chấm dứt quan hệ lao dịng 

của người lao động và yêu cầu đòi bồi thường tiền lương, thu nhập trong ‘hời 

gian không được làm việc. Nếu người lao động không muốn trở lại làm việc 

thì Hội đổng tháo luận tiếp về khoán trợ cấp thối việc.

Nghị bàn những yêu cầu khác của nguyên đơn (nếu có).

+ Các yêu cẩu phản tô' của bị đơn (nếu có)

Chú ý: tất cả các yêu cầu của nguyên đơn, bị đơn... đểu phái được đưa 

ra tháo luận và kết luận rõ chấp nhận yêu cầu nào. không chấp nhận yêu cầu
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nào, dựa vào nhữniĩ chírne cứ và căn cứ pháp lý nào đế chấp nhận hay không 

chấp nhận.

+ Các quyết định vé án phí.

2.7. Bán án

2.7.1. Phấn mó đáu
Thẩm phán ghi đầy đủ các dữ liệu vào mẫu đã in sẩn. Phần trích yếu ở 

góc trên bén trái ghi "vụ án vé ký luật sa thái".
2.7.2. Phần nói dung

֊ Tóm tắt nội dung vụ án gồm:

+ Người lao động làm việc cho nsưừi sứ dụng lao động khi nào, giao 

kết hợp đổng lao động bàng miệng hay vãn bán, hợp đồna loại không xác 

định thời hạn hay xác định thời hạn. thời hạn bao nhiêu, từ ngày nào đến

neày nào, nội dung chủ yếu cúa hợp đồng đã ký;

+ Thời điếm bị kỷ luật sa thái, lý do sa thái;

+ Quá trình khiếu nại, giài quyết khiếu nại hoặc thương lượng tại

doanh níìhiẹp, hoà giái tại cư sớ (nếu có):

+ Thời diếm người lao động khới kiện, yêu cầu khời kiện;

+ Ý  kiên cùa bị dơn;

+ Tóm tát quan điếm cúa luật sư, Kiếm sát viên (nếu có);

- Nhặn định vé vụ án:

+ Nhận định vé lý do sa thái: Nêu lý do sa thái, các chứng cứ, các cẳn 

cứ pháp luật để đánh giá. kết luận vé lý do sa thái. Nếu sa thài với nhiếu lý 

do hoặc nhiêu hành vi cùng loại thì phai nhận định, đánh giá từng lý do. 

từng hành vi: phái ncu rõ chấp nhận lý do nào, lý do nào không chính đáng 

rồ; kct luận chung vé căn cứ sa thái.

+ Nhận định, đánh giá vé thời hiệu và thú tục xừ lý kỷ luật sa thải. Nếu 

có nhiều hành VI mà cổ hành vi nằm trong thời hiệu xử lý và có hành vi quá 

thời hiệu thì phái nêu rõ. Nếu có vi phạm vé thủ tục thì phái nêu rõ sai phạm 

nào, cân cứ pháp lý nào dc xác định là sai phạm; đánh giá tính chất, mức độ 

và kết luận việc sa thài có đám báo thời hiệu và đúng thú tục hay không. Từ 

đc kết luận chung vé tính hợp pháp cúa việc sa thải.

+ Nhận định vế các yêu cầu kiện tụng.

Chấp nhận ycu cáu nào, bác yêu cầu nào, chấp nhận một phần hay 

toìn bộ. dựa vào những căn cứ pháp lý nào dê chấp nhận hay bác bỏ.
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2.7.3. Phấn quyết định
- Các căn cứ pháp luật

- Các quyết định cụ thể:

+ Huý quyết định sa thải hay bác yêu cầu khới kiện về việc bị sa tiái 

trái pháp luật;

+ Buộc người sứ dụng lao động phải nhận người lao động trơ lại lun 

việc hay ghi nhận sự tự nguyện cúa người lao động không trớ lại làm việc;

+ Buộc người sử dụng lao động phái bồi thường t ho người lao đcng 

tiền lương và thu nhập trong thời gian phải nghi việc hay bác yêu cáu đòi X)i 

thường cúa người lao động;

+ Buộc người sử dụng lao động phái trả cho người lao độna tiến rợ 

cáp thôi việc (nếu sa thái theo điếm c khoản 1 Điều 85 B L LĐ  và việc sa tiài 

là dúrig hoặc việc sa thải là sai nhưng người lao động không trở lại làm viậ՝)

+ Quyết định về các ycu cầu khác

+ Quyết định về án phí

+ Quyền kháng cáo.

3. K Ỷ  N Ă N G  X É T  x ử  C Á C  T R A N H  C H Â P  V Ể  Đ Ơ N  PHƯƠỈÍG  
C H Ấ M  D Ử r  H Ợ P  Đ Ồ N G  LA O  Đ Ộ N G

3.1. Các loại tranh chấp về đơn phương châm dứt hựp đỏng ao
động

Tranh chấp lao động là tranh chấp phát sinh giữa người lao động và 

người sử dụng lao động hay giữa tập thế người lao động với người sử dmg 

lao động vé quyền và lợi ích liên quan đến việc làm, tiền lương, thu nhậpvà 

các điều kiện lao động khác, về việc thực hiện hợp dồng lao động, thoả lức 

lao động tập thể và trong quá trình học nghề.

Tranh chấp về việc thực hiện hợp đồng lao động thường xảy ra là tnnh 

chấp về đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động. Đơn phương chấm dứt lợp 

đồng lao động là việc một bên tự ý chấm dứt hợp đồng, không có sự đồn; ý 

cùa bên kia trong khi hợp đồng lao động vẫn còn thời hạn. Trên thực tố các vụ 

án vế đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động thường có các dạng sau:

- Người sử dụng lao động đơn phương chấm hợp đồng lao động vớ lý 

do doanh nghiệp thay đổi cơ cấu hoặc công nghệ dẫn đến dư dôi lao đ(ng 

(theo Điểu 17 BLLĐ), từ đó người lao động khởi kiện cho ràng quyết đnh 

đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động của người sử dụng lao động là rái
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pháp luật, yêu cẩu người sử dụne lao động nhận họ trớ lại làm việc và bồi 

thường cho những ngày không được làm việc. Hoặc người lao động cũng 

đồng ý chấm dứt hợp đổng lao động, nhung vêu cầu cầu người sử dụng lao 

động bổi thường cho những nsày khône dược làm việc, tiền trợ cấp mất việc 

làm, chi phí đào tạo lại. tiền trơ cáp đi tìm việc, tiền phép năm chưa nghi và 

các chê độ khác do pháp luật quy định mà người lao động dược hướng.

- Người sử dụng lao động chấm dứt hợp đồng lao động với lý do hết 

hạn hựp đổng, hay do hai bên thoá thuận chấm dứt hợp đổng lao động (Điều 

36 BLLĐ ). nhưng người lao động cho ráng lý do người sứ dụng lao động nêu 

ra là không đúng, nên người lao độne khởi kiện cho rằng họ bị đơn phương 

chấm (lứt hợp đồng lao động.

- Người sử dụng lao động đơn phương chấm dứt hợp đổng lao động 

theo Điều 38 BLLĐ . hay với lý do người lao động vi phạm nội quy lao động 

như uống rượu, hút thuốc, hay đánh nhau trong giờ làm việc V.V..

3.2. Điều kiện thụ lý vụ án đưn phương chấm dứt hợp đồng lao
động

Thụ lý vụ án là việc Toà án chấp nhận đơn khởi kiện cúa đương sự hay 

quyết định khởi tô' của Viện kiểm sát bằng việc vào sổ thụ lý vụ án. Kh i vụ 

án đã dược thụ lý, nó xác định trách nhiệm cúa Toà án phải giải quyết vụ án 

đó; vì vậy trước khi thụ lý. Thẩm phán phải xem xét những điều kiện sau:

- Người nộp đơn có quyển khới kiện hay không?
Toà án chỉ thụ lý đơn kiện khi người nộp đơn có quyền khởi kiện. 

Trong vụ án đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động, naười nộp đơn kiện 
phái là người lao động đã đủ 15 tuổi trớ lên. Nếu người lao động chưa đủ 15 

tuổi thì phải thông qua người đại diện hoăc người giám hộ của họ. Nếu 

người nộp đơn dược người lao động uỷ quyén thì phải có giấy uỷ quyền hợp 

lộ và người được uỷ quyển không thuộc các trường hợp quy định tại Điều 22 

PLTTGQ CTCLĐ .

- Đơn khởi kiện đã làm đúng theo quy định tại khoản 2 Điều 32 

PLTTG Q CTCLĐ  hay không.
Nếu đơn kiện làm không đúng theo quy định của pháp luật Thẩm phán 

phái hướng dần cho đương sự làm lại. Trường hợp đương sự cố tình không 
làm lại đơn kiện theo hướng dẫn, Thẩm phán có quyền trả lại đơn kiện.

- Sự việc đã được H ộ i đồn ẹ hoà giải cơ sở hay hoà giải viên lao động 

hoà g iả i chưa.
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Tranh chấp về đơn phương chấm dứt hợp đổng lao độns không hắt 

buộc phải qua hoà giải tại cơ sở, nhưng nếu các đưcmc sự đã thóng qua h<oà 

giái cơ sở giải quyết, thì Toà chỉ thụ lý khi hoà giải không thành. V ì vậy 

Thẩm phán phải hỏi xem sự việc đã được hoà giải tại cơ sờ chưa; nêu đã qua 

hoà giải tại cơ sở, Thẩm phán phải yêu cầu đương sự nộp biên bàn hoà gaải 

không thành vì khi đó mới có cơ sở để thụ lý.

- Thời hiệu khởi kiện cỏn hav hết.

Thời hiệu khởi kiện đôi với tranh chấp về đơn phương chàm dirt hựp 

đổng lao động là một nãm kê từ ngày phát sinh tranh chấp; nhưng nêu sự 

việc đã qua hoà giải tại cơ sở thì thời hiệu khởi kiện chí là 6 thánu ké từ 

ngày hoà giải không thành. Cần lưu ý, nếu đã qua một năm kể từ nsày phát 

sinh tranh chấp, người bị đơn phương chấm dứt hợp đổns lao độna mới yêu 

cầu hoà giải viên lao động hay Hội đồng hoà giải cơ sở hoà giải và việc hoà 

giải đó không thành, đương sự khởi kiện đến Toà án thì cũng bị coi là đã hết 

thời hiệu khởi kiện.

- Sự việc có thuộc thâm quyền qidi quyết cùa Toà án mình khônịi.

Nhìn chung, các tranh chấp về đơn phương chấm dứt hợp đổng lao

dộng đéu thuộc thẩm quyền giải quyết của Toà án. Tuy nhiên Thám phán 

phải xem việc kiện đó thuộc thẩm quyền của Toà án cấp huyện, hay Toà 

án cấp tỉnh. Toà án cấp huyện chỉ thụ lý các vụ tranh chấp về đơn phương 

chấm dứt hợp đồng lao động không có yếu tố nước ngoài. Còn các vụ án 

đơn phương chấm dứt hợp đổng lao động thuộc loại tranh chấp lao động 

tập thể, hay tranh chấp lao động cá nhân nhưng có yếu tô' nước ngoài thì 

thuộc thẩm quyền của Toà án cấp tỉnh. Ngoài ra còn phải cãn cứ vào Điều 

13, Điều 14 P LT T G Q C T C LĐ  để xác định thẩm quyển của Toà án (thấm 

quyển theo sự thỏa thuận của các bên hoậc theo sự lựa chọn cúa nguyên 

đơn).

Trên thực tế có một số loại hợp đồng dịch vụ sử dụng sức lao động gẩn 

giống như hợp dồng lao động. V ì vậy cần phân biệt quan hệ tranh chấp trong 

vụ kiện đó phát sinh từ hợp đồng lao động, hay hợp đồng dân sự. Nếu là hợp 

đổng dân sự thì phải chuyển cho Thẩm phán phụ trách dân sự (nếu là Toà án 

cấp huyộn), hay Toà dân sự (nếu là Toà án cấp tinh) giải quyết.

- Sự việc đã được g iải quyết bảng bản án, hoặc quyết định đã có hiệu 

lực pháp luật của Toà án, hay quyết định của cơ quan cổ thẩm quyền khác 
chưa. Toà án chỉ thụ lý những vụ việc chưa được giải quyết bàng bản án
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hoặc quyết định đã có hiệu lực pháp luật cua Toil án, hay quyết định của cơ 

quan co thẩm quyển khác.

3.3. Xác minh, thu tháp chứng cứ

3.3.1. Xác định hướng điéu tra

Một vụ án lao động được giái quyết đúng hay sai phụ thuộc rất nhicu 

vào kháu xác minh, thu thập chứng cứ. Theo quy định cùa pháp luật đương 

sự phái có nghĩa vụ cung ciíp tài liệu chime cứ dế báo vệ quycn và lợi ích 

hợp pháp cùa mình (Điểu 2 PLTTGQCTCLĐ). Tuy nhiên do trình dộ hiểu 

biết pháp luật của các đương sự (nhất là đươni! sự là người lao động) còn hạn 

chế. nên trong nhũng trường hợp cán thiết. Toà án tiến hành xác minh, thu 

thập chứng cứ.

Đe việc xác minh thu thập chihm cứ (lạt két quả, Thẩm phán phái xác 

định hướng điéu tra. Muốn thê phai xuất ph.it từ những căn cứ cùa việc chấm 

dứt hựp đổng lao động; yêu cẩu cúa các diri'Tia sự và những quv phạm pháp 

luật điếu chinh quan hệ tranh chấp dó.

* Đối với trường hợp người sử dụng lao động chấm dứt hợp đồng lao 

dộng theo Điều 17 BLLĐ . cần điều tra nhữnii vân dể chú yếu sau:

- Doanh nghiệp có thay mới một phấn hoặc toàn bộ máy móc thiết bị 

có nànn suất lao động cao hơn không?

- Doanh nghiệp có thay đổi một khâu, hoặc toàn bộ quy trình sản xuất 

tiên tiến có năng suât lao dộng cao hơn không ’
- Doanh nghiệp có thay đổi sán phám, hoặc cơ câu sàn phấm dẫn đến 

sử dụng lao động ít hơn không?

- Doanh nghiệp có sử dụng còng nghệ tiên tiến, có năng suất, chất 

lượng cao hơn thay thế công nghệ lạc hâu khổng?

- Doanh nghiệp có thay đổi cơ cấu tổ chức, sáp nhập, giải thể một bộ 
phận của đtm vị không?

Đày là những điểm mâu chôì phải làm rõ đế có cơ sờ kết luận doanh 

nghiộp có thay đổi cơ cấu hoặc công nghệ không. Nếu có sự thay đổi cơ cấu 

hoẠc cõng nghệ thì phải điều tra xem ngoài công việc người lao động đang 

làm theo hợp đồng còn có cõng việc khác để bố trí người lao động làm 

không? Người lao động đã được đào tạo lại trước khi chuyển họ sang làm 
việc khác không?

* Đối với trường hợp người sử dụng lao động đơn phương chấm dứt 

hợp đồng lao động theo Điểu 38 BLLĐ , cần điều tra:
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+ Người lao động có thường xuyên khống hoàn thành cône việc dược 

giao hay không?

- Thời gian không hoàn thành công việc được giao?

- Lý do không hoàn thành? (việc không hoàn thành do lỗi cúa neười 

lao động, hay của neười sử dụne lao động, hay do khách quan mà người lao 

động không hoàn thành côns việc)

+ Người sử dụng lao động khi đơn phươna châm dứt hợp đổng lao 

động có báo cho người lao động biết trước không? thời gian báo trước là hao 

nhiêu ngày?

+ Tinh trạng cùa người lao động khi bị đơn phương chấm dứt hợp đổng 

lao dộng (người lao động có đang phái điều trị do ốm đau, hay do tai nạn lao 

động, hay do bệnh nghể nghiệp không? việc điều trị này do người lao động 

tự nghi để điều trị hay do chỉ định cúa thầy thuốc. Người lao động đang đi 

làm hay đang nghi phép, nghi việc riêng. V iệc nghi này có được phép cúa 

người sử dụng lao động hay không? người lao động là nữ có phái đang có 

thai hay đang nuôi con dưới 12 tháng tuổi v.v.)

Đây là những điểu cơ bản đê xác định quyết định đơn phương châm 

dứt hợp đồng lao động đúng hay sai.

* Trường hợp người sử dụng lao động châm dứt hợp đồng lao động với 

lý do hết hạn hợp đồng, hay do hai bên thoá thuận châm dứt hợp đồng lao 

động, nhưng người lao động không đồng ý với lý do đó, thì cần điếu tra làm 

rõ một sô' vấn để sau:

- Hợp đồng ký kết từ ngày tháng năm nào đến ngày tháng năm nào?

- Sau khi hết hạn hợp đồng hai bên có ký lại hợp dồng không? Nếu 

người lao động vẫn làm việc nhưng hai bên không ký lại hợp đồng, thì vì sao 

không ký lại hợp đồng?

- Người !ao động có thuộc diện biên chế trước đây chuyển sang ký hợp 

đổng lao động không?

- Nếu người lao động thuộc biên chế trước đây, tại sao khổng chuyển 

sang ký hợp đổng không xác định thời hạn, mà lại ký hợp đồng có thời hạn?

- Kh i người sử dụng lao động chấm dứt hợp đồng lao động có trao đổi 

trước với người lao động không? nếu có trao đổi thì quan điểm của người lao 

động vể việc đó như thế nào?

* Trường hợp người sử dụng lao động chấm dứt hợp đồng lao động với 

lý do người lao động vi phạm nội quy như hút thuốc, uống rượu, đánh nhau
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trong giờ làm việc... Nếu người lao độna không đổng ý với những lý do trên, 

cán thu thàp xác minh nhữmi ehúne cứ đê chứng minh có. hay không có sự 

việc՝ đó.
3.3.2. Những chứng cứ cấn thu thập đe g iả i quyết hậu quả của việc 

đơn phương chám dírt hợp đóng lao động
-  Lươn LI cua rnurời lao đ ộ iìíĩ th eo  hợp dóng;

- Lươnu thực tè nuười lao dộnsi dược hưừng;

- Các chẽ độ khác cùa người lao độnt> được quy định trong thoá ước 

tập the (chê độ nghi phép, ngày tết, ngày lỗ, di du lịch, tiền ăn trưa v.v...);

- Thời gian người lao độns làm việc cho người sử dụng lao động;

- Neười lao dộne đã nuhi hết phép chưa, nếu chưa thì còn bao nhiêu 

ngày phép:

- Nsười sử dụng lao động có đórm báo hiếm xã hội cho người lao động 

khônu? đóng đáy đù, hay thiếu:

- Níiười sứ dụng lao độna đã thanh toán cho người lao động những 

khoán gì khi chấm dứt hợp đồng lao động?

- Quan điếm cùa người sứ dụng lao động vể việc giải quyết các yêu 

cẩu cùa người lao động.
J.3.3. Biện pháp xác m inh, thu thập chứng cứ
- Thông báo cho bị đơn và những người có quyển lợi, nghĩa vụ liên 

quan biết nội dung đơn kiện và yêu cầu bị đơn, người có quyển lợi, nghĩa vụ 

liên quan gửi cho Toà án ý kiên của mình bane văn bán về đơn kiện và các 

tài liệu khác có liên quan đến việc giúi quyết vụ án.

- Yêu cầu các đuơng sự nộp bán hợp dồng lao động thoả ước lao động

tập thê, bảng lương và các chứng cứ khác có liên quan.

- Lây lời khai đưưng sự. Cần lưu ý kill lấy lời khai cần hỏi rõ những

vấn đề mà các đương sự khai không thống nhất.

- Lấy lời khai nhàn chứng. Chi lấy lời khai nhân chứng về nhũng vấn

để các bên đương sự khai không thông nhất với nhau.

3.4. Nghiên cứu hồ sơ

Nghiên cứu hồ sơ là một phần quan trọng trong việc xét xứ vì chỉ khi

nầm vững hồ sơ, đỏi chiếu với pháp luật về nội dung cũng như pháp luật về

tố tụng đê xem xét hồ sơ đã đủ chứng cứ chưa mới có thể đề ra phương án 

hoà giải cũng như giải quyết vụ án có hiệu quả.

Kh i nghiên cứu hồ sơ, Thẩm phán phải đối chiếu với Điều 15, Điểu 40,
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Đicu 41 PLTTGQ CTCLĐ  để xem có phai chuyên hồ sơ cho Toà án khác, 

liay có phải tạm đình chi, hav đình chí giái quyết vụ án không. Trưừnc hợp 

không phải ra các quyết định trên. Thám phán phái đỏi chicu với Điéu 1 7, 

Điểu 36, Điéu 38, Điều 39 B LLĐ  xem việc đơn phương chấm dứt họp đồng 

lao động đúng hay sai, tiếp đó phái đối chiếu với Điển 41, Điểu 42 B LLĐ  và 

các điều luật có liên quan đến các yêu cầu cùa các dương sự như các điếu 

luật về việc giải quyết tiền lươne, thòi giờ làm việc, thời eiờ nghi ngơi v.v... 

để để ra hướng hoà giải cũng như ciái quvết vụ án.

* Phương pháp nghiên cứu hồ sơ:

- Trước hết nghiên cứu đơn khởi kiện của nguyên đon đế năm vững 

những yêu cầu cùa họ, nghicn cứu quyết định dơn phương châm dứt hợp dồng 

lao động đê’ xác định lý do của việc đơn phương châm dứt hợp đổng lao dộng.

- Nghiên cứu lời khai của các đương sự đê rút ra những điếm các 

đương sự đã thống nhất với nhau, những điếm còn mâu thuẫn.

- Nghiên cứu lời khai nhân chứng. Đ i sâu nghiên cứu những diêm mà 

nguyên đơn, bị đơn khai mâu thuẫn với nhau, để từ lời khai của nhân chứng 

xem xét đánh giá có thể chấp nhận hay không chấp nhận lời khai cùa 

nguyên đơn, bị đơn về sự việc nào đó.

- Nghiên cứu các chứng cứ khác: bán hợp đồng lao động, thoá ước lao 

động tập thể, nội quy lao động v.v.

Kh i nghiên cứu hồ sơ, Thẩm phán phái sứ dụng phương pháp tổng hợp, 
so sánh, đánh giá các chứng cứ đã thu thập được và cần ghi chép những điểm 

cơ bản của vụ kiện, những bút lục cần thiết cho việc giải quyết vụ án, những 

bút lục cần phải trích dẫn tại phiên toà cũng như trong bán án... Thấm phán 

nghiên cứu hồ sơ phải xây dựng được một tiểu hồ sơ ricng cho mình; tiêu hồ 

sơ phải phản ánh được những yêu cầu kiện tụng cúa các đương sự, những 

chứng cứ và cơ sở pháp lý đế giải quyết vụ án đó.

3.5. Hoà giải
Hoà giải trong việc giải quyết các vụ án lao động nói chung, vụ án về 

đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động nói riêng là thủ tục tố tụng bắt 

buộc. Nhiểu trường hợp người sử dụng lao động đơn phương chấm dứt hợp 

đổng lao động đối với năm, sáu chục người lao động, có khi hàng trám người 

lao động, nhưng do có phương pháp hoà giải tốt nên Toà án không phải đưa 

ra xét xử, tiết kiệm được rất nhiều thời gian, công sức, tiền của các cơ quan 

tiến hành tố tụng và của các bên tranh chấp lao dộng.
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Đè hoà giải có kết quà đòi hỏi Thẩm phán phái nắm vững được hổ sơ 

vụ án. nám vững nguvèn nhân phát sinh mâu thuẫn, các yêu cầu của các 

dươne sự, yêu cáu nào phù hợp pháp luật, yêu cầu nào khôna đúng pháp 

luật. Thám phán phái nám dược tâm lý của ne ười lao động và ncười sử dụng 

lao độnu và phái có phương pháp hoà íiiái. Tuỳ tìrne trường hợp Thẩm phán 

có thô phán tích đế các bên đươne sự thấv dược sự đúng sai của Thẩm phán; 

Cũno cỏ trường hợp phái gập riêiiíi từn» bẽn dương sự đê phân tích mặt 

mạnh, mật yếu của họ. lý aiải cho họ biết được sự hơn thiệt trong các yêu 

cầu của họ. dựa trên cơ sờ pháp luật đô phân tích cho đương sự biết yêu cầu 

nào của họ đúng, ycu cầu nào khônc đúng. Khi hoà giải phái mém dẻo. 

nhưno phải trên nguyên tác đúrm pháp luật, tránh đê cho các dương sự hiếu 

lầm Thám phán, thiên lệch vé một bên. Phái kiên trì hoà giải, nhưng cũno 

phải biết khá nãnc và tiến triển của việc hoà giải đê tránh tình trạne kéo dài 

thời eian mà không có kết quà.

Thỏns thườnu trong các vụ án vé dơn phương chấm dứt hợp đồng, 

Thám phán hoà giái theo một số hướng sau:

+ Nếu xét thây việc đưn phương chấm dứt hợp đổng lao động cùa 

người sử dụnc lao động là trái pháp luật thì: trước hét phái xem xét nhu cầu 

của doanh nghiệp có cần phái tiếp tục tuycn lao dộns không. Mức độ mâu 

thuần tíiữa người sử dụng lao động và neười lao độna, nguyện vọng của 

người lao động... đế hoà giái người sử dụng lao động nhận người lao động 

trớ lại làm việc và bồi thườns cho người lao độrm những ngày không được 

làm việc, hoặc hoà giúi đê người lao độniỉ cũnc đồng ý chấm dứt hợp đồng 

lao động, nhưng người sứ dụng lao độns phái có trách nhiệm bổi thường, trợ 

cấp thôi việc và giái quyết các quyền lợi khác cho người lao động (nếu có).

* Trường hợp xét thây việc chấm dứt hợp đồng lao động cùa người sử 

dụng lao động là đúng, thì cần phân tích cho người lao động thấy được vấn 

đề và trong trons trường hợp này chi nên hoà giải theo hướng các bên thoả 

thuận về việc giải quyết quyền lợi cho người lao động.

3.6. Xét hỏi

Phán xét hói là đẽ thấm tra lại toàn bộ các chứng cứ đã thu thập được 
truớc khi xét xứ.

Thõng thường trong các vụ án vể đơn phương chấm dứt hợp đồng ỉao 

động phần xét hỏi cần làm rõ những vấn đề sau:

- Người lao động và người sử dung lao động giao kết loại hợp đồng gì?
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- Công việc người lao động phải làm theo hợp đồng lao động;
- Thời gian hợp đồng lao động còn hay hết;

- Người lao động có thuộc diện trong biên chê trước đây chuyến sa.ng 

giao kết hợp đổng lao động không;

- Lý do người sử dụng lao động đơn phương chấm dứt hợp đồng lao

động;

- Trước khi đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động, người sử dụng 

lao động có bàn bạc với Ban chấp hành công đoàn cơ sở không?

- Quan điểm cúa Ban chấp hành công đoàn cơ sờ đối với việc người sứ 

dụng lao động đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động như thê nào?

- Quan điểm cùa người lao động đối với việc bị chấm dứt hơp đồng lao 

động như thê nào?

- Người sử dụng lao động có báo trước cho người lao độniĩ biết việc 
chấm dứt hợp đồng lao động không. Thời gian báo trước là bao lâu;

- Trước khi chấm dứt hợp đồng lao động, người sử dụng lao động đã 

giải quyết những chế độ gì cho người lao động;

֊ Yêu cầu của người lao động;
֊ Quan điểm của người sử dụng lao động về các yêu cầu cứa người lao

động;

3.7. Nghị án

Khi nghị án cần thảo luận:
- Quan hệ pháp luật đang tranh chấp: chấm dứt hợp đồng lao động 

theo Điểu 17, 36, 38 BLLĐ ;

- V iệc chấm dứt hợp đổng lao động đúng hay sai? Lý  do?

- Nhũng yêu cầu nào của nguyên đơn được chấp nhận, yêu cầu nào 

không được chấp nhận. Lý  do;
- Có cần áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời không? Nếu có thì áp 

dụng biện pháp nào?
- Những quyết định nào cần tuyên cho thi hành ngay?

- Án phí lao động sơ thẩm;

3.8. Bản án

3.8.1. Phần mở đầu
Đối với phần này bản án lao động nào cũng tương tự như nhau và 

thường đã có mẫu in sẵn, Thẩm phán chỉ cần điền những dữ kiện cần thiết 

vào chỗ trống.
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3.S.2. Phán nội dung
Phần nàv gồm những điếm sau:

3.H.2.1. Tóm tắt nộ i մաւՀ vụ án:

Phái trình bày được diễn biến phát sinh vụ án một cách khách quan, 

trung thực. Phái nêu được đầy dú các yêu cấu kiện tụníỉ của nguyên đơn, 

quan diêm cùa bị đơn về nhữntỉ yêu cầu đó. Nêu vụ án có những người có 

quyển lợi. nghĩa vụ liên quan có yêu cầu độc lập, hay bị đơn có yêu cầu 

phán tô thì phai nêu dầy đú những yêu cầu đó.

Thực tô phần này mỗi bán án viết một cách khác nhau, nó phụ thuộc 

vào nội dung cùa vụ án và cách viết cua time Thẩm phán. Nhung dù cách 

viết như thê nào cũng phái đạt yêu cẩu như trên. V ì vậy, theo chúng tôi cách 

viết tốt nhất là trình bày một cách tống hợp diễn biến của vụ án theo thời 

gian, không gian cho gọn và theo một trật tự nhất định giúp cho người đọc, 

người nahe dẻ nám bát một cách đầy dù nội dung vụ án.

Đối với vụ án về đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động, phần tóm 

tắt nội dung vụ án phái nêu được những điểm chú yếu sau:

- Niiày, thárm, năm người sứ dụng lao động ký hợp đổng lao động với 

người lao động; thời hạn hợp đồng lao động; công việc làm, mức lưưng, các 

c h ế  đ ộ  k h á c  ( n ê u  c ó ) .

- Quá trình thực hiện hợp đồng lao động của người lao động.

- Ngày tháng năm người sử dụng lao động ra quyết định chấm dứt hợp 

dồng lao dộng; lý do châm dứt hợp đồng lao dộng.

- Quá trình giái quyết việc chấm dứt hợp dồng lao động giữa người lao

động và người sứ dụng lao động tại doanh nghiệp (nêu có) như:

+ Sự thương lượng lỉiìra người lao clộnỉỉ va người sử dụng lao động;

+ Sự hwà giái của Hội dồng hoà giái cơ sớ hay hoà giải viên lao động;

- Yêu cầu kiện tụng cúa người lao động.
+ Trở lại làm việc;

+ Yêu cầu bồi thường những ngày không được làm việc;

+ Giủi quyết các quycn lợi khác như tiền phép, tiền thưởng...

Hay:

+ Đồng ý chàm dứt hợp đổng lao động;

+ Yêu cầu đòi bồi thường nhữrm ngày khỏng được làm việc, đòi trợ

cấp thỏi việc, đòi trợ cấp tìm việc làm mới...

+ G iài quyết các quyén lợi khác như tiền phép, tiền thường...
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- Quan diểm cúa người sử dụng lao động vé những yêu cầu trên của 
rmười lao động.

- Tóm tắt quan đicm của luật sư về v iệ c  giái quyết vụ án (nếu có)
- Tóm tắt quan điểm cùa Ban chấp hành công đoàn về việc aiái quyết 

vụ án (nếu có).

- Tóm tát quan điếm của Viện kiếm sát nhân dân về việc giúi quyết vụ 

án (nếu có). Có bản án trình bày phán quan điếm cùa Viện kiếm sát vé việc 
giải quyết vụ án sau phần nhận định của Hội đồng xét xử và khôníi có một 

nhận xét phân tích sì; theo chúníỉ tôi nên trình bày phần quan diem của đại 

diện Viện kiêm sát vể việc eiái quyết vụ án sau phần tóm tắt quan đi cm cúa 

luật sư, vì Hội đổng xét xứ chi phân tích, đánh giá, giải quyết vụ án sau khi 

dã nu he ý kiến của tất cá những người tham sia tô' tụne và ý kiến của đại 

diện Viện kiêm sát nhân dân. Do vậy phán nhận định của Hội dồnsi xét xử 
cũIIa cần có nhữnu đánh aiá nhát định vé quan điểm của Viện kiêm sát nhân 

dân, nhất là trong trường hợp Hội đổng xét xứ không chấp nhận để xuất của 
Viện kiếm sát nhân dàn.

3.8.2.2. Nhận đ ịnh của H ộ i đồiìíỊ xét xử

Bán án có tính thuyết phục giáo dục hay khổng phụ thuộc rất nhiều 

vào phần nhận định, nên phần nhận định phải sắc bén, chính xác và có cư 
sớ pháp lý. Phần nhận định phái thê hiện dược hướns giái quyết cua Hội 
đổng xét xứ. V ì vậy giữa phần nhận định và phần quyết định phái phù hợp 
nhau.

Nhận định là việc trên cư sớ các chứng cứ đã được thẩm tra tại phiên 

toà và các quy định của pháp luật, Hội đồng xét xứ phân tích, đánh giá 

những yêu cầu của các bên dưưng sự cũng như những quan điểm, giải pháp 
của luật sư, Viện kiếm sát nhân dân để đưa ra đúng hay sai, chấp nhận hay 
không chấp nhận, chấp nhận một phần hay chấp nhận toàn bộ các you cầu và 
các giái pháp đó. Cần tránh tình trạng phẩn nhận định nêu lại toàn bộ nội 
dung vụ án, vì như vậy sẽ trùng lặp với phán tóm tát nội dung vụ án làm cho 

bán án dài dòng mà không có tính thuyết phục.

Phần nhận định cùa bản án phái thể hiện đầy đủ quan diêm của Hội 

đồng xét xứ vé việc đánh giá chứng cứ. vé việc áp dụng pháp luật. V ì vậy khi 

cùng một vấn đề các đương sự dưa ra các chứng cứ khác nhau, thì trong phần 

nhận định phái phân tích đánh giá tính pháp lý, tính chân thực, khách quan 

cùa tùng chứng cứ, cũng như sự phù hợp cúa các quy phạm pháp luật với các
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quan hộ pháp luật đang tranh chap, dế từ dó chãp nhận hay không chấp nhận 

nhữne chúm II cứ. những quy định mà các đươ!ií> sự nêu ra.

Đối với vụ án đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động, phán nhận 

định phải nêu rõ: dựa vào cơ sư pháp lý nào. chứng cứ nào đế cho rằng việc 

dcm phươne chấm dứt hợp dổniỉ ià dúm», hay sai; những yêu cầu cúa nguyên 

đơn và những phúc đáp cua bị dom. cái nào dúna, cái nào sai; cơ sở pháp lý 

đế eiai quyết nhữnu yéu cầu nà) như thê nào.

3.8.3. Phán quyết định

Đáy là phần rất quan trọn2 cùa bán án. V iệc đúng sai cúa quá trình xét 

XƯ căn cứ vào phần quyết dinh cua hán án đẽ đánh giá. Các đương sự cũng 

như mọi cá nhân, tổ chức dựa trẽn nhĩrrm quyết định cụ thể cùa bán án để thi 

hành, vì vậy phán quyết định phai cụ the. rõ ràng. Trong phẩn quyết định 

phái viện dẫn các điểu luật áp dụne dế eiái quyết vụ án. Đối với vụ án đơn 

phưưnc chấm dứt hợp đồng lao dộnii. thường áp dụng các Điểu 

17,37.38.39.41.42 BLLĐ . Nghị định 72/CP ngày 31-10-1995, Nghị định 

198/CP ngày 31-12-1994; Nghị định 197/CP ngày 31-12-1994 của Chính 

phu và Thõnu tư số 21/TT ngày 12-10-1996 cua Bộ Lao  động-thương binh 

và xã hội...

* C á c  quyết d ịn lì cụ thè:

- G iữ  nguyên quyết định đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động hay 

huv quyết định đó.

- Quyền và nghía vụ cụ thè cua các bèn, ví dụ buộc người sử dụng lao 

động nhận neười lao động trở lại làm việc. Người sử dụng lao động phải bồi 

thường những ngày người lao động khóm: được làm việc kể từ ngày, tháng, 

năm don neàv, tháng, nám.

- Án phí sư thám.

- Quyền khána cáo cùa các dươniỉ sự.

4. TH Ủ  TỤC GIẢI Q UYÊT  CÁC c u ộ c  Đ ÌNH  CÔNG

4.1 Thời điếm có quvén đình công

Khoán I Điéu 172 B LLĐ  naày 23/6/1994 quy định:

Trong trườna hợp tập thế lao độnn khônụ đồng ý với quyết định của 

Hội đổng trọng tài lao dộne, thì có quyền yéu cáu T A N D  giải quyết hoặc 

đình cone"c
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Điều 79 Pháp lệnh Thù tục giài quyết tranh cháp lao động ngày 

11/4/1996 cụ thể hoá như sau:

"Sau khi có quyết định cúa Hội đổng trọns tài lao độnII cấp tinh vé 

việc giải quyết tranh chấp lao động tập thế, mà tập thế lao động vẫn khỏng 

đồng ý và cũrm không yêu cầu T A N D  giải quyết thì có quyền đình côn tí.

Đối với tập thể lao động ớ doanh nshiệp khồns được đình cônti theo 

danh mục do Chính phủ quv định mà không dồng ý với quyết định cúa Hội 

đồng trọng tài lao động cấp tinh thì có quyền yêu cầu T A N D  giái quyét (heo 

thủ tục thứ nhất của Pháp lệnh này"(Pháp lệnh thủ tục giái quyèt các VII an 

lao động)

4.2. Thú tục chuẩn bị đình công, hơãn hoậc ngừng đình cõng.

Khi khônc đồng ý với quyết định cùa Hội đồng trọng tài mà không 

yêu cầu TAN D  giải quyết và tập thê lao động hay Ban chấp hành công doùn 

cơ sớ (hoặc công đoàn lâm thời) khởi xướng đình cỏna thì thú tục chuẩn bị 

đình công được bắt đáu tiến hành.
Cuôc đình công dược coi là do tập thế lao dộns khởi xướng khi phái 

có ít nhất 1/3 số lao động trong doanh nghiệp, nếu việc đình công được 

tiến hành trong doanh nghiệp hoặc quá 1/2 số người lao động trong một 

bộ phận cơ cấu của doanh nghiệp nếu việc đình công được tiên hành 

trong bộ phận đó đề nghị việc đình công. Trong trường hợp Ban chấp 

hành công đoàn khới xướng đinh công hoặc khi có đú sò' lượng lao dộng 

nói trẽn đề ntĩhị đình công thì công đoàn phái tố chức lấy ý kiến tàp the 

lao động bằne cách bó phiếu kín hoặc lấy chữ ký để xác định số người 

tán thành dinh công. Nếu quá nửa số lao động đồng ý thì công đoàn quyết 

dinh và lãnh dạo dinh cóng.

Trong trường hợp quá nửa tập thế lao động tán thành việc dinh công 

mà Ban chấp hành công đoàn (hây cđn thiết phái lây lại ý kiến tủa tập thê 

lao động thì tổ chức lấy lại ý kiến trong thời hạn 3 ngày kê từ ngày có kết 

quả lấy ý kiến lần trước. Nếu quá nửa tập thê lao động vẫn tán thành việc 

đình công thì Ban chấp hành công đoàn phái quyết định và lãnh đạo đình 

công (Điều 81 Pháp lệnh). Như vậy, có thể thấy việc quyết định và lãnh đạo 

đình công vừa là quyển vừa là nghĩa vụ của tổ chức công doàn.

Sau khi quyết định việc đình công, Ban châp hành công đoàn cử đại 

diện nhiều nhất là 3 người để trao bản yêu cầu cho người sử dụng lao động, 

đồng thời gửi một bản thông báo cho cơ quan lao động cấp tỉnh và một bán
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thổn» báo cho Liên đoàn lao động cap tỉnh. Bán yêu cầu, bản thông báo phái 

nêu rõ các vấn dề bát đồnu iiiữa tập thê lao động và người sứ dụng lao động, 

nội dung yêu cầu iĩiái quyết, kết qua bỏ phiếu hoặc lây chữ ký tán thành 

đình công và thời điểm bát đầu đình công. Việc trao bán yêu cầu, gửi bản 

thông báo phái được tiến hành chậm nhát là 3 ngày trước ngày bắt đầu đình 

công dược án định trong hán yêu cáu, bán thông báo (Điểu 82 Pháp lệnh)

Trong trường hựp xét thây đình công có ncuy cơ gây thiệt hại nghiêm 

trọng cho nền kinh tê quốc dàn, an ninh quốc gia hoặc an toàn công cộng, 

Thú lướng Chính phủ có quyển ra quyết định hoãn hoặc ngừng cuộc đình 

công và giao cho cơ quan Nhà nước có thắm quyền phối hợp với công đoàn 

cùng cáp iiiáĩ quyết. Nếu tập thê’ lao độrm khống nhất trí với việc giái quyết 

tranh chấp cua cơ quan Nhà nước có thám quyền thì có quyền yêu cầu Toà 

án giai quyết (Điều 86 Pháp lệnh).

4.3 Cãn cứ đè cõng nhận cuộc đình cỏng hợp pháp hoặc tuyên bô 

cuộc đình công bát hợp pháp

Việc tuyên bố cuộc đình cỏne là hợp pháp hay bất hợp pháp có ảnh 

hướng rát lớn đến kết quá giái quyết tranh chấp lao động tập thê và giái 

quyết hậu quả pháp lý cúa cuộc dinh công. V ì vậy, phải dựa trẽn những cân 

cứ nhất định, đình công dược coi là hợp pháp khi thoà mãn các điểu kiện sau 

đây:

- Phát sinh từ tranh chấp lao độrm tập thê và trong phạm vi quan hệ lao

độllg
- Tập thò lao động không đồng ý với quyòt định của Hội đồng trọng tài 

lao động cấp tinh mà không yêu cầu Toà án giái quyết

- Do tập thể những người lao dộnu làm việc tại một dơanh nghiệp tiến 
hành trong phạm vi doanh nghiệp đó

• Đám bảo các quy định cúa pháp luật vẻ chủ thế, trình tự, thú tục tiên 
hành đình công

- Doanh nghiệp khòng thuộc danh mục doanh nghiệp phục vụ công 

cộng, doanh nghiệp thiết yếu cho nền kinh té quốc dân hoặc an ninh quốc 
phòng do Chính phú quy định

- Không vi phạm quyết định vé việc ngừng hoặc hoãn đình công của 

Thu tướng Chính phủ
Đình công bất hợp pháp là đình công vi phạm một trong các quy định 

nói trên.
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4.4. Thủ tục nộp đơn, thụ lv đơn yèu cầu giái quyết cuộc đình còng

4.4.1. Quyến yêu cấu Toà án g iả i quyết cuộc đ ình cóng

Điều 87 Pháp lệnh quy định: "Trước khi bắt đầu đình công, trong quá 

trình đình công hoặc sau khi đã ngừng đình công, Ban chấp hành công đoàn 

cơ sở có quyền nộp đơn đến Toà án yêu cầu kết luận cuộc đình công hợp 

pháp, người sử dụng lao động có quyền nộp đơn đến Toà án yêu cầu kết luận 

tính bất hợp pháp của cuộc đình công.

Trước khi bắt đầu đình công hoặc trong quá trình đình công, cơ quan 

lao động cấp tinh. Liên đoàn lao động cấp tỉnh có quyền gửi vãn bản đến 

Toà án yêu cầu kết luận cuộc đình công là hợp pháp hoặc bất hợp pháp. Viện 

kiểm sát nhân dân có quyền khới tô' để yêu cầu Toà án kết luận cuộc đình 

công là bất hợp pháp"

Chủ thể yêu cầu giải quyết đình công cũng phái thực hiện một số 

nghĩa vụ nhất định. Điểu 90 Pháp lệnh quy định: "Ban chấp hành công đoàn 

cơ sở, người sử dụng lao động có nghĩa vụ cung cấp đầy đủ tài liệu, chứng 

cứ cần thiết theo yêu cầu của Toà án trong quá trình giải quyết đình công và 

phải chịu trách nhiệm về tính chính xác của các tài liệu, chứng cứ đó. Nếu 

cơ quan lao dộng cấp tỉnh, liên đoàn lao động cấp tính yêu cầu hoặc Viện 

kiểm sát nhân dân khởi tố yêu cầu Toà án giải quyết cuộc đình công thì các 

cơ quan đó phải cung cấp tài liệu, chứng cứ.”

Các nghĩa vụ nói trên cúa người yêu cầu tựu trung lại nhằm chứng 

minh rằng các yêu cầu mà họ đưa ra là chính đáng, hợp pháp và có CƯ sở 

đồng thời tạo điều kiện thuận lợi cho Toà án giải quyết vụ việc khôi phục 

quyền lợi, đáp ứng nhu cẩu cho chính bản thân họ.
4.4.2. Đơn yêu cầu

Các chủ thể có quyền yêu cầu Toà án giải quyết cuộc đình công phải 

thể hiện yêu cầu của mình thông qua hình thức văn bản kèm theo đó là các 

tài liệu liên quan đến việc giải quyết đình công. Tuỳ theo chủ thể yêu cầu 

mà đơn yêu cầu có những nội dung khác nhau.

Nếu người yêu cầu là tập thể lao động hay người sử dụng lao động thì 

đơn yêu cầu phải có những nội dung sau:
- Tên, địa chỉ của Ban chấp hành công đoàn cơ sở quyết định việc đình 

công; họ, tên, địa chỉ những người lãnh đạo cuộc đình công

- Họ, tên, địa chỉ của người sử dụng lao động

- Tên, địa chỉ của doanh nghiệp nơi tập thể lao động đình công
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- Lý  do

- Yêu cầu của người làm đơn

Kèm theo đơn yêu cầu phải gửi các bản sao bản yêu cầu, bản thông 

báo về cuộc đình công, quyết định của Hội đồng trọng tài lao động cấp tỉnh 

vé 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

Người nộp đơn là người sử dụng lao động phải nộp tiền lệ phí theo 
mức quy định

Nếu người yêu cầu là cơ quan lao động cấp tỉnh, liên đoàn lao động 

cấp tinh, Viện kiểm sát khởi tố thì văn bán phải ghi rõ:

- Tên, địa chi của cơ quan yêu cầu; họ, tên, chức vụ của người ký văn 

bản yêu cầu

- Tên, địa chí doanh nghiệp nơi tập thê lao động đình công

- Lý  do yêu cầu kết luận cuộc đình công hợp pháp hoặc bất hợp pháp

- Các yêu cầu cụ thể

Kèm theo vãn bản yêu cầu phải có các tài liệu, chứng cứ liên quan đến 

việc yêu cầu kết luận cuộc đình công hợp pháp hoặc bất hợp pháp
4.4.3. Thẩm quyên của Toà án, nhiệm vụ, quyền hạn của Thẩm

phán
Toà án có thẩm quyển giái quyết cuộc đình công là Toà lao động 

T A N D  cấp tỉnh nơi đặt trụ sở chính của doanh nghiệp mà tập thể lao động 

đình cống

Khi nhận được đơn yêu cầu của các đương sự, tổ chức, cơ quan Toà án 

xem xét đơn cùng các giấy tờ liên quan và quyết định có thụ lý đơn yêu cầu 

hay không? Nếu thấy vu việc thuộc thẩm quyén của mình và các chủ thể yêu 

cầu theo đúng thủ tục quy định thì Toà án sẽ tiến hành thụ lý. Điều 91 Pháp 

lệnh quy định: "Trong thời hạn 3 ngày kể từ ngày nhận được đơn yêu cầu, 

Toà án phải xem xét đơn cùng các giấy tờ, tài liệu kèm theo đon yêu cầu. 

Nếu 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"

Ngay sau khi thụ lý đơn yêu cầu, Chánh tòa Tòa lao động phân công 

mòt Thẩm phán giải quyết cuộc đình công. Thẩm phán có nhiệm vụ, quyền 

hạn sau đây:
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- Thu thập tài liệu, chứng cứ để lập hồ sơ giải quyết cuộc đình conn
- Xác minh tại chỗ

- Ra quyết định áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời

- Tiến hành hoà giải giữa Ban chấp hành công đoàn cơ sớ và người sứ 

dụng lao động về việc giải quyết cuộc đình công

- Trong quá trình giải quyết đình công, nếu phát hiện có dấu hiệu tội 

phạm thì Thẩm phán cung cấp tài liệu cho Viện kiểm sát nhân dân xem xét 

khởi tố về hình sự

4.5. Chuẩn bị giài quyết đình còng

Đình công xáy ra không chỉ ảnh hưởng trực tiếp đến quyển và lợi ích 

các bên trong quan hệ lao động mà nhiều khi gây hậu quá lớn đốn đời sống 

kinh tế, chính trị, xã hội. V ì vậy, việc giải quyết đình công vừa phải đáp ứng 

các yêu cầu chính đáng cùa các bẽn vừa phái đám bảo tính dứt điếm, nhanh 

chóng, khách quan, đúng pháp luật. Đê thực hiện được các yêu cầu nói trẽn, 

việc chuẩn bị giải quyết đình công có vai trò rất quan trọng trong quá trình 

giải quyết đình công.

Nói chung, trong việc chuẩn bị giải quyết đình công cần chú ý những 

điếm sau:

- Về chú thể tham gia giải quyết đình công: Cần kiểm tra và xác định 

cụ thể, chính xác các vân đề liên quan đến chủ thế tham gia giải quyết đình 

công như: địa chỉ, tư cách pháp lý... đặc biệt đối với chủ thê’ là tập thỏ lao 

động, người sứ dụng lao động. Từ việc kiểm tra này mà không công nhận 

những chủ thể không đù tư cách và có những quyết định cần thiết.

- Vé yêu cầu của chú thể: Cần xác định rõ, cụ thê các yêu cầu cứa chủ 

thể khi yêu cầu giái quyết đình công đặc biệt là các ycu cầu !icn quan đến 
quyển và lợi ích cúa họ. V iệc xác định đúng nội dung này rất quan trọng VI 
nó ảnh hưởng đến việc thu thập, xác minh chứng cứ và việc ra phán quyết 

của Toà án khi giải quyết đình công.

- Về chứng cứ: Cần kiểm tra xem những chứng cứ cần thiết cho việc 

giải quyết đình công đã đầy đủ chưa? còn thiếu chứng cứ gì cần phải điều 

tra, thu thập bổ sung thêm? Thẩm phán có thể yêu cầu các chú thể, các cơ 

quan, tổ chức hữu quan cung cấp thêm tài liệu, chứng cứ. Nếu thấy cân thiết 

thì tiến hành xác minh tại chỗ

Tóm lại, trong giai đoạn này Toà án xem xét lại toàn bộ diễn biến vụ 

tranh chấp lao động tập thể cho đến khi đình công; thu thập, đánh giá chứng
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cứ và ihưc hiện những hành vi cần thiết cho quá trình giải quyết đình công 

trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn của mình.

Điều 92 Pháp lệnh quy định:

“ N e a y  s a u  k h i  t h ụ  l ý  đ ơ n  y ê u  c ầ u  e i á i  q u y ế t  c u ộ c  đ ì n h  c ó n g ,  C h á n h  

tòa Toà lao động T A N D  cấp tinh phàn cône một Thấm phán giải quyết cuộc 

đình còng.

Trong thời hạn 3 ngày kể từ ngày thu lý đơn yêu cầu, Thẩm phán 

được phàn cổng giải quyết cuộc đình công phái ra một trong các quyết 

định sau đây:

- Đưa cuộc đình cône ra giải quyết

- Đình chi việc giải quyết đình công” .

Toà án ra quyết định đình chi việc eiái quvết vụ án khi các căn cứ 

quan trọng để giải quyết đình công không còn nữa. Cụ thể trong các trường 

hợp sau:

- Người có yêu cầu rút yêu cầu, Viện kiểm sát rút quyết định khởi tố

- Ban chấp hành công đoàn và người sử dụng lao động thoả thuận được 

với nhau vể việc giải quyết đình công trước khi Toà án ra quyết định vể việc 

giải quyết đình công

Trong quá trình giải quyết đình công, nếu xét thấy cần thiết Toà án ra 

quyết định áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời cấm hoặc buộc tập thể lao 

động, người sử dụng lao động thực hiện một số hành vi nhất định nhằm đáp 

ứng những yêu cầu cấp bách đê bảo vệ lợi ích cấp thiết của chủ thể hay phục 

vụ cho việc giải quyết đình công.

V iệc áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời do Thẩm phán được phân 

công giãi quyết cuộc đình công hoặc do Hội đồng giải quyết cuộc đình công 

quyết định. Trong quyết định áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời phải ghi 
rõ thời hạn có hiệu lực của quyết định

Quyết định áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời được thi hành 

ngay mặc dù có khiếu nại hoặc kiến nghị. Biộn pháp khẩn cấp tạm thời có 

thé bị thay đổi hoặc huỷ bỏ. V iệc thay đổi hay huỷ bỏ biện pháp khẩn cấp 

tạm thời do Thẩm phán được phân công hoặc do Hội đồng giải quyết 

quyết định.

Ban chấp hành công đoàn và người sử dụng lao động có quyén khiếu 

nại, Viện kiêm sát nhân dân có quyển kiến nghị với Chánh án Toà án đang 

giai quyết cuộc đình công vể quyết định áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm
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thời. Trong thời hạn 3 ngày kể từ ngày nhận được đơn khiếu nại, kiên nghị 

Chánh án Toà án phải xem xét và trả lời.

Quyết định áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời chỉ được áp dụng khi 

thật cần thiết và nó không phải là quyết định giải quyết vụ án. Yêu cầu của 

các bên chỉ được giải quyết dứt điểm khi có các quyết định có hiệu lực pháp 

luật của Hội đồng giải quyết đình công

Khi Thẩm phán được phân công giải quyết cuộc đình công quyết định 

đưa cuộc đình công ra giải quyết thì Toà án phải nhanh chóng triệu tập ngay 

một hội nghị hoà giải trước khi mở phiên họp xét tính họp pháp của cuộc 

đình công

4.6. Hội nghị hoà giải

Hoà giải vừa là một giai đoạn, vừa là một thủ tục trong giải quyết đình 

công. Hoà giải có vai trò rất quan trọng trong giải quyết đình công bởi kết 

thúc đình công các bên còn tiếp tục quan hệ với nhau. V ì vậy mục đích của 

giải quyết đình công không chỉ nhằm khôi phục quyền và lợi ích hợp pháp 

các bên mà còn phải tạo điều kiện để các bên tiếp tục quan hệ với nhau trên 

cơ sở sự hiểu biết, tôn trọng lản nhau từ đó tạo ra sự bền vững, ổn định của 

quan hệ lao động và phòng ngừa các xung đột tiếp theo. Hơn nữa bản chất 

của quan hệ lao động là thương lượng, thoả thuận tự nguyện do đó cần tạo 

điều kiện tối đa để các bên tự định đoạt quyền và lợi ích của mình. Điều 97 

Pháp lệnh quy định: "Hội nghị hoà giải được tổ chức dưới sự chù trì của 

Thẩm phán được phân công giải quyết cuộc đình công để Ban chấp hành 

công đoàn cơ sở và người sử dụng lao động thoả thuận với nhau về việc giải 

quyết cuộc đình công". Vó i ý nghĩa như vậy, Thẩm phán cần nhận thức được 

tầm quan trọng của hoà giải trước khi giải quyết đình công. Trong quá trình 
chuẩn bị cũng như tiến hành hoà giải Thẩm phán cần chú ý kiểm tra lại biên 

bản thương lượng, hoà giải không thành của các giai đoạn trước đó, lý do họ 

không đạt được sự thông nhất. Thẩm phán cần chuẩn bị trước một sô' phương 

ấn hoà giải để tăng khả năng lựa chọn cho các bên, phương án hoà giải cần 

tính đến quyển lợi và dung hoà lợi ích các bên.
4.6.1. Thành phần hội nghị hoà giải
Theo quy định tại Điều 98 Pháp lệnh, những người tham gia hội nghị 

hoà giải bao gồm:

- Đại diện Ban chấp hành công đoàn, người sử dụng lao động phải có 

mặt tại hội nghị hoà giải
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- Đại diện Viện kiểm sát nhàn dàn, cơ quan lao động cấp tinh, Liên 

đoàn lao động cấp tỉnh có nhiệm vụ tham dự hội nghị hoà giải

Trong trường hợp cần thiết, Toà án có thế mời các chuyên gia vế các 

lĩnh vực hữu quan làm tư vấn tại hội nghị hoà giải. Đây là những người có uy 

tín, có trình độ, am hiểu pháp luật và sàn xuất kinh doanh. Sự có mặt của họ 

tạo ra sự khách quan, tin tưởng cho các bẽn và là một nhân tố quan trọng 

đảm bảo sự thành công của hội nghị hoà giải

Khác với những lần hoà giải trước đây, Toà án triệu tập hoà giải lần 

này để chính các chú thể (Ban chấp hành công đoàn - người sử dụng lao 

động) thương lượng, thoả thuận với nhau về việc giải quyết đình công. V ì 

vậy, trong trường hợp vắng mặt một trong hai bèn thì hội nghị hoà giải phải 

được hoãn. Song do tính chát quan trọng của hoà giải, hơn nữa đây là một 

thú tục trong giải quyết đình công, do đó trong thời hạn 3 ngày kể từ ngày 

hoãn việc hoà giải, Thẩm phán phải tổ chức lại hội nghị hoà giải
4.6.2. Tiến hành hộ i ngh ị hoà g iả i

Hội nghị hoà giải được tiến hành tai trụ sở doanh nghiệp nơi xảy ra 

đình công hoặc tại trụ sở Toà án. Điều 99 Pháp lệnh quy định:

Tại hội nghị hoà giải, Thẩm phán được phân công giải quyết cuộc đình 

công chịu trách nhiệm tổ chức và chủ trì hội nghị hoà giải.

Sau khi Thẩm phán giới thiệu thành phần tham gia hội nghị hoà giải, 

đại diện Ban chấp hành công đoàn trình bày nội dung tranh chấp lao động 

tập thể, quyết định của Hội đồng trọng tài lao động cấp tỉnh, lý do không 

đồng ý với quyết định đó, nội dung yêu cầu người sử dụng lao động phải giải 

quyết và đề nghị của tập thê lao động.

Người sử dụng lao động trình bày ý kiến của mình về nội dung yêu 

cầu và đề nghị của tập thê lao động, phương án giải quyết tranh chấp lao 

động tập thể, phương án giải quyết cuộc đình công.

Đại diện cơ quan lao động cấp tỉnh, đại diện Liên đoàn lao động cấp 

tỉnh phát biểu ý kiến của mình về các yêu cẩu và đề nghị của tập thể lao 

động, của người sử dụng lao động; đại diện Viện kiểm sát trình bày ý kiến 

của mình vể việc giải quyết đình công.

Thẩm phán được phân công giải quyết đình công nêu các cân cứ pháp 

luật, giải thích cho các đương sự, tiến hành hoà giải để các bên thương 

lượng, thoả thuận với nhau vé việc giải quyết cuộc đình công.

Trong trường hợp các bên thoả thuận được với nhau vể việc giải quyết
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cuộc đình công thì Thẩm phán lập biên bản hoà giài thành và ra quyết định 

công nhân sự thoả thuận của các bên: Quyết định này có hiệu lực pháp luật 

và được gửi cho đương sự, Hội đồng trọng tài lao động cấp tinh và Viện 

kiểm sát nhân dân. Trong trường hợp các bên không thoả thuận được với 

nhau thì Thẩm phán lập biên bản hoà giải khôrm thành và buộc người sử 

dụng lao dộne trong thời hạn 3 ngày kế từ ngày lập biên bản hoà giải khống 

thành phải đưa ra phương án mới về việc giải quyết cuộc đình công đê các 

bèn thương lượng với nhau về phương án đó. Nếu không thoả thuận được thì 

Thẩm phán giao cho Ban chấp hành công đoàn trong thời hạn 3 ngày kê từ 

ngày ra quyết định tổ chức láy ý kiến của tập thể lao động về phương án do 

người sử dụng lao động đưa ra. Nếu quá nửa tập thê lao độne đồne ý với 

phương án đó thì Thẩm phán quyết định công nhận sự thoả thuận của các 

bên, nếu quá nửa tập thể lao động không đổng ý thì Thẩm phán ra quyết 

định mở phiên họp xét tính hợp pháp của cuộc đình cône, Trong thời hạn 3 

ngày kể từ ngày ra quyết định, Toà án phải mở phiên họp.

Biên bản hoà giải thành hoặc không thành phải có chữ ký của Thẩm 

phán, Thư ký hội nghị và các bên đương sự.

4.7. Phiên họp xét tính hợp pháp của cuộc đình công

Toà án chỉ mở phiên họp xét tính hợp pháp của cuộc đình công khi hội 

nghị hoà giải khỏng đạt kết quả. Đây là giai đoạn giải quyết cuối cùng về 

cuộc đình công, việc kết luận đình công là hợp pháp hay bất hợp pháp, mức 

độ lỗi của các bên ảnh hưởng trực tiếp tới quyền và lợi ích hợp pháp của họ 

khi Toà án ra quyết định.
4.7.1. Thành phần tham g ia  phiên họp xét tính hợp pháp của cuộc 

đình công

Với yêu cầu giải quyết cuộc đình công nhanh chóng, đúng pháp luật, 

đồng thời quyết định của Toà án lại có hiệu lực thi hành ngay, Do đó, Điều 

100 Pháp lệnh quy định: Hội dồng giải quyết đình công gồm 3 Thẩm phán 
Toà lao động TAND cấp tỉnh do một Thẩm phán được phân công giải quyết 
cuộc đình công làm Chủ tịch.

Ngoài ra, còn có sự có mặt bất buộc của các chủ thể liên quan như: 
Ban chấp hành công đoàn, người sử dụng lao động hoậc người đại diện của 
họ.

Viện kiểm sát nhân dân có nhiệm vụ tham gia với chức năng kiểm tra, 

giám sát phiên họp giải quyết đình công.
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4.7.2. T rình  tự xét tính họp pháp cùa cuộc đ ình công

Với tư cách Chú tịch Hội đồnc, Thẩm phán trình bày quá trình giải 

quyết đình cỏntí. diễn hiên và kết quá cùa hội nghị hoà giải. Sau đó, Ban 

châp hành eỏne đoàn cư sớ. người sử dụng lao dộng hoặc đại diện cúa họ 

trình bay them ý kiến của mình. Đại diện Viện kiếm sát nhân dân trình bày ý 

k i ê n  c ủ a  m ì n h  v é  t í n h  h ợ p  p h á p  c ù a  c u ộ c  d i n h  c ô n g .  T r ê n  c ơ  s ở  đ ó ,  c ã n  c ứ  

vào các tài liệu, chứno cứ và quy định của pháp luật Hội đổng giải quyết 

cuộc đình công thào luận, kết luận theo đa số về tính hợp pháp của cuộc

đình côn2 .
4.7.3. Quyết định của Toà án

Khi xem xét, kết luận tính hơp pháp cùa cuộc đình công, Toà án có 

quyền ra các quyết định:

- Cuộc đình công là hợp pháp: Đây là cuộc đình công tuân thú các quy 

định tại khoản 1 Điều 80 Pháp lệnh. Trong trường hợp này, tiền lương và các 

quyến lợi khác của người lao động được giai quyết theo Điều 2 Nghị định 58 

CP ngày 31/5/1997.

- Cuộc đình công là bất hợp p h á p :  Đây là cuộc đình công vi phạm một 

trong các quy định của pháp luật về dinh công hợp pháp. Trong trường hợp 

này Toà án buộc tập thè lao động ngùng đình công và căn cứ vào lỗi của các 

bên đê quyết định việc trá lương cho người lao động theo quy định tại Điểu 

3 Nghị định số 58/CP.
Những người lao động không tham gia đình công mà phải nghỉ việc 

vần được trá lương theo mức do hai bèn thoả thuận, nhưng không thấp hơn 

mức lương tôi thiếu do Nhà nước quy định.

4.8. Thủ tục giải quyết khiêu nại quyết định giải quyết cuộc đình

công

Quyết định cùa Toà lao động T A N D  cấp tỉnh về cuộc đình công có 

hiệu lực thi hành ngay. Trong thời hạn 3 ngày Ban chấp hành công đoàn cơ 

sỏ và người sử dụng lao động có quyèn gửi đơn khiếu nại đối với quyết định 

này lên Toil phúc thẩm T A N D  tối cao.

Trong thời hạn 5 ngày kể từ ngày nhàn được hồ sơ giải quyết cuộc 

đình cõng, một tập thê gồm 3 Thẩm phán do Chánh toà Toà phúc thẩm 

T AN D  tối cao chỉ định phải giải quyết xong khiếu nại. Quyết định của Toà 

phúc thẩm T A N D  tối cao là quyết định cuối cùng về cuộc đình công.
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P H Ầ N  T H Ứ  BẢY

PHẨN PHỤ LỤC■ ■



MỘT SÔ VẤN ĐÊ VÊ ÁN PHÍ TẠI TOÀ ÁN
•  ■

1. KH ÁI N IỆM  ÁN  PHÍ •

Đê tiến hành hoạt động giải quyết các vụ án theo thẩm quyển, bao 

gồm vụ án dân sự. án kinh tế. án lao động, án hành chính và án hình sự, Nhà 

nước, mà cụ thể là Toà án có thẩm quyển giải quyết vụ án phải chi phí rất 

nhiều tiền của, công sức cho hoạt động này. Nhằm bù đắp một phần nhữne 

chi phí đó, các đương sự phải nộp một khoản tiền, được gọi là tiền án phí.

Như vậy, án phí là khoản tiền mà đương sự phải nộp cho Nhà nước, 

tuỳ theo mức độ lỗ i hoặc lợ i ích được hưởng tron (Ị một vụ án, nhâm hù đắp 

một phần chi ph í của Nhà nước trong hoạt độnÍỊ ẹicii quyết vụ án dân sự tại 

Toà án.

Thực ra, việc bù đắp chi phí cho hoạt động xét xử từ tiền án phí là 

không đáng kể, bởi lẽ các chi phí cho hoạt động tô' tụng là những chi phí 

rất lớn, thậm ch í không thể tính toán hết được. Như vậy thì tiền án phí có 

ý nghĩa trong việc xác định trách nhiệm công dân nói chung cũng như 

của bản thân mỗi đương sự nói riêng trước yêu cẩu kiện tụng của mình. 

Tuỳ theo loại vụ án, trên cơ sở lợi ích hoặc mức độ lỗi, Toà án xác định 

mức án phí mà đương sự phải nộp. Mức án phí và người phải chịu án phí 

được Toà án quyết định trong bản án, quyết định có hiệu lực pháp luật. 

Thông thường phải kết thúc phần xét xử, mới xác định được án phí của vụ 

án cũng như đương sự phải chịu án phí. Tuy nhiên, ngay từ khi có đơn 

yêu cầu Toà án giải quyết vụ án, đương sự đã phải nộp một khoản tiền 

giống như điểu kiện để ràng buộc trách nhiệm của người đi kiện, được 

gọi là tiển tạm ứng án phí. Quy định này không áp dụng cho vụ án hình 

sự. Hiện nay, án phí được thu ở hai cấp xét xử, đó là ở cấp sơ thẩm và ở 

cấp phúc thẩm. Đối với cấp xét xử đặc biệt là giám đốc thẩm hoặc tái 

thẩm, các đương sự không phải nộp án phí vì đây là những cấp xét xử đậc 

biệt được tiến hành trên cơ sở đề nghị được thể hiện bằng một kháng nghị
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của niurời có thám quyền trong ngành Toà án hoặc kiểm sát. Đương sự 

không có quyến đe ntihị xét xứ giám đốc thẩm hay tái thám nên không 

phài chịu án phí cho cấp xét xứ này.

Nuoài án phí, các đương sự còn có thê phái nộp những chi phí tô' tụng 

khác, nhu lệ phí II ĩ ày tờ, chi phí giám định...

Toàn bộ tién án phí, lệ phí mà Toà án thu được đều phải nộp vào ngân 

sách Nhà nước thône qua hệ thống Kho bạc Nhà nước. Tiền tạm ứng án phí, 

tiền tạm úme lệ phí mà các dương sự phái nộp được nộp tại cơ quan thi hành 

án có tham quyẻn dê gứi vào tài khoán tạm giữ tại Kho bạc Nhà nước và 

được rút ra dê thi hành án theo quyết định cua Toà án. Khi thu tiền tạm ứng 

án phí và án phí, tiền tạm ứng lệ phí và lệ phí, Toà án, cơ quan thi hành án 

phái sứ dung chứng từ thu do Bộ Tài chính thống nhất phát hành.

Khi mặt bans giá cả trẽn thị trường có biến động từ 20% trớ lên thì Bộ 

Tư pháp, Bộ Tài chính phối hợp với Toàn án nhân dân tối cao điểu chinh các 

mức án phí, lệ phí được xác định bằng sô tiền cụ thê’ theo sát thời giá.

Đối với các vụ án có đương sự là người nước ngoài thì việc nộp án phí, 

lệ phí cũng theo những quy định chung về án phí, lệ phí tại Toà án, trừ 

trường hợp Điểu ước quốc tế mà Cộng hoà xã hội chú nghĩa Việt Nam ký 

kết hoặc tham gia có quy định khác.

Hiện nay, ngoài những quy định chung vể án phí trong các 

PLTTG Q CVAD S , PLTTG Q CVAKT , Pháp lệnh giải quyết các tranh chấp 

lao dộng, PLTTG Q CVAH C , những quy định vé án phí tại Toà án được quy 

định tương đôi tập trung trong Nahị định số 70/CP ngày 12-6-1997 của 

Chính phủ về án phí, lệ phí tại Toà án.

Nhìn chung những quy định vé án phí trong các vụ án dân sự, kinh tế, 

lao động, án phí dối với phần dân sự trong bản án hình sự và hành chính là cãn 
bán giống nhau. Do vậy, phán trình bày cùa chúng tôi chú yếu liên quan đến 

án phí dân sự. Đối với án phí của các loại án khác, có thể áp dụng những 

nguyên tác tương tự về tính mức án phí, người phải chịu án phí, giải quyết tiền 

tạm ứng án phí V.V..

2. Á N  PHÍ S ơ  TH Ẩ M

2.1. Mức án phí SƯ thẩm

Với mỏi loại vụ án dàn sự, mức án phí đưực thu khác nhau, tuỳ thuộc 

vào loại vụ án không có giá ngạch hay có giá ngạch, giá trị của tranh chấp là
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lớn hay nhỏ. Cụ thể, theo Nghị định 70/CP ngày 12-6-1997 của Chính phủ 

thì mức án phí được thu theo mỗi loại vụ án như sau:

a) Đ ố i với vụ án dân sự khônẹ có ý á  ngạch, mức án phí của loạ i án 

này là 50.000 đồng (năm mươi ոզհւո đổm>).

Đây là những vụ án mà giá trị tranh chấp không tính được thành tiền. 

V í dụ án ly hôn mà không có yêu cầu chia tài sản chung cúa vợ chồng. Hoặc 

một số các vụ án dân sự đòi nhà ở nhờ, đòi nhà cho thuê, đòi nhà ở cho 

mượn nói riêng, cũng như các vụ án dân sự đòi tài sản cho thuê, cho mượn 

nói chung, trong một số trường hợp cũng được xác định là án không có giá 

ngạch.Về vấn đề này Công văn số 451/KH XX ngày 20-7-1994 của TA N D  

tối cao về án phí dân sự có hướng dẫn như sau:

Thứ nhất: nếu trong các vụ án dân sự này chỉ đơn thuần giải quyết đòi 

nhà ở nhờ, đòi nhà ở cho thuê, đòi nhà ở cho mượn nói riêng, cũng như đòi 

tài sản cho thuê, tài sản cho mượn nói chung, mà không giái quyết thèm một 

quan hệ nào khác (như đòi tiền cho thuê, đòi bồi thường thiệt hại do việc sử 

dụng tài sản gây ra, đòi thanh toán tiền đối với việc sửa chữa tài sản, tranh 

chấp phần tài sản làm thêm v.v...) thì do không phải tính toán giá trị của tài 

sản, cho nên mức án phí sơ thẩm đối với các vụ án này được thu theo mức án 

phí dân sự sơ thẩm đối với vụ án không có giá ngạch.

Thứ hai: Nếu trong các vụ án dân sự này, ngoài việc đòi nhà ở nhờ, đòi 

nhà ở cho thuê, đòi nhà ở cho mượn nói riêng, cũng như đòi tài sản cho thuê, 

đòi tài sản cho mượn nói chung, còn giải quyết về tài sản khác (như đòi tiền 

cho thuê, đòi bồi thường thiệt hại do việc sử dụng tài sản gây ra, đòi thanh 

toán tiền đối với việc sửa chữa tài sản, tranh chấp phần tài sản làm thêm 

v.v...) thì ngoài việc giải quyết đòi tài sản cho thuê, đòi tài sản cho mượn, 
còn phải giải quyết quan hộ về tài sản khác mà cần phải tính toán giá trị của 

tài sản. Cho nên mức án phí sơ thẩm đối với những vụ án này được tính là: 

ngoài việc phải chịu án phí đối với vụ án dân sự không có giá ngạch, các 

đương sự còn phải chịu án phí đối với phần tài sản có tranh chấp như đối với 

vụ án dân sự có giá ngạch khác.

b) Đố i với vụ án dàn sự có giá ngạch.

Vụ án dân sự có giá ngạch là vụ án mà đối tượng tranh chấp được tính 

giá trị thành tiền. Đối với các vụ án này, án phí sơ thẩm, án phí sơ thẩm 

đổng thời là chung thẩm được quy định như sau:

- G iá trị của tranh chấp từ 1.000.000 đồng (một triệu đồng) trở xuống
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thì án phí là 50.000 đồng (nãm mươi nghìn đổng).

- Từ trên 1.000.000 đổng (một triệu đồng) đến 100.000.000 đổng (một 

trăm triệu đồng), mức án phí là 5% cúa giá trị tài sản có tranh chấp.

- Từ trên 100.000.000 đồng (một trăm triệu đồng) đến 200.000.000 

đồng (hai trăm triệu đồng), mức án phí là 5.000.000 đồng (năm triệu đồng) 

+ 4% của phần gía trị tài sản có tranh chấp vượt quá 100.000.000 đồng (một 

trâm triệu đồng).

- Từ trên 200.000.000 đồng (hai trăm triệu đồng) đến 500.000.000 

đổng (năm trăm triệu đồng), mức án phí là 9.000.000 đồng (chín triệu đồng) 

+ 3% của phần giá trị tài sản có tranh chấp vượt quá 200.000.000 (hai trăm 

triệu đồng).
- Từ trên 500.000.000 đồng (năm trâm triệu đồng) đến 1.000.000.000 

đồng (một tý đồng), mức án phí là 18.000.000 đồng (mười tám triệu đồng) + 

2% của phần giá trị tài sản có tranh chấp vượt quá 500.000.000 đồng (năm 

trăm triệu đồng).

- Từ trên 1.000.000.000 đồng (một tỷ đồng), mức án phí là 28.000.000 

đổng (hai tám triệu đổng) + 0,1% của phần giá trị tài sản có tranh chấp vượt 

quá 1.000.000.000 đồng (một tý đổng).

2.2. Người phải chịu án phí sơ thẩm

Các đương sự phái chịu án phí, tuỳ theo mức độ lỗi hoặc lợi ích của họ 

trong vụ án. Cụ thể, theo Nghị định 70/CP, vấn để này được quy định như sau:

Thứ nhất: đương sự phải chịu án phí dân sự sơ thẩm đối với yêu cầu 
của họ không được Toà án chấp nhận, trừ trường hợp được miễn nộp án phí 

theo quy định cùa pháp luật (Điều 11 khoản 1). Điểu này có thể hiểu người 

phái chịu án phí là đưưng sự dã thua kiện. Trong một vụ án, có thể toàn bộ 

yêu cầu của đương sự không được Toà án chấp nhận. Trong trường hợp này 
đương sự đó bị thua kiện hoàn toàn: người đó phải chịu toàn bộ tiển án phí 

của vụ án. Nhưng cũng có thể yêu cầu của đương sự được Toà án chấp nhận 

một phần, còn phần yêu cầu kia không được Toà án chấp nhận. Trong trường 

hợp này thì việc phân định án phí được thực hiện như sau: đương sự có yêu 
cầu không được Toà án chấp nhận một phần phải chịu án phí tương ứng với 

phản yêu cầu không được chấp nhận; phần án phí còn lại do đương sự kia 

phái chịu. Như vậy, án phí của vụ án sẽ được thu theo toàn bộ yêu cầu mà 

đương sự đã đặt ra cho Toà án giải quyết chứ không phải chỉ liên quan đến 
phần yêu cầu của đương sự không được Toà án chấp nhận.
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V í dụ: A  đòi nợ B mười triệu đồng. Mức án phí của vụ án này trong 

mọi trường hợp đều được tính theo 5% của giá trị tranh chấp, tức là bàng

500.000 đồng. Trong trường hợp Toà án chấp nhận toàn bộ yêu cầu của A, 

tức là B thua kiện, B phải chị án phí, mức phải nộp là 500.000 đồng án phí 

của vụ án. Ngược lại nếu yêu cầu của A  bị Toà án bác hoàn toàn vì không có 

bàng chứng, A  là người thua kiện và phải nộp án phí cúa vụ án là 500.000 

đồng. Trường hợp nếu Toà án chí chấp nhận một phần ycu cầu của A, buộc 

B phái trả nợ cho A  sáu triệu đồng, thì A  phái nộp án phí cho phần yôu cáu 

không được chấp nhận của mình, tương ứng với bốn triệu (5%). Cự thô mức 

án phí mà A  phái nộp là 200.000 đồng. Phần án phí còn lại do B phủi chịu, 

tương ứng với phần tranh chấp là sáu triệu. Cụ thê mức nộp của B là 300.000 

đồng (5% cùa sáu triệu).

Trường hợp có sự phản tố của bị đơn thì ngoài án phí tính theo yêu cầu 

của nguyên đơn, các đương sự còn phải chịu án phí cả phần yêu cáu cùa bị 

dơn. Việc xác định người đương sự phải nộp cũns được theo quy định chung 

của phần này. Vẫn lấy v í dụ trên: giá sử sau khi bị A  khởi kiện để đòi nợ, B 

không chí đưa ra chứng cứ đê phản bác yêu cầu của A  mà còn có thể khởi 

kiện lại với A  về việc đòi A  phái bồi thường thiệt hại về tài sản cho mình, 

mức bồi thường mà B để nghị là ba triệu đồng. Như vậy án phí của vụ án này 

sẽ là 5% của tổng các giá trị cả tranh chấp là mười ba triệu đồng, tức là bằng

650.000 đồng. V iệc xác định người phải chịu án phí trong vụ án này theo 

nguyên tắc đương sự phải chịu án phí đối với phần yêu cầu không dược Toà 

án chấp nhận.

Thứ hai: đối với trường hợp tranh chấp vế tài sán chung do các đương 

sự không tự xác định đựơc phán tài sán cúa mình nén dề nghị Toà án chia tài 

sản chung đó, thì các đương sự phái nộp án phí dân sự sơ thẩm iheo mức dôi 

với vụ án dân sự có giá ngạch tương ứng với giá trị phần tài sản mà họ đuợc 

hưởng. Cách tính án phí này sẽ được áp dụng trong những vụ án tranh chấp 

tài sản thuộc sở hữu chung hoặc chia thừa kế. V í dụ di sản thừa kế được՝ xác 

định là hai trăm triệu, được chia đểu cho vợ goá cùng ba người con của 

người chết, tức là được chia làm bốn. án phí của vụ án là chín triệu đồng, 

mỗi người thừa kế phải chịu một phần án phí bằng một phần tư án phí cúacả 

vụ án, tức là bàng hai triệu hai trăm năm mươi nghìn đồng.

Thứ ba: đối với vụ án ly hôn, nguyên đơn phải chịu án phí không phụ 

thuộc vào việc Toà án chấp nhận yêu cầu ly hôn hay không. Trường hợp thuận
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tình ly hôn mồi bẽn phái chịu một nửa án phí. Nêu vợ chồng có tranh chấp tài 

sản chung thì ngoài việc phái chiu án phí cua loại vụ án không có giá ngạch, 

các đương sự còn phái chịu án phí đổi với phần tài sản tranh chấp như đối với 

vụ án có giá ngạch. Theo quy định này thì trona vụ án ly hòn, ngoài việc các 

đương sự phái chịu 50.ÍXX) đồng (năm mươi nshìn đồng) cho việc ly hôn, họ 

còn phái chịu thêm án phí cho phán tài sán có tranh chấp như những vụ án có 

giá ngạch khác. Theo Công vãn số 49/NCPL ngày 20-5-1997 của T A N D  tối 

cao vé một số quy định trong tố tụng dân sự thì “ tài sán có tranh chấp” tronẹ 

vu án hôn nhân và gia đình đươc hiếu là tài sán chung cúa vợ chồnc mà hai 

bên đòi chia, nhưng không thoá thuận được với nhau việc chia thế nàov hoặc 

tài sản đó cũng có thể là tài sán riêng của một bên mà bên kia cho rằng đó là 

tài sán chung cúa vợ chồng; hoặc là tài sán chung nhưna các bên đều cho ràng 

tài san đó là của mình; hoặc cá hai bèn đéu không xác định được tài sán đó 

thuộc vé ai... và yêu cầu Toà án giải quvêt theo quy định của pháp luật. Tuy 

nhiên cun phái xác định các trường hợp cụ thê đê thu án phí:

- Trong trường hợp các đương sự đã tự thoá thuận với nhau về tài sản, 

Toà án chi xem xét và cõng nhận, thì Toà án không tính án phí dân sự sơ 

thẩm đối với phán tài sản cùa vợ chồng.

- Trường hợp sau khi Toà án thụ lý, lúc đầu các đương sự không thoả 

thuận được với nhau, nhưng sau khi nghe Toà án phân tích hoà giải, các 
đương sự thoá thuận dược trong việc phân chia tài sán (kể củ trước khi mở 

phiên toà hay tại phiên toà) thì các đươns sự phái chịu 50% mức án phí đôi 

với vụ án dân sự có giá ngạch.

- Trườnn hợp các đương sự hoàn toàn không thoá thuận được với nhau 

về việc chia tài sán chung cùa vợ chổng. Toà án phái quyết định việc phân 

ch ii thì họ phái chịu án phí đối với phán tài sản chung của vợ chổng như 

nhũng vụ án có giá ngạch khác.

- Trường hợp các đương sự khai có sự chênh lệnh về khối lượng tài sán 

chung, Toà án phải xác minh đê xác định sự thật, thì các đương sự cũng phái 

nộp án phí như vụ án có giá ngạch.

Thứ tư: nêu trước khi mở phiên toà, Toà án tiến hành hoà giải mà các 

đương sự thoả thuận được với nhau vé việc giái quyết vụ án, thì các đương sự 

chi phái chịu 50% án phí của vụ án. Các đương sự có thể thoá thuận với 

nh;iu về mức án phí mà mỗi bèn phái chịu. Trườne hợp nếu các bên không 

thcá thuận được với nhau thì Toà án sẽ quyết định.
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2.3. Những trường hợp đưưng sự khỏng phải chịu án phí

Mặc dù các dươna sự phái nộp một khoán tién dược gọi là án phí nhằm 

bù đãp một phán chi phí cho hoạt dộng cùa Toà án trone việc giái quvết 

[ranh chấp cho họ. nhưrm có một sỏ' trường hợp, đương sự khônu phái nộp án 

phí. theo quy định tại Điều 32 Pháp lệnh. Điều 13 Nghị định 70/CP. dó là 

các trường hợp sau:

Thứ nhất: Những đương sự được miễn nộp án phí là người:

- Đòi bổi thường thiệt hại về tính mạng, sức khoẻ.

- Yêu cầu cấp dưỡng, xin xác nhận cha, mẹ cho con chưa thành niên 

ngoài giá thú.

- Đòi bổi thườne thiệt hại trona các vụ án hình sự và vụ án hành chính 

mà yêu cầu khỏne được Toà án chấp nhận.

- Khiếu nại về danh sách cư tri.

Tliứ lia i: V iện kiếm sát nhãn dân đã khới tô vụ án, tổ chức xã hội dã 

khới kiện vì lợi ích chung khống phái nộp tiền tạm ứng án phí và án phí. 

Trong các vụ án này. neuyẽn đơn cũng khõnc phái chịu án phí iron tỉ trường 

hơp yêu cầu của V iện kiểm sát hoặc cúa tổ chức xã hội không được chấp 

nhận.

Thứ ha: Người có khó khăn về kinh tê được Uỷ ban nhân dân xã. 

phường, thị trấn, cơ quan, tổ chức xã hội nơi người đó cư trú hoặc làm việc 

chứng nhận thì có thê dược Toà án cho miễn nộp một phần hoặc toàn bộ tiền 

án phí. Như vậy thì đây là tình huống mà nhà làm luật dự liệu đế giai quyết 

những thực tè là có thể có những người rất khó khăn mà không thế có tiền đê 

trá cho vụ kiện. Đây cũng là quy định thê tính nhân đạo trong pháp luật của 

chúng ta trong việc bào vệ quyền lợi công dân.

Lưu V, trong tất cá các trường hợp trên, ngoài đương sự dược miẻn án 

phí thì dương sự khác vẫn phái chịu án phí bình thường theo quy định cúa 

pháp luật (Đ iểul 1, khoản 5, Nghị định 70/CP).

2.4. Vấn đề tiền tạm ứng án phí

Nếu án phí là khoản tiền mà các đương sự phái nộp được xác lịnh 

trone bán án, quyết định đã có hiệu lực pháp luật của Toà án, thì tạm ứng án 

phí là khoán tiền mà các đương sự phái nộp đê Toà án thụ lý và giải quyết 

yêu cáu của họ. Sau khi đã giải quyết xong, nếu theo bán án, quyết dịnh, 

đương sự đã nộp tạm ứng án phí không phải chịu án phí thì tiền tạm ứnị mà
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người đó đã nộp sẽ được hoàn tra lại. Trona trường hợp nàv, theo khoán 3 

Điểu 2 Nuhị định 70/CF thì cơ quan thi hành án đã thu tién tạm ứng án phí 

phái làm thú tục trá lại tién cho người đã nộp tạm ứne. Trong trường hợp 

người đã nộp tiền tạm ứrni án phí án phí. !ệ phí phái chịu án phí thì ngay sau 

khi hàn án. quyết định của Toà án có hiệu lực thi hành, sô' ticn tạm ứnsi đã 

thu phái dược chuyên nộp vào ngân sách Nhà nước.

a) Nạười p há i nộp tạm ứng án ph i

Theo quy định tại Điểu 31 Pháp lệnh Thủ tục giái quyêì vụ án dãn sự 

thì ne ười phai nộp tạm ứng án phí trước hết phai là ncuyên đơn đã khới kiện. 

Nêu niỉuyên đom không nộp được tạm ứns án phí thì T o à  án sẽ không thụ lý 

và không giái quyết vụ án đó. Trườna hợp nguyên dơn là người đã được 

Viện kiêm sát khởi tô hoặc tố chức xã hội khơi kiện đê báo vệ, thì người này 

không phai nộp tạm ứng án phí.

Nếu bị dơn của vụ án có yêu cầu phán tỏ' đối với nguyên đơn, tức là 

kiện lại nguyên đơn. thì bị đơn phái nộp tạm ứng cho yêu cầu phán tỏ cúa 

mình. Trường hợp bị đơn khônc nộp dược tạm ứng án phí thì Toà án sẽ 

không giúi quyết yêu cáu phàn tđ cua bị đơn.

Nếu vụ án có sự tham gia của người có quyển lợi. nghĩa vụ liên quan 

có yêu cầu độc lập, thì người này cũng phái nộp tạm ứng án phí cho phán 

yêu call của mình. Nêu người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan có yêu cầu 

độc lập không nộp được tạm ứng án phí cho phần yêu CÀU của mình thì Toà 

án sẽ không giài quyết yêu cáu của người dó.

h) M ức nộp tạm ւ՚էոՀ.

Tien tạm ứng án phí dược nộp theo Điều 9 Níihị định 70/CP:

- Ntiuyên đơn đã khới kiện, bị đơn có yéu câu phán tô VỚI nguyên dơn, 

người có quyén lợi nghĩa vụ liên quan có ycu cầu độc lập trong các vụ án 
dán sự không có giá ngạch hoặc có giá nsạch từ một triệu dồng trớ xuống 

phái nộp tiền tạm ứng án phí bằng chính mức án phí của vụ án đó, tức là 

bàng 50.000 đổng (năm mươi nghìn đổng).

- Đối với vụ án dân sự có giá ngạch mà giá trị cùa tranh chấp từ trên 

một triệu dồng thì mức tạm ứns án phí sơ thẩm mà những người này phải 

nóp là 50% của mức án phí sơ thám của vụ án đó.

c) G ic ii quyết tiền tạm ihiq ỚII p lii.

Theo Điểu 10 Nghị định 70/CP. tién tạm ứng mà đương sự đã nộp sẽ

dược iiiái quyết như sau:
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- Người đã nộp tiền tạm ứng án phí sơ thẩm nêu rút đơn kiện hoặc rút 

lại yêu cẩu của minh trước khi mớ phiên toà sơ thẩm, thì được trá lại 50% số 

tiền tạm ứng án phí đã nộp.

- Trường hợp các đương sự hoà giải thành trước khi mò phiên toà, 

đương sự chỉ phải chịu 50% mức án phí của vụ án đó. Trong trường hợp này, 

án phí mà họ phải nộp đúng bằng số tiền tạm ứng án phí đã nộp.

֊ Người đã nôp tiền tạm ứng án phí được trả lại toàn bộ số tiền đã nộp, 

nếu theo bủn án, quyết định của Toà án, họ là người không phái chịu án phí. 

hoặc sẽ được trả lại phần chênh lệnh, nếu theo quyết định cùa Toà án, họ 

phải chịu án phí ít hơn mức tiền tạm ứng án phí mà họ đã nộp.

- Nếu việc giải quyết vụ án bị đình chí theo quy định tại k h o á n  1,2,3 

Điều 46 Pháp lệnh thì số tiền tạm ứng mà họ đã nộp sẽ được sung vào quỹ 

Nhà nước. Đối với trường hợp việc đình chi giải quyết vụ án theo khoán 4 

Điểu 46 Pháp lệnh, hiện nay cả Pháp lệnh cũng như Nghị dịnh số 70/CP đều 

chưa quy định hướng giái quyết sô' tiền tạm ứng án phí sơ thẩm mà đương sự 

đã nộp. Do vậy vấn để tạm ứng án phí trong trường hợp này còn phái đợi vãn 

bán hướng dẫn của cơ quan có thấm quyền.

- Nếu việc giải quyết vụ án bị tạm đình chí thì tiền tạm ứng án phí mà 

đương sự đã nộp sẽ được giải quyết khi vụ án được tiếp tục.

cì) Nhữiìg trường hợp dược miền nộp tạm ứng án phí.
Về cơ bản thì Toà án sẽ chỉ tiến hành các hoạt động giải quyết vụ án 

khi các đương sự có yêu cầu đã nộp tiền tạm ứng án phí cho phần yêu cầu 

cùa mình theo quy định của pháp luật. Tuy nhiên, nhà làm luật cũng đã dự 

liệu khá nâng mà do khó khăn, có đương sự sẽ không thê nộp được tiền tạm 

ứng án phí. Trong trường hợp này, nhàm tạo điểu kiện cho tất cá mọi công 

dân đểu có thể có điều kiện bảo vệ qyền và lợi ích hợp pháp của mình, Điều 

32 khoản 2 Pháp lệnh TTGQCVADS; Điều 13 Nghị định số 70/CP quy định 

như sau: người có hoàn cảnh khó khàn về kinh tế, được Uỷ ban nhân dân xã, 

phường, thị trấn, cơ quan, tổ chức xã hội chứng nhận thì có thế được Toà án 

cho miễn nộp một phần hoậc toàn bộ tiền tạm ứng án phí. Như vậy thì xác 

nhận của Uỷ ban nhân dân xã, phường hoặc của cơ quan, tổ chức xã hội 

không có giá trị quyết định cho một người có được miễm tạm ứng án phí, mà 

nó chi là cơ sở đê Toà án cho người đó miễn án phí hay không. Nói cách 

khác, Toà án có toàn bộ quyền quyết định cho người phái nộp áp phí được 

miễn nộp một phần hoặc toàn bộ tiền tạm ứng án phí.
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3. Á N  PHÍ P H Ú C  TH Ấ M

3.1. Mức án phí phúc thám

Ớ cấp phúc thẩm, mức án phí dàn sự phúc thấm đối với tất cá các vụ 
án dàn sự là 50.000 đồng (năm mươi nuhìn đổng) mà không xác định là án 

có iĩiá ngạch hay không có giá neạch. Thực ra. đáy chi là một khoản lệ phí 

mà đương sư phái nộp khi yêu cầu Toà án cấp trên xem xét lại vụ án ở cấp 

xét xứ thứ hai. Còn án phí cúa vụ án thì đã được phân định cho các đương sự 

ở cấp sơ thẩm. Nếu án phí ở cấp phúc thẩm cũng được thu theo tý lệ đối với 

giá trị cùa tranh chấp thì có nghĩa là đương sự phải nộp hai lần án phí.

3.2. G iải quyết tiền án phí phúc thám

Người khána cáo sẽ phái tạm ứng án phí phúc thẩm. Mức tạm ứne án 

phí phúc thấm bàng chính mức tién án phí, tức là bầng 50.000 đồng (năm 

mươi nghìn đồng). Thời hạn đế người kháng cáo nộp tiền tạm ứng án phí 

phúc thám được thực hiện trong thời hạn kháng cáo (mười lăm ngày, kế từ 

ngày Toà sơ thám tuyên án). Nếu hết thời hạn này, dương sự kháng cáo 

không nộp được tiền tạm ứng án phí phúc thấm thì sẽ coi như không có 

kháng cáo. Điểu này có nghĩa là, Toà án cấp phúc thấm không phải giải 

quyết yêu cầu của người kháng cáo, trừ trường hợp có lý do chính đáng. Tuy 

nhiên ngay cá trong trường hợp đó, Tòa án cấp phúc thẩm cũng sẽ phải xem 

xét lý do của việc nộp tiền tạm ứng án phí không đúng hạn. xem có thực sự 

là chính đáng hay không. Sau khi tiến hành thù tục này, nếu thấy chấp nhận 

được thì trình tự phúc thẩm dối với vụ án mới chính thức bắt đầu.

Nếu vụ án có nhiều đưưniỉ sự kháng cáo, thì mỗi đương sự kháng cáo 

đều phái nộp tiền tạm ứng án phí phúc thám cho phần yêu cầu cúa mình. 

Nêu có đương sự khổng nộp được tiển tạm ứng án phí phúc thẩm thì Toà án 

phúc thẩm sẽ không giải quyết yêu cầu của họ. Đôi với những yêu cầu 

kháng cáo của các đương sự khác. Toà án phúc thẩm vẫn giải quyết bình 

thường. Trường hợp trước khi mở phiên toà phúc thẩm, nếu đương sự kháng 

cáo rút lại yêu cầu kháng cáo cùa mình thì sẽ được hoàn trả lại 50% số tạm 

սոս án phí mà người này đã nộp, tức là được hoàn trá lại 25.000 đổng (hai 

lãm nghìn đổng).

Việc chịu án phí sơ thẩm được quy định như sau:

Đương sự đã kháng cáo phái chịu án phí phúc thẩm, nếu Toà án cấp 

phúc thám giữ nguyên bản án, quyết định sơ thẩm.
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Đương sự kháng cáo khỏne phái chịu án phí sơ thám, nếu Toà án cap 

phúc thấm sữa hán án, quyết định sơ thẩm; huý một phần hoặc toàn bộ ban 

án, quyết định sư thám.

Tron2 trường hợp Toà án cấp phúc thám sứa ban án hoặc quyết dịnh sơ 

thẩm thì án phí sơ thấm cũng được sứa lại cho phù hợp với việc sưa bàn an 

hoặc quyết định cùa Toà án cáp phúc thẩm.

4. C Á C  LOẠI PHÍ K H ÁC
•

Ngoài án phí mà các đương sư phái nộp theo quy dịnh cúa pháp luật, 

cácđương sự còn có thế phái nộp một số khoán chi phí khác cho việc giái 

quyết vụ án dân sự.

4.1. Lệ phí Toà án

Hiện nay, theo quy định thì có nhiều loai lệ phí mà Toà án được thu lừ 

các dưưng sự. Bao gồm lệ phí cấp bàn sao trích lục bán án, quyết định; lệ phí 

cấp ban sao bán án, quyết định; lệ phí cấp bản sao giấy chứng nhận xoá an 

v.v... Lệ phí liên quan đến vụ án dân sự bao gồm lệ phí cấp bản sao bán án. 

quyết định, lệ phí cấp thêm bán sao trích lục bàn án, quyết định. Theo quy 

định thì việc cấp bán sao trích lục bán án, quyết định cho các đương sự là 

trách nhiệm của Toà án (Điều 57 Pháp lệnh). Trong các trường hợp này, 

dương sự không phái nộp lệ phí giấy tờ. Nhưng nếu đương sự để nghị Toà án 

cấp thêm cho mình bản sao trích lục bán án, quyết dịnh hoặc bán sao bán án, 

quyết định thì phái nộp lệ phí giấy tờ. Mức lệ phí giây tờ trong trường hạp 

này là 1.000 đồng (một nghìn đổng)/một trang (Điểu 32, Nghị định số 

70/CP).

4.2. Chi phí giám định

Trong trường hợp xét thấy cần phái báo vệ quyền lợi cúa mình trên cơ 

sở nhũng bằng chứng được dựa trên nhũng kết luận khoa học. đương sự có 

thê phái đé nghị Toà án, Viện kiểm sát trưng cầu giám định. Đương sự đã đề 

nghị trưng cáu giám định sẽ phái nộp tiền tạm ứng chi phí giám định. Ncu vì 

họ không nộp mà việc giám định không được tiến hành thì Toà án có thể càn 

cứ vào kết quà điều tra đã đạt được để eiải quyết vụ án.

Theo Điều 40 Pháp lệnh thì chi phí giám định sẽ do đương sự thua 

kiện sẽ phải trá, nếu kết quá giám định có ý nghĩa cho vièc giải quyết việc 

giải quyết vụ án.
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Côn một số chi phí khác, như chi phí cho người làm chứng, chi phí cho 

níiưừi phiên dịch, hiên nay trong PLTTG Q CVAD S chưa quy định. Nghị định 

số 70/CP cũns: khõnii dồ cập dến vấn đc này. Tuy nhiên, pháp luật tố tụng 

của nỉiiéu nước đểu quv dinh về các loại chi phí

này, gọi chune là các chi phí tố tụniỉ. Neay tại Việt Nam, thủ tục giái 

quyẽt cac vụ án kinh tế, thú tục giai quvết các vụ án lao độne, thú tục giải 

quyết các vụ án hành chính cũng đã quy định vé các loại chi phí tố tụng này. 

Chang hạn, Điều 25 P LT T G Q C V A K T  quy dịnh về chi phí cho người làm 

chứnu như sau: "Người yêu cầu Toà án triệu tập ntỉười làm chứng phái nộp 

tiền tạm ứng chi phí cho rmười làm chứng. Người thua kiện phai chịu chi phí 

cho nuười làm chứna, nêu việc làm chíme có ý nghĩa cho việc eiái quyết vụ 

án. Nếu việc làm chứng khônu có ý nchĩa cho việc giủi quvèt vụ án, thì 

người yèu cầu triệu tập nsười làm chứiiii phai chịu chi phí cho nmrời làm 

chứng” . Vé chi phí cho người phiên dịch. Điều 26 P LT T G Q C V A K T  cũne 

qu> dinh: "Nsười thua kiện phái chịu chi phí phiên dịch".
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TẬP BIỂU MẪU 

CÁC QUYẾT OỊNH VÀ BẢN An d ân  sự



TOÀ ÁN NHÂN DÂN CÔNG HOẢ XẢ  HỘI CHÚ NGHĨA VIỆT NAM

Căn cứ Điểu 33 Luật Tó chức Tuà án nhân dân đã được Quốc hội 

Nước Cộng hoù xã hội chủ nẹlũa Việt Nam tliônẹ qua nqảy 23 tháng 12 

năm ì  993.

Tôi là: ..............................................................................................................

Chức vụ:...........................................................................................................

Độc lặp - Tự do - Hạnh phúc
SÒ:...

Ngày ngày.......tháng.....năm

QUYET ĐỊNH 
CHỈ ĐỊNH THẨM PHÁN XÉT x ử

QUYET ĐỊNH

Chỉ định đồng chí:........

Chức vụ:.......................

Toà án nhản dàn...........

G iả i quyết xét xử vụ án:

Thụ lý số:.......

Về:.................

* Nguycn đơn:

Ngày...........tháng

Nam sinh:

n ả m

Trú tại:.. 

* Bị đơn 

Trú tai:..
Năm sinh:

Thẩm phán có quyền hạn và nhiệm vụ theo luật định.

T o à  án nhản dân 

Chánh án
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TOÀ ÁN NHÂN DÂN CỘNG IỈOÀ X Ả  HỘI CHU NGHĨA VIỆ 1 NAM  

.....  ' ՜ Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Sỏ

GIẢY BÁO*

Toà án nhân dân .

Báo cho: ........................................................

Địa chi:...........................................................

Đến Toà án nhân dàn.....................................

Địa chi:...........................................................

Vào hồi...........g iờ .... ngày..... thána..... năm

Đế...................................................................

Khi đến cán mang theo siáy báo này và giấy tờ tuỳ thán.

............. n gày ..... thánỊị......năm

TOÀ AN NHẢN D ÂN .....

THẨM PHÁN 

(K ý  và íịIìì rõ  họ tên)

S ố .......  G I Ấ Y  N H Ậ N

Ông (bà):...........................................................

Đ ịa c h ỉ: .............................................................

Đã nhận được giấy báo đến Toà án nhân dàn ....

Vào h ổ i.... g iờ .... ngày....tháng..... năm.........

Đ ể .....................................................................

.........nqày .... th á n g  năm

Người giao Người nhận

(K v  và ghi rõ  họ tên) (K ỷ  và ghi rỗ  họ tên)
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TOÀ ÁN NHẢN DÂN CỘNG HOÀ XẢ  HỎI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

...... .. Độc lạp - Tự do - Hạnh phúc
Số : ......................... ............ ..................

BIÊN BẢN TỐNG ĐẠT GIAY BÁO

H ó i . . . . ụ i ờ ............. I IÌỊÙX ........................................................................................................ է հ ս ո զ ..n á m ...

T ạ i:..................................................................................................................

Chúrm tôi gồm: ..............................................................................................

Chức vụ :..............................................................................................................

Tiến hành tống đạt ciấy báo phiẻn toà ngày........tháng...... năm.....................

đế xét xứ việc k iệ n ..........................................................................................

Giữa:

* Nguyên đơn:.................................................................................................

Trú quán:..............................................................................................

* Bị đơn:..............................................................................................................

Trú quán:..................................................................................................

NỘI DUNG

Đúniỉ hổi..........ngày..... tháng.......năm.......Chúrm tôi đã tống đạt giấy báo

phiên toà ngày...... tháng......... năm........ đế xét xứ việc k iện .........................

Ôna (hà)........................... đã nhận giấy báo cua Toà án.

Biên bàn kết thúc hồi..........g iờ ....... ngày..... tháníỊ........... nãm.....................

đã đọc và thông qua.

To trướng Tổ dân phô Người giao Người nhận giấy báo
(Ký và ghi rõ  hụ rèn) (Ký và i’ll! rõ  họ têu) (Ki՝ và g lii rỗ  họ tên)
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TOÀ ÁN NHÂN DÂN CỘNG HOÀ X Ã  HỘI CHÚ NGHĨA VIỆT NAM

...... Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số:.....................  — ----------  ------

BIÊN BẢN NIÊM YẾT

H ồ i.......g iờ ............ngày......... thán ẹ...........năm ............
T ạ i....... ................................................................................................
Tôi là:............................................ Chức vụ:.................................................

Đã niêm yết thông báo xét xử

Số.................. ngày.............. tháng............ năm............................................

Của Toà án nhân dân....................................................................................

Cho Ông (bà):..............................................................................................

Để đến Toà án tham gia với tư cách.............................................................

Đại diện địa phương Người niêm yết
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TOÀ ÁN NHÂN DÂN CỘNG HOÀ XẢ  HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT N AM  

........ Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Sô:..................... .................

..........nqày ........... tlìárHỊ....... năm ............

GIẤY TRIỆU TẬP ĐƯƠNG s ự
•  •  •

(Lần t h ứ ................)

Toà án nhân dân.........................

Triệu tập:.......................................................................................................

Trú tại:...........................................................................................................

Là :.................................................................................................................

Trong vụ án:..................................................................................................

Đúng.........giờ......... ngày......... tháng....... nãm...........................................

Có mặt tại:.....................................................................................................

Đế:.................................................................................................................

Toà án nhàn dân
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BIEN BAN 
TỐNG ĐẠT GIẤY TRIỆU TẬP ĐƯƠNG s ự

•  •  •  •

Hỏm nay là ngày..............thánR.............. nãm ............... tại
Chúns tôi là:..........................................................................

Đã giao giấy triêu tàp số :........... ngày ..... .....tháng...... .....năm.................

của Toà án nhân dân ............

Cho người nhân là:...............

Người nhận giây triệu tập Người làm nhiệm vụ tỏng đạt

(Ký và qlii rõ  họ tên) (KỶ vù íịIiì rõ  họ tên)
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CỘNG HOÀ XẢ  HỘI CHỦ NGMĨA VIỆT NAM  

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

.......ngày ....... thánq .....năm

GIẤY MỜI

Toà án nhân d â n ...........

Kính m ờ i...........

Trú tai:...............

Đ ú n e ........g iờ .. .......n sà v .........  tháns..........năm.....................................

Đến:...................

Đế:....................................................................................................................

Toà án nhân dân

Đ ề ngh ị

Giao giấy mời c h o .........................................................................

Và hoàn biên bán aiao mây mời nàv cho Toà án nhân dân

BIÊN BẢN GIAO GIÂY MỜI

H ồ i........g iờ ......... ngày......... tháng......... năm ......... Tại ........

Chúng tỏi là ...................................................................................

Đã ỉỉiao giày mời s ở ........ngày......... tháng......... n ăm ................

cúa Toà án nhân d ãn .....................................................................

Cho người nhận là .........................................................................

Người nhận Người giao

(Họ rên, chữ kỷ) (Họ tên, chữ ký)
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TOÀ ÁN NHÂN DÂN CỘNG HOÀ XẢ  HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  

........ ............... Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Số:.....................

BIÊN BẢN XÁC MINH

Vào hồi.....giờ......  nqày...... tliánẹ..... năm ......

Chúng tôi là : ...............................................................................................

Chức vụ: .....................................................................................................

Đã gặp ông (bà): ........................................................................................

Chức vụ:......................................................................................................

Địa ch ỉ:...............................................................................................
Để xác minh về v iệc:..................................................................................

NỘI DUNG

Biên bản ghi xong đã đọc lại cho mọi người nghe công nhận biên bán ghi 

đúng ý kiến và ký tên.

Cán bộ ghi biên bản Người được xác minh Thẩm phán
(Ký và ghi rõ  họ tên) (Ký và qhi rõ  họ tên) (Ký và ghi rõ  họ tên)
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TO À  ÁN NHẢN DÂN CỘNG  MOẢ X Ã  HỘI CHÚ  NGHĨA  V IỆT  NAM

Độc lập ֊ Tự do - Hạnh phúc

S ô : .............................  .............. ................. .....................

.......m>à\՝....... t lìá n ạ .....năm .......

BIÊN BẢN LẤY LỜI KHAI

Vào h ồ i ........ e iờ ..........ne à y ..........tháng ..........nãm ...................................

T ạ i : ........................................................................................... ............................................... ...............................................................................................................................

Tỏ i là :...............................................................................................................

C h ứ c  v ụ : ......................................................................................................................................................................................................................................................

Lấy lời khai của ỏne (bà):............................................................................

Trú tại:.........................................................................................................

L à ................................................................................................................

NỘI DƯNG

Bién bán dã dược lập xona h ồ i ...... g iờ ........n g ày ........tháng ........n ăm ........

Ne ười khai dã dược tự đọc biên bản và công nhận biên bán ghi đúng lời khai

của họ.

Người khai T hám  phán Người láv lời khai

(Ký và ghi rõ  họ lén) (Ky và í>lii rõ  họ rên) (KỶ và հ/ìì rõ  họ tân)

625



TOÀ ÁN NHÂN DÂN CỘNG HOÀ X Ã  HỘI CHÚ NGHĨA VIỆT NAM  

............  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Số:..................... — - ......*---------  ------

BIÊN BẢN ĐỐI CHẤT

Về việc:........................................................

Hôm nay, ngày........tháng......... nãm ......... vào h ồ i.................................

Tại Toà án nhân dân:....................................................................................

Tôi là : ...................................Thẩm phán....................................................

Và ông (bà)...................................Thư k ý .............................................. .

Lập biên bản đối chất về v iệ c:.....................................................................

G iữ a :...................................Tuổi:.........................................

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

Trú tại:...................................................................................

V à ..........................................................................................

Tuổi:......................................................................................

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

Trú tại:...................................................................................

NỘI DUNG ĐỐI CHẤT 

Nguyên đơn Bị đơn

Biên bản kết thúc, các bên đã đọc lại và thông qua.

Các bèn đối chất Người ghi biên bản Thẩm phán
(Kỷ và ghi rõ  họ tên) (Ký và ghi rõ  họ tên) (Ký và ghi rõ  họ tin)
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TOÀ ÁN NHÂN DÂN CỘNG HOÀ XẢ  HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

"՜ Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

SỐ:

,«ẹàv.......thánẹ.....năm

QUYET ĐỊNH CHUYEN v ụ  AN

Toà án nhân dàn..............

Sau khi nghiên cứu hồ sơ vụ án số....../.....neày

v ể  viêc kiên: ".................................................... giữa:

tháng nãm

* Nguyên đơn:

- Sinh năm:.................................................................................................

- Trú tạ i:........................................................................................................

* BỊ đưn:
-  S i n h  n ă m : .......................................................................................................................................................................................................................................

- Trú tạ i:....................................................................................................

* Người có quvển lợi và nghĩa vụ liên quan:

- Sinh nãm:.................................................................................................

- Trú tạ i:....................................................................................................

Xét thấy vụ án thuộc thẩm quyển giái quyết cùa Toà án nhân dân..................

Cán cứ Điều 15 Pháp lệnh thủ tục giải quyết các vụ án dân sự, quy định việc 

chuyến vụ án cho Toà án khác giái quyết theo thẩm quyển.

để giải quyết theo thẩm quyền.

2. M ọi vấn để liên quan đến vụ án sẽ được tiếp tục giải quyết tại Toà án nhân

QUYET ĐỊNH

1. Chuyển hồ sơ vụ án số..../....ngày....................... tháng.nãm

vể việc kiên “ ............................”  đến Toà án nhân dân .

dân theo quy định của pháp luật.
Toà án nhân dân 

Chánh án

(Kỷ và ghi rõ  họ tên)
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TOÀ ÁN NHÂN DÂN CỘNG HOÀ X Ã  HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  

.... ....... .... Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
SỐ:.....................  --------- —

.......ỊHỊÌIỴ....... tháiiiỊ.....năm ..........

QUYẾT ĐỊNH 
ĐÌNH CHỈ VIỆC GIẢI QUYẾT v ụ  ÁN

T o à  á n  n h â n  d â n ................................

Căn cứ vào hồ sơ vụ án dân sự đã thụ lý s ố .....................................................

N g à y ........ tháng..........năm .........

Giữa:

- Nguyên đơn:..................................................................................................

Trú tại:............................................................................................................

- BỊ dơn:...........................................................................................................

Trú tại:.................................................................................................................

- Ntỉười có quyền và nghĩa vụ liên quan:.........................................................

T r ú  t ạ i : .....................................................................................................................................................................................................................................................................

Xét thây:...........................................................................................................

Căn cứ vào Khoản....Điều 46 Pháp lệnh thủ tục giải quyết các vụ án dân sự.

QUYẾT ĐỊNH

1. Đình chí việc giải quyết vụ án dân sự đã thụ lý số ... ngày .... tháng .. năm

2. Về án ph í......................................................................................................

Các đương sự có quyền kháng cáo quyết định này trong thời hạn 15 ngày kể 

từ ngày được tống đạt hợp lệ.

* Noi nhận Tham  phán

- VKSND (Ký vù í>lĩi rũ  họ tên)

- Các dương sự
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ĨO À  ÁN NHẢN DÂN CỘNG HOÀ XẢ  HỘI CHÚ NGHĨA VIỆT NAM

Đoc lập - Tự do - Hạnh phúc

Sô:..................... ......

.......iiiỊÙy....... thán í».....năm ..........

QUYẾT ĐỊNH 
TẠM ĐÌNH CHI VIỆC GIAI QƯYÊT v ụ  ÁN

Toà án nhân dán..........................

Căn cứ vào hồ sơ vụ án dân sự đã thụ lý s ô .....................................................

N g à y ........ tháng......... nãm .........

Giữa:

- Nguyên đơn:..................................................................................................

Trú tại ................................................................................................................

- Bị đơn:..........................................................................................................

Trú tại:............................................................................................................

- Người có quyén lợi và nghĩa vụ liên quan:....................................................

T r ú  t ạ i : ...................................................................................................................................................................................................................................................................

Xét thấy............................................................................................................

Càn cứ vào Điểm.....Khoán 1 Điều 45 Pháp lệnh thứ tục giái quyết các vụ án

dân sự.

QUYẾT ĐỊNH

1. Tạm đình chi việc giải quyct vụ án dân sự dã thụ lý s ố ........ngày ..........

tháng........ nảm ........

2. Về tién tạm ứng án phí: Sẽ được giái quyết khi vụ án được tiếp tục

Các dương sự có quyển kháng cáo quyết định này trong thời hạn 15 ngày kể 

từ ngày được tống đạt hợp lệ.

* Nơi nhàn Thấm  phán

- VKSND (KÝ và I’ll! rõ  họ tên)

- Các đương sự
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TOÀ ÁN NHÂN DÂN CỘNG HOÀ X Ả  HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  

........  ........... . Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Sô:.....................  —  ' — ■---------■ --------

.......ngàv....... tháng.....năm ........

QUYẾT ĐỊNH 
ÁP DỤNG BIỆN PHÁP KHAN c ấ p  t ạ m  t h ờ i

•  •  •

Toà án nhân dân...................

Căn cứ vào hổ sơ vại án dân sự.......................đã thụ lý số...........................

ngày......... /......... /............ vể việc................................................................

giữa:
- Nguyên đơn:...................................................................................................

Cư trú:................................................................................................
- Bị đom:.......................................................................................................

Cư trú:.........................................................................................................

Xét đơn yêu cầu của'...........................ngày ........ tháng......... năm ...........

Căn cứ Điều 41, 42 Pháp lệnh Thủ tục giải quyết các vụ án dân sự

QUYẾT ĐỊNH

1 - .................................................................................................................

2- Quyết định này có hiệu lực thi hành ngay. Các đương sự có quyển khiếu 

nại với Chánh án Toà án nhân dân.................................về quyết định này.

* Nơi nhận Thẩm phán
- VKSND (Kỷ và ghi rõ  họ tên)

- Đương sự (dể chấp hành)
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TOÀ ÁN NHÂN DÂN CỘNG HOÀ XÃ  HỘI CHÚ NGHĨA VIỆT NAM

...........  ...............  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Số:.....................  .........—  —

................ nqủỵ ..................tháng ............năm ........................

QUYỂT ĐỊNH 
HUỶ B ỏ  BIỆN PHÁP KHẨN CẤP TẠM THỜI

Toà án nhân dân........................

Căn cứ vào hồ sơ vụ án dân sự.................... đã thụ lý sô'..................................

ngày........./......... /............ về việc...................................................................

giữa:

- Nguyên đơn:.................................................................................................

Cư trú:...................................................................................................
- B ị đơn:...........................................................................................................

Cư trú:..................................................................................................................

Xét thấy việc áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời theo quyết định số

..........ngày....... /........ / ........... không còn cần thiết.

Cản cứ Điều 41 Pháp lệnh Thủ tục giải quyết các vụ án dân sự

QUYẾT ĐỊNH

1- Huỷ bỏ việc áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời tại Quyết định áp dụng

biộn pháp khẩn cấp tạm thời số........ngày..... /...... / .........................................

2- Quyết định này có hiệu lực thi hành ngay.

* Nơi nhận Thẩm  phán

- Đương sự (để chấp hành) (Kỷ và ghi rõ  họ tên)
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TOÀ ÁN NHÂN DÂN CỘNG HOÀ XẢ  HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

............  Độc lập - Tự do - Hạnh phức
Số:.....................  ---- --------- -----------

.......nqàv....... tháníỊ.....năm ..........

QUYẾT ĐỊNH 
THAY ĐỔI BIỆN PHÁP KHAN c a p  t ạ m  t h ờ i

Toà án nhàn dân...............................

Cãn cứ vào hồ sơ vụ án dân sự...........................đã thụ lý số............................

ngày........./......... /............ vể việc...................................................................

giữa:

- Nguyên đơn:..................................................................................................

Cư trú:...........................................................................................................

- BỊ đơn:..........................................................................................................

C ư  t r ú : ..................................................................................................................................................................................................................................................................

Xét thấy việc áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời theo quyết định số

..........ngày....... /........ / ........... không còn phù hợp.

Căn cứ Điéu 41 Pháp lệnh Thủ tục giải quyết các vụ án dán sự

QUYẾT ĐỊNH

1- Thay việc áp dụng biện pháp khân cáp tạm thời theo Quyết định áp dụng

biện pháp khẩn cấp tạm thời số ........ ngày.....  /....../ .......  bàng biện

pháp:........................................................................................................

2- Quyết định này có hiệu lực thi hành ngay.

* Nơi nhận Thẩm  phán

- Đương sự (để chấp hành) (KỶ và ẹlỉi rõ  họ tên)
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TO À ÁN NHÂN  DÂN C ỘNG HOÀ XÃ  HỘI CHÚ N GH ĨA  V IỆT  N AM

Đỏe lặp - Tự do - Hạnh phúc

Số:.....................

........HỊỉày.........tháiĩiỊ......năm..

THÔNG BÁO VIỆC GIẢI QUYET KHIÊU NẠI 
ÁP DỤNG BIỆN PHÁP KHAN CẤP TẠM THỜI

•  •  •

Chánh án Toà án nhân dân..............................................................................

Cân cứ vào hồ sơ vụ án dân sự đã thụ lý số..........ngày...................................

Căn cứ Q Đ A D B PKC  tạm thời số:........................

Sau khi xem xét đưn khiếu nại Q Đ AĐ BPKC  tạm thời " ’ của...........................

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

Căn cứ vào Điểu 41 Pháp lệnh Thú tục giải quyết các vụ án dàn sự

Nhận thấy: V iệc áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời theo Quyết định áp

ciụna biện pháp khẩn cấp tạm thời số..........ngày...........tháng..... năm ...........

của Toà án nhãn dãn............................................ là đúng pháp luật.

Vậy thõng báo đ ể ......................................... t2)............... biết.

* Noi nhản Chánh án

- VKSN D ...........  Toà án nhân dân

- Đương sự........

‘h Đơn khiên nại của đươniị sự {ghi rõ C i i í i  nguyên don hay bị đơn hay người có

quyên lợ i liên quan) lioặc t h e o  yêu càu cua \ 'KSN D .....................

'2' 1)1((<ՈՀ sự ị nếu (lương sự khiếu nại) hoặc \ K SN D ...........(liến VKSND vêu cầu)
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TOÀ ÁN NHÂN DÂN CỘNG HOÀ XÃ  HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

........ ................  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Số:..................  —  * •  ..........-— ............

.......ngày.tháng năm .............

QUYẾT ĐỊNH 
TRƯNG CẦU GIÁM ĐỊNH

Toà án nhản dản....................................

Xét thấy trong vụ án dân sự .........................................................................

Cần trung cầu giám định

Căn cứ vào các Điều 33, 38, 40 Pháp lệnh Thủ tục giải quyết các vụ án dân 

sự và Nghị định sô' 117/HĐBT ngày 21/7/1988 của Hội đổng Bô trường về 

giám định tư pháp.

QUYẾT ĐỊNH

1- Trưng cầu giám định....................................................................................

2- Yêu cầu:.......................................................................................................

cử giám định viên để tiến hành viộc giám định.

Tòa án nhân d â n .....................
* Nơi nhận:
- Cơ quan giám định
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TOÀ ÁN NHÂN DÂN CỘNG HOÀ XẢ  HỘI CHÙ NGHĨA VIỆT NAM  
- -  ----- Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Sô:..................... ........... —

.......ngàv....... tháng.....năm .......

QUYẾT ĐỊNH 
ƯỶ THÁC ĐIỂU TRA v ụ  ÁN DÂN s ự

Toà án nhân dân.........................................

Căn cứ vào hồ sơ vụ án dân sự..........................................................thẩm đã

thụ lý số.............ngày.......... /......... /............về việc .......................................

giữa:

* Nguyên đơn:.................................................................................................

C ư  t r ú : ..................................................................................................................................................................................................................................................................

* Bị đơn:..........................................................................................................

Cư trú:...................................................................................................
Xét th ấ y ..........................................................................................................

Căn cứ Điểu 39 Pháp lệnh Thủ tục giải quyết các vụ án dân sự

QƯYỂT ĐỊNH

1. Uỷ thác cho Toà án nhân dân 

điều tra những vấn để sau đây:..

2. Toà án nhân d ân ................. thực hiện ngay việc uỷ thác và thông báo kết

quá điều tra cho Toà án....................................................................................

* Nơi nhận Toà án nhân dân

- Đương sự (để chấp hành)

- VKSND.........
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TOÀ ÁN NHÂN DÂN CỘNG HOÀ X Ã  HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
..................  lạ p  _ յ 0  .  H ạ n h  p h ú c

Sô:...................... ..........  ...... .............  .......

.......nqÙY....... thánq.....năm ..........

BIÊN BẢN HOÀ GIẢI THÀNH

Hói.... ý  ờ ..... nqàv.........thán (Ị........năm .......

Tạ i:...................................................................................................................

Tôi là:...............................................................................................................

C h ứ c  v ụ : .................................................................................................................................................................................................................................................................

Lập biên bản hoà giải giữa:..............................................................................

Tuổi:.................................................................................................................

Trú tại:..............................................................................................................

T u ổ i : ...............................................................................................................................................................................................................................................................................

Trú tại:..............................................................................................................

Nội dung sự v iệc:.............................................................................................
Sau khi hoà giải, các đương sự thoá thuận như sau:........................................

Các đương sự đã được nghe đọc biên bán và công nhận là trong biên bán ghi 

đúng sự thoả thuận của họ.

Trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày lập biên bản này, các đương sự có quyển 

thay đổi ý kiến đã thôả thuận, Viện Kiểm  sát, Tổ chức xã hội khới kiện vì lợi 

ích chung có quyén phản đối sự thoá thuận được ghi trong biên bán; nếu 
trong thời hạn đó mà không có sự thay đổi ý kiến hoặc phán đối, thì Toà án 

ra quyết định công nhận sự thoả thuận cúa các đương sự và quyết định có 

hiệu lực pháp luật ngay.

Các đương sự Người lập biên bản Thẩm  phán

(Ký và ghi rõ họ tên) (Ký và glĩi rõ  họ tên) (Kỷ và ghi rõ  họ tên) 

Nơi nhận:

- VKSND cùng cấp
- Những người tham gia tô' tụng
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TOÀ ÁN NHẢN DÂN CỘNG !1()À XẢ  HỘI CHÚ NGHĨA VIỆT NAM  
............  lập _ Jự  c|0 . Hạnh phúc

Số:..................... ........

.......lĩíỊày....... tlĩá/HỊ.....năm ..........

QUYẾT ĐỊNH CÔNG NHẬN 
S ự  THOẢ THUẬN CỦA CÁC ĐỮƠNG s ự

•  •  •

Toà án nhân dàn.......................

Cãn cứ vào biên bán hoà giải thành được lập ngày ........tháng......... năm .....

Giữa:

Nguyên đơn:....................................................................................................

Bị đơn:..................................................................................................................

Căn cứ vào Điểu 44 Pháp lệnh Thú tục aiái quyết các vụ án dân sự và Điều 1 

Nghị định 70/CP của Chính phú vé chế độ án phí, lệ phí Toà án.

QUYẾT ĐỊNH

1. Côn SI nhận sư thoá thuân cùa các bên đương sự như sau:c  • c

2. V c  án phí dân sư ..........................................................................................

3. Quyết định này có hiệu lực pháp luật ngay.

* Noi nhạn

- VKSN D .........

- Những người tham gia tô tụng

Thẩm phán
(Ký và qhi rõ  họ tên)



TOÀ ÁN NHÂN DÂN CỘNG HOÀ XÃ  HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  

...... ....... .......  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
SỐ:.....................  ......:..........  ..........

.......ngày.......thớnẹ năm ........

BIÊN BẢN KHÔNG HOÀ GIẢI Đ ư ợc

Vào hổi ....giờ......nẹàv........tháng ........năm .......

Tại:........ ................. "..........................................................................
Tôi là:.................................................................  .......... ....................
Chức vụ:..............................................................................................
Lập biên bản không hoà giải được giữa:

Nguyên đơn.................................................................................................

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

Trú tại:.................................................................................................
Bị đơn:.........................................................................................................
Tuổi:................................ Nghể nghiệp:.....................................................

Trú tại:.........................................................................................................

Người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan:

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

Trú tại:.................................................................................................
Nội dung vụ việc:.........................................................................................................

Lý do không hoà giải được:......................................................................................

Biên bản đã được lập xong h ồ i......g iò ....... ngày....... tháng....... nám ......

Người lập biên bản Thẩm  phán

(Kỷ và ghi rõ  họ tên) (Ký và qhi rõ  họ tên)

*Nơi nhận:

- Những người tliơm gia tố  tụng
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TOÀ ÁN NHÂN DÂN CỘNG HOÀ XẢ  HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Số:..................... — -------------------:—  —

.......nẹàx.t lĩ áng  năm ..............

BIÊN BẢN 
HOÀ GIẢI ĐOÀN TỤ KHÔNG THÀNH

Vào hồi....qiờ nẹà\’.......thán íỊ........ năm .......

T ạ i:........................... ՜................ ................................................................
Tô i là:..........................................................................................................

Chức vụ:......................................................................................................

Lâp biên bản hoà giải vụ án thuận tình ly hỏn giữa:

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

Trú tại:.............................................................................................................

Và :...................................................................................................................
Tuổi:.................................Nghề nghiệp:.........................................................

Trú tại:.....................................................................................................
Sau khí hoà giải, các đương sự van cương quyết xin ly hôn, với lý do:

Biên bán đã được lập xong hồi giờ.......ngày....tháng........năm ..................

Các đương sự dã được tự đọc biên bán và công nhận biên bản ghi đúng ý 

kiến cùa họ.

Các đương sự Người lập bién bản Thẩm phán
(KỶ và qlii rõ  họ tên) (Ký và ghi rõ  họ tên) (Kỷ và ghi rõ  họ tên)

Nơi nhận:

- V KDND cùng cấp 

■ Những người thum ẹia tỏ tụng

639



TOÀ ÁN NHÂN DÂN CỘNG HOÀ XẢ  HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  

.................................... Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Sô:..................... ......:» -....... ...............

.......n  Í ỊÙ Y ....... tluínạ.....năm .......

BIÊN BẢN THOẢ THUẬN 
CỦA CÁC ĐƯƠNG S ự  VỂ THUẬN TÌNH LY HÔN

Hổi....g iờ ..... nqàv........ tháng ........năm .......

Tại: .....................................................................................................
Tôi là:...........................................................................................................

Chức vụ:.......................................................................................................

Lập biên bán hoà giải giữa:

Tuổi:.............................................................................................................

Trú tại:..........................................................................................................

Và:...............................................................................................................

Tuổi:....................................................................................................
Trú tại:..........................................................................................................

Nội dung sự việc:

Sau khi hoà giài đoàn tụ không thành, các đương sự thoá thuận vẻ thuận tinh 

ly hôn như sau:

- Về án phí:

Các đương sự đã được nghe đọc biên bán và cône nhận là trong biên bủn ghi 

đúng sự thoả thuận của họ.
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Trong thời hạn 15 ngày kê từ ngày lập biên bàn này, các đương sự có quyển 

thay đổi ý kiến đã thoả thuận, Viện kiểm sát có quyền phản đối sự thoả 

thuận được ghi trong biên bản; nếu trong thời hạn đó mà 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 và quyết định có hiệu lực pháp luật ngay.

Các đương sự Người lập biên bản Thẩm phán
(Ký vã ẹhi rõ  họ tên) (KỶ và ghi rõ  họ tên) (Ký và ghi rỗ  họ tên)

Nơi nhân:

- YKSND .....................

- Các dương sự
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TOÀ ÁN  NHÂN DÂN CỘNG HOÀ X Ã  HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số:.....................  —  ' '  — ----------  ------

......,ngàv........tháng.....năm..........

QUYẾT ĐỊNH 
CÔNG NHẬN THUẬN TÌNH LY HỒN

Toà án nhân d ã n ...........................................

- Cản cứ vào biên bản hoà giải đoàn tụ không thành và biên bản vể sự thoả

thuận của các đương sự thuận tình ly hôn được lập n gày ........ tháng..........

n ăm ........  giữa

Người chồng:...................................................................................................

Người vợ :.........................................................................................................

- Căn cứ vào Điều 85, 90, 92, 95 của Luật Hôn nhân và G ia đình công bố 

ngày 22 tháng 6 năm 2000.

- Cản cứ vào Điểu 31, 44 Pháp lệnh Thủ tục giải quyết các vụ án dân sự ban 

hành ngày 29 tháng 11 năm 1989.

TOÀ ÁN QUYẾT ĐỊNH

1. Công nhận sự thuận tình ly hôn giữa:..........................................................

2. Công nhận sự thoả thuận của các đương sự vé những điểm sau đây:

* Về con ..................................................................................................
Người không trực tiếp nuôi con có quyền thăm nom, chàm sóc con chung, 

không ai được ngăn cản.

* Về tài sản .......................................................................................................

* Án p h í..................................................................................................
Quyết định này có hiệu lực ngay.

Thẩm  phán

(Ký và ghi rõ  họ tên)
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TOÀ ÁN NHÂN DÂN CỘNG HOÀ XẢ  HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT N AM  

........  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Số:.....................  --------- :—  —

BIEN BAN CONG BO QƯYÊT ĐỊNH

Hôm nay, h ổ i....g iờ .... ngày .... ỉhán% .... năm ....

Tại trụ sở Toà án nhân d â n .........................................................

Chúng tôi gồm: ..........................................................................

Lập biên bản công bô' quyết đ ịnh..................................................................

SỐ....ngày...... tháng...... năm ..... của Toà án nhân d â n ................................

về việc .................................................................................................
Giữa:

* Nguyên đơn

-  Trú tại: ...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

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

* Bị đơn

-  Trú tại: ...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

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

* Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan.....................................................

Đã nghe rõ và ký vào biên bản này.

Các đương sự Thư ký Thẩni phán
(Ký và ghi rõ  họ tên) (Kỷ và ghi rõ  họ tên) (Kỷ và ghi rỗ  họ tên)
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TOÀ ÁN NHÂN DÂN CỘNG HOÀ X Ã  HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  

.......... ..... ....... ...... ..... Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Số:..................... --------- —

BIÊN BẢN HOÀ GIẢI KHÔNG THÀNH

Vào hồi........giờ.... ..ngày....... tháng.... ...năm.........

Tại:............................. ............... ..........................................................
Chúng tôi là:.................................................................................................

Chức vụ:,......................................................................................................

Lập biên bản hoà giải giữa:

* Nguyên đơn:

- Họ và tên.................................................................Tuổi:

- Trú tạ i:...........................................................................

* Bị đơn:
- Họ và tên.................................................................Tuổi:

- Trú tạ i:...............................................................................

Tóm tát nội dung sự việc:

Sau khi hoà giải ý kiến cụ thể cùa các đương sự như sau:

* Ý  kiến của nguyên đơn:..................................... .

* Ý  kiến của bị đơn:

Biên bản đã đươc lâp xong hổ i..............giờ.......... ...ngày...................

Các đương sự đã được nghe đọc biên bản và công nhận biên bản đã ghi đúng

ý kiến của họ.

Các đương sự Người lập biên bản Thẩm  phán

(Ký và ghi rõ  họ tên) (Kỷ và ghi rõ  họ tên) (Ký và ghi rõ họ tên)

Noi nhận:
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TOÀ ÁN NHÂN DÂN CỘNG HOÀ XẢ  HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  

..........  ՜ .... ....  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Số:...................... ----------—

.......nẹày....... tháng.....năm .........

QUYẾT ĐỊNH ĐƯA v ụ  ÁN RA XÉT x ử

Toà án nhân d â n ...................

- G ìn  cứ vào hổ sơ vụ án dân sự đã thụ lý sỏ ...,/DS....ngày ....tháng....năm....

- Càn cứ vào Điều 47 Pháp lệnh Thú tục giải quyết các vụ án dân sự.

QUYẾT ĐỊNH

1. Đưa ra xét xử sơ thẩm tại phiên toà vào hồi ........g iờ ..........n gày .........

tháng........năm .........

Tại: ................................................................................................................

Vụ  án :............................................................................................................

2. Những người tiến hành tố tụng:

- Chủ toạ phiên toà:.......................................................................................

- Hội thẩm nhân dân:......................................................................................

- Thư ký phiên toà:.........................

- Đại diện V iện Kiểm  sát nhản dân:

3. Những người tham gia tố tụng:....

* Nơi nhận
- VKSND

- Những nạười tham gia tô'tụng

Thẩm phán
(Ký và ghi rõ  họ tên)
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TOÀ ÁN  NHÂN  DÂN CỘNG HOÀ X Ả  HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT N AM
.... ... Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số:

,ngày.......tháng.....năm

THÔNG BÁO XÉT x ử

Toà án nhân dân đã thụ lý giải quyết vụ án

Giữa:
* Nguyên đơn:.... ..................... ......................................... ..............................

* Bị đan:.... .............................. ................ ........... ........................................ ...... .
* Người có quyền và nghĩa vụ liên quan:.........................................................

Sau khi thụ lý vụ án, Toà án đã mời các đương sự đến Toà án, đã điều tra,

Để vụ kiện được giải quyết đúng luật Toà án nhân dân...................................

thông báo cho ông (bà)........................................................................biết:

..........giờ......... phút............. ngày............ tháng.......... năm Toà án sẽ mở phiên
toà xét xử việc............................................................................................. ...........
Ông (bà) không đến Toà án sẽ xét xử theo quy định của pháp luật.

Thông báo này được niêm yết tại U B N D .........................................................

Từ ngày...........tháng............. nảm......... .............

Xác nhận của ƯBND..........

vê việc niêm yết thông báo xét xử
Toà án nhản dân 

Thẩm phán
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TOÀ ÁN NHÂN DÂN CỘNG HOÀ XẢ  HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT N AM  
................  . 7ự do - Hạnh phúc

Số: ...................... — —  ------------ ------

BIÊN BẢN PHIÊN TOÀ

Toà án nhân dân.....................

Họp phiên toà:.............................. thẩm công khai vào hổi.....g iờ  

Ngày............tại............................................................................................

Xét xử vụ án dân sự

Về:....................................................................................................................

I. Hội đồng xét xử:

- Chủ toạ phiên toà: ..

- Hội thẩm nhân dân:

- Hội thẩm nhân dân:

Thư ký phiên toà:.........................................................

Vớ i sự tham gia của đại diện Viện Kiểm  sát nhân dân:

II. Những người tham gia tố tụng

Phần khai mạc
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Phần thẩm vấn

Phần tranh luận

Hội dồng xét xử nghị án

Hội đồng xét xử tuyên án

Phiên toà kết thúc vào h ồ i........giờ.................. cùng ngày

Chủ toạ Thư ký phiên toà

(Ký và ghi rõ  họ tên) (Ký và ghi rỗ  họ tên)
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TO À  ÁN NHÂN DÂN CỘNG HOÀ XẢ  HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
....... -...........  lạp - Tự do - Hạnh phúc

Số:..................  ............. ...........  .....
.......,11 gày ......... thán%......năm .........

BIÊN BẢN NGHỊ ÁN

Vé vụ án...................

* Nguyên dơn:.............................................................................................

*  B ị  d ơ n : .....................................................................................................................................................................................................................................................

Người liên quan:.........................................................................................

Hội đổng xét xử............................thấm gồm có:

Chủ toạ phiên toà:

Hội thẩm nhân dàn:.....................................................................................

NỘI DUNG NGHỊ ÁN

Biên bàn làm xong đã đọc lại, các thành viên trong Hội đồng xét xử cùng 

nghe và ký tên dưới đây.

Hội thẩm nhân dân Chủ toạ phiên toà

(Ký và ghi rỗ  họ tên) (Kỷ và ghi rõ  họ tên)
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TOÀ ÁN  NHÂN  DÂN CỘNG HOÀ XẢ  HỘI CHỦ NGHĨA V IỆT  NAM  

................... ................. Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

SỐ:.................. /QĐ —  ՜— ---------- -— ------

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

QUYỂT ĐỊNH HOÃN PH IÊN  TOÀ

Toà án nhản d ã n .................................

Xét thấy:...............................................................................................

Căn cứ vào Khoản 2 Điều 48 Pháp lệnh Thủ tục giải quyết các vụ án dân sự.

QUYẾT ĐỊNH

Hoãn phiên to à ..... thẩm đối với vụ án

Chủ toạ phiên toà Hội thẩm nhân dân
(Ký và gh i rỗ  họ tên) (Ký và ghi rõ  họ tên)

N ơ i nhận:
- VKSND ............

- Những người tham gia tố tụng
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TOÀ ÁN NHÂN DÂN CỘNG HOÀ XÃ  HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  

....................... Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Bản án s ô .......................
N g à y ..............................

. . .  *  . . .

Thụ lý sô'.......................
N g à y ......./....... /........

NHÂN DANH 
NƯỚC CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

•  •  •

Toà án nhân d â n .................................................

Với hội đổng xét xử gồm có:

- Chủ toạ phiên toà:...............................................................................

Đại diện Viện kiểm sát nhân dân:................................................................

Thư ký phiên toà:.........................................................................................

Họp phiên toà công khai tại trụ sở T A N D .................ngày..........................

tháng........nãm ......... để xét xử sơ thẩm về v iệc........................................

G iữa:

* Nguyên đơn:..............................................................................................

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

-  Trú tại: ...............................................................................................................................................................................................................................................................................................................

* B ị đơn:..................................................................................................................

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

-  Trú tại: ................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

* Người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan:...............................................

Nội dung sự việc
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Hội đồng xét xử 

Nhận định

Hội đồng xét xử 

Quyết định

- Về án ph í:.....................................................................................................
Án xử công khai sơ thẩm, có mặt nguyên đơn, bị đơn, người liên quan. Các 

đương sự có quyền kháng cáo trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày tuyên án.

Hội thẩm nhản dân

(Kỷ và ghi rỗ  họ tên)

Chủ toạ phiên toà

(Ký và ghi rõ  họ tên)
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TOÀ AN NHẢN DÂN CỘNÌ3 HOÀ XÃ  HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Số:..................... ..........—  —

.......nẹà V ........ tháng năm .......

THÔNG BÁO 
VIỆC KHÁNG CÁO, KHÁNG NGHỊ * ' ❁ 

Toà án nhân dân ....................

Cãn cứ vào:...................................

Thông báo cho:............................

Đ ia chi:.........................................

biết là Bán án dân sư sơ thẩm số ........ ngày ........ tháng ........ năm ... ... của Toà

án nhân dan...................................

đã b i .............................................

Toà án nhân dân

* Noi nhận

֊ VKSND

- Các dương sự

K ính  gửi:

- Yêu cầu tống đạt Thông báo này cho đương sự và hoàn lại biên bản cho 

Toà án nhân dân...................................... ngay sau khi tống đạt.
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TOÀ ÁN  NHÂN DÂN  CỘNG HOÀ X Ã  HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

...... Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số:.....................  —  — -...........  ......

......,ngày........tháng.....nãm .......

BIÊN BẢN 
HOÀ GIẢI ĐOÀN TỤ KHÔNG THÀNH

Vào hồ i.....giờ......... ngày......... tháng........ năm .........

Tại:.......... ............... .............................................................................
Tôi là:...................................................................................................
Chức vụ:.......................................................................................................

Lập biên bản hoà giái vụ án thuận tình ly hôn giữa:

T u ổ i: ................................. Nghề nghiệp:.................................................

Trú tại:.....................................................................................................
Và:.................................................................................................  ....
Tuổi:.................................. Nghề nghiệp:.................................................

Trú tại:.....................................................................................................
Sau khi hoà giải, các đương sự vẫn cương quyết xin ly hôn, với lý do:

Biên bản đã được lập xong hồi....... giờ......ngày... tháng..................nãm...

Các đương sự đà được tự đọc biên bản và công nhận biên bản ghi đúng ý

kiến của họ.

Các đương sự Người lập biên bản Thẩm phán
(Ký và ghi rõ  họ tên) (Ký và ghi rõ  họ tên) (Ký và ghi rõ  họ tên)

* Nơi nhận

- V K S N D  cu n g  c ấ p

- Những người tham gia tố tụng
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TO À ÁN NHÂN DÂN CỘNG HOÀ XẢ  HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT N AM  

.......  .......  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
S ố : ...............................  ......... - .................- — ----------

.......n^ày....... tháng.....năm ..........

BIÊN BẢN
KHÔNG HÒA GIẢI ĐƯƠC•

Vào hổ i.....ẹ/ờ....... ..ngày.........tháng........năm .........

T a i: ........................

Tôi là:....................
Chức vu:................

Lập biên bản không hoà giải được giữa:

Nguyên đơn:..........

Tuổi:..................... ..........Nghề nghièp:..........................................................

Trú tai:...................

Bi đ ơ n :...................

Tuổi:...................... ..........Nghể nghiêp:..........................................................

Trú tai:...................

Người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan:

Tuổi:...................... ..........Nghề nghiêp:..........................................................

Trú tai:...................

Nội dung vụ việc:............................................................................................

Lý  do không hoà giải được:............................................................................

Biên bản đã lập xong hồi..........giờ.......... ngày......... tháng..........nãm...........

Người lập biên bản Thẩm phán
ị  K ỷ  và ghi rỗ  họ tên) (Ký và ghi rõ  họ tên)

* Noi nhận
- Những người tham gia tô tụng
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TẬP BIỂU MẪU
m

CẤC QUYẾT DỊNH VÀ BẢN ÂN HÀNH CHÍNH



TO À  ẢN n h â n  d â n  c ộ n g  h o à  x ả  h ộ i  c h ủ  n g h ĩ a  v i ệ t  n a m

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số:.....................  .........  .......

.......ngày....... t liá n g .....năm ........

GIẤY BÁO 
NỘP TIẾN TẠM ỨNG ÁN PHÍ

T o à  án nhản d ân ..................................

Đã nhận được đơn(" ....................................... c ú a .......................................

Cư trú tại

Về việc'2'

Căn cứ Điéu 29 Pháp lệnh Thủ tục siải quyết các vụ án hành chính

Báo cho....................................................................................................... biết là

trontỉ thời hạn.................. ngày kể từ ngày..... tháng......năm...........phải nộp

t ạ i .................................................................................................................................

sô' tiền tạm ứng án phí hành ch ính ...............thẩm là0).....................................

Nếu không nộp tiền tạm ứng án phí trong thời hạn trên, Toà án nhân dân (4)..

N<rì n h à n :  Toà án nhân d â n ..........

- Người phải nộp tiền Thẩm  phán

- Lưu (Ký tên vờ dóng dấu)

K h ở i k iện  h o ặ c  kháng cáo .

՝: ՝ N ộ i  c iitn (Ị yêu c ầ u  c ủ a  dưonu, s ự  gh i trong dơn.

'՝' Ghi rõ sỏ tiên tạm ứiiq án pltí phcii nộp.
,4> C ìl i i r õ  qu yế t c tịn h  c ủ a  T oừ  án  nhún  dán  tro /iíỊ trường  h ợ p  đ ư ơ ng  s ự  k h ô n g  n ộ p  

tạm  ứn iỊ án  p h í.
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TOÀ ÁN  NHÂN  DÂN CỘNG HOÀ X Ã  HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

...................  .......  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số:.....................  • — ----------- ------

...... ,ngà V........ tháng.....năm ..........

THÔNG BÁO
(Về vụ án hành chính)

Căn cứ vào hồ sơ vụ án hành chính đã thụ lý sơ thẩm s ố ...........................

ngày.......... tháng............ nám...........................................................................

Căn cứ vào Điều 5 và khoản 1 Điều 37 Pháp lệnh thủ tục giải quyết các vụ 

án hành chính.

Toà án nhân dân...............................
Thông báo ch o .................................................................................................
(1)

Trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày nhận được thông báo này, yêu cầu

phải gửi cho Toà hành chính Toà án nhân d ân ..........................................

ý kiến bằng vàn bản về đơn kiện và các tài liệu khác có liên quan đến việc 
giải quyết vụ án hành chính:............................................................................

Nếu hết thời hạn trên ......................................................... không hoàn thành

các thủ tục như Toà án đã yêu cầu thì Toà án vẫn tiếp tục giải quyết vụ án 

theo thủ tục chung.

Nơi nhận: Toà án nhân d â n ..........................
 - .................. (để thực hiện) Thẩm phán
 - ................. (để biết)

- Lưu hồ sơ

<n Tóm tắt nội dung đơn kiện 
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TOA ÁN  NHÂN DÂN CỘNG HOÀ X Ả  HỘ I CHỦ NGHĨA V IỆT  N AM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Số:.....................  — — ...... :----- :—  —

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

QUYẾT ĐỊNH 
CHUYỂN HỒ S ơ  VỤ ÁN HÀNH CHÍNH

•

Toà án nhân d â n .........................

Sau khi nghiên cứu hồ sơ vụ án hành ch ính ...................................................

Xét thấy vụ án thuộc thẩm quyền của Toà án nhân d ân .................................

Căn cứ Khoản 2 Điểu 13 Pháp lệnh Thủ tục giải quyết các vụ án hành chính

QUYÊT ĐỊNH

Chuyển vụ án hành ch ín h ...............................................................................

đến Toà án nhân dân ......................................................................................

để giải quyết theo thẩm quyền.

Toà án nhân d á n ............................

Noi nhận:
- T A N D .................

(kèm theo hổ sơ vụ án)

- Những người tham gia tố  tụng
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TOÀ ÁN  NHÂN DÂN CỘNG HOÀ X Ã  HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
.......  ..........  lập _ Jự  do _ Hạnh phúc

Số:...................  .................  ........ ...
.......ngày....... tháng.....năm ..........

THÔNG BÁO 
CHUYÊN HỒ S ơ  VỤ ÁN HÀNH CHÍNH

Toà án nhân d ân ........................................

Căn cứ Khoản 2 Điều 13 Pháp lệnh Thủ tục giải quyết các vụ án hành chính

Căn cứ vào Quyết định chuyên hồ sơ vụ án hành chính số..............................

n gày ....... tháng............. năm ............

Thông báo cho"’ ..............................................................................................

Toà án nhân dân: .............................................................................................

Đã chuyển hồ sơ vụ án hành chính đến: .........................................................

để giải quyết theo thẩm quyền.

Đề nghị: ..........................................................................................................

liên hệ v ớ i: ................................................................................đê giải quyết.

Toà án nhân d â n .......................

111 T h ô n g  b á o  c h o :  c á c  dư ơng  sự, C Ư  q u an , tỏ chứ c , c á  n h â n  c ó  q u xẽ n  lợ i  và 

n g h ĩa  vụ  l iê n  q u a n  
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TOÀ ÁN NHÂN DÂN CỘNG HOÀ XÃ  HỘI CHÚ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
Sô:.............../TA --------------- I------------

.......HỊỊÙy....... tháng.....năm ..........

QUYẾT ĐỊNH CHỈ ĐỊNH THAM p h á n  
GIẢI QUYẾT VỤ ÁN HÀNH CHÍNH

Căn cứ Điều 33 Luật Tổ chức Toà án nhân dàn ngày 28/12/1993.

Tô i là : .............................................................................................................

Chức vụ: Chánh án Toà án nhàn dàn ..............................................................

QUYẾT ĐỊNH

Chỉ định đồng ch í.............................................................................................

Chức v ụ :.......................... Toà án nhân dàn ....................................................

giải quyết vụ án hành chính thụ lý ...... thẩm số ....  ngày .... tháng....

nảm............

vể  việc khiếu kiện hành chính giữa:

Người khởi kiện...............................................................................................

Cư trú tại.........................................................................................................

Người bị kiện..................................................................................................

Ve11’.............................................................................................................................

Thẩm phán được chỉ định giải quyết vụ án có quyển hạn và nhiệm vụ theo 

quy định của pháp luật.

Nơi nhận: Toà án nhân d â n ..........

- VKSND .........  Chánh án
- Các đương sự (Ký tên và đóng dâu)

- Lưu hồ sơ - VT

Sêu rõ nội dung khiếu kiện, đối tượng bị khởi kiện.
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TOÀ ÁN NHÂN DÂN  CỘNG HOÀ X Ả  HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT N AM

Độc lập - Tự do - Hanh phúc

Số:.............
..... ,ngày........tháng.....năm .........

GIẤY TRIÊU TÂP ĐƯƠNG SƯ  • • •
(.L ầ n  th ứ ........)

Toà án nhản dân....................
Triêu tâp..........
thường trú tai...
là.....................
trong vu án.......
Đúng........ giờ ........ngày........tháng..............năm.........
Có măt tai:.......
để....................

Toà án nhân dân........................

Để nghi........
%

Giao giấy triêu tâp ch o .............................................................................
và hoàn lai biên bản giao giấy triêu tâp cho Toà án nhân dân.........................

Biên bản giao giấy triệu tập

Hổi....... giờ..... ....ngày........tháng............ năm............................
T a i.................
Tôi là ..............
đã giao giấy triộu tập sô'......................ngày........tháng......... năm

của Toà án nhân dân........................................................................

Cho người nhận là ...........................................................................

Người nhận Người giao
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TOÀ ÁN  NHÂN DÂN CỘNG HOÀ XẢ  HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
...... ...... ..... Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số:.....................  ........... ...............

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

GIẤY TRIỆU TẬP(1)

Toà án nhân d â n .....................................

Cán cứ vào hồ sơ vụ á n ...................đã thụ lý số .............................................

ngày........................................................................................................................

Cân cứ vào .......................................................................................................

Triệu tập .......................... ................ ........................ ..................................... ........
trú t ạ i ............................................................................................................

là ....................................................................................................................... ......
trong vụ á n .................................................. ...........................................................

đ úng ...........giờ............. ngày............................... .................................................
có mặt t ạ i .........................................................................................................

đ ể ................................................................................................................................

(Kh i đến Toà án cần xuất trình giấy triệu tập này; nếu không thể có mặt thì 

phải báo ngay cho Toà án biết lý do).

Toà án nhân dân.....................

A1 ơi nhận:

(l> Mẫu này dùng cho việc triệu tập người làm clĩứng và người tham gia tô'tụng khác
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TOÀ ÁN  NHÂN DÂN CỘNG HOÀ X Ả  HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

......... .......  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số:.....................  —  ---------------  ------

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

GIẤY MỜI

Toà án nhân d ân .................................

K ính mời ....................................................................................................

Đ ún g ......g iờ ..... ngày...... tháng..... năm

Đến........................ ..................................

Để

Toà án nhân dân

Thẩm phán
(Ký tên, đóng dấu)
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T O À  ÁN  n h â n  d â n  c ộ n g  h o à  x ả  h ộ i  c h ủ  n g h ĩ a  v i ệ t  n a m

Độc lạp - Tự do - Hạnh phúc

Số:.....................

........ ,/iẹờy............tháng ........năm ............

GIẤY BÁO

Toà án nhân d ân .......................................

Báo c h o :..................................................................................................................

Đến Toà án nhân dân ...................................................................................

Đ ịa  ch i..........................................................................................................

Vào h ổ i......g iờ........... ngày........ tháng....... năm..........

Đ ế '" ..............................................................................................................

Toà án nhân dân 

Thẩm phán
(Ký tên, đóng dấu)

Sô:.............  GIẤY NHẬN
Ông (bà) ........................................................................................

Địa c h ỉ....................................................................................
đã nhận được giấy báo đến Toà án nhân dân ................................

vào h ồ i....g iờ...... ngày...... tháng....... năm....................................

Đ ể .........................................................................................................

N gày ....tháng......nám

K ý  nhận

<n Ghi rõ  nội dung làm việc của Toà án nlìân dân.
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TOÀ ÁN  NHÂN DÂN CỘNG HOÀ X Ã  HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT N AM

............. .............. Độc lập ֊ Tự do - Hạnh phúc

Số:...................  — .............-— -----
.......ngày....... tháng.....năm ........

BIỂN BẢN LẤY LỜI KHAI(1).................

Vào h ỗ i...................giờ.............. ngày........ tháng.......... n ă m ..................

tạ i.......................................................................................................................

tôi là ....................................................................................................
chức vụ ................................................................................................

lấy lời khai của 

là ....................

Biên bản được lập xong hồi .......  giờ....  ngày..................  Người khai đã

được................dọc biên bản và công nhận đã ghi đúng lờ i khai của họ.

Người khai Người lấy lời khai

111 Ghi rõ lờ i khai cùa người làm chứng, người khởi kiện hay người bị kiện.... 
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TOÀ ÁN NHÂN DÂN CỘNG HOÀ XÃ  HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT N AM  
.................. _ Tự do - Hạnh phúc

Số:...................  .....  .......
..... ,nạày....... tháng.... năm .......

BIÊN BẢN XÁC MINH

Vào hồi.......g iờ ..... ngày.......... tháng....... năm........................................

Chúng tôi [à.................................................................................................

chức v ụ ........................................................................................................

đã gập ông (bà)

để xác minh về việc

Người cung cáp sự việc
(Họ tên, chữ ký)

Người xác minh
(Họ tên, chữ ký)



TOÀ ÁN  NHÂN DÂN CỘNG HOÀ XÃ  HỘÍ CHỦ NGHĨA VIỆT  NAM

............. .............  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số:...................  —  — ........... .— ------
.......... ngày ........... tháng ....... năm ...............

QUYẾT ĐỊNH ƯỶ THÁC 
XÁC MINH, THU THẬP CHỨNG c ứ

Toà án nhân d â n .................................

Căn cứ vào hồ sơ vụ án hành chính ..................... ............................... thầm,

thụ lý s ố ...........................................................................................................

ngày...... tháng...... năm ............. vé v iệ c ........................................................

Xét th ấy ...................................................................................................................

Cản cứ vào Điều 38 Pháp lệnh Thủ tục giải quyết các vụ án hành chính

QUYẾT ĐỊNH

1. Uỷ thác cho Toà án nhân d ân .............................................................

xác minh, thu thập chứng cứ những vấn đề sau đây:.............................

2. Toà án nhân d â n .................................................................................

thực hiên ngay viộc uỷ thác và thông báo kết quả cho Toà á n .............. .

Toà án nhân dân
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TOÀ ÁN NHÂN DÂN CỘNG HOÀ XÃ  HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

............  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Số:.....................  .......— -1—

.......UỊịừy........tháng.....năm ........

QUYỆT ĐỊNH 
TRƯNG CẦU GIÁM ĐỊNH

Toà án nhân d àn .....................................

Xét hồ sơ vụ án hành chính đã thụ lý số .....................................................

n gày ............................................................................................................

V ề  việc ........................................................................................................................

thấy ............................................................................................................

Căn cứ Điều 25 Pháp lệnh Thủ tục giải quyết các vụ án hành chính

QUYẾT ĐỊNH

1. Trim lĩ cầu giám định đối với ..................................................................

2. Lệ phí giám định d o .................................................................chịu.

Toà án nhân d â n ............................
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TOÀ ÁN  NHÂN  DÂN CỘNG HOÀ X Ã  HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT N AM

.......... ...... Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Số:.................... — -.......— 1—

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

QUYẾT ĐỊNH  
Á P DỤNG  BIỆN  PHÁP KHAN c a p  t ạ m  t h ờ i  

»  •  •

Toà án nhân d ân .............................

Căn cứ hồ sơ vụ án hành chính đã thụ lý s ố ....................................................

ngày........................................................................................................
Vé việc..............................................................................................................

Xét đơn yêu cầu của(l)........................................ngày ....................................

Căn cứ vào các Điều 33, 34, 36 Pháp lệnh Thủ tục giải quyết các vụ án hành 

chính

QUYẾT ĐỊNH

1(2)...........................................................................................................................................

2. Quyết định này có hiệu lực thi hành ngay. Các đương sự có quyển khiếu 

nại với Chánh án Toà án nhân dân .........................về quyết định này.

Toà án nhân d ân ..........................

Nơi nhận:
 - ...................... (để chấp hành)

- V K S N D ............

<n T rư ờ n g  h ợ p  T A N D  tự  á p  dụng  t l i ì  k h ô n g  g l i i  n ộ i du ng  n à y  

(2> G h i  rõ :  á p  d ụ n g  b iệ n  p h á p  n ào , th ờ i h ạn  c ó  h iệ u  lự c  c ủ a  q u yế t đ ịn h  này. 
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TOÀ ÁN NHÂN DÂN CỘNG HOÀ X Ã  HỘJ CHỦ NGHĨA VIỆT N AM  
..........—.......  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số:...................  —  ..... -............— ------
.......ngày....... tháng.....năm ........

QUYẾT ĐỊNH  
THAY ĐỔI BIỆN PHÁP KHAN CÂP TẠM THỜI

Toà án nhân d ân .........................

Căn cứ hồ sơ vụ án hành chính đã thụ lý s ố ........................................

n gày .............................................................................................................

Về v iệc..........................................................................................................

Xét thấy việc áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời theo quyết định số

.................ngày.................................. không còn cần thiết.

Căn cứ vào các Điều 35 Pháp lệnh Thủ tục giải quyết các vụ án hành chính

QUYẾT ĐỊNH

1. Thay việc áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời theo quyết định số 

 ngày............................................... bầng biện pháp

2. Quyết định này có hiệu lực thi hành ngay.

Toà án nhân dân

Nơi nhận:

 -........................ (đ ể  c h ấ p  h à n h )

- VKSN D .........
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TOÀ ÁN  NHÂN DÂN CỘNG HOÀ X Ã  HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

......... ...........  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số:...................  —  — :՛-------  — -----
........ngày.........tháng ......năm .........

QUYẾT ĐỊNH  
HƯỶ B ỏ  BIỆN PHÁP KHAN c ấ p  t ạ m  t h ờ i

Toà án nhân d â n ...........................

Căn cứ hổ sơ vụ án hành chính đã thụ lý s ố ................................................

n gày ............................................................................................................

Về v iệ c ........................................................................................................

Xét thấy việc áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời theo quyết định số

................. ngày ..................................không còn cần thiết.

Căn cứ vào các Điều 35 Pháp lệnh Thủ tục giải quyết các vụ án hành chính

QUYẾT ĐỊNH

1. Huỷ bỏ việc áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời theo Quyết định sô

...................................... ngày ...................................................................
2. Quyết định này có hiệu lực thi hành ngay.

Toà án nhân d â n ............................

Nơi nhận:

 - ................... (đ ể  chấp  liành)

- V K S N D ............
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TOÀ ÁN NHÂN DÂN CỘNG HOÀ XẢ  HỘI ('HỦ NGHĨA VIỆT NAM

...........  ........... Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Sỏ:..................... .......... ........ .— --------

.......n%à\....... tháng.....năm ........

QUYẾT ĐINH
ĐÌNH CHỈ VIỆC GIẢI QƯYẺT v ụ  ÁN HÀNH CHÍNH

Toà án nhân dân................................

Căn cứ vào hồ sơ vụ án hành chính đã thụ l ý ......thẩm s ố ..... ngày ...........

tháng.........năm........

v ể  việc khiếu kiện hành chính giữa:

Người khởi kiện............................................................................................

Cư trú tại.......................................................................................................

Người bị kiện................................................................................................

Xét thấy'":....................................................................................................

Cãn cứ Điều 41 Pháp lệnh Thủ tục giải quyết các vụ án hành chính

QUYẾT ĐỊNH

1. Đình chỉ việc giải quyết vụ án hành chính đã thụ lý s ố ........ ngày ..............

tháng........năm..... về việc khiếu kiện hành chính đối v ớ i<2) ..........................

N ê u  că n  c ứ  thự c  t ế  c ủ a  vụ v iệ c  lả m  c ơ  s ở đ ể T o à  Ún nh ản  d â n  r a  qu yế t đ in h  đình 
ch i. C ă n  c ứ  đỏ  p h á i trù n g  v ớ i m ộ t tro n g  c á c  n ộ i d u ng  q u y  đ ịn h  tạ i Đ iề u  41  P h á p  

lệ nh  thủ  tụ c  g iả i quyế t c á c  vụ án  h à n h  c lú n lì.  

l2> N ê u  r õ  đ ô i tượng  b ị k l iớ i k iệ n  tro n g  vụ án  hành  ch ín h
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.................................................................................................................giữa
Người khởi kiộn..............................................................................................

Người bị kiện..................................................................................................

2. Về án phí^: ..........................................................................................

Các đương sự có quyền kháng cáo, Viộn kiểm sát nhân dân có quyển kháng 

nghị quyết định này.

Nơi nhận: Toà án nhân d â n ..........

- VKSND ........ Thẩm phán
- Các đương sự (Ký tên và đóng dấu)

- Lưu hổ sơ - VT

tJl Nêu rõ nội dung đầy đù quyết định của Toà án nhân dân vẽ án ph í và việc ịiả i

quyết tạm ứng án ph í đã nộp
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TOÀ ÁN NHÂN DÂN CỘNG HOÀ XÃ  HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

՜՜ ՜՜՜~... Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số:.........../ĐC/HC ---------- - ------

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

QUYẾT ĐỊNH TẠM ĐÌNH CHỈ 
VIỆC GIẢI QUYẾT v ụ  ÁN HÀNH CHÍNH

Toà án nhân d â n .......................

Căn cứ vào hồ sơ vụ án hành chính đã thụ l ý ......thẩm s ố ..... ngày ..........

tháng.......... nãm........

Vổ việc khiếu kiện hành chính giữa:

Người khởi kiện...................................................................... ....................

Cư trú tại......................................................................................................

Người bị kiện 

Xet thấy"1:....,

Căn cứ Điều 41 Pháp lệnh Thủ tục giải quyết các vụ án hành chính

QUYẾT ĐỊNH

1. Đình chi việc giải quyết vụ án hành chính đã thụ lý s ô .....ngày

tháng........năm..... về việc khiếu kiện hành chính đối với(2)............

.......................................................................................... ...............................giữa
Người khởi kiện..............................................................................................

a> N ê u  că n  c ứ  thự c  t ế  c ù a  vụ v iệ c  lầ m  c ơ  s ở  đê  T o à  án  n h â n  d á n  r a  qu yế t đ ịn h  tạm  

đ ìn h  c h ỉ.  C ă n  cứ  đ ó  p h á i trù n g  vớ i m ột tro n g  c á c  n ộ i d u n g  q u y  đ ịn h  tạ i Đ iề u  41  

P h á p  lệ n h  thủ  tụ c  g iả i  quyế t c á c  vụ án  h ành  ch ính . 

a> S é u  r õ  đ ố i tượng  b ị k h ở i k iệ n  tro n g  vụ án  hành  ch ín h .
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Người bị kiện........................... ........................................................................

2. Về án phí01: .............................................................................................

Các đương sự có quyền kháng cáo, V iện kiểm sát nhân dân có quyen kháng 

nghị quyết định này.

Nơi nhân: Toà án nhân d â n ..............

- VKSND ........  Thám phán
- Các đương sự ( K ỷ  tên và đóng ( h iu )

- Lưu hổ sơ - VT

IJ> N ê u  r õ  n ộ i d u n g  đ ấ y  đủ  qu yế t đ ịn h  c ủ a  T o à  án  n h ân  d â n  về  án  p h í  và  v iệ c  g à i  

q u yế t tạm  ứng  á n  p h í  đ ã  nộp.
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TOÀ ÁN NHÂN DÂN ('ÔNG HOÀ XẢ  HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT N AM  
.................  lạp - Tự do - Hạnh phúc

Sô:..................... ..............................

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

QUYẾT ĐỊNH 
ĐƯA VỤ ÁN HÀNH CHÍNH RA XÉT x ử

Toà án nhân dân..............................
Căn cứ vào hồ sơ vụ án hành chính đã thụ lý sô: .............................................

ngày ........ tháng....... nãm................

Căn cứ vào các Điều 37, 39 Pháp lệnh thú tục giải quyết các vụ án hành 

chính

QUYẾT ĐỊNH

1. Đưa vụ án hành chính ra xét xử vào h ổ i: ................  g iờ .........ngày ..........

tháng.......nãm.............tạ i...............................................................................

Nội dung việc khởi k iệ n ..................................................................................

2. Những người tiến hành tố tụng:

- Chủ toạ phiên toà:.....................
- Hội thám nhân dân: ...................

- Thư ký phiẽn toà:.......................

- Đại diện V iện kiểm sát nhân dân:

3. Những người tham gia tố tụng:

.Voi nhận: Toà án nhân dân

VKSND

- Những người tham gia tô' tụng 

■ Lưu hồ sơ
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TOÀ ÁN NHÂN DÂN CỘNG HOÀ XÃ  HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  

.............................  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
SỐ:...................  -------- :— ------

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

BIÊN BẢN GIAO QUYẾT ĐỊNH 
ĐƯA VỤ ÁN HÀNH CHÍNH RA XÉT x ử

Toà án nhân dàn................................

Căn cứ vào hồ sơ vụ án hành chính đã thụ lý số:.............................

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

Căn cứ vào các Điều 42 Pháp lệnh thủ tục giải quyết các vụ án hành chính

Hôm nay, ngày.....................................................................................

tạ i.......................................................................................................................

tôi l à ...................................................................................................
chức v ụ .........................................................................................................

đã giao cho ông ...........................................................................................

là ....................7...................................................................................................

quyết định đưa vụ án ra xét xử s ố ................ngày .......................................

sau khi nhận quyết đ ịn h ..............................................................................

đề nghị ..........................................................................................................

Biên bản được lập xong vào h ổ i ..........giờ......... ngày....................................

người nhận quyết định đã được.............đọc biên bản, cùng ký tên dưới đây.

Người nhận quyết định Người giao quyết định
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TOÀ ÁN NHÂN DÂN CỘNG HOÀ XẢ  HỘI CHỦ NGHĨA VIÊT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số:.....................

..... ,nẹày........tháng.....năm .........

GIẤY BÁO PHIÊN TOÀ

Toà án nhân d ân ...........................

Báo đê:...........................................................................................................

.........................................................................................................biết
Phiên toà ......... thẩm xét xử vụ án(1} ...............................................................

được tiến hành vào lúc.......giờ.... ngày...... tháng...... nẫm.............................

t ạ i ..................................................................................................................

đúng ngày giờ nói trên, yêu cầu......................................................................
phải có mặt tại địa điểm nói trên để tham dự phiên toà với tư cách

là.....................!..... ........................................................................................
Kh i đến phiên toà.................  cần mang theo giấy báo này nộp tại bàn thư

ký.

Toà án nhân dân

Thẩm phán
(Ký tên, đóng dấu)

°' Ghi rõ tóm tắt nội dung vụ án hành cltính
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TOÀ ÁN  NHÂN DÂN CỘNG HOÀ X Ã  HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  

.............. Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
SỐ:...................  — :-------- ------------

....... ngày....... tháng.....nám ........

GIẤY CHỨNG NHẬN  
NGƯỜI BẢO VỆ QUYỂN LƠI đ ư ơ n g  s ự

Toà án nhân d â n .................................

Cản cứ hồ sơ vụ án hành chính đã thụ lý s ố ................................................

n gày ......... tháng.......... năm ............

Căn cứ Điều 23 Pháp lệnh Thủ tục giải quyết các vụ án hành chính

CHỨNG NHẬN

Ông (bà).............................................................................................
l à : .........................................................................................................................................................................

là người bảo vệ quyền lợi của:.....................................................................

trong phiên toà xét xử .............. thẩm.

Toà án nhân dân
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TOA ÁN NHÂN DÂN ( ỎNG HOÀ XÃ HỎI CHỦ NGHĨA VIỆT N AM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Án số:.......... ......

Ngày...../....../.....

BIÊN BẢN PH IÊN TOÀ

Toà án nhàn d ân ...........................

M ở  phiên to à ......Ihẩm công khai vào hồi...... giờ.... ngày.... tháng... năm..

để xét x ứ .......... thám vụ án hành chính"’ ....................................................

I. Những người tiến hành tô tụng

Chu toạ phiên toà.......................
(2 )

Thư ký phiên toà...........................

Đại diện V K S N D ..........................

II. Những người tham gia tố tụng1'1

111 G h i r õ  tóm  tắ t n ộ i d u n g  VII  án  h ành  ch in h

G h i tên c á c  H ộ i  thẩm  nh àn  d á n  ịđ ổ i vớ i p h iê n  to ù  s ơ  th ẩm ) h o ặ c  th âm  p h á n  (đ ố i 

vớ i p h iê n  toù  p l iú c  t liẩ m )

lj> P h á n  n à y  m à u  d ể  trố n g  d ể  g h i c á c  t lìà n h  p h ầ n  th am  g iơ  t ố  tụ n g  cụ  t h ể  c h o  từng  

vụ án . C ầ n  c l iú  ỷ gh i đ ẩ y  đù  c á c  đương  sự  và lu ậ t  sư , n g ư ờ i d ạ i  d iệ n  c ủ a  h ọ  (nếu  

có ), n g ư ờ i th am  g ia  t ố  tụng  k l ìá c  (ng ư ờ i là m  chứ ng , n g ư ờ i p h iê n  d ịc h ,  n g ư ờ i g iá m  

đ ịn h ) ;  c ó  m ặ t h a y  vắng m ặt.

681



Diễn biến phiên toà(41

Thư ký phiên toà Thẩm phán
(Kỷ tên) (Kỷ tên)

,4> Từ phán này mẩu để trống để Thư kỷ phiên toà sử dụng giấy thường viết biên bản 
diễn biến phiên toà.
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TOÀ ÁN NHÂN DÂN CỘNG HOÀ XÃ  HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Số:...................  ..... ............: —

.......nqày....... tháng.....năm .......

BIÊN BẢN NGHỊ ÁN

về  vụ án hành chính(l’ ..............................................

Hội đổng xét x ử ........thẩm gồm có:

Chủ toạ phiên toà..............................
(2 )

Nghị án như sau(,):

Biỏn bán làm xong đã đọc lại, các thành viên trong Hội đồng xét xử cùng 
nghe và ký tên dưới đày:

Các Hội thẩm nhàn dân'4’ Chủ toạ phiên toà
(ký tên) ị kỷ tên)

Ghi rỡ trích yếu nội dung vụ án hành chínli. 
a> Ghi tên các Hội thẩm nhân dân (đối với phiên toà sơ thẩm) hoặc thẩm phán (đối 
với phiên toà phúc thẩm)
131 Ghi nội dung vvà kết quả nghị án, căn cứ pháp lý được áp dụng để giải quyết vụ 
án. tỷ lệ ý kiến thống nhất trong HĐXX và kết quả nghị án cuối cùng.
,4> Phấn này ghi các thẩm plián trong trường hợp là Biên bán nghị án tại phiên toà 
phúc thẩm.

683



TOÀ ÁN NHÂN DÂN"»... 

Bàn án số2’ ..HCST 

Ngày'1’:........................

Thụ lý số:........./HCST
Ngày..../.... ./,....

CỘNG HOÀ XÃ  HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

NHÂN DANH 
NƯỚC CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TOÀÁN NHÂN D ÀN...............

Với H ộ i đồng xét xử sơ thẩm gồm c ổ 4':

Chủ íoạ phiên toà: Ông (bà): ........................................................................................
Chức vụ: Thẩm phán 

Hội thẩm nhân dân15':

1. Ông (bà):.........................................................................................
Nghề nghiệp:..............................................................................................

Nơi công tác:...............................................................................................

2. Ông (bà):................................................................................................

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

Nơi công tác:...............................................................................................

Đại diện Viện kiểm sát nhân dân(6)...............................................................

Ông (bà)............................................................................... - K iểm  sát viên.

Thư ký phiên toà: Ông (bà).................................................- Cán bộ toà án<7’

Hôm nay, ngày tháng nâm...Toà án nhân dân...............................
mở phiên toà công khai để xét xử sơ thẩm vụ án hành chính thụ lý sô1S| 

........................................................................................................giữa:

՝ "  G h i tên  T A N D  xé t x ử  vụ án  

a> Ghi số bàn án
,J> Ghi ngày xét xử (nêu vụ án được xét xử trong nhiêu ngày thì ghi ngày tu yên án) 
t4> T h à n h  p h ầ n  H ộ i  đ ỏ n g  xé t x ử  ỏ  c ấ p  s ơ  thẩm và  p h ú c  th ẩm  là  k h á c  nhau .

՛ ' Cần glii rõ họ tên và các mục cụ tliểtrong mẫu.
I(l> Ghi họ và tên cùa Kiểm sát viên và nơi làm việc.
ơl Ghi rõ họ và tên Thư kỷ.
iH> Ghi sô thụ lý và ngày, tháng, năm thụ lý vụ án.
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֊ N gườ i khới kiện

- N gười bị kiện(lí”

- Người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan'il)

- Người tham gia tố էսոշ khácti2ỉ 

Nộ i dung vụ kiộn(l3ỉ...................

íV/ G h i  r õ  ho tên, tu ổ i, nơ i c ư  trú , có  m ặt lu iv  vẳng m ậ ĩ, tro n g  trường  hợp  h ọ  có  UX quyền  

cho  người khác (hoậc mời luật sư) thì plỉcii ghi rò họ tên, tuổi, nơi cư trú Ììoặc nơi làm 
v iệ i cù a  ngư ìri dư ợc uỳ quyên ị h o ặ c  litậ í sư), c ỏ  m ặt h a y  vắng m ặt tạ i p h iê n  toù. 

l!"ẩ G h i  r ỏ  tê ìi, d ịu  c h ì trụ  s ơ  c ơ  quan  h o ặ c  n ơ i lùm  v iệ c  c ủ a  ngườ i b ị k iện  và những  

n g ư ờ i IIV Cịu\ên (n ếu  có ), c ó  m ặ t h a y  vung  m ậ t tụ i p h iê n  toù

ị ìh  G h i  r õ  họ  tên, tuổ i, n<ri c ư  trú, có  m ặt h a y  vắng m ật, trong  trường  lựrp họ  có  uy  

quyên  ch o  ìiạ ư ờ i khúc th ì p lu i i  gh i r ổ  họ  tên, tuổ i, tuứ c ư  trú  củ a  ngườ i dược l iỷ  quyền, 

cỏ  m ậ t h a y  vàng m ặt tạ i p h iê n  toủ.

Ii:‘ Người lùm chứng, người giảm dinh, người phiên dịch {nếu cỏ).
<!.<> իյկլիւը phun Ịịùy líư ơ c soati thào Irưc tiếp  cho Ịìo ịỊị bản án

- T ó m  tắ t n ộ i dung  g iả i quyết ở  cấ p  s ơ  thẩm  vù d iễn  b iế n  tạ i p h iê n  toà  p h ú c  thẩm  (gh i 

r õ  q u a n  đ iểm  vê v iệ c  ỊỊÌdi q u xế ĩ vụ án  cả a  lu ậ t sư, nếu củ  và  V k iế n  củ a  đ ụ i d iệ n  V iệ n  

kiếm sút về phương ủn giải quyết vụ án ).
- Nhận định : Cần đảm bảo  dử các nội (lung theo trình tự sau:
+ N h ậ n  đ ịn h  về  n ộ i dung, ban  chấ t vụ k iện  và v iệc ậ í ỉ i  quyết củ a  T o à  án  nhân  dân  cấ p  

s ơ  thủm

+ N h ậ n  đ ịn h  vé cún  cứ  p h á p  lý  củ  th ể  úp  dụng

+ N h ậ n  đ ịn h  vê nhữnạ d ự  liệ u  cù a  T o à  Ún vê n ộ i dung  phương Ún g iả i quyết vụ án

- Q u yế t d ị t ill :

+ Ghi cúc căn cứ pháp luật dược HĐXXúp dụng dể ra quyết định của bàn án 
+ G h i r õ  tên d iều  lu ậ t dược viện dấn  

+ G h i d à y  (lủ c á c  n ộ i dung  quyết đ ịn h  của  Toừ  án.
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Toà án nhân dân .....................nhận định14

Từ các nhận định trên

Toà án nhân dân ..........................quyết định's

Chủ toạ

ị  ký tên, đóng cìấu)

Hội thẩm nhân dân

(kỷ, ghi rõ  họ tên)
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TO À  ÁN NHÂN DÂN ('ÔNG HOÀ X Ã  HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  

....................... ........  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số:..................... .......................

.......nẹàv....... tháng.....năm ..........

TRÍCH LỤC BẢN ÁN HÀNH CHÍNH(1)

Tại bản án hành chính ...... thẩm sô .........ngày....  tháng ....  năm ..... về

giai quyết vụ án hành chính khiếu kiện'2’..........................................giữa

Người khởi k iện :............................................................................................

Người bị k iệ n ...........................................................................................

Đại diện là:................................................................................................

Hộ i dồng xét xử Toà án nhân dân .................................... đã quyết định:
O )

Toà án nhân dãn......
Thẩm  phán

(Kỷ tên, đónẹ dấu)

111 Đ ô i  v ớ i T r íc h  lụ c  Q u yế t đ ịn l i cũng  theo  m ẩu  này.

121 G h i  r õ  dối tượng  b ị k iện .

u> G h i  r õ  đ ầ \  đ ủ  n ộ i d u n g  p h ầ n  Q u yế t đ ịn h  c ủ a  bán  án  l io ặ c  n ộ i dung c ù a  qu yế t  

đ ịn li.
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TOÀ ÁN  NHÂN DÂN CỘNG HOÀ X Ã  HỘI CHÚ NGHĨA VIỆT NAM

.......................... Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Số:.....................  — :-------- :— ........

.......... tiíỊày ...........է հ Ս Ո Հ .......năm ...........

THÔNG BÁO 
VIỆC KHÁNG CÁO, KHÁNG NGHỊ• '  •

Toà án nhân d â n .............................

Căn cứ Điều 57 Pháp lệnh Thú tục giải quyết các vụ án hành chính

Thông báo cho"՛...........................................................................................

Trú t ạ i..........................................................................................................

Là<2)....................................................................................................... ..............
trong vụ án hành chính giữa:

Người khởi kiện............................................................................................

Người bị kiện..........

biết là° ’...................
của Toà án nhân dân 

đã b ị ,4)....................

Nơi nhận:

- VKSND ........

- Các đương sự

- Lưu hồ sơ - VT

Nêu đầy đủ họ, rên của người dược thông báo.
{2> Tư cách tliam gia tô' tụng cùa người dược thông báo trong vụ án hành chinh. 
fS> Quyết địnli hay bản án.
(4> Ghi rõ tên người kháng cáo hoặc kháng nghị.
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sơ thẩm s ố ....ngày.... tháng.... năm

kháng cáo (kháng nghị).

Toà án nhân dán........
Thẩm phán

ị  K ỷ  tên và dán í? dấu)



TOÀ ÁN NHÂN DÂN CỘNG HOÀ X Ã  HỘI CHỦ NGH ĨA  VIỆT N AM

.................... .........  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Số:.........../QĐPT — ----------------------  -------

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

QUYẾT ĐỊNH PHÚC THAM

Toà án nhân dân................

Với Hội dồng xét xử gồm có11’:

Chù toạ:........................................................................................................

Các thấm phán:............................................................................................

Đại diện Viện kiểm sát nhân dân:................................................................

Thư ký :.........................................................................................................

Xem xét đơn kháng cáo ngày .... tháng .... nãm .... c ủ a ................................

đối với<2'.......................  sơ thẩm s ố ......  ngày....  tháng.....  nâm........  của

Toà án nhân dân ........................................... về việc՛3’ ....................................

Với lý do՛4’........................................................................................................

Xét thấy<,):........................................................................................................

Căn c ứ <f” ....................... Pháp lệnh Thủ tục giải quyết các vụ án hành chính

G h i r õ  h ọ  tên, c liứ c  vụ 

,2> Q u xế t đ ịn h  h a y  bản  án

,J> N ê u  r õ  nộ։ dung  quyết đ ịn l i cù a  T o à  án  n liâ n  d ân  c ấ p  s ơ  th ẩm  b ị k h á n g  cáo, kháng 
nghị.
H> Như 3.
<s> N ê u  r õ  nhân  đ ịn h  c ủ a  H Đ X X p h ú c  thẩm  về  quyế t đ ịn h  b ị k h á n g  cáo . 

ư“ Căn c ứ  p h á p  lý  đé H Đ X X r u  quyết đ ịn h  p h ú c  thẩm .
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QUYẾT Đ ỊN H (7)

1...............................................................................................................................

2 .............................................................................................. .
Quyết định này có hiộu lực thi hành ngay.

Các thẩm phán Chủ toạ

(Kỷ tên , đóng dấu) (Kỷ tên , đóng dấu)

ơ> Nêu rõ nội dung quyết định của HĐXXphúc thẩm. 
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TOÀ ÁN NHÂN DÂN CỘNG HOÀ XẢ  HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT  N AM

................ ....... .......... Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Số:.....................  ----- :—  —

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

BIÊN BẢN NGHỊ ÁN

vể  vụ án hành chính1 °................................................

Hội đồng xét x ử ........ thẩm gồm có:

Chủ toạ phiên toà..............................
(2 )

Nghị án như sau0):

Biên bản làm xong đã đọc lại, các thành viên trong Hội đồng xét xử cùng 

nghe và ký tên dưới đây:

Các Hội thẩm nhân dân(4) Chủ toạ phiên toà

(Ký tên) (Kỷ tên)

111 Ghi rõ trích yểu nội dung vụ án hành chính.
':> Ghi tên các Hội thẩm nhản dân (dối với phiên tfìà sơ thẩm) hoặc thẩm phán ịđối 
với phiên toà phúc thẩm)
(J> Ghi nội dung vvà kết quá nghị án, căn cứ pháp lý được áp dụng để giải quyết vụ 
án, tỷ lệ V kiến thông nhất trong HĐXX và kết quà nghị án cuối cùng.
H> Phấn Iiày ghi các thẩm phán trong trường hợp là Biên bán nghị án tại phiên toà 
phuc thẩm.
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TOÀ ÁN NHÂN D AN "’...

Bản án số'2’:...../.../HCST

Ngày0’:......................

Thụ lý số:........../HCST

Ngày.../.../...

CỘNG HOÀ X Ả  HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT MAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

NHÂN DANH 
NƯỚC CỘNG HOÀ XÁ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT SIAM

TOÀ Á N ........................

Với thành phần Hội đồng xét xử thám 
phán gồm có:

Chủ toạ phiên toà: Ông (bà):...................................................

Chức vụ(,):...................................................

Thẩm phán151: ..............................................

1. Ồng (bà): .............................................................................................
2. Ồng (bà):......................................................................................................

Đại diện Viện kiểm sát nhân dân<6) .................................................................

Ồng (bà)..................................................................................- K iểm  sát viên.

Thư ký phiên toà: Ông (bà)...................................................- Cán bộ toà án(7)

Hôm nay, ngày.....tháng......năm.......Toà án nhân d â n ........................... mở

phiên toà công khai để xét xử phúc thẩm vụ án hành chính thụ .ý SÔ1X)

................................................................................................................ giữa:
-  Người khởi kiện(9)...........................................................................................................................................................................................................................................................................

u> Ghi tên TAND xét xử vụ án.
G l i i  s ô 'b ả n  án.

,3> G h i n g à y  xét x ử  (nếu  vụ án  đ ư ợ c  xét x ử  tro n g  nhiều ngày th ì g h i n g à y  tuyên á n )

Nl T h à n h  p l iầ n  H ộ i  đ ổng  xét x ử  ở  c ấ p  s ơ  (hẩm  và  p l iú c  t liẩ m  là  k h á c  nhau .

I5> C ầ n  g h i r õ  họ  tên và  c á c  m ụ c  cụ  t l iể t r o n g  m ẫu. 

ự։> G h i họ  và tên c ủ a  K iể m  sá t v iê n  và  n ơ i là m  v iệ c .

>7> Ghi rõ liọ và tên Thư ký.
I8> G h i sô  thụ  lý  và  ngày , th áng , năm  thụ  lý  vụ án .

<ụ> Ghi rõ họ tên, tuổi, nơi cư trú, có mặt liay vắng mặt, trong trường hợp họ có uỉ quyền 
cho  ngườ i khá c  (h o ặ c  m ờ i lu ậ t sư) th ì p h ả i g h i r õ  h ọ  tên, tu ổ i, n ơ i c ư  trú  h o ặ c  'lơ i làm  

việc của người được uỷ quyền (hoặc luật sư), có mặt liay vắng mặt tại phiên toà.
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- Người bị kiện(lm..........................................................................
- Người có quyền lợi nghla vụ liên quan(II)..........................................

- Người tham gia tố tụng khác(,2)............ .............................................

Tóm tãt nội dung sơ thẩmíl3>...............................................................

Xét thấy04' ...... ....................................................................................

Từ các nhận định trên

Toà án nhân d ân ..........................quyết định(1S)..................................

Thẩm phán Chủ toạ

(Ký, ghi rõ  họ tên) (Ký tén, đóng dấu)

<W) G h i r ỏ  tên , đ ịa  c h ỉ t rụ  s ở  c ơ  q u a n  h o ặ c  n ơ i là m  v iệ c  c ủ a  n g ư ờ i b ị k iệ n  và  nhữ ng  

n g ư ờ i uỷ  q u y ề n  (n ế u  có ) , c ó  m ặ t  h a y  v ắ n g  m ặ t  t ạ i p h iê n  to à

ịìh Ghi rỏ họ tên, tuổi, nơi cư trú, có mặt ha\ vắng mặt, trong trường hợp họ có uỷ 
quyền cho người khác thì phải ghi rõ họ tên, tuổi, nơi cư trú của người dược uỳ 
q u y ể n , c ó  m ặ t  h a y  v ắ n g  m ặ t  t ạ i  p h iê n  toù .

{!2t Người làm chúng, người giám định, người phiên dịch (nếu có).
<Ui N h ữ n g  p h á n  n à y  dư ợ c  so ạ n  th ả o  trự c  t iế p  ch o  từng b ản  Ún

- N ộ i  du ng  vụ k iệ n :  N é n  g h i th eo  t r ìn h  tự  sau :

+ T ó m  tắ t d iễ n  b iế n  vu k iê n  và  tổ n g  h ợ p  c á c  V k iế n  t r ìn h  b à y  c ủ a  c á c  bên  đư ơ ng  sự  

và  ngư ờ i th a tn  g iơ  t ố  tụng k lìá c . G h i r ỗ  n ộ i du ng  V k iế n  t ro n g  q u á  t r ìn h  ch u ẩ n  b ị xét 

x ử  vù  n ộ i d u n g  c á c  ý  k iế n  t ạ i  p h iê n  to à .

+ Q uar. đ iể m  v ề  v iệ c  g iả i  quyế t vụ  án  c ủ a  lu ậ t  sư  (nếu có ).

+ Y  k iến  c ủ a  đ ạ i d iệ n  V iệ n  k iểm  sá t vé p h ư ơ n g  án  g iả i  q u yế t vụ án .

- P h ầ n  N h ậ n  đ ịn h :  c ả n  đ àm  b ả o  đ ủ  c á c  n ộ i du ng  theo t r ìn h  tự  sau :

+ N h ậ n  đ ịn h  về  n ộ i d u n g , b ản  c h ấ t  c ủ a  tra n h  chấp , d iễ n  b iế n  s ự  v iệ c  

+ N h ậ n  đ ịn h  v ề  c â n  cứ  p h á p  lý  c ó  th ể  á p  dụ ng

+ Nhận định về những dự liệu của Toà án về nội dung phương án giải quyết vụ án
- Phàn Quyết định:
+ Ghi các cán cứ pháp luật được HĐXXáp dụng để ra quyết định của bán án 
+ Ghi rõ tên điều luật được viện dẩn 
+ G h i d ầ y  đủ  c á c  n ộ i d u n g  qu yế t đ ịn h  c ủ a  T o à  án.
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TOÀ ÁN  NHÂN DÂN CỘNG HOÀ X Â  HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
.......................  - Tự do - Hạnh phúc

Số:.....................  .........

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

TRÍCH Lưc BẢN ÁN HÀNH CHÍNH(1) 
•

Tai bản án hành c h ín h ...... thẩm s ố ......

giải quyết vu án hành chính khiếu kiên<2),. 

Người khởi k iê n :......................................

....ngày... .. tháng ....  năm .....về

........................giữa

Người bi k iê n ...........................................

Đai diên là:...............................................

Hôi đổng xét xử Toà án nhân dân ............
O)

.........đã quyết đinh:

Các Hội thẩm nhân dản<4>
(ký tên)

Chủ  toạ phiên toà

(ký tên)

<n Đối với Trích lục Quyết định căng theo mầu này.
<2> Ghi rỗ đối tượng bị kiện.
<3) Ghi rỗ đầy đủ nội dung phàn Quyết định của bản án hoặc nội dung của quyết 
định.
{4) Phần này ghi các thẩm phán trong trường hợp là Trích Biên bán nghị án tại 
phiên toà phúc thẩm.
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TẠP BIỂU MẪU
m

CAC QUYẾT ĐỊNH VA BẢN ÁN HÌNH sự



Phụ  lụ c  ỉ

TOÀ ÁN  NHÂN DÂN CỘNG HOÀ X Ã  HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  

...... Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
SỐ:...................  — — ..... ..............

..... ,ngà\՝........tháng.....năm .........

QUYẾT ĐỊNH CHUYÊN v ụ  á n

Toà án nhân dân(1)..............................

Sau khi nghiên cứu hồ sơ vụ án hình sự đã thụ lý số'21.....................................

ngày.........................................................................................................
đối vớ i.....................................................................................................
sinh ngày..........................................................................................................

Thường trú tại....................................................................................................

Bố là.......................................................... ................................................... .

Mẹ là ............................................................. .........................................  .................. .
bị V iện kiểm sát nhân dân ...............................................................................

truy tố về tội<3)...................................................................................................

theo........................................................................................Bộ luật hình sự;

Xét thấy vụ án thuộc thẩm quyển của Tòa án nhân dân(4)................................

Cản cứ vào Điều 149 Bộ luật tố tụng hình sự

" ’ Tên Toà án.
<2> Số thụ lý vụ án.
131 Ghi tội danh theo bàn cáo trạng.
141 Ghi tên Toà án có thẩm quyên xét xử. 
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QUYẾT ĐỊNH

Chuyển vụ án hình sự thụ lý số'5’............................ ngày .........

đến Toà án nhân dân(fi)...............................................................

để giải quyết theo thẩm quyền.

Nơi nhận: Toà án nhân dân

- T A N D . . .. (kèm theo hổ sơ vụ án

- VKSND

- Những người tham gia tố tụng.

I5> Glìi sô thụ lý vụ án.
ư" G h i tên T o à  án  sẽ nh ận  vụ án.
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Phụ  lục 2

TOÀ ÁN  NHÂN DÂN CỘNG HOÀ X Ã  HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
....... ......  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số:...................  .........  - -

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

QUYẾT ĐỊNH 
ÁP DỤNG BIỆN PHÁP NGĂN CHẶN

•  •  •

Toà án nhân dân(l)..j»........................

Càn cứ vào hổ sơ vụ án hình sự đã thụ lý số2)...............ngày..........................

Căn cứ vào(3)....................................................................................................

Cân cứ vào các Điều 152, 74, 75, 76 Bộ luật tố tụng hình sự.

QUYẾT ĐỊNH

Áp dụng biện pháp ngăn chặn là<4)..................................................................

đối với(5).............................................................................................................

sinh ngày.........................................................................................................

Thường trú tại..................................................................................................

BỐ là .........................................................................................................................
Mẹ là .................................................................................................................

Nơi nhận: Toà án nhân d â n ..............

- VKSND

111 Ghi tên Toà án.
<2> Ghi sô'thụ lý của Toà án.
I3> C á c  c ă n  c ứ  đ ã  x á c  m in h  d ể  áp  dụ ng  b iệ n  p h á p  n g ăn  chặn . 

H> G h i  tên  b iệ n  p h á p  ngăn  chặn .

(ỉ> G h i  h ọ  tên  b ị  c a n  b ị  á p  d ụ n g  b iệ n  p h á p  ng ăn  chặn .
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Phụ lục 3
TOÀ ÁN NHÂN DÂN CỘNG HOÀ X À  HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT N AM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số:..................... ...... ..................

...... nẹày .......tháng.....năm .........

LỆNH TẠM GIAM

Toà án nhân d ân .................................

Căn cứ vào hồ sơ vụ án hình sự đã thụ lý sô11 ’..................................................

ngày..................................................................................................................

Cân cứ vào các Điéu 62, 70, 152, 215a, Bộ luật tố tụng hình sự.

QUYẾT ĐỊNH

1) Tạm giam(2)..................................................................................................

sinh ngày..........................................................................................................

Thường trú tại...................................................................................................

B ô 'là .................................................................................................................

M ẹ là ................................................................................................................

bị Viện kiểm sát nhân dân<,).............................................................................

truy tố về tội(4)..................................................................................................

theo<5)................................................... Bộ luật hình sự;

với thời hạn là<6)................................................................................................

111 Sô thụ lý vụ án.
<2> Tên bị can.
lJ> Tên Viện kiểm sát truy tố.
f4> Tội danh mà Viện kiểm sát truy tố.
<5> Điêu, khoán, điểm của BLHS mà VKS truy tó.
<A> Thời hạn tạm giam theo khoản 2 Điều 151 Luật sửa đổi bổ sung một sô' điều cùa 
Bộ luật TTHS được Quốc hội thông qua ngày 19-5-2000
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kể từ ngày(7)....'...........................................................................................

2) Công an(tt).................................. có trách nhiệm thi hành lênh này.

Nơi nhận: Toà án nhản d â n ..............

- VKSN D ................ Chánh án

- Công an................

- BỊ cáo.................

(7> Từ ngày thụ lý đến thòi hạn theo Điều 151. 
<8> Trại giam nơi tạm giam bị can.
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Phụ lục 4
T OÀ ÁN  NHÂN DÂN CỘNG HOÀ X Ả  HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT  N AM

.....  ' Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số:-----------------  ----------------------------------------

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

THÔNG BÁO VỂ VIỆC BAT GIỬ

K ín h  gử i:ÍU.....................................................

Ngày.........tháng........nam<2)............. Toà án nhân d â n .................đã ra lệnh

bắt tạm giam đê bảo đảm việc xét xử đối với bị cáo(?): ....................................

Sinh ngày .........................................................................................................

Thường trú tạ i:.................................................................................................

Hiện ở tạ i:........................................................................................................

BỊ truy tố về tội(4ị..............................................................................................

theo điều{5)............................................................................ Bộ luật hình sự.

Ngày...... /.......Ր .............................................................................................

đã tiến hành bát giữ bị cáot7).

Căn cứ vào Điều 67 Bộ luật tố tụng hình sự thông báo đểw........biết.

Toà án nhân dân......................

<nT ẻ n  n ơ i nhận  thông  báo .

>2> N g à y , t liá ng , năm  r a  lệ n h  bát. 

u ’ T ê n  b ị can , b ị cáo.

(4> T ộ i d a n lì m à V K S  t ru y  tố.

{ĩ> Đ iê u , khoản  c ù a  B L H S

ư" N g à v , tháng, nám  b ắ t b ị  ca n , b ị cáo .

' 7' T ê n  b ị can , b ị cáo .

,li) T ên  n ơ i nhận t liô n g  b á o  (đ ịa  p h ư ơ n g  h o ặ c  g ia  đ ìn h )
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Phu lục 5
TOÀ ÁN  NHÂN DÂN CỘNG HOÀ X Ã  HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

SỐ:.........

.......ngày..... ..tháng....nám .........

LÊNH CẤM ĐI KHỎI NƠI C Ư  TRÚ
•

Toà án nhân dân...........................

- Căn cứ vào hồ sơ vu án hình sư đã thu lý số*” .......... ngày..........................

- Căn cứ (2>.......................................................................................................

- Căn cứ Điều 61, 74 Bộ luật tố tụng hình sự ra lệnh.

Cấm đi khỏi nơi cư trú đối với bị can (bị cáo)

Ho tên(,)...... ...........................................nam, nữ......
sinh ngày....
Thường trú tai............................................................
Hiên ở tai....
Quốc tich.... ................................... Dân tôc..............
Bô' là .........
Me là ..........

Bị can (bị cáo) được phép ở lại(4)

Phải cam đoan thi hành lệnh này, phải có mặt khi có giấy triệu tập cua Toà 

án. Kh i chưa được sự đồng ý của Toà án nhân dân(5).......................................

<n Số thụ lý vụ án.
(2) Cản cứ để ra lệnh là Quyết định huỷ bỏ biện pháp tạm giam hoặc Quyết định cho 
tại ngoại.
i3ị Họ tẻ tì bị can- bị cáo 
{4ị Địa phương nơi cư trú.
(5t Tên Toà án ra lệnh.
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thì ikhông được ra khỏi phạm vi(6).....................................................

Lệruh này được gửi đến ỏng Trường Công an phường(xã, thị trấn)(7>

để biết và giám sát, quản lý bị can.

Toà án nhân dân.....

m  Đ ịa  đ iể m  m à  câ m  b ị ca n  ra  k h ỏ i.

'7> Ghi tên phường (xã, thị trấn) nơi bị can, bị cáo được pliép cư trú.
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P h ụ  lụ c  6

TOÀ ÁN NHÂN DÂN  CỘNG HOÀ X Ã  HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số:...................  —  ՜— ------- ' — ------
.......ngày....... tháng.... năm .........

QUYẾT ĐỊNH 
THAY ĐỔI BIỆN PHÁP NGĂN CHẬN

Toà án nhân dân(1)............................

Căn cứ vào hổ sơ vụ án hình sự đã thụ lý  số'2)............ngày.............................

Căn cứ vào các Điều 61, 152, 74, 75, 76, 77, 215a Bộ luật tố tụng hình sự.

QUYẾT ĐỊNH

Thay đổi biện pháp(3)

theo quyết định số*4’............ngày......... ............................................ .............

của<5)........................................................................................................

bằng biện pháp<6ì

111 Ghi tên Toà án.
'՛' Sô thụ lý vụ án.
fJl Ghi tên biện pháp ngăn chận đang áp dụng.
<4> Ghi số quyết định đối với hiện pháp ngăn cliặn đang áp dụng. 
,s> Ghi tên cơ quan quyết định áp dụng biện pháp ngăn chặn.
,6> Ghi tên biện pháp ngăn chặn sẽ được thay thế.
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đối với(7>....................................................................................

sinh ngày..................................................................................

Thường trú tại...........................................................................

Bô' là .........................................................................................

Mẹ là ........................................................................................

Nơi nhận: Toà án nhân dân

- VKSND

l?> Chi họ, tên bi can được thay dổi biện pháp ngăn chặn.
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Phụ lục 7

TOÀ ÁN NHÂN DÂN CỘNG HOÀ X Ã  HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
SỐ:...................  -------- : ֊ ֊ 1—

.......ngày....... (háng.....năm ..........

QUYẾT ĐỊNH 
HUỶ B ỏ  BIỆN PHÁP NGĂN CHẶN

Toà án nhân dân'”........................

Căn cứ vào hồ sơ thụ lý số.............ngày..........................................................

Căn cứ vào(2)....................................................................................................

Cãn cứ vào Điều 152 Bộ luật tố tụng hình sự.

QUYẾT ĐỊNH

Huỷ bỏ biện pháp(,!..........................................................................................

đã được áp dụng đối với(4)................................................................................

sinh ngày..................................................................:......................................

Thường trú tại...................................................................................................

Bố là..ĩ..............................................................  . . .................... ......

Mẹ là ......................................................................................................................................

Nơi nhận: Toà án nhân dân

1 1 Ghi tên Toà án nhân dân.
121 Ghi các căn cứ cụ thể để huỷ bỏ biện pháp ngăn chặn. 
<JI Ghi tên biện pháp ngán chặn đang áp dụng.
N> Ghi họ, tên bị can, bị cáo.
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Phụ  lụ c  8

TOÀ ÁN NHÂN DÂN CỘNG HOÀ XẢ  HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số:..................... ........... .......... ........
.......lĩíỊày....... tháng.....năm .........

QUYẾT ĐỊNH  
TRẢ HỒ S ơ  ĐỂ ĐIỀU TRA B ổ  SUNG

Toà án nhân dân '".............................

Căn cứ vào hồ sơ vụ án hình sự đã thụ lý sô12)..................................................

ngày...........................của Toà án nhân dân'3’ ..................................................

Sau khi nahiên cứu hồ sơ vụ á n ......................................................................

Căn cứ vào Điểu 154 Bộ luật tố tụng hình sự

QUYẾT ĐỊNH

Trả hồ sơ vụ án hình sự*4*................................................................................

cho Viện kiểm sát nhân dân............................................................................

để điểu tra bổ sung những vấn đề sau đây<M:....................................................

Nơi nhận: Toà án nhàn dân

- V K S N D .....(K è m  th eo  h ổ  s ơ  vụ án )

- N h ữ n g  n g ư ờ i th am  g ia  tó  tụng

<n G h i tên T o à  án .

<:' Ghi số thụ lý của Toà án.
° ՝ G l ì i  tên T o à  án  thụ  lý  h ồ  sơ.

(4> G h i tên  b ị c á o  g iữ  v a i t rồ  c h ín h  cù n g  đổng  b ọ n  (nếu có ). 

01 G h i n lu ìi i iỊ  vấn  đ ề  c ầ n  đ iê u  t ra  b ổ  sung.
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Phụ  lụ c  9

TOÀ ÁN NHÂN DÂN CỘNG HOÀ XÃ  HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Số:..................... ........ - -  -----------

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

QUYẾT ĐỊNH TRƯNG CÀU GIÁM ĐỊNH

T ô i ' ° ........................................................................................................................................................................

Chức vụ:..........................................................................................................

Căn cứ hồ sơ vụ án hình sự thụ lý số.......ngày................................................

Căn cứ*2’...................................................................................................
Xét cấn thiết cho việc xét xử

Căn cứ Điều 44, 130, 134 Bộ luật tố tụng hình sự nước Cộng hoà xã hội chủ 

nghĩa V iệt Nam.

QUYẾT ĐỊNH

Trưng cầu giám định lại về (hoặc giám định bổ sung)0’ ..................................

Yêu cầu<4)............................... tiến hành giám định.

Kết luận giám định gửi đến15’ ...........................................................................

Kèm theo quyết định này là<6)..........................................................................

Người giám định có quyển và nghĩa vụ quy định tại Điều 44 Bộ luật tố tụng 

hình sự.
Quyết định này gửi đến...................................................................................

Nơi nhận: Toà án nhân d â n ..............

l "  T ê n  n g ư ờ i r a  q u yế t đ ịn h .

<2> Yêu  c ầ u  c ủ a  b ị c á o  ( b ị h ạ i) ;  kèm  t lie o  chứ ng  c ứ  c ủ a  v iệ c  yêu  cấu . 

<J> N ộ i  d u n g  g iá m  đ ịn h  tâm  th ần  h a y  tỷ  lệ  thư ơng  t ích .

<4> T ê n  c ơ  q u a n  t iế n  h àn h  g iá m  đ ịn h .

)Sl T ê n  c ơ  q u an  trư n g  c ầ u  g iá m  đ ịn h .

161 T à i l iệ u  l iê n  q u a n  đến g iá m  đ ịn h .
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P hụ  lụ c  10

TO À ÁN  NHÂN DÂN CỘNG HOÀ XÃ  HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập ֊ Tự do - Hạnh phúc

Sô:.....................
..... ,/ỉgày........tháng.....năm ..........

QUYẾT Đ IN H (1).......... v u  ÁN

Toà án nhân dân.............................

Căn cứ hổ sơ vu án hình sư đã thu lý sô12).......................................................

ngày....................................

đối v ớ i................................
sinh ngày............................

Thường trú tai.....................

B ỏ 'là ...................................

Me là ..................................

đã b i.................................... ........truy tố về tô i...............................................

muc...... Điểu........ khoản... .....điểm....... Bô luât hình sư

Theo bản cáo trang............. ....số...................ngày....................................
của Viộn kiểm sát nhân dân

Căn cứ0’...........................
Căn cứ vào các điềuí4)....... .................. Bô luât tô' tung hình sư.

QUYẾT ĐỊNH

<5\....................vụ án đối với<6)....................................................

Toà án nhân dân........

Ghi quyết định tạm đình clu’ lioậc đình chì vụ án. 
t2lGhi sô' thụ lý cùa Toà án.
<J> Ghi căn cứ chứng minh dần đêh đình cliỉ hoặc tạm đình chỉ vụ án.

Ghi Điều luật áp dụng 

<5> G h i đ ìn h  c h ỉ  h o ặ c  tạm  d in h  c l i ì  

161 Họ tên bị cáo và thời gian nếu có
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TOÀ ÁN  NHÂN DÂN

Số:

P h ụ  lụ c  11

CỘNG HOÀ X Ả  HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT N AM  

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

,ngàv.......tháng.....năm

QUYỂT ĐỊNH  
KÉO DÀI THỜI HẠN CHUAN BỊ XÉT x ử

Toà án nhân dân.............................

Căn cứ vào hồ sơ vụ án hình sự đã thụ lý sô10................ngày.....

đối với(2)........................................................................................

bị truy tố về tội(3)..........................................................................

theo<4).................................................................. Bộ luật hình sự;

Xét thấy vụ án có tính chất phức tạp;

Càn cứ vào Điều 15 1 Bộ luật tô' tụng hình sự

QUYẾT ĐỊNH

Kéo dài thời hạn chuẩn bị xét xử vụ án thêm՛5’........................  ngày kể từ

ngày........................

Nơi nhận: Toà án nhân dân .

- VKSND Chánh án

- Những người tham gia tố tụng

°1 Sô'thụ lý vụ án.
<2> Tên một hoặc hai bị cáo.
131 Tội danh mà Viện kiểm sát truy tố.
(4> Điều, khoản, điểm mà cáo trạng truy tố(BLHS).
I5> Thời hạn kéo dài đối với các loại tội theo luật sủa đổi bổ sung một sô' điêu cùa
BLTTHS được Quốc hội thông qua ngày 19.5.2000
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P h ụ  lụ c  12

TOÀ ÁN  NHÂN DÂN CỘNG HOÀ XÃ  HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  

.............................. Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
So:..................... ...... :—  —

.......níỊÒy....... tháng.....năm ..........

QUYẾT ĐỊNH  
ĐƯA VỤ ÁN RA XÉT x ử

Toà án nhân dân..............................

Cãn cứ vào hồ sơ vụ án hình sự đã thụ lý sô111......n gày ...................................

Cân cứ vào các Điều 151, 153 Bộ luật tố tụng hình sự.

QUYẾT ĐỊNH

I. Đưa ra xét x ử (2)........................................................................... công khai

vào hồi...........................g iờ......................ngày...............................................

tạ i......................................................................................................................

vụ án hình sự đối với:

bị cáo(3)............................................................................................................

sinh ngày........ .................................................................................................

Thường trú tại..................................................................................................

bị Viện kiểm sát nhân dân'4' .............................................................................

truy tố vé tội(5)..........................................................................................
theo'6’...........................................................................................................

111 Sô'tliụ lý vụ Ún 
t2> Sơ thẩm 

u> Họ tên b ị cáo

,4> Tên Viện kiểm sát lập cáo trạng 

<5> Tội danh mà Viện kiểm sát truy tô
,fi> Điểu khoản Bộ luậl hình sự mà Viện kiểm sát viện dẩn dối với hành vi của bị cáo
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II. Những người tiến hành tô' tụng:

- Chủ toạ phiên toà(7)........................

-  Thẩm p h á n  ( n ế u  C Ó ) ( 8 Ì ................................................

- Hội thẩm nhân dân(9)......................

-  Thư ký p h i ê n  toà(10)........................................................................

- Đại diện Viộn kiểm sát nhân dân(ll)

III. Những người tham gia tố tụng(l2)

IV. Vật chứng cần đưa ra xem xét tại phiên toà(l3)

Toà án nhân dân.

Nơi nhận:

<7> Họ tên chù toạ ՝
<s> Họ tên Thẩm phán (nếu có)
(9> Họ tên các Hội thầm nhân dân (3 hoặc 2)
ao> Họ tên Thư ký phiên toà
<n> Hộ tên Kiểm sát viên, chức vụ
a2) Luật sư, giám định viên, bị hại, nguyên bị đơn dàn sự
ail Vật chứng sẽ đưa ra phiên toà (nếu có)
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Phụ lục 13
TOÀ ÁN  NHÂN DÂN CỘNG HOÀ XÃ  HỐI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  

................  £jộC lập _ Tự do _ Hạnh phúc
Số:...................  --------:— ...—

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

QUYẾT ĐỊNH MIEN t r á c h  n h i ệ m  h ì n h  s ự  
VÀ ÁP DỤNG BIỆN PHÁP BAT b u ộ c  c h ữ a  b ệ n h

•  •  •  •

Toà án nhân dân.............................

Cãn cứ các điều 13, 43 Bộ luật hình sự.

Cản cứ vào kết luận của Hội đồng giám định pháp y '1’ ...................................

sô'........... ngày.............. tháng......... năm.........................................................

Căn cứ vào các Điều 281, 284, 286, 227 Bộ luật tố tụng hình sự

QUYẾT ĐỊNH

1. M iễn trách nhiệm hình sự và áp dụng biện pháp bắt buộc chữa bệnh đối

với .....— .................................. .............. ................................................
sinh ngày.........................................................................................................

trú tại.......................................................................................................
Con ông.................................................. và b à ...............................................

bị truy tố về tội(1).............................................................................................

Theo cáo trạng số.......................ngày................ tháng..............nãm ..............

của Viện kiểm sát nhân dân............................................................................

2. G iao'4’ ..........................................................................................................

cho cơ sở chuyên khoa y tếs>...........................................................................

th Ghi tên Hội đồng giám định pháp y 
l2> Họ tén bị cáo
u> Tội danh và điều khoản Bộ luật lùnh sự mà Viện kiểm sát truy tô' 

Họ tên bị cáo 
151 Tên cơ sờ chuyên khoa y tế
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để bắt buộc chữa bệnh .....................................................................................

3. Cơ sở chuyên khoa y tế và cơ quan ................................................. ............

......................................................... thi hành quyết định này.

4. V iện kiểm sát, những người có liên quan có quyền kháng nghị, kháng cáo 

đối với quyết định này theo quy định tại các Điều 208, 285 Bộ luật tô tụng 

hình sự.

Nơi nhận: Toà án nhàn dân............................

- Người bị bắt buộc chữa bệnh;

- Viện KSND cùng cấp;

- Chuyên khoa y tế (để thi lìành);

- C ơ  q u a n  c ô n g  an  ( đ ể t h i  h à n h );

- N g ư ờ i có l iê n  q u a n  ;

- Lưu hồ sơ văn phòng.
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Phụ  lục 14

TOÀ ÁN  NHÂN DÂN CỘNG HOÀ XÃ  HỘI CHÚ NGHĨA VIỆT  N AM  
.....................  lập - Tự do - Hạnh phúc

Số:..................... ...........  ....  "
.......ngày....... tháng.....năm ..........

QUYẾT ĐỊNH ĐÌNH CHỈ v ụ  ÁN 
VÀ ÁP DỤNG BIỆN PHÁP BAT b u ộ c  c h ữ a  b ệ n h

•  •  •  •

Toà án nhân dán.............................

Căn cứ vào các Điểu 13, 43 Bộ luật hình sự.

Cãn cứ vào kết luận của Hội đồng giám định pháp y(l)................................

số.......ngày.............. tháng......... năm..........

Căn cứ vào các Điếu 155, 281, 284, 286, 227 Bộ luật tố tụng hình sự.

QUYẾT ĐỊNH

1. Đình chỉ vụ án và áp dụng biện pháp bắt buộc chữa bệnh đối với(2>

Sinh ngày ..........................

Trú tai...............................

Con ông............................ .................và b à ....................................................

Bi truy tô' vé tôi(,)...............

Theo cáo trang số .............

Ngày...... tháng....... năm.... ....của Viên kiểm sát nhân dân..............................

2. Giao14’ ...........................

fh Tên Hội đóng giám định pháp y
':i Họ tên bị cáo
<J> Tội danh và điéu khoán Bộ luật hình sự mà Viện kiểm sát truy tô
<4> Họ tên bị cáo
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Cho cơ sở chuyên khoa y tê<5>...........................................................................

để bắt buộc chữa bệnh......................................................................................

3. Cơ sở chuyên khoa y tế và cơ quan..............................................................

thi hành quyết định này.

4. Viện kiểm sát, những người có liên quan có quyển kháng nghị, kháng cáo 

đối với quyết định này theo quy định tại các Điểu 208, 285 Bộ luật tố tụng 

h ì n h  s ự .

Nơi nhận: Toà án nhản dân......................

- Người bị bắt buộc chữa bệnh;

֊ Viện KSND cùng cấp;

- Cơ sở chuyên khoa y tế (để thi hành);

- C ơ  q u a n  cô n g  an  ( đ ể  th i h à n h );

- Người có  l iê n  qu an ;

- Lưu hồ sơ vân pliòng.

,5> Tên cơ sờ chuyên khoa y tế 
7 1 6



Phụ lục 15

TOA ÁN NHẢN DÂN CỘNG HOÀ X Ã  HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
................  - Tự do - Hạnh phúc

Sô:...................  ..........
.......rtẹày....... tháng.....năm ..........

QUYẾT ĐỊNH TẠM ĐÌNH CHỈ v ụ  ÁN 
VÀ ÁP DỤNG BIỆN PHÁP BAT b u ộ c  c h ữ a  b ệ n h

•  •  •  •

Toà án nhân dân.............................

Căn cứ vào các điểu 13, 43 Bộ luật hình sự.

Căn cứ vào kết luận của Hội đồng giám định pháp yl l) ................................

số.......ngày.............. tháng......... năm..........

Cãn cứ vào các Điều 155, 281, 284,.286, 227 Bộ luật tố tụng hình sự

QUYẾT ĐỊNH

1. Tam đình chỉ vu án và áp dung biên pháp bắt buôc chữa bênh đối với<2).....

Sinh ngày...................................

Trú tai.........................................

Con ông....................................... .........và b à .................................................

Bi truv t ố  vé tôi<1'.........................
Theo cáo trang số........................ .... n g à y ...... tháng....... nãm .......................

của Viên kiểm sát nhân dân........

2. Giao141.....................................

Cho cơ sở chuyên khoa y tế5)

T ên  H ộ i  đ ổ n g  g iám  đ ịn h  p h á p  y  

121 Họ tên  bị cáo
Ul T ộ i d a n h  và  đ iề u  k h o á n  B ộ  lu ậ t  h ìn h  s ụ  m à  V iệ n  k iểm  sá t t r u y  l ố

'4> Họ tên bị cáo
(5> T ên  c ư  s ờ  chuyên  k h o a  y  t ế
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để bắt buộc chữa bệnh....................................................... ....................................
3. Cơ sở chuyên khoa y tế và cơ quan...................................................................
......................................................... thi hành quyết định này.

4. V iện kiểm sát, những người có liên quan có quyền kháng nghị, kháng cáo 

đối với quyết định này theo quy định tại các Điều 208, 285 Bộ luật tố tụng 

hình sự.

Nơi nhận: Toà án nhân dân........................

-  Người b ị  b ắ t  b u ộ c  c h ữ a  b ệ n h ;

- Viện KSND cùng cấp;

- C ơ  s ở  ch u yên  k h o a  y t ế  ( đ ể  th i h à n h );

- C ơ  q u an  c ô n g  an  (đ ể  th i h à n h );

■ Người cỏ liên quan;

- L ư u  h ổ  s ơ  văn  phòng .
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Phụ  lụ c  16

TO À  ÁN NHÂN DÂN CỘNG HOÀ X Ã  HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  

............. ............  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Số:..................... ..........:—  —

.................« ẹ đ y ..................tháng ............năm ........................

QUYẾT ĐỊNH ĐÌNH CHỈ 
THỰC HIỆN BIỆN PHAP BAT b u ộ c  c h ử a  b ệ n h  

•  •  •  •  •

Toà án nhân dân.............................

Cán cứ vào Điều 44 Bộ luật hình sự.

Cán cứ vào kết luận của Hội đồng giám định y khoa(l)................................

số ......ngày............... tháng......... năm..........

Căn cứ vào các Điều 286 Bộ luật tố tụng hình sự

QUYẾT ĐỊNH

1. Đ ình chỉ thực hiện biện pháp bắt buộc chữa bệnh đối với<2)

Sinh ngày.......................................

Trú ta i.............................................

Con ông.......................................... .....và b à .................................................

Bi áp dung biên pháp bát buôc chữa bênh theo Quyết đinh số .......................

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

2. Phuc hồi tố tung xét xử đã bi tam đình chỉ theo Quyết đinh số ...................

ngày.............. tháng......... nãm........

111 Tên Hội dồng giám đ ịn h  p h á p  y

-

(2> H ọ  tên b ị  c á o

a> T o à  án  đ ã  quyế t đ ịn h  tạm  đ ìn h  c h ỉ vụ án  và á p  dụ ng  b iệ n  p h á p  b ắ t  b u ộ c  chữ a

bệnh.
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3. Người bị áp dụng biện pháp bắt buộc chữa bệnh(4).......................................

Cơ quan chuyên khoa y tế............................................................................ .

Cơ quan công an...............................................thi hành quyết định này.

4. V iện kiểm sát, những người có liên quan có quyền kháng nghị, kháng cáo 

đối với quyết định này theo quy định tại các Điều 208, 285 Bộ luật tố tụng 

hình sự.

Nơi nhận: Toà án nhân dân

-  Người bị bắt buộc chữa bệnh;

- Viện KSND cùng cấp;

- Chuyên khoa V t ế  (để thi hành );

- Cơ quan công an (để thi hành);

- Người có liên quan;

- Lưu hồ sơ văn phòng.

i4> Họ tên bị cáo 
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Phụ  lụ c  17

TOÀ ÁN NHÂN DÂN*0 ... CỘNG HOÀ XÃ  HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  

Bản án sô12’: . / S T H S  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ngày'՝'':................

NHÂN DANH 
NƯỚC CỘNG HOÀ XẢ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

•  •  •

Toà án nhản dân.............................

Vớ i thành phần hội đồng xét xứ sơ thẩm gồm có<4):

Thẩm phán - Chủ toạ phiên toà: Ông (bà):..................................................

Thẩm phán : Ông (bà): .................................................

Các Hội thẩm'5’:

1. Ông (bà): ................................................................................................

Nghề nghiêp: ..............................................................................................

Nơi công tác: ..............................................................................................

2. Ông (bà): ................................................................................................
Nghể nghiệp: ..............................................................................................

Nơi công tác: ...............................................................................................

3. Ông (bà): ................................................................................................

Nghể nghiộp: ...............................................................................................

Nơi công tác: ..............................................................................................

Thư ký phiên toà: Ông (bà).................................cán bộ toà án(6)................

'° Ghi tên TAND xét xử vụ án.
G h i s ố  b à n  án

'Jl Ghi ngày xét xù (nếu vụ án được xét xử trong nliiều ngà\ thì ghi ngày tuyên án)
'4> Nếu Hội đổng xét xử gồm có 3 người thì ghi họ tên của Thẩm phán chủ tọa phiên 
toà, bò dòng “Thẩm phán ",
<s> Trường liợp bị cáo là người chưa thành niên thì cấn ghi rõ nghê nghiệp của Hội
thẩm nhân dán là “giáo viên " hoặc “cán bộ Đoàn
ư,ị Ghi họ và tên của Thư kỷ toà án; ghi TAND nơiThưký làm việc.
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Đại diện V iện kiểm sátí7)...................................................tham gia phiên toà:

Ong (bà).................................................. Kiểm  sát viên.

Trong các ngày................. ....tháng.........................năm(X)

T ạ i................. ................................ ...... .................................

Xét xử sơ thẩm vu án hình sư thu lý sô19)........... .............. ./................./ST.......
Ngày............... tháng....... ....... .năm..... ...... . ...............đối với các bi cáo:

1.......... ....................... ....... .........sinh ngày....... ....tháng..........năm ...............

tai............................... trú ta i.............................

nghề nghiêp.......................................................

trình đô văn hoá........................; con ông.... .......................................... và

bà............................ có vơ (chồng) và............... ........con; tiền sư ................. .

tiền án(,0)............................................................

bi bắt tam giam ngàyul).....................................

2 ........................................................................

- Người đai diên hơp pháp của bi cáo(l2):...........

Ong (bà).... ........................................................ ......tuổi:................................

Nghề nghiêp......................................................

Trú ta i......... ....................................... ............. .

Người bào chữa cho bị cáoíl3>

ị7ị Ghi rõ tên Viện kiểm sát nhân dân.
(ỉii Trường hợp vụ án được xé t xử và kết thúc ỉrong một ngày th ì bỏ hai c h ữ  " trong

các " (Ví dụ: ngày 12 tháng 7 năm 2001). Nếu vụ án được xét xử từ hai ngày trỏ lên 

mà số ngày tương đối it thì có thể ghi đủ số ngày, nếu quá nhiều ngày thỉ ghi “từ 
ngày....đến ngày.......

(9ì Ghi số thụ lý và ngày, tháng, năm thụ lý vụ án.
(Wt Đối với tiền sự thì chỉ ghi khi đã xác định đúng theo quy định của pháp luật lẩn
bị xử lý đó tính đến ngày phạm tội chưa hết thời hạn được coi là chưa bị xử lý hành 
chính hoặc kỷ luật. D ố i với tiền án, chỉ ghi khi dã xác định đúng theo quy định của 

pháp luật lấn bị kết án đó tính đến ngày phạm tội chưa được xóa án. 

un Ghi ngày bị tạm giữ, tạm giam. Nếu được trả tự do và bị bắt lạ i thì ghi rõ  ỉìịà y  

bị bắt lấn 1, lần 2
iì2) Nếu bị cáo nào có người đại diện hợp pháp thì ghi họ và tên của bị cáo đó.
(ỉỉì Nếu bị cáo nào có người bào chữa thì ghi họ và tên của bị cáo đó. Ghi họ tên 
n g ư ờ i b à o  c h ữ a ;  nếu  n g ư ờ i b à o  ch ữ a  là  lu ậ t  sư  t h ì g h i L u ậ t  sư  th u ộ c  Đ o à n  lu ậ ; sư  

nào.
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Ông (bà): ........................................................................................................

Người bị hại(l4)..................................................................................................

Người đại diên hợp pháp của người bị hạiíl5)...................................................

Nguyên đơn dân sự(l6)......................................................................................

Người đại diện hợp pháp của nguyên đơn dân sựí,7).........................................

Bị đơn dân sự*l8): .............................................................................................

Người đại diện hợp pháp của bị đơn dân տւ/|9)...................................................

Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan đến vụ án(20)........................................

Người đại diện hợp pháp của người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan đến vụ

án(2l)................................................................................................................

Người bảo vệ quyền lợi cho người bị hại (nguyên đơn dân sự)(22)....................

ông  (bà) ..............................

Toà án nhân d â n ...............................

Nhận xét vụ án<23)

Từ các nhận định trên

Toà án nhân dân.....................

Quyết đ ịnh<24)

(Ì4ị tl5 tỊlfinnnl8 ỉỊl.9H20H2ìi ի յ- 'ս  C('  f ìg ự ft ị Ị/Jưm g ịa  tô 'tu n g  n à o  t h ì  g h i  h ọ , tê n , t u ổ i ,  n g h é

nghiệp, nơi cư trú của người đó. Trong trường hợp người bị hại là người bị xâm hại 
vê t ín h  ՈԱԱ1 Հ, sức kh  oẻ, nhún  ph ẩm , d an h  d ự  và  lủ  n g ư ờ i c h ư a  th à n h  n iê n  th ì n h ấ t  

th iế t  p h ả i g h i đ á y  đ ủ  ngày, th á n g , năm  s in h  c ủ a  ngườ i b ị h ạ i. 

l22‘ Nếu người bị hại, nguyẻn đơn dân sự, bị dơn dán sự, người có quyền lợi nghĩa vụ 
l iê n  q u an  đến vụ án  c ó  ng ư ờ i b ả o  vệ quyền  lợ i  c h o  họ  th ì g h i r õ  h ọ  íẻ n , n g h ề  n g h iệ p  

n ơ i c ô n g  tá c  củ a  n g ư ờ i đó.

,2J> P h ầ n  n à y  cấn  g h i c á c  n ộ i dung  sau :

- G h i tóm  tắ ỉ n ộ i d u ng  vụ án ;

- T ó m  tắ t d iễn  b iến  tạ i p h iê n  ĩo à  và  n h ận  đ ịn h  về  tộ i p h ạ m  c ủ a  b ị c á o ;

- N lỉậ n  đ ịnh  vé hướng quyế t định hình phạt;

- N h ậ n  đ ịn h  về  c á c  vấn  đ ề  k h á c  c ủ a  vụ án.

ք2Վ) G h i những quyế t đ in h  c ủ a  T o à  án  và quyền  kháng  cá o , kháng n g h ị
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Phụ lục 18

TOÀ ÁN  NHÂN DÂN CỘNG HOÀ X Ã  HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT N AM  
.................. Ịập _ Tự do - Hạnh phúc

Số:...................  — — ■-------- ■— ------
.......ngày....... tháng.....năm ..........

THÔNG BÁO KHÁNG CÁO, KHÁNG NGHỊ

Cản cứ vào điều 210 Bộ luật tố tụng hình sự và hồ sơ vụ án hình sự sơ thẩm 

số..........thụ lý ngày.......... tháng........... năm ............

Toà án nhân dân(1>...............................

Báo cho:<2)...............................................................................................

biết bản án hình sự sơ thẩm số..............ngày......... tháng......... năm..........của

Toà án nhân dân......................... đã bị0)

Toà án nhân dân........................ đả chuyển toàn bộ hồ sơ vụ án lẻn Toà án

nhân dân...............................để xét xử theo trình tự phúc thẩm.

Nếu có vấn đề gì trình bày, có thể trực tiếp hoặc gửi đơn đến Toà án nhìn 

dàn...........................................................................để xem xét.

Toà án nhàn dân

Uì T 'oà án  đ ã  xé t x ử  s ơ  thẩm

i2) G h i tên V iệ n  k iể m  sá t, n liữ n g  ngư ờ i th am  g ia  t ố  tụng

a> G h i n g ư ờ i k h á n g  cá o , k h á n g  n g h ị và  tóm  tắ t n ộ i d u n g  kh á n g  c á o , k h á n g  n g h ị 
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Phụ  lục 19

T OÀ ÁN NHÂN DÂN CỘNG HOÀ X Ả  HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT N AM  
....................... lập - Tự do - Hạnh phúc

Số:................ /TA ....  ........

...... nẹày....... tháng.... năm .........

THÔNG BÁO RÚT KHÁNG CÁO, KHÁNG NGHỊ

Căn cứ vào điều 212 Bộ luật tố tụng hình sự

Căn cứ vào hồ sơ vụ án hình sự phúc thẩm số ...........................................

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

Xét thấy:<2)....................................................................................................

đã rút toàn bộ kháng cáo, kháng nghị đối với bản án sơ thẩm.

TOÀ ÁN NHÂN DÂN.........................................

1. Quyết định đình chi việc xét xử vụ án theo trình tự phúc thẩm. Bản án sơ

thẩm số 0).................ngày ............. tháng......... n ăm ................. của Toà án

nhân d ân .............................. có hiệu lực.
2. Thông báo để (bị cáo, Viện kiểm sát và đương sự) biết.

Toà án nhân d ả n ..................

,n Số thụ lý cùa toà phúc thẩm
l2> Ghi người kháng cáo và hoặc Viện kiểm sát kháng nghị đã rút toàn bộ kháng cáo, 
kháng nghị
131 Ghi sô của bàn án sơ thẩm
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Phụ  lục 20

TOÀ ÁN NHÂN DÂN CỘNG HOÀ X Ã  HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT N A M
..............................................  £ J Ộ C  J ậ p  _ T ự  do - Hạnh phúc

SỐ : ...........................  ........: -----------— .............

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

QUYẾT ĐỊNH  
ĐÌNH CHỈ VIẸC XÉT x ử  PHÚC THAM

H ồ i.........giờ.......... ngày......... tháng........ năm......

thẩm, xét xử vu án..................................................

Hội đồng xét xử với thành phần:(l>

Chủ toa phiên toà: Thẩm phán ..............................

Các Thẩm phán:

1 ............................................................................................

2 .............................................................................

. .tai phiên toà phúc

Thư ký phiên toà:....................................................

Đai diên Viên kiểm sát:.......................................... ..................kiểm sát viên

Xét thấy<2):..............................................................

đã rút toàn bộ kháng cáo, kháng nghị tại phiên toà.

QUYET ĐỊNH

Đình chỉ việc xét xử phúc thẩm bản án hình sự sơ thẩm số............ /HSST

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

T/M Hội đồng xét xử 

Thẩm phán

<n G h i tên h ộ i đ ồ n g  xé t x ử  p h ú c  thẩm

l2> G h i n g ư ờ i r ú t  k h á n g  c á o  v à /h o ặ c  V iệ n  k iể m  sá t r ú t  k h á n g  ngh ị. 
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Phụ  lục 21

Toà án1"...............  CỘNG HOÀ XÃ  HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Bàn án số'2’:..../...... /PTHS Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ngày(1).......... .......................

NHÂN DANH 
NƯỚC CỘNG HOÀ XẢ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

•  •  •

Toà án....................................

Với thành phần hội đồng xét xử phúc thẩm gồm có:

Thẩm phán - Chủ toạ phiên toà: Ông (bà):...................................................

Các thẩm phán : Ông (bà):...................................................

Ông (bà):...................................................

Thư ký phiên toà: Ông (bà)...............................................................Thư ký

toà án...............................................................................................................

Đại diện V iện kiểm sát....................................................................................

tham gia phiên toà:

Ông (bà)................................................. Kiểm sát viên.

Trong các ngày..........................tháng........................ năm............................

Tại............. ...................................... ...............................................................

Xét xử phúc thẩm vụ án hình sự thụ lý số .................. /............... /PT
Ngày............... tháng................ năm........................... do bản án sơ thẩm hình

sự sô..................... /STHS ngày .......... tháng................ năm..................... của

Toà á n ..................................................... bị kháng cáo, kháng nghị.

Trong vụ án này có các bị cáo sau đây kháng cáo, bị kháng cáo, bị kháỉig 

nghị<4):

1/1 G h i tên  T t ìà  á n  xé t x ử  p h ú c  thẩm  

'2> G h i s ô 'b á n  á n  p h ú c  thẩm

lJ> G h i n g ày  xét x ử  (nêu  vụ Ún được xét x ử  trong  nh iều  ngày  th ì c h ì  g h i ngày  tuyên á n )

<4> Xem  xét chủ  th ể  kháng  c á o  và xem  có  kháng  ngh ị củ a  V iệ n  k iể m  sá t h a y  không  đ ể  bỏ  

đ i những c h ữ  không  cần  th iế t như  “kháng  cáo  ", “b ị kháng  cá o  "  h o ặ c  “ kháng  ngh ị ”
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1 sinh ngày............ tháng............ năm

tại..................................................trú tại......................................
nghề nghiệp...............................................................................................

t r ì n h  đ ộ  v â n  h o á .................................... ;  c o n  ô n g ............................................................. v à  b à ...............................................

có vợ (chồng)và.......................con; tiền sự..........................................

tiển án.............................................................................................................

bị bất tạm giam ngày(5>........................................................................

2. .......................... ............................ ................................................................................................ ......... . . . . . .

- Người đại diện hợp pháp của bị cáo:..............................................................

Ông (bà)................................................................ tuổi:................................... ;

Nghế nghiệp.................................. .................................................................... ;

Trú tại:............................................................................................................. ;

Người bào chữa cho bị cáo................................................................................ ;

Ông (bà):.................................................................................................. ;
Ngoài ra trong các vụ án này còn có các bị cáo sau đây khống kháng cáo,

không bị kháng cáo và không bị kháng nghị<6):

1.......... .................................... .................. ....................................................

2

Người đại diên hợp pháp của bị cáo, người bào chữa, người bị hại, nguyên 

đơn dân sự, bị đơn dân sự, người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan đến vụ án,

người đại diện hợp pháp của họ có kháng cáo(7)..............................................

Người bảo vệ quyển lợi cho người bị hại (nguyên đơn dân sự.....):

Ông (bà)......... ..................................................................................................

Nghể nghiệp:............................... .................................................. ...................

I5) G h i ngày b ị tạm g iữ , tạm giam. Nếu được trả  tự  do  và b ị bắt lạ i th ì gh i rõ  ngày b ị bất lán  

1, lâ n  2

(6) Ch ỉ cần ghi họ và tên của những bị cáo không kháng cáo , không bị kháng cáo, 
kháng nghị.
{7) Nếu người nào có kháng cáo thì ghi họ và tên, tuổi, nơi cư trú của người đó.
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N ơ i cớng tác:

Toà án nhân dân.......

Nhận xét vụ án<X)

Từ các nhận định trên

Toà án nhân dân........

Quyết định'9'

<Hl G l i i  c á c  n ộ i d u n g  sau:

- T ó m  tắ t n ộ i d u ng  vụ án

- Các qu yế t định của Toà án  c ấ p  sơ  thẩm

- Ngày, tháng, năm kháng cáo, kháng nghị; người kháng cáo kháng nghị; nội dung 
kh á n g  cá o , k h á n g  n g h ị

- D iễ n  b iế n  tạ i p h iê n  toà  và n h ận  đ ịn h  cù a  H ộ i  đ ồ n g  xét x ử  về  h ư ớ ng  g iả i  quyết vụ  

án;
<v> G h i nhữ ng  quyết đ ịn h  củ a  to à  án  xét x ừ  p h ú c  thẩm
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P h ụ  lụ c  22

TOÀ ÁN  NHÂN DÂN CỘNG HOÀ X Ã  HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
.... .....— Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số:........... /KN-HS ......:

.......ngày........thánẹ.....năm ..........

QUYẾT ĐỊNH KHÁNG NGHỊ GIÁM Đ ố c  THAM

Chánh án Toà án nhân dân....

(Ghi tên Toà án có thẩm quyền kháng nghị. Nếu người kháng nghi là phó 

chánh án T A N D T C  thì ghi rõ là “ Phó Chánh án Toà án nhân dân tối cao” ) 

Căn cứ vào Điều 242, 224 Bộ luật tố tụng hình sự

Sau khi nghiên cứu hỗ sơ vụ án mà bản án......................................................

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

đối với:.....................................................................................................................

(Ghi tóm tắt lý lịch của người bị kếí án, người có quyền lợi, nghĩa vụ liên 

quan đến việc kháng nghị.)

NHẬN THẤY

- Ghi nội dung những vấn đề cần kháng nghị.
- Ghi các quyết định của Toà án cấp sơ thẩm hoặc phúc thẩm.

XÉT THẤY

Nêu những lý do vì sao phải kháng nghị? (những vi phạm pháp luật trong 

việc xử lý vụ án)

QUYẾT ĐỊNH

- Cần ghi rõ kháng nghị một phần hay toàn bộ bản án đã có hiệu lực; nếu. 

kháng nghị một phần thì ghi rõ phần nào?
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- Để nghị Hội đồng giám đốc thẩm xét xử theo hướng nào?

- Có tạm đình chí thi hành bản án đã có hiệu lực pháp luật không? (nếu cần 

phải ghi vào kháng nghị) mạc dù có thể làm quyết định riêng.

Nơi nhân:

- Toà án xét xử giám dốc thấm

........... Chánh án

Toà án nhản dân.....

- VKSND ...

- TAND xét xử sơ thẩm

֊ T A N D  xét x ử  p h ú c  tham

- N g ư ờ i b ị kết chì

- N g ư ờ i cỏ  n g h ĩa  vụ, quyên  lợ i  l iê n  q u an  đến  

kháng nghị

- T itỳ  th u ộ c  v ào  n ộ i d u n g  k h á n g  n g h ị m à  c ó  thê 

gử i c h u  \ '2 6  B ộ  C ô n g  ơn , c á c  c ơ  q u an  nh à  

nước, tô chức xã hội.

Lư u :  - H ồ  s ơ  vụ án

֊ Tuỳ thuộc vào người kháng nghị mù 

kháng nghị có thể lưu : THSt IT
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Phụ lục 23

TOÀ ÁN NHÂN DÂN CỘNG HOÀ X Ả  HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

....................  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Số:......... /QĐ-TT —

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

QUYẾT ĐỊNH TÁI THAM h ì n h  s ự

Hội đồng tái thẩm Toà án nhân dân............................gồm:

 1.................................................................................................................. .7. .................................................

 2...........................................................................................................
3......................................................................................................................

Đại diện V iện kiểm sá t..........................tham gia phiên toà theo sự uỷ quyến

của Viện trưởng Viện kiểm sát có:..................................................................

Tiến hành xét xử tái thẩm về hình sự đối với:

- Gh i tóm tắt lý lịch người bị kết án, người có quyển lợi, nghĩa vụ liên quan 

đến việc kháng nghị.

- Không ghi những người mà kháng nghị không đề cập tới.

NHẬN THẤY

- Ghi nội dung những vấn đề bị kháng nghị

- Ghi các quyết định của toà án cấp sơ thẩm hoặc phúc thẩm hoăc giám đốc 

thẩm.

- Ghi quyết định và yêu cầu kháng nghị

X É T  T H Ấ Y

- Nhận xét vể tính hợp pháp hoặc không hợp pháp của kháng nghị

- Nêu hướng giải quyết vụ án 

Bởi các lẽ trên

Căn cứ các Đ iếu..........................................................Bộ luật tố tụng hình sự.

732



- Ghi một trong những quyết định theo quy định tại Điều 268 Bộ luật tố tụng 
h ìn h  sự.

Nếu huỷ bản án phúc thẩm, giữ nguyên quvết định của bản án sơ thẩm thì

cần ghi: “giữ nguyên quyết định của bản án sơ thấm số.......ngày..... /.... /.....

của Toà án nhãn dân..............................................................................đã áp

dụng...............................................................................................................

HỘI ĐỔNG TÁI THẨM

Ký tên Kỷ tên Kỷ tên

QUYẾT ĐỊNH

Họ và tẽn Họ và tên Họ và tên

Nơi nhận Sao y bản chính

..........ngày.......էհււոզ........ năm.

Toà án nhàn dân......

Chức danh 

Ký tên

Lưu

Họ và tên
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Phụ  lục 24

TOÀ ÁN  NHÂN DÂN CỘNG HOÀ X Ã  HỘI CHỦ NGHĨA V IỆT NAM

- Tự do - Hạnh phúc
Số:............./QĐ-TĐC .......—

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

QUYẾT ĐỊNH  
TẠM ĐÌNH CHỈ THI HÀNH BẢN ÁN HÌNH s ự 1

Chánh án Toà án nhân dân.......... 2

- Căn cứ vào Điều 245 Bộ luật tố tụng hình sự

- Căn cứ vào kháng nghị s ố ..........ngày............ tháng.......... n ã m ......... của

Chánh án Toà án nhân dân..............................................................................

QUYẾT ĐỊNH

1. Tạm đình chỉ thi hành’ ................................................................................

để chờ xét xử giám đốc thẩm đối với:

1...................... .......................................................................................................................

2

3

2. Trại giam công an.................................................................................tra tự

<n N ê u  là  quyế t đ in h  b ị k liá n g  ng h ị c ầ n  p h ả i tạm  đ ìn h  c h i th ì th a y  "b ả n  án  ” báng  

"quyết đ ịn h  "
121 G l i i  tên  toà  á n  l ì l iâ n  d â n  (nếu  ng ư ờ i k h á n g  n g h ị là  P l ió  C h á n h  á n  T A N D T C  th ỉ 

ghi r õ  “ P h ó  C h á n l i á n  T o à  án  n liâ n  d â n  tô i c a o  ” )

11 T ạ m  đ ìn h  c h ỉ  th i h ành  p l iầ n  n à o  th ì g h i p h ầ n  đ ó  đ ố i v ớ i a i?
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do cho.................................................... nếu

khổng bị giam giữ về một tội phạm khác(4).

Nơi nhạn: Chánh án Toà án nhân dân

-C A

- TAND

- T r ạ i  g ia m

- V26 Bô cỏng an

- VKSND

- Lưu

N' Nếu là tạm đình chì thi hành hìnli phạt lù thì điểm 2 ghi như mẫu, nhưng nếu là 
tạm đình chi thi hành phần dân sụ, phần hình phụt khác khôrg phải lừ hình phạt tù 
thì հ/iì Phòng thi hành án hoặc Đội thi hành án tạm ngừtig việc thi hành hình phạt 
khúc dỏ lại.
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Phụ lục 25

TOÀ ÁN NHÂN DÂN CỘNG HOÀ X Ã  HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
................  £jộc lập _ Tự do - Hạnh phúc

SỐ: /QĐ-GĐT

.ngày.......tháng.....nám

QUYẾT ĐỊNH GIÁM Đốc THAM h ì n h  sự

Hội đồng giám đốc thẩm Toà án nhân dân gồm:

2...............................
3..................................

Đại diên Viện kiểm sát tham gia phiên toà theo sự uỷ quyền

của Viện trưởng Viện kiểm sát có:..................................................................

Tiến hành xét xử giám đốc thẩm vể hình sự đối với:

- Ghi tóm tất lý lịch người bị kết án, người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan 

đến việc kháng nghị.

- Không ghi những người mà kháng nghị không đề cập tới.

- Ghi nội dung những văn đề bị kháng nghị
- Ghi các quyết định của toà án cấp sơ thẩm hoặc phúc thẩm hoặc giám đốc 

thẩm.

- Ghi quyết dịnh và yêu cầu kháng nghị

NHẠN THAY

XET THAY

-Nhận xét vể tính hợp pháp hoặc không hợp pháp của kháng nghị

- Nêu hướng giải quyết vụ án 

Bởi các lẽ trên

Căn cứ các Điều Bộ luật tố tụng hình sự.
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QUYẾT ĐỊNH

- Ghi một trong những quyết đinh đã quy định tại Điều 254 Bộ luật tố tụng 
hình sự.

Nêu huý bán án phúc thẩm, giữ nguyên quyết định của bản án sơ thẩm thì

cần ghi: “giữ nguyên quyết định cúa bản án sơ thẩm số........

ngày...... /..... /......... của Toà án nhàn dân.......................................  đã áp

dụng.......................................................................................................... ”

HỘI ĐỒNG GIÁM Đốc THAM

Kx tên KỶ tên Ký tên

Họ và tên Họ và tén Họ và tên

Nơi nhận Sao y bản chính

........., nqừy....................... thúng........năm,

Toà án nhân dân.............
Chức danh 

Kỷ tên

Lưu:

Họ và tên
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TẬP BIỂU MẪU 

CẤC QUYẾT ĐỊNH VÀ BẢN ÁN KINH TẾ



TOÀ ÁN  NHÂN DÂN CỘNG HOÀ XẢ  HÔI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
..........................  £jộc lập _ Xự do - Hạnh phúc

Số:.....................  --------- -1—

...... nqày.......tháng.... năm .......

GIẤY BÁO NỘP TIỀN TẠM ỨNG ÁN PHÍ KINH TÊ

Toà án nhàn dàn...................

Đã nhận được đơn.......................................................................................

của...............................................................................................................

trú tạ i...........................................................................................................

về v iệ c .........................................................................................................

Căn cứ vào các Điéu 29, 30 Pháp lệnh thủ tục giải quyết các vụ án kinh tế.

Báo cho.................................................. biết là

trong thời hạn...........ngày kể từ ngày.... tháng..... nãrn 200......

phải nộp tại......................................................................................................

số tiền tạm ứng án phí kinh tế.......thẩm là .....................................................

nếu không nộp tiền tạm ứng án phí trong thời hạn nói trên, thì Toà án sẽ 

không thụ lý vụ án.

Toà án nhân dân....................

Nơi nhận:

- Người phải nộp t iề n  tạm ứng án phi

- Lưu
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CỘNG HOÀ XÃ  HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

THÔNG BÁO

Toà án nhân dàn.......

Đã nhận được đơn khởi kiện của:.....................

địa chỉ: ....................................................................................................
Kiện: .................................................................................................................

địa chỉ.......................................................................................................
về việc......................................................................................................
Căii cứ Pháp lênh Thủ tục giải quyết các vụ án kinh tế thì vụ kiện thuộc

thẩm quyển giải quyết của Toà án nhãn dân....................................................

Vậy thông báo để bị đơn biết là trong thời hạn mười ngày kể từ ngày

.................... . bị đơn phải gửi cho Toà án ý kiến của mình bằng vãn oán về

đơn kiện cùng các tài liệu khác có liên quan đến việc giải quyết vụ án và 

phải có mật theo giấy triệu tập của Toà án.

N g à y .......... tháng........năin..........

Thẩm phán..................................
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TOÀ ÁN  NHÂN DÀN CỔNG HOÀ XẢ  HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT N AM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số:.....................  ............  ...............

.......nẹày....... tháng .....năm ........

BIÊN BẢN LẤY LỜI KHAI

Vào hồi...... giờ...... ngày...... tháng...... năm 200....

tạ i........................................................................................................

Chúng tôi là

lấy lời khai của

trú tại

Biên bản đã được lập xong hồi....giờ ngày...tháng...năm 200... Người khai

đã được....................... biên bản và công nhận là trong biên bản đã ghi đúng

lời khai của họ.

Người khai Người lảy lời khai
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TOÀ ÁN NHÂN DÂN CỘNG HOÀ XÃ  HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT N A M

..........  ......... Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Số:...................  — — ..... : —

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

QUYẾT ĐỊNH ƯỶ THÁC 
XÁC MINH, THỦ THẬP CHỨNG c ứ

Toà án nhân dân...........................................................................................

Căn cứ hồ sơ vụ án kinh tế ...........................................................................

thẩm, thụ lý sô'..............................................................................................

ngày....tháng.... năm 200.... về việc.............................................................

Xét thấy................................................................................................

Cản cứ vào Điểu 35 Pháp lệnh thủ tục giải quyết các vụ án kinh tế

QUYẾT ĐỊNH

1. ủ y  thác cho Toà án nhân dần.....................................................

Xác minh, thu thập chứng cứ những vấn đề sau đây:

2. Toà án nhân dân.................................................................

thực hiện ngay việc uỷ thác và thông báo kết quả cho Toà án

Toà án nhân dân
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TOÀ ÁN NHÂN DÂN CỘNG HOÀ XẢ  HÔI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  

........  .......  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
SỐ:...................  ---- ----------------------

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

QUYẾT ĐỊNH 
TẠM ĐÌNH CHỈ VIỆC GIẢI QUYẾT v ụ  ÁN KINH TỂ

TOÀ ÁN  NHÂN D Â N ......................................................................................
Căn cứ vào hồ sơ vụ án kinh tê đã thụ lý sô.....................................................

ngày......tháng..... n ăm ....... về việc.................................................................

Xét thấy...........................................................................................................

Căn cứ vào khoản 1, 3 Điéu 38 Pháp lệnh thủ tục giải quyết các vụ án kinh

QUYẾT ĐỊNH

1. Tạm đình chỉ việc giải quyết vụ án kinh tê՝ đã thụ lý s ố ......................... .....
ngày.....tháng..... n ầm ....... vể việc..................................................................

2. Về án phí....................................................................................................

Các đương sự có quyển kháng cáo, Viện kiểm sát nhân dân có quyền kháng 

nghị quyết định này.

Toà án nhản dân................................
Nơi nhận

- VKSND

- Các đương sự
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TOÀ ÁN NHÂN DÂN  CỘNG HOÀ X Ã  HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
......  £JỘC lập _ Tự do _ Hạnh phúc

Số:...................  —  ' —  ---------  — -----
......,ngàỵ........tháng.....năm.......

QUYẾT ĐỊNH  
ĐÌNH CHỈ VIỆC GIẢI QưỲẾT v ụ  ÁN KINH TÊ

TOÀ ÁN  NHÂN  D Â N ..................................................................................

Căn cứ vào hổ sơ vụ án kinh tế ........ thẩm, thụ lý s ố ..................................

ngày.... tháng.... n ăm ........ về việc...............................................................

Xét thấy...............................................................................................

Căn cứ vào Điều 39 Pháp lộnh thủ tục giải quyết các vụ án kinh tế

QUYẾT ĐỊNH

1. Đ ình chỉ việc giải quyết vụ án kinh tế đã thụ lý số.....................

ngày..... tháng..... n ăm ........ vể việc................................................

2. Về  án ph í.................................. ..................................................

Các đương sự có quyền kháng cáo, Viện kiểm sát nhân dân có quyền kháng 

nghị Quyết định này.

Toà án nhân dản........................ - ......

N ơ i nhận

-VKSND

- Các đương sự
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TOÀ ÁN NHÂN  DÂN CỘNG HOÀ XẢ  HỎI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  

.......  .......  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Sô:.....................  ---------:— ........

.......ngà V .......tháng năm ........

QUYẾT ĐỊNH CHUYEN H ồ  s ơ  v ụ  á n  k i n h  t ế

TOÀ ÁN NHÂN D Â N ...................................................................................

Sau khi nghiên cứu hồ sơ vụ án kinh tế........................................................

Xét thấy vụ án thuộc thẩm quyền giải quyết của Toà án nhân dân..............

Căn cứ Điều 16 Pháp lệnh thủ tục giải quyết các vụ án kinh tế

QUYẾT ĐỊNH

Chuyển vụ án kinh tế ...................................................................................

đến Toà án nhân dân....................................................................................

để giải quyết theo thẩm quyền......................................................................

Toà án nhân d ân .........................

Nơi nhận

- TAND ...............

(K è m  theo  h ồ  s ơ  vụ án )

- N liữ n g  I ig ư ờ i th am  g ia  t ố  lụ n g

745



TOÀ ÁN NHÂN DÂN CỘNG HOÀ X Ả  HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

 - ..................... ՜ Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Số:....................... — .........................— :— ...... -

....... ngàv....... thánạ.....năm ..........

QUYẾT ĐỊNH PHONG TỎA TÀI KHOẢN

Toà án nhân dân..................................................................................................... .
Căn cứ vụ án kinh tế đã thụ lý số........ngày.... tháng.... năm ..........................

vể v iệ c ..............................................................................................................

Cản cứ theo yêu cầu của................................ ................. ................................

Căn cứ vào các Điều 41, 42, 44, 54 Pháp lệnh thủ tục giải quyết các vụ án 

kinh tế

Xét thấy................. ..................................................................................................

QUYỂT ĐỊNH

1. Phong toả tài khoản số ........................................ ........................................

tại Ngân hàng...................................................................................................

d o .............................................................................................................................
là chủ tài khoản ...............................................................................................

thuộc cơ quan...................................................................................................

kể từ.............g iờ........... ngày..... tháng......... năm 200.......

2. Việc sử dụng và mọi hoạt động tài chính có liên quan đến tài khoản trên
đều phải chịu sự giám sát và có sự đồng ý của Toà án............
Người nào vi phạm những quyết định trên đây sẽ bị truy tổ' theo Điều 240
hoặc 244 của Bộ luật hình sự.

3. Quyết định này có hiệu lực thi hành ngay.
Các dương sự có quyền khiếu nại, Viện kiểm sát có quyền kiến nghị quyết 
định này với Chánh án Toà án ...................................................................

Toà án nhân dán......... .............

Nơi gửi:
-  Ngán hàng có tài khoản phong toả
- Viện KSND
- Lưu TA
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TOÀ ÁN NHÂN DÂN CỘNG HOÀ XÃ  HÔI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Sô:..................... ........-........ ---— .........

...... ngàv.......tháng.....năm .......

QUYẾT ĐỊNH TRƯNG CÀU GIÁM ĐỊNH  

Toà án nhân dân thành phổ Hà Nội

Xét hồ sơ vụ án K inh tế đã thụ lý số...../KTST ngày.... tháng ... năm.......

Về việc: ......................................................................................................

Thấy ............................................................................................................

Căn cứ Điều 24 Pháp lệnh thủ tục giải quyết các vụ án kinh tế

QUYẾT ĐỊNH

1- Trung cầu giám định..............................................................................

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

2- Lệ phí giám định d ọ .....................................chịu.

Toà án nhân dân 

thành phô Hà Nội
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TOÀ ÁN NHÂN DÂN CỘNG HOÀ X Ã  HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

.............. Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

SỐ:...................  ■ — ---------  -----
.......ngày....... tháng .....năm ..........

QUYẾT ĐỊNH MỞ PHIỆN TOÀ 
XÉT ĐƠN YÊU CẦU

Toà án nhân dân thành phố Hà Nội

Căn cứ vào hồ sơ vụ án đã thụ lý số..... ngày... tháng.................... nảm ..........

Căn cứ vào Điều 14 điểm đ Pháp lệnh công nhận và thi hành tại Việt Nam

Quyết định của Trọng tài nước ngoài.

QUYẾT ĐỊNH

1. M ở  phiên toà xét đơn yêu cầu công nhận và cho thi hành tại Việt Nam

Quyết định số........của ....................................................................................

vào hồi.......g iờ..... ngày...... tháng..... năm......... tại:.......................................

giữa Tổ chức (cá nhân) có dơn yêu cầu:..........................................................

và Tổ chức (cá nhân) phải thi hành:.................................................................

2. Những người tiến hành tố tụng:

- Chủ toạ phiên toà, Thẩm phán:

- Các Thẩm phán:

-Thư ký phiên toà:

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân:

3. Những người tham gia tố tụng:
- Đại diên hợp pháp của Tổ chức (cá nhân) phải thi hành:...............................

Toà án nhân dân thành phô H à Nội

Nơi nhận
- VKSND
- Những người tham gia tố tụng

748



TOÀ ÁN NHẢN DÀN CÔNG HOÀ XÃ  HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
...............  £)õc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số:..................... — ...........................—

..........niỊÙy .......... th án q .......n ă m ...........

BIÊN BẢN HOÀ GIẢI...........

Vào hồi........giờ....... ngày.... tháng..... năm 200....

t ạ i .....................................................................................................................

Chúng tòi là .................................................................................................

lập bién bán hoà giái g iữa...................................

Nguyên đơn.........................................................

Trụ sở ..................................................................

Đ ạ i  d i ệ n ...................................................................................................

Bị đơn..................................................................

Trụ sở ..................................................................

Đại diện...............................................................

Người có quyén lợi, nghĩa vụ liên quan:..............

Trụ sờ ..................................................................

Đại diện...............................................................

Sau khi hoa giúi, các dưưng sự có ý kiến như sau.

Các đương sự
1. Nguyên đơn Thẩm phán

2. BỊ đơn Thư ký Toà án

3. Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan
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TOÀ ÁN  NHÂN DÂN CỘNG HOÀ X Ã  HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  

.................................... Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số:..................... — — ----------  ------

...... ngày....... tháng.... nám .......

QUYẾT ĐỊNH CÔNG NHẬN s ự  THỎA THUẬN  
CỦA CÁC ĐỪƠNG S ự

Toà án nhân dân..........................................................................................

Cản cứ vào biên bản hoà giải được lập ngày.....tháng..... năm ....................

t ạ i ................................................................................................................................................................................

g iữa .............................................................................................................

Nguyên đơn.................................................................................................

trụ sở ...........................................................................................................

Đại diện.......................................................................................................

và bị đơn là ..................................................................................................

trụ s ở .................................................................................................................................
Đại diện.......................................................................................................

Căn cứ vào Điểu 36 Pháp lệnh thủ tục giải quyết các vụ án kinh tế

QUYẾT ĐỊNH

1. Công nhận sự thoả thuận của các đương sự như sau:............................
2. Về án ph í.................................................................................................

3. Quyết định này có hiệu lực pháp luật ngay

Toà án nhân dân 

Nơi nhận Thẩm phán

- VKSND...........

- Các đương sự.....

- Lưu T A ............
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TOÀ ÁN  NHÂN DÂN CỘNG HOÀ X Ả  HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  

...............  ........  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Số:.....................

........ /ìíỊàv.........th á n ạ ......năm .........

QUYỂT ĐỊNH 
ĐƯA VỤ ÁN KINH TẺ RA XÉT x ử

Toà án nhân dân................

Căn cứ vào hổ sơ vụ án kinh tế đã thụ lý số .................................................
ngày......tháng..... năm 200....
Căn cứ vào biên bán hoà giái khôníi thành, dược lập ngày........  tháng.
nãm 200.... t ạ i.............................................................................................
Cãn cứ vào Điều 37 Pháp lệnh thủ tục giải quyết các vụ án kinh tế

QUYẾT ĐỊNH

1. Đưa vụ án kinh tế ra xét xứ ......................................................................
hổi.............g iờ..... ngày....... tháng........ năm 200....
tạ i................................................................................................................
vụ án............................................................................................................
2. Những người tiến hành tố tụng:

- Chủ toạ phiên toà, Thẩm phán
- Thẩm phán
- Hội thám nhân dân
- Thư ký phiên toà
-  Đ ạ i  diện Viện kiểm sát nhàn dán

3. Nhũng người tham gia tố tụrm.................................................................

N o i nhận Toà án nhân dân

- V K S N D ..........

- Những nẹười tham gia tố tụng
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TOÀ ÁN NHÂN DÂN CỘNG HOÀ X Ả  HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT  N AM  
.......... £JỘC Jập - Tự do - Hạnh phúc

Số:.....................  .......................... .....................

N g ày ................  .......ngà\....... tháng.....năm .......

Thụ lý số..... /.......

Ngày...............

NHÂN DANH  
NƯỚC CỘNG HOÀ XẢ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

•  •  •

Toà án nhân dân...........................................................................................

Vớ i Hội đổng xét xử gồm có :......................................................................

- Chủ toạ phiên toà:......................................................................................

- Thẩm phán trong Hội đồng xét xử:............................................................

- Hội thẩm nhân dân ...................................................................................

- Đại diện V iện kiếm sát nhân dân:

- Thư ký phiên toà:

M ở phiên toà công khai ngày.......................................................................

Tại T A N D ............. để xét x ử ................... thẩm vụ án kinh tế

Giữa:
Nguyên đơn..................................................................................................

Tm sở...................................................................................................
Đại diện........................................................................................................

Bị đơn...........................................................................................................

Trụ sở....................................................................................................
Đại diộn.................................................................................................
Người có quyển lợi, nghĩa vụ liên quan:.......................................................

Trụ sờ....................................................................................................
Đại diện.................................................................................................
Luật sư bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho

Nguyên đơn...........................................................................................
Luật sư bảo vệ quyển và lợi ích hợp pháp cho

Bị đơn............................................................................................................
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Nội dung vụ kiện

NHẬN ĐỊNH

QUYẾT ĐỊNH

Hội đồng xét xử

Hội thám nhán dân Thấm  phán Chủ  toạ
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TOÀ ÁN  NHÂN DÂN CỘNG HOÀ XÃ  HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT SỈAM 

...... Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Số:...................  -------- ------------

...... ngàv....... thánạ .....n á m ......

THÔNG BÁO VIỆC KHÁNG CÁO, KHÁNG NGHỊ

Toà án nhân dân.............

Cân cứ vào Điều 63 Pháp lệnh thủ tục giải quyết các vụ án kinh tế ...........

thông báo cho

trú tạ i............

là ..................

biết l à .............................

thẩm số...........................

ngày....tháng..... năm 200

của Toà án nhân dân......

đã b ị ...............................

Toà án nhân dân.

Nơi nhận

- VKSND.....

- Các đương sự
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TOÀ ÁN NHÂN DÂN ('ÔNG HOÀ XẢ  HỘI CHÚ NGHĨA VIỆT NAM  
............  _ 'Pự ձօ . Hạnh phúc

Số:..................... .........................................

.......nqày....... thánạ.....năm ........

QUYẾT ĐỊNH 
CHẤP NHẬN VIỆC KHÁNG CÁO QUÁ HẠN

Toà án nhân dân..........................................................................................

Vớ i Hội đổng xét xử phúc thẩm gồm có:.....................................................
- Chù toa...............................

- Các Thẩm phán ..................

- Thư ký T o à  án.....................

- Đai diên Viên kiêm sát nhân dân...................................................................

Xem xét đơn đề nghi ngày tháng năm 200....
của........................................

trú ta i....................................

là........................................... ....trong vu á n ...................................................

xin kháng cáo đối với............ ....sơ thẩm ...........................................................

cùa Toà án nhân dân .............

Xét thấy.................................

Căn cứ vào Điéu 61 Pháp lênh thủ tuc giải quyết các vụ án kinh tế

QUYẾT ĐỊNH

 1................nhận v iệ c  kháng cáo quá hạn cùa...........................................................

 2...............sơ thẩm số......... ngày........ thárm..... nãm200.... của Toà án

nhân dân.............có hiệu lực pháp luật

N ơ i nhận  T/M Hội đồng xét xử

- V K SN D  Chủ  tọa

- Người kháng cáo quá hạn
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CÁC BIÊU MẨU KINH TẾ  
VỂ CÔNG NHẬN VÀ CHO THI HÀNH  

TẠI VIỆT NAM CÁC QUYẾT ĐỊNH  
CỦA TRỌNG TÀI NƯỚC NGOÀI



TO A  ÁN  NHÂN  DÂN CỘNG HOÀ X Ã  HÔI CHỨ N GH ĨA  V IỆT  N AM

"" ...  ......... .. Đ ộ c  lập - Tự do -  H ạ n h  phúc
Sô:.....................  ........... :— -.......

.......nqừy....... tháng.....năm ..........

Q U Y Ế T  Đ Ị N H  

MỞ PHIÊN TOÀ XÉT ĐƠN YÊU CÀU CÔNG NHẬN 
VÀ CHO THI HÀNH TẠI VIỆT NAM QUYẺT ĐỊNH  

CỦA TRỌNG TÀI NƯỚC NGOÀI

Toà án nhân dán........

- Xét dơn đề nghị công nhận và cho thi hành tại V iệt Nam quyết định của

Trọntĩ tài nước ngoài đề ngày........tháng......... năm .....................................

c ủ a .....................................................................................................................................................................................................................................................................................

s i n h  n g à y : ...................................................................................................................................................

trú quán:..........................................................................................................

quốc tịch :........................................................................................................

- Cân cứ vào điểm đ khoản I Điều 14 Pháp lệnh công nhận và cho thi hành 

tại Việt Nam quyết định của Trọng tài nước ngoài ngày 27-9-1995.

QUYẾT ĐỊNH

1) M ở  phicn to à .........thẩm xét đơn yêu cầu công nhận và cho thí hành tại

Việt Nam quyết định của Trọng tài nước ngoài vào hổi .................................

ngày........ (háng ........ n ăm ............................................................................

tạ i ....................................................................................................................................................................................

đối với quyết định s ố ........ ngày........tháng......... năm ...............................

của Trọng tà i...............................

2) Những người tiến hành tố tụng:

- Chủ toạ:.....................................

- Các Thẩm phán:.........................
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3) Những người tham gia tô tụng

Toà án nhân dân

Nơi nhặn:

- N g ư ờ i củ  dơn  yêu  cầu ;

- Viện kiểm sú t nlìân dân  cùng cấp;

- N g ư ờ i tiến hành tô tụng;

- N g ư ờ i í  ham  g ia  to  tụng

- Lưu hổ sơ, vãn phòng.
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TO À  ÁN  NHÂN DÂN CỘNG HOÀ X Ả  HỘI CHÚ  NGHĨA  V IỆT  N AM  

.......  .................... Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Sô:...................  .....  .........................

.......M ịày ....... tháng.....năm ..........

QUYẾT ĐỊNH TẠM ĐÌNH CHỈ VIỆC XÉT ĐƠN YÊU 
CẦU CÔNG NHẬN VÀ CHO THI HANH TẠI VIỆT NAM 

QUYẾT ĐỊNH CỦA TRỌNG TÀI NƯỚC NGOÀI

Toà án nhân dàn....................

- ՜ւնօօ đơn đề nghị công nhận và cho thi hành tại Việt Nam quyết định cùa 

Trọn II tài nước ngoài để ngày ........tháng......... n ă m .......................................

sinh ngày:.....................

trú quán:.......................

quốc tich :.....................

đói với quvết đinh số......... ngày ........ tháng .... .... năm...............................
cùa Trong tà i................

- Cản cứ vàơ điểm a khoản 1 Đicu 14 Pháp lệnh cồng nhận và cho thi hành 
tại Việt Nam quyết định của Trọng tài nước ngoài ngày 27-9-1995.

QUYẾT ĐỊNH

1) Tạm đình chỉ việc xét đơn yêu cầu công nhận và cho thi hành tại Việt 

Nam quyết định cùa Trọng tài nước ngoài đề nuày.......tháng....... n ă m .......

t ạ i  ..................................................................................................................................................................................................................................................................................

dổi với quyết định s ố ........ ngày........tháng......... nàm ...............................
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2) Viện kiểm sát. đương sự hoặc người đại diện hợp pháp cùa họ có quyén 

kháng nghị, kháng cáo dối với quyết định này theo quy định tại Điéu 18 

Pháp lệnh nêu trên.

Toà án nhân dân.......................

A'ơi nhận:

- N g ư ờ i cỏ  dơn  xêu cầu ;

- V iệ n  k iếm  sá t nh an  dân  cùn g  cấ p ;

- L ư u  hồ  sơ, văn  p h a l l i ’ .

của Trọng tà i........................................................................................................

với lý  d o ..................................................................................................................................
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TOÀ AN NHẢN DÀN CỘNG IIOÀ XÃ HỘI CHÚ NGHĨA VIỆT NAM
lập - '1'ự ձօ - Hạnh phúc

Số:.....................  ..........................

................ HỊỊŨ V ..................thán %............ .........................................

QUYẾT ĐỊNH ĐÌNH CHỈ VIỆC XÉT ĐƠN YÊU CẨư 
CÔNG NHẬN VÀ CHO THI HÀNH TẠI VIỆT NAM 

QUYẾT ĐỊNH CỦA TRỌNG TÀI NỪỚC NGOÀI

Toà án nhàn d à n ...................

- Theo dơn dề nghị cône nhận và cho thi hành tại V iệt Nam quyết định cúa

Trọ na tài nước ngoài để ngày ........tháng......... nãm .....................................

cua ôna (bà ).........................................................................................................

sinh ngày:.........................................................................................................

trú quán:...............................................................................................................

quốc t ịc h : .............................................................................................................

đối với quyết định số.........ngày......... tháng......... năm ................................

của Trọng tà i...................................................................................................

- Căn cứ vào điếm .... khoan 1 Điêu 14 Pháp lệnh công nhận và cho thi hành 

tại Việt Nam quyết đinh của Trọng tài nước ngoài ngày 27-9-1995.

QUYẾT ĐỊNH

1) Đình chí việc xét đơn yêu cầu công nhận và cho thi hành tại V iệt Nam 

quyết định của Trọng tài nước ngoài để ngày .......tháng....... năm ...............

cua.................................
đối với quyết đinh s ỏ .... .... ngày .... ....tháng..... .... nãm ..............................
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2) Viện kiểm sát, đương sự hoặc người đại diện hợp pháp của họ có quyển 

kháng nghị, kháng cáo đối với quyết định này theo quy định tại Điểu 18 

Pháp lệnh nêu trên.

Toà án nhân dân.......................

Nơi nhận:

- Người có đơn  yêu cầu;

- V iệ n  kiểm sá t l ì  hán dàn củn g  cấ p ;

- L ư u  h ồ  sơ , văn  p h ò n g '11.

của Trọna tà i........................................................................................................

với lý d o ..................................................................................................................................

111 B iể u  m áu  n à y  dùng  ch u n g  c l io  c á c  q u y  đ ịn h  tụ i c á c  đ iể m  b, c, d  Đ iê u  14  của  

P h á p  lệ n h  cõ n g  nh ận  và c l io  th i h ành  tạ i V iệ t  N a m  q u yế t d in h  c ù a  T rọ n g  tà i nước  

ng o à i.



TO À ÁN NHÂN DÂN CỘNG HOA XÃ  HỘI CHỦ NGHĨA  VIỆT N AM  

..... .......  Độc lập - lự  do - Hạnh phúc
Sô:...................... .....................

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

QUYẾT ĐỊNH HOÃN PHIÊN TOÀ 
XÉT ĐƠN YÊU CẨU CÔNG NHẬN VÀ CHO 
THI HÀNH TẠI VIỆT NAM QUYÊT ĐỊNH  

CỦA TRỌNG TÀI NƯỚC NGOÀI

Toà án nhân dân..................

Xét thấy:......................................................................................................

- Cân cứ vùo khoản 1 Điều 14 Pháp lệnh công nhận và cho thi hành tại Việt 

Nam quyết định cúa Trọng tài nước ngoài ngày 27-9-1995.

QUYẾT ĐỊNH

I ) Hoãn phiên toà xét đơn yêu cầu công nhân và cho thi hành tại Việt Nam

quyết định sô '........ ngày.........tháng ........  năm ........  của Trọng tài nước
ngoài dã định vào ngày........tháng.......... nãm ...............................................

2) Quyết định này có hiệu lực từ ngày ban hành.

Toà án nhân dân

Nơi n hận:

- N g ư ờ i c ó  dơn  \éu c ư u ;

- V iệ n  k iểm  sú t Iihùn  d â n ,

- N h ữ n g  ngườ i th am  g ia  to  tụng;

■ Lưu hồ  sơ, văn  p liò n ẹ .
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TO À ÁN NHÂN DÂN CỘNG HOÀ X Ả  HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

.....  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Số:...................  -------- :— .......

....... nẹày....... thán lị.....năm ..........

QUYẾT ĐỊNH KÉO DÀI THỜI HẠN XÉT ĐƠN YÊU 
CẦU CÔNG NHẬN VÀ CHO THI HANH TẠI VIỆT NAM 

QUYẾT ĐỊNH CỦA TRỌNG TÀI NƯỚC NGOÀI

Toà án nhân dân..................

Xét đơn đề nghị công nhận và cho thi hành tại Việt Nam quyết định của

Trọng tài nước ngoài để ngày........  tháng........n ăm ......................................

của ông (bà).....................................................................................................

sinh ngày..........................................................................................................

trú quán............................................................................................................

quốc tịch...........................................................................................................

đối với quyết định số........ngày......... tháng......... năm ...................................

của Trọng tà i....................................................................................................

Cân cứ vào khoản 1 Điều 14 Pháp lệnh công nhận và cho thi hành tại Việt 

Nam quyết định của Trọng tài nước ngoài ngày 27-9-1995.

QUYẾT ĐỊNH

Kéo dài thời hạn xét đơn yêu cầu công nhận và cho thi hành tại V iệt Nam

quyết định số........ngày......... tháng.......... năm .............................................

của Trọng tà i....................................................................................................

Thời hạn là ........từ ngày......... đến ngày

Với lý d o ................... ......................... .......
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Toà án nhản dãn

N ơ i  n h à n :

- N iỊ i í 'ò '1 c ó  dơn  \ẻ u  c á u ;

֊ V ìệ ỉư  k iể m  sú t n h à n  d á n ;

- M ỉã iix  ԱՀ ư ờ i th am  Հա  t ổ  ĩ  լա\հ ;

- Lư u  hồ  sơ , vàn  p lìò / ìg .
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TO À ÁN  N H ÂN  DÂN  CỘNG  HOÀ X Ả  HỘI CHỦ N G H ĨA  VIỆT N A M  
.......  lập - Tự do - Hạnh phúc

Số:.....................  .......

.......nạày.......thánạ.... năm .........

QUYẾT ĐỊNH CÔNG NHẬN 
(HOẶC KHÔNG CÔNG NHẬN) VÀ CHO 

THI HÀNH TẠI VIỆT NAM QUYẺT ĐỊNH  
CỦA TRỌNG TÀI NƯỚC NGOÀI

Toà án nhân dân..................

Vớ i Hội đồng xét công nhận và cho thi hành tại Việt Nam quyết định của

Trọng tài nước ngoài gồm có:..........................................................................

Chủ toạ là:........................................................................................................

Các Thẩm phán................................................................................................

Thư ký là:........................................................Đại diện Viện kiểm sát nhân

dân....................................................................................................................

- Xét đơn đế nghị công nhận (hoặc không công nhận) và cho thi hành tại

V iệt Nam quyết định của Trọng tài nước n g o à i  đề ngày....tháng......... năm....

của ông (bà).....................................................................................................

sinh ngày..........................................................................................................

trú quán............................................................................................................

quốc tịch...........................................................................................................

đối với quyết định số.....ngày...... tháng..... năm .............................................

của Trọng tà i....................................................................................................

- Căn cứ vào các Điều 3, 4, 5, 15 và 16 Pháp lệnh công nhận và cho thi hành 

tại V iệt Nam quyết định của Trọng tài nước ngoài ngày 27-9-1995.

QUYẾT ĐỊNH

1) Công nhận (hoặc không công nhận) và cho thi hành tại V iệt Nam quyết 

định số............... ngày....... tháng..... năm........ của Trọng tà i..........................
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vẽ ............

với lý do

2) Viện kiểm sát, đươnẹ sự hoậc người đại diện hợp pháp của họ, có quvền 

kháne nghị, kháne cáo đỏi vơi quyết định này theo quy định tại Điều 18 

Pháp lẹnh nói trẽn.

Toà án nhân dân........................

N o i  nhận:

■ N g ư ờ i c ổ  dơ n  yêu  cầ u ;

- V iệ n  k iể ỉ ì i  sá t nh ún  d ân ;

- / ưu ho  sơ , vùn p liò ỉ iẹ .
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CÁC BIÊU MẨU 
VỂ PHÁ SẢN DOANH NGHIỆP



TO À  Á N  NHẢN  DÂN CỘNG HOÀ X Ã  HỘI CHÚ N GH ĨA  V1ÊT N AM  

...............  lập _ Ỵự do - Hạnh phúc

S ỏ :............................. ................. ...............................

.........n g à y ......... t h á n g ...... n ă m .............

THÔNG BÁO

Toà án nhân dân....................

Thóne báo cho.....................................................................................................

địa ch i...................................................................................................................

b iế t  r a n g  T o à  k i n h  t ế  T o à  á n  nhân d â n ..................................................... đ ã  n h ậ n  đ ư ợ c

đ ơ n  y ê u  c ầ u  t u y ê n  b ố  p h á  s á n  đ ề  n g à y ..........t h á n g . . . . n ă m ........................................................................................

của........................................................................................................................

đối với doanh nghiệp...........................................................................................

Tên giao d ịch .......................................................................................................

Có trụ sớ chính đặt tạ i.........................................................................................

được thành lập theo quyết đ ịnh ...........................................................................

Vậy. Toà án nhân d ân .........................................................................................

thónc báo cho......................................................................................................

được biết, trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày nhận được thông báo này doanh

nghiệp........................................................... phải gửi ngay mọi giấy tờ tài

liệu có liên quan đến khá nãng thanh toán nơ của mình gồm ...........................

Nếu doanh nghiệp đã mất khá nàng thanh toán nợ dến hạn thì phải gửi ngay 

đến Toà án các giấv tờ tài liệu:

Quyết định thành lập, địa chỉ trụ sở chính cùa doanh nghiệp, họ tên chủ 

doanh nghiệp hoặc người đại diện hợp pháp chủ doanh nghiệp.

Nội duna các biện pháp khác phục tình trạng khó khăn của doanh nghiệp. 

Danh sách các chủ nợ (họ tên. địa chỉ, số nợ đến hạn phải trả).

Báo cao tình hình hoạt động của doanh nghiệp 6 tháng trước lúc không trả 

đươc nợ.
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Báo cáo tổng kết năm tài chính của 2 năm cuối cùng (nếu doanh nghiệp lổn 

tại chưa đủ 2 nùm thì báo cáo tổng kết nãm tài chính cúa cả thời gian hoạt 

động).

Các hồ sơ kế toán có liên quan.

Nếu doanh nghiêp không chấp hành đúng các yêu cầu trong thông báo này, 

Toà án sẽ áp dụng các biện pháp cán thiết theo quy định của pháp luật để 

đám báo cho việc giải quyết yêu cầu tuyên bố phá sản.

Toà án nhân dân....................

Chánh toà toà kinh tê

/Voi nhận:
- C h ù  d o a n li n g li iệ p  b ị 

xêu cá u  tuyên  b ô  p h á  sản ;

■ N g ư ờ i là m  đơn  yêu  cầu  

tuyên b õ  p h á  s à n ;

- L ư u .

770



TO À  ÁN  NHÂN DÂN  CỘNG  IIOÀ X Ả  HỘI CHÙ  NGHĨA V IỆT  N AM
............  -pư c|0 _ p ^ ,

SỐ:......................  ............. .........

.......ngày ........tháníỊ.....nủrn..........

QUYẾT ĐỊNH 
KHÔNG MỞ THỦ TỤC GIAI QUYÊT YÊU CÀU 

TUYÊN BỐ PHÁ SẢN DOANH NGHIỆP

Toà án nhân dân..................

Căn cứ vào đơn yêu cầu mở thú tục giái quyết yêu cầu tuyên bố phá sản

doanh nghiệp đề ngày....... tháne.........n ãm .......................................................

C ù a .......................................................................................................................

địa chi................................................................................................................

đối với doanh nghiệp...........................................................................................

có tên giao dịch là ............................................................................................

dược thành lập .....................................................................................................

Do ông (bà)..........................................................................................................

là  .............. .............................................................................................................................

trụ sở chính đặt tạ i...............................................................................................

có tài khoán..........................................................................................................

Căn cứ vào nhũng tài liệu, giây tờ Toà án đã thu thập được, như:

Xét thây................................................................................................................

Căn cứ Đ iéu 13 Luật Phá sản doanh nghiệp.

QUYẾT ĐỊNH

1- Không mở thủ tục giải quyết yẽu cầu tuyên bố phá sản đối với doanh 

nghiệp...................................................................................................................
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2- Trả lại đơn yêu cầu và toàn bộ giấy tờ cho

3- Các đương sự có quyền khiếu nại quyết định này với Chánh án Toà án

nhân dân...............................................................................................................

trong thời hạn 7 ngày kể từ ngày nhận được Quyết định này.

Toà án nhân dân.....................

Chánh toà toà kinh tế

Nơi nhận:

- N g ư ờ i lùm  dơn  yêu cầ u  m ỏ  

t lìủ  tụ c  tuyên b ô 'p h á  sản.

- D o a n li n g h iệ p  b ị yêu  cáu  

tu yên  hô  p h á  sản ;

- Lư u .
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TO À  ÁN  NHÂN  DÂN CỘNG 1ỈOÀ X Ả  HỘI CHU N G H ĨA  V IỆT  N AM  

........................  Độc lặp - Tự do - Hạnh -phúc

Số:...................
..........lìĩỊày ...........tháng.......năm ..............

QUYẾT ĐỊNH MỞ THỦ TỤC GIAI QUYẾT YÊU CẦư 
TƯỶÊN BỐ PHÁ SẢN DOANH NGHIỆP

Toà án nhân dân..................

Cãn cứ vào đơn yêu cầu mờ thủ tục giải quyết yêu cầu tuyên bố phá sản

doanh nghiệp đề ngày....... tháng.........n ă m .......................................................

C ù a .......................................................................................................................

đ ị a  c h i ............................................................................................................................................................

đối với doanh nghiệp...........................................................................................

có tên giao dịch là ...............................................................................................

được thành lập theo.............................................................................................

Do ỏng (hà).........................................................................................................

là .................................................................................................................................................................

trụ sở chính đặt tại...............................................................................................

có tài khoản.........................................................................................................

Căn cứ vào các vãn bản giây tờ, giây tờ Toà án đã thu thập được, như:

Căn cứ vào khoản 2 Điều 13 và Điểu 15 của Luật Phá sản doanh nghiệp.

QUYẾT ĐỊNH

1- M ở  thủ tục giải quyết yêu cầu tuyên bố phá sản đối với doanh nghiệp.

2- Bắt dầu từ:......g iờ.........ngày.... tháng........năm.....................................

doanh nghiệp................................................................................................
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phải ngừng ngay mọi hoạt độne về thanh toán công nợ và giữ ng inẽn tình 

trạng tài sân hiện có.

3- G iao cho các ông. bà có tên sau đây trực tiếp giải quyết việc tuyên bố phá 

sán:

4- Toàn bộ tài sản cùa doanh nghiệp.... ........................................................

được đặt dưới sự giám sát của tổ quàn lý  tài sản, gồm các ông, bà có tên sau 

đây:

1 )...................................Toà kinh tế...................................................................

2 )....................................Chấp hành v iê n ............................................................

3 ).....................................Đại diện chù nợ...........................................................

4  ).................................... Đại diện doanh nghiệp mấc n ợ ...................................

5  ).................................... Đại diện công đoàn......................................................

6  )...................................  Chuyên viên Tài ch ính ...............................................

7  ).................................... Chuyên viên Ngân hàng..............................................

Quyết định này có hiệu lực kê từ ngày ký.

Các đương sự có quyén khiếu nại quyết định này với Chánh án Toà án nhân

dân......................................................  trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày

nhận được quyết định này.

Quyết dịnh này sẽ được dãng trên các báo................................ 3 sô liền vào

các ngày.........tháng........n ă m .................................................................................

T o à  án nhân dân..........

Chánh toà toà kinh tê

Nơi nhận:
- u ỷ  b an  n h ân  d â n ;

- V iệ n  k iể m  sá t n h ản  d â n ;

- C h ủ  doanh n g h iệ p .........

- C ơ  q u an  q u yế t đ ịn h  th ành  lậ p

d o a n h  n g h iệ p ....................

- Lư u .
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I OÀ ÁN  NHÂN  DÂN CỔNG  HOÀ X Ả  HỘI CHỦ NGHĨA  VIÊT  N AM  

...... Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số:...................... ................. ...........................

.........n (ỊÙ y ......... t l i á n ẹ ...... n ă m ............

QUYẾT ĐỊNH 
ÁP DỤNG BIỆN PHÁP KHAN CẢP t ạ m  t h ờ i

• • •

Toà án nhân dân....................

- Càn cứ vào Quyết định mở thũ tục giải quyết yêu cầu tuyên bố phá sản 

sổ......... ngày........tháng .........n ă m ..... đối vớ i doanh n g h iệ p .............................

trụ sứ chinh đặt tại..................................................................

(tên giao dịch l à .....................................................................

của Chánh toà kinh tê.............................................................

- Căn cứ vào các tài liệu đã thu thập được, Toà án nhàn dân

- Xét thây cần áp dụng biện pháp khấn cấp tạm thời.

dê

Căn cứ vào điểm c khoản 1 Điều 16 Luật phá sản doanh nghiệp.

QUYẾT ĐỊNH

1- áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm th ờ i......................................

đè....................................................................................................

2 -Cá c .........................................................................................

có trách nhiệm thi hành Quyết định này.
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3- Quyết định này có hiệu lực thi hành nsày

4- Toàn bộ tài sản cùa doanh nghiệp............

Các đương sự có quyền khiếu nại Quyết định này với Chánh án Toà án nhân

dàn.......................................................  trong thời hạn...... ngày kể t í  neày

nhận được Quyết định.

Toà án nhàn dân................

Nơi nhận:
- \ 'iệ n  k iểm  sá t nhân d á n ;

- C á c  ch ủ  nợ ;

- C h ú  d o a n li n g liiệ p .
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TOA AN  N H ÂN  DÂN  CỔNG HOÀ X Ả  HỎI CHỦ  NGHĨA  V IỆT  N AM  

.............................. . Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Sỏ:......................  ......  ...................  ........

......,ngùy........ tháng.....năm ........

QUYẾT ĐỊNH 
TUYÊN BỐ PHÁ SẢN DOANH NGHIỆP

-  T ơ à  á n  n h ã n  d à n ................................................

- Xét đơn yêu cầu tuyên bô phá sán doanh rmhiệp đề ngày.......  tháng.,..

nãin....cúa..........................................................................................................

địa ch ỉ...............................................................................................................

l à ..........................................................................................................................................

đối với doanh nehiệp.....................................,................................................

( t ê n  g i a o  d ị c h  ................................................................................................................................................................................................................................

t r ụ  s ứ  c h í n h  đ ạ t  t ạ i .................................................................................................................................................................................................................

- Cán cứ vào các tài liệu đã thu thập được, Toà án nhân d ân ........................

X é t  t h â y : ............................................................................................................................................................................................................................................... ..

Căn cứ vào khoản .... Điéu 36, Điều 37 Luật phá sản doanh nghiệp.

QUYẾT ĐỊNH

1- Tuyên bổ phá sản doanh nghiệp đối với d o a n h  nghiệp..................

(tên giao d ịc h ......................................................................................

tru sở chính đăt ta i..............................................................................
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2- Phương án phàn chia tài sán của doanh nghiệp

được quy định cụ thể như sa u .............................................................................

3-.....................................  Trong vòng 30 ngày V iện  kiểm  sát có quyén

kháng nghị, các chủ nợ, chủ doanh nghiệp bị tuyên bỏ' phá sán có quyền

khiếu nại vể Quyết định này với Chánh án Toà án nhân dân............................

Quyết định này sẽ được dâng trên các báo......................................  3 sỏ liền

vào các ngày..../.... /....

Toà án nhãn dán.....

Thẩm phán

N ơ i  n h ậ n :

- V iệ n  k iế m  sá t n h ãn  dâ n ;

- C á c  c lư ì Hự;

- C h ủ  d o a n h  n g h iệ p  b ị p l iú  sản .
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TO A AN N HÂN  DÂN CỘNG HOÀ X Ã  HỔI CHỦ N G H ĨA  V IỆT  N AM  

.........................  Đ ố c  l ạ p  -  T ư  d o  -  H ạ n h  p h ú c

Sò:...................... ................... —  —

.........n \ Ị Ù y ..........է հ Ս Ո Հ ...... năm ..........

GIẤY TRIỆU TẬP HỘI NGHỊ CHỦ NỢ• • • • I

K ín h  g ir ì: ............................................

Cân cứ vào Quyết định mở thu tục uiai quvêt yêu cầu tuyên bố phá sản số.

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

c ủ a  T o à  án  n h â n  d à n .................................................................................................................

đôi vứi doanh nahiệp.......................................................................................

c ó  t ê n  e i a o  d ị c h  l à  ...............................................................................................................................................................................................................

t r ụ  s ò  c h í n h  đ ặ t  t ạ i .................................................................................................................................................................................................................

được thành lập theo.........................................................................................

d o  ô n g  ( b à )  l à  ...............................................................................................................................................................................................................................

Căn cứ vào Điều 27 Luật Phá san doanh nghiệp, Toà án nhân dân........

t r i ệ u  t ậ p  H ộ i  n g h ị  c h ủ  n ơ  c ủ a  d o a n h  n g h i ệ p ........................................................................v à o  h ổ i ..............

g i ờ ...............n g à y .....................t h á n g .................. n ă m ..............................................................................................................................................................

t ạ i ...............................................................................................................................................................................................................................................................................

đế

- Xem  xét thông qua phương án hoà giải và tổ chức lại hoạt động cùa doanh 

nghiệp..................................................................................................................

- Tháo luận và kiên nghị về phươne án phân chia tài sản còn lại của doanh 

nghiệp. Nếu phương án hoà giải không được thông qua.

Toà án nhân dân yêu cầu.....................................................................................

đến họp đúng g iờ .................................................................................................

(Trường hợp cứ người đi thay phủi có giấy uý quyển hợp lệ. Kèm theo giấy

triệu tập này có bàn sao.......................................................................................
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- Phương án hoà giái, tổ chức lại hoạt động của doanh nghiệp................

để óng (bà) nghiên cứu trước khi đến dự hội nghị.

G iấy triệu tập này đã được đãng trên báo..............................................

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

Toà án nhân dãn................

Thẩm phán

(Phụ trách gia i quyết yêu cầu 

tuxén bô phá sán)
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CỘNG HOÀ X Ả  HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT N AM

Độc láp - Tự do - Hanh phúc

.......ngàv ........thánq.....nãm.

BIÊN BẢN HOÀ GIẢI CỦA HỘI NGHỊ CHỦ NỢ
• • •

Vào hồ i......... giờ., ngày........tháng........năm ............................................

t ạ i ................................................................................................................

Chuns tòi là .................................................................................................

Lập biòn bàn hoà giài giữa

trú tạ i. 

trú tạ i.

vể việc

Các đương sự có ý kiến như sau:

1 - Thư ký hội nghị 2- Thẩm phán phu trách giải quyết yêu

cầu tuvên bố phá sản

3- Chữ ký cùa các chủ nợ 4- Chữ ký của chủ doanh nghiệp bị

a) G íc  chú nợ có đàm bảo phá sán (người đại diện họp pháp)

một phần

b) Các chú nợ không có đám báo
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TOÀ ÁN  N HÂN  DÂN  CỘNG  HOÀ X Ả  HỘI CHỦ N GH ĨA  VIỆT  N A M

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
S ố :.........................  ....... .:֊...........................................

.........n q à y ...........t h á i ì í Ị  n ă m ...........

QUYẾT ĐỊNH TẠM ĐÌNH CHỈ 
VIỆC GIẢI QUYẾT YEU c à u  t u y ê n  B ố  

PHÁ SẢN DOANH NGHIỆP

Toà án nhàn dân..................

- Cãn cứ vào biên bản hoà giải thành giữa các chủ nợ và chú doanh nsh iệp:...

(tên giao dịch .....................................................................................................

trụ sở chính đặt tại...............................................................................................

vào hồ i........ g iờ .........ngày.....tháng.......năm .....................................................

tại ........................................... !...........................................................................

Xét thấy................................................................................................................

Căn cứ vào Điều 33 Luật phá sản doanh nghiệp.

QUYẾT ĐỊNH

1- Tạm đình chỉ việc giải quyết yêu cầu tuyên bô phá sán doanh

nghiệp:.....................................  theo đơn yêu cáu đồ ngày......  tháng.....

nảm........................của.................................................................. trú t ạ i ............

2- Các ông (bà )....................................................................................................

3- Quyết định này có hiệu lực thi h à n h .............................................................

Quyết định này sẽ được đãng trên các báo.....................................................

trong 3 số liên tiếp từ ngày..../.... /....

Nơi nhận:

- C á c  c l iủ  n ợ  c ủ a  ch ủ  d o a n h  I ig h iệp ;

- C lu i  d o a i i l i  n g h iệ p  b ị yêu  c ầ u  tu yên  bô  

p h á  sàn.

Toà án nhản dân.. 

Thẩm phán
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K  )Ả ÁN  NHÂN  DÂN CÔNG HOÀ X Ả  I [ỘI CHỦ N GH ĨA  V IỆT  N AM

Độc lộp - Tự do - Hanh phúc

Sỏ:...................... .........................

 lìỊỊÒy.tháníỊ  nám ..................

QUYẾT ĐỊNH 
ĐÌNH CHỈ VIỆC GIẢI QƯYẺT YÊU CÀU 
TUYÊN BỐ PHÁ SẢN DOANH NGHIỆP

Toà án nhân dàn..................

- Căn cứ vào kết quá Hội nghị chu nợ ngày tháng n ãm ...................

t ạ i ..............................................................................................................................................

Xét tháy................................................................................................................

Căn cứ vào khoán 2 Điều 41 Luật phá san doanh nehiệp.

QUYẾT ĐỊNH

1- Đ ình chi việc giai quyết yêu cáu tuyên bò phá sàn đối với doanh nghiệp....

(tên giao d ịc h .......................................................................................................

trụ sở chính t ạ i .....................................................................................................

Theo dơn yêu cẩu giái quyết việc tuyên bố phá sản đề ngày.... tháng... năm..

cùa........................................................................................................................

trú tạ i....................................................................................................................

2- Các chú n ợ ............................................

và chú doanh ngh iệp ................................

chịu trách nhiệm thi hành quyết định này
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3- Quyết định này có hiệu lực thi hành....................................

Quyết định này sẽ được đăng trên các báo.................................

trong 3 số liên tiếp từ ngày..../.... /....

Nơi nhận: Toà án nhân dân..

- N g ư ờ i gử i đ ơn ;  Thẩm phán

- C á c  chủ  nợ;

- C h ủ  c lo an li I ig liiệ p  b ị 

yêu  c á u  tuyên  b ố  p h ú  sàn
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TẬP BIỂU MẪU 

CÁC QUYẾT ĐỊNH VÀ BẢN ÁN LAO ĐỘNG
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.......n ẹàỵ....... tháng.....năn

ĐƠN KHỞI KIỆN 
(Tranh chấp lao dộng cá nhân)

Kính gửi(1>: .................................

Tên tôi là :..................................................................................................
Trú tại:...................................................................................................
Nghề nghiệp:..........................................................................................
Nơi công tác:..........................................................................................
Kiện: .....................................................................................................
do Ông (bà):...........................................................................................
Trụ sở tại: .................................................................................................
L ý  do:12’ ....................................................................................................

CỘ N G  HOÀ X Ả  HỘI CHÚ NGHĨA  VIỆT  N AM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

V iệc trên hai bên đã thương lượng nhung khổng đạt kết quả; đã được 1 ........
.................................................hoà giải nhưng không thành (có biên xin hoà
giải kèm theo).

Nay tôi yêu cầu Toà án giài quyết

Người làm đơi

K ý  tên

(h Nếu kiện tại Toà án tỉnh thì ghi: Toà Lao dộỉìgToà án nhân dán
Nếu kiện tại TAND huyện thì ghi: Toà án nhàn dân..........
Nêu rõ nội dung và lý do khơi kiện.

,Jl Ghi rỗ: Hội đồng hoù giải hax hoà giải viên lao động.
'4i Ghi rỏ những yêu cấu giải quyết.
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....... /ԼՀ ( ՝1 \....... thánạ.....năm

Đ Ơ N  K H Ớ I K IỆ N  

(Tranh chấp lao dộng tập thế)

K ín h  gử i: Toà Lao động Toà án nhàn dân

Ban thấp hành công đoàn'1’:......................................................................

Tại -:
K iệ n : ..........................................................................................................
do Orni (bà):..............................................................................................

Trụ sá tại: ..................................................................................................
L ý  do : ......................... ............................................................................

CỘNG MOA X Ả  HỎI CHÚ NGHĨA VIỆT N AM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

V iệc [rên hai bên đã thoá thuận nhung không thành, đã được Hộ i đồng hoà 
giái cơ sớ tại doanh nghiệp tiên hành hoà giải nhưng không thành (có biên 
hán hoà giái không thành); đã đưực Hội done trọng tài lao động tinh (thành
phố)............................quyết định (có biên hán hoà giải kèm theo).

Ban chóp hành công đoàn ...................................................................................
Ycu  cẩu Toà án giải quyết14'................................................................................

TM . Ban cháp hành Công đoàn
( K ý  qhi rõ  chức danh)

Ghi rõ Bưu chấp liành công đoàn cơ sở liav Bưn chấp hành công (loàn trên cơ sở 
/ I II Si i' l io ặ c  n ơ i là m  v iệ c  c ù a  B a n  c h ấ p  h ành  cô n g  đoàn .

Ijl N é n  tóm  tất n ộ i d u n g  và lv  do  tra n h  c liủ p .

<4' N ê u  r õ  y êu  c ấ u  g iả i  quyết.
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.........I iq à x .th á n  í» Ih lm

ĐƠN KHÁNG CÁO 
(Tranh chấp lao động cá nhân)

K ính  gùi: Toà Lao động Toà án nhân dân 

Ban chãp hành còng đoàn:"'......................................................................

CÒNG  HOÀ X Ã  HỘI CHÚ NGHĨA  V IẾT  N AM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

tại: .......................................................................................................................

kháng cáo'2' ................ sơ thẩm s ô ..........  n g à y ........ / ........../200 cua Toà

án lao động Toà án nhân dán: ............................................................................

giai quyết việc tranh chấp lao dộng cá nhãn giữa Ban chấp hành Còng đoàn 

v ớ i ........................................................................................................................

L ý  do kháng cáo

TM . Ban cháp hành Cóng đoàn

( K ỷ  g h i  r õ  tê n , c h ứ c  d a n h )

' h G h i r õ  B a n  c h ấ p  lìà n h  cỏ n ẹ  d o ủ ii c ơ  s ở  h a \  B a n  c h ấ p  l ià n l i  c ô n g  đ o à n  trẽn  c ơ  sờ  

G h i r õ  bàn  ÚII l ia y  quyết d in h .
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.........//"(/V......... t l iá n í Ị ...... n ă m

ĐƠN KHÁNG CÁO 
(Tranh chấp lao động cá nhản)

K ín h  gứi: Toà Lao đôn” Toà án nhân dân

Tôi là:........................................................................................................

N e l i ề  n i i h i ệ p :  ...................................................................................................................................................................................................................

T rú  tạ i:...............................................................................................................................

Nơi còng tác1" ....................................................................... ..................

kháng cáo.................... sơ thẩm s ô .......... ngày ........ / ........../200 ......

của Toà án nhân dân: ..............................................................................

giãi quyết việc tranh chấp lao động cá nhàn giữa tòi v ớ i........................

CỌ NG  HOA X A  HOI e m ; NGHĨA V lỉ iT  N AM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

đ o ....................................... đại d iện.

L ý  d o  k h á n g  c á o ' : ' ................................................

Người làm đơn

(KỶ tên)

' ' Bán ủn  h a y  q u \ế t  đ ịnh . 

՝-' C h i I Õ lý  do  k h á n g  cáo .
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CỘ N G  HOÀ X Ả  HỘI CHỦ N GH ĨA  V IỆT  NAM  

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 nẹàỵ thán Հ  ncĩm

ĐƠN YÊU CẦU KẾT LUẬN 
CUỘC ĐÌNH CÔNG L À ............ PHÁP

K ín h  gửi: Toà án nhân dân..........................

Yêu cầu Toà án kết luận cuộc đình công của tập thể lao động do Ban chấp 

hành công đoàn cơ s ở ........................................ ................................................

quyết định đình công tại: .............................

l à .......................................................... pháp.

L ý  do'21 ........................................................

Để nghị Toà án giải quyết:(,)

Người làm đơn"'

( K ỷ  tê n )

ih  T ê n , đ ịa  c h ỉ  c ủ a  B a n  c h ấ p  h àn h  cô n g  đ o àn  l io ậ c  c ủ a  n g ư ờ i s ử  d ụ n g  la o  d ộ n g  yen  

c ấ u  k ế t lu ậ n  vê c u ộ c  d in h  công .

121 L ý  d o  yêu  c ầ u  kế t lu ậ n  vê c u ộ c  đ ìn h  công .

' 1 N ê u  c á c  y êu  c ấ u  đ ẽ  n g h ị T o à  án  g ià i  quyết.

N> G h i  r õ  tên, c h ứ c  d a n h  c ủ a  n g ư ờ i k ỷ  đơn  yêu  cầu .
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CỘ NG  HOÀ XÃ  HỘI CHU NGHĨA  V IỆT  N A M  

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

......./iqày....... thánẹ.....năm

ĐƠN KHIẾU NẠI 
VIỆC GIẢI QUYẾT c u ộ c  ĐÌNH CÔNG

K ín h  gử i: Toà phúc thâm Toà án nhân dân tối cao tạ i.......

Căn cứ vào Quyết định s ố ........n gày ..........tháng.......... năm

của Toà án nhân d ân ..................................................................

G ia i quyết cuộc đình công của tập thế lao động tạ i:.................

chúng tói thấy:'2' ........................................................................

Lý  do՛!

Đẽ nghị Toà phúc thẩm Toà án nhân dân tối cao xem xét lại những nội dung
141sau : ............................ ........................................................................ ..............

Người làm đơn
(Kỷ tên)

' h T ê n , i ỉ ịa  c h i  c ù a  B a n  c h ấ p  h ành  cô n g  đoàn  h o ặ c  c ủ a  n g ư ờ i s ử  d ụ n g  la o  đ ộ n g  y ê u  

cư u  kết lu ậ n  về  c u ộ c  đ ìn h  công.

° ' Q u y ế t d in h  trê n  không  dứng  h o ặ c ...........

ị M L ý  d o  cụ  the là  c ơ  s ở  đ ể  k h iế u  n ạ i.

'4t N h ữ n g  n ộ i d u n g  kh iế u  n ạ i
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T O À  Á N  N H Ả N  D À N

SỔ THỤ LÝ 
ÁN LAO ĐỘNG Sơ THẨM

Quyển số............. từ sô..............ngày...........tháng.........năm

đến...............
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7
9

3

L A O  Đ Ộ N G  SO T H Ẩ M

Sò Sổ Nguyên đơn 

(Họ tên, tuổi, 

nghé nghiệp,

địa chỉ)

Bị dơn 

(Ho tên, tuổi, 

nghé nghiệp, 

tru sở đai diên)

Người có 

quyên lợi. 

nghĩa vu lién 

quan

Loai

việc

kiên

Quyết đinh cúa 

Hội đỏng trong

tái lao động

Kết quả 

xét xử sơ 

thâm

Kháng cáo, kháng nghi 

(Ngươi khang cáo, kháng 

nghị, ngày, tháng, năm, 

nòi dung KC, KN)

ị

Ghi chuNgay thụ lý 

sơ thẩm

Ngáy bản án, 

quyết đinh sơ 

thẩm

1

-----H

1

!



s ổ  THEO DÕI BẢN ÁN, QUYẾT ĐỊNH ÁN LAO ĐỘNG s ơ  THAM

SỐ Số

Nguyên

đơn
Bị đơn

Người có quyén 

lợi, nghĩa vụ liên 

quan

Ngày hoà giải hoặc giải 

quyết của Hội đồng 

Trọng tài lao động

Kết quả xét xử 

sơ thẩm
Ghi chúNgày bản án, quyết 

định sơ thẩm

Ngày thụ 

lý sơ thẩm

1
ỉ
1
1
I

1



TOÀ ÁN NHẢN DÂN

SỔ THỤ LÝ 
ÁN LAO ĐỘNG PHÚC THAM

Quyến số............. từ so..............ngày.......... tháng........ năm

đến...............

795



TOÀ ÁN  N H ẢN  DÂN  CỘ NG  HOÀ X Ả  HÔI CHÙ N GH ĨA  V IỆT  NAM
_ 7 ự đo _ Hạnh phúc

Số:......................

.......nẹày........tháng.....núm ........

G IÂY  B ÁO  NỘP TIỂN  T A M  ỨNG ÁN PHÍ

T O À  ÁN N HÂN DÂN .

đã nhận được đcm:........

củ a :................................

trú tại:..............................

về việc:...........................

Càn cứ vào các Điều (30) Pháp lệnh Thủ tục giải quyết các (tranh chấp lao 

động).

Báo ch o :......................................................................................................  biết

trong thời g ian................................................... ngày, kè từ n g à y ....................

phải nộp tạ i...........................................................................................................

số tiền tạm ứng án phí........................................ thẩm l à ...................................

Toà án chỉ thụ lý vụ án khi ông (bà) xuất trích biên lai nộp tién tạm ứng án 

phí.........................................................................................................................

T O À  ÁN NHÂN DÂN

Nơi nhận:

- Nqiủsi phả i nộp tiền 

tạm սոզ án phi.

2- LĐ
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T()À  ÁN  N H ẢN  DÂN CỘ NG  HOÀ X Ã  HỘI CHỦ  N G H ĨA  V IỆT  N AM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số :.........................

......... i i Ị ị à x ......... t h á n g ...... năm ............

THÔNG BÁO
(Vé vụ án lau động)

- Cán cứ vào hổ sơ vụ án (lao động) đã thụ 1Ý sơ thẩm số...............................
ngày........ tháng..........n ă m ............
- Cán cứ vào (khoán 1 Điều 36) Pháp lệnh Thú tục giái quyết các vụ án (lao 
dộng).

T O À  ÁN N HÂN D Â N ......................................................................
Thônii báo c h o : ..................................................................................................
11)

Trong thời gian (07) ngày kế từ ngày nhận được ihông báo này, yêu cầu

phái gửi cho Toà án nhân đân' ՛ .........................................................................
ý kiến bằng văn bán vé đơn kiện và các tài liệu khác có liên quan đến việc 
giải quyết vụ án (lao động).

Nêu hốt thời hạn trên.........................................................................................

Hoàn thanh các thủ tục như Toa an dả yèu cẩu, thi Toà án van tiêp tục giải 
quyết vụ án theo thú tục chung.

TOÀ ÁN NHÂN DÂN....................
Nơi nhận:
 -............. (đê thực hiện)
 - ............. (dê biết)
- Lưu hố sơ.

3 - L i)

T ó m  rắ t I iộ i d u n g  d(tn k iện .

՝: ' S ế u  t>iứi q u yế t ớ  T o ù  L a o  մէ}!1 Հ 7'A N D  c ấ p  t in h  t r ờ  lê n  th ì g l i i  thêm : T o à  la o  

ԺՕՈՀ.
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TOÀ ÁN  NHÂN  D ÂN  CỘNG HOÀ X Ã  HỘ ĩ CHỦ  N G H ĨA  VIỆT  N AM

..............  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Số:..................  ..... -.......... -----..... -

.........n ẹ à \ ......... է հ օ ո Հ ...... m ĩm ..........

QUYẾT ĐỊNH CHUYỂN v ụ  á n

T O À  ÁN NHÂN D Â N ......................................................................

Sau khi nghiên cứu hồ sơ vụ án lao động......................................................

giữa...................................................................................................................

Xét thấy vụ án thuộc thẩm quyền giải quyết của Toà án nhân dán

Căn cứ vào Điều 15 Pháp lệnh thủ tục giải quyết các tranh chấp lao cộng . .

QUYẾT ĐỊNH
Chuyển vụ á n .....................................................................................................

đến Toà án nhân dân..............................................................

để giải quyết theo thẩm quyển.

TOÀ ÁN NHÂN DÂN
N ơ i  n h ậ n :

- T A N D .............. .....

(k è m  th e o  h ổ  s ơ  v ụ  á n )

- Những người tham gia tốĩụn%.

4 - L Đ
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TO À  ÁN  NHÂN  DÂN CỘNG  HOẢ X Ã  HỞI CH Ú  NGHĨA  V IỆT  N AM
.......  _ -pir cj0 _ Ị-[ạn h phúc

s 6:..................  .....
.......nqày....... էհօոզ.....năm .........

THÔNG BÁO CHUYỂN Hổ sơ  vụ  ÁN LAO ĐỘNG

T O À  ÁN N H ẢN  D Â N .......................................................................

- Cũn cứ Đ iều 15 Pháp lệnh thú tục giái quyết các tranh chấp lao động

- Cân cứ vào Quyết định chuyển hồ sơ vụ án lao động số:............................

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

Thông báo cho:<n...........................................................................................

Toà án nhân dân:...............................................................................................

Đã chuyến hổ sơ vụ án lao động đến:..............................................................

để giái quyết theo thẩm quvền:.......................................................................

Đề n e h ị: ............................................................................................................

liên hệ v ớ i: ................................................................................. đê’ giải quyết.

TO À  ÁN N H ẢN  D Â N ..................

5 - LĐ

Thõng báo cho: các dương sự, cơ quan, ló chức, cá nhản có quyền lợi và Iigliĩa 
v ụ  liên q u a i l .
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TOÀ ÁN NHÂN  DÂN CỘ NG  HOÀ X Ả  HỘI CHỦ  N G H ĨA  V IỆT  N AM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Số :......................... ----------- ...................

.......ngày....... t lìá n ii.....năm ........

QUYẾT ĐỊNH LÂY vụ  ÁN LAO ĐỘNG LÊN ĐỂ XÉT xứ

T O À  ÁN NHẢN D Â N ..................................................................

Xét tháy vụ án lao động do Toà án nhãn d â n .........................................

đã thụ lý s ố .......................ngày................................................................

thuộc thẩm quyền giải quyết của

nhưng vì lý do

Cản cứ vào Điều (12) Pháp lệnh Thù tục giái quyết các tranh chấp lao động.

QUYẾT ĐINH

1) Lấy hồ sơ vụ án lao động sô'........ ngày..........tháng. . . .năm.........

lên để giải quyết tại Toà án nhân dân

T O À  ÁN N H ÂN  DÂN

N ơ i nhận:

- T A N D ....................

- VK SN D

6 - L Đ
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TO À ÁN  NHÂN  D ÂN  CÓNG HOÀ XÃ  IIỘ! CHÚ NGHĨA  VIỆT NAM

......  ............ Độc lập - Tự  do - H ạn h  phúc
S ố :...........................  ....... — ---------

.......lìíỊÙy....... tluíriíỊ.....năm ........

QUYẾT ĐỊNH TRUNG CẦU GIÁM ĐỊNH

T O À  ÁN N H ÂN D ÂN ......................................................................

Xét thày vụ án lao động.................................................................................

cần trưng cầu giám định.................................................................................

Căn cứ vào Đ iều (37 khoản 2 điểm d) Pháp lệnh Thủ tục giải quyết các tranh

chấp lao động.........................................................................................

Và Nghị định số 117/HĐBT nuày 21-7-1988 của Hội đổng Bộ trưởng vé 

giám định tư pháp.

Q U Y Ế T  ĐỊNH

1- Trưnẹ cầu giám đ ịn h ..................................................................................

2- Yêu cầu:..........................................................................................................

...................................... cử giám định viên (1C՝ liến hành việc giám định.

TO À  ÁN NHẢN DÂN ................

N ơ i nhận:

- C ơ  quan giám đinh

7 - L Đ
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TOÀ ÁN  N H ÂN  DÂN  CỘNG HOÀ X Ả  HỘI CHỦ N GH ĨA  V IỆT  N A M  

.............. ..............  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Số:...................... ...... :----------—

........ nẹàv........(hánẹ.....năm ........

Q U Y Ế T  ĐỊNH TH À N H  L Ậ P  HỘI Đ Ổ N G ĐỊNH GIÁ

T O À  ÁN NHÂN D Â N ........................................................................

Xét thấy cần định giá.......................................................................................

Căn cứ vào Điều (37).................... Pháp lệnh Thủ tục giải quyết các tranh

chấp lao động.

Q U Y Ế T  ĐỊNH  

Thành lập H ộ i đổng đ ịnh g iá gồm:

1- Đại diện Toà án nhân dân :.............................................................................

Chủ tịch Hội đồng ;

2- Đại diện.......................... Tài chính.............................................................

Thành viên;

3- Đại diện:........................Vật giá..........................................................
Thành viên;

4- Đại diện:......................................................................................................

T O Ả  ÁN N H ÃN  DẨN

Nơi nhận:

8 - L Đ
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TO À ÁN  N H ÂN  DÂN CỘNG HOÀ X Ã  HỘI CHỦ  N GH ĨA  VIỆT  N AM

...............  Độc láp - Tự do - Hạnh phúc
Số:...................  :-----------—

.........n q ù x ......... t h á n q ...... n ă m ..........

BIÊN BẢN X Á C  MINH

Vào h ồ i ............ g iờ ..........ngày. . . . tháns . . . .  n ã m ...........

T ạ i : .......................... ..................................................................................................................

Chúng tôi là:.................................................................................................

đế xác minh vể việc........................................................................................

Biên bán này đã đọc lại cho nhửniĩ người có mặt tại địa điểm xác định nghe 

và công nhận ghi đúng nội dung sự việc.

NHỮNG NGƯỜI L À M  CHÚTSG NGƯỜI X Á C  MINH

9 - LĐ
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TOÀ ÁN  NHÂN DÂN  CỘ NG  HOÀ X Ả  HỘI C H Ủ  N GH ĨA  VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số:...................  ..........
.........n g à y ......... th án i> ...... n ă m .........

BIÊN BẢN L Â Y  LỜI K H A I ................

Vào h ổ i ............ g iờ ..........ngày. . . . tháng . . . .  n ă m ...........

T ạ i: ................... ...............................................................................................

Tôi là:...............................................................................................................

Chức vụ:...........................................................................................................

lấy lời khai của: 

trú tại:...............

là:.....................

Biên bản được lập xong hồ i...........g iờ .............. ngày. . . . người khai dã được

......................................đọc biên bản và công nhận biên bản đã ghi đáng lời

khai của họ.

N G Ư Ờ I K H A I  N G Ư Ờ I L Â Y  L Ờ I  K H A I

1 0 - L Đ

<n G h i r õ  tu  c á c l i p h á p  lý  c ù a  n g ư ờ i k h a i:  nguyên  (lơn , b ị đơn , n g ư ờ i là m  chứ ng , 

n g ư ờ i có  qu yền  lợ i,  n g h ĩa  vụ l iê n  quan .
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TOÀ ÁN  N H ÂN  DÂN  CÓNG  HOÀ X Ã  HỘI ( HÚ N GH ĨA  V IỆT  N AM
................  I ^   ̂ յ (jo _ յ ^ Ոի, phúc

S ố :...........................  — — :— ........—

.........//,;'ờv......... t h á n q ...... năm ..........

BIÊN BẢN H O À G I Ả I ................1

Vào h ồ i............ g iờ ..........ncày. . . . thán2 . . . .  n ãm ..................................

T ạ i : .............................................7 ............................................................................................................. ......................................................................................................

Tòi là:...............................................................................................................
Chức vụ:...........................................................................................................
Lập biên bản hoà giái giữa:..........................................................................
Nguyên đơn:....................................................................................................
Đ ịa ch ì:............................................................................................................

Bị đơn:.............................................................................................................
Đ ịa chi:............................................................................................................

Sau khi hoà giải, các đương sự có ý kiến như sau:

Biên bán dược lập xong hổ i...........eiờ.......... naày. . . . các đương sự đã được
.......................................... đọc biên bán và còng nhận biên bán đã ghi đúng ý
kiên cúa họ.

C Á C  ĐƯƠNG S ự  NGƯ Ờ I LẬP BIÊN BẢN
N ơ i n h ậ n :

- V K S N D ..............

l l- L Đ

' ' '  N ếu  h o à  g iả i  t lià n h  tlù y lii "thành  "

N ếu  l io ủ  g iả i  k liô n g  th ành  th ì i’ l l!  "k h ô n g  thành
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TOÀ ÁN  N H ÂN  DÂN CỘNG  HOÀ X Ã  HỘI CHỦ N G H ĨA  V IỆT  N AM  

............. Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Số:...................... — ----------------------- :------------

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

Q U Y Ế T  ĐỊNH C Ô N G  NHẬN  

S ự T H O Ả  TH U Ậ N  C Ủ A  C Á C  ĐƯƠ NG s ụ

T O À  ÁN NHÂN D Â N .............................

Cãn cứ vào biên bản hoà giải thành được lập ngày 

giữa..........................................................................

Căn cứ vào Điều (38) Pháp lệnh thù tục giải quyết các tranh chấp lao dộng.

Q U Y Ế T  ĐỊNH

1- Công nhận sự thoả thuận của các đương sự như sau :................................

2- Về án phí:

3- Quyết định này có hiệu lực pháp luật ngay.

T O A  AN NH ÂN DÂN

N ơ i  n h ậ n :

V K S N D ....................

12- L D  
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TO À  ÁN  NHÂN  DÂN  CỘNG HOÀ X Ã  HỘI CHỦ NGHĨA V IỆT  N AM

Độc l ập - Tự  do - Hạnh phúc

S ô : ................................

....... lìíỊÙy....... thánq.....nám ........

Q U Y Ế T  Đ IN H  U Ỷ  T H Á C  

ĐIỀU TR A  VỤ ÁN LA O  ĐÔNG

T O À  ÁN N H ÂN  D Â N ......................................................................

Căn cứ vào hổ sơ vụ án lao đ ộng ........ thẩm, thụ lý số:.................................

ngày:..............................................................về v iệ c :....................................

giữa:.................................................................................................................

X ct thây

Cãn cứ vào Điều (37) Pháp lệnh thù tục giải quyết các tranh chấp lao động.

Q U Y Ế T  Đ ỊN H

1- Uý thác cho Toà án nhân dân :.................................................................

điều tra những vấn đé sau đây:.......................................................................

2- Toù án nhân dân:........................ ...............................................
thực hiện ngay việc ủy thác và thông báo kết quà điểu tra cho Toà án .

T O À  ÁN  N H Ả N  D Â N

13 -LĐ
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TOÀ ÁN  NHÂN  DÀN CỘ NG  HOÀ X Ã  HỘI CHỦ N G H ĨA  V IỆT  N A M

.....  ...  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Số:....................... ...... -........... - - - - - ...............

....... /7ẹàv.thánẹ nám ............. 

QUYẾT ĐỊNH TẠM ĐÌNH CHỈ 
VIỆC GIẢI QUYẾT vụ  ÁN LAO ĐỘNG

T O À  ÁN NHÂN D Â N .....................................................................

Căn cứ vào hồ sơ vụ án lao đ ộ n g ...........................đã thụ lý  số:....................

ngày:.......... tháng.........n ăm ..................... giữa:

Nguyên đơn:.....................................................................................................

Bị dơn:

X é t t h ấ y ..........................................................................................................................................

Căn cứ vào khoản. . . . Điều. . . . Pháp lệnh thủ tục giải quyết các tranh chấp 

lao động.

Q U Y Ế T  Đ ỊN H

Tạm đình chỉ việc giải quyết vụ án lao động đã thụ lý s ố : ............................

ngày......... tháng........ năm.....................................................................
Các đương sự có quyền kháng cáo, V iện  kiểm  sát nhân dân có quyền kháng 

nghị quyết định này.

TOÀ ÁN NHÂN DÂN....................
Nơi nhận:
-V K S N D ..........

- Các đươníỊ sự .......

14 - L Đ
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roA AN NHÂN  DÂN CỘNG HOÀ X Ả  HỎI c՝l ỉủ  NGHĨA  V IỆT  N AM  

........................ Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

S ỏ :........................... .............................. .........

.......nỉỊày........thúng.....năm

QUYẾT ĐỊNH 
ĐÌNH CHÍ VIỆC GIẢI QUYẾT vụ  ÁN

TO À ÁN NHẢN D ÂN ......................................................
Căn cứ vào hồ sơ vụ án lao đ ộng .......................... đã thụ lý số:...........

n tiá y :.............t h á n ii ...........n ă m ..........................giữa:

Nguyên đơn:............................................................................................

Bị dan:

Xét th ấ y .............................................................................................................

Căn cứ vào ՛"............ (Pháp lệnh thú tục giài quyết các tranh chấp lao động)

Q U Y Ế T  ĐỊNH

1- Đ ình chi việc giài quyết vụ án lao dộnc đã thụ lý s ố : .............................

neày. ..................................................................................................................

2- Về án phí:

Các dương sự có quyền kháng cáo. V iện kiếm sát nhân dân có quyền kháng 

nghị quyết định này trừ trường hựp người khởi kiện rút đơn kiện, V iện kiểm 

sát rút quyết định khởi tố.

TOÀ ÁN NHÂN DÂN..................
N a i nhận:

- V K S N D ..........

- C á c  d ư ơ n iỊ  s ự .......

15- L Đ

G i l l  r õ  d iêu , kh o ản  á p  dụng.
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TOÀ ÁN  NHÂN  D ÂN  CỘNG  HOÀ X Ả  HỘI CHỦ N G H ĨA  V IỆT  N AM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Số:..................  ------- 1—

....... ngày....... thám>.....năm ........

Q U Y ẾT  ĐỊNH ĐƯA v ụ  ÁN RA  X É T  x ử

TOÀ ÁN NHÂN  D Â N ...............................................................
Căn cứ vào hồ sơ vụ án lao đ ộng ........................đã thụ lý  số:......................

ngày:.......... tháng .........n ăm ..................... giữa:

Căn cứ vào Điều 39 Pháp lệnh thủ tục giải quyết các tranh chấp lao động

Q U YẾT  ĐỊNH
1- Đưa ra xét xử sơ thẩm tại phiên toà vào h ồ i: .............................g iờ ..........

ngày:..................................................................................................................

tại:............................................................................................................................

vụ án....................... ..........................................................................................

2- Những người tiến hành tô' tụng:

- Chủ toạ phiên toà:.......................

- Hộ i thẩm nhân d ân :...................

- Thư ký phiên toà:.........................

- Đại diện V iện  kiểm sát nhân dân:

3- Những người tham gia tố tụng:

TO À  ÁN NHÂN  DÂN
N ơ i nhận:

- V K S N D  (3)...........

- Những người tham gia tô' tụng.

16- L Đ
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TO À  ÁN  N H Â N  DÂN CỘNG HOÀ X Ả  HỘI CHÚ N G H ĨA  V IỆT  N AM

............... Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số:......................  ...........

.......ngà\....... tháng .....năm ..........

Q U Y Ế T  Đ ỊN H  

ÁP  DỤNG BIỆN PHÁP K H A N  C Â P  t ạ m  t h ờ i

T O À  Á N  N H Ả N  D Â N .........................................................................

Cãn cứ vào hồ sơ vụ án lao đ ộng ........................ dã thụ lý  số:.........................

ngày:.......... tháng .........n ăm .....................về v iệ c : ..........................................

g i ữ a : .............................................................................................................................................................................

Xét đơn yêu cầu của(i' .........................................................................................

Căn cứ vào các Đ iểu 43, 44 Pháp lệnh thủ tục giải quyết các tranh chấp lao 

động

Q U Y Ế T  Đ ỊN H

l - <2>.......................................................................... ......................................................................

2- Quyết định này có hiệu lực thi hành ngay. Các đương sự có quyển khiếu

nai với Chánh án Toà án nhân d â n .................................................... vể quyết

định này.

T O À  Á N  N H Â N  D Â N .....................

Nơi nhân:
- ĐươmỊ sự (để chấp hành)

-V K S N D .................

17- L Đ

Trường hợp Toù án tự áp dụng thì không gìn nội dung căn cứ này.
‘2‘ Ghi rõ: úp dụng biện pháp nào, thời hạn có hiệu lực của quyết định này.

811



TOÀ ÁN  N H ÂN  DÂN CỘNG HOÀ X Ã  HỘI CHỦ N G H ĨA  V IỆT  N AM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Số:...................  ...... ..............

.......ngàv....... tháng .....năm ..........

Q U Y Ế T  ĐỊNH  

T H A Y  ĐỔI BIỆN PHÁP K H A N  C Â P  t ạ m  t h ờ i

T O À  ÁN N HÂN D Â N .......................................................................

Căn cứ vào hồ sơ vụ án lao đ ộng ..........................đã thụ lý số:.........................

ngày:.......... tháng .........n ă m ..................... về v iệ c : ..........................................

g iữ a :.....................................................................................................................

Xét thấy việc áp dụng biện pháp khấn cấp tạm thời theo quyết định số:.........

. . . . ngày. . . .tháng.............n ă m ............................... kh ôn g  còn cần thiết.

Căn cứ vào các Điều 45 Pháp lệnh thú tục giải quyết các tranh chấp lao độn^ 

Quyết định

1- Thay việc áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời theo Quyết định áp dụng

biện pháp khẩn cấp tạm thời số:..............n g à y ..........tháng . . . .  năm............

bằng biện pháp:...................................................................................................

2- Quyết định này có hiệu lực thi hành ngay.

T O A  AN N HÂN DÂN

Nơi nhận:
- Đương sự (đề chấp hành)

- V K S N D ................

18 -L Đ
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TO À ÁN  N H ÂN  DÂN  CỒNG HOÀ X Ã  I lộ i  CHỦ  N GH ĨA  VIỆT  N AM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Số:...................... ......:-----------------------

....... IHỊÙY....... էհօոզ.....năm ..........

Q U Y Ế T  ĐỊNH 

H U Ỷ BỎ  BIỆN PHÁP K H Ẩ N  CẤP T Ạ M  THỜ I

T O À  ÁN N H ẢN  D Â N ....................................................................

Căn cứ vào hổ sơ vụ án lao đ ộ n s ...........................đã thụ lý số:.......................

ngày:.......... tháng .........n ăm .....................về v iệ c :..........................................

giữa: .....................................................................................................................

Xét thấy việc áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời theo quyết định số:.........

. . . . ngày. . . .tháng.............n ă m ............................... kh ông  còn cần thiết.
Căn cứ vào các Đ iều 45 Pháp lệnh thú tục giái quyết các tranh chấp lao động

Q U Y Ế T  ĐỊNH

1- Huý bỏ việc áp dụns biện pháp khẩn cáp tạm thời theo Quyết định áp

dụníỉ biện pháp khấn cấp tạm thời số:............ n gày ......... tháng . . . .  năm. . . .

2- Quyết định này có hiệu lực thi hành ngay.

TOÀ ÁN NHÂN DÂN......................
N ơ i nhạn:

- D iú/ոհ sự (đổ chấp hành)

- V K S N P ................

1 Sa - LĐ
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TOÀ ÁN  N H ÂN  DÂN CỘNG  HOÀ X Ả  HỘI CHỦ N GH ĨA  V IỆT  N AM

................. ...................... Đ ộ c  lập  - Tự do  - H ạ n h  p h ú c

Số:...................  — ՜ ՜— ---------  -----
.........n í Ị à y ......... t l ì á n í ị ...... n ú m ..........

TH Ô N G  B Á O  VIỆC  GIẢI Q U Y Ê T  K H IẾ U  NẠI 

ÁP DỤNG BIỆN PHÁP K H A N  c ấ p  t ạ m  t h ờ i

Chánh án Toà án nhân d ân .......................................................................

C ă n  c ứ  v à o  h ồ  s ơ  v ụ  á n  la o  đ ộ n g  đ ã  th ụ  l ý  s ố : ...........................n g à y ...............................

Sau khi xem x é t ........................... (l) của.........................................................

n g à y : ................ t h á n g ..............n ă m ...............................................................................................................

Cản cứ vào các Điều 46 Pháp lệnh thủ tục giải quyết các tranh chấp lao động 

nhận thấy: viộc áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời theo quyết định áp

dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời số ........ ngày.................. của Toà án nhân

dân....................................... là đúng pháp luật.

Vậy thông báo để....................................................................................... (2)

biết.

N ơ i nhàn:

- Đương sự

- V K S N D  . ..

19 -L Đ

111 Đ ơ n  k h iế u  n ạ i c ủ a  đương  sự  ( g l i i  r ỗ  c ủ a  nguyên  đơn  h a y  b ị đ ơn  h a y  n g ư ờ i c ó

quyền  lợ i  l iê n  q u a n )  h o ặ c  k iế n  n g li ị  c ủ a  V K S N D ...........  h o ặ c  B a n  c h ấ p  h àn h  C ô n g

đ o à n ............

121 Đ ư ơ n g  s ự  (nếu  đương  sự  k h iế u  n ạ i)  h o ặ c  V K S N D  ........ ; B a n  c h ấ p  h à n h  công

đ o à n ......... (nếu  V K S N D  h o ặ c  C ô n g  đ oàn  k iế n  ngh ị) .

8 1 4



TOÀ ÁN  N H ÂN  DÂN  CÔNG HOÀ XẢ  HỘI CHỦ  N G H ĨA  V IỆT  N AM  

....  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số:......................  ..................................................

.........n q à ỵ ......... է հ օ ո զ ...... n ă m

G IẤ Y  MỜI HÔI T H Ẩ M  N H ÂN  DÂN

T O À  ÁN NHÂN D Â N ..................................................

K ính  gửi ỗng (bà):...................................................................................

T rú  t ạ i : ............................................................................................................................

Đến tham gia phiên toà:..........................................................................

Vào hồi:.......................g iờ ...............n gày ..........tháng.............. năm . .

T ạ i : ..................................................................... .............................................................

Để xét xử vụ á n ......................................................................................

K ính mời Ong (bà):.........................................................................................Հ

đến nghiên cứu hồ sơ vào hồi:..........g iờ ................ngày..................................

Nếu ông (bà) không tham gia xét xử được đề nghị báo ngay cho Toà án biết.

T O À  ÁN N H ÀN  DÂN
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TOÀ ÁN  NHÂN  DÂN CÔNG HOÀ X Ã  HỘI CHỦ  N G H ĨA  V IỆT  N AM

Số:......................

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

.......nqàx........tháng .....năm ..........

G IÂ Y  MỜI

T O À  Á N  N H Ả N  D Â N ..................................

K ính  mời:.........................

...............Đúng................ .......... g iờ ................ngày............ tháng.............. năm

Đ ế n :...............................

.............Đ ể ............................................................................................................

T O À  ÁN N H ÂN  DÂN



TO À  ÁN  NHẢN  DÂN CÕNG IIOÀ XÃ  HỘI CHÚ N GH ĨA  V IỆT  NAM
........... . Dộc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số:...................... ֊ ֊ - : : ֊  --------- ................

........ HỊ>('i\՝......... t lư / n q ......n ă m ..........

G IÂY TRIỆU TẬP'"

T O À  ÁN NH ÂN D Â N ......................................................................

Triêu tâp:..............................................................................................................

là ..................................................... ................................................. • .........

Irons vu án...............

dún íi............................... ................. ỉliờ .................... ................  ngày......................
có mã! tai...................

. . . .  đố.......................

(Khi  đèn Toà án cần xuất trình eiáy này, nêu có lý do chính dáne không đến 

dược, phai báo rnuiy cho Toà án sau khi nhận được <21 ấy triệu tập).

T O À  ÁN NHẢN DÀN. . . . .............

Ngày........ tháng..... năm ........... Họ tên.......................................

Họ tên và chữ k v ......................  N aày.........tháng....... năm.......

HUI npirời nhận giấy triệu tập . ..............đã nhàn «láy triệu tập

..............................cùa Toà án.

K  V ten

Đé nghị hoàn lại cuống ui ấy triệu tập này cho Toà án.

21 - LĐ

G h i rõ  tư  c á ch  p lu íp  lý  cu a  iiiỊ irờ i (tược tr iệ u  tậ p : մւ(0 ՈՀ sự, I il iâ n  chứng , g iám  

d in h , p h iê n  (III lì.
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TOÀ ÁN  NHÂN  DÂN CỘNG  HOÀ X Ã  HỘI CHỦ NGHĨA  V IỆT  NAM  

......................  .......  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Số:.....................  — :----------................

V
.......niỊÙy....... tlìánq .....năm ..........

G IẤY  CH Ứ N G  NH ẬN  NGƯỜI B Ả O  V Ệ  

Q U Y ÊN  LỢI C Ù A  ĐƯƠ NG s ụ

T O À  ÁN NHÂN D Â N ......................................................................

Căn cứ vào hồ sơ vụ á n .............................đã thụ lý  s ố : ....................................

ngày........ ..............................................................................................................

Cãn cứ vào (Điều 23 Pháp lệnh Thủ tục giải quyết các tranh chấp lao động). 

......... Đ iều....................Pháp lệnh Luật sư.

C H Ứ N G  NHẬN

Ông (bà)................................................................................................................

T u ổ i......................................................................................................................

Trú tại..................................................................................................................

Chức vụ.................................................................................................................

là người bảo vệ quyền lợi của..............................................................................

........................................................................................................ trong vụ án.

T O À  ÁN N H ÂN  D Â N ........................

22- LĐ
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TO À ÁN  NHÂN  DÂN  CỘ NG  HOÀ X Ã  HỘI CHỦ NGHĨA  VIỆT  N AM  

........ Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

SỐ:...................  ......  ..... ...........  ■ -----
.........n q à y ......... է հ ձ ո զ ......n ă m ..........

G IÂ Y  BÁO

T O À  ÁN N H ÂN  D Â N .....................................................................

Báo cho:" ’ .......................................................................................................

Đ ịa  chỉ:............................................................................................................

đ ế n ...............................................................................

hổ i..............g iờ ...........ngày...........tháng..............nảm

Để<2)..............................................................................

T O À  ÁN NHÂN DÂN ...

23 - LD

B á o  ch o :  n g ư ờ i g iá m  d in h , ngư ờ i p l i iê n  í l ịc h ,  ngư ờ i b ả o  vệ qu yên  lợ i  c l io  đương

(2ì Đ ẻ :  - T iế n  h àn h  g iá m  d in h . . . .

- P h iê n  d ịch .

- T o ù  án  xét x ử  ( s ơ  th ẩ m , p h ú c  t lìẩ m )  vụ Ú n ......
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T O À  Á N  N H Â N  D A N  C Ộ N G  H O À  X Ả  H Ộ I C H Ú  N G H Ĩ A  V I Ệ T  N A M

Độc lặp - Tự do - Hạnh phúc

S ố :........................... ................................... ..............

........ n iỊÙ y ......... է հ մ ո Հ ......n ă m ........

Q U Y Ế T  ĐỊNH HO ÃN  PHIÊN T O À

T O  À ÁN  N H Ả N  D Â N .......................................................................

V ớ i H ộ i đổng xét x ử : .....................................................................................

- C h ủ  toạ phiên toà..............................................................................................................

X É T  T H Ấ Y

Căn cứ khoán ................... (Điều 49 Pháp lệnh Thủ tục giái quyêt cá: tranh

chấp lao độne).

Q U Y Ế T  ĐỊNH

Hoãn phiên toà........... thẩm ngày. ....... xct xứ vụ án lao độn: giữa:

Nguvẽn đơn :.......................................................................................................

Bị đưn :................................................................................................................

TM/ HỘI Đ Ổ N G  X É T  XI 

CH Ủ  T O Ạ  PHIÈN T O a

Nơi nhận:
- V K S N D ...............

- Nlìữní> nqưừi tham íỊÌa t ố էապ

24 - L Đ
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TOA ÁN N H ÂN  DÂN CÓ N(; IÍOÀ XÃ  IÍO I CI IU NGHĨ A VIỆT NAM
................... _ | ư t|t) _ J-J.jnh phtic

S o :...........................  ........... .

.........ո՚վւ'ւ\......... է հ ս ո Հ ...... ու՜սս ..........

Q U Y Ế T  ĐỊNH 

C Ô N G  NHẬN S ự T H O Ả  TH U Ậ N  c ú  A C Á C  ĐƯƠNG s ự

T O À  ÁN NHÂN D Â N ....................................................................

Vớ i Hội đổng xét x ử : .....................................................................................

- C h ú  toạ ph iên  toà..............................................................................................................

- Thư ký phiên toà:..............................................................................................

- Đ ạ i d iện  V iệ n  k iểm  sát nhãn d ã n : ..................................................................................

Xét tháy tại phiên to à '" .............. thám neày. ..........Các dương sự đã

thoà thuận dưực vứi nhau vé việc s iá i quyết vụ án lao dộng;

Căn cứ Đ iếu (50 Pháp lệnh Thu tục eiái quyêt các tranh chấp lao độniỉ).

Q U Y Ế T  Đ ỊN H

1- Công nhận sự thoà thuận cùa các đương sự như sau :.................................

2- V ẽ  án p h í : ...............................................................................................................................

3- Quyết định này có hiệu lực pháp luật nuay.............................................

TM/ HỘI ĐỒNG X É T  x ử  

C H Ủ  T O A  PHIÊN T O À

N ơ i n h ạ n :

- Các cíiùm Հ sự;

- VKSN D .......

25 - L i )

,h s<r th am  h o ặ c  p h ú c  t lu in i.
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T O À  Á N  N H Â N  D Â N  C Ộ N G  H O À  X Ả  H Ộ I  C H Ủ  N G H Ĩ A  V I Ệ T  N A M

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
SỐ:...................  ..... ...................

....... ,n g à y ..........էհձոզ......năm .........

Q U Y Ế T  Đ ỊN H  

T H A Y  Đ Ổ I  N G Ư Ờ I ................. T ố  T Ụ N G

T O À  Á N  N H Ả N  D Â N .........................................................................

V ớ i H ộ i đồng xét xử g ồ m : ................................................................................

- Chủ  toạ phiên to à . . ..........................................................................................

- Thư  ký  phiên toà:..................................................................................................

- Đ ạ i d iện V iệ n  k iểm  sát nhân d â n : ................................ .....................................

X em  xét yêu cầu của...............................................................................................

tại phiên toà............. thẩm đối với vụ án................................................................

đã thụ lý  số:..........................................n g à y ......................................................

v ể  v iệc:.............................................................. .......................................................

. V ớ i lý  do ...................................................................................................................................................................................................................................

. Xé t thấy yêu cầu của ...........................................................................................................................................................................................

. là có lý do ch ính đáng, v ì.....................................................................................

Căn cứ vào các Đ iề u ................ (Pháp lệnh Thủ tục g iả i quyết các trarti chấp

lao động).

Q U Y Ế T  Đ ỊN H

tố tụng đố i vớ i vụ án lao động đã thụ lý  s ố : ........................ngày

với tư cách là ..................................................................................................

Nơi nhận: C H Ủ  T O Ạ  P H I Ê N  T O À

- V K S N D ........

2 6 - L Đ
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rO À  Á N  N H ÂN  DÂN  CỘNG HOÀ XẢ  HÔI CHÙ N G H ĨA  V IỆT  N AM

......................................  Đôc lập - Tự d o  - Hạnh phúc
Số:.....................  --------- :-----......

.......tiỊỊÙy....... tlìánẹ .....năm ........

Q U Y Ế T  Đ ỊN H

TẠM ĐÌNH CHỈ VIỆC GIẢI QUYẾT v ụ  ÁN LAO ĐỘNG

T O À  ÁN  N H ÂN  D Â N ......................................................................

Vớ i Hội đổng xét xử g ồ m :............................................................................

- C h ú  toạ ph iên  toà...............................................................................................................

- Thư ký phiên toà:.........................

- Đại diện V iện  kiểm sát nhân dân:

Xét thấy:.........................................

Căn cứ vào" ’ . . . .  Pháp lệnh Thủ tục giải quyết các tranh chấp lao động.

Q U Y Ế T  Đ ỊN H

1. Tạm đình chỉ việc giải quyết vụ án lao động dã ihụ lý số:........ n g à y ..........

Các đương sự có quyén kháng cáo, Viện kiếm sát nhân dân có quyền kháng 

nghị quyết định này.

IM/ HỘI ĐỒNG XÉT x ử  
N o i nhận: ___  __ „

V K S N P  C H I  T O Ạ  P H IÊ N  T O À

- Các đương Sự 

27 -L Đ

,n N ế u  T o à  c ấ p  s ơ  th ẩm  tam  d ìn h  c h ỉ  th ì cán  c ứ  Đ iề u  4 0  k h o ả n  1.

N ê u  T o à  c á p  p h ú c  th ẩm  tạm  đ ìn h  c h i  th ì cũn  cứ  Đ iề u  4 0  k h o ả n  1 v à  Đ iê u  70  

khoản 2.
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TOÀ ÁN  NHÂN DÂN  CỘNG HOÀ X Ả  HỘI CHÚ  N G H ĨA  V IỆT  NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Sỏ':...........................  .......

.........ngày ......... t h á n ẹ ......n ă m .........

QUYẾT ĐỊNH 
ĐÌNH CHỈ VIỆC GIẢI QUYẾT v ụ  ÁN LAO ĐỘNG

T O À  Á N  N H Ả N  D Â N ........................................................................

Vớ i Hội đồng xét xứ g ồ m :.............................................................................

- Chủ toạ phiên to à ...............................................................................................................

- Thư ký phiên toà:....................................................

- Đại diện  V iệ n  kiêm sát nhân dân :.......................

Xét thây tại phiên toà sơ thẩm ngày:.......................

đối với vụ án lao động đã thụ lý số:...............ngày.

giữa:...........................................................................

trú tại:........................................................................

và...............................................................................

trú tại:................................................................

Căn cứ vào các Điều՛1' . . . .  Pháp lệnh Thú tục giãi quyết các tranh chấp lao 

động.

QUYẾT ĐỊNH
1- Đ ình chỉ việc giải quyết vụ án lao động đã thụ lý  số:.................n g à y .........

N ế u  T o à  cá p  s ơ  th ẩm  tạm  đ ìn h  c h i  th ì cũ n  c ứ  Đ iê n  41 k h o ả n  1.

N ê u  T o à  c ấ p  p l ìú c  tham  tạm  d in h  c h ỉ  th ì c ă n  c ứ  Đ iề u  41 k h o á n  I vả  D ié n  70  

k lto à n  2.
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vé viẽc

2- V ề  án phí:

3- Các dương sự có quyển kháng cáo. V iện kiếm sát nhân dán có quyền 

kháng nghị quyết định này.

T \ l /  H Ộ I Đ Ổ N G  X É T  x ử  

C H Ủ  T O Ạ  P H IÊ N  T O À

Nơi nhan:

- V K S N D ........

- Cúc đươniỉ sự

2 8 - L ỉ )
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TO À Á N  N H ÂN  D ÂN  CỘNG HOÀ X Ả  HỘI CHỦ  N G H ĨA  V IỆT  N AM

................ ............ Đ ộ c  lập - Tự d o  - H ạ n h  phúc

SỐ:.....................  ---- --------- ----- -----

......,ngà\՝........ tháng.....năm ........

B IÊ N  B Ả N  P H IÊ N  T O À

H ồ i .............g iờ ..........ngày. . .. tháng . . . .  năm

T ạ i: .............7 ....................................................................................  ..................................

T O À  Á N  N H Â N  D Â N :.............................................................

Đã mở phiên toà:...........thẩm với Hôi đồng xét xử gồm có:

- Chủ toa phiên toà:.............................................................................

Thư ký phiên toà:................................................................................. ..............-

Đai diên V iên  kiểm  sát nhân dân:.....................................................

Để xét xử vu án lao đông về:..............................................................

- Nguyên đơn:......................................................................................

đia ch ỉ:..................................................................................................

- B i đem ................................................................................................

đia ch ỉ:..................................................................................................

- Những người tham gia tô' tung khác...........................................

(B iểu  mẫu này thay biểu mẩu đang sử dụng)

2 9 - L Đ
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TO À ÁN  NHÂN  DÂN CỘNG HOÀ X Ả  HỘI CHỦ  N G H ĨA  V IỆ T  N A M  

....................... . Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Số:.....................  -----------------------------

.......nqà\՛....... tháng.....năm ........

BIÊN BẢN NGHỊ ÁN

Về vụ á n : .........................................................................................................

V ớ i Hội đồng xét x ử ....................................................................thẩm gồm có:

Chủ toạ phiên toà:................................................................................................

Biên bán làm xong đã đọc lụi, các thành viên trong Hội đổng xét xử cùng 
nghe và ký tên dưới đây.

CH Ủ  T O Ạ  PHIÊN TO À  T H A M  p h á n

30 -L Đ
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TOÀ ÁN  NHÂN  DÂN CỘNG  HOÀ X À  HOI CHU  NGHI A  VIẸT N AM

Độc lập Tư do - Hạnh phúc 
Số:..................  ...............: ........-

......... IĨÍỊÙY........ tháng .. ưm

TH Ô N G  BÁO  

Việc sửa chữa, bổ sung bản án, quyết địi.h

T O À  ÁN NHÂN DÂN:

Căn cứ vào hồ sơ vụ án lao động số:................. n g à y ......... thang . năm . .

Xét thấy tạ i"1.................sô '.............ngày..............về vụ án lao động'2’ ............

Cần được01.........................................................................................................

Cãn cứ Đ iều 56 Pháp lệnh Thù tục giải quyết các tranh chấp lao động.

Toà án nhân dân:................................................................................................

Thông báo'4’ .........................số.................... n g à y ..............................như sau:

T O À  ÁN NHÂN DÁN

Nơi nhận:
- V K SN D ......

- Các dương sự ......

31 - LĐ

'r' Tại bàn án (quyết định)
,:> Sa thái người lao dộng, dơn pliương cliấm dín Hợp dồng kinh tế....
lJl Sửa chữa về chính tả hoặc vé sỏ' liệu, hoặc bô' sung pliản nliận định, lời kliai,
qu\ẽt dinh....
(4՝ Sửa dổi hoặc bổ sung bản án hoặc quyết định.
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TO À AN  N H ÀN  DÂN (Ỏ N G  li OÀ X Ả  HỘI CHỦ N GH ĨA  VIỆT  N AM

.............- D òc lập - Tự do - Hạnh phúc
Số:..........................  ....... ---------------------- : —  —

.......niỊừy.thán (Ị năm ................

TR ÍCH  LỤ C  BÀN ÁN L A O  ĐỘNG

T O À  ÁN NHẢN D Â N : ........................................................................

Căn cứ vào hổ sơ vụ án lao động số:.............n g ày ......... tháng . . . .năm

vụ án lao động giữa:............................................................................................

Toa án nhàn dân: 

đã quyết định: . .

T O À  ÁN NH ẢN  DÂN

Nơi nhan:
- V K S N D ......

- Các chúnig sự ......

32 - LĐ
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TOÀ ÁN  N H ÂN  DÂN  CỘNG  HOÀ X Ã  HỘI CHỦ  N GH ĨA  V IỆT  N AM  

............................. ......... Đ ộc lập - Tự  do - Hạnh phúc
Sô:....................... ......... --------------

....... nẹàv....... thánạ.....năm ..........

Q U Y Ế T  ĐỊNH x ử  P H Ạ T  

VI P H Ạ M  T R Ậ T  T ự  TẠI PHIÊN T O À

T O À  Á N  N H Â N  D Â N : .................. ......................................................

Căn cứ vào Pháp lệnh vể xử lý vi phạm hành chính ngày 6/7/1995, Đ iều 59 

Pháp ỉệnh Thủ tục giải quyết các tranh chấp lao động ngày 11/4/1996, Nghị 

định số 49/CP ngày 15/8/1996 của Chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính 

trong lĩnh vực an ninh, trật tự.

- Xét nội dung tính chất hành vi vi phạm hành chính.

- T ô i ................................. Chức vụ: Thẩm phán - Chủ toạ phiên toà.

- Đon vị công tác: Toà án nhân dân......................................................................

QUYẾT ĐỊNH
Đ iề u l:  X ử  phạt đối với Ông (bà).................................... .......................................

Đ ịa  c h ỉ: .....................................................................................................................

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

Đã có hành v i(l) vi phạm......................................................................................

.............................................................................quv định tại điểm c, khoản 2

Điều 5 Nghị định SỐ49/CP ngày 15/8/1996.

- H ình thức xử phạt hành chính<2).......................................................................

in Hành vi vi phạm: Ghi rõ: Gáy rối trật tự ở phiên toà hồi giờ ngày / /

hoặc hành vi khác cản trở hoạt động xét xử.
,2> Hình thức xử phạt:
■ Cảnh cáo;
- Plmt tiền (đến ỊOO.OOOđ).
Nếu cần phải buộc rời khỏi phòng xử án thì phải ghi vào quyết định.
Nếu phải bắt giữ thì phải có lệnh bắt giữ.
830



Điều 2: Người bị xử phạt nêu tại Điều 1 Quyết định này có trách nhiệm thi 

hành quyết định này. Trong thời hạn 5 ngày kê từ ngày nhận được quyết

định này phải nộp tiền phạt tại kho bạc..............................................................

Ồng (bà).......................................................................... có quyền khiếu nại tại

Toà án nhân dân..................................................................................................

trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày nhận được quyết định xử phạt.

Đieu3: Quyết định này có hiệu lực thi hành ngay.

CHÚ TOẠ PHIÊN TOÀ 
T H A M  p h á n

33 - LĐ

IJl Quyết dị nil Itàv lập thành 3 bàn giao clio người bị xử phạt, 1 bản gửi klto bạc, 1 
bủì. lưu tại Toil ủn.



TOÀ ÁN  NHÂN  DÂN CỘNG HOÀ X Ả  HỘI CHỦ  NGHĨA  V IỆT  N AM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
Số:...................... — ■֊֊:-— ֊ : ----------: ֊ ֊  —

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

THÔNG BÁO 
VIỆC KHÁNG CÁO, KHÁNG NGHỊ

TOÀ ÁN NHÂN D À N .............................................................................

Căn cứ vào Điều 62 Pháp lệnh Thủ tục giái quyết các tranh cháp lao độrm:

Thông báo cho՛

Tuổ i.......................

Trú tai:..................

là...........................

#

trong vu án............

ngày.......................

. . . biết là:............................

........ cúa Toà án nhân dân: . .

.......................đã b i : ..............

. . .sơ thám s ô .....................

Trong thời hạn 7 ngày kể từ ngày nhân được thông báo này............................

phải gửi cho Toà án cấp phúc thẩm ý kiến của mình vổ việc kháng cáo, 

kháng nghị.

TO À ÁN NHÂN DÂN
Nơi nhận:

- Các dươtiíỊ sự;

- V K S N D . ..........

3 4 -L Đ
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TO À Á N  N H ÂN  DÂN CỘNG HOÀ X Ả  HỘI CHÙ NGHĨA  V IỆT  N AM

......  .................  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Sỏ:...................... ......-............------........

..........ngày ...........էհ օո զ .......năm ...........

QUYẾT ĐỊNH 
CHẤP NHẬN VIỆC(2) QUÁ HẠN

TOÀ ÁN NHÂN DÂN.....................................................................
Vớ i Hội đổng xét xử phúc thấm gồm c ó : ........................  .........................

- Chú toạ:.........................................................................................................

- Các Thẩm phán:

- Thư ký phiên toà:

- Đại diện V iện kiểm sát nhân dân:

Xem  xét1................................................c ú a ..............

trú tại: ........................................................................

là...............................................................trong vụ án

4đối vớ i............................................................. sơ thẩm sô:.................

ngày............................................................. I՝úa Toà án nhân dân

Xét thấy

Căn cứ vào Điéu

QUYẾT ĐỊNH
1 - ..................................................................................................(5’ nhận việc՛6’.quá hạn của . .

'■՝' N ê ìi không chấp  nhận th ì g h i "K liõ n g

12, u u r t i  Í(W G h i rõ  -kháng  cáo  ” hay  "kháng ngh ị ”
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2 - .......................................... sơ thẩm số:............................... n g à y ...................

. . . . của Toà án nhân dân...................................................................................

.........................................................................................................................có

hiệu lực pháp luật.

TM/HỘI ĐỔNG XÉT x ử  
CHÚ TOA

Nơi nhận:

- V K S N D ...........

- Người klĩánq cáo, kháng nghị quá hạn

35 -L Đ

,h Glii rõ “Chấp " hay “Không ", 
834



TO À ÁN  N H ÂN  DÂN CỘNG HOÀ X Ả  HỒI CHÚ NGHĨA  V IỆT  N AM
............... - Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số:...................... .............-..............................—

.......nẹủv....... tlián q .....nám

QUYẾT ĐỊNH 
ĐÌNH CHÌ VIẸC XÉT x ử  PHÚC THAM

TOÀ ÁN NHÂN DÂN
Vớ i Hội đồng xét xử phúc thẩm gồm có:
- Chú toạ phiên toà:..............................

- Các Thấm phán:

- Thư ký phiên toà:.........................

- Đại diện V iện kiểm sát nhân dân:

Xem thâ'y(l). 
Cân cứ vào. .

QUYẾT ĐỊNH
1- Đ ình chỉ việc xét xử phúc thẩm vụ án lao động s ố : .....................................
2- Bán án lao động sơ thẩm s ố : ...........................................ngày:.....................
của Toà án nhân d â n ........................................................................có hiệu lực
pháp luật
3 - ........................................................................................................................
. . . . phải chịu án phí phúc thám l à .............................................................................

TM/HỘI ĐỔNG XÉT x ử  
Nơi nhận: CHỦ TOẠ PHIÊN TOÀ

36 - LĐ

'h Nêu cụ tliê những /v do làm căn cử đẽ Toà ủn đìnli c lii việc xét xửpliúc tliẩm 
quy dịnh tại Điêu 41 khoán I và Điều 63.
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TOÀ ÁN  NHÂN  DÂN CỘNG HOÀ X Ã  HỘI CHỦ NGHĨA  VIỆT N A M  

..............................  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số:...................  — —  ........ -.......... ■ ------
......,/ỉgày........ tháng.....năm ........

QUYẾT ĐỊNH PHÚC THẨM 0

TOÀ ÁN NHÂN DÂN......................................................................
Vớ i Hội đồng xét xử phúc thẩm gồm c ó : ......................................................

- Chủ toạ phiên toà:.........................................................................................

- Các Thẩm phán:............................................................................................

- Thư ký phiên toà:..................................................................

-  Đại diện Viộn kiểm sát nhân dân: ....................................................................................................................

Xem xét12’ .............................................. n g à y ........................

. củ a :........................................................................................

đối với quyết định sơ thẩm số:........................................ngày

của Toà án nhân dân:...............................................................

vể:................................................................................................................

Xét thấy quyết định sơ thẩm bị kháng nghị:......................................................

Cản cứ vào các Điểu 67, 72 Pháp lộnh Thủ tục giải quyết các tranh chấp lao 

động.

<n Quyết định này dùng đểpliúc tlìá)n trong các trường hợp quy định tại Điều 67 
Pliáp lệnh.
<:i Xem xét đơn đề ngày (nêu là dương sự kháng cáo) hoặc quyết định sô (nêu lù VKS 
kháng nghị) ngày....
836



ngày. . 

về viêc:

Q U Y Ế T  Đ ỊN H

quyết định sơ thẩm số:. . 

. . .  của Toà án nhân dân

TM/HỘI Đ Ổ N G  X É T  x ử  

C H Ủ  T O Ạ  

N ơ i nhận:

■ V K S N D ...........

37-L Đ
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TOÀ ÁN  NHÂN  DÂN CÔNG HOÀ X Ả  HỘI CHỦ  N G H ĨA  VIỆT N AM  

................................. Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Số:.....................  ----------: -

.......nẹày ........tháng.....năm ........

NHÂN DANH  

NƯỚC CỘ N G H O À XÃ  HỘI C H Ủ  N G H ĨA  V IỆ T  N AM

T O À  Á N  N H Â N  D Â N ......................................................................

V ớ i Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có :........................................................

- Chủ toạ phiên toà:.........................................................................................

- Đại diện V iện kiểm sát nhân dân:................................................................

- Thư ký phiên toà:

Họp phiên toà ngày

để xét xử:..............

- Nguyên đơn:. . . .

- Bị đơn:

- Người có quyén lợi, nghĩa vụ liôn quan:

Nội dung vụ án

HỘI ĐỔ N G X É T  X Ử  N H ẬN  ĐỊNH

tạ i................................
thẩm vụ án lao động giữa:
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Căn cứ Điểu:

Q U Y Ế T  Đ ỊN H

HỔI T H Ẩ M  N H ẢN  D ÂN  T H A M  PH ÁN  C H Ú  TO Ạ  PH IÊN  TO À

Nơi nhân:

38 - LĐ



TOÀ ÁN NHÂN DÂN CÔNG HOÀ XÃ HÔI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
..............................  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Bản án phúc thẩm số:
Ngày / /

Thụ lý số:...................

Ngày:............................

NHẢN DANH  

NƯỚC CỘ N G  H O À XẢ HỘI CH Ủ  N GHĨA V IỆ T  N AM

T O À  ÁN NHÂN DÂN

Vớ i Hội đồng xét xử phúc thẩm gồm có:

- Chủ toa phiên toà:...........................................

Các Thẩm phán:.................................................

- Đai diên V iẽn kiểm sát nhân dân:..................

- Thư ký phiên toà:............................................

Hop phiên toà công khai ngày........ . . .  tai:...................................

để xét xử phúc thẩm vu án lao đông về:............

do Toà án nhân dân........................................... ...................... xét xử sc thẩm

tai bản án s ố :..................................................... ........  ngày ............................

.Giữa:

- Nguyên đơn:.....................................................

- Bị dơn:

Người có quyển lợi, nghĩa vụ liên quan:

NỘI DUNG V Ụ  ÁN

840



QUYẾT ĐỊNH CỦA ÁN s ơ  THAM

Ngày / / : Ông (bà):..........................

Kháng cáo: . .

V iên kiểm sát nhân dân:.......................................... . . .kháng n g h i.................

Về hình thức:.

HỘI ĐỔNG XÉT XỬ NHẬN ĐỊNH

v ể  nôi dung-

Cãn cứ Điểu՛

QUYẾT ĐỊNH

THẨM PHÁN CHỦ TOẠ PHIÊN TOÀ
N ơ i nhân:

39 -L Đ
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TOÀ ÁN  NHÂN  DÂN  CỘNG HOÀ X Ã  HỘI CHỦ  N GH ĨA  VIỆT N AM

Đ ộc lập - Tự do - Hạnh phúc
Số:...................  -------- : -.......

......,ngà\........ tháng.....năm ........

THÔNG BÁO 
VIỆC GIẢI QUYẾT KHIẾU NẠI

K ín h  g ử i: ............................................................................

T O À  Á N  N H Â N  D Â N . .....................................................................

Sau khi xem xét đơn đề ngày:........................................................................

cúa:................................................................... ,...................................................

khiếu nại:0 ’ ........................................lao động s ố : .................... ngày:.........

của Toà án nhân dân:..........................................................................................

xét xử vụ án lao động về:................................................................................

Giữa..................................................................................
Đ ịa c h ỉ: ......................................................................................

và . ..................................................................................................

Đ ịa c h ỉ. ............................................................................ ..

- Sau khi nghiên cứu hồ sơ vụ án,

Nhận thấy: không có đủ căn cứ để kháng n g h ị. ........................

TOÀ ÁN NHÂN DÂN
N ơ i nhận:

- N hư  trên;

- Lưu hồ sơ;
- Toà Lao động

4 0 -L Đ

111 Ghi rõ khiếu nại ã‘bàn án " hay “quyết định 
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TOA ÁN NHẤN D Â N ......  CỘNG HOÀ X Ã  HỘI CHỦ  N GH ĨA  VIỆT  N AM

--------  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Sô:...........IK N LĐ  --------  ----- ------------- ------

Kháng nghị bàn án ....... níỊÒv....... tlĩánẹ .....năm ..........

so:..............ngày:......

của T A N D .....................

C H Á N H  Á N  

T O À  Á N  N H Â N  D Â N ...................

Căn cứ vào các Đ iều 73, 74 Pháp lệnh Thú tục giải quyết các tranh chấp lao

động,

Xét bán án số:............................................... ngày:............................................

của Toà án nhân dân:...........................................................................................

Xét xử vụ án tranh chấp lao động g iữa:............................................................

Nguyên đơn:.........................................................................................................

Đ ịa ch ì:.................................................................................................................

Bị đơn:..................................................................................................................

Đ ịa ch ỉ:.................................................................................................................

Bán án s ố : ......................... ngày..........................................................................

cúa Toà án nhân dân............................................................................................

đã quyết định:.....................................................................................................

C H Á N H  Á N  T O À  Á N  N H Â N  D Â N

Nhận thấy,

Bởi các lẽ  trên,

Q U Y Ế T  Đ ỊN H

1 - Kháng án bản án số: 

của Toà án nhân dân: .

ngày

843



xét xử vụ án lao động về............................................................

giữa.........................................................................................

v à ............................................................................................................................................

2- Để n g h ị: ...............................................................................

xét xử theo trình tự....................................................................

3- Tạm đình chỉ việc thi hành bản án nói trên.

T O À  Á N  N H Â N  D Â N ...

C H Á N H  Á N

N ơ i nhận:

- V K S N D ......(kèm hồ  sơ);

-T A N D ........

- Các đương sự;

- C ơ  quan THA;

- Lưu H ồ  sơ.

41 - L Đ
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TO À  ÁN  N HÂN  DÂN  CỘ NG  HOÀ XÃ  HỘI CHỦ N GH ĨA  V IỆT  N AM

............. ..................  Độc lập - Tư do - Hạnh phúc
Số:.............. /K N L Đ  ............ :— ...------

........ fií>ày....... tháng .....năm ...........

Q U Y Ế T  Đ ỊN H  R Ú T  K H Á N G  N G H Ị

Căn cứ vào các Điều 73, 74 Pháp lệnh Thủ tục giải quyết các tranh chấp lao 

động;

Xét thấy:...............................................................................................................

C H Á N H  Á N  T O À  Á N  N H Â N  D Â N ................

Q U Y Ế T  Đ ỊN H

11' ........................................................... kháng nghị sô'.................. ngày..........

........ của.................................................. dối với bản án số:.............................

.................ngày.............. tháng.............. n ã m ...............của Toà án nhân dân.

T O À  Á N  N H Â N  D Â N ..

C H Á N H  Á N

N ơ i nhận:

- V K S N D ......(kèm hổ sơ);

- T A N D ..........

- Đương sự.

4 2 -L Đ

111 Rút 1 ph ần  hoặc  toàn bộ kháng ng liị.
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TOÀ ÁN NHÂN DÂN..........  CỘNG HOÀ X Ả  HỘI CHỦ  NGHĨA  V IỆ r  N AM

--------  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Sô':...................  .................................

V/v yêu cầu hoãn thi hành ......,nẹàỵ........ thán‘ị .....n ả v .........

bản án sô :......nẹàỵ:.........

của T A N D ......... ..........

Y Ê U  C Ẩ U  H O Ã N  T H I  H À N H  Á N

K ín h  gử i:(" .....................................................................

T O À  Á N  N H Â N  D Â N : .......................................................................

Xét thấy cần xem xét việc kháng nghị:.......................................................... <2)

thẩm đối với bản án lao động số:.............n g à y ...................của Toà m nhân

d â n ..................................................xét xử vụ án lao động v ề ...........................

giữa nguyên đơn:................................................................................................

V à  bị đơn:...........................................................................................................

Cản cứ Đ iều 75 Pháp lệnh Thủ tục giải quyết các tranh chấp lao íộng và 

Đ iều 24 khoản 2 Pháp lệnh Thi hành án dân sự;

C H Á N H  Á N  T O À  Á N  N H Â N  D Â N ................

Yêu cầu:'............................................................................................................

ra quyết định hoãn thi hành án đối với bản án nói trên.

Thời hạn hoãn thi hành án là : ........................................141 tháng, kể từ ngày ra

quyết định hoãn thi hành án.

T O À  ÁN N H ẰN  D ÂN ................

N ơ i nhân:

- V K S N D ......(kèm hổ sơ);

- T A N D .........

- Đương sự;

43 - L Đ

<n Ghi chú: 1 và 3: Ghi cơ quan thi liànli án dân sự được yêu cầu 
,:ưJ> Giám đốc thẩm hoặc tái thẩm.
<4ì Thời hạn không quá ba tháng.
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Sổ:...........IQĐ  ............ ngày....... tháng.........nãm .........

Q U Y Ế T  ĐINH 

T A M  ĐÌNH CHÌ THI H ÀN H  ÁN

C H Á N H  Á N  T O À  Á N  N H Â N  D Â N .......................

- Căn cứ vào hồ sơ vụ án lao động đã thụ lý số:................ ngày.......................

- Xét thấy: cần tạm đình chi việc thi hành'° .............số............... n g à y ...........

của Toà án nhân dân............................................................................................

đế chờ kết quả xét xử giám đốc thẩm đối với vụ án theo kháng nghị số:........

ngày:.................................................. cua.............................................................

- Cãn cứ Điểu 75 Pháp lệnh Thủ tục giái quyết các tranh chấp lao động và 

Đ iều 25 Pháp lệnh Thi hành án dân sự.

Q U Y Ế T  Đ ỊN H

1- Tạm đình chi việc thi hành........................số...................... ngày

của Toà án nhân dân:...........................................................................................

xử việc tranh chấp vé:..........................................................................................

giữa:......................................................................................................................

dịa chí:..................................................................................................................

và:............................................................địa chí:.................................................

2- Thời hạn tạm đình chỉ là:.................... tháng, kể từ ngày(2).........................

T O À  Á N  N H Â N  D Â N ........................

C H Á N H  Á N

TO À  Á N  NHÂN  DÂN Cộng hoà xã hội chủ nghĩa V iệ t Nam

..............................  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

44 -L Đ

N ơ i nhận:

- V K S N D ...........;

- T A N D ............,

- C ơ  quan Th i hành án;

- Đươnẹ sự.

Bán ÚII (hoặc quyết (lịnh). 
i:' Thời hạn tinh từ ngày kliáng ngliị.
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TOÀ ÁN NHÂN DÂN Cộng hoà xã hội chủ nghĩa V iệt Nam 

Độc lập  - T ự  do - H ạn h  phúc

thẩm

ngày

N H Â N  D A N H  

N Ư Ớ C  C Ộ N G  H O À  X Ã  H Ộ I C H Ủ  N G H ĨA  V I Ệ T  N A M

V ớ i Hộ i đồng xét xử:..........................................................................................

- Chủ toạ phiên toà:. .Ông (bà )..........................................................................

Chức v ụ : .........................................................................................................

- Các Thẩm phán:................................................................................................

+ Ông (bà):......................................................... Thẩm phán Toà án nhân dân

Giữa:

Nguyên đơn:.......................................................................

địa ch ỉ.................................................................................

Bị dơn:..............................................................................

địa ch ỉ.................................................................................

Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan:..........................

Theo kháng nghị số...................n g ày .........................của

đối vớ i............................. thẩm số : ..................ngày..........

của Toà án nhân dân............................................................

tối cao

+ Ông (bà):...................................

Thư ký phiên toà: Ông (bà)..........

Đại diện V iện kiểm sát nhân dân:

Thẩm phán Toà án nhân dân tối cao

Ông (bà )..................

Họp phiên toà ngày, 

dân tối cao để xét xử thẩm vụ án lao động về

K iểm  sát viên cao cấp. 

.tại trụ sở Toà án nhân

N Ộ I D U N G  V Ụ  Á N
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Nhận định:................................................................................

Bởi những nhận định trên:........................................................

Căn cứ Đ iều ..............................................................................

HỘI ĐỒNG X É T  X Ử  G IÁM  Đ ố c  T H  AM

T O À  L A O  ĐỘNG TO À  ÁN NHÂN D ÂN.....................

Q U Y Ế T  ĐỊNH

T H Ẩ M  PHÁN C H Ủ  T O Ạ  PHIÊN T O À

N(ri nhân:

- V K S N D T C  

- ĩ A N D .........

- Các dươnq sự

- H is

45 - LĐ
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TOÀ ÁN  NHÂN  DÂN  CỘNG  HOÀ X Ã  HỘI CHỦ N G H ĨA  V IỆT  NAM

...................  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

SỐ:...................  —  ---- ---------- ------
.......ngày....... tháng.....năm .......

T H Ô N G  B ÁO  

VỂ VIỆC THỤ LÝ GIẢI QUYÊT c u ộ c  ĐÌNH CÔNG

- Cãn cứ vào đơn yêu cầu kết luận cuộc đình công là : ................................

của:............................................. đã được thụ lý n g à y ...................................

- Càn cứ Điều 91 Pháp lệnh Thủ tục giải quyết các tranh chấp lao độnị.

Toà án nhân dân:.............................................................................................

Báo cho:...........................................................................................................

biết: ngày............./ . . . . / ....................................................................................

đã yêu cầu Toà án kết luận cuộc đình công là:.............................. pháp với

những lý do sau:..................................................................................................

T O À  ÁN NHÂN DÂN

N ơ i nhận:

- VKSN D ;

- SỞ LĐTBXH;

- B C H C Đ  cơ sở;

- (N SD LĐ ) ......

1 - ĐC
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TOÀ ÁN  N H ÂN  DÂN CÔNG HOÀ X Ã  HỘI CHỦ NGHĨA  V IỆT  N A M  

..........................  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số:............... /QĐ —  ......  ...... :— ------

......... n ạ à y ...........tháng .......năm ..............

QUYẾT ĐỊNH ĐƯA c u ộ c  ĐÌNH CỒNG RA GIẢI QUYẾT

T O À  Á N  N H Â N  D Â N ...................................................................

- Càn cứ đơn yêu cầu kết luận cuộc đình công là :..........................pháp

của........................................... đã thụ lý ngày..........tháng.........n ă m ...............

- Căn cứ Điều 92 Pháp lệnh Thủ tục giải quyết các tranh chấp lao động.

Q U Y E T  Đ ỊN H

1- Đưa ra giải quyết cuộc đình công g iữ a :....................................... ................

vào h ồ i .................g iờ .............n gày ..........tháng................ nám........................

tại:........................................................................................................................

2- Hội đồng giải quyết cuộc đình công gồm:

-  Chủ tịch hội đồng : ........................................................................................................................................................................................................................................................................

-  Các thành v iê n : .......................................................................................................................................................................................................................................................................................

3- Thư ký phiên h ọp :..........................................................................................

4- Đại diện V iện kiểm sát nhàn dân :.................................................................

5- Những người tham gia phiên hop:

- Đại diện Ban chấp hành công đoàn cơ sở:.......................................................

- Đại diện người sử dụng lao động:....................................................................

T O À  Á N  N H Â N  D Â N ...............

N ơ i nhận:

- V K S N D ...........;

- Những người tham ý a  tố  tụnẹ.

2 - Đ C
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TOÀ ÁN  NHÂN  DÂN CỘNG HOÀ X Ả  HÔI CHÚ  N G H ĨA  V IỆT  N AM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Sô:.....................  ......................................

....... nẹày....... tháng.....núm .........

BIÊN BẢN HỎI NGHỊ HOÀ GIAI c u ộ c  ĐÌNH CÔNG

H ồ i ............ g iờ ..........ngày. . . . tháng . . . .  n ăm ...........

T ạ i: ..................................................................................................................

Hội nghị hoà giải dưới sự chủ trì cù a :...........................................................

Ông (bà):..........................................................................................................

Chức vụ:...........................................................................................................

Thư ký hội n g h ị: .............................................................................................

Lập bién bản hoà giải:....................................................cuộc đình côna íỉiữa:

- Đại diện Ban chấp hành công đoàn cơ s ớ : ...................................................

Người sử dụng lao động:...............

Tham gia hội nghị hoà giái gờm:

- Đại diện V iện kiếm sát nhân dàn:

- Đại diện Liên đoàn lao dộng:

- Đại diện Sớ Lao động - Thưưng binh - X ã  hội:

Sau khi hoà giải, các bên có ý kiến như sau:" '

Nếu lioù giải không thành thì sau khi kết tliúc phún V kiến của cức bên, phải ghi: 
yên cáu người sử dụng lao dộng tronq thời hạn ba Hiịàx kể từ II gày lập biên bón lioà 
8 5 2



Bién bán được lập xonu hổ i.............. g iờ............ngay..........................

Các bên đà được đục bicn ban và còng nhận bièn bán ghi đúng V kiến cúa

họ.

C Á C  ĐƯƠ NG S ự  T H Ư  K Ý  HỘI NGHỊ C H Ú  T O A  HỘI NGHI

3 - ĐC

giũi klìòềìx (hủtill phái dưa rư phương án mới 
cúc bên thương lượng với nhau.

v c  \ I tệc giải quyết cuộc đình công đê
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TOÀ ÁN  N H Â N  D ÂN  CỘNG HOÀ X Ả  HỘI CHỦ  N GH ĨA  VIỆT N A M

......  .................  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

SỐ:.............../Q Đ -ĐC -------------

.......ngày....... ւհձոզ.....nãm ..........

QUYẾT ĐỊNH ĐÌNH CHỈ VIỆC GIẢI QUYẾT c u ộ c  ĐÌNH CÒNG

TOÀ ÁN NHÂN DÂN.....................................................................

- Căn cứ đơn yêu cầu kết luận cuộc đình công là :................ pháp

của........................................... đã thụ lý ngày............tháng. . . .năm ..............

-  Xét th ấy : .......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

- Căn cứ Đ iểu 92, 95 Pháp lệnh Thù tục giải quyết các tranh chấp lao động;

Q U Y Ế T  ĐỊNH

1- Đ ình chỉ việc giải quyết cuộc đình công đã thụ lý số ::.................ngày . . .

2- Về  lệ p h í: .........................................................................................................

T O À  Á N  N H Â N  D Â N

N ơ i nhận:

- V K S N D ........... ;

- C ác đương sự.

4 - Đ C
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I OÀ ÁN  N H Ấ N  DÂN CỘNG IIOÀ X Ã  HỘI CHÚ NGH ĨA  V IỆT  N A M  

* ... ....  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Sô:............./QĐ  ---------:—  —

.......ngày ....... է/աոՀ.....năm ..........

QUYẾT ĐỊNH CÔNG NHẬN s ụ  THOẢ THUẬN 
C Ủ A  C Á C  Đ Ư Ơ N G  S ự  V Ể  C U Ộ C  Đ ÌN H  C Ô N G

T O À  Á N  N H Â N  D Â N ...................................................................

- Căn cứ vào biên ban hoà giải thành được lập ngày:........................................

về việc giải quyết cuộc đình công giữa:.............................................................

Đại diện Ban chấp hành công đoàn cơ sờ:..........................................................

và đại diện người sử dụng lao động:...................................................................

- Căn cứ vào biên bản lây ý kiến tập thể lao động'1' ..........................................

...................................................ngày ........./ .........../.........................................

- Căn cứ Đ iểu  99 khoán 5 Pháp lệnh Thủ tục giải quyết các tranh chấp lao 

động;

Q U Y Ế T  Đ ỊN H

1- Công nhận sự thoả thuận của các bén như sau:

2- Về lệ p h í: ........................................................................................................

3- Quyết đ ịnh này có hiệu lực pháp luật ngay.

T O À  Á N  N H Â N  D À N

N ơ i nhân:

- V K S N D ........... ;

- Hội (lỏng trọng tài LD

- Các đươìĩg sự.

5 - Đ C

Căn cử này chỉ nêu trong trường liợp các bén đã thoả thuận theo phương án mới.
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TOÀ Á N  NHÂN  DÂN CỘNG HOÀ X Ả  HỘI CHỨ NGHĨA  VIỆT  NAM

................................ Độc lập - Tự do - Hạnh phúc՝
Sô:......... /QĐ ......  ......... - - - - - -

....... HiỊÌìỴ....... thánẹ.....năm ..........

QUYẾT ĐINH GIẢI QUYẾT c u ộ c  ĐÌNH CỔNG

T O À  Á N  N H Â N  D Â N ...................................................................

1- Chủ lịch Hội đổng : Ông (bà):.......................................................................

2- Các thành viên: ֊ Ông (bà):...........................................................................

- Ông (bà):..........................................................................

Đại diện V iện kiêm sát nhân dân:......................................................................

tham gia phiên họp:.............................................................................................

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

M ở phiên họp tại:................................................................................................

Để giải quyết cuộc đình công cù a :....................................................................

Do............................................................................yêu cấu kết luận cuộc đình

công là ................................................ pháp.

HỘI ĐỒNG GIẢI QUYẾT c u ộ c  ĐÌNH CỒNG NHẬN ĐỊNH'1’

Áp  dụng Điểu 102 Pháp lệnh Thủ tục giải quyết các tranh chấp lao động và

Đ iều.....................................................................................................................

Q U Y Ế T  Đ ỊN H

1- Cuộc đình công của:........................................................................................

là:..........................................................................................................................

Nhận định đánh giá cùa Hội đổng về cuộc đình công, quá trình giải quyết cuộc 
dinh công, về tính hợp pháp cùa cuộc đình công.
856



շ յ :'

định) 3- " . .  

4- Vé lệ phí:

(dế riêng đế ghi nội duníi quvết

Quyết định này có hiệu lực thi hành ngay. Trong thời gian ba ngày, kể từ

ngày ........Ban chấp hành cỏna đoàn cơ sớ, người sử dụng lao động có

quyên khiêu nại quyết định này đèn Toà phúc thám Toà án nhân dàn tối cao.

C Á C  TH Ả N H  VIÈN C H Ù  TỊC H  HỘI Đ Ổ N G

Nơi nhặn:

- V K S N D ............ ;

- Cue dương sự;

- Sớ lao độn a ........;

- L iên  đoàn lao động tính

Nừìt dinh công lủ hợp pháp: theo chém ư khoản I Điều 102.
Nếu dinh công là bất hợp pháp: ỉ heo điểm b khoản I Điêu 102.

'Jt Giãi quyết quyền lợi của nlỉữníỊ người không í ham £Ĩa đình cóng.

6 - Đ C
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TOÀ Á N  NHÂN  D ÂN  CỘ NG  HOÀ X Ả  HỘI CH Ủ  N G H ĨA  V IỆT  N A M

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Số:............ /QĐ — :---------  

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

Q U Y Ế T  ĐỊNH PH Ú C T H A M  

VỂ VIỆC GIẢI QUYẾT c u ộ c  ĐÌNH CÔNG

T O À  P H Ú C  T H Ẩ M  T O À  Á N  N H Â N  D Â N  T ố i  C A O  T Ạ I : ..................

Với Hội đồng:

1- Chủ tịch Hội đồng : Ông (bà):................................................................

2- Các thành viên: - Ông (bà):............................................................................

- Ông (bà):................................................................................

Xét đơn củ a :.............................................ngày........../............. /.............. khiếu

nại quyết định giải quyết cuộc đình cổng số........... ngày . . .  . / ......../ ............

của Toà án nhân dân............................................................................................

Giữa:

- Ban Chấp hành công đoàn cơ sở:.......................................................................

- Người sử dụng lao động:

X É T  T H Ấ Y

Cản cứ Điều 80, Điều 102 Pháp lệnh Thủ tục giả i quyết các tranh chấp lao 

động và Điều 176 Bộ luật lao động.
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HỘ I Đ Ồ N G  X É T  X Ứ  PHL'C T H A M  

T O À  P H Ú C  T H Ẩ M  T O À  ÁN  N H Â N  D Â N  T ố i  C A O

Q U Y Ế T  Đ ỊN H

C Á C  T H À N H  VIÊN CH Ủ  T ỊC H  HỘI Đ ổ N G

N ơ i nhận:

- V K S N D .........

- ĩ A N D ............

- S ớ LĐ T B X H ...

- L D L Đ ............

- C á i Ju'ưHfỉ Sự.
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1. Kỹ năng chuẩn bị xét xử phúc thẩm 217

1.1. Một số'quy định chung 217

1.2. Xét xử phúc thẩm 220

III. KỶ N Ă N G  GIẢI Q U Y Ế T  M Ộ T  s ố  

VỤ ÁN HÀNH CHÍNH c ụ  THE

1. Kỹ năng giải quyết các vụ án hành chính liên quan đến quyết định về 

thuế 233
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1.1. Một số vấn đề chung 233

1.2. Căn cứ thụ lý vụ án 234

1.3. Kỹ năng giải quyết các vụ án hành chính liên quan đến các quyết

định về thuế 236

2. Kỹ năng giải quyết các khiếu kiện hành chính liên quan đến nhả, đất 246

2.1. Khái niệm kỹ năng xét xử các khiếu kiện về nhà. đất 246

2.2. Các loại khiếu kiện quyết định hành chính, hành vi hành chính

liên quan đến nhà, đất 248

2.3. Một số vấn đề cần quan tâm khi giải quyết các vụ án hành chính

có liên quan đến nhà đất 253

3. Giải quyết các vụ án hành chính liên quan đến quyết định xử lý vi

phạm hành chính 256

3.1. Một số vấn đề chung 256

3.2. Một sỏ vấn đề cẩn quan tâm khi giải quyết các vụ án hành chính

đối với các khiếu kiện quyết định xử lý vi phạm hành chính 263

P h ầ n  th ứ  tư  

PHẦN HÌNH Sự

I. K Ỷ  N ĂN G  X É T  X Ử  s ơ  TH A M

1. Kỹ năng chuẩn bị xét xử vụ án hình sự 275

1.1. Nghiên cứu hổ sơ vụ án 275

1.2. Trao đổi với viên kiểm sátkhi thấy cần thiết 285

1.3. Giải quyết các yêu cầu của người tham gia tô' tụng 286

1.4. Ra các quyêt định cần thiết 286

1.5. Lập kế hoach xét hỏi 291

1.6. T iế n  hành  cá c  c ô n g  v iệc  cần th iế t c h o  v iệ c  m ở  p h iê n  to à  296

2. Kỹ năng xét xử sơ thẩm vụ án hình sự 299

2.1. Kỹ năng điều khiển phần thủ tục bắt đầu phiên toà 300

2.2. Kỹ năng xét hỏi tại phiên toà 307
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2.3. Kỹ năng điều khiển tranh luận tại phiên toà 317

2.4. Tuyên án 320

3. Kỹ năng nghị án hình sự 321

3.1. Chủ toạ phiên toà phổ biến nội dung chương trình nghị án 321

3.2. Chủ toạ phiên toà nêu từng vấn đề của vụ án để các thành viên

Hội đống xét xử cùng thảo luận 324

3.3. Lập biên bản nghị án 333

4. Kỹ năng viết bản án hình sự 334

4.1. Mục đích, ý nghĩa của việc viết bản án hình sự 334

4.2. Các nguyên tắc khi viết bản án hình sự 335

4.3. Cơ cấu chung của bản án hình sự 337

4.4. Cách viết các phần của bản án 339

II. KỶ NĂNG XÉT x ử  PHÚC THAM v ụ  á n  h ìn h  s ự

1. Chuẩn bj xét xử phúc thẩm vụ án hình sự 346

2. Kỹ năng điểu khiển phiên toà phúc thẩm 355

3. Công việc sau phiên toà 363

III. KỶ NĂNG XÉT x ử  MỘT s ố  LOẠI v ụ  ÁN c ụ  THE

1. Kỹ năng xét xử các vụ án về ma túy 364

1.1. Đặc điểm chung của các vụ án về ma tuý 364

1.2. K ỹ n ă n g  n g h iên  cứu hổ  sơ  và ch u ẩ n  bị xé t xử  vụ án  về  m a tú y  365

1.3. Kỹ năng xét xử vụ án tại phiên toà 368

2. Kỹ nảng xét xử các tội xâm phạm tính mạng, súc khoẻ, nhân phẩm,

danh dự của con người 373

2.1. Đặc điểm của các tội xâm phạm tính mạng, sức khoẻ, nhân

phẩm, danh dự của con người 373

2.2. K ỹ n ă ng  xé t xử  c á c  tộ i xâm  phạm  tính m ạng , sức khoẻ , nhân

phẩm, danh dự của con người 374
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3. Xét xử các tội xàm phạm sở hữu 382

3.1. Một sô' đặc điểm của các tội xâm phạm sở hữu 382

3.2. Chuẩn bị xét xử 384

3.3. Điều khiển phiên toà 389

4. Xét xử các vụ án hình sự mà bị cáo !à người chưa thành niên ՅՑՅ

4.1. Các quy định của pháp luật hình và tố tụng hinh sự về đường lối

xử lý với người chưa thành niên phạm tội 393

4.2. Chuẩn bị xét xử vụ án 396

4.3. Điểu khiển phiên toà 398

P h ầ n  th ứ  n á m

PHẦN KINH TẾ

I. THỦ TỤC XÉT XỬ s ơ  THAM v ụ  á n  k in h  t ê

1. Thụ lý vụ án kinh tê 405

1.1. Nhận đơn kiện 405

1.2. Xem xét hổ sơ khởi kiện 406

1.3. Thủ tục thụ lý vụ án kinh tế 411

1.4. Các trường hợp trả lại đơn kiện 412

2. Chuẩn bị xét xử vụ án kinh tế 412

2.1. Nhận và kiểm tra hổ sơ thụ lý 412

2.2. Thông báo nội dung đơn kiện 413

2.3. Các hoạt động xác minh, thu thập chứng cứ 414

2.4. Hoà giải các bên đương sự 418

2.5. Các quyết định của toà án trong giai đoạn chuẩn bị xét xử 419

3. Hoà giải vụ án kinh tẻ' 422

3.1. Mục đích, ý nghĩa của thủ tục hoà giải 422

3.2. Thẩm quyền hoà giải của toà án 423

3.3. Hoà giải trước khi mỏ phiên toà kinh tế sơ thẩm 424

3.4. Một sô' vấn đề về hoà giải tại phiên toà sơ thẩm 428
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3.5. Một số vấn đề về hoà giải vụ án kinh tê' ở toà án cấp phúc thẩm 429

4. P h ư ơ n g  p h á p  n g h iê n  c ứ u  h ồ  s ơ  v ụ  á n  k in h  tê ' 43 0

4.1. Mục đích và nội dung của việc nghiên cứu hố sơ của vụ án kinh tế 430

4.2. Phương pháp nghiên cứu hồ sơ 431

4.3. Trình tự nghiên cứu hồ sơ vụ án kinh tê' 432

5. P h iê n  to à  k in h  t ế  s ơ  th ẩ m  43 8

5.1. Chuẩn bị cho việc mở phiên toà 438

5.2. Hoãn phiên toà 440

5.3. Thủ tục tiến hành phiên toà sơ thẩm 446

5.4. Các thủ tục sau phiên toà 446

6. Một sô' kỹ năng viết án kinh tê' 446

6.1. Vai trò của bản án và yêu cầu chung 447

6.2. Kỹ năng viết bản án kinh tê' 450

II. T H Ủ  TỰ C  P H Ú C  T H Ẩ M  v ụ  ÁN  KINH T Ế

1. Chuẩn bị xét xử phúc thẩm 458

2. P h iê n  to à  p h ú c  th ẩ m  46 6

3. Phúc thẩm quyết định của toà án sơ thẩm 467

III. K Ỷ  N ĂN G  GIẢI Q U Y Ế T  m ộ t  s ố  LO ẠI Á N  KIN H  T Ẻ

1. Kỹ năng giải quyết tranh chấp hợp đồng mua bán hàng hoá 469

1.1. Nhận diện hợp đổng mua bán hàng hoá và tranh chấp mua bán

hàng hoá 469

1.2. Những tranh chấp phổ biến phát sinh từ hợp đổng mua bán hàng

hoá thương mại 474

1.3 Lựa ch ọ n  luậ t áp  d ụ ng  để  g iả i q u yế t tra n h  ch ấ p  hợp  đ ổ n g  m ua

bán hàng hoá 479

1.4 Thời hiệu khởi kiện tranh chấp hợp đổng mua bán hàng hoá 479

1.5. Trách nhiệm tài sản do vi phạm hợp đổng mua bán hàng hoá 480
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2. Kỹ năng giải quyết tranh chấp hợp đồng tín dụng 482

2.1. Nhận dạng hợp đổng tín dụng 482

2.2. Xác định luật áp dụng 485

2.3. Xem xét hợp đổng tín dụng có hiệu lực hay vô hiệu 486

2.4. Việc tham gia tố tụng của ngân hàng 487

2.5. Tính thời hiệu khởi kiện tranh chấp hợp đồng tín dụng 490

2.6. Xem xét quan hệ hiệu lực giữa hợp đổng tín dụng và hợp đổng

bảo đàm tiền vay 491

2.7. Giải quyết tranh chấp phát sinh từ việc xử lý tài sản hợp đổng tiền

vay để thu hổi nợ cho các tổ chức tín dụng 494

3. XỬ lý các hợp đồng kinh tê' vô hiệu trong giải quyết các tranh chấp

Kinh tê' 497

3.1. Quy định pháp luật về hợp đổng kinh tế vô hiệu 497

3.2. Thẩm quyền kết luận và các xử iý hợp đổng kinh tế vô hiệu 501

3.3. Xử lý hợp đổng kinh tế vô hiệu 502

P h ầ n  th ứ  s á u  

PHẦN LAO ĐỘNG

I. XÉT XỬ Sơ THẨM VỤ ÁN LAO ĐỘNG

1. Thụ lý vụ in  lao động 507

1.1. Đơn kiện 507

1.2. Tư cách đương sự trong vụ án lao động 508

1.3. Thẩm quyền của toà án trong giải quyết vụ án lao động 509

1.4. Thời hiệu khởi kiện vụ án lao động 510

1.5. Tạm ứng án phí trong vụ án lao động 511

1.6. Thụ lý vụ án - trả lại đơn kiện 512

2. Chuẩn bị xét xử vụ án lao động 513

2.1. Xác minh, thu thập chứng cứ trong vụ án lao động 513

2.2. Nghiên cứu hồ sơ trong vụ án lao động 518
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2.3. Hoà giải vụ án lao động 529

3. K ỷ  năng xét xử vụ án lao động tại phiên toà sđ thẩm 534

3.1. Những người tham gia phiên toà 534

3.2. C ác  trường hợp hoãn phiên toà 535

3.3. Thủ tục bắt đầu phiên toà lao động 536

3.4. Hoà giải tại phiên toà 541

3 5. Xét hỏi tại phiên toà 541

3.6. Tranh luận tại phiên toà 542

3.7. Nghị án 543

3.8. Tuyên án 545

3.9. Những công việc phải làm sau khi tuyên án 545

4. Viết bản án lao động 545

4.1. Yêu cầu chung 545

4.2 Viết bản án lao động sơ thẩm 546

4.3. Bản án phúc thẩm 549

II. X É T  X Ử  P H Ú C  TH Ẩ M  v ụ  Á N  LA O  Đ Ộ N G

1. Những quy định chung vể xét xử phúc thẩm vụ án lao động 552

2. Xét xử phúc thẩm 556

3. Những công việc sau khi xét xử phúc thẩm 562

III. KỸ NĂNG GIẢI QUYÊT MỘT s ố  v ụ  ÁN c ụ  THE

1. Kỹ năng giải quyết các vụ án lao động có yếu ỉố  nước ngoài 583

1.1. Tranh chấp lao động có yếu tố nước ngoài 583

1.2. Xác định tư cách đương sự 585

1.3. Thẩm quyền của Toà án 567

1.4. Tiếng nói, chữ viết trong vụ án lao động có yếu tô' nước ngoài 568

1.5. Nghiên cứu hồ sơ vụ án 568

2. Kỹ năng xét xử  các tranh chấp về kỷ luật sa thải 571
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2.1. Tranh chấp về kỷ luật sa thải 571

2.2. Điều kiện thụ lý vụ án 572

2.3. Xác minh thu thập chứng cứ 573

2.4. Hoà giải 575

2.5. Xét hỏi 576

2.6. Nghị án 578

2.7. Bản án 579

3. Kỹ năng xét xử các tranh chấp về đơn phương chấm dứt hợp đồng

lao động 580

3.1. Các tranh chấp về đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động 580

3.2. Điều kiện thụ lý vụ án đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động 581

3.3. Xác minh thu thập chứng cứ 583

3.4. Nghiên cứu hồ sơ 585

3.5. Hoà giải 586

3.6. Xét hỏi 587

3.7. Nghị án 588

3.8. Bản án 588

4. Thủ tục giải quyết các cuộc đình công 591

4.1. Thời điểm có quyền đình công 591

4.2. Thủ tục chuẩn bị đình công, hoãn hoăc ngừng đình công 592

4.3. Căn cứ để công nhận việc đình công hợp pháp hoăc tuyên bỏ'

cuộc đinh công bất hợp pháp 593

4.4. Thủ tục nộp đơn, thụ lý đơn yêu cầu giải quyết cuộc đình công 594

4.5. Chuẩn bị giải quyết đình công 596

4.6. Hội nghị hoà giải 598

4.7. Phiên họp xét tính hợp pháp của cuộc đình công 600

4.8. Thủ tục giải quyết khiếu nại quyết định giải quyết cuộc đình công 601

PHẨN THỨ BẢY 
PHẨN PHỤ LỤC
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M Ộ T  SỐ V Ấ N  Đ Ể  V Ể  Á N  P H Í T Ạ I T O À  Á N

1. Khái niệm án phí 604

2. Án phí sơ thẩm 606

3. Án phí phúc thẩm 613

4. Các loại phí khác 615

Tập biểu mẫu các quyết định và bản án Dân sự 616

Tập biểu mẫu các quyết định và bản án Hành chính 656

Tập biểu mẫu các quyết định và bản án Hình sự 695

Tập biểu mẫu các quyết định và bản án Kinh tế 738

Tập biểu mẫu các quyết định và bản án Lao đông 785
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SÁCH MỚI
CUA NHA XU AT BAN CONG AN NHAN DAN

.  GIÁO TRÌNH KỸ NĂNG GIẢI QUYẾT CÁC v ụ  ÁN DÂN sự  (2 Tập)

Trường đào tạo các chức danh tư pháp

• GIÁO TRÌNH KỸ NĂNG GIẢI QUYỂT CÁC v ụ  ÁN KINH TẾ (2 tập)

Trường đào tạo các chức danh tư pháp
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• GIÁO TRÌNH KỸ NĂNG GIẢI QUYẾT CÁC TRANH CHẤP LAO ĐỘNG (2 tập)

Trường đào tạo các chức danh tư pháp

• GIÁO TRÌNH KỸ NĂNG HÀNH NGHỀ LUẬT SƯ (4 tập)

Trường đào tạo các chức danh tư pháp

•  CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TAO THẨM p h á n  d â n  s ự  . HÀNH CHỈNH. HÌNH SƯ. KINH 

TỂ VÀ LAO ĐỘNG

Trường đào tạo các chức danh tư pháp
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