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BẢN TIN

Làm thế nào để vừa bảo đảm quyền lực nhà nước trong quản lý hành
chính nhưng cũng đồng thời không làm ảnh hưởng đến quyền sở hữu
tài sản của công dân là vấn đề đáng quan tâm trong thực tiễn có
những trường hợp sự xung đột trong các mục tiêu của vấn đề “tịch
thu” tài sản trong xử lý vi phạm hành chính. Bài viết này đề cập đến
các vấn đề về tài sản bị tịch thu trong mối quan hệ giữa quyền sở hữu
tài sản được bảo vệ, đồng thời bên cạnh đó là giải pháp pháp lý của
việc tịch thu tài sản đúng pháp luật trên thực tế thi hành pháp luật.    

Hoàng Thúy Quỳnh - Công ty Luật FDVN
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     I. Pháp luật về mối liên hệ giữa quyền 

sở hữu tài sản và hình thức xử phạt “tịch 

thu” trong xử lý vi phạm hành chính 

Quyền sở hữu tài sản là quyền mà chủ 

sở hữu được chiếm hữu, sử dụng và định 

đoạt một cách hợp pháp đối với tài sản đó. 

Nhiều người thường lầm tưởng rằng khi có 

một trong ba đặc quyền trên thì họ đã có 

quyền sở hữu đối với tài sản. Nhưng trên 

thực tế, pháp luật chỉ công nhận quyền sở 

hữu chỉ khi chủ thể đảm bảo cả quyền 

chiếm hữu, quyền sử dụng và quyền định 

đoạt của mình đối với tài sản đó1. Theo các 

quy định của Bộ luật dân sự 2015 có thể 

hiểu, quyền chiếm hữu là quyền mà chủ thể 

được nắm giữ, chi phối tài sản một cách 

trực tiếp hoặc gián tiếp; quyền sử dụng là 

quyền khai thác công dụng, hưởng hoa lợi, 

lợi tức từ tài sản; quyền định đoạt là quyền 

chuyển giao quyền sở hữu tài sản, từ bỏ 

quyền sở hữu, tiêu dùng hoặc tiêu hủy tài 

sản2. 

Như vậy, đặt trong khuôn khổ pháp 

luật, quyền sở hữu được giới hạn bằng các 

khái niệm, trường hợp cụ thể. Còn quy định 

về chủ sở hữu tài sản, họ được thực hiện 

mọi hành vi theo ý chí của mình đối với tài 

sản đó nhưng không được trái với quy định 

của luật, gây thiệt hại hoặc làm ảnh hưởng 

đến lợi ích quốc gia, dân tộc, lợi ích công 

cộng, quyền và lợi ích hợp pháp của người 

khác3. Hay nói cách khác, khi vi phạm pháp 

luật, gây ảnh hưởng đến quyền lợi của quốc 

gia, dân tộc, thì quyền sở hữu của chủ sở 

hữu sẽ không được toàn vẹn nữa. 

Một trong các công cụ quản lý của 

Nhà nước là xây dựng chế tài xử lý các  

                                              
1 Điều 158 Bộ luật dân sự số 91/2015/QH13 ngày 

24/11/2015; 
2 Chương XIII Bộ luật dân sự số 91/2015/QH13 ngày 

24/11/2015; 

 

hành vi vi phạm pháp luật, các hành vi gây 

ảnh hưởng đến lợi ích của quốc gia, dân 

tộc. Trong xử lý vi phạm hành chính, các 

hình thức xử phạt hành chính bao gồm4: 

cảnh cáo, phạt tiền, tước quyền sử dụng 

giấy phép, chứng chỉ hành nghề hoặc đình 

chỉ hoạt động có thời hạn, tịch thu tang vật 

vi phạm hành chính, phương tiện được sử 

dụng để vi phạm hành chính và trục xuất. 

Trong đó, khi áp dụng hình thức xử phạt 

“tịch thu tang vật vi phạm hành chính, 

phương tiện được sử dụng để vi phạm hành 

chính” (sau đây gọi là “tịch thu”) thì hành 

vi vi phạm được xem là ở mức độ nghiêm 

trọng, do lỗi cố ý của các cá nhân, tổ chức. 

Theo đó, tang vật và phương tiện vi phạm 

bao gồm vật, tiền, hàng hóa, phương tiện 

có liên quan trực tếp đến vi phạm hành 

chính thì bị sung vào ngân sách nhà nước 

đồng nghĩa với việc tước đi quyền sở hữu 

3 Khoản 2 Điều 160 Bộ luật dân sự số 91/2015/QH13 

ngày 24/11/2015; 
4 Khoản 1 Điều 21 Luật xử lý vi phạm hành chính số 

15/2012/QH13 ngày 20/6/2020. 

Hoàng Thúy Quỳnh - Công ty Luật FDVN 
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của chủ sở hữu và các quyền của các chủ 

thể khác đối với các tài sản đó5.  

Tuy nhiên không phải mọi hành vi vi 

phạm đều có thể bị áp dụng hình thức xử 

phạt tịch thu. Đến bốn (04) năm sau khi 

Luật xử lý vi phạm hành chính 2012 và 

Nghị định số 81/2013/NĐ-CP quy định chi 

tiết một số điều và biện pháp xử lý vi phạm 

hành chính được ban hành, thì mới có Nghị 

định 97/2017/NĐ-CP bổ sung quy định về 

giới hạn áp dụng hình thức tịch thu như sau: 

“Hình thức xử phạt tịch thu tang vật, 

phương tiện vi phạm hành chính chỉ được 

áp dụng khi nghị định quy định về xử phạt 

vi phạm hành chính trong các lĩnh vực 

quản lý nhà nước có quy định hình thức xử 

phạt này đối với hành vi vi phạm hành 

chính cụ thể”. 

Quy định pháp luật nêu trên nhìn 

chung rất hợp lý và đầy đủ. Tuy nhiên khi 

xét trên tổng thể các mối quan hệ trong xã 

hội, đặc biệt là xã hội hiện đại và hội nhập, 

việc áp dụng cứng nhắc các quy định trên 

gây không ít ảnh hưởng đến các chủ thể có 

đầy đủ hoặc một trong ba quyền của quyền 

sở hữu tài sản. Điều này cũng đặt ra không 

ít các quan điểm trái chiều trong việc áp 

dụng, sự đồng bộ về mục đích của pháp luật 

không được đảm bảo. 

II. Một số vấn đề thực tiễn khi áp 

dụng hình thức xử phạt tịch thu  

Tịch thu đối với tài sản là tài sản 

chung của vợ chồng 

A và B là vợ chồng có một xe ô tô là 

tài sản chung để buôn bán. Vì kinh doanh 

khó khăn nên A buôn bán ma túy mà B 

không biết, số tiền A kiếm được từ việc 

buôn bán ma túy dùng cho tiêu dùng của cả 

                                              
5 Điều 26 Luật xử lý vi phạm hành chính số 

15/2012/QH13 ngày 20/6/2020. 

gia đình. Một ngày, A sử dụng xe ô tô để 

chở hàng cho vợ đồng thời giao ma túy cho 

con nghiện thì bị phát hiện. Sau đó, hành vi 

vi phạm của A được xác định và hành vi vi 

phạm các quy định về giao nhận, tàng trữ, 

vận chuyển chất ma túy. Theo đó phương 

tiện để thực hiện hành vi vi phạm của A là 

xe ô tô đã sử dụng để vận chuyển chất ma 

túy bị cơ quan có thẩm quyền ra quyết định 

tịch thu theo quy định tại khoản 6 Điều 21 

Nghị định 167/2013/NĐ-CP. Trong trường 

hợp này, sau đó người vợ đã khởi kiện ra 

tòa yêu cầu hủy quyết định tịch thu của cơ 

quan có thẩm quyền vì cho rằng đã xâm 

phạm đến quyền sở hữu hợp pháp của 

người vợ.  

Có nhiều quan điểm cho rằng vợ 

chồng phải có nghĩa vụ liên đới đối với tài 

sản thuộc sở hữu chung, do vậy yêu cầu 

khởi kiện của người vợ là không có căn cứ 

bởi Luật hôn nhân và gia đình năm 2014 có 

các quy định sau: 

“Điều 27. Trách nhiệm liên đới của 

vợ, chồng 

1. Vợ, chồng chịu trách nhiệm liên 

đới đối với giao dịch do một bên thực hiện 

quy định tại khoản 1 Điều 30 hoặc giao 
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dịch khác phù hợp với quy định về đại diện 

tại các điều 24, 25 và 26 của Luật này. 

2. Vợ, chồng chịu trách nhiệm liên 

đới về các nghĩa vụ quy định tại Điều 37 

của Luật này.” 

“Điều 30. Quyền, nghĩa vụ của vợ, 

chồng trong việc đáp ứng nhu cầu thiết yếu 

của gia đình 

1. Vợ, chồng có quyền, nghĩa vụ thực 

hiện giao dịch nhằm đáp ứng nhu cầu thiết 

yếu của gia đình.” 

“Điều 37. Nghĩa vụ chung về tài sản 

của vợ chồng 

Vợ chồng có các nghĩa vụ chung về 

tài sản sau đây: 

… 

2. Nghĩa vụ do vợ hoặc chồng thực 

hiện nhằm đáp ứng nhu cầu thiết yếu của 

gia đình; 

3. Nghĩa vụ phát sinh từ việc chiếm 

hữu, sử dụng, định đoạt tài sản chung; 

...” 

Như vậy, việc người chồng thực hiện 

quyền chiếm hữu, quyền sử dụng tài sản 

chung của vợ chồng của mình để có hành 

vi phạm pháp luật, phải chịu các hình thức 

xử lý vi phạm hành chính, nên vợ chồng 

phải có nghĩa vụ chung đối với tài sản theo 

Điều 37 Luật Hôn nhân và gia đình. Từ đó 

vợ chồng phải chịu trách nhiệm liên đới 

theo khoản 2 của Điều 27 Luật Hôn nhân 

và gia đình. Hơn nữa, hành vi buôn bán ma 

túy của người chồng xuất phát từ nhu cầu 

nhằm cải thiện cuộc sống của cả gia đình, 

đáp ứng những nhu cầu thiết yếu nên cũng 

                                              
6 Theo Quyền sở hữu – góc nhìn từ pháp luật về xử 

phạt vi phạm hành chính của Th.s Nguyễn Hoàng Việt 

thuộc trường hợp tại khoản 1 Điều 27 nêu 

trên.  

Tuy nhiên trên thực tế, Tòa án nhân 

dân một số địa phương đã tuyên hủy toàn 

bộ hoặc một phần quyết định xử phạt vi 

phạm hành chính (đối với nội dung liên 

quan đến áp hình thức xử phạt tịch thu 

phương tiện vi phạm hành chính) với lý do: 

Phương tiện đó lại là tài sản chung của vợ 

chồng, hình thành trong thời kỳ hôn nhân; 

người vợ hoặc chồng (không điều khiển 

phương tiện) không biết việc người kia sử 

dụng phương tiện vào việc vi phạm hành 

chính nên không có lỗi trong việc thực hiện 

hành vi vi phạm hành chính; việc áp dụng 

hình thức xử phạt tịch thu phương tiện là 

ảnh hưởng đến quyền và lợi ích hợp pháp 

của người vợ hoặc chồng (không điều 

khiển phương tiện).6 

Phương hướng xét xử trên cho thấy 

Cơ quan tiến hành tố tụng đã xem xét trên 

phương diện bảo vệ tối đa quyền và lợi ích 

của các chủ thể có quyền sở hữu đối với tài 

sản. Nhưng liệu những phán quyết như thế 

này có tạo nên một tiền lệ mà các chủ thể 

có thể dựa vào đó để trốn tránh các hình 

thức xử lí hành chính. Từ đó, để thực hiện 

các hành vi vi phạm, nhằm hạn chế các rủi 

ro khi bị bắt phạt, các chủ thể đã thực hiện 

thủ tục đăng ký tài sản cho cả hai vợ chồng 

hoặc cho rằng tài sản hình thành trong thời 

gian hôn nhân mà người còn lại không biết 

hành vi vi phạm của vợ hoặc chồng. 

Trên tình hình thực tiễn đó, tác giả 

liên hệ đến việc chia tài sản khi ly hôn, khi 

đó tài sản chung của vợ chồng được chia 

đôi có tính đến các yêu tố quy định tại 

khoản 2 Điều 59 Luật hôn nhân và gia đình. 

Để tránh tình trạng kiện tụng tại tòa án về 

(Cục Quản lý xử lý vi phạm hành chính và theo dõi thi 

hành pháp luật, Bộ Tư pháp) 
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vấn đề xâm phạm quyền sở hữu, tại sao 

không thể có trường hợp ngoại lệ cho hình 

thức xử phạt tịch thu khi tài sản bị tịch thu 

thuộc sở hữu của nhiều người. Theo đó, tài 

sản có thể bị tịch thu được định giá và cơ 

quan có thẩm quyền sẽ tịch thu số tiền theo 

tỷ lệ sở hữu của người vi phạm đối với tài 

sản đó. Điều này sẽ đảm bảo được tính răn 

đe đối với người vi phạm, đồng thời bảo vệ 

quyền đối với những chủ thể có quyền sở 

hữu tài sản bị tịch thu. 

Tịch thu tài sản thế chấp 

A sử dụng xe ô tô cá nhân của mình 

để vận chuyển ma túy và bị phát hiện. Theo 

đó phương tiện để thực hiện hành vi vi 

phạm của A là xe ô tô đã sử dụng để vận 

chuyển chất ma túy bị cơ quan có thẩm 

quyền ra quyết định tịch thu theo quy định 

tại khoản 6 Điều 21 Nghị định 

167/2013/NĐ-CP. Tuy nhiên xe ô tô đó đã 

được A thế chấp tại ngân hàng X để bảo 

đảm khoản vay. 

Thực tế có những trường hợp, Tòa án 

xác định tài sản được thế chấp tại Ngân 

hàng hợp lệ nhưng việc thế chấp không làm 

mất đi quyền sở hữu của người có hành vi 

vi phạm nên vẫn đủ điều kiện tịch thu. Phán 

quyết này đã đẩy Ngân hàng vào những rủi 

ro tài chính kể cả khi họ thực hiện giao dịch 

không trái với pháp luật, thỏa thuận bảo 

đảm tài sản của khoản vay mang tính chất 

dân sự trở nên vô nghĩa. 

Có trường hợp cho rằng, Ngân hàng, 

là “bên thứ ba ngay tình” giữa mối quan hệ 

giữa Nhà nước và người có hành vi vi 

phạm, cần được bảo vệ. Điều 317 Bộ luật 

dân sự 2015 đã quy định Thế chấp tài sản 

là việc một bên dùng tài sản thuộc sở hữu 

của mình để bảo đảm thực hiện nghĩa vụ và 

không giao tài sản cho bên kia, tài sản thế 

chấp do bên thế chấp giữ hoặc các bên có 

thể thỏa thuận giao tài sản cho bên thứ ba 

giữ tài sản. 

Khoản 8 Điều 320 của Bộ luật dân sự 

có quy định về một trong các nghĩa vụ của 

bên thế chấp như sau: “Không được bán, 

thay thế, trao đổi, tặng cho tài sản thế 

chấp, trừ trường hợp quy định tại khoản 4 

và khoản 5 Điều 321 của Bộ luật này.” Như 

vậy, quyền định đoạt của bên thế chấp đã 

bị hạn chế, dẫn đến quyền sở hữu tài sản 

của bên thế chấp lúc này không còn toàn 

vẹn theo Điều 158 của Bộ luật dân sự nữa. 

Hơn nữa khoản 7 Điều 323 Bộ luật dân sự 

cũng quy định về quyền của bên nhận thế 

chấp như sau: “Xử lý tài sản thế chấp khi 

thuộc trường hợp quy định tại Điều 299 

của Bộ luật này.” . Theo đó, mặc dù không 

có quyền sở hữu đối với tài sản nhưng bên 

nhân thế chấp có quyền định đoạt đối với 

tài sản khi bên thế chấp không thực hiện 

đúng nghĩa vụ. 

Do vậy, nhằm đảm bảo quyền lợi 

chính đáng của Ngân hàng, quan điểm này 

đề xuất gia hạn việc tịch thu bằng hình thức 

tạm giữ tài sản cho đến khi hợp đồng thế 

chấp giữa A và Ngân hàng X đến hạn thanh 

lý. Lúc này nếu A chưa thanh toán xong 

khoản vay, cơ quan có thẩm quyền giao tài 

sản cho Ngân hàng thực hiện bán đấu giá 

để thu hồi số tiền A đang còn nợ. Số tiền 

còn lại sau khi trừ tiền vay, lãi và chi phí 

bán đấu giá cho Ngân hàng thì bị tịch thu, 

xung vào ngân sách Nhà nước. 
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Qua phân tích, tác giả có đồng quan 

điểm với ý kiến thứ hai. Điều này vừa đảm 

bảo đến quyền lợi của các chủ thể liên quan 

đến tài sản bị tịch thu, vừa đảm bảo quyền 

lợi của nhà nước và sự toàn vẹn chức năng 

của quy phạm pháp luật về tịch thu. 

Tịch thu tài sản của người thực 

hiện hành vi vi phạm nhưng không có 

chủ đích  

A thuê B chở hàng hóa từ Bắc vào 

Nam, phương tiện vận chuyển là xe ô tô tải 

thuộc sở hữu của B. Các bên thỏa thuận chở 

hàng hóa tiêu dùng nhưng A có lén giấu ma 

túy trong các lô hàng yêu cầu vận chuyển 

mà B không biết. Trên đường vào Nam, B 

bị cho dừng xe kiểm tra thì cơ quan chức 

năng phát hiện có ma túy trên xe ô tô tải 

của B. Theo đó xe ô tô tải của B bị cơ quan 

có thẩm quyền ra quyết định tịch thu theo 

quy định tại khoản 6 Điều 21 Nghị định 

167/2013/NĐ-CP. 

Đã có quan điểm cho rằng, B phải 

chịu trách nhiệm khi bị xử lý vi phạm hành 

chính tịch thu tài sản. Bởi khoản 1 Điều 535 

Bộ luật dân sự 2015 quy định về quyền của 

bên vận chuyển như sau: “Kiểm tra sự xác 

thực của tài sản, của vận đơn hoặc chứng 

từ vận chuyển tương đương khác.”. Như 

vậy bên vận chuyển đã được trao quyền để 

kiểm tra sự xác thực của tài sản. Việc B 

không kiểm tra tài sản trước khi vận chuyển 

đã tự mình tước đi quyền lợi của mình. Do 

vậy B phải chịu hoàn toàn trách nhiệm 

trước pháp luật đối với hành vi vận chuyển 

chất ma túy. 

Tuy nhiên quan điểm ngược lại xác 

định đến yếu tố lỗi. Trong trường hợp này, 

B hoàn toàn không biết và không buộc phải 

biết về tình trạng pháp lý của tài sản mình 

vận chuyển vì việc kiểm tra tính xác thực 

của tài sản là quyền chứ không phải nghĩa 

vụ. Như vậy bên vận chuyển là B không có 

lỗi trong trường hợp này. Mà theo quy định 

tại Điều 29 Luật xử lý vi phạm hành chính 

2012: “Tịch thu tang vật, phương tiện vi 

phạm hành chính … được áp dụng đối với 

vi phạm hành chính nghiêm trọng do lỗi cố 

ý của cá nhân, tổ chức”. Do đó B không 

phải chịu hình thức xử phạt tịch thu tài sản 

đối với phương tiện vận chuyển. 

Trên thực tế việc xác định bên vận 

chuyển có biết tài sản vận chuyển là gì hay 

không rất khó, căn cứ chứng minh cũng 

không rõ ràng. Vậy nếu hợp đồng vận 

chuyển không thể hiện rõ trách nhiệm của 

mỗi bên về hàng hóa vận chuyển thì đa số 

Tòa án giải quyết tranh chấp theo quan 

điểm đầu tiên. Giaỉ pháp trong trường hợp 

này chỉ có thể băt nguồn từ giai đoạn ký kết 

hợp đồng vận chuyển. Bên vận chuyển cần 

phải lường hết mọi rủi ro trước khi nhận 

vận chuyển hàng hóa, cần phải có ràng 

buộc trách nhiệm của các bên để khi xảy tra 

tình huống vi phạm hành chính không 

mong muốn, từ đó có cơ sở để xác định lỗi 

và chủ thể của hành vi vi phạm. 

Trên đây là ba ví dụ cụ thể cho những 

bất cập còn tồn tại trong vấn đề xử lý hành 

chính có áp dụng việc tịch thu tài sản. 

Trước thực tiễn đó còn có những quan điểm 

áp dụng pháp luật khác nhau, mỗi quan 

điểm đều căn cứ dựa trên các quy định pháp 

luật hiện hành, nên sự áp dụng pháp luật 

của các cơ quan có thẩm quyền cũng xảy ra 
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khác nhau trên lãnh thổ Việt Nam. Vì vậy, 

từ thực tiễn đó, cơ quan lập pháp nên xác 

định lại mục tiêu hướng đến của hình thức 

xử phạt tịch thu tài sản trong xử lý vi phạm 

hành chính là gì, từ đó xây dựng thêm các 

trường hợp ngoại lệ hoặc có hướng dẫn chi 

tiết để việc áp dụng pháp luật được đồng 

bộ, và quyền sở hữu tài sản của chủ sở hữu 

và các chủ thể có liên quan khác được tôn 

trọng và bảo vệ. Đúng theo khoản 3 Điều 

51 của Hiến pháp 2013: “Tài sản hợp pháp 

của cá nhân, tổ chức đầu tư, sản xuất, kinh 

doanh được pháp luật bảo hộ và không bị 

quốc hữu hóa”. 

DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 

1. Quốc hội, Hiến pháp 2013; 

2. Quốc hội, Bộ luật dân sự số 

91/2015/QH13 ngày 24/11/2015; 

3. Chính phủ, Luật xử lý vi phạm hành 

chính số 15/2012/QH13 ngày 20/6/2020; 

4. Th.S Nguyễn Hoàng Việt, “Quyền sở hữu 

– góc nhìn từ pháp luật về xử phạt vi phạm 

hành chính”, Tạp chí tòa án nhân dân điện tử. 

 

  



PHẦN II. 
PHÁP LUẬT & THỰC TIỄN

B Ả N  T I N  D I Ễ N  Đ À N  N G H Ề  L U Ậ T
S ố  2 0  -  T h á n g  1 1 . 2 0 2 0

Tại sao phải mua .. .  bảo hiểm xe máy?
Thi công xây dựng gây thiệt hại  cho người
đi đường thì  phải bồi  thường thế nào?
Thành viên Hội đồng quản trị  trong công
ty cổ phần cần đáp ứng điều kiện gì?

1.
2.

3.
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I. TẠI SAO PHẢI MUA … BẢO 

HIỂM XE MÁY? 

 

Tình huống pháp lý 

Em vừa bị công an bắt xe máy và phạt 

vì không có bảo hiểm xe máy. Từ khi đi xe 

máy em chưa mua bảo hiểm xe máy lần 

nào. Quý Công ty cho em hỏi tại sao phải 

mua bảo hiểm xe máy? Kèm căn cứ pháp 

lý ạ. Em cảm ơn nhiều. 

Trả lời: 

Cảm ơn Quý khách đã tin tưởng và 

gửi câu hỏi đến Công ty Luật FDVN 

(“FDVN”), sau khi tìm hiểu các quy định 

pháp luật, chúng tôi có những thông tin trao 

đổi sau: 

[1] Nguyên tắc tham gia bảo hiểm 

xã hội 

Tại khoản 2 Điều 58 Luật Giao thông 

đường bộ 2008 có quy định, người lái xe 

điều khiển phương tiện phải mang theo các 

giấy tờ sau: 

a) Đăng ký xe; 

b) Giấy phép lái xe đối với người điều 

khiển xe cơ giới; 

c) Giấy chứng nhận kiểm định an toàn 

kỹ thuật và bảo vệ môi trường đối với các 

xe cơ giới có quy định. 

d) Giấy chứng nhận bảo hiểm trách 

nhiệm dân sự của chủ xe cơ giới. 

Đồng thời tại Điều 4 Thông tư số 

22/2016/TT-BTC quy định về Quy tắc, 

điều khoản, biểu phí và mức trách nhiệm 

bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự của 

chủ xe cơ giới thì: 

“Điều 4. Nguyên tắc tham gia bảo 

hiểm 

1. Chủ xe cơ giới tham gia giao 

thông trên lãnh thổ nước Cộng hòa xã hội 

chủ nghĩa Việt Nam phải tham gia bảo 

hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự của 

chủ xe cơ giới theo quy định tại Thông tư 

này và các quy định khác của pháp luật 

có liên quan. 

2. Chủ xe cơ giới không được đồng 

thời tham gia hai hợp đồng bảo hiểm bắt 

buộc trách nhiệm dân sự trở lên cho cùng 

một xe cơ giới. 

3. Ngoài việc tham gia hợp đồng bảo 

hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự, chủ xe 

cơ giới có thể thoả thuận với doanh nghiệp 

bảo hiểm để tham gia hợp đồng bảo hiểm 

tự nguyện”. 

Với các quy định nêu trên thì khi 

tham gia giao thông, chủ xe cơ giới cần 

tham gia và phải có Giấy chứng nhận bảo 

hiểm trách nhiệm dân sự của chủ xe cơ giới 

 [2] Quyền và nghĩa vụ khi tham gia 

bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự 

của chủ xe cơ giới 

Thứ nhất, về quyền của chủ xe cơ 

giới: Điều 16 Thông tư số 22/2016/TT-

BTC quy định: 

1. Được lựa chọn doanh nghiệp bảo 

hiểm để tham gia bảo hiểm bắt buộc trách 

nhiệm dân sự của chủ xe cơ giới. 
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2. Yêu cầu doanh nghiệp bảo hiểm 

giải thích, cung cấp các thông tin liên quan 

đến việc giao kết, thực hiện và huỷ bỏ hợp 

đồng bảo hiểm. 

3. Trường hợp có sự thay đổi những 

yếu tố làm cơ sở để tính phí bảo hiểm dẫn 

đến giảm các rủi ro được bảo hiểm, có 

quyền yêu cầu doanh nghiệp bảo hiểm 

giảm mức phí bảo hiểm phù hợp cho thời 

gian còn lại của hợp đồng bảo hiểm. 

4. Yêu cầu doanh nghiệp bảo hiểm bồi 

thường nhanh chóng, đầy đủ và kịp thời 

theo hợp đồng bảo hiểm. 

5. Chủ xe cơ giới là đơn vị sản xuất 

kinh doanh, phí bảo hiểm được tính vào chi 

phí hoạt động kinh doanh; chủ xe cơ giới 

là cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp 

của Nhà nước, phí bảo hiểm được bố trí 

trong kinh phí hoạt động thường xuyên của 

cơ quan, đơn vị. 

6. Các quyền khác theo quy định của 

pháp luật.” 

Thứ hai, về nghĩa vụ của chủ xe cơ 

giới: Điều 17 Thông tư số 22/2016/TT-

BTC quy định: 

“Điều 17. Nghĩa vụ của chủ xe cơ 

giới 

1. Phải tham gia và thanh toán đầy đủ 

phí bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự 

của chủ xe cơ giới theo quy định tại Thông 

tư này và các quy định của pháp luật có liên 

quan. Khi mua bảo hiểm, chủ xe cơ giới 

phải cung cấp đầy đủ và trung thực những 

nội dung đã được quy định trong Giấy 

chứng nhận bảo hiểm. 

2. Tạo Điều kiện thuận lợi để doanh 

nghiệp bảo hiểm xem xét tình trạng xe 

trước khi cấp Giấy chứng nhận bảo hiểm. 

3. Trường hợp có sự thay đổi về Mục 

đích sử dụng xe dẫn đến tăng hoặc giảm 

các rủi ro được bảo hiểm, chủ xe cơ giới 

phải kịp thời thông báo cho doanh nghiệp 

bảo hiểm để áp dụng mức phí bảo hiểm phù 

hợp cho thời gian còn lại của hợp đồng bảo 

hiểm. 

4. Chủ xe cơ giới phải luôn mang theo 

Giấy chứng nhận bảo hiểm còn hiệu lực khi 

tham gia giao thông, xuất trình giấy tờ này 

khi có yêu cầu của lực lượng cảnh sát giao 

thông và cơ quan chức năng có thẩm quyền 

khác theo quy định của pháp luật. 

5. Tuân thủ các quy định về đảm bảo 

an toàn giao thông đường bộ. 

6. Khi tai nạn giao thông xảy ra, chủ 

xe cơ giới phải có trách nhiệm: 

a) Thông báo ngay cho doanh nghiệp 

bảo hiểm để phối hợp giải quyết, tích cực 

cứu chữa, hạn chế thiệt hại về người và tài 

sản, bảo vệ hiện trường tai nạn đồng thời 

thông báo cho cơ quan công an hoặc chính 

quyền địa phương nơi gần nhất. 

b) Không được di chuyển, tháo gỡ 

hoặc sửa chữa tài sản khi chưa có ý kiến 

chấp thuận của doanh nghiệp bảo hiểm; 

trừ trường hợp cần thiết để đảm bảo an 

toàn, đề phòng hạn chế thiệt hại về người 

và tài sản hoặc phải thi hành theo yêu cầu 

của cơ quan có thẩm quyền. 

c) Cung cấp các tài liệu trong Hồ sơ 

bồi thường quy định tại Khoản 1, Khoản 2, 

Khoản 3 và Điểm c Khoản 5 Điều 14 

(trường hợp doanh nghiệp bảo hiểm thực 

hiện sửa chữa, khắc phục thiệt hại thì chủ 

xe cơ giới không phải cung cấp tài liệu quy 

định tại Điểm a Khoản 3 Điều 14 Thông tư 

này) và tạo Điều kiện thuận lợi cho doanh 

nghiệp bảo hiểm trong quá trình xác minh 

các tài liệu đó. Phối hợp với doanh nghiệp 
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bảo hiểm thu thập tài liệu theo quy định tại 

Điểm a Khoản 5 Điều 14 Thông tư này. 

7. Chủ xe cơ giới phải thông báo bằng 

văn bản cho doanh nghiệp bảo hiểm trong 

trường hợp xe cơ giới thuộc đối tượng được 

hủy bỏ hợp đồng bảo hiểm theo quy định 

tại Khoản 1 Điều 10 Thông tư này. 

8. Thông báo và trả tiền bồi thường 

cho người bị tai nạn số tiền họ được doanh 

nghiệp bảo hiểm trả đối với từng trường 

hợp thiệt hại về người theo đúng mức bồi 

thường quy định tại Phụ lục 6 ban hành 

kèm theo Thông tư này. 

9. Các trách nhiệm khác theo quy 

định của pháp luật.” 

Trên đây là ý kiến tư vấn của FDVN 

liên quan đến yêu cầu tư vấn của Quý 

khách trên cơ sở nghiên cứu các quy định 

pháp luật. Hy vọng ý kiến tư vấn của 

FDVN sẽ hữu ích cho Quý khách.  

Theo Nguyễn Thị Thanh Thanh Trà 

Công ty Luật FDVN 

 

II. THI CÔNG XÂY DỰNG GÂY 

THIỆT HẠI CHO NGƯỜI ĐI ĐƯỜNG 

THÌ PHẢI BỒI THƯỜNG THẾ NÀO? 

Tình huống pháp lý 

Nhà của tôi đang xây dựng, tôi có 

thuê 4 người thợ làm cho tôi, nay có một 

người đi đường đi qua đó thì chẳng may có 

1 người thợ làm rơi viên gạch từ tầng 3 

xuống đầu người đi đường đó, khiến người 

đi đường đó bị thương và đang phải điều trị 

suốt 1 tuần nay. Vậy Quý công ty cho tôi 

hỏi trong trường hợp này thì việc bồi 

thường sẽ được tiến hành như thế nào? 

Trả lời: 

Cảm ơn Qúy Khách đã gửi câu hỏi 

đến Công ty Luật FDVN (FDVN). Đối với 

các yêu cầu tư vấn của Qúy Khách, sau khi 

nghiên cứu các quy định pháp luật liên 

quan, FDVN có một số trao đổi như sau: 

 

Theo Điều 605 Bộ luật dân sự 2015 

quy định về bồi thường thiệt hại do nhà 

cửa, công trình xây dựng khác gây ra, theo 

đó việc bồi thường sẽ được xác định như 

sau: “Chủ sở hữu, người chiếm hữu, người 

được giao quản lý, sử dụng nhà cửa, công 

trình xây dựng khác phải bồi thường thiệt 

hại do nhà cửa, công trình xây dựng khác 

đó gây thiệt hại cho người khác. 

Khi người thi công có lỗi trong việc 

để nhà cửa, công trình xây dựng khác gây 

thiệt hại thì phải liên đới bồi thường.” 

Trong trường hợp này thì việc bồi 

thường sẽ được tiến hành như sau: Vì đây 

là ngôi nhà thuộc quyền sở hữu của Quý 

khách (Quý khách là chủ sở hữu của ngôi 

nhà đó), nên khi đang xây dựng nhà ở, 

khiến người đi đường bị thương thì Quý 

khách là chủ sở hữu của ngôi nhà đó thì 

Quý khách phải bồi thường thiệt hại do nhà 

cửa của mình gây ra thiệt hại này khiến 

người đi đường bị thương là do một người 

thợ đã làm rơi một viên gạch xuống đầu 

người đi đường, ở đây xét về lỗi thì lỗi ở 
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đây thuộc về người thợ đó vì đã không cẩn 

trọng trong công việc của họ, nên theo Điều 

605 Bộ luật dân sự 2015 quy định: “Khi 

người thi công có lỗi trong việc để nhà cửa, 

công trình xây dựng khác gây thiệt hại thì 

phải liên đới bồi thường” 

Như vậy, khi người đi đường bị 

thương và đang phải nằm viện điều trị thì ở 

trường hợp này thì người thợ đó và Quý 

khách sẽ phải cùng nhau liên đới bồi 

thường thiệt hại cho người đi đường. 

Xác định thiệt hại so sức khỏe của 

người đi đường bị xâm phạm thì người thợ 

đó và Quý khách sẽ phải bồi thường như 

sau theo quy định tại Điều 590 Bộ luật dân 

sự như sau: 

“1. Thiệt hại do sức khỏe bị xâm 

phạm bao gồm: 

a) Chi phí hợp lý cho việc cứu chữa, 

bồi dưỡng, phục hồi sức khỏe và chức năng 

bị mất, bị giảm sút của người bị thiệt hại; 

b) Thu nhập thực tế bị mất hoặc bị 

giảm sút của người bị thiệt hại; nếu thu 

nhập thực tế của người bị thiệt hại không 

ổn định và không thể xác định được thì áp 

dụng mức thu nhập trung bình của lao 

động cùng loại; 

c) Chi phí hợp lý và phần thu nhập 

thực tế bị mất của người chăm sóc người bị 

thiệt hại trong thời gian điều trị; nếu người 

bị thiệt hại mất khả năng lao động và cần 

phải có người thường xuyên chăm sóc thì 

thiệt hại bao gồm cả chi phí hợp lý cho việc 

chăm sóc người bị thiệt hại; 

d) Thiệt hại khác do luật quy định. 

2. Người chịu trách nhiệm bồi thường 

trong trường hợp sức khỏe của người khác 

bị xâm phạm phải bồi thường thiệt hại theo 

quy định tại khoản 1 Điều này và một 

khoản tiền khác để bù đắp tổn thất về tinh 

thần mà người đó gánh chịu. Mức bồi 

thường bù đắp tổn thất về tinh thần do các 

bên thỏa thuận; nếu không thỏa thuận được 

thì mức tối đa cho một người có sức khỏe 

bị xâm phạm không quá năm mươi lần mức 

lương cơ sở do Nhà nước quy định.” 

Trên đây là ý kiến tư vấn của FDVN 

liên quan đến yêu cầu tư vấn của Qúy 

Khách trên cơ sở nghiên cứu các quy định 

pháp luật. Hy vọng ý kiến tư vấn của 

FDVN sẽ hữu ích cho Qúy Khách. 

Theo Nguyễn Thị Lan Anh  

Công ty Luật FDVN 

 

III. THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG 

QUẢN TRỊ TRONG CÔNG TY CỔ 

PHẦN CẦN ĐÁP ỨNG CÁC ĐIỀU 

KIỆN GÌ? 

 

Tình huống pháp lý 

Công ty tôi đang thảo luận về việc sẽ 

đưa một người nước ngoài có trình độ 

chuyên môn cao trong lĩnh vực sản xuất 

kinh doanh của mình nhưng với trị trí là 

thành viên hội đồng quản trị có tham gia 

điều hành công ty. Công ty tôi là công ty cổ 

phẩn chuyên sản xuất về mặt hàng gia dụng 

cao cấp. Vậy mong Quý Công ty Luật 
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FDVN (FDVN) có thể tư vấn cho tôi về các 

điều kiện mà người nước ngoài này cần đáp 

ứng là gì? Tôi có cần phải làm thủ tục xin 

cấp giấy phép lao động cho người này hay 

không? Mong Luật sư tư vấn giúp tôi. Tôi 

xin chân thành cảm ơn! 

Trả lời: 

Cảm ơn Qúy Khách đã gửi câu hỏi 

đến Công ty Luật FDVN (FDVN). Đối với 

các yêu cầu tư vấn của Qúy Khách, sau khi 

nghiên cứu các quy định pháp luật liên 

quan, FDVN có một số trao đổi như sau: 

[1]. Điều kiện tuyển dụng lao động 

là công dân nước ngoài 

Căn cứ vào Điều 170 Bộ luật Lao 

động năm 2012 quy định về điều kiện tuyển 

dụng lao động là người nước ngoài như 

sau:  

“1. Doanh nghiệp, cơ quan, tổ chức, 

cá nhân, nhà thầu trong nước chỉ được 

tuyển lao động là công dân nước ngoài vào 

làm công việc quản lý, giám đốc điều hành, 

chuyên gia và lao động kỹ thuật mà lao 

động Việt Nam chưa đáp ứng được theo 

nhu cầu sản xuất, kinh doanh. 

2. Doanh nghiệp, cơ quan, tổ chức, cá 

nhân, nhà thầu nước ngoài trước khi tuyển 

dụng lao động là công dân nước ngoài vào 

làm việc trên lãnh thổ Việt Nam phải giải 

trình nhu cầu sử dụng lao động và được sự 

chấp thuận bằng văn bản của cơ quan nhà 

nước có thẩm quyền.” 

Ngoài ra, căn cứ vào Điều 169 Bộ luật 

Lao động năm 2012 thì điều kiện của lao 

động là công dân nước ngoài vào làm việc 

tại Việt Nam là:  

“1. Lao động là công dân nước ngoài 

vào làm việc tại Việt Nam phải có đủ các 

điều kiện sau đây: 

a) Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ; 

b) Có trình độ chuyên môn, tay nghề 

và sức khỏe phù hợp với yêu cầu công việc; 

c) Không phải là người phạm tội hoặc 

bị truy cứu trách nhiệm hình sự theo quy 

định của pháp luật Việt Nam và pháp luật 

nước ngoài; 

d) Có giấy phép lao động do cơ quan 

nhà nước có thẩm quyền của Việt Nam cấp, 

trừ các trường hợp theo quy định tại Điều 

172 của Bộ luật này. 

2. Lao động là công dân nước ngoài 

làm việc tại Việt Nam phải tuân theo pháp 

luật lao động Việt Nam, điều ước quốc tế 

mà Việt Nam là thành viên có quy định 

khác và được pháp luật Việt Nam bảo vệ.” 

Như vậy trong trường hợp công ty của 

Quý Khách muốn đưa người nước ngoài có 

trình độ chuyên môn về làm việc trong 

công ty của mình với vị trí là thành viên 

Hội đồng quản trị thì trước hết người lao 

động nước ngoài cần đấp ứng các điều kiện 

về người lao động nước ngoài như đã nêu.   

[2]. Điều kiện để trở thành thành 

viên Hội đồng quản trị đối với người 

nước ngoài 

Căn cứ vào Điều 151 Luật Doanh 

nghiệp năm 2014 quy định Người lao động 

nước ngoài cần đáp ứng những điều kiện để 

trở thành thành viên Hội đồng quản trị như 

sau: 

“Điều 151. Cơ cấu, tiêu chuẩn và 

điều kiện làm thành viên Hội đồng quản trị 

1. Thành viên Hội đồng quản trị phải 

có các tiêu chuẩn và điều kiện sau đây: 

a) Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ, 

không thuộc đối tượng không được quản lý 
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doanh nghiệp theo quy định tại khoản 2 

Điều 18 của Luật này; 

b) Có trình độ chuyên môn, kinh 

nghiệm trong quản lý kinh doanh của công 

ty và không nhất thiết phải là cổ đông của 

công ty, trừ trường hợp Điều lệ công ty quy 

định khác. 

c) Thành viên Hội đồng quản trị công 

ty có thể đồng thời là thành viên Hội đồng 

quản trị của công ty khác. 

2. Thành viên độc lập Hội đồng quản 

trị theo quy định tại điểm b khoản 1 Điều 

134 của Luật này có các tiêu chuẩn và điều 

kiện sau đây, trừ trường hợp pháp luật về 

chứng khoán có quy định khác: 

a) Không phải là người đang làm việc 

cho công ty, công ty con của công ty; không 

phải là người đã từng làm việc cho công ty, 

công ty con của công ty ít nhất trong 03 

năm liền trước đó. 

b) Không phải là người đang hưởng 

lương, thù lao từ công ty, trừ các khoản phụ 

cấp mà thành viên Hội đồng quản trị được 

hưởng theo quy định; 

c) Không phải là người có vợ hoặc 

chồng, cha đẻ, cha nuôi, mẹ đẻ, mẹ nuôi, 

con đẻ, con nuôi, anh ruột, chị ruột, em 

ruột là cổ đông lớn của công ty; là người 

quản lý của công ty hoặc công ty con của 

công ty; 

d) Không phải là người trực tiếp hoặc 

gián tiếp sở hữu ít nhất 1% tổng số cổ phần 

có quyền biểu quyết của công ty; 

đ) Không phải là người đã từng làm 

thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm 

soát của công ty ít nhất trong 05 năm liền 

trước đó. 

3. Thành viên độc lập Hội đồng quản 

trị phải thông báo với Hội đồng quản trị về 

việc không còn đáp ứng đủ điều kiện theo 

quy định tại khoản 2 Điều này và đương 

nhiên không còn là thành viên độc lập Hội 

đồng quản trị kể từ ngày không đáp ứng đủ 

điều kiện. Hội đồng quản trị phải thông báo 

trường hợp thành viên độc lập Hội đồng 

quản trị không còn đáp ứng đủ điều kiện tại 

cuộc họp Đại hội đồng cổ đông gần nhất 

hoặc triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông để 

bầu bổ sung hoặc thay thế thành viên độc 

lập Hội đồng quản trị đó trong thời hạn 06 

tháng kể từ ngày nhận được thông báo của 

thành viên độc lập Hội đồng quản trị có 

liên quan.” 

Như vậy, Quý Khách cần lưu tâm khi 

đưa người nước ngoài về làm việc tại công 

ty của Quý Khách trong vị trí là thành viên 

Hội đồng quản trị thì phải đáp ứng các điều 

kiện theo Luật Doanh nghiệp như đã nêu.  

[3]. Người nước ngoài có cần làm 

thủ tục xin cấp giấy phép lao động khi 

đảm nhiệm vị trí là thành viên Hội đồng 

quản trị trong công ty cổ phẩn hay 

không? 

Căn cứ vào Điều 172 Bộ Luật Lao 

động năm 2012 quy định về các trường hợp 

công dân nước ngoài làm việc tại Việt Nam 

không thuộc diện cấp giấy phép lao động 

có trường hợp người lao động nước ngoài 

là thành viên Hội đồng quản trị trong công 

ty cổ phẩn thì không thuộc diện cấp giấy 

phép lao động. 

Trên đây là ý kiến tư vấn của FDVN 

liên quan đến yêu cầu tư vấn của Qúy 

Khách trên cơ sở nghiên cứu các quy định 

pháp luật. Hy vọng ý kiến tư vấn của 

FDVN sẽ hữu ích cho Qúy Khách. 

Theo Đinh Thị Thông 

Công ty Luật FDVN 



PHẦN III. 
QUY ĐỊNH CẦN BIẾT

TỔNG HỢP 60 THỜI HẠN TRONG THỦ
TỤC VỀ HÔN NHÂN GIA ĐÌNH,  HỘ TỊCH

VÀ NUÔI CON NUÔI

B Ả N  T I N  D I Ễ N  Đ À N  N G H Ề  L U Ậ T
S ố  2 0  -  T h á n g  1 1 . 2 0 2 0
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Giấy phép xuất bản số 986/GP-STTTT do Sở Thông tin và Truyền thông thành
phố Đà Nẵng cấp ngày 07/10/2020 

Kỳ hạn xuất bản: 96 kỳ/năm | Số lượng: 100 bản/kỳ | Nơi in: Đà Nẵng

Chịu trách nhiệm xuất bản: Luật sư Lê Cao
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Feel free to go with the truth
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