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	 Những	 bất	 cập	 trong	 việc	 xác	 định	
tranh	chấp	dân	sự	hay	tranh	chấp	kinh	doanh	
thương	mại

3.

           Tình	huống	pháp	lý:	Nợ	tiền	sử	dụng	đất	có	được	tặng	cho	đất?

							Tình	huống	pháp	lý.	Trợ	cấp	thôi	việc	cho	người	lao	động	nước	ngoài
Giám đốc điều hành của Công ty tôi là người nước ngoài. Sau 20 tháng kể từ ngày bắt 

đầu làm việc, bao gồm cả thời gian thử việc, đi tập huấn, nghỉ cách ly do bị nhiễm COVID-19, 
vì một vài lý do Giám đốc điều hành và Công ty tôi thỏa thuận chấm dứt hợp đồng lao động. 
Vậy Công ty có phải trả trợ cấp thôi việc cho vị Giám đốc điều hành này hay không (vị giám 
đốc điều hành này là người nước ngoài nên không đóng bảo hiểm thất nghiệp)? Điều kiện và 
mức chi trả nếu có là như thế nào? Rất mong sự trợ giúp từ phía Luật sư FDVN.

							Tình	huống	pháp	lý.	Tạm	hoãn	thực	hiện	hợp	đồng	lao	động	để	thực	hiện	nghĩa	
vụ	quân	sự

Hiện tại em đang làm việc tại một doanh nghiệp thì nhận được lệnh triệu tập thực hiện 
nghĩa vụ quân sự của chính quyền địa phương nơi cư trú. Xin hỏi Luật sư FDVN trong trường 
hợp này, doanh nghiệp sẽ tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động hay có quyền chấm dứt hợp 
đồng lao động với em để tuyển dụng người mới thay thế?

													Giấy	tờ	chứng	minh	tình	trạng	hôn	nhân	của	công	dân	45	quốc	gia	sử	dụng	để	đăng	ký	
kết	hôn	tại	Việt	Nam.

13.
14.   

15.

17.

Trong tố tụng dân sự, xác định đúng quan hệ 
tranh chấp có ý nghĩa quan trọng trong việc xác định 
đúng thẩm quyền của Tòa án, nghĩa vụ nộp tạm ứng 
án phí, án phí, thủ tục tiền tố tụng, thời hiệu khởi kiện, 
quyền nghĩa vụ của đương sự... Tuy nhiên, trong một 
số trường hợp việc xác định quan hệ tranh chấp vẫn 
gặp nhiều bất cập, khó khăn, đặc biệt là xác định tranh 
chấp dân sự hay tranh chấp kinh doanh thương mại. 
Chính vì vậy, bài viết này nhóm tác giả sẽ đi sâu phân 
tích quy định của pháp luật về tranh chấp dân sự và 
tranh chấp kinh doanh thương mại, chỉ rõ những bất 
cập trong việc xác định tranh chấp dân sự, tranh chấp 
kinh doanh thương mại trong pháp luật về tố tụng dân 

sự hiện hành từ đó đưa ra những kiến nghị nhằm góp phần hoàn thiện quy định của pháp luật 
Việt Nam trong việc xác định quan hệ tranh chấp.
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TÓM TẮT:
Trong tố tụng dân sự, xác định đúng quan hệ tranh chấp có ý nghĩa quan trọng trong 

việc xác định đúng thẩm quyền của Tòa án, nghĩa vụ nộp tạm ứng án phí, án phí, thủ tục 
tiền tố tụng, thời hiệu khởi kiện, quyền nghĩa vụ của đương sự... Tuy nhiên, trong một số 
trường hợp việc xác định quan hệ tranh chấp vẫn gặp nhiều bất cập, khó khăn, đặc biệt là 
xác định tranh chấp dân sự hay tranh chấp kinh doanh thương mại. Chính vì vậy, bài viết 
này nhóm tác giả sẽ đi sâu phân tích quy định của pháp luật về tranh chấp dân sự và tranh 
chấp kinh doanh thương mại, chỉ rõ những bất cập trong việc xác định tranh chấp dân sự, 
tranh chấp kinh doanh thương mại trong pháp luật về tố tụng dân sự hiện hành từ đó đưa 
ra những kiến nghị nhằm góp phần hoàn thiện quy định của pháp luật Việt Nam trong việc 
xác định quan hệ tranh chấp.

Từ khóa: Tranh chấp dân sự, tranh chấp kinh doanh thương mại, quan hệ pháp luật 
tranh chấp.

ABSTRACT:
In civil proceedings, the correct identification of the dispute relation is important 

in determining the jurisdiction of the Court, the obligation to pay court cost advances, 
court fees, pre-proceedings procedures, the time limits for initiating lawsuits, the rights 
and obligations of the involved parties... However, in some cases, the determination of 
the dispute relations still faces many difficulties, especially in determining whether it is 
civil dispute or trade dispute. Therefore, in this article, the authors will deeply analyze the 
provisions of the law on civil disputes and trade disputes, pointing out the difficulties in 
determining civil and trade disputes according to the current civil procedure law, thereby 
making recommendations to contribute to improving the provisions of Vietnamese law in 
determining the dispute relations.

Keywords: Civil disputes, trade disputes, disputes relations.
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1.	Đặt	vấn	đề
Xác định quan hệ pháp luật trong giải 

quyết các tranh chấp là hoạt động của Tòa 
án trong việc đối chiếu, so sánh giữa yêu 
cầu của đương sự với quy định của pháp 
luật để xác định loại quan hệ tranh chấp 
nhằm giải quyết vụ án. Thông thường, Tòa 
án sẽ căn cứ vào việc đương sự yêu cầu giải 
quyết vấn đề gì, cùng những tình tiết, chứng 
cứ đương sự cung cấp để xác định bản chất, 
nội dung của vụ án và xác định quan hệ 
pháp luật tương ứng. Hoạt động này không 
chỉ có ý nghĩa nhằm đảm bảo cơ quan tố 
tụng xác định đúng thẩm quyền, phạm vi 
xét xử mà còn là cơ sở để Tòa án lựa chọn 
pháp luật để xác định án phí, thời hiệu khởi 
kiện,… Do đó, đây là hoạt động quan trọng 
cần lưu ý đối với cả các cơ quan xét xử cũng 
như các đương sự trong vụ trong chấp. Tuy 
nhiên, việc xác định quan hệ tranh chấp trên 
thực tế là vấn đề không đơn giản, đặc biệt là 
trong giai đoạn hiện nay khi các tranh chấp 
phát sinh ngày càng đa dạng và Bộ luật Tố 
tụng dân sự năm 2015 cũng quy định tòa án 
có thẩm quyền giải quyết các vụ việc dân sự 
ngay cả trong trường hợp chưa có điều luật 
áp dụng. Thực tiễn xét xử cho thấy các quan 
hệ pháp luật tranh chấp trong tố tụng dân sự 
rất phong phú, đa dạng về chủ thể, khách 
thể, nội dung và mối quan hệ tranh chấp, 
cộng với việc một số quy định pháp luật liên 
quan chưa rõ ràng hay chồng chéo đã dẫn 
đến việc xác định quan hệ pháp luật trong 
giải quyết tranh chấp của một số Tòa án còn 
chưa thống nhất và chưa chính xác. Các bất 
cập trong vấn đề này có thể thấy rõ nhất 
qua các vụ tranh chấp mà các Tòa án gặp 

khó khăn trong việc xác định là tranh chấp 
dân sự hay tranh chấp kinh doanh, thương 
mại. Việc xác định không thống nhất, không 
chính xác quan hệ tranh chấp có thể dẫn đến 
một vụ án bị xét xử với nhiều thủ tục và kết 
quả khác nhau làm cho việc giải quyết vụ án 
kéo dài, gây hao tốn thời gian, chi phí cho 
cơ quan xét xử và đương sự, làm ảnh hưởng 
đến quyền lợi công dân và hiệu quả áp dụng 
pháp luật. Do đó, bài viết tập trung nêu tình 
hình thực tiễn, các bất cập trong việc xác 
định quan hệ pháp luật là tranh chấp dân sự 
hay tranh chấp kinh doanh thương mại và 
nêu một số kiến nghị có liên quan đến vấn 
đề này nhằm góp phần hoàn thiện quy định 
của pháp luật tố tụng dân sự Việt Nam cũng 
như việc thực thi pháp luật được hiệu quả 
hơn.

2.	Khái	quát	quy	định	của	pháp	luật	
về	xác	định	tranh	chấp	dân	sự	và	tranh	
chấp	kinh	doanh	thương	mại

Pháp luật hiện hành không quy định 
cụ thể hay hướng dẫn thế nào là tranh chấp 
dân sự và căn cứ xác định tranh chấp dân sự, 
tuy nhiên tại Điều 26 Bộ luật Tố tụng dân sự 
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2015 đã liệt kê ra hàng loạt tranh chấp dân 
sự thuộc thẩm quyền giải quyết của Tòa án 
như: Tranh chấp về quốc tịch Việt Nam giữa 
cá nhân với cá nhân; Tranh chấp về quyền 
sở hữu và các quyền khác đối với tài sản; 
Tranh chấp về giao dịch dân sự, hợp đồng 
dân sự; Tranh chấp về quyền sở hữu trí tuệ, 
chuyển giao công nghệ, trừ trường hợp quy 
định tại khoản 2 Điều 30 của Bộ luật Tố tụng 
dân sự 2015; Tranh chấp về thừa kế tài sản; 
Tranh chấp về bồi thường thiệt hại ngoài 
hợp đồng; Tranh chấp về bồi thường thiệt 
hại do áp dụng biện pháp ngăn chặn hành 
chính không đúng theo quy định của pháp 
luật về cạnh tranh, trừ trường hợp yêu cầu 
bồi thường thiệt hại được giải quyết trong 
vụ án hành chính; Tranh chấp về khai thác, 
sử dụng tài nguyên nước, xả thải vào nguồn 
nước theo quy định của Luật tài nguyên 
nước; Tranh chấp đất đai theo quy định của 
pháp luật về đất đai; tranh chấp về quyền 
sở hữu, quyền sử dụng rừng theo quy định 
của Luật bảo vệ và phát triển rừng; Tranh 
chấp liên quan đến hoạt động nghiệp vụ báo 
chí theo quy định của pháp luật về báo chí; 
Tranh chấp liên quan đến yêu cầu tuyên bố 
văn bản công chứng vô hiệu; Tranh chấp 
liên quan đến tài sản bị cưỡng chế để thi 
hành án theo quy định của pháp luật về thi 
hành án dân sự; Tranh chấp về kết quả bán 
đấu giá tài sản, thanh toán phí tổn đăng ký 
mua tài sản bán đấu giá theo quy định của 
pháp luật về thi hành án dân sự và Các tranh 
chấp khác về dân sự, trừ trường hợp thuộc 
thẩm quyền giải quyết của cơ quan, tổ chức 
khác theo quy định của pháp luật.

Có thể hiểu rằng tranh chấp dân sự là 

những mâu thuẫn, xung đột quyền, nghĩa vụ 
về nhân thân và tài sản của cá nhân, pháp 
nhân, tổ chức trong quan hệ dân sự.

Tương tự như tranh chấp dân sự, đối 
với tranh chấp kinh doanh thương mại thì tại 
Điều 30 Bộ luật Tố tụng dân sự 2015 cũng 
liệt kê những tranh chấp được xác định là 
tranh chấp kinh doanh thương mại thuộc 
thẩm quyền giải quyết của Tòa án như sau: 
Tranh chấp phát sinh trong hoạt động kinh 
doanh, thương mại giữa cá nhân, tổ chức 
có đăng ký kinh doanh với nhau và đều có 
mục đích lợi nhuận; Tranh chấp về quyền sở 
hữu trí tuệ, chuyển giao công nghệ giữa cá 
nhân, tổ chức với nhau và đều có mục đích 
lợi nhuận; Tranh chấp giữa người chưa phải 
là thành viên công ty nhưng có giao dịch về 
chuyển nhượng phần vốn góp với công ty, 
thành viên công ty; Tranh chấp giữa công ty 
với các thành viên của công ty; tranh chấp 
giữa công ty với người quản lý trong công 
ty trách nhiệm hữu hạn hoặc thành viên 
Hội đồng quản trị, giám đốc, tổng giám đốc 
trong công ty cổ phần, giữa các thành viên 
của công ty với nhau liên quan đến việc 
thành lập, hoạt động, giải thể, sáp nhập, hợp 
nhất, chia, tách, bàn giao tài sản của công ty, 
chuyển đổi hình thức tổ chức của công ty; 
Các tranh chấp khác về kinh doanh, thương 
mại, trừ trường hợp thuộc thẩm quyền giải 
quyết của cơ quan, tổ chức khác theo quy 
định của pháp luật.

Có thể hiểu rằng tranh chấp kinh doanh 
thương mại là những mâu thuẫn, xung đột 
quyền, nghĩa vụ của cá nhân, pháp nhân, tổ 
chức trong hoạt động kinh doanh thương 
mại. Và Khoản 1 Điều 3 Luật Thương mại 
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2005 cũng giải thích: Hoạt động thương mại 
là hoạt động nhằm mục đích sinh lợi, bao 
gồm mua bán hàng hoá, cung ứng dịch vụ, 
đầu tư, xúc tiến thương mại và các hoạt động 
nhằm mục đích sinh lợi khác. Theo hướng 
dẫn của Hội đồng thẩm phán Tòa án nhân 
dân tối cao tại Khoản 3 Điều 6 Nghị quyết 
03/2012/NQ-HĐTP thì hoạt động kinh 
doanh, thương mại không chỉ là hoạt động 
trực tiếp theo đăng ký kinh doanh, thương 
mại mà còn bao gồm cả các hoạt động khác 
phục vụ thúc đẩy, nâng cao hiệu quả hoạt 
động kinh doanh, thương mại.

Muôn hình, vạn trạng các loại tranh 
chấp mà pháp luật vẫn chưa thể kiểm soát, 
điều chỉnh được hết, do đó, dù là tranh chấp 
dân sự hay tranh chấp kinh doanh thương 
mại thì pháp luật cũng xác định “tranh chấp 
khác về dân sự” và “tranh chấp khác về kinh 
doanh thương mại” thuộc thẩm quyền giải 
quyết của Tòa án, đây là quy định mở để 
chủ thể tham gia tố tụng cũng như cơ quan 
tố tụng tự nhận diện một cách phù hợp trên 
cơ sở quy định của pháp luật hiện hành, tuy 
nhiên, “tranh chấp khác” là những tranh 

chấp nào như thế nào thì đến nay vẫn chưa 
có hướng dẫn áp dụng. 

3.	Thực	 tiễn	 và	 bất	 cập	 trong	 việc	
xác	 định	 tranh	 chấp	 dân	 sự	 hay	 tranh	
chấp	kinh	doanh	thương	mại

3.1. Thực tiễn trong việc xác định 
tranh chấp dân sự hay tranh chấp kinh 
doanh thương mại

Đối với các tranh chấp liên quan nhân 
thân và tài sản thì việc nhận diện quan hệ 
tranh chấp tương đối dễ dàng, tuy nhiên đối 
với các tranh chấp liên quan đến giao dịch 
trong hoạt động kinh doanh thì việc nhận 
diện quan hệ tranh chấp lại gặp nhiều luồng 
quan điểm, ý kiến trái chiều khác nhau, 
bởi lẽ không phải cứ phát sinh tranh chấp 
trong giao dịch, hợp đồng kinh doanh thì 
sẽ là tranh chấp kinh doanh thương mại mà 
các bên chủ thể của giao dịch phải đảm bảo 
thêm hai yếu tố là (1) có đăng ký kinh doanh 
và (2) có mục đích lợi nhuận, trừ các tranh 
chấp tại Khoản 2, 3, 4, 5 Điều 30 Bộ luật Tố 
tụng dân sự 2015. Trên thực tiễn đã có rất 
nhiều vụ án nhầm lẫn giữa tranh chấp dân 
sự và tranh chấp kinh doanh thương mại, 
phải kể đến như:

Vụ án thứ nhất: Vụ án tranh chấp hợp 
đồng vay tài sản, yêu cầu tuyên bố hợp đồng 
thế chấp quyền sử dụng đất và tài sản gắn 
liền với đất vô hiệu giữa Ngân hàng T và 
Ông Trương Văn L và bà Trần Thị Thúy Tr, 
Tòa án nhân dân thành phố Buôn Ma Thuột, 
tỉnh Đắk Lắk xác định đây là tranh chấp 
dân sự. Tuy nhiên, tại Bản án phúc thẩm 
số 90/2022/DS-PT ngày 11/05/2022, Tòa 
án nhân dân tỉnh Đắk Lắk nhận định đây là 
tranh chấp phát sinh trong hoạt động kinh 
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doanh thương mại bởi Ngân hàng T là tổ 
chức có đăng ký kinh doanh, ông L, bà Tr là 
cá nhân có đăng ký kinh doanh đã được cấp 
giấy chứng nhận doanh nghiệp/hộ gia đình 
số 40A8011378 do phòng KHTC thành phố 
B cấp ngày 12/01/2010, mục đích vay tiền 
để kinh doanh dịch vụ cầm đồ, do đó, Tòa 
án cấp sơ thẩm thụ lý án dân sự là thiếu sót1.

Trong vụ án này Tòa án cấp sơ thẩm đã 
không xác minh, xem xét đến việc cá nhân 
vay tiền có đăng ký kinh doanh hay không 
dẫn đến xác định sai tranh chấp.

Vụ án thứ hai: Tranh chấp Hợp đồng 
thi công giữa ông V với Công ty cổ phần 
xây dựng thương mại TB, Tòa án cấp sơ 
thẩm xác định đây là tranh chấp kinh doanh, 
thương mại. Tuy nhiên, theo Tòa án cấp 
phúc thẩm, vụ án này cần phải xác định là 
quan hệ pháp luật tranh chấp dân sự, việc 
cấp sơ thẩm thụ lý vụ án kinh doanh thương 
mại là không đúng theo quy định khoản 1 
Điều 30 Bộ luật Tố tụng dân sự 2015 bởi 
nguyên đơn Công ty TB là pháp nhân có 
đăng ký kinh doanh còn bị đơn là cá nhân 
ông V không có đăng ký kinh doanh2. 

Tòa án cấp sơ thẩm trong trường hợp 
này đã không coi điều kiện cả hai bên tranh 
chấp có đăng ký kinh doanh là điều kiện bắt 
buộc mà chỉ cần một bên có đăng ký kinh 
doanh thì quan hệ tranh chấp sẽ là kinh 
doanh thương mại. 

Vụ án thứ ba: Tranh chấp giữa ông 
Nguyễn Văn H - Chủ hộ kinh doanh bệnh 
1  Bản án phúc thẩm số 90/2022/DS-PT 
ngày 11/05/2022 của Tòa án nhân dân tỉnh Đắk 
Lắk;
2  Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Kiên Gi-
ang, https://vks.kiengiang.gov.vn/chitietbantin.
aspx?MaTin=2776;

viện P với bà Đặng Thị T xuất phát từ Hợp 
đồng hợp tác kinh doanh được các bên tham 
gia ký kết với nội dung góp vốn thành lập 
và kinh doanh phòng khám thú y. Mặc dù 
bà T không có đăng ký kinh doanh nhưng 
vì tranh chấp xuất phát từ hợp đồng hợp tác 
kinh doanh nên Tòa án cấp sơ thẩm và cấp 
phúc thẩm đều xác định đây là tranh chấp 
kinh doanh thương mại3.

Tòa án cấp sơ thẩm và phúc thẩm 
trong vụ án này không xem xét đến chủ thể 
mà chỉ cần có liên quan đến việc hợp tác 
kinh doanh thì sẽ là quan hệ tranh chấp kinh 
doanh thương mại.

Do quan hệ pháp luật đa dạng, tồn tại 
đan xen nên việc xác định quan hệ tranh 
chấp trong các vụ án dân sự và kinh doanh 
thương mại không phải dễ và ngày càng 
phức tạp hơn, vì vậy có rất nhiều cách hiểu 
và áp dụng khác nhau trong việc xác định 
tranh chấp dân sự, tranh chấp kinh doanh 
thương mại. Mặc dù việc xác định sai quan 
hệ pháp luật tranh chấp hiếm khi bị hủy bởi 
Tòa án nhân dân có thẩm quyền cấp trên, 
3  Bản án phúc thẩm số 84/2021/KDTM-
PT ngày 11/05/2021 của Tòa án nhân dân 
thành phố Hà Nội.
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tuy nhiên đó sẽ là một tiền lệ xấu kéo theo 
việc áp dụng sai pháp luật về nội dung mà 
cần phải khắc phục kịp thời.

3.2. Một số bất cập trong việc xác 
định tranh chấp dân sự hay tranh chấp 
kinh doanh thương mại trong tố tụng dân 
sự

a. Có sự mâu thuẫn trong hướng dẫn 
của Tòa án nhân dân tối cao về cách xác 
định tranh chấp kinh doanh thương mại

Tại điểm b Khoản 2 Điều 6 Nghị quyết 
03/2012/NQ-HĐTP do Tòa án nhân dân tối 
cao ban hành có quy định: “Toà kinh tế có 
nhiệm vụ, quyền hạn giải quyết các tranh 
chấp và các yêu cầu về kinh doanh, thương 
mại quy định tại Điều 29 và Điều 30 của 
BLTTDS; các tranh chấp về kinh doanh, 
thương mại mà một hoặc các bên không có 
đăng ký kinh doanh, nhưng đều có mục đích 
lợi nhuận”. 

Quy định trên xác định tranh chấp mà 
một hoặc các bên không có đăng ký kinh 
doanh, nhưng đều có mục đích lợi nhuận thì 
được xem là tranh chấp kinh doanh thương 
mại. Theo đó, điều kiện các bên phải có 
đăng ký kinh doanh không phải là điều kiện 
bắt buộc của tranh chấp kinh doanh, thương 

mại, tuy nhiên, quy định này dường như 
đang đi ngược lại với tinh thần của Khoản 1 
Điều 30 Bộ luật Tố tụng dân sự 2015.

Ngày 13/09/2019, Tòa án nhân dân tối 
cao ban hành Công văn số 212/TANDTC-
PC về việc thông báo kết quả giải đáp trực 
tuyến một số vướng mắc trong xét xử, tại 
Mục IV.5 hướng dẫn:“...Trong trường hợp 
tranh chấp giữa doanh nghiệp bảo hiểm với 
người mua bảo hiểm về việc đóng phí bảo 
hiểm theo hợp đồng bảo hiểm phi nhân thọ 
thì: doanh nghiệp bảo hiểm đã có đăng ký 
kinh doanh, hai bên ký kết hợp đồng đều vì 
mục đích lợi nhuận. Vì vậy, nếu người mua 
bảo hiểm có đăng ký kinh doanh thì tranh 
chấp đó là tranh chấp kinh doanh, thương 
mại. Nếu người mua bảo hiểm không có 
đăng ký kinh doanh thì tranh chấp được xác 
định là tranh chấp về dân sự”.

Hướng dẫn này của Tòa án nhân dân 
tối cao xác định các bên phải có đăng ký 
kinh doanh thì mới được xem là tranh chấp 
kinh doanh thương mại, còn nếu một bên cá 
nhân không có đăng ký kinh doanh thì tranh 
chấp được xác định là tranh chấp về dân sự. 
Mặc dù hướng dẫn mâu thuẫn với điểm b 
Khoản 2 Điều 6 Nghị quyết 03/2012/NQ-
HĐTP đã nêu ở trên nhưng lại tương thích 
với quy định tại Khoản 1 Điều 30 Bộ luật Tố 
tụng dân sự 2015.

Có thể thấy, cùng được hướng dẫn bởi 
Tòa án nhân dân tối cao nhưng nội dung 
hướng dẫn lại mâu thuẫn, có thể gây nhầm 
lẫn trong việc xác định quan hệ tranh chấp.

b. Tổ chức, cá nhân, hộ gia đình có 
hoạt động kinh doanh vì mục đích lợi nhuận 
nhưng không được xem là tranh chấp kinh 
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doanh, thương mại
Trong một số trường hợp cá nhân, hộ 

gia đình có kinh doanh nhưng pháp luật 
không bắt buộc họ phải đăng ký kinh doanh 
như hộ gia đình sản xuất nông, lâm, ngư 
nghiệp, làm muối và những người bán hàng 
rong, quà vặt, buôn chuyến, kinh doanh lưu 
động, kinh doanh thời vụ, làm dịch vụ có thu 
nhập thấp theo Khoản 2 Điều 79 Nghị định 
01/2021/NĐ-CP. Hoặc tổ chức, hộ gia đình, 
cá nhân bán, chuyển nhượng, cho thuê, cho 
thuê mua bất động sản quy mô nhỏ, không 
thường xuyên thì không phải thành lập 
doanh nghiệp theo Khoản 2 Điều 10 Luật 
Kinh doanh bất động sản 2014.

Rõ ràng, về bản chất các cá nhân, tổ 
chức, hộ gia đình nêu trên có hoạt động 
kinh doanh nhằm mục đích lợi nhuận nhưng 
khi phát sinh tranh chấp liên quan đến hoạt 
động kinh doanh thì quan hệ tranh chấp lại 
không phải là tranh chấp kinh doanh thương 
mại mà là dân sự vì “không đăng ký kinh 
doanh”. Đây là một bất cập rất lớn của Bộ 
luật Tố tụng dân sự làm cho các tòa án trở 
nên lúng túng và bị động khi giải quyết loại 
án này.

c. Có sự phân biệt “lĩnh vực” trong 
xác định tranh chấp kinh doanh thương mại

 Theo quy định tại Khoản 2 Điều 30 
Bộ luật Tố tụng dân sự 2015 thì “Tranh chấp 
về quyền sở hữu trí tuệ, chuyển giao công 
nghệ giữa cá nhân, tổ chức với nhau và đều 
có mục đích lợi nhuận” được xem là tranh 
chấp kinh doanh thương mại, tranh chấp 
này không buộc các bên phải là chủ thể có 
đăng ký kinh doanh mà chỉ cần có mục đích 
lợi nhuận. Trong khi đó, Khoản 1 Điều 30 

Bộ luật Tố tụng dân sự 2015 lại buộc các 
bên phải có đăng ký kinh doanh và đều có 
mục đích lợi nhuận. Rõ ràng, pháp luật có 
sự phân biệt về “lĩnh vực” ngay giữa Khoản 
1 và Khoản 2 Điều 30 Bộ luật Tố tụng dân 
sự 2015 bởi không chỉ riêng quyền sở hữu 
trí tuệ, chuyển giao công nghệ mà rất nhiều 
lĩnh vực khác như bất động sản, bảo hiểm, 
vận tải,...đều có hoạt động thương mại nhằm 
mục đích lợi nhuận. 

d. Quy định mở về “Tranh chấp khác 
về dân sự” và “Tranh chấp khác về kinh 
doanh, thương mại” có nguy cơ tạo nên sự 
tùy tiện trong việc áp dụng pháp luật tố tụng

Theo quy định tại Khoản 14 Điều 26 
Bộ luật Tố tụng dân sự 2015 xác định “Các 
tranh chấp khác về dân sự, trừ trường hợp 
thuộc thẩm quyền giải quyết của cơ quan, 
tổ chức khác theo quy định của pháp luật” 
là một trong những tranh chấp về dân sự. 
Tương tự, tại Khoản 5 Điều 30 Bộ luật Tố 
tụng dân sự 2015 cũng quy định “Các tranh 
chấp khác về kinh doanh, thương mại, trừ 
trường hợp thuộc thẩm quyền giải quyết của 
cơ quan, tổ chức khác theo quy định của 
pháp luật” là một trong những tranh chấp 
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kinh doanh thương mại.
Đây là những quy định “mở” nhằm 

lường trước các tranh chấp sẽ phát sinh trong 
tương lai mà Bộ luật Tố tụng dân sự không 
dự liệu hết. Trường hợp sau khi đối chiếu 
nhận thấy quan hệ tranh chấp không thuộc 
các trường hợp được liệt kê chi tiết thì Tòa 
án sẽ xem xét, cân nhắc đưa vào mục “tranh 
chấp khác” nhưng sẽ là tranh chấp dân sự 
tại Khoản 14 Điều 26 hay tranh chấp kinh 
doanh thương mại tại Khoản 5 Điều 30 Bộ 
luật Tố tụng dân sự 2015. Quy định “tranh 
chấp khác” này sẽ tạo nên sự tùy tiện trong 
việc áp dụng pháp luật gây ảnh hưởng đến 
đương sự và có nguy cơ làm sai lệch đến các 
vấn đề khác trong quá trình giải quyết vụ án.

4. Một số kiến nghị liên quan đến việc 
xác định tranh chấp dân sự hay tranh chấp 
kinh doanh thương mại

Từ những bất cập đã phân tích ở trên, 
nhóm tác giả đưa ra một số kiến nghị nhằm 
hoàn thiện quy định của pháp luật tố tụng 
dân sự và giải pháp thực tế trong việc xác 
định tranh chấp dân sự hay tranh chấp kinh 
doanh thương mại, cụ thể như sau:

Thứ nhất, không xem điều kiện có 
“đăng ký kinh doanh” là điều kiện bắt buộc 
đối với các bên mà chỉ cần một bên có đăng 
ký kinh doanh cũng được xem là tranh chấp 
kinh doanh thương mại. Hoạt động thương 
mại diễn ra phổ biến, không chỉ có cá nhân, 
tổ chức có đăng ký kinh doanh mới được 
hoạt động thương mại mà cả những cá nhân, 
tổ chức không đăng ký kinh doanh cũng 
hoạt động thương mại nhằm mục đích lợi 
nhuận. Mặt khác, hoạt động thương mại 
cũng diễn ra ở nhiều lĩnh vực, nhiều hình 

thức khác nhau, do đó, để phù hợp với Luật 
Thương mại, pháp luật về tố tụng cần quy 
định mở rộng phạm vi nhận diện tranh chấp 
kinh doanh thương mại theo hướng “đăng 
ký kinh doanh” không phải là điều kiện bắt 
buộc đối với các bên trong quan hệ tranh 
chấp mà chỉ cần một trong các bên có đăng 
ký kinh doanh, có hoạt động thương mại với 
nhau nhằm mục đích sinh lợi thì được xem 
là tranh chấp kinh doanh thương mại.

Thứ hai, bỏ quy định riêng đối với tranh 
chấp quyền sở hữu trí tuệ, chuyển giao công 
nghệ và được nhận diện chung như những 
lĩnh vực khác. Việc bỏ quy định này để xóa 
bỏ đi sự phân biệt về “lĩnh vực” trong xác 
định tranh chấp kinh doanh thương mại và 
tất cả mọi lĩnh vực khi có sự tham gia của 
một bên có đăng ký kinh doanh và các bên 
đều có mục đích lợi nhuận thì được xem là 
tranh chấp kinh doanh thương mại.

Thứ ba, cần có hướng dẫn cụ thể về 
cách nhận diện thế nào là “tranh chấp khác 
về dân sự” và thế nào là “tranh chấp khác 
về kinh doanh thương mại” để tránh sự tùy 
tiện trong việc áp dụng pháp luật tố tụng đối 
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với các quan hệ tranh chấp mới. Trường hợp 
này có thể áp dụng phép loại trừ để xác định 
quan hệ tranh chấp, cụ thể nếu quan hệ xã 
hội đó có sự điều chỉnh của Luật Thương 
mại hoặc Luật Doanh nghiệp thì khi phát 
sinh tranh chấp được xác định là tranh chấp 
khác về kinh doanh thương mại.

5.	Kết	luận
Việc xác định đúng quan hệ pháp luật 

tranh chấp có ý nghĩa quan trọng đối với 
việc xác định thẩm quyền của Tòa án cũng 
như việc áp dụng pháp luật nội dung để giải 

quyết yêu cầu của các đương sự trong vụ 
án, việc xác định không đúng quan hệ pháp 
luật tranh chấp dẫn đến việc giải quyết và áp 
dụng pháp luật thiếu thống nhất và bất cập.

Nhóm tác giả thiết nghĩ pháp luật về tố 
tụng dân sự cần có sự điều chỉnh, hướng dẫn 
cụ thể hơn trong việc xác định tranh chấp 
dân sự hay tranh chấp kinh doanh thương 
mại để người tham gia tố tụng cũng như các 
cơ quan tiến hành tố tụng có cái nhìn rõ hơn, 
xác định đúng đắn, chính xác hơn quan hệ 
pháp luật tranh chấp./.
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DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO
I.  Các văn bản quy phạm pháp luật
1. Bộ luật Sân sự năm 2015;
2. Bộ luật Tố tụng dân sự năm 2015;
3. Luật Thương mại năm 2005;
4. Luật Kinh doanh bất động sản 2014;
5. Nghị định 39/2007/NĐ-CP của 

Chính phủ quy định về hoạt động thương 
mại một cách độc lập thường xuyên không 
phải đăng ký kinh doanh.

6. Nghị quyết 03/2012/NQ-HĐTP 
ngày 03/12/2012 hướng dẫn thi hành một số 
quy định trong phần thứ nhất “những quy 
định chung” trong phần thứ nhất của Bộ luật 
tố tụng dân sự đã được sửa đổi, bổ sung theo 
luật sửa đổi, bổ sung một số điều của bộ luật 
tố tụng dân sự.

II. Các tài liệu tham khảo khác
1. Bản án phúc thẩm số 90/2022/DS-

PT ngày 11/05/2022 của Tòa án nhân dân 
tỉnh Đắk Lắk;

2. Bản án phúc thẩm số 84/2021/

KDTM-PT ngày 11/05/2021 của Tòa án 
nhân dân thành phố Hà Nội;

3. Châu Thùy Tam-Phòng 10 (2019); 
Một số vấn đề cần rút kinh nghiệm trong 
vụ án kinh doanh thương mại. Trang thông 
tin điện tử của Viện kiểm sát nhân dân tỉnh 
Kiên Giang. https://vks.kiengiang.gov.vn/
chitietbantin.aspx?MaTin=2776 Ngày truy 
cập: 10/10/2022.

4. TS. Đặng Thị Thanh Hoa và Th.S 
Nguyễn Trần Bảo Uyên (2020); Xác định 
điều kiện “phát sinh giữa các cá nhân, tổ 
chức có đăng ký kinh doanh với nhau trong 
tranh chấp kinh doanh, thương mại. Tạp chí 
Tòa án điện tử. https://tapchitoaan.vn/xac-
dinh-dieu-kien-phat-sinh-giua-ca-nhan-to-
chuc-co-dang-ky-kinh-doanh-voi-nhau-
trong-tranh-chap-kinh-doanh-thuong-mai . 
Ngày truy cập: 09/10/2022./.
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PHÁP LUẬT & THỰC TIỄN

Tình	huống	pháp	lý:	Nợ	tiền	sử	dụng	
đất	có	được	tặng	cho	đất?

Đang còn nợ tiền sử dụng đất có tặng 
cho đất được không?

Trả	lời
Cảm ơn Quý Khách đã tin tưởng và 

gửi câu hỏi đến Công ty Luật FDVN, sau 
khi tìm hiểu, nghiên cứu các quy định pháp 
luật, chúng tôi có những thông tin trao đổi 
như sau:

Theo quy định của pháp luật thì tiền 
sử dụng đất là số tiền mà người sử dụng đất 
phải trả cho Nhà nước khi được Nhà nước 
giao đất có thu tiền sử dụng đất, cho phép 
chuyển mục đích sử dụng đất, công nhận 
quyền sử dụng đất (Khoản 21 Điều 3 Luật 
Đất đai năm 2013). Theo đó, tiền sử dụng đất 
được xem là nghĩa vụ tài chính của người 
sử dụng đất đối với Nhà nước, trong một số 
trường hợp nhất định người sử dụng đất sẽ 
được Nhà nước miễn, giảm tiền sử dụng đất.

Trường hợp khi người sử dụng đất 
muốn thực hiện quyền của mình đối với thửa 
đất mà cụ thể trong trường hợp này là tặng 
cho quyền sử dụng đất thì bên cạnh việc đáp 
ứng đầy đủ các điều kiện về tặng cho quyền 
sử dụng đất khác theo quy định của pháp 
luật thì chủ sử dụng đất cũng cần phải đảm 
bảo hoàn thành các nghĩa vụ tài chính liên 
quan đến quyền sử dụng đất tặng cho. Cụ thể 
tại Khoản 1 Điều 168 Luật Đất đai năm 2013 
quy định về vấn đề này như sau: “Người sử 
dụng đất được thực hiện các quyền chuyển 
nhượng, cho thuê, cho thuê lại, tặng cho, 
thế chấp, góp vốn quyền sử dụng đất khi 
có Giấy chứng nhận. Đối với trường hợp 
chuyển đổi quyền sử dụng đất nông nghiệp 

thì người sử dụng đất được thực hiện quyền 
sau khi có quyết định giao đất, cho thuê đất; 
trường hợp nhận thừa kế quyền sử dụng đất 
thì người sử dụng đất được thực hiện quyền 
khi có Giấy chứng nhận hoặc đủ điều kiện 
để cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, 
quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền 
với đất.

Trường hợp người sử dụng đất được 
chậm thực hiện nghĩa vụ tài chính hoặc 
được ghi nợ nghĩa vụ tài chính thì phải 
thực hiện xong nghĩa vụ tài chính trước 
khi thực hiện các quyền”. 

Theo đó, trước khi chủ sử dụng đất 
muốn tặng cho người khác quyền sử dụng 
đất thì phải hoàn thành việc nộp tiền sử 
dụng đất còn nợ cho Nhà nước thì mới bảo 
đảm giao dịch tặng cho tuân thủ đúng các 
quy định pháp luật.

Trên đây là ý kiến tư vấn của FDVN 
liên quan đến yêu cầu tư vấn của Quý Khách 
trên cở sở nghiên cứu các quy định pháp 

luật. Hy vọng ý kiến tư vấn của FDVN 
sẽ hữu ích cho Quý Khách.

Trân trọng./.
Theo Phạm Cao Linh - Công ty Luật 

FDVN.
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PHÁP LUẬT & THỰC TIỄN
Tình	 huống	 pháp	 lý: Trợ	 cấp	 thôi	

việc	cho	người	lao	động	nước	ngoài
Giám đốc điều hành của Công ty tôi là 

người nước ngoài. Sau 20 tháng kể từ ngày 
bắt đầu làm việc, bao gồm cả thời gian thử 
việc, đi tập huấn, nghỉ cách ly do bị nhiễm 
COVID-19, vì một vài lý do Giám đốc điều 
hành và Công ty tôi thỏa thuận chấm dứt 
hợp đồng lao động. Vậy Công ty có phải trả 
trợ cấp thôi việc cho vị Giám đốc điều hành 
này hay không (vị giám đốc điều hành này 
là người nước ngoài nên không đóng bảo 
hiểm thất nghiệp)? Điều kiện và mức chi trả 
nếu có là như thế nào? Rất mong sự trợ giúp 
từ phía Luật sư FDVN.

Trả	lời:
Cảm ơn Qúy Khách đã gửi câu hỏi đến 

Công ty Luật 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:

Điều 46 Bộ luật Lao động năm 2019 
quy định về trợ cấp thôi việc như sau:

“1. Khi hợp đồng lao động chấm dứt 
theo quy định tại các khoản 1, 2, 3, 4, 6, 7, 
9 và 10 Điều 34 của Bộ luật này thì người 
sử dụng lao động có trách nhiệm trả trợ cấp 
thôi việc cho người lao động đã làm việc 
thường xuyên cho mình từ đủ 12 tháng trở 
lên, mỗi năm làm việc được trợ cấp một nửa 
tháng tiền lương, trừ trường hợp đủ điều 
kiện hưởng lương hưu theo quy định của 
pháp luật về bảo hiểm xã hội và trường hợp 
quy định tại điểm e khoản 1 Điều 36 của Bộ 
luật này.

2. Thời gian làm việc để tính trợ cấp 
thôi việc là tổng thời gian người lao động đã 

làm việc thực tế cho người sử dụng lao động 
trừ đi thời gian người lao động đã tham gia 
bảo hiểm thất nghiệp theo quy định của 
pháp luật về bảo hiểm thất nghiệp và thời 
gian làm việc đã được người sử dụng lao 
động chi trả trợ cấp thôi việc, trợ cấp mất 
việc làm.

3. Tiền lương để tính trợ cấp thôi việc 
là tiền lương bình quân của 06 tháng liền kề 
theo hợp đồng lao động trước khi người lao 
động thôi việc.

4. Chính phủ quy định chi tiết Điều 
này”.

Khoản 1 Điều 8 Nghị định số 145/2020/
NĐ-CP ngày 14/12/2020 của Chính Phủ thì 
người sử dụng lao động có trách nhiệm chi 
trả trợ cấp thôi việc theo quy định nêu trên 
cho người lao động, trừ các trường hợp sau:

“a) Người lao động đủ điều kiện 
hưởng lương hưu theo quy định tại Điều 
169 của Bộ luật Lao động và pháp luật về 
bảo hiểm xã hội;

b) Người lao động tự ý bỏ việc mà 
không có lý do chính đáng từ 05 ngày 
làm việc liên tục trở lên quy định tại điểm 
e khoản 1 Điều 36 của Bộ luật Lao động. 
Trường hợp được coi là có lý do chính đáng 
theo quy định tại khoản 4 Điều 125 của Bộ 
luật Lao động”. 

Thời gian làm việc để tính trợ cấp 
thôi việc, trợ cấp mất việc làm là tổng thời 
gian người lao động đã làm việc thực tế cho 
người sử dụng lao động trừ đi thời gian 
người lao động đã tham gia bảo hiểm thất 
nghiệp theo quy định của pháp luật về bảo 
hiểm thất nghiệp và thời gian làm việc đã 
được người sử dụng lao động chi trả trợ cấp 
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thôi việc, trợ cấp 
mất việc làm.

Tại điểm a khoản 3 Điều 8 Nghị định 
số 145/2020/NĐ-CP, tổng thời gian người 
lao động đã làm việc thực tế cho người sử 
dụng lao động bao gồm: “thời gian người 
lao động đã trực tiếp làm việc; thời gian 
thử việc; thời gian được người sử dụng lao 
động cử đi học; thời gian nghỉ hưởng chế 
độ ốm đau, thai sản theo quy định của pháp 
luật về bảo hiểm xã hội; thời gian nghỉ việc 
để điều trị, phục hồi chức năng lao động 
khi bị tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp 
mà được người sử dụng lao động trả lương 
theo quy định của pháp luật về an toàn, vệ 
sinh lao động; thời gian nghỉ việc để thực 
hiện nghĩa vụ công dân theo quy định của 
pháp luật mà được người sử dụng lao động 
trả lương; thời gian ngừng việc không do 
lỗi của người lao động; thời gian nghỉ hằng 
tuần theo Điều 111, nghỉ việc hưởng nguyên 
lương theo Điều 112, Điều 113, Điều 114, 
khoản 1 Điều 115; thời gian thực hiện nhiệm 
vụ của tổ chức đại diện người lao động theo 
quy định tại khoản 2, khoản 3 Điều 176 và 
thời gian bị tạm đình chỉ công việc theo 
Điều 128 của Bộ luật Lao động”.

Theo Điểm c khoản 3 Điều 8 Nghị 
định số 145/2020/NĐ-CP, thời gian làm việc 
để tính trợ cấp thôi việc của người lao động 
được tính theo năm (đủ 12 tháng); trường 
hợp có tháng lẻ ít hơn hoặc bằng 06 tháng 
được tính bằng 1/2 năm, trên 06 tháng được 
tính bằng 01 năm làm việc.

Theo đó, thời gian người lao động 
nước ngoài đã làm việc thực tế cho người 
sử dụng lao động không chỉ là thời gian trực 

tiếp làm việc, mà còn bao gồm thời gian 
thử việc, thời gian được cử đi học; thời gian 
nghỉ hưởng chế độ ốm đau, thai sản; thời 
gian nghỉ việc để điều trị, phục hồi chức 
năng lao động; thời gian nghỉ hằng tuần...

Đối chiếu với thông tin Quý khách 
cung cấp thì Giám đốc điều hành người 
nước ngoài làm việc tại Công ty 20 tháng, 
hai bên thỏa thuận chấm dứt hợp đồng lao 
động thì thời gian làm việc để tính trợ cấp 
thôi việc của người này sẽ được tính là 2 
năm làm việc, mỗi năm làm việc được trợ 
cấp một nửa tháng tiền lương. Tiền lương 
để tính trợ cấp thôi việc là tiền lương bình 
quân của 06 tháng liền kề theo hợp đồng lao 

động trước khi người lao động thôi việc
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

PHÁP LUẬT & THỰC TIỄN
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phải nhận người lao động trở lại làm công 
việc theo hợp đồng lao động đã giao kết nếu 
hợp đồng lao động còn thời hạn, trừ trường 
hợp hai bên có thỏa thuận hoặc pháp luật 

có quy định khác”.
Căn cứ vào quy định trên, trong trường 

hợp thực hiện nghĩa vụ quân sự, bạn không 
được Doanh nghiệp trả lương và các lợi ích 
khác theo Hợp đồng lao động, trừ trường 
hợp các bên có thoả thuận khác hoặc pháp 
luật có quy định khác. Trong thời hạn 15 
ngày kể từ ngày hết thời hạn tạm hoãn thực 
hiện hợp đồng lao động, anh/chị phải có mặt 
tại nơi làm việc và Công ty phải nhận anh/
chị trở lại làm công việc theo hợp đồng lao 
động đã giao kết nếu hợp đồng lao động còn 
thời hạn, trừ trường hợp hai bên có thỏa 
thuận hoặc pháp luật có quy định khác.

Theo Nguyễn Thị Lan Anh – Công ty 
Luật FDVN

PHÁP LUẬT & THỰC TIỄN
Tình	huống	pháp	lý: Tạm	hoãn	thực	

hiện	 hợp	 đồng	 lao	 động	 để	 thực	 hiện	
nghĩa	vụ	quân	sự

Hiện tại em đang làm việc tại một 
doanh nghiệp thì nhận được lệnh triệu tập 
thực hiện nghĩa vụ quân sự của chính quyền 
địa phương nơi cư trú. Xin hỏi Luật sư 
FDVN trong trường hợp này, doanh nghiệp 
sẽ tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động 
hay có quyền chấm dứt hợp đồng lao động 
với em để tuyển dụng người mới thay thế?

Trả	lời:
Theo điểm a khoản 1 Điều 30 Bộ luật 

Lao động năm 2019, một trong các trường 
hợp tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động 
là: “Người lao động thực hiện nghĩa vụ quân 
sự, nghĩa vụ tham gia Dân quân tự vệ”.

Như vậy, khi nhận được lệnh gọi nhập 
ngũ tại nơi cư trú, bạn có thể thông báo cho 
Công ty nơi đang làm việc và hai bên thực 
hiện quy định về việc tạm hoãn thực hiện 
hợp đồng lao động. Doanh nghiệp không có 
quyền chấm dứt hợp đồng lao động trong 
trường hợp bạn phải thực hiện nghĩa vụ 
quân sự.

Đồng thời, tại khoản 2 Điều 30 Bộ 
luật Lao động 2019 thì “Trong thời gian 
tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động, 
người lao động không được hưởng lương 
và quyền, lợi ích đã giao kết trong hợp đồng 
lao động, trừ trường hợp hai bên có thỏa 
thuận hoặc pháp luật có quy định khác”.

Điều 31 Bộ luật Lao động 2019 quy 
định: “Trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày 
hết thời hạn tạm hoãn thực hiện hợp đồng 
lao động, người lao động phải có mặt tại 
nơi làm việc và người sử dụng lao động 
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