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Đpc !ập - T ỵ do - Hạnh phúc

/ /à  TVpí, /tgày ^3 ^ 207 p

Kính gùri:
- Các Tòa án nhân dân vá Tòa án quăn sụ;
- Các đorn vỊ thuQC Tòa án nhân dân tối cao.

Ngáy 09-01-2019, Hpi đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao đã tổ chúc 
buổi gìài đáp trqrc tuyến toàn quốc về mqt số vuóng mắc trong quá trình giải quyết 
các vv án hình sụ, dân s\r và hành chính. Trên co sò các ý kiến phản ánh vuóng 
mắc vá giái đáp của Hpi đồng Thẩm phán, Tòa án nhân dân tối cao thông báo kết 
quà gìái đáp vuómg mắc nhu sau:

!. về hình sụ
7. VM

/ạ/ A/toản 7 63 CMđ Rộ /Mậr 77íwA Mào?
Theo quy định tại điểm c khoản 3 Điều 40 cùa Bp luật Hình sụ thì không 

thi hành án tù hình đối vói nguòì bị kết án tủ hình về tpl tham ô tài sán, tội nhận 
hối Ip MốM yoM 67 ÓM MỘ/? /ọ7 77 M6Ố7 6a /?6ồM 7M 707 ả̂M 760/M ô, M6ỘM 
7tố7 7̂  và hqrp tác tích cục vói co quan chúc năng trong vi$c phát hi^n, điều tra, 
xù lý tqi phạm hoậc lập công lón. Tuy nhiên, đối vói truòng hqrp bị áp dụng hình 
phạt cài tạo không giam giũ, tù có thòi hạn hoạc tù chung thân là loại hình phạt 
nhẹ hon so vói hình phạt tù hình, nên 6Ồ7 76M*ÒM̂ í7M'{?'c M?̂ 7 /?6ồM Mg6ÍM VM 
í/ÔM quy định tại khoán 1 Điều 63 cùa Bp luật Hình sụ đuqrc hiểu là 6Ồ7 

í7ír(yc 77 M6Ố7 wp7 /?6ầM 6đ7 M^67a VM í7âM theo bản án, quyết định cùa 
Tòa án. Truòmg hqrp, nguòl bì kết án bồi thuòng đuqrc ít hon mpt phần hai nghĩa 
vụ dân sq: theo bán án, quyết định cùa Tòa án nhung có văn bản miễn giám mpt 
phần nghĩa vụ dân sụ hoặc có thỏa thuận khác cùa phía bị hại (có xác nhận của co 
quan có thẩm quyền) thể hi^n nguòi bị kết án đã bồi thuòng đu(?c một phần hai 
nghĩa vq dân sụ thì cũng đuqrc CO! là "đã bồi thuòng đuqrc mpt phần nghĩa vụ 
dân sụ".

2. TÌM/? 77ố7 /Mọ7 ^C/M 64 Mĵ M̂òỲ 7rò /̂ÔM" 47M6 7ọ7 í77̂ /M 4 A60ỎM
2 D7̂ M 327 vò "^Ố7 vói 62 M^íròi 7rỏ̂  /ÔM" 47M6 7ạ7 <77ổM! ^  ÁrAoỏM 2 D7̂ M 
32^ CMM Rp /MỘ7 777M6 67ổM M6íf 76  ̂MÒO (M̂M*Ò! 6ÓM 6oo yồM!
cỏ M̂MTÒỶ MÍMM í/ÔMÍ̂ ?

Theo Tù điển Tiếng Vi$t thì "mại" là "bán", "mãi" là "mua" và "chúa m^ì 
dâm" là "chúa bán dâm". Nhu v$y, tình tiết định khung tặng nậng "cAíro wọ7 

64 Mgvòi Trô /CM " quy định tại điểm d khoán 2 Điều 327 và "í/o7 vói 62



/ê/!" quy định tại điểm đ khoán 2 Điều 328 cùa Bp luật Hình sụ đuọc 
hiểu !à đối vói nguòi bán dâm. Cách hiểu này là phù hqrp vói các tình tiết định 
khung tăng nặng khác quy định tại tại Điều 327 và Diều 328 cùa Bq luật Hình 
sụ, đồng thòi cũng phù hqrp vói th)^c tiền xù lý đoì vói hành vi chúa mạì dâm mà 
có 01 nguôi bán dâm vói 03 nguôi mua dâm trong cùng một khoáng thòi gian 
thì bị xù lý theo quy định tại khoán 1 cùa điều luật này nếu không có tình tiết 
định khung tăng nậng.

sỏ* /u?M , /MÔ/ /ẩM  ^r/ ^ à /  y/ÍM A/ A:â/M /? /!(//// /M /?c / ố /
//c c/h/ MA/̂ /M A/M// y/r íf/M// c/iđ /Mậ  ̂yyíMA và

/MỘ̂  /̂*0M̂  c/íc AAác /̂*M̂ Cíhv ^rác// M̂ /̂ /M A/MA .y/f, /íồMĝ
/r////^ cdc AàM// V/ Arâ/M ////ạ//: í/ó cAM̂o có /ầ// Mà// A/ AàM// c//ÍM//

và C///CH /zc/ ///ÒỲ /!í^M JC/?////ạ/ /:àMA cA/MA, MCM /ổM^ ^/á ^à/ yảM CMa các /ầM 
/ / /  J<rM/M p //M /// A ằM g / / o ậ c  ^rCM /M/^C í ố /  ^///CM /?c C/ÍM ^/"ácV/ M/í/c/M /í/M /!
^Ac// /////A CMM /Mậ̂  y/íM// AỊC Cí̂  /ý vc A/M// //ạy AAÔ//^?

Bộ luật Hình sụ năm 2015 đã có nhiều quy định kế thùa quy định cùa Bp luật 
Hlnh sụ năm 1999 về việc lay trị giá tài sàn bị chiếm đoạt làm căn cú để xù lý trách 
nhiệm hình sụ. Truóc đây, nội dung này đã đuọc huóng dẫn tại Thông tu Hên tịch 
số 02/2001/TTLT-TA1WTC-VKSNDTC-BCA-BTP ngáy 25-12-2001 huóng 
dần áp dụng một số quy định tại Chuomg XIV "các tội xâm phạm sò hũu" cùa 
Bp luạt Hình sụ năm 1999.

Hi$n nay, chua có Nghị quyết cùa Hqi đồng thẩm phán Tòa án nhân dân 
tối cao huómg dẫn quy định này cùa Bộ luật Hình sụ năm 2015. Tuy nhiên, vận 
dụng Thông tu liên tịch số 02 này thì truòng hqrp một nguòi thục hiện nhiều lần 
cùng loại hành vi xâm phạm sò hũu, nhung mỗi lần trị giá tài sản bị xâm phạm 
duói múc tối thiểu để truy cúu trách nhi^m hình sụ theo quy định cùa Bộ luật 
Hình S!J và không thuộc mqt trong các truòng h(?p khác để truy cúu trách nhiệm 
hình sụ, đồng thòi trong các hành vì xâm phạm đó chua có lần nào bị xù phạt 
hành chính và chua hết thòi hi^u xù phạt hành chính, nếu tổng trị giá tài sàn cùa 
các lần bị xâm phạm bằng hoặc trên múc tối thiểu để truy cúu trách nhiệm hình 
sụ theo quy định của Bộ luật Hình sụ, thì nguòl thục hi$n nhiều lần cùng loại 
hành vì xâm phạm sỏ híĩu phái bị truy cúu trách nhiqm hình sụ về tpi phạm 
tuímg úng theo tong trỊ giá tài sàn của các lần bị xâm phạm, nếu các hành vi 
xâm phạm sò hũu ///^M /MỘ̂  //̂ M MA//H v^ /Mậ̂
///ÒÝ ̂ /a//.

yir/VÒT/̂  App /Mp^ /í/cM  M///^M /ầM  CMMJ^ /oạ/ //àM // v/ / / / / ( / / / /
xâ/M  /?/!ạ/M  / / /h v ,  /M à ^/-/ ^ / á  yảM CMđ c á c  /ầM  ////M/M /M  /y/c/rc cp M g  / a /

/fc ^rácA M /̂c/M A/MA ^//c// AA/vMg ^ÓM̂  có A/ ạp /ÍMM̂
y//c/M //M ^ /HM g M ạ //^  ^ rá cA  M///^/M ^ /M ^  ^ /c  y/Aạ/M  /^M  ^/*/? /c//^^
////y A//MM̂ ?

Truông họp một nguôi thục hi$n nhiều lần cùng mqt loại hành vi phạm 
tpì xâm phạm sò hũu (ví dụ: nhiều lần phạm tội trộm cắp tài sàn), mà tổng trị giá 
tài sàn cùa các lần phạm tpi thỏa mãn dấu hiệu đinh khung tăng nặng, nếu các



!ần ph^m tội đều chua bị truy cúu trách nhi$m hình sụ và chua hết thài hiệu truy 
cúu trách nhiệm hình SÌJ, thì ngoài việc bị áp dụng khung hình phạt tuong úng 
vói trị giá tài sản chiêm đoạt, hp còn bị áp dụng tình tiết tăng nặn^ trách nhi$m 
hình sv "phạm tQÌ 02 lần trỏ lên" quy định tại điểm g khoản 1 Điêu 52 cùa Bq 
luật Hình sụ.

Việc áp dụng khung hình phạt tăng nặng trong truòng hạp náy là căn cú 
vào trị giá tài sản chiếm đoạt, còn việc áp dụng tình tiết tăng nậng trách nhiệm 
hình Sì̂  "phạm tqi 02 lần trò lên" là căn cú vào nhân thân và thái đp chấp hành 
pháp lu$t cùa nguôi phạm tqi, nên hoàn toàn không trái vói quy định tại khoán 2 
Điều 52 cùa Bộ luật Hình sụ (các tình tiết đã đuọc Bp luật Hình sụ quy định là 
dấu hi$u định tqi hoạc định khung hình phạt thì không đuqc coi là tình tiết tăng 
nạng). HoTi nũa, việc áp dụng pháp luật nhu trên còn báo đám thục hi^ií đúng 
nguyên tắc xủ lý trách nhiệm hình sụ (quy định tại Điều 3 cùa Bộ luật Hình s^), 
báo đám sụ phân hóa tội phạm, cá thể hóa trách nhiệm hình sụ, đồng thòi báo 
đảm sụ công bằng trong vi^c xem xét cho huỏng án treo, tha tù truóc thòi hạn có 
điều ki$n cũng nhu các chế định nhân đạo khác đối vói nguòi phạm tội.

Ví dụ: Một nguòi trộm cắp 02 lần mỗi lần 2.000.000 đồng. Do thuộc 
tmòng họp "phạm tội 02 lần trò lên" quy định tại điểm g khoán 1 Điều 52 cùa 
Bp luật Hình sụ nên theo quy định tại Điều 65 cùa Bộ luật Hình sụ và huóng 
dẫn tại Nghị quyết số 02/2018/NQ-HĐTP thì họ không đuạc huảng án treo. Tuy 
nhiên, giá sù hai lần trộm cắp đó có tổng tiị giá tài sán là 50.000.000 đông, nêu 
Tòa án chì căn cú vào trị giá tài sàn đê áp dụng tình tiêt định khung "chiêm đoạt 
tài sán trị giá tù 50.000.000 đồng đến duói 200.000.000 đồng", mà không căn cú 
vào nhân thân và thái độ châp hành pháp luật cùa nguòi phạm tqi đê áp dqng 
tình tiết "phạm tội 02 lần trả lên" thì họ vẫn có thể đuọc huỏng án treo. Việc áp 
dụng nhu vậy sẽ không bảo đám nguyên tắc công bằng và phù họp trong việc xù lý.

.5. áp ".yí?

c AcAoảM 2 227 và c AAoảM 2 222 CMH
Mgoàí Víậc F-Õ các các yí? Aạc rwc

MM'C'C Acc xã Ap/
^  Aục rAí cc pAảí c^ýwg các cúc rrủ r/cM

Acc rùí AAccM Aạy AAcMg?
Khi xem xét, áp dụng tình tiết định khung tăng nạng quy định tại điểm c 

khoản 2 Điều 321 và điểm c khoán 2 Điều 322 cùa Bq luật Hình sv thì chi cần 
chúng minh các bị cáo sủ dụng trang mạng đánh bạc trtrc tuyến không đuọc 
phép hoạt động trên lãnh thô nuóc Cộng hòa xã hqì Vi$t Nam đê đánh bạc là đã 
đù điều kiện để áp dụng tình tiết định khung tăng nậng này. Việc chúng minh 
các bị cáo nhận, trà tiền thắng, thua bạc bằng phuong thúc nào chì nhằm làm 
sáng tò các tình tiết khác của vụ án.

6. yirícc^^^ App vụy VCM vạy AAc/!^ íÍMMg WMC ^ÍCÃ vạy
VCM, ^ýc M VCM vạy vc7 C!MC Í̂CÁ! /ù ru;, JccwA,
XMcr ^c  ríCM xùí, xậy  CMU, (íc



/ạí AAÔMg có Í?MW ccf /íỳ WMC
ífícA A(?p /?Aá/? ^ẫ/í ^cw Â AÔMg có AAả wá/!^ F̂*ả /ạ / ^à/ iảw w  có A/ JVÍC ^  
í̂̂ ácA wAíCW t̂ c ^ộí /ạ/M ^MWg fíw M/ííC/M cAíc/M ífc(í  ̂^à/ ŷ ÍK ^Acc

^ạí DíCM 7 75 CMđ /Mậ̂  Níw^ /!ấw 2(?75 AAÔŴ ?
Theo quy định tại điểm a khoán 1 Điều 175 cùa Bộ luật Hình sụ năm 

2015 thì: "Fạy, WM-Ọ7!, /̂:MC /à:f Jíl/Ì Cíiúí /ìgí̂ ò*/ AAác Aoạc n/!ạ^ (ÍM'Ọ'C â̂?̂  CMCÍ 
A?gM*òÝ AAác Òí2wg Am/z /̂:M'C /:qp ^ồ^g rồí <7MA!g /̂ZM &)ạí  ̂gm/7 í/of Aoặc ^ô r̂oM í7c 
cAícw íToậ  ^àf já^  í7ó /:oạc í7cA! Âò*/ /ạf ^àf í̂ÌA! wạc (7t/ có f̂cM Á7cM, AAíi
nãwg /̂!M-wg cổ Á:Adwg ^rả". So vói quy định tại điểm a khoán 1 Điều 140 
của Bp luật Hình sụ năm 1999, điểm a khoản 1 Điều 175 cùa Bộ luật Hình sụ 
năm 2015 đã bổ sung thêm tình tiết "íTc/! /ạ! wạc có ÍÍ/CM
Aíẹn, Mả ^ấ^g MAM7zg cố Ár/:ÔMg Nhu vậy, nguòi vay sủ dụng vốn vay 
không đúng mục đích xin vay vốn nhung không sủ dụng tài sán đó vào mqc đích 
bất họp pháp (buôn lậu, rùa tiền, sản xuất, buôn bán ma túy ...) mà dùng von vay 
để tiêu xài, xây nhà của, mua sắm đồ dùng, phuomg tiện đi lại...) dăn đên khi 
đến hạn hp không có điều kiện, khà năng trà nọ thì không coi là sù dụng tái sản 
vào mục đích bát họp pháp dẫn đến không có khả năng trả lại tài sàn đe xủ lý 
trách nhi$m hình sụ. Tuy nhiên, truòng họp đến thòi hạn trá lại tài sản mà hq có 
điều ki^n, khá năng nhung co tình không trá (có nhà, đất đai, tài sán nhung chây ì, 
táu tán hoặc có hành vi chống đối lại việc kê biên, thu hồi tài sản...) thì bị xủ lí trách 
nhiệm hình sụ theo quy định tại Điều 175 cùa Bộ luật Hình sụ năm 2015.

7. 7Vgyò7 c ^ ^  áw c A ^  xowg AÍM/! 7̂ ^?^ (73 (73 7A()7
g((!w 3ífírc JCCFM 73 3M*(TC x:ó(í 7íc3 (7̂ wA 7ạ7 D(CM 73
CM(! ;5p 7Mậ̂  yy MAíTMg Â7 Aà/íA ^MMg, cAMU 77c/!

7?A7 73ẩw và các ^K^c7 (77^3 AAÚC c3a 3ảw 3/! A /̂!C/Íg MAậM
M̂̂íTc M c và 3̂7 33/!7( áM CM(Í ^M(ÍW f37 3àwA áM 33w
7rM̂ c7íg App w3^ c3 3(^(rc 3M̂ íT/!g w37cM xóa 3w f7c7( A33wg?

Điều 70 cùa Bq luật Hình sụ quy định về các điều ki^n đuoTìg nhiên đuọc 
xóa án tích, trong đó có điều kiện: nguòi bỊ kết án nếu tù khi chấp hành xong 
hình phạt chính hoặc hết thòi gian thủ thách cùa án treo, nguòì đó đã chấp 
hành xong hình phạt bổ sung, các quyết định khác của bản án. Nhu vậy, Bộ 
luật Hình sụ không quy định truòng họp loại trù việc nguòi bị kết án chua chấp 
xong hành hình phạt bo sung và các quyết định khác của bàn án vói bất kỳ lý do 
gì. Hom nũa, pháp luật thi hành án dân sv quy định nhiều phuomg thúc thí hành 
để nguôi phái thi hành án có quyền lụa chọn nhu: tụ nguyện thi hành, thỏa thuận 
thì hành án hoặc nhò thân nhăn nộp thay.

Do vậy, truòng họp nguòi bị kết án (sau này là bị can, bị cáo trong mpt vụ 
án mói) không nhận đuqc thông báo và quyết định thì hành án của Co quan thi 
hành án dân S1J nên chua thi hành hình phạt bổ sung, chua npp tiền án phí hình 
sụ so thăm và các quyết định khác cùa bàn án là chua chấp hành xong hình phạt 
bô sung và các quyêt định khác của bán án. Trong truòng họp này, nguòi bị kết 
án không đuong nhiên đuọc xóa án tích theo quy định tại Điều 70 của Bộ luật 
Hình su.



& w /?Aạw Â-MV̂C AAÔ/Íg
CMV í̂̂ ácA /!A/ệFM /:í/!A í/o cAMW cAíM ^fácA /íAí /̂M AÍMA ^Aí

^Ay ^àí $ảw w  /à MgMví AÂ C FMà Cíí
CMV frácA wAíCFM AíwA ^{f yc c/!íh3t c / ! ^  Aoạc M/ yảM cfo ngífòỲ A:Â C
/?Aạw ^pf cJ Aọ)̂  AAôMg?

Theo quy định tại Điều 323 cùa Bp luật Hình sụ về tội chúa chấp hoặc 
tiêu thụ tài sản do ngudi khác phạm tQÌ mà có thì: "7. A ^ ò í  Mdo /r/:ÔMg /:!^a Aẹ  ̂
/nvdc wà cA:i'a cA ^, y/6M ^d/! 7?fế̂  rõ /à í7o Aígtròi Á:/:ác j9Aạ/M wà có,
Âz ò; /?Aạ  ̂ M̂- 70.000.000 ÍÍCM 700.000.000 ^7!g, cdí ^đo ÁrAoMg

gía/7! g7^ íTiá̂  03 Wấ/M Aoạc /?Aạ  ̂ ^  06 ^/:á/íg íTig/í 03 ". Theo huóng dẫn tại
Thông tu Hên tịch số 09/2011/TTLT-BCA^QP-BTP-NHNNVN-VKSNDTC- 
TANDTC ngày 30-11-2011 của Bp Công an, Bộ Quốc phòng, Bp Tu pháp, 
Ngăn hàng Nhà nuóc Việt Nam, Viện kiểm sát nhân dân tối cao và Tòa án nhăn 
dân tối cao huóng dẫn áp dụng quy định cùa Bộ luật hình sụ năm 1999 về tQÌ 
chúa chấp hoạc tiêu thụ tài sàn do nguòì khác phạm tội mà có thì: "7. "Tu/ .yù̂  

A!gM*ò7 AAÚC p/:ụw ^ọf wù có " /ù /ù/ .yÙA! í7o Wgírò7 7p/ có í^^yc 7nrc 
vfạc tAírc /:ùw/: vf /?Aụw ^ộf /v7 JM.' .yÚM cAfcw í7dạ7 (^ọ*c, ^Auw c,

Aof /p...^ Aoục í/o wgM*ò7 p/!ụw có ^M'Ọ'C v:ạc WMU Oú^, í7o: c/!Úc 0uwg ^ùi 
,yÙM có (T^í/c ír^c  v/ạc Aọ ^Aívc A/ệ/í AÙAí/z vf /?Aụw ^ọ/ /v/ d/M.' xe wúy có
í í̂rẹrc vf^c í7M/!g 7/cA! yAuw d í7e WMụ/; 2. "F/e^ rõ  fù/ jủw /ù í/o MgirÒT /r/!Úc
/?Aụw w à có " /ù có că^ CM* c/:M7!g wmA 0:'e^ (Íitrírc JÚ?Ì có í^ọ*c ^rtrc tM*
/ígíTíỳi ^/ụrc A/ẹw AùnA V! /?Aụw /:oạc có íTtvíyc Việc /MMU 6ÚM, í7of cAúc OằMg 
^ùj jủw có í^írírc 7rtrc í̂!r /7gtròỸ ^Atrc AùwA Ví /?Aụw 7ọf \

Nhu vậy, theo quy định tại Điều 323 của Bộ luật Hình S1J và huóng dẫn 
nêu trên thì mặt chù quan cùa tpi phạm này chì bắt buQC nguòi có hành vi chúa 
chấp, tiêu thụ tài sản biết tài sản đó do nguòi khác thục hi^n hành vi phạm tội 
mà có, mà không buộc nguòi tiêu th^, chúa chấp phái biết rõ ai là nguòi đã tn,rc 
tiếp thvc hì^n hành vi phạm tqi để có đuạc tài sàn đó và hq đã bị xủ lý hình sụ 
hay chua. Do vậy, truòng họp nguòi thục hi^n hành vì phạm tội truóc không bị 
truy cúu trách nhi^m hình sụ do chua đù tuổi chịu trách nhi^m hình S1J nhung có 
đù chúng cú chúng minh đuqc ý thúc chù quan của nguòi có hành vi chúa chấp, 
tiêu thp biết rõ các tài sàn mà hp chúa chấp, tiêu thụ là do nguòi khác phạm tội 
mà có thì bị truy cúu trách nhi$m hình sụ vê tqi chúa chăp hoạc tiêu thụ tài sản do 
nguòi khác phạm tqi mà có.

9. TríròTíg xác ^M*írc CMC Mgícò! ĂMÔC 7p7
7A? 7MOÍ cAíM 7rácA M/ííệíM .y(c CMC Mgícòí 6/ ^Mpc 767 M 7Aeo Mgàĵ
Aạy 7Aec wgàj ,̂ g7òỊ, /?AM7 .yí/íA?

Theo quy định tại Điều 417 của Bp luật Tố tụng hình sụ thì tuổi của nguòi 
bị buộc tội đuọc xác định theo ngày sinh mà không tính theo giò, phút sinh. Mặt 
khác, theo nguyên tắc có lpfi cho nguòi bị buộc tqi nên mặc dù xác định đuọc 
ngày, giò, phút sinh của nguòi bị buộc tội nhung việc tính tuổi chịu trách nhiệm 
hình str của nguòi bị buQC t$i là theo ngày sinh.



n. về dân sy
7. MAM*Ọ?!̂  wAà w  A/̂ M

wAậw ^  í7MVc c ^  g/ậ}7 cAMTí̂  MAậw <yMŷ w $íỷ / : ^
í/Mwg và ^ã cA ^  MAà, $ỷ ^  cAo AgHM Aàwg

^MMg íí/wA CMH ÍMậ . Mậ  ̂gíHo í7̂ cA c A ^  ^  có w  AíCM AAÔŴ ?
Tại khoán 2 Điều 133 cùa Bộ luật Dăn sụ quy định:
"...2. yìT̂ ÒTíg /:qp í//cA vô AzẹM /̂!M7!g íííĩ M̂*ọ*c íf̂ 3/̂ g

Aý cc (yM̂M AiAà MíCíýc có ^Â /w ^MycM, Ĉ!M í?ó íTitvíyc cAí/yc^ giao òõwg wọ^ gfao 
(7/cA JaA! M̂* Á:AÓC cAo MgM*íỳf Âá* Aa Mgay vò MgM*ò7 MÒy CÕAÍ CM* vào vfẹc (ToKg 
Ạý ^  wò xóc ÂM*c /n'ạw gíoo J:c/! gfao í//cA í7ó ÁrAd̂ g df vd A/ỘM.

rrM*òwg App yòí ^ả/7 /?/!â/ dd^g ^  wò cAíra íTí̂ íyc ^ÕMg Áý co* <yaa/! AíAò 
^ííóc có ^/:aw ^aycM g:ao í7:cA dÔA! ^ạ- vói /ígtròỸ /̂íM- da d/ vô díẹa, ^  r̂a-ÒTíg 
Aqp MgM*òỸ ^dó' da Mgay ^í/ìd Mdạ/Ì ^0*0*0 ^àí' M/! Aíày ^ddwg ^Ma dáM í?aM g/á ậii ^0 
cdt^c có ^da/M ^ạycw doạc g/ao í//cd vdí Mgvòi w à ydeo dáM á/ì, ^ayc^ í^wd cáa  co* 
^MaAì wdà có ^da/M ^MycM /à cdả ô̂* d ^  jáM Mdto?g '̂aM ^  cdả ^dc wày 
Á:dd^g/?dàf /à cdâ ô̂* d ^  ^ả/? í7o dảM ầM, ^ạyc^ í?:7:d d/ daỷ, ^íía. ...**.

Theo Bản thuyết minh Dụ án Bq luật Dãn sụ năm 2015 của Ban soạn thảo 
thì quy định tại khoản 2 Điều 133 của Bộ luật Dân sụ là nhằm: "...^ào đdw 
cdwg dằMg, dqp /ý í?of vói MgM-òỸ /̂a'ộw cdí, /ígay ^md và dáo ^ạ- OM ^Md 
r̂oMg các ^MaM dạ (7dM ậ* (các Fộ (Mậ/ í/dM ậ* /rcM ^dc gfóÝ dfcM gdz MdỘM v:ệc 

dảo vệ MgvòỸ d̂ó* da Mgay ímd ^oMg gfao d/cd í7âM ^ ^ . . . C h o  nên, cụm tù 
'cdaycM g/ao dằMg /Mọf g:'ao í7;cd JdM ậ* ddác" tại khoản 2 Điều 133 cùa Bộ 
luật Dãn sụ phái đuạc áp dụng theo nghĩa rộng. Có nghĩa là: Không chỉ có 
nhũng giao dịch nhằm chuyển giao quyền sò hũu nhu: Hạp đồng mua bán, tạng 
cho, đổi, góp vốn nhà ỏ; chuyển nhuọng, chuyển đổi, góp vốn bằng C[uyền sù 
dụng đất... má cả nhũng giao dịch nhằm chuyển giao nhũng quyền về sả hũu 
đối vói tài sản hoặc quyền về sủ dụng đối vói thủa đất.

Đồng thòi, thế chấp tài sán là mpt biện pháp bảo đảm, theo quy định tại 
Điều 317 của Bộ luật Dân sụ thì nqi hàm cùa thế chấp tài sản là việc nguòi thế 
chấp dùng tài sản thuQC sỏ hũu cùa mình để báo đám thục hiện nghía vụ đối vói 
bên nhận thế chấp mà không giao tài sản đó cho bên nhận thế chấp. Tuy nhiên, 
tại khoán 6 Điều 320 cùa Bộ luật Dân sụ quy định nghĩa vụ cùa bên thế chấp tài 
sản là: "Gfao ^àf MM ^de c d ^  cdo doM MdậM ^dố cd(^ íTg xó* (ý Árdl ^daộc /MỘ̂ 
r̂oMg các yn̂ ÒMg dcy? xó* /ý .yảM dáo í^Md yạj DIcM 2PP cảa J5p /aậ^

MÒy... khoản 7 Điều 323 cùa Bq luật Dân sụ quy định quyền cùa bên nhận thế 
chấp: "Air (ý ràl .yÒM /de cdí^  dd/ /daọc /ro-ÒMg dqp íímd /ạl Dlềa 2PP cáa 
Rọ /aậ/ MÒy Nhu vậy, mục đích cùa thế chấp là nguòi có n^hĩa vụ dùng tài sán 
thuộc sả hũu của mình dê báo đám thục hi$n nghĩa vụ đm vói bên nhận thế

lý nhăm bảo đảm quyên Iqi của bên nhận thế chấp. Vì vậy, phải xem thế chấp tài 
sản là một giao dịch chuyên giao tài sản có điều kiện; để bảo đàm quyền lọi cho 
bên nhận thế chấp ngay tình thì phái hiểu quy định "cdMyển gfao daMg M!Ộ/ giao



tại khoán 2 Điều 133 cùa Bp luật Dân sụ đuọc áp dụng cá 
trong truòng giao dịch về thế chấp tài sản.

Cho nên, truòmg hprp giao dịch chuyển nhuạng nhà đất bị vô hi^u nhung 
bên nhận chuyên nhuạng đã đu?c câp giây chúng nhận quyên sò hũu nhà, quyền 
sù dqng đát và đã thế chấp nhá, quyền sù dqng đát dó cho Ngân hàng theo đúng 
quy đinh cùa pháp luật thì giao d;ch thế chấp đó không vô hi$u.

2. App, CíT
cAo có c ^  Ĉ MŴ

<yM̂CM iM* cAo ŴMVhf Ĉ M̂ C/!
/!/!ậ/í c/!M̂ CM cAc ^M̂ CM ^ó, các AcM r̂í?w/!
cAấ^ và Tca áw ATĈ MÓ/ /yCM /̂ / w  A/fM Acậc c ^ ^  M̂ ậM ^CM CầM

AA/ g/ả/ ^M^c/ yiÒM áM có^A ả/ á/? í/MM̂  D/CM 24 CMC /Mậ̂  
yiố í/âM yíC Cí/ c ^  ^/ấy c/!M7!  ̂ M̂ ạM ^M̂ CM yM

g/a ^MMg VÓ7 CíícA /à MgM*Ò/ c^ ^M̂ CM /p/, MgA/ia VM //CM 
4c JCCÍM g / ^  w/!̂ M ^M̂ CM ^MMg ^ấ/ c ^  cAo M̂ MV7 MAcM
c/m^CM MAậM Ĉ M̂ CM í/J/, M̂ ậM cAc ^MMg íM/

Nhi$m vụ của Bq luật Tố tụng dân sụ là giài quyết vụ việc dân sv đuqc 
nhanh chóng, chính xác, công mình và đúng pháp luật, bào vệ l(yi ích cúa Nhà 
nuóc, quyền và Iqri ích hqp pháp cùa co quan, to chúc, cá nhân... Trên co sò đó, 
Điều 34 cùa Bp luật Tố tqng dân Sì̂  quy định khi giải quyết các vụ việc dân sụ, 
mà trong vq việc đó có quyết định cá bi$t cùa co quan, tổ chúc, nguòi có thẩm 
quyền trái pháp luật, xâm phạm quyền, Iqri ích h(?p pháp cùa đuong S1J và npi 
dung cùa quyết định đó liên quan đến vq vi$c Tòa án giải quyết thì Tòa án phải 
hủy quyết định đó để khôi phục quyền, l(?i ích hqrp pháp cùa đuong sti.

. 'GMy /ạo co .yỏ cAo 7ođ áM c/:M í̂ pMg /roMg v/^c Atly
cá /?/ct /ró/ pAạp /MỘ/ có ô/íA /:M'Ó7!g /ó/ ^MycM /ọ/ /:pp Cíio í t̂roMg MAằw 
g/ả/ ^Myc/ VM v/cc <4dM M!Ộ/ các/: cA/M/: x:ác, /OÒM í//̂ M ". (Mục 3 Bàn thuyêt 
minh d\r án Bộ luật Tố tqng dân SÌJ ngày 10-4-2015 cùa Tòa án nhân dân tối cao).

T^i mục 1 Phần ĩ cùa Công vãn Số 02/GĐ-TANDTC ngày 19-9-2016 cùa 
Tòa án nhân dân tối cao về Giài đáp nghi$p vụ đã huóng dẫn: "C/ọy cAí^g M/:ậM 
^MycM .ytr í/MMg :^ /  /ò ^Myc/ /:àM/: c/:/M/:..." cá biệt. Nhu vậy, theo quy định 
tạì Điều 34 cùa Bộ luật Tố tqng dân sụ khi giải q^uyết tranh chấp về quyền sù 
dụng đất mà trong đó có vi^c co quan nhà nuóc cấp giấy chúng nhận quyền sù 
dụng đối vói thùa đất đang tranh chấp không đúng, gây thi^t hại đến quyền lọi 
cùa đuong sụ thì Tòa án phải đua co quan cấp giấy chúng nhận quyền sù dụng 
đát tham gia to tqng vói tu các là nguòi có quyền Iqi, nghĩa vụ liên quan và xem 
xét húy giấy chúng nhận quyền sủ dụng đất đó.

Tuy nhiên, tại điểm d khoán 2 cùa Điều 106 của Lu$t Đất đai quy định co 
quan cấp giấy chúng nhận quyền sù dqng đất không đuqrc thu hồi giấy chúng 
nhận quyền sù dụng đất trong truòng hqp *'...M^(ỳ/ ífM-(7c cup c / ^  M/:ậM
ífó í/u /Z:/rc /:/̂ M cAMyeM .yM* í/ụMg í/u/, /ò/ gắM //6M vó/ í/u/
//:eo í///:/: C M U / M Ộ /  í/u/ dfđ/... ". Theo Điều 195 cùa Luật Đất đai thì trình
t\r, thù tqc cấp giấy chúng nhận hoặc xác nhận npì dung biến đpng do chuyển



quyền sù dụng đất do Chinh phú quy định. Điều 79 cùa Nghị đinh số 
43/20Ì4/NĐ-CP ngáy 15-5-2014 của Chính phù quy định việc đăng ký biến 
dpng, cấp lại giấy chúng nhận quyền sù dụng đất do chuyển quyền dụa trên co 
sò hồ so hqp đồng, Văn phòng đăng ký đát đai có trách nhi^m kiểm tra hồ so, 
nếu đù điều ki^n thục hi$n các quyền theo quy định thì xác nhận nội dung biến 
đqng vào Giấy chúng nhận đã cáp hoặc lập hồ so trình co quan có thẩm quyền 
cấp Giấy chóng nhận quyền sù dụng đất.

Nhu vậy, theo quy định của Luật Đất đai và Nghị định số 43/2014/NĐ-CP 
n^ày 15-5-2014 cùa Chính phù thì vi^c cấp lại Giấy chúng nhận quyền sụ dụng 
đất hoặc xác nhận nội dung biến đqng trong truòng hqp th\rc hi^n họp đồng (các 
truòng hqrp quy định tại khoán 3 Điều 105 cùa Luật Đất đai) là thù tqc hành 
chính trong giao dịch dân sụ, không mang tính chát cùa quyết đình hành chính 
cá biệt; co quan, to chúc có tham quyền sẽ thục hiện việc đăng ký biến đpng, 
cấp lại giấy chúng nhận quyền sù dụng đất trên co sò kết quà giao dịch có hi$u 
lục. Cho nên, khi giải quyết tranh chấp về họp đồng chuyển quyền sù dụng đất 
mà hqrp đồng đó bị vô hiệu, nhung nguòi nhận chuyển quyền đã đuọc cấp giấy 
chúng nhận quyền sù dụng đát hoậc đã đuqc xác nhận npi dung biến động thl 

co có wạc c ^  g/u vù
CÚM cAtCMg MAÚM Cí^ c/íO MgM-ÒỲ MAọM cAuycM M/!M-ỌMg.

Khi Tòa án tuyên họp đồng chuyển quyền sù dụng đất vô hiệu thì Văn phòng 
đăng ký đất đai, co quan Tài nguyên và Môi truòng căn cú vào bàn án, quyết 
đình cùa Tòa án để giải quyết điều chinh biến đqn^ ho$c cáp lại giấy chúng 
nhận quyền sù dụng đất phù hqrp vói kết quá giải quyết cùa Tòa án.

3. Tlạ/ yo MCM MgM̂CM CầM AA
có Ĉ /M áM Dc/!

MgMyCM í/OM CM/ yCM CầM
c^í g/ủ/ VM CMH 77fấ/M Áíp/ JTÍC?

ụ) Pc v/ệc cAíM ÚM /?/:/

Khoán 3 Điều 218 cùa Bp lu$t Tố tụng dân sụ quy định: "ThrÒMg Tbu 
ÚM ru í7/MA điÌMA c/!Í g/ủ/ Í/MVC/ vụ ÚM JÚM .yụ- í/c Mgícò: Á7:ôi ÁiẹM rú^ toÙM Ap
ycM CUM MÓỸ /:/̂ M Í̂ MA /ụ/ ÍÍ/CM? c A/:oủM 7 D/CM 277 cùu Rộ /uụy MÙy RcM 
ụ̂/M :Ó!g ÚM /7/:7 M!Ù íAroMg .yụ- ̂  Mọp (Tícọc /rú /ụ/ cAo Aọ."

Khoản 3 Điều 18 cùa Nghị quyết số 326/2016/UBTVQH14 ngáy 30-12- 
2016 cúa Ùy ban Thuòng vq Quốc hội quy định về múc thu, miễn, giám, thu, 
nqp, quàn lý và sù dụng án phí, lệ phí Tòa án cũng quy đinh: Truông hpp Tòa án 
ra quyết đinh đình chì giải quyết vụ án dân sụ do nguòi khòi ki$n rút toàn bộ 
yêu cầu khỏi ki$n theo quy định tại điểm c khoán 1 Điều 217 cùa Bộ luật Tố 
tụng dân S!J thì tiền tạm úng án phí đupc trà lại cho nguòi đã npp.

Điểm b khoán 1 Điều 299 của Bp luật Tố tụng dân sqr quy định: "R/ <7oM 
<ÍOMg ý /A/ cAu/? MAụM v/ạc rú/ &TM Á:AỎ'/ AíệM CMU MgMycM íToM. 77Ộ/ íToMg xé/ XM* 
p7:MC /AuM! ru ^M^c/ íT/MA Aủy /?ÚM ÚM .yo //:UM! vù í7/M/: c/!/ g/ú/ ^ụyế/ vụ ÚM. TroMg 
/ru-ÒMg Aọp MÙy, cúc íÍM-OMg VUM p7:Ú! c/:ịM ÚM j9/:7 .yo //:UM̂ /Aco ^uyc/ íẠ'M/: cùu



' Quy đinh tại khoán 3 Điều 218 cùa Bộ luật Tố tụng dân sụ vá khoán 3 
Điều 18 cùa Nghị quyết 326/2016/UBTVQH14 không chì rõ là áp dụng cho giai 
đoạn chuân bị xét xù hay tại phiên tòa thì phái đuqc hìêu bao gôm cả giai đoạn 
tại phiên tòa. Không thể áp dqng tuorng tụ quy định cùa giai đoạn xét xù phúc 
thám cho phiên tòa so thẩm vì sc là vi^c đạt ra mpt quy định mól về trách nhì^m 
pháp lý nậng hon cùa đuong sụ. Do đó, truòng hqrp đình chì xét xủ so thẩm do 
nguyên đon rút toàn bp yêu cầu khòì ki$n, dù là truóc khi mỏ phiên tòa hay tại 
phiên tòa so thẩm thì nguyên đon vẫn đuQTc trá lạì tiền tạm úng án phí; các 
đuong S!J không phái chịu án phí so thẩm.

/ỵ/ ra c/:: g/â/ VM án
Điều 219 cùa Bộ luật Tố tụng dân sụ quy định về Thẩm quyền ra Quyết 

dinh đình chì giải quyết vy án dân Sìj là:
"7. yhróc /nỏ pA/en /òa, 77/ẩ/n //Aán pAan công g/à/ ^Myc/ vạ án 

cfan .yạ*có /Aa/n ^aycn ra (yayc/ âf/n//...
2. 71pu'p/:/cn /òa, 77p/ ^ồngxc/xả-có /Aẩ/n ^Mycn ra ^Myc/ ^n /:..."
V^y đến ngáy mò phiên tòa đã đuọc coi là "/ạ/ pA/cn /òa" hay chua? Myc 

2 Chuông XIV Bộ luật Tố tụng dân sụ quy đinh về thù tục bắt đâu phiên tòa. 
Theo quy định tại Mục này thì phiên tòa bắt đầu bằng thù tục "7̂ !̂ /!a/ /nạc //A/cn 
/òa" (Điều 239). Do đó, đến ngày mò phiên tòa (đu?c tri^u tập) nhung chua khai 
mạc phiên tòa thì chua coi là "M / íTaa jp/!/cn /òa", chua coi là "/ạj //A/en /òa". 
Nếu n ^ y ê n  đon nộp đon xin rút yêu cầu lAòi ki$n truác khi khai mạc phiên tòa 
thì T h ^  phán vẫn có thẩm quyền ra quyết định đình chl việc giải quyết vq án 
chú không phái là Hqi đồng xét xù.

4. Tr/ràT/g Aap can càa ng/ràỸ /7c /ạ/ /77 .$ản v7 ////(//n các /7̂ n7/ /ạ7 
AT/aân 7 D7cM 627 cảa Bp /nậ/ Dân /à nAãng /rnvT/g 7/pp AAâng /7/r(Tc 
^ạycn A/rảng /77 F/ìn n7//mg ng/r/h/ can n/Ịy 7ạ7 cAc7 /r/r/ýc 7/aãc càng ng/rài 
7(/7 /77 Mn 7̂ 7 can cảa ng/rà7 n/Ịy cá /7/f(rc T/íc/̂ ng / /̂ìra Ac 7̂ c v/ /7a7 vái /77 y/ìn 
/7a âng 6à /7c 7(/7 7/ạy A^âng?

Điều 652 của Bq luật Dân SÎ  quy định: "Trtròng 7/pp con câa ngvò/ ^  7ạ7 
/77 .y/in c7:c/ //TC/ýc Aoặc càng /np/ /7/Ò7 /77e/n VÓ7 ngvà/ dfc 7ạ7 /77 .y/in /7:7 c7:/ÍM /7a'ọ'c 
7:M'/7ngp////n /77 y/ìn /n/7 cT/a Aoạc /nạ cáa cA/ía /7M'Ọ'C ///r/ýng nếa C(?n .yống...".

Theo quy định tạì Điều 652 nêu trên thì: Không phái cú con chết truóc 
n^uòri để lại di sàn thì cháu đu(;yc huòmg di sàn. Thùa kế thế vỊ là huòng thay và 
đối tuqmg huòng thay đã đu(?c quy định rô là "pA//n /77 ^̂ /in cáa c/:a Aoạc /nẹ câa 
c/:/ÍM /7trp'c /:M'/?ng ncM c/ln ^*ống". Truông ĥ yp mpt nguòì đã không đuqrc quyền 
huòng di sàn theo quy định tại khoán 1 Điều 621 cùa Bq luật Dân sụ, nhu bị kết 
án về hành vi ngu/yc đãi nghiêm trpng n ^ ò i  cha thì hq sẽ không đu(?c huỏng di 
sàn cùa nguòi cha. Do vậy, nếu hq còn sống khi cha chết thì hq cũng không đuqc
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hurỏng dì sán thùa kế nên không có íÍM-í/c AM-ỏTìg CÒM JốMg" để cho nguòi 
khác huòng thế vị.

yríTÒTíg Aop /:đMA áM í̂ âM A{V Aá/! ^ấM g/á ả̂M CM̂
AàM/! áM y/:/ AàM/: HM, MCM M̂ÍTÒỸ áw AAÔM̂

ífồM  ̂ Aĉ  ^Mả AáM ^ấM /̂:í có ^MycM A/!ỎỲ Aícn "íraM^ c ^ ^  vc Aĉ
AáM yảw A/íCM^?

I hco quy định tại khoản 13 Điều 26 của Bp luật Tố tụng dân sụ thì Tòa 
án có thẩm quyền giải quyết tranh chấp về kát quà bán đấu giá tài sán, thanh 
toán phí tổn đăng ký mua tài sàn bán đấu giá theo quy đinh của pháp luật thi 
hành án dân sụ.

Theo quy định tại khoán 2 Điều 102 cùa Luật Thi hành án dân sụ thì chi 
có hai đoi tuọng, cụ thể là nguòi mua đuọc tài sàn bán đau giá và chấp hành 
viên, mói có quyền khỏi ki$n yêu cầu Tòa án giáì quyết tranh chấp về kết quà 
bán đấu giá tài sán, nếu có căn cú chúng minh có vi phạm trong quá trình bán 
đau giá.

Nhu vậy, Luật Thi hành án dân S\T không quy định nguòi phái thi hành có 
quyền khỏi kicn yêu cầu Tòa án glái quyết tranh chấp về kct quà bán đấu giá tài 
sàn. Do vậy, nguôi phái thi hành án nếu không đồng ý vói kết quà bán đấu giá tài 
sán thi họ không có quyền khùi ki$n yêu cầu Tòa án gìài quyết loại tranh chấp này.

Vấn đề đật ra là tại sao Luật lại quy định nhu vậy? ván đề này có thể giải 
thích nhu sau:

Thú nhất, theo quy định tại khoản 2 Điều 5 của Luật Đấu giá tài sàn thì 
đấu giá tài sản là hình thúc bán tàì sàn có tù hai ngubì trỏ lên tham gia đau giá 
theo nguyên tắc, trình tụ, thủ tục đuọc quy định tại Luật này, trù truòng họp quy 
định tại Điều 49 cùa Luật này. Theo quy định tại khoán 5 thì nguòì có tài sàn 
đấu giá là cá nhân, tổ chúc sò hũu tài sản, nguòi đuqc chù sỏ hũu tài sản úy 
quyền bán đấu giá tài sàn hoậc nguài có quyền đua tài sán ra đấu giá theo thỏa 
thuận hoặc theo quy đinh cùa pháp lu^t; theo quy định tạì khoán 6 thì nguòi mua 
đuqc tài sán đấu giá là nguòi trímg đáu giá và ký kết hqrp đồng mua bán tài sán 
đấu giá hoặc đuọc co quan có thẩm quyền phê duyct kết quả đấu giá tăi sản; 
theo quy định tại khoản 8 thì nguòì trúng đấu giá là nguòi trá giá cao nhất so vói 
giá khòì điểm hoậc bằng giá khỏi điểm nếu không có nguòi trà giá cao hon theo 
phuong thúc trá giá lên; hoậc là nguòi chấp nhận múc giá khỏi điểm hoặc múc 
giá đã giám trong truòng họp đấu giá theo phuong thúc đật giá xuống. Thục 
chất, đây là một giao dịch dân S1J mà chù thể tham gia là nguòi có tái sàn hoậc 
có quyền đua tài sàn ra đấu giá và nguòi tham gia đấu giá và nguòi trúng đấu giá 
theo quy định của pháp luật. Chì giũa nhũng nguòi này mói phát sinh quyền, 
nghĩa vụ có khả năng tranh chấp vói nhau có liên quan đến kết quá đấu giá và 
chl nguòi này mói có quyền khiếu nại hoậc khòi kiện yêu cầu Tòa án hủy kct 
quà đâu giá nếu hp cho rằng có vi phạm pháp luật trong quá trình đấu giá làm 
ảnli huòmg đến quyền và Iqi ích của hp. Xem xét truòng họp co quan thi hành án
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bán đấu giá tái sán thì Co quan thì hành mà cq thể !à Chấp hành viên lá bên có 
quyền đua tài sàn cùa nguòi phái thi hành án ra bán đấu, mà không phái là nguôi 
phái thi hành án có tài sàn bị co quan thi hành án kê biên và đua ra bán đấu giá 
để thi hành án, bên trúng đấu giá tài sàn là nguòì tham gia đấu giá trà giá cao 
nhất theo phuong thúc trà giá lên hoặc chấp nhận múc giá đă giàm theo phuong 
thúc đau giá xuống. Vì vậy, chi có Chấp hành viên và nguái trúng đấu giá đã ký 
họp đồng mua tài sán đau giá mái có quyền và nghĩa vụ phát sinh tù giao dịch 
bán đấu giá và có the trò thành các bên tranh chấp vói nhau về kết quá bán đáu 
giá tái sán. Nguòd phái thi hành án không phài lá nguôi đua tài sàn ra bán đáu 
giá, túc là không tham gia, không phái là một bên trong giao dịch này nên không 
có quyền và nghĩa vụ phát sinh tù giao dịch và do đó hp không có quyền khỏi 
kì^n yêu cầu Tòa án giải quyết tranh chấp về kết quà bán đấu giá tài sàn. Chì 
trong truòng hqp duy nhát là hp tham gia và trúng đấu giá thì lúc này vói tu cách 
là nguòi mua đuqrc tài sản đấu giá thì hq mói có quyền khỏi ki$n.

Thú hai, nếu nguái phái thi hành án có căn cú cho rằng co quan thi hành 
án có hành vi, quyết định kê biên, định giá và bán đáu giá đoi vói tài sàn cùa hp 
để thi hành án trái pháp luật thì hp có quyền khiếu nại theo quy định tại khoán 1 
Điều 140 cùa Luật Thi hành án dân s\r. Vi^c giải quyết khiếu nại cùa hp đuqrc 
thqc hi?n theo nguyên tắc, trình tv, thù tục quy định tai Mqc 1 Chuông VI cúa 
Luât Thi hành án dân Sìj.

6. 4 2 /7  Cíia /Mậ/ 71Ố
í/ÍM/! c/í/ VM "Tlòa CMa rA/

VấM ^  AAác í/rr/í
/Aí? /ta/ Tlòa g/ả/

Theo quy đình tại khoản 4 Điều 217 cùa Bq luật Tố tqng dân sụ thì: "Do/ 
vói VM dfu'ọ'c Xíi* /ọ/ /Aeo //:M /MC .yc /Aow Â/:/ có g/ów í/oc

/ó/ Toa ó/! í///!/: (ímA c/:/ v/ậc g/ô/ ^Mye/ VM ÚM /A/ Toa ÚM
dfoMg p/:ỏ/ g/ỏ/ ^Myc/ AỘM CMO v/^c //:/ ÓM, cóc vốM A/:óc có //CM

/̂ CM có^; /ncÒTtg MgMycM ni/ Aoọc íArí/c /n'ỘM /ập
App /ồM /Atr Ao/ M!Ò VồM VắMg M!Ộ Â/ v/cc í//MA cA/ g/ô/ ^Myc/ VM ÓM /?AÓ/ có .yọ- 
^ồMgý CMO A/ &TM, Mgícòi có ^OyCM /p/, MgA/o VM //CM "

Theo quy định nêu trên thì trong truòng h(7p VÎ  án đã có quyết định giám 
đốc thầm, tál thẩm hùy án để xét xù lại, quá trình gìàl quyết lạl so thẩm, nguyên 
đon rút toàn bq đon khỏi kiân hoặc đã đu(?c tri^u tập h(7p lâ lần thú hai mà vẫn 
vang mặt nhung họ không đề nghỊ xét xù vắng mật hoăc vì S1J kiện bất khá 
kháng, trò ngại khách quan thì vi$c đình chì giải quyết vụ án phài đuqfc sụ đồng 
ý cùa bị đon, nguòi có quyền Iqri, nghĩa vq liên quan. Do vậy, truòng hqrp 
nguyên đon rút toàn bộ đcm khòl kiện hoạc đã đuqrc tri^u tâp họp lệ lần thú hai 
má vẫn vang mặt nhung hq không đề nghị xét xù vắng mặt hoạc vì str kiện bất 
khá kháng, trò ngại khách quan, Tòa án phài hói ý kiến cùa bị đon, nguòì có
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quyền !qì nghía vụ ìiên quan về vi?c có đồng ý đình chì giài quyết vụ án hay 
không, có yêu cầu giài quyết hậu quà của việc thi hành án, các vấn đề khác có 
!iên quan không và tùy tùng tniõmg hqp xù !ý nhu sau:

- Truông h(j)rp bì đon không đồng ý đình chì giải quyết vụ án, yêu cầu giài 
quyết hậu quả của việc thi hành án, các vấn đề khác có liên quan thì Tòa án ra 
quyết định đình chì yêu cầu cùa nguyên đon, xác đinh lại tu cách bj đon trò 
thành nguyên đon và nguyên đon trò thành bị đon.

- Truông họp bị đon đồng ý đình chì giải quyết vụ án nhung nguòi có 
quyền 1?1, nghĩa vq liên quan không đồng ý đình chì giải quyết vq án, yêu cầu 
gìái quyết hậu quả của việc thi hành án, các vấn đề khác có liên quan, yêu cầu 
độc lập thì Tòa án ra quyết định đình chì yêu cầu cùa nguyên đon, đình chì yêu 
cầu phản to cùa bị đon (nếu có); nguòi có quyền, nghĩa vụ hên (^uan trò thành 
nguyên đon, nguòl nào bị nguòi có quyền, nghĩa vụ liên quan yêu cầu Tòa án giài 
quyết thì trò thành bị đon. Tòa án tiếp tqc giái quyết vp án theo thù tục chung.

- Truông hqrp bỊ đon, nguôi có quyền l(;yì, nghĩa vụ hên quan đồng ý đình 
chì giải quyết vụ án, không yêu cầu gìàì quyết hậu quá cùa việc thi hành án, các 
vấn đề khác có hên quan thì Tòa án đình chì giải quyết vụ án và gìài quyết vấn 
đề án phí, không giài quyết vấn đề hậu quà cùa vi^c thi hành án.

- Truông hqp bị đon, nguôi có quyền lọì, nghía vụ hên quan đã đugc Tòa án 
trì^u tập họp lệ đến lần thú hai để hói ý kiến về vi^c có đồng ý đình chì giải (^uyết 
vụ án hay không, có yêu cầu giàì quyết hậu quá cùa việc thi hành án, các van đề 
khác có hên quan không nhung vẫn vắng mặt nhung không vì sụ kiện bát khá 
kháng, trò ngại khách quan thì col nhu đồng ý đình chì vi?c giái quyết vq án.

m . về tố tụng hành chính
/. VM cAInA,

/íànA CMH í n / í à  có í/c/ Aộ
^/ù 71ÒH án  có các Mcn AAác CMH Ap g /n  í/ínA /An/n g /a

tc  vó? các/! /!̂ !CC? có ^M^cn /n? n^/!Ía VM //cn  Aạy A/!nn^?

Theo quy đình tại khoán 10 Điều 3 cùa Luật Tố tụng hành chính thì: 
"A ^Ò ! có /ọỲ, ngAíh VM //cn /ù co /ổ cAtcc, cú nAôn Ár/!dng
/rAÓ! /r/ạn, /rAdng ò/ nAung V!^c g!Ô! VM Ún AònA cAín/: có //cn
í/cn /ọf, ngAíh vụ CMU Aọ ncn Aọ /M- W!nA Aoặc íÍM-ong .yn* /:/!Óc í/c ngA/ vù
í7trọc Too Ún n/:ân (Vún c/!í^ nAụn /:oậc ^uọc 7oo Ún í/uu vòo gju tụng 
VÓ! tu cúcA /ù nguÒ! có ^nycn /ọi, ngAíh vụ /tcn ^Mun";

Theo quy đỊnh tại khoàn 29 Điều 3 cùa Luật Đất đai thì: "//ộ  g!í! ^!n/! .yủ 
Jnng í/ìốt /!! nAũng nguÒ! có ^Mun Aon nAân, Anyct tAống, nndt í/uõng tAco 
(yny í^nA CMO pAúp /uột về Aon nAdn vò gio !?!nA, &!ng .yong cAnng vò có n̂[Mcn 
.yủ í/ụng íMt cAnng tỌ! tAÒ! !?!C/n !/uọc A^ò nuóc g!00 í/ot, cAo tAnc í/ìất, cdng 
nAận ^nycn .yù í/nng í/!ot; nAận cAn^cn (ynyền .yủ í/nng !/ốt".

Do đó, khi xem xét tính hqrp pháp cùa quyết định hành chính liên quan 
đcn quyền sủ dụng đất cùa hq gia đình thì Tòa án phái đua các thành viên còn
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!ại cùa hp gia đình tại thòi điểm đtnyc Nhà nuóc giao đất, cho thuê đát, công 
nhận quyền sù dqng đất hoậc nhận chuyển quyền sù dụng đất tham gia tố tqng 
vói tu cách nguôi có quyền nghía vq ìiên quan để bảo dám quyền vá ích 
h(;yp pháp cho hp.

2. Aa/! MAâ/7
cấ/? ý CMC

yố cd/!^ vã/!, Aá// cáo...). y/*/vò^g
/!(/y? ( /̂//A Aà/!^ c/://!// c/ìo C//M ^̂ c/! òa/! /!Aâ/! !Íâ/! c ^  !̂/!A
A/ộ/! yiòa á/! có //A ả/ í/Mio CAả ^/cA Ly Aa/! /!/!â/! !/â/! cấ/! ^M^^/!, í^ ' Aa/! 
/íAâ/! !/â/! c ^  /!M^^/! /̂!a/M g /a  ^M/!  ̂ VÓT !̂C các/! /!̂ M*ÒT có ^Myc/! /(/!, /!g/!!a 
VM /!C/! ^Ma/! Aạy AAÔ/!^?

Theo quy định tại khoán 10 Điều 3 cùa Luật Tố tụng hành chính thì: 
"A^^òi có Q'Myc/! /(7!, /ìgAíh vạ //ề/! ^MU/! /à cc  (yaa/!, /ổ c/:M'C, cá /ìAa/! /ạy /rAô/!g 
/rAôr Ai#/!, A/:ô/!g Ò! AI#/!, /!/!M7!g v/ệc gíÚ! ^ụyc/ vụ á/! /!Ù/!A c/íí/íA có /!C/! íyua/! 
ífc/! q'Myc/! /pT, /ígA/h vụ cảa Aọ /!C/! Ap /ạ* //!!/!A /!0#c ^M-o/!g ậ* /rAác í/c /!gA/ và 
í̂ M̂yc 71òa á/! /íAấ/! í/d/! cAí^ /!/!#/! Aoặc ^M-í/c Toa á/! íAca vào /Aa/M g!0 /o ^ạ/!g 
vó*! các/! /ò /!gM*ÒT có q'Myc/! /ọT, /!g/:!a vụ /Ic/! ^ua/!";

Theo quy đình tại khoán 2 Điều 21 cùa Luật Khiếu nại thì Chú tjch ù y  
ban nhân dân cấp tình có thẩm quyền giái quyết khiếu nại lần hai đối vóì quyết 
đinh hành chính, hành vi hành chính cùa Chú tịch Uy ban nhân dân câp huy^n; 
theo quy định tạì điểm a khoàn 3 Điều 203 cùa Luật Đất đai thì Chù tịch Ùy ban 
nhân dân cấp tình có thẩm quyền giái quyết khiếu nại đối vái quyết đình giái 
qúyết tranh chấp đất đai cùa Chù tịch ù y  ban nhân dân cấp huy^n.

Theo quy định tại khoán 1 và khoán 2 Điều 193 cùa Luật Tố tụng hành 
chính thì:

'7 . TTpj dfồ/!g xá/ XÍCXC/M xá/ /mA Aọp /?/:á/7 C!ia ^Myc/ ^m/! Aà/!/! c/!!/!/!... 
^tvyc/ í/Ịi/!/: g!Ô! ^ạyc/ AA/CM /!Ọ! có //c/! ^MO/!.

2. TTp: ^ồ/!g xá/ xả- có ^Myc/! ^ạyc/ íT!/!A.'
...ò) /íAậ/! //!#/ /7/:ầ/: Aoạc /oà/! ycM cầM ^Aỏ! A/#/!, /Myc/! /np/ 

//Aầ/! Aoạc /oà/! òp ^ụyc/ íÍ!/!/: Aà/!/: cAm/! /rÓ! p/íóp /uạ/ và ^Myc/ í^/í/! g/Ò! ^Myc/ 
AA/ca /!ạ! có /!C/! ^MO/! ()!CM có)... "

Theo các quy định nêu trên thì khi xem xét yêu cầu khải ki?n mà Tòa án 
phái xem xét tính hqrp pháp cùa quyết định hành chính có liên quan do Chù tịch 
Uý ban nhân dân cấp huyện, ù y  ban nhân dân cấp huyện ban hành, thì phái đua 
Chù tịch Uỷ ban nhân dân cấp huy^n, ù y  ban nhân dân cáp huy^n tham ^ia tố 
tqng vói tu cách nguòi có quyền l(?i, nghía vụ liên quan trong vụ án. Đoi vói 
truòng hprp này, các văn bàn hành chính cùa Chù tịch Uy ban nhân dân cấp 
huy$n, Uy ban nhân dân cấp huy$n ban hành (công văn, báo cáo...) không phải 
là quyết định hành chính có liên quan nên Tòa án không đua Chù tịch Uỳ ban 
nhân dân cấp huy^n, Uy ban nhân dân cấp huy?n tham gia tố tqng vói tu cách 
nguòá có quyền lọi, nghía vụ liên quan trong vụ án.
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yip/ A/ ^ổ/ /íoặc /my Aỏ
^//!A /íàM^ cAÍMA A/ AA/̂ M A/^w A/^ỏí Ár/̂ M A^Jw^ ríí^ A/!JỲ

yiÒH á/! XM* Aáù Í̂/M AÁ!Jíf A/̂ M AAJỲ A/^/í AAowj[;̂  t7?w có
í/íí/í^ AAoMĝ ?

Trong quá trình giải quyết vụ án hành chính, nguòì bị kì^n có quyền sủa 
đổi hoặc hủy bò quyết định hành chính theo quy định tại khoán 4 Điều 57 của 
Luật Tố tụng hành chính.

Truông h(7p tại phiên tòa so thẩm, nguòi bị ki^n cam kết sùa đổi, bổ sung, 
thay thế, húy bò quyết định bị khỏi ki$n và nguòi khòi ki?n cam kết rút đon 
khỏi ki$n thì Tòa án căn cú vào Điều 187 cùa Luật Tố tụng hành chính để tạm 
ngùng phiên tòa. Hết thòi hạn tạm ngùng phiên tòa mà nguòi bị ki^n ban hành 
quyết định hành chính mói, nguôi khỏi kiện đồng ý rút đon khỏi kì^n thì Hpi 
đồng xét xù quyết định đình chi giải quyết vụ án.

Truông họp tại phiên tòa so thẩm, nguòi bị ki$n xuất trình quyết định 
hành chính mói sùa đổi, bổ sung, thay thế, hủy bò quyết định bì khòi kìqn mà 
nguòi khòi ki$n đồng ý rút đon khòi kì^n thì Tòa án ra quyết định đình chi giàì 
quyết vụ án. Neu nguòi khòì kiện không rút đon khỏi kiện thì Toá án phài tiếp 
tục xem xét tính họp pháp của quyết đình hành chính bị khỏi kì^n và quyết định 
hành chính mói. Trong tnròng hpp này, Tòa án căn cú vào khoán 2 Điều 193 
cùa Luật Tố tụng hành chính để tuỳ vào tùng truòng họp cụ thể mà bác yêu cầu 
khòi ki^n nếu yêu cầu đó không có căn cú pháp luật hoặc chấp nhận mpt phần 
hoặc toàn bp yêu cầu khỏi kiện nếu quyết định hành chính bị khòi kiện, quyết 
định hành chính mói trái pháp luật. Truông họp quyết định hành chính mói có 
liên quan đen quyền và nghĩa vq cùa co quan, to chúc, cá nhân khác thì phái 
tạm ngùng phiên tòa để đua co quan, tổ chúc, cá nhân đó tham gia tố tụng vói 
tu cách nguòi có quyền Iqi, nghĩa vụ liên quan và giải quyết vq án theo thù 
tục chung.

4. VM á/! có AA/CM CMH
C/!M /̂cA c ^  AAỎÝ A/c/! cAí AAdỸ AíCM

VÓỲ cAíMA CMH C/!M /̂cA c ^  jcác
g/ả/ rAco r/íM rMC rAẩ/M /à CMa Tlòa áw MAâ/! í/â/! c ^  

7V)a c ^  rÍMA?

Theo quy định cùa Điều 193 cùa Luật Tố tụng hành chính thì khi giải 
quyết vp án hành chính, Hpl đồng xét xù có thẩm quyền xem xét tính h(^p pháp 
cùa quyết định hành chính và quyết đinh giải quyết khiếu nạl có liên quan.

Theo quy định tại khoản 4 Điều 32 cùa Luật Tố tụng hành chính thì Tòa án 
câp tinh giáì quyêt theo thù tục so thẩm nhũng khiếu ki^n quyết định hành 
chính, hành vi hành chính cùa ù y  ban nhân dân cấp huyện, Chù tỊch ù y  ban 
nhân dân cấp huy^n trên cùng phạm vì đỊa giói hành chính vói Tòa án.

14



Trong tnròng họp náy, Tòa án phái xem xét tính hprp pháp cùa quyết định 
hành chính cùa Uỳ ban nhân dân cáp xã và quyết định giái quyết khiếu nại Chù 
tịch Uý ban nhân dân cấp huyện. Trong điều kiện hiện nay, các Tòa án nhân dãn 
cấp tình đang bị áp !qrc !ón về công vi$c, để tránh vi$c chuyển quá nhiều vụ án 
hành chính lên Tòa án nhân dân cáp tình và phù họp vói các quy định cùa pháp 
luật thì trong truáng h(?p này Tòa án nhân dân cáp huy^n vẫn thụ lý, xem xét 
giài quyết vụ án hành chính. Truông hqp có căn cú xác đinh quyết định giài 
quyết khiếu nại của Chủ tịch ù y  ban nhân dân cấp huyện trái pháp lu$t và phải 
hủy quyết định hành chính này mói bào đàm quyền vá !<?i ích hqp pháp cùa 
đuong sụ thì Tòa án nhân dân cấp huy?n đang thụ lý, giáì quyết VÎ  án đình chl 
vì?c xét xù và chuyển hồ so vq án cho Tòa án nhân dân cáp tình có thẩm quyền 
giài quyết. Truông h(7p có căn cú xác định quyết định giải quyết khiếu nại cùa 
Chù tịch Uy ban nhân dân cấp huy^n đúng pháp luật, không xâm phạm đến 
quyền và Iqi ích hqrp pháp cùa đuong sụ và không phái húy quyết định hành 
chính này thì Tòa án nhân dân cáp huy$n đang thụ lý, xem xét tiếp tục giải quyết 
vụ án.

cAÍMA ^  cấ/? có /à A / ! V M  á/í

Theo quy định tại khoán 3 Điều 22 và khoán 3 Điều 31 cùa Luật Đất đai 
thì vi^c kháo sát, đo đạc, lập bản đồ địa chính thupc npi dung quản lý nhá nuóc 
về đất dai do Bp truòng Bộ Tái nguyên và Môi truòng quy định.

Theo quy định tại khoán 6 Điều 22 Thông tu số 25/2014/TT-BTNMT quy 
định về bán đồ địa chính ngày 19-05-2014 và điểm e khoán 5 Điều 2 cùa Thông tu 
liên tịch số 50/2014/TTLT-BTNMT-BNV ngày 28-8-2014 huáng dẫn về chúc năng, 
nhi^m vq, quyền hạn và co cấu tổ chúc cùa Sò Tài nguyên và Môi truòng thupc 
ù y  ban nhân dân cấp tinh và Phòng Tài nguyên và Môi truòng thupc ù y  ban 
nhân dân cấp huy^n thì Sò Tài nguyên và Môi truòng có trách nhi$m trong việc lập, 
chình lý và ký duy?t nghiệm thu bản đồ địa chính.

Nhu vậy, căn cú vào các quy định nêu trên thì bàn đồ đìa chính cấp xã 
đu(?c xác định lá quyết định hành chính, nếu việc chinh lý bàn đồ đỊa chính cáp 
xã thuQC truòng hqrp quy định tại khoán 2 Điều 3 cùa Luật Tố tqng hành chính 
thì là đoi tUQTig khỏi ki$n vụ án hành chính.

Vi$c lập, chình lý, ký duy$t bàn đồ địa chính do sỏ  Tài nguyên và Môi 
truòng hoậc do co quan, to chúc khác thục hì$n thì nguòi bị ki$n đuqrc xác định 
là co quan, tổ chúc đã thục hi^n vi?c lập, chình lý, ký duy?t bán đồ địa chính mà 
nguòì khòi kiện cho rằng vi^c chình lý đó xâm phạm đến quyền và Iqi ích hqrp 
pháp cùa hp theo quy định tại khoán 9 Điều 3 cùa Luật Tố tụng hành chính.
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Trên đây ià kết quá giài đáp tnjc tuyến mpt số vuông mắc cúa Hqi đồng 
Thẩm phán, Tòa án nhân dân tối cao thông báo để các Tòa án nghiên cúu tham 
kháo trong quá trình gìài quyết các vụ vì$c thuQC thẩm quyền.

- Nhv kinh gùì;
- Đồng chí C h ^ h  án TANDTC (đề b/c);
- Các đồng chí Phó Chánh án TANDTC;
- Các đồng chí Thám phán TANDTC;
- ù y  ban Tn pháp cùa Quốc h$i;
- ù y  ban Pháp ìu$t cúa Q u&  h$ì;
- Ban N^i chính Trung uong;
- ù y  ban Trung uung M$t tr$n TÓ qu& Vi$t Nam;
- Văn phòng Chú t;ch nuóc;
- Văn phòng Chính phù;
- Vi$n kiểm sát nhăn dân toi cao;
- Bp Tu pháp;
- Cong TTĐT TANDTC (đề đăng tài);
- Luu: VT (VP, Vp PC&QLKH).

KT. CHÁNH ÁN 
PHÓ CHÁNH ÁN
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