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Một số vấn đề nghiệp vụ

Kính gửi:
- Các Tòa án nhân dân và Tòa án quân sự;
- Các đơn vị thuộc Tòa án nhân dân tối cao.

Qua thực tiễn công tác xét xử, Tòa án nhân dân tối cao nhận được phản 
ánh của các Tòa án về một số vướng mắc về nghiệp vụ. Để bảo đảm áp dụng 
thống nhất pháp luật, Tòa án nhân dân tối cao có ý kiến như sau:

I. VỀ DÂN Sự
Trường họp người để lại di sản thừa kể chết trước năm 1987 mà hiện 

nay Tòa án mới thụ lỷ, giải quyết tranh chấp thì thời hiệu khởi kiện chia di sản 
thừa kế là bất động sản được xác định như thế nào?

Kể từ ngày Bộ luật Dân sự năm 2015 có hiệu lực thi hành, theo quy định 
tại điểm d khoản 1 Điều 688 Bộ luật Dân sự năm 2015, khoản 4 Điều 4 Nghị 
quyết số 02/2016/NQ-HĐTP ngày 30-6-2016 của Hội đồng Thẩm phán Tòa án 
nhân dân tối cao hướng dẫn thi hành một số quy định của Nghị quyết số 
103/2015/QH13 ngày 25-11-2015 của Quốc hội về việc thi hành Bộ luật Tố tụng 
dân sự và Nghị quyết số 104/2015/QH13 ngày 25-11-2015 của Quốc hội về việc 
thi hành Luật Tố tụng hành chính thì từ ngày 01-01-2017, Tòa án áp dụng khoản 1 
Điều 623 Bộ luật Dân sự năm 2015 về thời hiệu thừa kế để thụ lý, giải quyết vụ 
án dân sự “Tranh chấp về thừa kế tài sản”. Theo đó, thời hiệu để người thừa kế 
yêu câu chia di sản là 30 năm đôi với bât động sản kê từ thời diêm mở thừa kê.

Đối với trường họp thừa kế mở trước ngày 10-9-1990 thì thời hiệu khởi kiện 
chia di sản thừa kế là bất động sản được thực hiện theo quy định tại Điều 36 của 
Pháp lệnh Thừa kế năm 1990 và hướng dẫn tại Nghị quyết số 02/HĐTP ngày 
19-10-1990 của Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao hướng dẫn áp 
dụng một số quy định của Pháp lệnh Thừa kế, cụ thể là: thòi hiệu khởi kiện được 
tính từ ngày 10-9-1990.

Khi xác định thời hiệu khởi kiện chia di sản thừa kế mà thòi điểm mở thừa kế 
trước ngày 01-7-1991 và di sản là nhà ở thì thời gian từ ngày 01-7-1996 đến ngày 
01-01-1999 không tính vào thời hiệu khởi kiện đối với trường hợp thừa kế không 
có người Việt Nam định cư ở nước ngoài tham gia; thời gian từ ngày 01-7-1996



đến ngày 01-9-2006 không tính vào thời hiệu khởi kiện đối 
kê có người Việt Nam định cư ở nước ngoài tham gia.

với trường hợp thừa

II. VỀ TỐ TỤNG DÂN s ự
1.Trường hợp vụ án tranh chấp về thừa kế tài sản là nhà, đất mà các

bên không thỏa thuận được giá trị di sản, mặc dù đã được Tòa án giải thích 
nhưng nguyên đơn và bị đơn đều khẳng định không yêu cầu đo đạc, định giá 
tài sản thì Tòa án giải quyết như thế nào?

Căn cứ vào khoản 1 Điều 101 Bộ luật Tố tụng dân sự năm 2015, trường 
hợp xét thấy cần thiết, Thẩm phán tiến hành việc xem xét, thẩm định tại chỗ với 
sự có mặt của đại diện ủ y  ban nhân dân cấp xã hoặc Công an xã, phường, thị 
trấn hoặc cơ quan, tổ chức nơi có đối tượng cần xem xét, thẩm định và phải báo 
trước việc xem xét, thẩm định tại chỗ để đương sự biết, chứng kiến việc xem 
xét, thẩm định đó. Trường họp này, nguyên đơn, người kháng cáo theo thủ tục 
phúc thẩm phải nộp tiền tạm ứng chi phí xem xét, thẩm định tại chỗ theo quy 
định tại khoản 2 Điều 156 Bộ luật Tố tụng dân sự năm 2015.

Căn cứ vào điểm b khoản 3 Điều 104 Bộ luật Tố tụng dân sự năm 2015, 
trường hợp các đương sự không thỏa thuận được giá tài sản thì Tòa án ra quyết 
định định giá tài sản và thành lập Hội đồng định giá. Trường hợp này, nguyên 
đơn, người kháng cáo phải nộp tiền tạm ứng chi phí định giá tài sản theo quy 
định tại khoản 3 Điều 164 Bộ luật Tố tụng dân sự năm 2015.

2. Trường hợp nguyên đơn đã nộp tiền tạm ứng chi p h í giám định, chi 
ph í định giá tài sản nhưng khỉ có kết luận giám định, kết quả định giá tài sản 
thì chỉ p h í giám định, chi ph í định giá tài sản cao hơn số tiền tạm ứng và Tòa 
án có yêu cầu nguyên đơn nộp bổ sung nhưng nguyên đơn không thực hiện 
thì Tòa án có căn cứ vào điểm đ  khoản 1 Điều 217 luật Tố tụng dân sự
năm 2015 để đình chỉ giải quyết vụ án không?

Theo quy định tại điểm đ khoản 1 Điều 217 Bộ luật Tố tụng dân sự năm 2015 
thì Tòa án chỉ ra quyết định đình chỉ giải quyết vụ án dân sự trong trường họp 
“ Nguyên đơn không nộp tiền tạm ứng chi ph í định giá tài sản và chi phí to tụng 
khác theo quy định của Bộ luật này ”.

Như vậy, trường họp nguyên đơn đã nộp tiền tạm ứng chi phí giám định, 
chi phí định giá tài sản nhưng khi có kết luận giám định, kết quả định giá tài sản 
thì chi phí giám định, chi phí định giá tài sản cao hơn số tiền tạm ứng và Tòa án 
có yêu cầu nguyên đơn nộp bố sung nhưng nguyên đơn không thực hiện thì không 
phải là căn cứ đình chỉ giải quyết vụ án quy định tại điểm đ khoản 1 Điều 217 Bộ luật 
Tố tụng dân sự năm 2015.

Việc xử lý tiền tạm ứng chi phí giám định, chi phí định giá tài sản 
được thực hiện theo quy định tại Điều 162 và Điều 166 Bộ luật Tố tụng dân sự 
năm 2015; cụ thể là:

Trường hợp người đã nộp tiền tạm ứng chi phí giám định không phải chịu 
chi phí giám định, người đã nộp tiền tạm ứng chi phí định giá tài sản không phải

?



nộp chi phí định giá tài sản thì người phải chịu chi phí giám định, chi phí định 
giá tài sản theo quyết định của Tòa án phải hoàn trả cho người đã nộp tiền tạm 
ứng chi phí giám định, chi phí định giá tài sản.

Trường hợp người đã nộp tiền tạm ứng chi phí giám định phải chịu chi phí 
giám định, người đã nộp tiền tạm ứng chi phí định giá tài sản phải chịu chi phí 
định giá tài sản nếu số tiền tạm ứng đã nộp chưa đủ cho chi phí giám định, chi 
phí định giá tài sản thực tế thì họ phải nộp thêm phần tiền còn thiếu; nếu số tiền 
tạm ứng đã nộp nhiều hon chi phí giám định, chi phí định giá tài sản thực tế thì 
họ được trả lại phần tiền còn thừa theo quyết định của Tòa án.

Tòa án căn cứ vào Điều 161 và Điều 165 Bộ luật Tố tụng dân sự để xác 
định người phải chịu chi phí giám định, chi phí định giá tài sản.

3.Khoản 1 Điều 212 Bộ luật Tố tụng dân năm 2015 quy định: “Hết 
thời hạn 07 ngày, kể từ ngày lập biên bản hòa giải thành mà không có đương 
sự nào thay đỗi ý  kiến về sự thoả thuận đó thì Thẩm phản chủ trì phiên hòa 
giải hoặc một Thẩm phán được Chảnh án Tòa án phân công phải ra quyết 
định công nhận sự thoả thuận của các đương sự”. Vậy đến ngày thứ 09, kể từ 
ngày lập biên bản hòa giải thành mà không cỏ đương sự nào thay đồi ỷ  kiến, 
Thẩm phán mới ra quyết định công nhận sự thỏa thuận của các đương sự thì 
có vi phạm nghiêm trọng thủ tục tố tụng do chậm ra quyết định công nhận sự  
thỏa thuận của các đương sự không?

Khoản 3 Điều 203 Bộ luật Tố tụng dân sự năm 2015 quy định: “
thời hạn chuẩn bị xét xử quy định tại khoản 1 Điều này, tuỳ từng trường hợp, 
Thấm phán ra một trong các quyết định sau đây: a) Công nhận sự thoả thuận 
của các đương sự; b) Tạm đình chỉ giải quyết vụ án dân sự; c) Đình chỉ giải 
quyết vụ án dân sự; d) Đưa vụ án ra xét x

Như vậy, quyết định công nhận sự thỏa thuận của các đương sự phải được 
ban hành trong thòi hạn chuẩn bị xét xử theo quy định tại khoản 3 Điều 203 Bộ luật 
Tố tụng dân sự năm 2015. Đe đảm bảo nguyên tắc Tòa án xét xử kịp thời theo 
quy định tại khoản 1 Điều 15 Bộ luật Tố tụng dân sự năm 2015, Thẩm phán phải 
ra quyết định công nhận sự thỏa thuận của các đương sự ngay sau khi kết thúc 
thời hạn 07 kể từ ngày lập biên bản hòa giải thành mà không có đương sự nào 
thay đổi ý kiến.

Bên cạnh đó, khoản 2 Điều 147 và khoản 5 Điều 148 Bộ luật Dân sự năm 2015 
quy định khi thời hạn được xác định bằng ngày, tuần, tháng, năm thì ngày đầu 
tiên của thời hạn không được tính mà tính từ ngày tiếp theo liền kề ngày được 
xác định; khi ngày cuối cùng của thời hạn là ngày nghỉ cuối tuần hoặc ngày 
nghỉ lễ thì thời hạn kết thúc tại thời điểm kết thúc ngày làm việc tiếp theo ngày 
nghỉ đó.

Như vậy, nếu đến ngày thứ 09, kể từ ngày lập biên bản hòa giải thành mà 
không có đương sự nào thay đổi ý kiến, Thẩm phán mới ra quyết định công nhận 
sự thỏa thuận của các đương sự là có vi phạm thời hạn ra quyết định nhưng 
không coi đó là vi phạm nghiêm trọng thủ tục tố tụng.



4. Trong quá trình giải quyết vụ án ly hôn, sau khỉ hòa giải vợ chồng 
thống nhất đoàn tụ nhưng không rút đơn khởi kiện thì Tòa án ra quyết định 
hòa giải thành hay ra quyết định (Tinh chỉ giải quyết vụ án?

Trong quá trình giải quyết vụ án ly hôn, nếu sau khi hòa giải, vợ chồng thống 
nhất đoàn tụ thì cần xác định đây là trường hợp nguyên đơn rút lại yêu cầu khỏi kiện. 
Tòa án căn cứ điểm c khoản 1 Điều 217 Bộ luật Tố tụng dân sự năm 2015 quyết 
định đình chỉ giải quyết vụ án.

5. Trong vụ án có nhiều đương sự, nếu có một đương sự là người có quyền 
lợi, nghĩa vụ liên quan đề nghị không tiến hành hòa giải có thuộc trường hợp 
vụ án dân sự không hòa giải được theo quy định tại khoản 4 Điều 207 Bộ luật 
Tố tụng dân sự năm 2015 không?

Khoản 4 Điều 207 Bộ luật Tố tụng dân sự năm 2015 quy định một trong 
các trường hợp vụ án dân sự không tiến hành hòa giải được là: “Mộ? trong các 
đương sự đề nghị không tiến hành hòa giải Như vậy, trường hợp người có 
quyền lợi, nghĩa vụ liên quan trong vụ án đề nghị không tiến hành hòa giải là 
trường hợp vụ án dân sự không tiến hành hòa giải được.

Tuy nhiên, theo quy định tại khoản 3 Điều 209 Bộ luật Tố tụng dân sự 
năm 2015, nếu trong vụ án có nhiều đương sự mà có đương sự vắng mặt, nhưng 
các đương sự có mặt vẫn đồng ý tiến hành hòa giải và việc tiến hành hòa giải 
không ảnh hưởng đến quyền, nghĩa vụ của đương sự vắng mặt thì Thẩm phán 
tiến hành hòa giải giữa các đương sự có mặt; nếu các đương sự đề nghị hoãn 
phiên hòa giải để có mặt tất cả các đương sự trong vụ án thì Thẩm phán phải 
hoãn phiên hòa giải. Thẩm phán phải thông báo việc hoãn phiên hòa giải và việc 
mở lại phiên hòa giải cho đương sự.

Theo quy định tại khoản 3 Điều 212 Bộ luật Tố tụng dân sự năm 2015, 
nếu các đương sự có mặt tại phiên hòa giải thỏa thuận được với nhau về việc 
giải quyết vụ án thì thỏa thuận đó có giá trị đối với những người có mặt và được 
Thẩm phán ra quyết định công nhận nếu không ảnh hưởng đến quyền, nghĩa vụ 
của đương sự vắng mặt. Trường hợp thỏa thuận của họ có ảnh hưởng đến quyền, 
nghĩa vụ của đương sự vắng mặt thì thỏa thuận này chỉ có giá trị và được Thẩm 
phán ra quyết định công nhận nếu được đương sự vắng mặt tại phiên hòa giải 
đồng ý bằng văn bản.

6. Vụ án dân sự đang tạm đình chỉ, người có quyền và nghĩa vụ 
quan có yêu cầu độc lập rút yêu cầu, Tòa án tiếp tục giải quyết vụ án để đình 
chỉ đối với yêu cầu đã rút hay chờ đến khi lý do tạm đình chỉ vụ án không 
còn, mới giải quyết trong cùng vụ án và ghi rõ trong phần nhận định của bản 
án về việc rút yêu cầu đó?

Điều 216 Bộ luật Tố tụng dân sự năm 2015 quy định:

“ Trong thời hạn 03 ngày làm việc, kể từ ngày lý do tạm đình chỉ giải
quyết vụ án quy định tại Điểu 214 của Bộ luật này không còn thì Tòa án phải ra 
quyết định tiếp tục giải quyết vụ án dân sự và gửi quyết định đó cho đương sự, 
cơ quan, tố chức, cá nhân khởi kiện, Viện kiếm sát cùng cấp.
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Quyết định tạm đình chỉ giải quyết vụ án dân hết hiệu lực kể từ ngày 
ban hành quyết định tiếp tục giải quyết vụ án dân sự. Tòa án tiếp tục giải quyết 
vụ án kể từ khi ban hành quyết định tiếp tục giải quyết vụ ản dân sự ”.

Theo quy định nêu trên thì việc rút yêu cầu của người có quyền lợi, nghĩa 
vụ liên quan có yêu cầu độc lập sẽ được Tòa án xem xét giải quyết khi Tòa án 
tiếp tục giải quyết vụ án vì lý do tạm đình chỉ vụ án không còn. Việc xem xét 
giải quyết rút yêu cầu của người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan có yêu cầu độc 
lập phải được ghi rõ trong bản án, quyết định giải quyết vụ án.

7. Trường hợp tại phiên tòa sơ thẩm, đương sự thay đổi, bổ sung yêu  
cầu thì trình tự, thủ tục giải quyết yêu cầu đó như thế nào? Đương sự có phải 
làm lại đơn khởi kiện, đơn yêu cầu phản tố, đơn yêu cầu độc lập và có phải 
nộp tiền tạm ứng án p h í đối với phần yêu cầu thay đồi, bỗ sung đó không?

Căn cứ quy định tại khoản 3 Điều 235, khoản 1 Điều 236, khoản 1 Điều 244 
Bộ luật Tố tụng dân sự năm 2015, việc thay đổi, bổ sung yêu cầu của đương sự 
tại phiên tòa chỉ được Hội đồng xét xử chấp nhận nếu việc thay đổi, bổ sung yêu 
cầu của họ không vượt quá phạm vi yêu cầu khởi kiện, yêu cầu phản tố hoặc yêu 
cầu độc lập ban đầu được thể hiện trong đơn khởi kiện của nguyên đơn, đơn 
phản tố của bị đơn, đơn yêu cầu độc lập của người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan.

Tại phần thủ tục bắt đầu phiên tòa, khi được Chủ tọa hỏi có thay đổi, bổ 
sung yêu cầu khởi kiện, yêu cầu phản tố, yêu cầu độc lập hay không thì đương 
sự có quyền trình bày về việc thay đổi, bổ sung yêu cầu mà không phải làm lại 
đơn khởi kiện, đơn yêu cầu phản tố, đơn yêu cầu độc lập và không phải nộp tiền 
tạm ứng án phí đối với phần yêu cầu thay đổi, bổ sung đó. Việc thay đổi, bổ 
sụng yêu cầu của đương sự phải được ghi vào biên bản phiên tòa. Trường hợp 
Hội đồng xét xử chấp nhận yêu cầu thay đổi, bổ sung của đương sự thì phải ghi 
rõ trong bản án.

8. Trong vụ án ly hôn, vợ, chồng có con từ đủ 07 tuổi trở lên nhưng 
không biết địa chỉ cư trú của con ở đâu nên Tòa án không lấy được khai 
của con. Trường hợp vợ, chồng đều muốn nuôi con thì phải giải quyết như 
thế nào? Tòa án cỏ quyền giao con cho một bên đương sự  nuôi mà không cần 
hỏi ỷ  kiến của con được không?

Theo quy định tại khoản 2 Điều 81 Luật Hôn nhân và Gia đình năm 2014 
thì: “Vợ chông thỏa thuận về người trực tiếp nuôi con, nghĩa vụ, quyên của môi 
bên sau khỉ ly hôn đổi với con; trường hợp không thỏa thuận được thì Tòa án 
quyết định giao con cho một bên trực tiếp nuôi căn cứ vào quyền về mọi mặt 
của con; nếu con từ đủ 07 tuổi trở lên thì phải xem xét nguyện vọng của con

Theo quy định nêu trên thì nguyện vọng của con từ đủ 07 tuổi trở lên chỉ 
là một trong những yếu tố Tòa án phải xem xét trong quá trình giải quyết vụ án, 
việc quyết định giao con cho bên nào trực tiếp nuôi phải căn cứ vào quyền lợi về 
mọi mặt của con. Mặt khác, theo quy định tại Điều 214, Điều 217 Bộ luật Tố tụng 
dân sự năm 2015 thì việc không lấy được lời khai của các con không phải là 
căn cứ để đình chỉ hay tạm đình chỉ giải quyết vụ án dân sự. Do vậy, Tòa án



giải quyết theo thủ tục chung và căn cứ vào quyền lợi về mọi mặt của con để 
xem xét, quyết định người trực tiếp nuôi dưỡng con.

Trên đây là giải đáp một số vướng mắc về dân sự, tố tụng dân sự để các 
Tòa án nghiên cứu, tham khảo trong quá trình giải quyết các vụ việc thuộc thẩm quyền.

- Viện kiểm sát nhân dân tối cao;
- Bộ Tư pháp;
- Thư ký Chánh án;
- Cổng TTĐT TANDTC (để đăng tải);
- Lưu: VT (VP, Vụ PC&QLKH).

Nơi nhận:
-  Như kính gửi;
- Đồng chí Chánh án TANDTC (để b/c);
- Các đồng chí Phó Chánh án TANDTC;
- Các đồng chí Thẩm phán TANDTC;
- ủ y  ban Tư pháp của Quốc hội;
- ủ y  ban Pháp luật của Quốc hội;
- Ban Nội chính Trung ương;
- ủ y  ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam;
- Văn phòng Chủ tịch nước;
- Văn phòng Chính phủ;

KT. CHÁNH ÁN 
PHÓ CHÁNH ÁN
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