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Hà Nội, ngày 07 tháng 4 năm 2017

GIẢI ĐÁP
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.

Trong thòi gian; chuẩn bị và tại Hội nghị triển khai công tác Tòa án năm 2017 
(từ ngày 12 đến ngày 14-01-2017) các Tòa án nhân dân và Tòa án quân sự các câp 
đề nghị Tòa án nhân dân tối cao giải đáp một số vấn đề vướng mắc về nghiệp vụ. 
Sau đây là giải đáp của Tòa án nhân dân tôi cao:

I. VÈ HÌNH S ự
1. Trường hợp 01 người bị kết ản về tội đánh bạc với số tiền là 4.500.000 

đồng. Sau đó, tuy chưa được xóa án tích nhưng người này lại tiếp tục đánh bạc 
với số tiền 262.000 đồng nên bị kết án 04 tháng tù về tội đánh bạc (cả hai lần bị 
kết án đều trước ngày 09-12-2015). Nếu người này chưa chấp hành hình phạt 
thì có được miễn chấp hành hình phạt hay không?

Khoản 1 Điều 321 Bộ luật hình sự năm 2015 quy định: người có hành vi 
đánh bạc trái phép dưới bất kỳ hình thức nào được thua bằng tiền hay hiện vật trị 
giá dưới 5.000.000 đồng, đã bị xử phạt vi phạm hành chính về hành vi đánh 
bạc hoặc hành vi tổ chức đánh bạc hoặc bị kết án về tội đánh bạc hoặc tội tổ chức 
đánh bạc, chưa được xóa án tích mà còn vi phạm thì vẫn bị xử lý hình sự. Như 
vậy, cấu thành tội phạm của tội đánh bạc trong trường hợp này theo quy định tại 
Điều 321 Bộ luật hình sự năm 2015 không thay đổi so với Điều 248 Bộ luật hình 
sự năm 1999. Thời điểm bị xét xử lần hai về tội đánh bạc (trước ngày 09-12-2015), 
người phạm tội bị xác định là có tiền án về tội đánh bạc là đúng. Do đó, trong 
trường hợp này họ không được miễn chấp hành hình phạt.

2. Người bị kết án thuộc trường hợp được miễn chấp hành hình phạt, nhưng 
sau ngày 01-8-2016 (ngày Nghị quyết so Ol/2016/NQ-HĐTP của Hội đẳng Thẩm 
phán Tòa án nhân dân tối cao có hiệu lực thi hành) họ đã chấp hành xong hình 
phạt chính nhưng chưa chấp hành hoặc đã chấp hành được một phần hình phạt bổ 
sung là phạt tỉền thì cỏ được ra quyết định miễn chấp hành riêng về phần hình phạt 
bổ sung là phạt tiền hay không?

Theo hướng dẫr tại điểm a khoản 5 Điều 6 Nghị quyết số 01/2016/NQ-HĐTP 
ngàỵ 30-6-2016 của Hội đông Thâm phán Tòa án nhân dân tối cao thì khi xem xét, 
quyêt định việc miễn chấp hành hình phạt cần chú ý một số nội dung sau:
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“a) Chỉ miễn chấp hành hình phạt (hình phạt chỉnh và hình phạt bổ sung) 
đối với các trường hợp quy định tại điểm d, điểm đ  khoản 2 Điều 1 Nghị quỵết số  
109/2015/QH13 và hướng dẫn tại điểm a, điểm b khoản 1 Điều 3 Nghị quyẻt này; 
đối với các vấn để khảc, như: trách nhiệm bồi thường thiệt hại, trả lại tài sản, xử  
ỉỷ vật chứng, án ph ỉ hình sự, ản phí dân sự... thì người được miễn chấp hành hình 
phạt vẫn phải thi hành ”,

Như vậy, nếu trường hợp chưa chấp hành hình phạt thì được miễn chấp 
hành cả hình phạt chính và hình phạt bổ sung. Nếu đã chấp hành xong hình phạt 
chính nhưng chưa chấp hành hình phạt bổ sung thì Tòa án ra quyết định miễn chấp 
hành hình phạt bổ sung. Lưu ý là các nghĩa vụ khác như trách nhiệm bồi thường 
thiệt hại, trả lại tài sản, xử lý vật chứng, án phí hình sự, án phí dân sự... thì người 
được miễn chấp hành hình phạt vẫn phải thi hành.

3, Đối với tội "Buôn lậu", Bộ luật hình sự năm 1999 quy định so lượng vật 
phạm pháp làm căn cứ truy cứu trách nhiệm hình sự nhưng Bộ luật hình sự năm 
2015 lại quy định giá trị bằng tiền. Vậy, đối với vụ án Viện kiểm sát đã truy tố theo 
điểm đ  khoản 2 Điều 153 Bộ luật hình sự năm 1999 và chuyển hồ sơ cho Tòa án 
giải quyết (trước thời điểm có Công văn số 276/TANDTC-PC ngày 13-9-2016 của 
Tòa án nhân dân tối cao hưởng dẫn áp dụng các quy định cỏ lợi cho người phạm  
tội theo Bộ luật hình sự năm 2015) thì cỏ phải định giả tài sản để làm căn cử truy 
cứu trách nhiệm hình sự không? Cơ quan nào yêu cầu định giá? Trong trường 
hợp không định giả được thì đường lối giải quyết vụ án như thế nào?

Theo quy định tại điểm đ khoản 1 Điều 1 Nghị quyểt số 109/2015/QH13 
ngày 27-11-2016 của Quốc hội về việc thi hành Bộ luật hình sự, các tình tiết “gây 
hậu quả nghiêm trọng”, “gây hậu quả rất nghiêm trọng”, “gây hậu quả đặc biệt 
nghiêm trọng”; “số lượng lón”, “số lượng rat lớn”, “số^lượng đặc biệt lớn”; “thu 
lợi bất chính lớn”, “thu lợi bất chính rất lớn”, “thu lợi bất chính đặc biệt lớn”; “đất 
có diện tích lớn”, “đất có diện tích rất lớn”, “đất có diện tích đặc biệt lớn”; “giá trị 
lơn”, “giá trị rất lớn”, “giá trị đặc biệt lởn”; “quy mô lớn” đã được áp dụng để khởi 
tố bị can trước 0 gỉờ 00 ngày 01 tháng 7 năm 2016 thì vẫn áp dụng quy định của Bộ 
luật hình sự năm 1999 để khởi tố, điều tra, truy tố, xét xử.

Theo quy định tại Điều 1 Nghị quyết 144/2016/QH13 ngày 29-6-2016 của 
Quốc hội thì: lùi hiệu lực thi hành của Bộ luật hình sự năm 2015 từ ngày 01-7-2016 
đến ngày Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ luật hình sự năm 2015 có hiệu 
lực thi hành; các quy định khác tại Nghị quyết số 109/2015/QH13 có ghi thời điểm 
“ngày 01-7-2016” được lùi đến thời điểm “ngày Luật sửa đổi, bổ sung một số điều 
của Bộ luật hình sự năm 2015 có hiệu lực thi hành”.

Như vậy, đối với vụ án mà Viện kiểm sát đã truy tố theo điểm đ khoản 2 
Điều 153 Bộ luật hình sự năm 1999 (hàng cấm có số lượng rất lớn) và hồ sơ vụ án 
đã chuyển cho Tòa án giải quyết trước ngày Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của 
Bộ luật hình sự năm 2015 có hiệu lực thi hành thì không định giá tài sản để làm 
căn cứ truy cứu trách nhiệm hình sự mà phải xác định hàng cấm có số lượng rất 
lớn theo quy định của Bộ luật hình sự năm 1999 để xét xử.
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4. Tinh tiết “phạm tội lần đầu và thuộc trường hợp ít nghiêm trọng” quy định 
tại điểm h khoản 1 Điều 46 Bộ luật hình sự năm 1999 được hiểu như thế nào?

Phạm tội lần đầu là từ trước đến nay chưa phạm tội lần nào. Nếu trước đó 
đã phạm tội và bị kết án, nhưng đã được xoá án tích hoặc chưa bị kêt án, nhưng đã 
hết thời hiệu truy cứu trách nhiệm hình sự hoặc chưa bị kết án, chưa hết thời hiệu 
truy cứu trách nhiệm hình sự nay bị truy cứu trách nhiệm hình sự trong cùng lần 
phạm tội sau, thì không được coi là phạm tội lần đầu.

Phạm tội thuộc trường hcrp ít nghiêm trọng là phạm tội thuộc một trong các 
trường họp sau đây:

- Phạm tội gây nguy hại không lớn cho xã hội mà mức cao nhất của khung 
hình phạt đối với tội ấy là đến ba năm tù;

- Phạm tội nghiêm trọng, rất nghiêm trọng hoặc phạm tội đặc biệt nghiêm 
trọng nhưng người phạm tội có vị trí, vai trò thứ yếu, không đáng kể trong vụ án 
có đồng phạm.

Tòa án chỉ áp dụng tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự “phạm tội lần đầu 
và thuộc trường hợp ít nghiêm trọng” quy định tại điểm h khoản 1 Điều 46 Bộ luật 
hình sự năm 1999 khi có đủ 02 yếu tố “phạm tội lần đầu” và “thuộc trường họp ít 
nghiêm trọng”. Neu bị cáo phạm tội lần đầu mà không phải thuộc trường họp ít 
nghiêm trọng hoặc ngược lại phạm tội thuộc trường họp ít nghiêm trọng nhưng lần 
phạm tội này không phải là phạm tội lần đầu thì không áp dụng điểm h khoản 1 
Điều 46 Bộ luật hình sự năm 1999 (điểm i khoản 1 Điều 51 Bộ luật hình sự năm 2015) 
để giảm nhẹ trách nhiệm hình sự cho bị cáo.

5. Khỉ quyết định miễn chấp hành hình phạt chỉnh (không phải là hình phạt 
tiền), Tòa án có được quyết định miễn chấp hành toàn bộ hình phạt bổ sung là 
hình phạt tiền chưa chấp hành hoặc phần hình phạt bỗ sung là hình phạt tiền còn 
lại chưa chấp hành hay không?

Theo quy định tại khoản 2 Điều 58 Bộ luật hình sự năm 1999 (khoản 5 
Điều 62 Bộ luật hình sự năm 2015) thì: “Người bị kết án phạt tiền đã tích cực 
chấp hành được một phần hình phạt nhưng bị lâm vào hoàn cảnh kỉnh tế đặc 
biệt khó khăn kéo dài do thiên tai, hoả hoạn, tai nạn hoặc ốm đau gây ra mà 
không thể tiếp tục chấp hành được phần hình phạt còn lại hoặc lập công lớn, 
thì theo đê nghị của Viện trưởng Viện kiểm sát, Tòa án có thể quyết định miễn 
chấp hành phần tiền phạt còn lại Như vậy, mỗi loại hình phạt pháp luật đều 
có quy định các điều kiện miễn chấp hành hình phạt khác nhau. Do đó, đối với 
người bị áp dụng hình phạt bổ sung là hình phạt tiền nhưng chưa chấp hành 
hoặc chưa chấp hành xong thì Tòa án phải căn cứ vào điều kiện miễn chấp 
hành hình phạt tiên đê quyết định có cho miễn chấp hành hình phạt hay không 
chứ không căn cứ vào việc miễn chấp hành hình phạt chính.
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6. Theo Nghị quyết số 01/2010/NQ-HDTPngày 22-10-2010 của Hội đồng 
Thẩm phản Tòa án nhân dân tối cao thì số tiền của người chơi đề, cả độ dừng 
đánh bạc là tồng số tiền mà họ đã bỏ ra để mua số đề, cổ ,độ cộng với số tiền thực 
tế mà họ được nhận từ chủ đề, chủ cá độ (trong trường hợp người chơi số đề, cá 
độ có trúng sẻ đề, thắng cược cả độ) hoặc là tong so tiền mà họ đã bõ ra để mua 
số đề, cả độ (trong trường hợp người chơi số đề, cá độ không trúng số đề, không 
thắng cược cả độ), Tuy nhiên, thực tế các chủ đề thường thu hút con bạc bằng 
cách trừ tiền hoa hồng cho những người chơi đề khi họ ghi đề, Vì vậy, dẫn đến 
tình trạng số tiền ghi trên tờ phơi sẽ cao hơn số tiền mà người chơi đề phải bỏ ra 
để mua số đề; số tiền mà chủ đề nhận được từ người chơi sẽ thấp hơn số tiền ghi 
trên tờ phơi, Trong trường hợp này, xác định số tiền dùng để đảnh bạc là so tiền 
ghi trên tờ phơi hay là số tiền mà người chơi đề thực tế đã bỏ ra?

Hiện nay, việc xác định số tiền dùng để đánh bạc (đánh đề hoặc cá độ) vẫn 
được thực hiện theo hướng dẫn tại các điểm a, b mục 5.1 khoản 5 Điều 1 Nghị 
quyết số 01/2010/NQ-HĐTP ngày 22-10-2010 của Hội đồng Thẩm phán Tòa án 
nhân dân tối cao. Theo đó, số tiền của người chơi đề, cá độ dùng đánh bạc là tổng 
số tiền mà họ đã bỏ ra để mua số đề, cá độ cộng với số tiền thực tế mà họ được 
nhận từ chủ đề, chủ cá độ (trong trường họp người chơi số đề, cá độ có trúng số 
đề, thắng cược cá độ) hoặc là tổng số tiền mà họ đã bỏ ra để mua số đề, cá độ 
(trong trường họp người chơi số đề, cá độ không trúng số đề, không thắng cược cá 
độ). Như vậy, số tiền mà họ đã bỏ ra không chỉ là số tiền thực tế họ đưa cho người 
ghi đề, ghi cá độ mà phải là số tiền ghi trên tờ phơi hoặc giấy tờ khác chứng minh 
việc đánh bạc trái phép.

7. Trong vụ án cỏ đồng phạm, sau khi chiếm đoạt được tài sản, các bị cáo đã 
bán để chia nhau, Trong quá trình điều tra, một bị cáo bồi thường toàn bộ cho 
người bị hại nhưng không yêu cầu các bị cảo khác hoàn trả thì Tòa án có tịch thu 
của các bị cáo khác sổ tiền đã chiếm đoạt để sung vào ngân sách nhà nưởc hay 
không? Trường hợp bị cảo đã bồi thường chưa yêu cầu giải quyết trách nhiệm liên 
đới bồi thường đối với cảc bị cáo khác trong cùng vụ án thì xử  lý thể nào?

Theo quy định tại Điều 298 Bộ luật dân sự năm 2005 (Điều 288 Bộ luật dân sự 
năm 2015) thì những người gây thiệt hại trong vụ án có đồr;,| phạm phải liên đới bồi 
thường. Một người đã thực hiện toàn bộ nghĩa vụ thì có quyền yêu cầu những người 
có nghĩa vụ liên đới khác phải thực hiện phần nghĩa vụ liên đới của họ đối với mình.

Trong trường họp nêu trên, nếu một bị cáo đã tự nguyện bồi thường toàn bộ 
thiệt hại do hành vi phạm tội của các bị cáo gây ra nhưng sau đó không yêu cầu các 
đồng phạm khác hoàn trả số tiền mà minh đã bồi thường thay thì khi xét xử Tòa án 
phải giải thích cho bị cáo biết quyền yêu cầu các bị cáo khác hoàn trả phần tài sản mà 
bị cáo đã bồi thường thay. Nếu bị cáo vẫn không thực hiện quyền yêu cầu thì Tòa án 
ghi nhận sự tự nguyện của bị cáo, không buộc các bị cáo khác phải hoàn trả, đồng 
thời cũng khồng tịch thu sung vào ngân sách nhà nước khoản tiền thuộc trách nhiệm 
bồi thường của các bị cáo khác.

Trường họp bị cáo đã bồi thường chưa yêu cầu giải quyết trong cùng vụ án thì 
sau này nếu có yêu cầu sẽ giải quyết thành vụ án dân sự khác.
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8. Dấu hiệu “hành vi trái pháp luật nghiêm trọng của nạn nhân” quy định 
tại Điều 95 Bộ luật hình sự năm 1999 được hiểu như thế nào ?

Điều 95 Bộ luật hình sự năm 1999 (Điều 125 Bộ luật hình sự năm 2015) 
được tách ra từ khoản 3 Điều 101 Bộ luật hình sự năm 1985 quy định về tội “Giết 
người”, trong đó nội dung quy định không có nhiều thay đổi.

Tại Nghị quyết số 04/NQ-HĐTP ngày 29-11-1986, Hội đồng Thẩm phán 
Tòa án nhân dân tối cao đã hướng dẫn:

“Giết người trong tình trạng tỉnh thần bị kích động mạnh dỡ hành vỉ trái 
pháp luật nghiêm trọng của nạn nhân đoi với người phạm tội hoặc đoi với người 
thân thích của người đó. Đây là khung hình phạt giảm nhẹ (khoản 3).

- Tình trạng tỉnh thần bị kích động mạnh ỉà tình trạng người phạm tội 
không hoàn toàn tự chủ, tự kiềm chế được hành vi phạm tội của mình. Nói chung, 
sự kích động mạnh đố phải là tức thời do hành vỉ trái pháp luật nghiêm trọng của 
nạn nhân gây nên sự phản ứng dẫn tới hành vỉ giết người. Nhung cá biệt cỏ 
trường hợp do hành vỉ trái pháp luật của nạn nhân có tính chất đè nén, áp bức 
tương đoi nặng nề, lặp đi lặp lại, sự kích động đó dã âm ỷ, kéo dài, đến thời điếm 
nào đó hành vi trái pháp luật của nạn nhân lại tiếp diễn làm cho người bị kích 
động không tự kiềm chế được; nếu tách riêng sự kích động mới này thì không coi 
là kích động mạnh, nhưng nếu xét cả quá trình phát triển của sự việc, thì lại được 
coi là mạnh hoặc rất mạnh.

Hành vỉ trái pháp luật nghiêm trọng của nạn nhân đối với người phạm tội 
hoặc đoi với người thân thích của người đó tuy làm cho người phạm tội bị kích 
động mạnh, nhung nói chung chưa đến mức là tội phạm. Neu hành vỉ trái pháp  
luật đó trực tiếp xâm phạm tính mạng, sức khỏe hoặc lợi ích hợp pháp của người 
phạm tội hoặc người thân thích của người phạm tội hoặc của xã hội, đã cấu thành 
tội phạm, thì hành vi chống trả lại gây chết người có thể được xem xét là trường 
hợp phòng vệ chính đáng (theo Điêu 13) hoặc do vượt quá giới hạn phòng vệ 
chính đảng (theo Điều 102).

Trong trường hợp cá biệt hành vỉ trái pháp luật nghiêm trọng của nạn nhân 
câu thành tội phạm nhưng là tội phạm ít nghiêm trọng (như tội làm nhục người 
khác, tội vu không) thì cũng được coi là giết người trong tình trạng tinh thần bị 
kích động mạnh và được xử lý theo khoản 3 Điều 101. Thí dụ: hai anh em đồng 
hao ở chung nhà bố mẹ vợ, người anh thường xuyên làm nhục thô bạo và trắng 
trợn vu không người em, đên thời diêm nào đỏ lại lăng nhục người em nên 
người anh bị em giết ”.

Mặc dù Nghị quyết số 04/NQ-HĐTP nêu trên là văn bản hướng dẫn Bộ luật 
hình sự năm 1985 nhưng cho đến nay chưa có văn bản quy phạm pháp luật nào 
khác có nội dung hướng dẫn mới về quy định này. Do đó, các Tòa án vẫn có thể
vận dụng hướng dẫn này để giải quyết cho đến khi có hướng dẫn mới của Tòa án 
nhân dân tối cao.
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9, Theo nội dung tại mục 1 Công văn số 276/TANDTC-PC ngày 13-9-2016 của 
Tòa án nhân dân tối cao thì kể từ ngày 01-7-2016 mởỉ được ảp dụng một số quy 
định cỏ lợi cho người phạm tội của Bộ luật hình sự  năm 2015, Tuy nhiên, 
theo quy định tại khoản 3 Điều 7 Bộ luật hình sự  năm 2015 và Điều 2 Nghị 
quyết số 109/2015/QH13 của Quốc hội thì những quy định có lợi cho người 
phạm  tội theo Bộ luật hình sự năm 2015 là kể từ ngày Bộ luật hình sự  năm  
2015 được công bố (ngày 09-12-2015), Như vậy, thời điểm áp dụng các quy 
định có lợi cho người phạm  tội theo nội dung tại mục 1 Công văn số 
276/TANDTC-PC nêu trên có mâu thuẫn với quy định tại khoản 3 Điều 7 
Bộ luật hình sự  năm 2015 không?

Nội dung này đã được Tòa án nhân dân tối cao hướng dẫn tại Công văn 
số 301/TANDTC-PC ngày 07-10-2016. Theo đó, chỉ có 08 trường họp được áp 
dụng các quy định có lọi cho người phạm tội kể từ ngày 09-12-2015 (ữong đó có 06 
trường họp quy định tại iđioản 2 Điều 1 Nghị quyết số 109/2015/QH13 ngày 27-11-2015 
của Quốc hội và 02 trường hợp hướng dẫn tại khoản 1 Điều 3 Nghị quyết số 
01/2016/NQ-HĐTP ngày 30-6-2016 của Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân tối 
cao); các quy định khác có lợi cho nạười phạm tội theo khoản 3 Điều 7 Bộ luật 
hình sự năm 2015, điểm b khoản 1 Đieu 1 Nghị quyết số 109/2015/QH13 và được 
thống kê tại Danh mục kèm theo Công văn số 276/TANDTC-PC ngày 13-9-2016 
của Tòa án nhân dân tối cao được áp dụng kể từ ngày 01-7-2016.

10, Hiện nay, việc áp dụng quy định tại Điều 70 Bộ luật hình sự năm 
2015 về đương nhiên được xóa án tích có hai quan điểm khác nhau,

- Quan điểm thử nhất cho rằng: người bị két án đương nhiên được xỏa 
án tích nếu kể từ ngày chap hành xong hình phạt chỉnh mà không phạm tội 
trong thời gian quy định tại khoản 2 Điều 70 Bộ luật hình sự năm 2015, còn cảc 
hình phạt bổ sung và các quyết định khác của bản án họ có thể thực hiện bất kỳ 
lúc nào, chỉ cần trước ngày phạm tội mời,

- Quan điểm thứ hai cho rằng: người bị kết án đương nhiên được xóa án 
tích nếu kể từ ngày chấp hành xong toàn bộ bản án mà không phạm tội mới 
trong thòi gian quy định tại khoản 2 Điều 70 Bộ luật hình sự năm 2015,

Trong hai quan điểm trên thì quan điểm nào đúng?
Khoản 2 Điều 64 Bộ luật hình sự năm 1999 quý định ‘‘Người bị kết án 

không phải về các tội quy định tại Chương X I và Chương XXIV của Bộ luật này, 
nếu từ khi chấp hành xong bản án hoặc từ khỉ hết thời hiệu thỉ hành bản ản 
người đó không phạm tội mới trong thời hạn... ”. Từ khi chấp hành xong bản án ở 
đây được hiểu là chấp hành xong tất cả hình phạt chính, hình phạt bổ sung và các 
quyết định khác của bản án. Tuy nhiên, quy định này đã được sửa đổi, bổ sung tại 
khoản 1 Điều 70 Bộ luật hình sự năm 2015, theo đó thời điểm đê tính đương nhiên 
được xóa án tích là kể từ khi người bị kết ản đã chấp hành xong hình phạt 
chỉnh, thời gian thử thách án treo hoặc hết thời hiệu thi hành bản án.

So với quy định tại khoản 2 Điều 64 Bộ luật hình sự năm 1999, quy định tại 
khoản 1 Điều 70 Bộ luật hình sự năm 2015 là quy định mới có lợi cho người phạm tội,

6



được áp dụng kể từ ngày 01-7-2016. Như vậy, trong hai quan điểm trên, quan điểm thứ 
nhất là đúng, ngưòi bị kết án đương nhiên được xóa án tích nếu kê từ khi châp hành 
xong hình phạt chính, ngưòi đó đã chấp hành xong hình phạt bô sung, các quyêt định 
khác của bản án và không thực hiện hành vi phạm tội mới trong thời hạn quỵ định tại 
khoản 2 Điều 70 Bộ luật hình sự năm 2015. Tuy nhiên, cần lưu ý điều kiện đê người bị 
kết án đương nhiên được xóa án tích quy đinh tại Điều 70 Bộ luật hình sự năm 2015 
không thay đổi so với Điều 64 Bộ luật hình sự năm 1999.

II. VỀ TỐ TỤNG HÌNH s ự , THI HÀNH ÁN HÌNH s ự

L Tại phiên tòa, Hội đồng xét xử quyết định trả hồ sơ yêu cầu điều ừa bổ 
sung cho Viện kiểm sát nhưng thời hạn tạm giam bị cáo theo Lệnh tạm giam ở  
giai đoạn chuẩn bị xét xử  đã hết, trong khi hồ sơ vụ án rất dày, có nhiều tài liệu, 
cần phải có thời gian kiểm đếm mới cỏ thể bàn giao cho Viện kiểm sáu Vậy trong 
trường hợp này, Hội đồng xét xử  có được ra Lệnh tạm giam mới đối với bị cảo 
không? Nếu được thì thời hạn tạm giam là bao nhiêu ngày?

Theo quy định tại Điều 177 và khoản 1 Điều 228 Bộ luật tố tụng hình sự 
năm 2003 thì: “Thời hạn tạm giam để chuẩn bị xét xử  không được quá thời hạn 
chuẩn bị xét xử  quy định tại Điều 176 của Bộ luật này.

Đối với bị cáo đang bị tạm giam mà đến ngày mở phiên tòa thời hạn tạm 
giam đã hết; nếu xét thấy cần tiếp tục tạm giam để hoàn thành việc xẻt xử, thì Tòa 
án ra lệnh tạm giam cho đến khỉ kết thúc phiên tòa

“Đối với bị cấo đang bị tạm giam mà bị phạt tù nhưng đến ngày kết thúc 
phiên tòa thời hạn tạm giam đã hết thì Hội đồng xét xử  ra quyết định tạm giam bị 
cáo để bảo đảm việc thỉ hành án, trừ trường hợp được quy định tại khoản 4 và 
khoản 5 Điều 227 của Bộ luật này”.

Như vậy, Hội đồng xét xử chỉ được ra lệnh tạm giam cho đến khi kết thúc 
phiên tòa hoặc ra quyết định bắt tạm giam bị cáo sau khi tuyên án để bảo đảm việc 
thi hành án. Đối với trường họp Hội đồng xét xử quyết định trả hồ sơ vụ án cho 
Viện kiểm sát để điều tra bổ sung là đã kết thúc phiên tòa nên Hội đồng xét xử 
không có quyền tạm giam bị cáo để hoàn thành việc xét xử. Hội đồng xét xử cũng 
không có quyền bắt tạm giam bị cáo để phục vụ cho việc trả hồ sơ điều tra bổ sung. 
Sau khi Hội đông xét xử quyết định trả hồ sơ cho Viện kiểm sát điều tra bổ sung 
thì (Ịuyêt định này (kèm hồ sơ vụ án) phải được gửi cho Viện kiểm sát có thẩm 
quyên. Cho nên, việc áp dụng, thaỵ đổi hoặc hủy bỏ biện pháp ngăn chặn sau khi 
Hội đông xét xử quyết định trả ho sơ cho Viện kiểm sát để điều tra bổ sung là 
thuộc thẩm quyền của Viện kiểm sát.

Để tránh bị động trong việc kiểm đếm hồ sơ trả cho Viện kiểm sát, khi xây 
dụng kê hoạch xét xử, Thâm phán chủ tọa phiên tòa phải dự kiến được những công 
việc cân phải làm và chủ động phôi họp với Viện kiểm sát để giải quyết vụ án theo 
đúng quy định của pháp luật.
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2. Điều 196 Bộ luật tố tụng hình sự năm 2003 về giởi hạn của việc xét xử  
có quy định Tòa án có quyền xét xử khoản khác nặng hơn với khoản mà Viện 
kiểm sát đã truy tố trong cùng một điều luật. Vậy trong quyết định đưa vụ án ra 
xét xử  có phải ghi rõ khoản nặng hơn mà Tòa án sẽ xét xử  không? Nếu không 
ghi rõ thì có bị xem là vỉ phạm nghiêm trọng thủ tục tố tụng vì ảnh hưởng đến 
quyền bào chữa của bị cảo không?

Trường hợp nêu ừên, Tòa án trả hồ sơ để Viện kiểm sát truy tố lại và thông báo 
rõ lý do cho bị cáo hoặc người đại diện của bị cáo, người bào chữa biết. Nếu Viện 
kiểm sát vẫn giữ nguyên quan điểm truy tố thì Tòa án có quyền xét xử bị cáo về 
khoản nặng hơn. Trong trường hợp này, Quyết định đưa vụ án ra xét xử phải 
ghi rõ tội danh, điều, khoản của Bộ luật hình sự mà Viện kiểm sát truy tố và điều, 
khoản của Bộ luật hình sự mà Tòa án sẽ xét xử để bảo đảm quyền bào chữa của bị cáo; 
nếu Quyết định đưa vụ án ra xét xử không ghi rõ tội danh, điều, khoản của Bộ luật 
hình sự mà Viện kiểm sát truy tố và điều, khoản của Bộ luật hình sự mà Tòa án sẽ 
xét xử là vi phạm nghiêm trọng thủ tục tố tụng.

Cần lưu ý thêm, theo quy định tại Điều 298 Bộ luật tố tụng hình sự năm 2015 
thì “ Trường hợp thấy cần xử bị cảo về tội danh nặng hơn tội danh Viện idem sát truy 
to thì Tòa ản trả hồ sơ để Viện kiếm sát truy tố lại và thông báo rõ lý do cho bị cáo 
hoặc người đại diện của bị cảo, người bào chữa biết; nếu Viện Hem sát vẫn giữ tội 
danh đã truy tố thì Tòa án cỏ quyền xét xử bị cảo về tội danh nặng hơn đỏr  Do đó, khi 
Bộ luật tố tụng hình sự năm 2015 có hiệu lực thi hành thi trông Quyết định đưa vụ án 
ra xét xử Tòa án phải ghi rõ tội danh, điều, khoản của Bộ lúật hình sự mà Viện kiểm 
sát truy tố và tội danh, điều, khoản của Bộ luật hình sự mà Tòa án sẽ xét xử.

3. Trường hợp Hội đằng xét xử  ra quyết định khởi tố vụ án hình sự thì 
thủ tục đề nghị xem xẻt lại quyết định này được thực hiện như thế nào?

Theo quy định tại khoản 1 Điều 104 Bộ luật tố tụng hình sự năm 2003 thì: 
“Hội đồng xét xử ra quyết định khởi tố hoặc yêu cầu Viện kiểm sát khởi tố vụ án 
hình sự nếu qua việc xét xử tại phiên tòa mà phát hiện được tội phạm hoặc người 
phạm tội mới cần phải điều tra ”.

Theo (juy định tại khoản 3 Điều 109 Bộ luật tố tụng hình sự năm 2003 
(khoản 1 Điêu 161 Bộ luật tố tụng hình sự năm 2015) thì: “Trong trường hợp 
quyết định khởi tố vụ ản hình sự của Hội đồng xét xử  không có căn cứ thì Viện 
kiểm sát kháng nghị lên Tòa án cấp trên Bộ luật tố tụng hình sự không có quy 
định về việc kháng cáo đối với quyết định khởi tố vụ án hình sự. Do đó, trường 
hợp cá nhân, tổ chức cho rằng quyết định khởi tố vụ án hình sự của Hội đồng xét 
xử xâm hại đến quyền và lợi ích hợp pháp của mình thi có thể đề nghị Viện kiểm 
sát kháng nghị lên Tòa án cấp trên.

4. Đối với người bị kết án là phụ nữ mà sau khi bị kết án họ liên tục có 
thai và sinh con để trốn tránh nghĩa vụ thỉ hành án phạt tù thì Tòa án có cho họ 
hoãn chấp hành hình phạt tù không?

Theo quy định tại điểm b khoản 1 Điều 61 Bộ luật hình sự năm 1999 
(điểm b khoản 1 Điều 67 Bộ luật hình sự năm 2015) thì người bị xử phạt tù có thể
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được hoãn chấp hành hình phạt trong trường họp “Phụ nữ cỏ thai hoặc đang nuôi 
con dưới 36 tháng tuổi, thì được hoãn cho đến khi con đủ 36 tháng tuôi ”.

Như vậy, nếu người bị kết án là phụ nữ có thai hoặc đang nuôi con dưới 36 
tháng tuổi thì có thể được hoãn chấp hành hình phạt tù cho đên khi con đủ 36 
tháng tuổi, không phân biệt họ cố tình có thai và sinh con liên tục đê trôn tránh 
nghĩa vụ thi hành án phạt tù hay không.

5. Sau khi ra quyết định thi hành án hình sự  mới nhận được thông báo 
sửa chữa bản án liên quan đến thi hành án. Vậy, trong công tác thi hành án 
hình sự có quyền đính chính quyết định thi hành án hình sự  không?

Trường họp sau khi ra quyết định thi hành án hình sự mới nhận được thông 
báo sửa chữa bản án thì Tòa án phải đính chính quyết định thi hành án hỉnh sự cho 
phù họp. Khi thực hiện việc đính chính, Tòa án căn cứ vào quy định về sửa chữa, 
bổ sung bản án; quy định về việc ra quyết định thi hành án và thông báo sửa chữa 
bản án để đính chính quyết định thi hành án.

6. Người phải thi hành án phạt tù đang tại ngoại có đơn xin hoãn thi 
hành án do bị bệnh nặng. Kết quả giám định sức khỏe kết luận tỉ lệ tổn thương 
do bệnh là 25%. Vậy, Tòa án có căn cứ vào tỷ lệ tổn thương sức khỏe do bệnh 
để quyết định cho người phải thỉ hành án hoãn thi hành án không?

Theo quy định tại điểm a khoản 1 Điều 61 Bộ luật hình sự năm 1999 (điểm 
a khoản 1 Điều 67 Bộ luật hình sự năm 2015), người bị xử phạt tù bị bệnh nặng 
có thể được hoãn chấp hành hình phạt cho đến khi sức khỏe được hồi phục. Việc 
xác định người bị bệnh nặng được hướng dẫn tại điểm a tiểu mục 7.1 mục 7 Nghị 
quyết số 01/2007/NQ-HĐTP ngày 02-10-2007 của Hội đồng Thẩm phán Tòa án 
nhân dân tối cao hướng dẫn áp dụng một số quy định của Bộ luật hình sự về thời 
hiệu thi hành bản án, miễn chấp hành hình phạt, giảm thời hạn chấp hành hình 
phạt, cụ thế: “người bị bệnh nặng, tức là bị bệnh đến mức không thể đi chấp hành 
hình phạt tù được và nếu bắt đi chấp hành hình phạt tù sẽ nguy hiểm đến tính 
mạng của họ; do đó, cần thiết phải cho họ được hoãn chấp hành hình phạt tủ để họ 
có điều kiện chữa bệnh; vỉ dụ: ung thư giai đoạn cuối, xơ  gan cổ chướng, ỉao nặng 
độ 4 khảng thuôc, bại Hệt, suy tỉm độ 3 trở lên, suy thận độ 4 trở lên, H IV  chuyển 
giai đoạn AIDS đang có các nhiêm trung cơ hội và có tiên lượng xấu... Phải có kết 
luận của bệnh viện câp tỉnh trở lên vê việc người bị xử  phạt tù bị bệnh nặng và 
nếu bắt họ đi chấp hành hình phạt tù sẽ nguy hiểm đến tính mạng của họ

Như vậy, việc xác định bệnh nặng phải trên cơ sở hướng dẫn tại điểm a tiểu 
mục 7.1 mục 7 Nghị quyêt sô 01/2007/NQ-HĐTP nêu trên. Khi xem xét cho 
người phải thi hành án phạt tù đang tại ngoại được hoãn chấp hành hình phạt tù do 
bị bệnh nặng, Tòa án phải căn cứ vào kết luận của Hội đồng giám định y khoa, 
bệnh viện câp tỉnh hoặc cap quân khu trở lên là bị bệnh nặng mà không căn cứ vào 
tỷ lệ tổn thương sức khỏe.
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III. VÈ DÂN S ự

L Trường hợp Tòa ản ảp dụng tập quản đễ giải quyết tranh chấp dân 
sự  mà các bên viện dẫn các tập quán khác nhau thì giải quyết như thế nào?

Khi xem xét, quyết định áp dụng tập quán thì Tòa án căn cứ Điều 3, 
Điều 5 và các quy định khác của Bộ luật dân sự năm 2015; Điều 45 Bộ luật tố 
tụng dân sự năm 2015, tùy từng trường hợp cụ thể giải quyết như sau:

Tập quán có giá trị áp dụng là tập quán không trái với các nguyên tắc cơ 
bản của pháp luật dân sự quy định tại Điều 3 Bộ lụật dân sự năm 2015. 
Trường hợp có nhiều tập quán thì áp dụng tập quán do bác bên thỏa thuận; nếu 
các đương sự viện dẫn các tập quán khác nhau thì tập quán có giá trị áp dụng 
là tập quán được thừa nhận tại nơi phát sinh vụ việc dân sự.

2. Tòa án giải quyết vụ án dân sự có yêu  cầu tuyên bố hợp đồng vô 
hiệu nhưng đương sự không yêu cầu giải quyết hậu quả của hợp đồng vô hiệu. 
Trường hợp này, Tòa án có phải giải quyết hậu quả của hợp đồng vô hiệu không?

Khi giải quyết vụ án dân sự có yêu cầu tuyên bố hợp đồng vô hiệu 
nhưng đương sự không yêu cầu giải (Ịuyết hậu quả hợp đồng vô hiệu thì Tòa 
án phải giải thích cho các đương sự về hậu quả pháp lý của việc tuyên bố hợp 
đồng vô hiệu. Việc giải thích phải được ghi vào biên bản và lưu vào hồ sơ vụ 
án. Trường hợp Tòa án đã giải thích nhưng tất cả đương sự vẫn không yêu cầu 
giải quyết hậu quả hợp đồng vô hiệu thì Tòa án tuyên bố hợp đồng vô hiệu mà 
không phải giải quyết hậu quả hợp đồng vô hiệu; trử trường hợp đương sự 
không yêu cầu giải quyết hậu quả hợp đồng vô hiệu nhằm trốn tránh nghĩa vụ 
với Nhà nước hoặc người thứ ba.

J. Trường hợp lãi suất cho vay trong hợp đồng tỉn dụng cao hơn 150% 
lãi suất cơ bản của Ngân hàng Nhà nước công bố thì Tòa án căn cứ quy 
đỉnh tại khoản 2 Điều 91 Luật các tổ chức tỉn dụng năm 2010 hay khoản 1 
Điều 476 Bộ luật dân sự  năm 2005 để giải quyết vụ án?

Theo quy định tại khoản 2 Điều 3 Luật các tổ chức tín dụng năm 2010 
thì: “Trường hợp cỏ quy định khác nhau giữa Luật này và các luật khác có 
liên quan về thành lập, to chức, hoạt động, kiểm soát đặc biệt, tố chức lại, 
giải thể tổ chức tín dụng... thì áp dụng theo quy định của Luật này”.

Theo quy định tại khoản 2 Điều 91 Luật các tổ chức tín dụng năm 2010 
thì: “Tổ chức tín dụng và khách hàng có quyền thỏa thuận về lãi suất, p h í cấp 
tín dụng trong hoạt động ngân hàng của tổ chức tín dụng theo quy định của 
pháp luậ t”.

Do vậy, đối với hợp đồng vay mà một bên là tổ chức tín dụng thì lãi suất 
của hợp đồng vay được thực hiện theo thỏa thuận mà không theo quy định tại 
khoản 1 Điều 476 Bộ luật dân sự năm 2005.
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4. Khi giải quyết vụ án dân sự tranh chấp quyền sử  dụng đất mà Giấy 
chửng nhận quyền sử  dụng đất đỏ được cấp cho hộ gia đình và tại thời điểm 
giải quyết tranh chấp, thành viên hộ gia đình đã có sự  thay đổi so với thời diêm 
cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Trường hợp này những thành viên 
nào của hộ gia đình cỏ quyền sử dụng đất đó? Những thành viên nào của hộ 
gia đinh có quyền, nghĩa vụ tham gia tố tụng?

Khoản 29 Điều 3 Luật đất đai năm 2013 quy định: “Hộ gia đình sử dụng đất 
là những người có quan hệ hôn nhân, huyết thong, nuôỉ dưỡng theo quy định của 
pháp luật về hôn nhân và gia đình, đang sống chung và có quyền sử dụng đất 
chung tại thời điểm được Nhà nước giao đất, cho thuê đất, công nhận quyên sử  
dụng đất; nhận chuyển quyền sử dụng đ ấ t ' .Như vậy, khi giải quyết vụ án dân sự 
mà cần xác định thành viên của hộ gia đình có quyên sử dụng đât cân lưu ý:

- Thời điểm để xác định hộ gia đình có bao nhiêu thành viên có quyền sử 
dụng đất là thời điểm được Nhà nước giao đất, cho thuê đất, công nhận quyền sử 
dụng đất; nhận chuyển quyền sử dụng đất.

- Việc xác định ai là thành viên hộ gia đình phải căn cứ vào hồ sơ cấp giấy 
chứng nhận quyền sử dụng đất. Trường họp cần thiết, Tòa án có thể yêu cầu ủ y  ban 
nhân dân có thẩm quyền cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất xác định thành 
viên hộ gia đình tại thời diêm cấp giấy chứng nhận quyên sử dụng đât đê làm 
căn cứ giải quyết vụ án và đưa họ tham gia tố tụng với tư cách là người có 
quyền lợi, nghĩa vụ liên quan.

- Khi giải quyết vụ án dân sự, ngoài những người là thành viên hộ gia đình có 
quyền sử dụng đẩt, Tòa án phải đưa người đang trực tiếp quản lý, sử dụng đât của 
hộ gia đình, người có công sức đóng góp làm tăng giá trị quyên sử dụng đât hoặc tài 
sản trên đất tham gia tố tụng với tư cách là người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan.

IV. VỀ TỐ TỤNG DÂN s ự , THI HÀNH ÁN DÂN s ự

1. Vụ án ly hôn, tranh chấp về nuôi con, chia tài sản khi ly hôn mà nguyên 
đơn và bị đơn đều cư trú ở hai nơi khác nhau, tài sản là bất động sản lại ở  nơi 
khác thì Tòa án nào cỏ thẩm quyền giải quyết?

Vụ án ly hôn, tranh chấp về nuôi con, chia tài sản khi ly hôn mà có tranh 
chấp về bất động sản thì thẩm quyền giải quyết của Tòa án được xác định theo quy 
định tại điểm a, b khoản 1 Điều 39 Bộ luật tố tụng dân sự năm 2015; cụ thể là Tòa 
án nơi bị đơn cư trú, làm việc. Trường họp các đương sự thỏa thuận với nhau bằng 
văn bản yêu câu Tòa án nơi cư trú, làm việc của nguyên đơn thì Tòa án nơi cư trú, 
làm việc của nguyên đơn có thẩm quyền giải quyết.

2. Trường hợp vụ việc dân sự do Tòa án nhân dân cấp huyện thụ lý trước 
ngày 01-7-2016 chưa phát sinh yêu cầu hủy quyết định cá biệt của ủy ban nhân 
dân cấp huyện, nhưng kể từ ngày 01-7-2016 mới phát sinh yêu  cầu hủy quyết 
định cá biệt thì Tòa án nhân dân cấp huyện hay Tòa án nhân dãn cấp tỉnh có 
thẩm quyến giải quyết vụ việc dân sự đó?
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Trường họp vụ việc dân sự do Tòa án nhân dân cấp huyện thụ lý trước ngày 
01-7-2016 nhưng kể từ ngày 01-7-2016 mới phát sinh yêu cầu hủy quyết định cá 
biệt của Ưy ban nhân dân cấp huyện mà quyết định đó rõ ràng trái pháp luật, xâm 
phạm quyên, lợi ích hợp pháp của đương sự và phải hủy quyết định đó mới bảo đảm 
giải quyết đúng đắn vụ việc dân sự thì căn cứ khoản 4 Điều 34 Bộ luật tố tụng dân 
sự năm 2015, khoản 5 Điều 1 Nghị quyết số 104/2015/QH13 ngày 25-11-2015 của 
Quốc hội về việc thi hành Luật tố tụng hành chính năm 2015, Tòa án nhân dân cấp 
huyện đã thụ lý tiếp tục giải quyết theo thủ tục chung mà không chuyển cho Tòa án 
nhân dân cấp tỉnh giải quyết. Nếu Tòa án nhân dân cấp huyện đã chuyển hồ sơ vụ 
việc cho Tòa án nhân dân cấp tỉnh và Tòa án nhân dân cấp tỉnh đã thụ lý thì Tòa án 
nhân dân cấp tỉnh tiếp tục giải quyết.

3. Trường hợp khi giải quyết vụ án dân sự mà Tòa án có xem xét hủy 
quyết định cá biệt quy định tại khoản 1 Điều 34 Bộ luật tố tụng dân sự năm 
2015 và phải đưa cơ quan, tổ chức hoặc người đứng đầu cơ quan, tổ chức đã 
ban hành quyết định cá biệt đó tham gia tố tụng với tư cách người có quyền lợi, 
nghĩa vụ liên quan thì người đại diện theo ủy quyền của cơ quan, tổ chức, 
người đứng đầu cơ quan, tổ chức cỏ bắt buộc phải là cấp phó của họ theo quy 
định tại khoản 3 Điều 60 Luật tố tụng hành chỉnh năm 2015 hay không?

Khoản 3 Điều 60 Luật tố tụng hành chính năm 2015 quy định: “Trường hợp 
người bị kiện là cơ quan, tổ chức hoặc người đứng đầu cơ quan, tổ chức thì người 
bị kiện chỉ được ủy quyền cho cấp phó của mình đại diện Như vậy, quy định tại 
khoản 3 Điều 60 Luật tố tụng hành chính năm 2015 chỉ áp dụng đối với trường 
họp người bị kiện là cơ quan, tổ chức hoặc người đứng đầu cơ quan, tổ chức trong 
vụ án hành chính.

Theo quy định tại Điều 3 Bộ luật tố tụng dân sự năm 2015 thì: “Mọi hoạt 
động to tụng dân sự của cơ quan tiến hành tố tụng, người tiến hành tố tụng, người 
tham gia tố tụng, của cơ quan, tổ chức, cá nhân có Hên quan phải tuân theo các 
quy định của Bộ luật này”. Do vậy, khi giải quyết vụ án dân sự mà Tòa án có xem 
xét hủy quyết định cá biệt quy định tại khoản 1 Điều 34 Bộ luật tố tụng dân sự 
năm 2015 và phải đưa cơ quan, tổ chức hoặc người đứng đầu cơ quan, tổ chức đã 
ban hành quyết định cá biệt đó tham gia tố tụng với tư cách người có quyền lợi, 
nghĩa vụ liên quan thì việc xác định người đại diện theo ủy quyền của họ được 
thực hiện theo quy định tại khoản 4 Điều 85 Bộ luật tố tụng dân sự năm 
2015: “Người đại diện theo ủy quyền theo quy định của Bộ luật dân sự là người đại 
diện theo ủy quyền trong tố tụng dân sự ”. Tuy nhiên, vì liên quan đến việc xem xét 
hủy hay không hủy quyết định hành chính cá biệt nên Tòa án cần có ý kiến đê cơ 
quan đã ban hành quyết định cá biệt đó ủy quyền cho người có đủ năng lực và 
chuyên môn tham gia tố tụng. ;

4. Tòa án nhận được đơn khởi kiện vụ án kinh doanh, thương mại, trong 
đó có liên quan đến tài sản thế chấp là quyền sử dụng đất; đồng thòi nhận được 
đơn khởi kiện hủy hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất của người đã 
chuyển nhượng quyền sử dụng đất cho người thế chấp. Tòa án thụ lý một hay 
hai vụ án để giải quyết?
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Việc giải quyết các yêu cầu của đương sự trong một vụ án hay các vụ án 
khác nhau phải tùy thuộc vào từng trường họp cụ thể, nhằm bảo đảm giải quyết vụ 
án nhanh gọn, đúng pháp luật. Đối với trường hợp này, Tòa án thụ lý và giải quyêt 
các yêu cầu trong một vụ án, xác định quan hệ tranh chấp là tranh chấp kinh 
doanh, thương mại và thời hạn xét xử theo điểm b khoản 1 Điều 203 Bộ luật 
tố tụng dân sự năm 2015.

5. Trường hợp bị đơn đã ủy quyền hợp lệ cho người đại diện tham gia tố 
tụng thì Tòa án tống đạt văn bản tố tụng cho bị đơn hay người đại diện tham gia tố 
tụng? Trường hợp đương sự vắng mặt tại phiên tòa phúc thẩm nhưng người đại 
diên theo ủy quyền của đương sự cỏ mặt thì Tòa án có phải hoãn phiên tòa theo 
quy định tại khoản 2 Điều 296 Bộ luật tố tụng dân sự năm 2015 không?

Khoản 4 Điều 85 Bộ luật tố tụng dân sự năm 2015 quy định: “Người đại 
dỉện theo ủy quyền theo quy định của Bộ luật dân sự ỉà người đại diện theo ủy 
quyền trong tố tụng dân sự ”.

Khoản 2 Điều 86 Bộ luật tố tụng dân sự năm 2015 quy định: “Người đạỉ 
diện theo ủy quyền trong tố tụng dân sự thực hiện quyền, nghĩa vụ to tụng dân sự  
của đưorng sự theo nội dung văn bản ủy quyền ”.

Theo quy định tại Điều 141 Bộ luật dân sự năm 2015 (Điều 144 Bộ luật dân sự 
năm 2005), phạm vi đại diện theo ủy quyền được xác định theo nội dung ủy quyền.

Như vậy, trường họp bị đơn đã ủy quyền cho người khác đại diện cho mình 
tham gia tố tụng thì Tòa án chỉ tống đạt cho người đại diện của bị đơn mà không 
phải tống đạt cho bị đơn. Việc tống đạt cho người đại diện của bị đơn được thực 
hiện theo quy định tại Chương X của Bộ luật tố tụng dân sự năm 2015. Tòa án chỉ 
tống đạt cho bị đơn khi việc ủy quyền tham gia tố tụng giữa bị đơn và người đại 
diện của họ chẩm dứt hoặc việc tống đạt liên quan đến những nội dung không 
thuộc phạm vi ủy quyền.

Việc đương sự vắng mặt tại phiên tòa phúc thẩm nhưng người đại diện 
theo ủy quyền của đương sự có mặt mà theo văn bản ủy quyền, người đại diện 
được thực hiện đầy đủ các quyền, nghĩa vụ của đương sự tại phiên tòa thì Tòa án 
vẫn tiến hành phiên tòa phúc thẩm mà không hoãn phiên tòa theo quy định tại 
khoản 2 Điều 296 Bộ luật tố tụng dân sự năm 2015.

ố. Trong vụ án dân sự, đương sự có dấu hiệu tâm thần nhưng chưa có 
quyết định của Tòa án tuyên bố người đó mất năng lực hành vì dân sự  thì Tòa 
án giải quyết như thế nào?

Theo quy định tại khoản 1 Điều 22 Bộ luật dân sự năm 2015 thì khi một 
người do bị bệnh tâm thần hoặc mắc bệnh khác mà không thể nhận thức, làm chủ 
được hành vi thì theo yêu cầu của người có quyền, lợi ích liên quan hoặc của cơ 
quan, tổ chức hữu quan, Tòa án ra quyết định tuyên bố người này mất năng lực 
hành vi dân sự trên cơ sở kết luận giám định pháp y tâm thần.

Như vậy, khi có chủ thê cho răng một người là đương sự trong vụ án mất năng 
lực hanh VI dan sự thì Tòa án phải giải thích, hướng dẫn đê họ thực hiện quyền
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yêu cầu tuyên bố người đó mất năng lực hành vi dân sự theo quy định nêu trên; 
trường hợp họ có yêu cầu và Tòa án thụ lý, giải quyết yêu cầu này thì Tòa án áp 
dụng điểm d khoản 1 Điều 214 Bộ luật tố tụng dân sự năm 2015 để tạm đình chỉ 
giải quyết vụ án dân sự; trường hợp họ không yêu cầu thì Tòa án giải quyết vụ án 
dân sự theo thủ tục chung.

7. Đe nghị hướng dẫn việc thay đổi, bổ sung yêu cầu khởi kiện trước khi mở 
phiên tòa như thế nào? Trường hợp nào thì Tòa án chấp nhận hay không chấp 
nhận việc thay đổi, bổ sung đó? Việc thay đổi địa vị tố tụng trước khi mở phiên tòa 
trong trưởng hợp nguyên đom rút yêu cầu khởi kiện và bị đom có yêu cầu phản tố?

Theo quy định tại Điều 5, khoản 4 Điều 70, khoản 2 Điều 71, khoản 3 Điều 
200, khoản 2 Điều 210, Điều 243 Bộ luật tố tụng dân sự năm 2015 thì:

- Tòa án chấp nhận việc nguyên đơn thay đổi, bổ sung yêu cầu khởi kiện 
nếu việc thay đổi, bổ sung được thực hiện trước thời điểm mở phiên họp kiểm tra 
việc giao nộp, tiếp cận, công khai chứng cứ và hòa giải.

- Tại phiên họp và sau phiên họp kiểm ừa việc giao nộp, tiếp cận, công khai 
chứng cứ và hòa giải thì Tòa án chỉ chấp nhận việc đương sự thay đổi yêu cầu khởi 
kiện nếu việc thay đổi yêu cầu của họ không vượt quá phạm vi khởi kiện ban đầu.

Theo quy định tại điểm b khoản 2 Điều 217 Bộ luật tố tụng dân sự năm 2015, 
trường họp nguyên đơn rút toàn bộ yêu cầu khởi kiện nhưng bị đơn không rút hoặc 
chỉ rút một phần yêu cầu phản tố thì Tòa án ra quyết định đình chỉ đối với yêu cầu 
khởi kiện của nguyên đơn và trong quyết định đó phải thể hiện rõ việc thay đổi địa 
vị tố tụng: bị đơn trở thành nguyên đơn, nguyên đơn trở thành bị đơn. Trường họp 
nguyên đơn rút một phần yêu cầu thì Tòa án không ra quyết định đình chỉ riêng mà 
phải nhận xét trong phần Nhận định của Tòa án trong bản án và quyết định đình chỉ 
một phần yêu cầu trong phần Quyết định của bản án.

8. Theo quy định tại khoản 9 Điều 70, khoản 5 Điều 96 Bộ luật tố tụng 
dân sự năm 2015 thì đương sự cổ nghĩa vụ gửi cho các đương sự khác hoặc 
người đại diện hợp pháp của họ bản sao tài liệu, chứng cử, Vậy đương sự phải 
gửi tài liệu, chứng cứ vào thời điểm nào? Cách thức gửi như thế nào? Đương 
sự có phải chứng minh với Tòa án về việc đã sao gửi tài liệu, chứng cứ không? 
Trường hợp đương sự không thực hiện việc sao gửi thỉ giải quyết thế nào?

Bộ luật tố tụng dân sự năm 2015 không quy định cụ thể về thời điểm đương 
sự phải gửi tài liệu, chứng cứ cho đương sự khác hoặc người đại diện họp pháp của 
họ. Tuy nhiên, việc quy định đương sự có nghĩa vụ gửi cho đương sự khác bản sao 
tài liệu, chứng cứ tại khoản 9 Điều 70, khoản 5 Điều 96 Bộ luật tố tụng dân sự năm 
2015 là nhằm đảm bảo việc tiếp cận chứng cứ để thực hiện quyền tranh tụng của 
đương sự trong quá trinh Tòa án giải quyết vụ án. Do vậy, nguyên đơn phải gửi bản 
sao đơn khởi kiện, tài liệu chứng cứ cho đương sự khác trước thời điểm mở phiên 
họp kiểm tra việc giao nộp, tiếp cận, công khai chứng cứ và hòa giải.

Bộ luật tố tụng dân sự năm 2015 khồng quy định phương thức đương sự sao 
gửi tài liệu, chứng cứ cho đương sự khác nên đương sự có quyền lựa chọn
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phương thức sao gửi'tài liệu, chứng cứ cho đương sự khác (gửi trực tiếp, gửi qua 
đường bưu điện...) và đương sự phải chứng minh với Tòa án đã sao gửi tài liệu, 
chứng cứ cho đương sự khác.

Quy định tại khoản 9 Điều 70, khoản 5 Điều 96 Bộ luật tố tụng dân sự năm 
2015 là những quy định mới, nhằm bảo đảm nguyên tăc ừanh tụng trong xét xử. Do 
vậy, trong quá trình tố tụng, Tòa án phải giải thích, hướng dẫn cho đương sự để họ 
thực hiện nghĩa vụ sao gửi tài liệu, chứng cứ cho đương sự khác. Trường hợp đương 
sự không thực hiện việc sao gửi tài liệu, chứng cứ cho đương sự khác tin Tòa án yêu 
cầu đương sự phải thực hiện. Trường họp vì lý do chính đáng, không thê sao gửi tài 
liệu, chứng cứ cho đương sự khác thì đương sự có quyền yêu cầu Tòa án hỗ trợ theo 
quy định tại khoản 3 Điều 196, điểm b khoản 2 Điều 210 Bộ luật tố tụng dân sự 
năm 2015.

9. Trường hợp xin ly hôn với người mất tích, Tòa án đã ra thông báo tìm 
kiếm người vắng mặt tại noi cư trú đối với người vợ/chồng thì bao lâu sau khi 
cỏ thông báo tìm kiểm người vẳng mặt nơi cư trú đối với người vợ/chồng thì 
Tòa án có thể giải quyết yêu cầu ly hôn của người chồng/vợ?

Khoản 1, 2 Điều 68 Bộ luật dân sự năm 2015 quy định: Khi một người biệt 
tích 02 năm liền trở lên, mặc dù đã áp dụng đầy đủ các biện pháp thông báo, tìm 
kiếm theo quy định của pháp luật về tố tụng dân sự nhưng vẫn không có tin tức 
xác thực về việc người đó còn sống hay đã chết thì theo yêu cầu của người có 
quyền, lợi ích liên quan, Tòa án có thể tuyên bố người đó mất tích.

Thời hạn 02 năm được tính từ ngày biết được tin tức cuối cùng về người đó; 
nếu không xác định được ngày có tin tức cuối cùng thì thời hạn này được tính từ 
ngày đầu tiên của tháng tiếp theo tháng có tin tức cuối cùng; nếu không xác định 
được ngày, tháng có tin tức cuối cùng thì thời hạn này được tính từ ngày đầu tiên 
của năm tiếp theo năm có tin tức cuối cùng.

Trường họp vợ hoặc chồng của người bị tuyên bố mất tích xin ly hôn thì 
Tòa án giải quyết cho ly hôn theo quy định của pháp luật về hôn nhân và gia đình. 
Theo khoản 2 Điều 56 Luật hôn nhân và gia đình năm 2014 thì trong trường họp 
vợ hoặc chông của người bị Tòa án tuyên bố mất tích yêu cầu ly hôn thì Tòa án 
giải quyết cho ly hôn.

Như vậy, đối với trường họp nêu trên, phải sau khi quyết định của Tòa án 
tuyên bô người vợ/chồng mất tích có hiệu lực pháp luật thì Toà án mới xem xét, 
giải quyết cho người chồng/vợ ly hôn.

10. Khi giải quyết ừanh chấp dân sự mà một bên là hợp tác xã nhưng thực 
tế đương sự không xác định được tình hình hoạt động của hợp tác xã, không tìm 
được người đại diện theo pháp luật của hợp tác xã thì xử  lý như thế nào ?

Theo quy định tại khoản 2 Điều 97 Bộ luật tố tụng dân sự năm 2015 thì Tòa 
án có thê tiến hành thu thập tài liệu, chứng cứ để xác định tình hình hoạt động và 
người đại diện theo pháp luật của họp tác xã tham gia tố tụng, tùy từng trường hợp 
xử lý như sau:

15



- Trường họp họp tác xã chưa bị giải thể, chưa bị tiíyêrí bố phá sản; họp tác 
xã không thuộc trường họp quy định tại khoản 2 Điều 42 Luật Họp tác xã năm 
2003 và khoản 2 Điều 54 Luật họp tác xã năm 2012 thì căn cứ vào quyết định 
thành lập họp tác xã, điều lệ hoạt động của họp tác xã (nếu có) để xác định người 
đại diện theo pháp luật của họp tác xã. Nếu người đại diện theo pháp luật của họp 
tác xã chết thì những xã viên còn sống (theo Luật hợp tác xã năm 2003) hoặc 
những thành viên họp tác xã (theo Luật họp tác xã năm 2012) còn sống có quyền 
bầu hoặc cử người đại diện tham gia tố tụng. Trường hợp không thể bầu hoặc cử 
người đại diện tham gia tố tụng thì Tòa án yêu cầu thành viên hợp tác xã còn sống 
tham gia tố tụng.

- Trường hợp họp tác xã đã bị chia, tách: Theo quy định tại khoản 4 Điều 52 
Luật Hợp tác xã năm 2012 thì các họp tác xã, liên hiệp họp tác xã mới phải liên 
đới chịu trách nhiệm về các nghĩa vụ của họp tác xã bị chia, tách và là người kế 
thừa quyền, nghĩa vụ của họp tác xã bị chia, tách. Người đại diện theo pháp luật 
của họp tác xã, liên hiệp họp tác xã mới sẽ tham gia tố tụng tại Tòa án.

- Trường họp hợp tác xã bị họp nhất, sáp nhập với họp tác xã, liên hiệp họp 
tác xã khác thì người đại diện theo pháp luật của hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã 
sau khi họp nhất, sáp nhập sẽ tham gia tố tụng.

- Trường họp họp tác xã chưa bị giải thể, chưa bị tuyên bố phá sản nhưng 
thuộc trường họp quy định tại khoản 2 Điều 54 Luật hợp tác xã năm 2012 thì ủ y  
ban nhân dân cùng cấp với cơ quan nhà nước cấp giấy chứng nhận đăng ký hợp 
tác xã phải ra quyết định giải thể hợp tác xã đó. Tòa án yêu cầu ủ y  ban nhân dân 
giải quyết theo thẩm quyền và căn cứ điểm d khoản 1 Điều 214 Bộ luật tố tụng 
dân sự năm 2015 để ra quyết định tạm đình chỉ giải quyết vụ án.

- Trường họp hợp tác xã đã có quyết định giải thể mà việc xử lý tài sản 
chung và vốn (Luật họp tác xã năm 2012 gọi là tài sản không chia) của họp tác xã 
được giải quyết theo Điều 36 Luật họp tác xã năm 2003, khoản 2 Điều 48 Luật họp 
tác xã năm 2012, Điều 21 Nghị định so 193/2013/NĐ-CP ngày 21-11-2013 của Chính 
phủ quy định chi tiết một số điều của Luật họp tác xã năm 2012. Theo đó, khi giải 
thể hợp tác xã, một phần tài sản chung không chia được giao cho chính quyền địa 
phương quản lý thì người đại diện cho chính quyền địa phương (nơi quản lý tài 
sản của họp tác xã) sẽ là người kế thừa quyền, nghĩa vụ của họp tác xã và tham gia 
tố tụng tại Tòa án.

- Trường hợp hợp tác xã đã có quyết định tuyên bố phá sản thì việc xử lý 
tài sản được thực hiện theo quy định của Luật phá sản.

11. Yêu cầu bồi thường thiệt hại do yêu cầu áp dụng biện pháp khẩn cấp 
tạm thòi không đúng cỏ được giải quyết trong vụ án dân sự mà Tòa án đang 
giải quyết không?

Khoản 1 Điều 113 Bộ luật tố tụng dân sự năm 2015 quy định: “Người yêu 
cầu Tòa án áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời phải chịu trách nhiệm trước 
pháp luật vê yêu câu của mình; trường hợp yêu câu áp dụng biện pháp khản câp
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tạm thời không đúng mà gây thiệt hại cho người bị áp dụng biện pháp khẩn cấp 
tạm thời hoặc cho người thứ ba thì phải bồi thường ”.

Việc giải quyết bồi thường thiệt hại do yêu cầu áp dụng biện pháp khẩn cấp 
tạm thời không đúng được tiến hành trong cùng vụ án dân sự. Trường họp đưorng sự 
yêu cầu giải quyết vấn đề bồi thường thiệt hại này mà chưa có điều kiện chứng minh 
thì yêu càu bồi thường đó có thể tách ra để giải quyết bằng vụ án dân sự khác.

12. Trường hợp khi giải quyết tranh chấp liên quan đến tài sản bị cưỡng 
chế để thi hành án quy định tại khoản 12 Điều 26 Bộ luật tố tụng dân sự  năm 
2015, có đương sự  cho rằng việc ra quyết định cưỡng chế thi hành án không 
đúng thì Tòa án có thẩm quyền hủy quyết định cưỡng chế thi hành án theo quy 
định tại Điều 34 Bộ luật tố tụng dân sự năm 2015 không?

Theo khoản 12 Điều 26 Bộ luật tố tụng dân sự năm 2015 và Điều 75 Luật thi 
hành án dân sự thì Tòa án chỉ xem xét giải quyết tranh chấp liên quan đến tài sản bị 
cưỡng chế thi hành án; Tòa án không giải quyết việc cưỡng chế thi hành án đúng hay sai.

Trường họp người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan đến quyết định cưỡng 
chế thi hành án cho rằng quyết định đó là trái pháp luật thì theo quy định tại khoản 
1 Điều 140, khoản 1 Điều 160 Luật thi hành án dân sự, họ có quyền khiếu nại 
quyết định, hành vi của Thủ trưởng cơ quan thi hành án dân sự, Chấp hành viên; 
Viện kiểm sát có quyền kháng nghị đối với quyết định, hành vi của Thủ trưởng cơ 
quan thi hành án dân sự, Chấp hành viên cơ quan thi hành án dân sự. Việc giải 
quyết khiếu nại, kháng nghị được thực hiện theo quy định của Luật thi hành án 
dân sự. Khi giải quyết tranh chấp quyền sở hữu liên quan đến tài sản bị cưỡng chế 
để thi hành án, Tòa án không có quyền hủy quyết định cưỡng chế thi hành án như 
một quyết định cá biệt của cơ quan, tổ chức.

13. Vụ án dân sự được thụ lý trước ngày 01-7-2016 mà Tòa án đã tiến hành 
hòa giải theo quy định của Bộ luật tố tụng dân sự năm 2004 và đã có quyết định 
đưa vụ án ra xét xử  thì Tòa án có phải mở phiên họp kiểm tra việc giao nộp, tiếp 
cận, công khai chứng cứ và hòa giải theo các điều từ 208 đến 211 Bộ luật tố tụng 
dân sự năm 2015 hay không?

Khoản 1 Điều 1 Nghị quyết số 103/2015/QH13 ngày 25-11-2015 của Quốc 
hội vê việc thi hành Bộ luật tố tụng dân sự quy định: “£>ơ/ với những vụ việc dân 
sự, hôn nhân và gia đình, kỉnh doanh, thương mại, lao dộng đã được Tòa án 
thụ lý trước ngày 01 tháng 7 năm 2016, nhưng kể từ ngày 01 tháng 7 năm 2016 
mới giải quyêt theo thủ tục sơ thẩm thì áp dụng các quy định của Bộ luật này để 
giải quyết”.

Khoản 1 Điều 1 Nghị quyết số 02/2016/NQ-HĐTP ngày 30-6-2016 của Hội 
đông Thâm 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 
ve viẹc thi hanh Luật tô tụng hanh chính quy đỉnh: “ từ Bộ luật tố tụng dân
sự  sô 92/2015/QH13 có hiệu lực thi hành (ngày 01-7-2016), Tòa án áp dụng
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các quy định tại các khoản 1, 2 và 3 Điều 1 Nghị quyết sỗ Ỉ03/2015/QHỈ3 để 
giải quyết theo thủ tục sơ thấm, phúc thẩm, giảm đéc thẩm, tái thẩm những vụ 
việc dân sự, hỏn nhân và gia đình, kỉnh doanh, thương mại, lao động, trừ các 
trường hợp quy định tại khoản 1 Điều 517 Bộ luật tố tụng dân sự sổ  
92/2015/QH13 thì được áp dụng từ ngày 01-0Ỉ-201T\

Căn cứ các quy định và hướng dẫn nêu trên, trường hợp Tòa án đã thụ lý, 
hòa giải trước ngày 01-7-2016 và đã có quyết định đưa vụ án ra xét xử ấn định 
ngày mở phiên tòa là ngày mà Bộ luật tố tụng dân sự năm 2015 đã có hiệu lực thi 
hành thì Tòa án áp dụng các quy định của Bộ luật tố tụng dân sự năm 2015 về 
phiên tòa sơ thẩm để tiếp tục giải quyết vụ án mà không phải trở lại thủ tục hòa 
giải và chuẩn bị xét xử để mở phiên họp kiểm tra việc giao nộp, tiếp cận, công 
khai chứng cứ và hòa giải theo các điều 208, 209, 210 và 211 Bộ luật tố tụng 
dân sự năm 2015.

14, Trường hợp Tòa án tiến hành hòa giải nhiều lần thì mỗi lần hòa giải 
Tòa án có bắt buộc phải tiến hành lại thủ tục kiểm tra việc giao nộp, tiếp cận, công 
khai chứng cứ không? Tòa án cỏ được hòa giải mà không tiến hành lại thủ tục 
kiểm tra việc giao nộp, tiếp cận, công khai chứng cứ không?

Kiểm tra việc giao nộp, tiếp cận, công khai chứng cứ và hòa giải là hai vấn 
đề khác nhau. Mục đích của phiên họp kiểm tra việc giao nộp, tiếp cận, công khai 
chứng cứ là nhằm bảo đảm mọi chứng cứ đều được công khai (trừ trường họp 
không được phép công khai) trong quá trình tố tụng; hòa giải là để các bên thương 
lượng, thỏa thuận việc giải quyết tranh chấp.

Trường họp Tòa án tiến hành hòa giải nhiều lần thì làn hòa giải đầu tiên Tòa án 
phải tiến hành theo đúng trình tự phiên họp kiểm tra việc giao nộp, tiếp cận, công 
khai chứng cứ và hòa giải quy định tại Điều 210 Bộ luật tố tụng dân sự năm 2015. 
Đối với lần hòa giải tiếp theo, Tòa án chỉ tiến hành kiểm tra việc giao nộp, tiếp cận, 
công khai chứng cứ khi có tài liệu, chứng cứ mới và ghi vào biên bản hòa giải.

Theo quy định tại khoản 2 Điều 208 Bộ luật tố tụng dân sự năm 2015, 
trường họp vụ án dân sự không được hòa giải hoặc không tiến hành hòa giải được 
quy định tại Điều 206 và Điều 207 Bộ luật tố tụng dân sự năm 2015 thì Thẩm 
phán tiến hành phiên họp kiểm tra việc giao nộp, tiếp cận, công khai chứng cứ mà 
không tiến hành hòa giải.

15, Trường hợp người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan đã được triệu tập 
hợp lệ đến lần thứ hai mà vẫn cố tình vẳng mặt và việc tiến hành phiên họp kiểm 
tra việc giao nộp, tiếp cận, công khai chứng cứ và hòa giải có ảnh hưởng đến 
quyền và nghĩa vụ của họ thì Tòa án cỏ tiến hành hòa giải vắng mặt họ không?

Điều 207 Bộ luật tố tụng dân sự năm 2015 quy định những vụ án dân sự 
không tiến hành hòa giải được, trong đó có trường họp: Bị đơn, người có (Ịuyền 
lợi, nghĩa vụ liên quan đã được Tòa án triệu tập họp lệ lần thứ hai mà vân cô tình 
vắng mặt. Do vậy, người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan đã được triệu tập họp lệ 
đến lần thứ hai mà vẫn cố tình vắng mặt và việc tiến hành phiên họp kiểm tra việc
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giao nộp, tiếp cận, công khai chứng cứ và hòa giải có ảnh hưởng đến quyền và 
nghĩa vụ của họ thì căn cứ khoản 2 Điều 208 Bộ luật tố tụng dân sự năm 2015, 
Thẩm phán tiến hành phiên họp kiểm tra việc giao nộp, tiếp cận, công khai chứng 
cứ mà không tiến hành hòa giải.

16. Việc đánh giá tình trạng sức khỏe của người tham gia tố tụng để tạm 
ngừng phiên tòa theo quy định tại điểm b khoản 1 Điều 259 Bộ luật tố tụng dân 
sự  năm 2015 phải căn cứ theo giấy khám sức khỏe của cơ quan chuyên môn 
hay do Hội đong xét xử  căn cứ vào tình hình sức khỏe của người tham gia tố 
tụng tại phiên tòa để từ đỏ quyết định tạm ngừng phiên tòa?

Khoản 1 Điều 259 Bộ luật tố tụng dân sự năm 2015 quy định các căn cứ tạm 
ngừng phiên tòa. Theo đó, trong quá trình xét xừ, Hội đồng xét xử có quyên quyêt định 
tạ p  ngừng phiên tòa khi có căn cứ: “Do tình trạng sức khỏe hoặc do sự kiện bất khả 
kháng, trở ngại khách quan khác mà người tham gia tố tụng không thể tiếp tục tham 
gia phiên tòa, trừ trường hợp người tham gia to tụng có yêu cầu xét xử  vắng m ặt”.

Việc tạm ngừng phiên tòa do Hội đồng xét xử quyết định trong quá trình xét 
xử. Vì vậy, tùy từng trường họp cụ thể mà việc đánh giá tình trạng sức khỏe của 
người tham gia tố tụng có thể tiêp tục tham gia phiên tòa hay không do Hội đông xét 
xử căn cứ vào tình trạng sức khỏe thực tế của người tham gia tố tụng tại phiên tòa. 
Khi xét thấy cần thiết thì phải có xác nhận của cơ quan chuyên môn về tình trạng sức 
khỏe của người tham gia tố tụng để Tòa án quyết định tạm ngừng phiên tòa.

17. Trường hợp vụ án được xét xử  lại theo thủ tục sơ thẩm sau khi có 
quyết định giám đốc thẩm, tái thẩm mà nguyên đơn rút đơn khởi kiện mà vân 
vắng mặt thì Tòa án giải quyết thế nào?

Khoản 4 Điều 217 Bộ luật tố tụng dân sự năm 2015 quy định: Trường hợp 
vụ án được xét xử lại theo thủ tục sơ thẩm sau khi có quyết định giám đốc thẩm, 
tái thẩm mà nguyên đơn rút đơn khởi kiện thì việc đình chỉ giải quyết vụ án phải 
có sự đồng ý của bị đơn, người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan.

- Trường hợp bị đơn, người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan không đồng ý 
thì Tòa án không ra quyết định đình chỉ giải quyết vụ án mà phải giải quyết vụ án 
theo thủ tục chung.

- Trường họp bị đơn hoặc người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan đã được Tòa 
án triệu tập họp lệ lần thứ hai mà vẫn vắng mặt, không đến Tòa án và cũng không có 
ý kiến gì về việc nguyên đơn rút đơn thì được coi là đồng ý với việc rút đơn của 
nguyên đơn và Tòa án ra quyết định đỉnh chỉ giải quyết vụ án; đồng thời phải giải 
quyêt hậu quả của việc thi hành án, các vấn đề khác có liên quan (nếu có).

18. Trong vụ án tranh chấp về quyền sử dụng đất mà người có quyền và 
nghĩa vụ liên quan đang ở nước ngoài nhưng nguyên đơn không nộp tiền tạm 
ứng chi p h í ủy thác ra nước ngoài theo quy định. Tòa án căn cứ điểm đ  khoản 1 
Điếu 217 Bộ luật tố tụng dân sự năm 2015 để ra quyết định đình chỉ giải quyết 
vụ án dân sự. Trường hợp này, Tòa án cổ phải ủy thác tư pháp ra nước ngoài 
đê tong đạt quyet định đình chỉ giải quyết vụ án dân sự cho người có quyền lợiy 
nghĩa vụ liên quan không?
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Theo quy định tại khoản 1 Điều 152 Bộ luật tố tụng dân sự năm 2015 thì 
nguyên đon, người kháng cáo theo thủ tục phúc thẩm hoặc đưong sự khác phải 
nộp tiên tạm ứng chi phí ủy thác tư pháp ra nước ngoài khi yêu cầu của họ làm 
phát sinh việc ủy thác tư pháp ra nước ngoài. Đối với trường họp nêu trên, nguyên 
đơn không nộp tiền tạm ứng chi phí ủy thác ra nước ngoài và người có quyền lợi, 
nghĩa vụ liên quan ở nước ngoài không biết có việc Tờa án ở Việt Nam đang thụ 
lý vụ án. Do đó, Tòa án không phải ủy thác tư pháp ra nước ngoài để tống đạt 
quyết định đình chỉ giải quyết vụ án cho người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan ở 
nước ngoài.

19. Điều 268 Bộ luật tố tụng dân sự năm 2015 chỉ quy định về sửa chữa, 
bổ sung bản án. Trường hợp Quyết định công nhận thỏa thuận, Quyết định 
đình chỉ (kể cả Quyết định của Hội đồng xét xử  ban hành) có sai sót về chỉnh tả 
mà không được đỉnh chính, sẽ dẫn đển Cơ quan thi hành án không thi hành 
được và thuộc trường hợp bản ản, quyết định tuyên không rô, gầy khó khăn cho 
công tác thi hành án. Đỗi với trường hợp này, Tòa ản cỏ được sửa chữa, bổ 
sung những quyết định này theo quy định Điều 486 Bộ luật tố tụng dân sự  
năm 2015 hay không?

Điều 268 Bộ luật tố tụng dân sự năm 2015 quy đinh việc sửa chữa, bổ sung 
bản án mà không quy định sửa chữa, bổ sung các quyết định như: quyết đình chỉ, 
quyết định tạm đình chỉ, quyết định công nhận sự thoả thuận của các đương sự, 
quyết định giám đốc thẩm, quyết định tái thẩm.

Tuy nhiên, Điều 486 Bộ luật tố tụng dân sự năm 2015 quy định về giải 
thích, sửa chữa bản án, quyết định của Tòa án; không phân biệt bản án hay quyết 
định; không phân biệt bản án, quyết định do Thẩm phán hay do Hội đồng xét xử 
ban hành. Do vậy, trường họp phát hiện lỗi rõ ràng về chính tả, về số liệu do nhầm 
lẫn hoặc tính toán sai thì Thẩm phán ký ban hành quyết định hoặc Thẩm phán 
chủ tọa phiên tòa/phiên họp ra quyết định sửa chữa, bổ sung quyết định.

20. Điểm b khoản 1 Điều 478 Bộ luật tố tụng dân sự năm 2015 quy định: 
“Giấy tờ, tài liệu đỏ được miễn hợp pháp hỏa lãnh sự theo quy định của pháp luật 
Việt Nam hoặc điều ước quốc tế mà nưởc Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là 
thành viên”. Vậy, giấy tờ, tài liệu được miễn hợp pháp hỏa lãnh sự là những loại 
giấy tờ nào ? Để nghị nêu vỉ dụ cụ thể?

Điều 9 Nghị định số 111/2011/NĐ-CP ngày 05-12-2011 của Chính phủ về 
chứng nhận lãnh sự, họp pháp hóa lãnh sự quy định các giấy tờ, tài liệu được miễn 
chứng nhận lãnh sự, họp pháp hóa lãnh sự, bao gồm:

“ 1. Giấy tờ; tàỉ liệu được miễn chứng nhận lãnh sự, hợp pháp hỏa lãnh sự  
theo điều ước quốc tế mà Việt Nam và nước ngoài Hên quan đều ỉà thành viên, 
hoặc theo nguyên tắc cỏ đì có lại.

2. Giấy tờ, tài ỉỉệu được chuyển giao trực tiếp hoặc qua đường ngoại giao giữa 
cơ quan cỏ thẩm quyền của Việt Nam và cơ quan cỏ thẩm quyền của nước ngoài.

20



3. Giấy tờ, tài liệu được miễn chứng nhận lãnh sự, hợp pháp hóa lãnh sự  
theo quy định của pháp luật Việt Nam.

4. Giấy tờ, tài liệu mà cơ quan tiếp nhận của Việt Nam hoặc của nước ngoài 
không yêu cầu phải hợp pháp hóa lãnh sự, chứng nhận lãnh sự phủ hợp với quy 
định pháp luật tương ứng của Việt Nam hoặc của nước ngoài

Theo quy định tại điểm b khoản 1 Điều 478 Bộ luật tô tụng dân sự năm 2015, 
khoản 1 Điều 7 Luật tuơng trợ tư pháp năm 2007, khoản 2 Điều 2 Nghị định số 
111/2011/NĐ-CP nếu trên thì Tòa án Việt Nam công nhận giấy tờ, tài liệu do cơ 
quan, tổ chức có thẩm quyền lập, cấp, xác nhận trong trường hợp giấy tờ, tài liệu đó 
được miễn hợp pháp hóa lãnh sự theo điều ước quốc tê mà Việt Nam và nước ngoài 
liên quan đều là thành viên hoặc theo nguyên tắc có đi có lại; giây tờ, tài liệu được 
giao trực tiếp hoặc qua con đường ngoại giao giữa cơ quan có thẩm quyền Việt 
Nam và cơ quan có thẩm quyền nước ngoài; giấy tờ, tài liệu khác được miên hợp 
pháp hóa lãnh sự theo quy định của pháp luật Việt Nam.

Danh sách các nước và loại giấy tờ, tài liệu được miễn hợp pháp hóa lãnh sự, 
chứng nhận lãnh sự được đăng tại địa chi trang thông tin điện tử 
https://lanhsuvietnam.gov.vn/default.aspx

Ví dụ: Các loại giấy tờ sử dụng để đăng ký khai sinh, giải quyết các việc kết 
hôn, nhận cha, mẹ, con có yếu tố nước ngoài, khai tử cho người nước ngoài cư trú 
ổn định tại khu vực biên giới do Cơ quan nhà nước có thẩm quyền của nước láng 
giềng (Cộng hòa nhân dân Trung Hoa, Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào, Vương 
quốc Cam-pu-chia) lập, cấp hoặc xác nhận thì được miễn hợp pháp hóa lãnh sự 
theo quy định tại khoản 1 Điều 3 Nghị định 24/2013/NĐ-CP ngày 28-3-2013 của 
Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật hôn nhân và gia đình về 
quan hệ hôn nhân và gia đình có yếu tố nước ngoài.

21. Điểm b khoản 1 Điều 472 Bộ luật tố tụng dân sự năm 2015 quy định: 
“Tòa án Việt Nam phải trả lại đơn khởi kiện, đơn yêu cầu hoặc đình chỉ giải quyết 
vụ việc dân sự có yếu tố nước ngoài nếu vụ việc dân sự thuộc thẩm quyền chung 
của Tòa án Việt Nam nhưng không thuộc thẩm quyền riêng biệt của Tòa án Việt 
Nam quy định tại Điều 470 của Bộ luật này và vụ việc thuộc thẩm quyền riêng biệt 
của Tòa án nước ngoài có liên quan”. Vậy làm thế nào để xác đỉnh đươc vu viêc 
đó thuộc thẩm quyền riêng biệt của Tòa án nước ngoài?

Tòa án Việt Nam phải trả lại đơn khởi kiện, đơn yêu cầu hoặc đình chỉ giải 
quyêt vụ việc dân sự có yếu tô nước ngoài nếu vụ việc dân sự thuộc thẩm quyền 
chung của Tòa án Việt Nam và có đủ hai điều kiện:

(1) Không thuộc thâm quyên riêng biệt của Tòa án Việt Nam quy định tại 
Điều 470 Bộ luật tố tụng dân sự năm 2015;

(2) Vụ việc thuộc thẩm quyền riêng biệt của Tòa án nước ngoài có liên quan.

Để xác định vụ việc thuộc thẩm quyền riêng biệt của Tòa án nước ngoài 
phải tùy từng trường hợp cụ thể mà Tòa án căn cứ:
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- Các quy định của điều ước quốc tế, Bộ luật tố tụng dân sự năm 2015, 
pháp luật liên quan;

- Tài liệu, chứng cứ do người khởi kiện, người bị kiện, người yêu cầu, người 
có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan cung cấp, xuất trình về pháp luật nước ngoài (Các 
đương sự chịu trách nhiệm về tính chính xác và hợp pháp của pháp luật nước 
ngoài đã cung cấp);

- Trường hợp các đương sự không thống nhất với nhau về pháp luật nước 
ngoài hoặc trong trường họp cần thiết, Tòa án yêu cầu Bộ Tư pháp, Bộ ngoại giao, 
cơ quan đại diện nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam ở nước ngoài hoặc 
thông qua Bộ ngoại giao đề nghị cơ quan đại diện ngoại giao của nước ngoài tại 
Việt Nam cung cấp pháp luật nước ngoài;

Trường họp trước khi thụ lý, xác định được vụ việc dân sự thuộc thẩm 
quyền riêng của Tòa án nước ngoài thì Tòa án Việt Nam trả lại đơn khởi kiện, đơn 
yêu cầu; nếu sau khi thụ lý mới xác định được vụ việc dân sự thuộc thẩm quyền 
riêng của Tòa án nước ngoài thì Tòa án Việt Nam đình chỉ giải quyết vụ việc, 
trả lại đơn khởi kiện, đơn yêu cầu, tài liệu, chứng cứ kèm theo và giải quyết các 
vấn đề khác có liên quan.

22. Đối với những vụ ản cỏ khiếu nại, tố cảoy đương sự có đơn yêu cầu 
thay đỗi Thẩm phán thì trong thời gian chờ giải quyết khiếu nại, tố cáo hoặc xem  
xét việc thay đối Thẩm phản thì Thẩm phản đang bị khiếu nại cỏ được tiến hành 
các thủ tục tố tụng khác của vụ án đỏ không?

Để bảo đảm quyền, lợi ích họp pháp của đương sự và bảo đảm vụ án được giải 
quyết đúng thời hạn luật định, tránh việc đương sự lạm dụng quyền khiếu nại, tố cáo 
làm kéo dài thời gian giải quyết vụ án, các điều 500, 501 và 511 của Bộ luật tố tụng 
dân sự năm 2015 quy định về quyền, nghĩa vụ của người khiếu nại; quyền, nghĩa vụ 
của người bị khiếu nại và quyền, nghĩa vụ của người bị tố cáo, theo đó:

- Người khiếu nại có nghĩa vụ chấp hành quyết định, hành vi của người tiến 
hành tố tụng mà mình đang khiếu nại trong thời gian khiếu nại và chấp hành 
nghiêm chỉnh quyết định giải quyết khiếu nại đã có hiệu lực pháp luật.

- Người bị khiếu nại có nghĩa vụ chấp hành nghiêm chỉnh quyết định giải
quyết khiếu nạỉ đã có hiệu lực pháp luật. ;

- Người bị tố cáo có nghĩa vụ chấp hành nghiêm chỉnh quyết định xử lý của 
cơ quan, tổ chức, cá nhân có thẩm quyền.

Như vậy, đối với những vụ án có khiếu nại, tố cáo, đương sự có đơn yêu cầu 
thay đổi Thẩm phán thi trong thời gian chờ giải quyết khiếu nại, tố cáo hoặc xem xét 
việc thay đổi Thẩm phán thì Thẩm phán đó vẫn được tiến hành tố tụng cho đến khi quyết 
định thay đổi Thẩm phán có hiệu lực pháp luật.
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23. Khi Tòa án đang giải quyết khiếu nại về việc trả lại đơn khởi kiện, 
người khiếu nại rút đơn khiếu nại trước khi Tòa án m ở phiên họp giải quyết 
việc khiếu nại. Trường hợp này, Tòa án có phải mở phiên họp đê giải quyết việc 
khiếu nại hay không?

Việc giải quyết khiếu nại về việc ừả lại đơn khởi kiện được thực hiện theo quy 
định tại Điều 194 Bộ luật tố tụng dân sự năm 2015; theo đó, trong thời hạn 05 ngày 
làm việc kể từ ngày được phân công giải quyết khiếu nại, Thẩm phán phải mở phiên 
họp giải quyết có sự tham gia của Viện kiểm sát nhân dân cùng cấp và ngưòi khiếu nại. 
Đe bảo đảm nguyên tắc quyền quyết định và tự định đoạt của đương sự trong tố tụng 
dân sự, đối vói trường họp này, nếu đã có đủ căn cứ để xác định người khiêu nại rút 
khiếu nại thì Tòa án dừng việc xem xét, giải quyết khiếu nại và thông báo bằng văn bản 
cho người khiếu nại, Viện kiểm sát nhân dân cùng cấp mà không phải mở phiên họp.

24. Trong vụ ản hôn nhân và gia đính có liên quan đến con chưa thành niên 
mà đương sự thuận tình ly hôn và thỏa thuận được với nhau về việc giải quyết vụ án 
thì Tòa án cỏ phải thu thập tài liệu, chứng cứ để xác định nguyên nhân của việc phát 
sinh tranh chấp và nguyện vọng của vợ, chồng, con có liên quan đến vụ án không?

Khoản 3 Điều 208 Bộ luật tố tụng dân sự năm 2015 quy định: “Đối với vụ án 
hôn nhân và gia đình Hên quan đến người chưa thành niên, trước khỉ mở phiên họp 
kiểm tra việc giao nộp, tiếp cận, công khai chứng cứ và hòa giải giữa các đương sự thì 
Thẩm phán, Thẩm tra viên được Chánh án Tòa án phân công phải thu thập tài ỉỉệu, 
chứng cứ đế xác định nguyên nhân của việc phát sình tranh chấp. Khỉ xét thấy cần 
thiết, Thấm phán có thể tham khảo ý  kiến của cơ quan quản lý nhà nước về gia đình, 
cơ quan quản lý nhà nước về trẻ em về hoàn cảnh gia đình, nguyên nhân phát sình 
tranh chấp và nguyện vọng của vợ, chồng, con cỏ lỉên quan đến vụ án ”. Quy định này 
thể hiện tính chất đặc thù của vụ án hôn nhân và gia đình, nhằm bảo vệ quyền lợi chính 
đáng của vợ, chồng, con. Do vậy, đối vói vụ án hôn nhân và gia đình có liên quan đến 
người chưa thành niên, việc thu thập tài liệu, chứng cứ để xác định nguyên nhân phát 
sinh tranh chấp là bắt buộc.

25. Đối với các vụ án hôn nhân và gia đình theo quy định tại Điều 208 Bộ 
luật tố tụng dân sự năm 2015 thì Thẳm phán phải thu thập tài liệu, chứng cứ để 
xác định nguyên nhân của việc phát sinh tranh chấp tại cơ quan quản lý nhà 
nưởc về gia đính, cơ quan quản lý nhà nước về trẻ em? Vậy, cơ quan quản lý nhà 
nước về gia đình, trẻ em là cơ quan nào? Cơ quan ở  nơi đăng ky hộ khẩu thường 
trú hay nơi thường xuyên sinh sống? Nếu có đương sự  cư trú khác tỉnh thì 
giải quyết như thế nào ?

Khoản 3 Điều 3 của Nghị định số 02/2013/NĐ-CP ngày 03-01-2013 của 
Chính phủ vê công tác gia đình quy định:“ởy ban nhân dân các cấp thực hiện 
quản lý nhà nước về công tác gia đình tại địa phương

Các khoản 11, khoản 12 Điều 8 của Nghị định số 24/2014/NĐ-CP ngày 04-4-2014 
của Chính phủ quy định tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc ủ y  ban nhan tỉnh, thành
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phố trực thuộc Trung ương1 và các khoản 5, khoản 6 Điều 7 Nghị định 
số 37/2014/NĐ-CP ngày 05-5-2014 của Chính phủ quy định tổ chức các cơ quan 
chuyên môn thuộc ủ y  ban nhân dân huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh2 thì 
Sở Lao động -  Thương binh và Xã hội, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tham 
mưu, giúp ủ y  ban nhân dân cấp tỉnh quản lý nhà nước về gia đình, về bảo vệ và 
chăm sóc trẻ em, Phòng Lao động - Thương binh và xã hội, Phòng Văn hóa và 
Thông tin tham mưu, giúp ủ y  ban nhân dân cấp huyện thực hiện chức năng quản 
lý nhà nước về gia đình, về bảo vệ và chăm sóc trẻ em.

Theo quy định tại khoản 3 Điều 208 Bộ luật tố tụng dân sự năm 2015 thì 
Thẩm phán, Thẩm tra viên được Chánh án Tòa án phân công phải thu thập tài liệu, 
chứng cứ để xác định nguyên nhân của việc phát sinh tranh chấp. Như vậy, khi giải 
quyết vụ án hôn nhân và gia đình, Thẩm phán, Thẩm tra viên có thể thu thập tài 
liệu, chứng cứ và tham khảo ý kiến cơ quan quản lý nhà nước về công tác gia đình 
tại địa phương theo quy định tại các Nghị định nêu trên. Ngoài ra, để xác định 
nguyên nhân của việc phát sinh tranh chấp, Tòa án có thể tham khảo ý kiến của ủ y  
ban nhân dân cấp xã nơi vợ, chồng chung sống, nơi con chưa thành niên cư trú.

26. Theo quy định tại khoản 3 Điều 208 Bộ luật tố tụng dân sự năm 2015 
thì: “Đối với vụ án ừanh chấp về nuôi con khi ly hôn hoặc thay đỗi người trực tiếp 
nuôi con sau khi ly hôn, Thẩm phán phải lẩy ý  kiến của con chưa thành niên từ 
đủ bảy tuồi trở lên... ”. Như vậy, có được hiểu rằng chỉ những vụ án có tranh chấp 
về nuôi con mởi lấy ỷ  kiến của con? Tuy nhiên, theo quy định tại khoản 2 Điều 81 
Luật hôn nhân và gia đình năm 2014 thì: “...con từ đủ 7 tuổi trở lên thì phải xem 
xét nguyện vọng của con”. Vậy áp dụng quy định nào mởi đúng?

- Đoạn thứ 2 khoản 3 Điều 208 Bộ luật tố tụng dân sự năm 2015 quy

1 Khoản 11 và khoản 12 Điều 8 của Nghị định số 24/2014/NĐ-CP quy định:
"11. Sở Lao động -  Thương bỉnh và Xã hội:
Tham mưu, giúp ủy ban nhân dân cấp tinh quản lỷ nhà nước về: Lao động; việc làm; dạy nghề; tiền 
lương; tiền công; bào hiểm xã hội (bảo hiểm xã hội bẳt buộc, bảo hiểm xã hội tự nguyện, bảo hiểm thất 
nghiệp); an toàn lao động; người có công; bảo trợ xã hội; bảo vệ và chăm sóc trẻ em; bình đẳng giới; 
phòng, chổng tệ nạn xã hội.
12. Sở văn hóa, Thể thao và Du lịch
Tham mưu, giúp ủy ban nhân dân cấp tinh quản lỷ nhà nước về: Văn hóa; gia đình; thể dục, thể thao, du 
lịch và quảng cáo (không bao gồm nội dung quảng cáo quy định tại khoản 10 Điều này); việc sử dụng 
Quốc kỳ, Quốc huy, Quốc ca và chân dung Chủ tịch Hồ Chỉ Minh theo quy định của pháp luật”.
2 Khoản 5 và khoản 6 Điều 7 Nghị định số 37/2014/NĐ-CP quy định:
"5. Phòng Lao động -  Thương bỉnh và xã hội:
Tham mưu, giúp ủỵ ban nhân dân cấp huyện thực hiện chức năng quản lý nhà nước về: Việc làm; dạy 
nghê; lao động, tiên lương; tiên công; bảo hiểm xã hội (bảo hiểm xã hội băt buộc, bảo hiểm xã hội tự 
nguyện, bảo hiểm thất nghiệp); an toàn lao động; người cỏ công; bảo trợ xã hội; bào vệ và chăm sóc trẻ 
em; bình đẳng giới; phòng, chổng tệ nạn xã hội.
6. Phòng Văn hóa và Thông tin:
Tham mưu, giúp ủy ban nhân dần cấp huyện thực hiện chức năng quản lý nhà nước về: Văn hỏa; gia 
đình; thể dục, thể thao; du lịch; quảng cáo; bưu chỉnh; viễn thông; công nghệ thông tin; phát thanh 
truyền hình; báo chỉ; xuất bản; thông tin cơ sở; thông tin đổi ngoại; hạ tầng thông tin ”.
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định: “Đối với vụ án tranh chấp về nuôi con khi ly hỏn hoặc thay đổi người trực 
tiếp nuôi con sau khỉ ly hôn, Thẩm phán phải lấy ý  kiến của con chưa thành niên 
từ đủ bảy tuổi trở lên,, trường hợp cần thiết có thể mời đại diện cơ quan quản lý 
nhà nước về gia đình, cơ quan quàn lỷ nhà nước vê trẻ em chứng kiên, tham gia ỷ  
kiến. Việc lấy ý  kiến của con chưa thành niên và các thủ tục to tụng khác đoi với 
người chưa thành niên phải bảo đảm thân thiện, phủ hợp với tâm lý, lứa tuổi, mức 
độ trưởng thành, khả năng nhận thức của người chưa thành niên, bảo đảm quyền, 
lợi ích hợp pháp, giữ bí mật cá nhân của người chưa thành niên

- Điều 55 của Luật hôn nhân và gia đình năm 2014 về thuận tình ly hôn quy 
đinh: “Trong trường hợp vợ chồng cùng yêu cầu ly hôn, nếu xét thay hai bên thật 
sự tự nguyện ly hôn và đã thỏa thuận về việc chìa tài sản, việc trông nom, nuôi 
dưỡng, chăm sóc, giáo dục con trên cơ sở bảo đảm quyền lợi chính đáng của vợ 
và con thì Tòa án công nhận thuận tình ly hôn; nếu không thỏa thuận được hoặc có 
thỏa thuận nhung không bảo đảm quyền lợi chính đáng của vợ và con thì Tòa án 
giải qưyết việc ly hôn

- Khoản 2 Điều 81 của Luật hôn nhân và gia đình năm 2014 quy định: “Vợ, 
chồng thỏa thuận về người trực tiếp nuôi con, nghĩa vụ, quyền của mỗi bên sau 
khỉ ly hôn đối vớỉ con; trường hợp không thỏa thuận được thì Tòa án quyết định 
giao con cho một bên trực tiếp nuôi căn cứ vào quyền lợi về mọi mặt của con; nêu 
con từ đủ 07 tuổi trở lên thì phải xem xét nguyện vọng của con ”.

Theo các quy định nêu trên, để bảo đảm quyền lợi của người con, Tòa án 
phải lấy ý kiến của người con, xem xét nguyện vọng của người con từ đủ 07 tuổi 
trở lên; phương pháp lấy ý kiến phải bảo đảm thân thiện với trẻ em. Tuy nhiên, 
Tòa án phải căn cứ vào quyền lợi về mọi mặt của người con để quyết định giao 
cho một bên trực tiếp nuôi dưỡng.

V. VÈ TỐ TỤNG HÀNH CHÍNH

L Trong vụ án hành chỉnh, Giám đốc, Phó Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi 
trường; Giám đốc, Phó Giám đốc Sở Tư pháp có được làm người bảo vệ quyền và lợi 
ích hợp pháp cho người bị kiện là Chủ tịch Ưỷ ban nhân dân tỉnh không?

Điểm c khoản 2 Điều 61 Luật tố tụng hành chính quy định:

“2. Những người sau đây được làm người bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp 
của đương sự khỉ có yêu cầu của đương sự và được Tòa án làm thủ tục đăng ký 
người bảo vệ quyền và lợi ích họp pháp của đương sự:

...c) Cong dân Việt Nam có năng lực hành vỉ dân sự đầy đủ, có kiến thức pháp 
lý, chưa bị kêt án hoặc bị kêt án nhưng đã được xóa án tích, không thuộc trường hợp 
đang bị áp dụng biện pháp xử lý hành chính, không phải là cán bộ, công chức trong 
các cơ quan Tòa án, Viện kiêm sát, Thanh tra, Thi hành án; công chức, s ĩ quan, hạ sĩ 
quan trong ngành Công an

Theo quy định nêu trên thì Giám đôc, Phó Giám đốc Sở Tài nguyên và 
Môi trường; Giám đôc, Phó Giám đôc Sở Tư pháp được tham gia bảo vệ quyền 
và lợi ích hợp pháp cho người bị kiện là Chủ tịch ủ y  ban nhân dân tỉnh.
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2, Tại khoản 5 Điều 84 Luật tố tụng hành chỉnh quy định: “Trong thòi 
hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày thu thập được tài liệu, chứng cứ, Tòa án phải 
thông báo cho các đương sự để họ thực hiện quyền, nghĩa vụ của mình”, Tại 
khoản 3 Điều 98 Luật to tụng hành chỉnh quy định: “Trong thời hạn 05 ngày 
làm việc kể từ ngày Tòa án thu thập được tài liệu, chứng cứ thì Tòa án phải 
thông bảo cho đương sự biết để họ thực hiện quyền, tiếp cận tài liệu, chứng cứ  
quy định tại khoản 1 Điều này”, Vậy, hai thời hạn trên có mâu thuẫn với nhau 
không? Khi giải quyết vụ án hành chỉnh, Tòa án áp dụng thời hạn nào?

Điều 84 Luật tố tụng hành chính về xác minh, thu thập tài liệu, chứng cứ quy 
định: “...5. Trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày!thu thập được tài liệu, 
chứng cứ, Tòa án phải thông bảo cho các đương sự để họ thực hiện quyền, nghĩa vụ 
của mình ”, Theo quy định này thì: trong 03 ngày làm việc, kể từ ngày mà Tòa án đã 
thu thập được tài liệu, chứng cứ do đương sự đã thực hiện quyền và nghĩa vụ quy 
định tại các điều 55, 56, 57, 58 và khoản 2 Điều 118 Luật tố tụng hành chính, Tòa 
án phải thông báo cho các đương sự khác biết về việc có đơn khởi kiện vụ án hành 
chính liên quan đến mình để họ thu thập chứng cứ và thực hiện quyền, nghĩa vụ 
giao nộp chứng cứ theo quy định tại khoản 1 Điều 83, khoản 1 Điều 128 Luật tố 
tụng hành chính.

(Cần lưu ý: Trường họp người khởi kiện đã nộp tài liệu, chứng cứ kèm theo 
đơn khởi kiện và khẳng định không bổ sung thêm tài liệu, chứng cứ, thì nội dung 
thông báo về các tài liệu, chứng cứ liên quan đến quyết định, hành vi hành chính 
bị khởi kiện có thể được Tòa án thông báo cùng với nội dung thông báo về việc 
thụ lý vụ án theo quy định tại Điều 126 Luật tố tụng hành chính).

Điều 98 Luật tố tụng hành chính về quyền tiếp cận, trao đổi tài liệu, chứng cứ 
quy định: “...3. Trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày Tòa án thu thập được tài 
liệu, chứng cứ thì Tòa án phải thông báo cho đương sự biết để họ thực hiện quyền, 
tiếp cận tài liệu, chứng cứ quy định tại khoản 1 Điều 98”. Đây là giai đoạn Tòa án đã 
thụ lý vụ án hành chính và quy định thời hạn để Tòa án phải thông báo cho các bên 
đương sự biết về việc các bên đương sự đã giao nộp tài liệu, chứng cứ cho Tòa án 
theo quy định tại khoản 1 Điều 83 và khoản 1 Điều 128 Luật tố tụng hành chính 
đến Tòa án chỉ nhằm mục đích cho các bên biết tài liệu, chứng cứ mà họ đưa ra để 
thực hiện quyền tiếp cận, trao đổi tài liệu, chứng cứ. (Ví dụ: sau khi Tòa án đã 
nhận được các tài liệu, chứng cứ mà các bên đương sự giao nộp cho Tòa án theo 
quy định tại khoản 1 Điều 83 Luật tố tụng hành chính thì sau 05 ngày làm việc, kể 
từ ngày Tòa án nhận được hoặc hết thời hạn giao nộp tài liệu, chứng cứ theo quy 
định tại khoản 1 Điều 128 Luật tố tụng hành chính, Tòa án phải thông báo cho các 
bên đương sự biết để các bên đương sự thực hiện quyền tiếp cận, trao đổi tài liệu, 
chứng cứ như: sao chụp, đọc... các tài liệu đó).

Theo các quy định nêu trên thì hai thời hạn này được áp dụng đối với hai 
nội dung khác nhau nên không mâu thuẫn với nhau.
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3. Trường hợp cơ quan, tổ chức, cá nhăn có thẩm quyền ban hành quyết 
định hành chính tịch thu tài sản, nhưng người bị tịch thu tài sản không giao 
nộp tài sản cho cơ quan có thẩm quyền mà bán cho người khác, nên cơ quan có 
thẩm quyền ban hành quyết định cưỡng chế thu hồi tài sản đó Ị đồng thời tô 
chức cưỡng chế đối với người đang quản lý (người mua tài sản). Không đồng ý  
với việc cưỡng chế, người mua tài sản khới kiện hành vi cưỡng chế tài sản 
(không khởi kiện quyết định hành chính tịch thu tài sản, quyết định cưỡng chê 
thu hoi tài sản). Vậy trong trường hợp này, đối tượng khởi kiện được xác định 
là quyết định hành chỉnh hay là hành vi cưỡng chế?

Theo quy định tại khoản 3 và khoản 4 Điều 3 Luật tố tụng hành chính thì 
hành vi cưỡng chế thu hồi tài sản có thể là đối tượng khởi kiện vụ án hành chính; 
nếu đương sự cho rằng hành vi cưỡng chế đó xâm hại đến quyền và lợi ích hơp 
pháp của mình thì có thể khởi kiện ra Tòa án.

4. Tại Điều 35 Luật tố tụng hành chính quy định khi nhập hoặc tách vụ án, 
Tòa án đã thụ lý vụ án phài ra quyết định và gửi ngay cho đương sự, Viện kiếm sát 
cùng cấp, nhưng lại không có điều luật nào quy định thẩm quyền ra quyết định 
nhập, tách vụ án. Vậy thẩm quyền này thuộc về Thẩm phán được phân công giải 
quyết vụ án hay Chánh án Tòa án nơi giải quyết vụ án?

Theo quy định tại khoản 1 Điều 37 Luật tố tụng hành chính thì Chánh án 
Tòa án có nhiệm vụ, quyền hạn: UTỔ chức công tác giải quyết vụ án hành chính 
thuộc thẩm quyền của Tòa án ”, “Ra quyết định và tiến hành hoạt động to tụng 
hành chính ”.

Theo quy định tại Điều 38 Luật tố tụng hành chính thì Thẩm phán được phân 
công giải quyết vụ án không có thẩm quyền ra quyết định nhập hoặc tách vụ án.

Như vậy, Chánh án Tòa án nơi giải quyết vụ án có thẩm quyền ra quyết định 
nhập hoặc tách vụ án.

5. Trường hợp quyết định giải quyết khiếu nại lần 2 bị khiếu kiện còn thòi hiệu 
khởi kiện nhưng các quyết định giải quyết khiếu nại lần đầu, quyết định hành chính 
bị khiếu nại đã hết thòi hiệu khởi kiện thì Tòa án có được xem xét hay không?

Theo quy định tại khoản 1 và điểm b khoản 2 Điều 193 Luật tố tụng hành 
chính thì:

“1. Hội đồng xét xử có thẩm quyền xem xét tính hợp pháp của quyết định hành 
chính, hành vỉ hành chính... quyêt định giải quyết khiếu nại và vãn bản quy phạm  
pháp luật có ỉỉên quan.

2. Hội đồng xét xử có quyển quyết định:

...bị Chấp nhận một phần hoặc toàn bộ yêu cầu khởi kiện, tuyên hủy một phần 
hoặc quyêt định hành chính trái pháp luật và quyết định giải quyết khiếu nại có liên 
quan (nếu có)...

Như vậy, trong quá trình xét xử, Hội đồng xét xử có thẩm quyền xem xét 
tính hợp pháp đối vói tât cả các quyết định hành chính khác có lien quan đến
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í

quyết định hành chính bị khởi kiện mà không phụ thuộc vào việc các quyết định 
này còn hay hết thời hiệu khởi kiện.

ố. Tại phiên tòa phúc thẩm, người bị kiện hủy bỏ quyết định hành chỉnh 
bị khởi kiện và người khởi kiện đồng ý  nên Hội đồng xét xử  đã quyết định hủy 
bản án sơ thẩm và đình chỉ giải quyết vụ án theo quy định tại khoản 1 Điều 235 
Luật tố tụng hành chỉnh. Trường hợp này, người khới kiện có phải chịu án p h ỉ 
hành chỉnh sơ thẩm không?

Quy định tại khoản 1 Điều 235 Luật tố tụng hành chính hiện hành là quy 
định mới được bổ sung (Luật tố tụng hành chính năm 2011 không có quy định 
này) nên nội dung này cũng chưa được Pháp lệnh án phí, lệ phí Tòa án quy định. 
Tuy nhiên, khi xem xét trường hợp này Tòa án cấp phúc thẩm có thể áp dụng các 
quy định về xử lý tiền án phí trong thủ tục xét xử sơ thẩm đối với trường hợp 
người bị kiện đồng ý hủy bỏ quyết định hành chính bị kiện tại phiên tòa sơ thẩm; 
cụ thể như sau:

- Trường hợp bản án sơ thẩm quyết định người khởi kiện phải chịu án phí 
sơ thẩm thì Tòa án cấp phúc thẩm quyết định sửa án sơ thẩm, buộc người bị kiện 
phải chịu án phí sơ thẩm và trả lại tiền án phí sơ thẩm cho người khởi kiện;

- Trường hợp bản án sơ thẩm quyết định người bị kiện phải chịu án phí sơ 
thẩm thì Tòa án cấp phúc thẩm tuyên giữ nguyên về phần án phí sơ thẩm theo bản 
án sơ thẩm.

7. Trường hợp khởi kiện đối với việc trả lại hồ sơ xin chuyển mục đích sử  
dụng đất của Phòng Tài nguyên và Môi trường với lý do vị trỉ đất nằm trong 
khu quy hoạch thì xác định người bị kiện là Phòng Tài nguyên và M ôi trường 
hay ủy ban nhân dân cấp huyện?

Theo quy định tại điểm a khoản 2 Điều 59 Luật đất đai thì ủ y  ban nhân dân 
huyện có thẩm quyền: “Giao đất, cho thuê đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng 
đất đối với hộ gia đình, cá nhân. Trường hợp cho hộ gia đình, cả nhân thuê đất, 
cho phép chuyển mục đỉch sử dụng đất nông nghiệp để sử dụng vào mục đích 
thương mại, dịch vụ vởi diện tích từ 0,5 hẻc ta trở ỉên thì phải cỏ vãn bản chấp 
thuận của ủy  ban nhản dãn cấp tỉnh trước khỉ quyết định

Theo hướng dẫn tại điểm a khoản 1 và khoản 2 Điều 1 Nghị quyết số 
02/2011/NQ-HĐTP ngày 29-7-2011 của Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân tối 
cao hướng dẫn thi hành một số quy định của Luật tố tụng hành chính năm 2011 thì 
để xác định quyết định hành chính, hành vi hành chính bị kiện là đổi tượng khởi 
kiện thì phải căn cứ vào quy định của pháp luật về thẩm quyền.

Trường họp theo quy đinh của pháp luật, việc thực hiện nhiệm vụ, công vụ cụ 
thể là của cơ quan hành chính nhà nước, cơ quan, tổ chức khác, nhưng do người trong 
cơ quan hành chính nhà nước, cơ quan, tổ chức khác đó thực hiện theo sự phân công 
hoặc uỷ quyền, uỷ nhiệm thì hành vi đó là hành vi hành chinh của cơ quan hành chính 
nhà nước, cơ quan, tổ chức khác mà không phải là hành vi hành chính của ngưòi đã 
thực hiện hành vi hành chính đó.
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Theo hướng dẫn tại Điều 4 và khoản 4 Điều 5 Thông tư liên tịch số 
50/2014/TTLT-BTNMT-BNV ngày 28-8-2014 của Bộ Tài nguyên và Môi trường 
và Bộ Nội vụ hưởng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của 
Sở Tài nguyên và Môi trường thuộc ủ y  ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc 
trung ương, Phòng Tài nguyên và Môi trường thuộc ủ y  ban nhân dân huyện, 
quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh, thì Phòng Tài nguyên và Môi trường là cơ quan 
chuyên môn thuộc ủ y  ban nhân dân cấp huyện thực hiện chức năng tham mưu, giúp 
ủ y  ban nhân dân cấp huyện quản lý nhà nước như thẩm định hồ sơ về giao đất, cho 
thuê đất, thu hồi đất, chuyển mục đích sử dụng đất, chuyển quyền sử dụng đất, cấp 
giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với 
đất cho các đối tượng thuộc thẩm quyền của ủ y  ban nhân dân cấp huyện.

Theo quy định và hướng dẫn nêu trên, Phòng Tài nguyên và Môi trường là đơn 
vị thực hiện thẩm tra hồ sơ theo chức năng, nhiệm vụ được giao giúp ủ y  ban nhân dân 
huyện xem xét, quyết định việc công dân xin chuyển mục đích sử dụng đất. Do đó, 
trong trường họp này, Tòa án xác định người bị kiện là ú y  ban nhân dân cấp huyện.

8. Trường hợp đương sự có tham gia phiên tòa nhưng lại vắng mặt khỉ 
Tòa án tuyên án thì việc đương sự vắng mặt có ỉỷ do chỉnh đáng hay không có 
lý do chính đáng được ghi vào biên bản phiên tòa hay ghi vào bản án?

Theo quy định tại điểm b khoản 1 Điều 166 Luật tố tụng hành chính thì 
trong biên bản phiên tòa phải ghi đầy đủ mọi diễn biến tại phiên tòa từ khi bắt đầu 
cho đến khi kết thúc phiên tòa.

Khoản 7 Điều 153 Luật tố tụng hành chính quy định: “Người tham gia 
phiên tòa theo yêu cầu của Tòa án phải có mặt tại phiên tòa trong suốt thời gian 
xét xử  vụ án, trừ trường hợp được Chủ tọa phiên tòa đồng ỷ  cho rời khỏi phòng xử  
án nếu có lý do chính đáng".

Như vậy, trường họp đương sự vắng mặt khi Hội đồng xét xử tuyên án, thì 
việc vắng mặt có lý do chính đáng hay không có lý do chính đáng đều phải được ghi 
vào bản án và biên bản phiên tòa.

9. Tòa án cấp sơ thẩm đã nhận đơn kháng cáo, thực hiện các thủ tục 
kháng cáo và chuyền hồ sơ cho Tòa án cấp phúc thẩm. Khi nhận hồ sơ, Tòa án 
cấp phúc thẩm xác định người có đơn kháng cáo không cỏ quyền kháng cáo thì 
giải quyết như thế nàp?

Trường hợp này, Tòa án cấp phúc thẩm vẫn phải căn cứ vào quy định tại 
Điều 217 Luật tố tụng hành chính đe thụ lý vụ án theo thủ tục phúc thẩm. Trong 
quá trình giải quyêt, Tòa án cấp phúc thẩm căn cứ vào điểm b khoản 1 Điều 229, 
diêm a khoản 4 Điều 207 Luật tố tụng hành chính trả lại đơn kháng cáo và đình 
chỉ xét xử phúc thẩm vụ án. Trong quyết định đình chỉ xét xử phúc thẩm, Tòa án 
câp phúc thâm phải quyêt định trả lại tiền tạm ứng án phí phúc thẩm cho người đã 
gửi đơn kháng cáo.
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Trên đây là giải đáp một số vướng mắc về hình sự; tố tụng hình sự và thi 
hành án hình sự; dân sự; tố tụng dân sự và thi hành án dân sự; tố tụng hành chính 
để các Tòa án nghiên cứu, tham khảo trong quá trình giải quyết các vụ việc thuộc 
thẩm quyền.

Nơi nhận:
- Như kính gửi; ®
- ủy ban Tư pháp của Quốc hội;
- ủy ban Pháp luật của Quốc hội;
- Ban Nội chính Trung ương;
- ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; 
-Văn phòng Chủ tịch nước;
-Văn phòng Chính phủ;
- Viện kiểm sát nhân dân tối cao;
- Bộ Công an;
- Bộ Tư pháp;
- Các đồng chí Thẩm phán TANDTC;
- Lưu: Thư ký Chánh án, VP, Vụ PC&QLKH.

CHÁNH ÁN

Hòa Bình
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