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MỤC LỤC 

STT TÊN VĂN BẢN NỘI DUNG CHÍNH 
SỐ 

TRANG 

1. 

Nghị quyết số 02/ HĐTP 
ngày 19 tháng 10 năm 1990 

hướng dẫn áp dụng một số 

quy định của pháp luật thừa 

kế 

1. Hướng dẫn về di sản

2. Hướng dẫn về những người thừa kế không có

quyền hưởng di sản

3. Hương dẫn về di sản dùng việc thờ cúng

4. Hướng dẫn về thừa kế theo pháp luật

5. Hướng dẫn thừa kế thế vị

6. Hướng dẫn về thừa kế tài sản của con nuôi, cha

nuôi, mẹ nuôi

7. Hướng dẫn về quan hệ thừa kế giữa con riêng và

cha kế, mẹ kế

8. Hướng dẫn về việc tước quyền hưởng di sản,

nhường quyền hưởng di sản

9. Hướng dẫn về phân chia di sản

10. Hướng dẫn về hiệu khởi kiện
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2. 

Nghị quyết số 02/2000/NQ-

HĐTP ngày 23 tháng 12 

năm 2000 hướng dẫn áp 

dụng một số quy định của 

Luật hôn nhân và gia đình 

năm 2000 

1. Điều kiện kết hôn

2. Tài sản chung của vợ chồng

3. Quyền thừa kế tài sản giữa vợ chồng

4. Xác định cha, mẹ, con

5. Quyền yêu cầu Toà án giải quyết việc ly hôn

6. Hoà giải tại Toà án

7. Căn cứ cho ly hôn

8. Thuận tình ly hôn
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3. 

Nghị quyết số 01/2003/NQ-

HĐTP ngày 16 tháng 4 

năm 2003 hướng dẫn áp 

dụng pháp luật trong việc 

giải quyết một số loại tranh 

chấp dân sự, hôn nhân và 

gia đình 

1. Hướng dẫn đối với các tranh chấp đối với hợp

đồng dân sự:

- Tranh chấp hợp đồng dân sự có đặt cọc

- Tranh chấp hợp đồng mua bán nhà ở.

2. Đối với về tranh chấp hôn nhân gia đình:

- Thừa kế trong trường hợp chưa có đăng ký kết

hôn;

- Ly hôn có yếu tố nước ngoài

17 

4. 

Nghị quyết số 04/2003/NQ-

HĐTP ngày 27 tháng 5 

năm 2003 hướng dẫn áp 

dụng một số quy định của 

Nghị quyết hướng dẫn một số các quy định về: 

1. Việc xác định hợp đồng kinh tế vô hiệu;

2. Việc xử lý hợp đòng kinh tế vô hiệu;
26 



pháp luật trong việc giải 

quyết các vụ án kinh tế 

3. Việc áp dụng Điểm 3 Điều 32 Pháp lệnh giải 

quyết các vụ án kinh tế. 

 

 

5. 

 

 

 

Nghị quyết số 05/2003/NQ-

HĐTP ngày 31 tháng 7 

năm 2003 hướng dẫn thi 

hành một số quy định của 

Pháp lệnh Trọng tài 

thương mại 

1. Phân biệt thẩm quyền giải quyết các vụ tranh 

chấp phát sinh trong hoạt động thương mại giữa 

Trọng tài thương mại và Toà án nhân dân; 

2. Toà án chỉ định Trọng tài viên trong trường hợp 

các bên thoả thuận giải quyết vụ tranh chấp tại Hội 

đồng Trọng tài do các bên thành lập 

3. Thay đổi Trọng tài viên 

4. Áp dụng, thay đổi, huỷ bỏ biện pháp khẩn cấp 

tạm thời 

5. Huỷ quyết định trọng tài 

6. Xét kháng cáo, kháng nghị 

7. Hình thức văn bản của Toà án cấp sơ thẩm về 

việc huỷ hoặc không huỷ quyết định trọng tài và của 

Hội đồng xét xử xét kháng cáo, kháng nghị 

8. Việc chỉ định Thẩm phán giải quyết các yêu cầu 

của đương sự 

9. Lệ phí toà án liên quan đến trọng tài 

 10. Lưu trữ hồ sơ trọng tài 
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6. 

 

 

Nghị quyết số 01/2004/NQ-

HĐTP ngày 28 tháng 04 năm 

2004 hướng dẫn áp dụng 

một số quy định của Bộ 

Luật Dân sự về bồi thường 

thiệt hại ngoài hợp đồng 

 

 

I. VỀ NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG 

1. Trách nhiệm bồi thường thiệt hại 

2. Nguyên tắc bồi thường thiệt hại 

3. Năng lực chịu trách nhiệm bồi thường thiệt hại 

4. Chi phí hợp lý 

II. XÁC ĐỊNH THIỆT HẠI 

1. Thiệt hại do sức khỏe bị xâm phạm 

2. Thiệt hại do tính mạng bị xâm phạm 

3. Thiệt hại do danh dự, nhân phẩm, uy tín bị xâm 

phạm 

4. Thời hạn hưởng bồi thường thiệt hại do sức khỏe, 

tính mạng bị xâm phạm 

III. BỒI THƯỜNG THIỆT HẠI DO NGUỒN 

NGUY HIỂM CAO ĐỘ GÂY RA (ĐIỀU 627 BỘ 

LUẬT DÂN SỰ) 

1. Xác định nguồn nguy hiểm cao độ 

2. Xác định trách nhiệm bồi thường thiệt hại do 

nguồn nguy hiểm cao độ gây ra 

IV. HIỆU LỰC THI HÀNH CỦA NGHỊ 

QUYẾT 
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7. 

 

 

Nghị quyết số 32/2004/NQ-

QH11 ngày 15 tháng 6 năm 

2004 về việc thi hành Bộ luật 

tố tụng dân sự 

 

Quy định nhiệm vụ, trách nhiệm của các cơ quan, 

tổ chức có liên quan về các công việc để đảm bảo 

hiệu lực của BLTTDS kể từ ngày 01 tháng 01 năm 

2005. Đồng thời hướng dẫn quy định các thẩm 

quyền giải quyết vụ án của Tòa án nhân dân các 

cấp; thời hạn kháng nghị theo thủ tục giám đốc 

thẩm, tái thẩm đối với bản án, quyết định dân sự, 

hôn nhân và gia đình, kinh tế, lao động đã có hiệu 

lực pháp luật trước ngày BLTTDS được công bố và 

sau ngày Bộ luật tố tụng công bố. 
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8. 

 

Nghị quyết số 02/2004/NQ-

HĐTP ngày 10 tháng 8 

năm 2004 hướng dẫn áp 

dụng pháp luật trong việc 

giải quyết các vụ án dân 

sự, hôn nhân và gia đình. 

I. VIỆC ÁP DỤNG CÁC QUY ĐỊNH CỦA 

PHÁP LUẬT VỀ THỜI HIỆU 

1. Việc áp dụng các quy định của pháp luật về thời 

hiệu đối với các giao dịch dân sự 

2. Việc áp dụng các quy định của pháp luật về thời 

hiệu khởi kiện liên quan đến thừa kế 

II. VỀ THỪA KẾ, TRANH CHẤP LIÊN 

QUAN ĐẾN QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT  

1. Xác định quyền sử dụng đất là di sản 

2. Việc giải quyết tranh chấp hợp đồng chuyển 

nhượng quyền sử dụng đất 

III. VIỆC GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP VỀ 

TÀI SẢN DO NHÀ NƯỚC THỰC HIỆN 

CHÍNH SÁCH ƯU ĐÃI NGƯỜI CÓ CÔNG 

VỚI CÁCH MẠNG 

1. Tài sản được nhà nước cấp cho người có công 

với cách mạng 
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9. 

Nghị quyết số 

742/2004/NQ/UBTVQH11ng

ày 24 tháng 12 năm 2004 về 

việc giao thẩm quyền giải 

quyết các vụ việc dân sự 

quy định tại Điều 33 của 

Bộ luật Tố tụng dân sự cho 

các toà án nhân dân 

huyện, quận, thị xã, thành 

phố thuộc tỉnh 

Hướng dẫn thẩm quyền của Toà án nhân dân cấp 

huyện 
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10. 

Nghị quyết 01/2005/NQ-

HĐTP ngày 31 tháng 3 

năm 2005 hướng dẫn thi 

hành một số quy định 

trong Phần thứ nhất 

"Những quy định chung" 

của Bộ luật Tố tụng dân sự 

năm 2004 

1. HD về thẩm quyền của Tòa án 

2. HD về người tiến hành tố tụng và việc thay đổi 

người tiến hành tố tụng  

3. HD về người tham gia tố tụng 

4. Án phí, lệ phí và thời hiệu khởi kiện, thời hiệu 

yêu cầu  

5. Một số mẫu văn bản tố tụng 
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11. 

 

Nghị quyết số 02/2005/NQ-

HĐTP ngày 27 tháng 04 năm 

2005 về việc hướng dẫn thi 

hành một số quy định tại 

Chương VIII "Các biện 

pháp khẩn cấp tạm thời" 

của Bộ luật tố tụng dân sự 

1. Hướng dẫn áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời 

2. Một số mẫu văn bản tố tụng liên quan đến việc 

áp dụng Ban hành kèm theo Nghị quyết này. 
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12. 

Nghị quyết số 03/2005/NQ-

HĐTP ngày 28 tháng 04 

năm 2005 về việc hướng 

dẫn thi hành một số quy 

định của Luật phá sản 

1. Những quy định chung của Luật phá sản 

2. HD nộp đơn và thụ lý đơn yêu cầu mở thủ tục 

phá sản của Luật phá sản 

3. Nghĩa vụ về tài sản của Luật phá sản  

4. Các biện pháp bảo tàng tài sản của Luật phá sản 

5. HD một số quy định khác của Luật phá sản 

6. Một số mẫu văn bản 
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13. 

 

Nghị quyết số 04/2005/NQ-

HĐTP ngày 17 tháng 9 

năm 2005 hướng dẫn thi 

hành một số quy định của 

Bộ luật tố tụng dân sự về 

"Chứng minh và chứng 

cứ" 

1. HD cung cấp chứng cứ 

2. HD xác định chứng cứ 

3. Giao nhận chứng cứ 

4. Thu thập chứng cứ 

5. Giao nhận chứng cứ trong giai đoạn xem xét lại 

bản án, quyết định đã có hiệu lực pháp luật theo thủ 

tục giám đốc thẩm, tái thẩm 

6. Giao nhận chứng cứ trong giai đoạn xét lại bản 

án, quyết định đã có hiệu lực pháp luật theo thủ tục 

giám đốc thẩm, tái thẩm 

7. HD về một số mẫu văn bản tố tụng liên quan đến 

chứng minh và chứng cứ  
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14. 

Nghị quyết số 02/2006/NQ-

HĐTP ngày 12 tháng 05 

năm 2006 hướng dẫn thi 

hành các quy định trong 

Phần thứ hai “Thủ tục giải 

quyết vụ án tại Toà án cấp 

sơ thẩm” của Bộ luật tố 

tụng dân sự 

1. HD chương XII “khởi kiện và thụ lý vụ án của 

BLTTDS” 

2. HD chương XIII “hòa giải và chuẩn bị xét xử” 

của BLTTDS 

3. HD chương XIV “Phiên tòa sơ thẩm” của 

BLTTDS 

4. HD Các mẫu văn bản tố tụng 
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15. 

 

 

Nghị quyết số 03/2006/NQ-

HĐTP ngày 08 tháng 7 

năm 2006 hướng dẫn áp 

dụng một số quy định của 

Bộ luật dân sự năm 2005 

trong việc giải quyết các 

tranh chấp về bồi thường 

thiệt hại ngoài hợp đồng 

 

 

I. NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG 

1. Trách nhiệm bồi thường thiệt hại 

2. Nguyên tắc bồi thường thiệt hại 

3. Năng lực chịu trách nhiệm bồi thường thiệt hại 

4. Chi phí hợp lý 

5. Nghĩa vụ chứng minh của các đương sự 

6. Về thời hiệu khởi kiện yêu cầu bồi thường thiệt 

hại 

II. XÁC ĐỊNH THIỆT HẠI 

1. Thiệt hại do sức khỏe bị xâm phạm 

2. Thiệt hại do tính mạng bị xâm phạm 

3. Thiệt hại do danh dự, nhân phẩm, uy tín bị xâm 

phạm 

4. Thời gian hưởng bồi thường thiệt hại do sức 

khỏe, tính mạng bị xâm phạm (Điều 612 BLDS) 

III. BỒI THƯỜNG THIỆT HẠI DO NGUỒN 

NGUY HIỂM CAO ĐỘ GÂY RA (ĐIỀU 623 

BLDS) 

1. Xác định nguồn nguy hiểm cao độ 

2. Xác định trách nhiệm bồi thường thiệt hại do 

nguồn nguy hiểm cao độ gây ra. 
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16. 

Nghị quyết số 05/2006/NQ-

HĐTP ngày 04 tháng 08 

năm 2006 hướng dẫn thi 

hành một số quy định 

trong Phần thứ ba “Thủ 

tục giải quyết vụ án tại toà 

án cấp phúc thẩm” của bộ 

luật tố tụng dân sự 

 

1. HD về chương XV “Tính chất của xét xử phúc 

thẩm và kháng cáo, kháng nghị bản án, quyết định 

của Tòa án cấp sơ thẩm” 

2. HD về chương XVI “Chuẩn bị xét xử phúc thẩm”  

3. HD về chương XVII “Thủ tục xét xử phúc thẩm 

4. Các mẫu văn bản tố tụng 
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Nghị quyết số 

293A/2007/UBTVQH12  
  



17. ngày 27/9/2007 về việ giao 

thẩm quyền xét xử các vụ án 

hình sự quy định tại Khoản 1 

Điều 170 của Bộ luật tố tụng 

hình sự và thẩm quyền giải 

quyết các vụ việc dân sự tại 

Điều 33 của Bộ luật tố tụng 

dân sự cho các Tòa án nhân 

dân huyện, quận, thị xã, 

thành phố thuộc tỉnh. 

Giao thẩm quyền xét xử các vụ án hình sự các vụ 

án hình sự quy định tại khoản 1 Điều 170 của 

BLTTHS và thẩm quyền giải quyết các vụ việc dân 

sự quy định tại Điều 33 của BLTTDS từ ngày 01 

tháng 11 năm 2007 cho các Tòa án nhân dân huyện, 

quận, thị xã. 
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18. 

Nghị quyết số 01/2012/NQ-

HĐTP ngày 13 tháng 6 

năm 2012 hướng dẫn áp 

dụng một số Quy định của 

pháp luật về án phí, lệ phí 

Tòa án 

1. Những quy định chung 

2. Án phí trong vụ án hình sự 

3. Án phí trong vụ án dân sự 

4. Án phí trong vụ án hành chính 
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Nghị quyết số 04/2012/NQ-

HĐTP ngày 03 tháng 12 

năm 2012 hướng dẫn thi 

hành một số quy định về 

“Chứng minh và chứng 

cứ” của Bộ luật Tố tụng 

dân sự đã được sửa đổi, bổ 

sung theo Luật Sửa đổi, 

bổ sung một số điều của Bộ 

luật Tố tụng dân sự 

1. Hướng dẫn về chứng cứ chứng minh 

2. Các mẫu văn bản tố tụng liên quan đến chứng 

minh và chứng cứ 
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20. 

 

Nghị quyết số 03/2012/NQ-

HĐTP ngày 03 tháng 12 năm 

2012 hướng dẫn thi hành một 

số quy định trong phần thứ 

nhất “những quy định 

chung” của Bộ luật tố tụng 

dân sự đã được sửa đổi, bổ 

sung theo luật sửa đổi, bổ 

sung một số điều của Bộ luật 

tố tụng dân sự 

 

Hướng dẫn thi hành một số quy định trong phần thứ 

nhất “những quy định BLTTDS sửa đổi, bổ sung 

2011, đồng thời ban hành một số mẫu văn bản như: 

Bản án, giấy chứng nhận quyền và lợi ích hợp pháp 

của đương sự. 
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21. 

 

Nghị quyết số 05/2012/NQ-

HĐTP ngày 03 tháng 12 

năm 2012 hướng dẫn thi 

hành một số quy định 

trong Phần thứ hai 

“Thủ tục giải quyết vụ án 

tại Tòa án cấp sơ thẩm” 

của Bộ luật Tố tụng dân sự 

đã được sửa đổi, bổ sung 

theo Luật Sửa đổi, bổ sung 

một số điều của Bộ luật Tố 

tụng dân sự 

 

Hướng dẫn phẩn thứ hai “Thủ tục giải quyết vụ án 

tại Tòa án cấp sơ thẩm”, đồng thời ban hành một số 

mẫu áp dụng trong tố tụng dân sự như: Đơn khởi 

kiện, Giấy báo nhận đơn khởi kiện, Thông báo trả 

lại đơn khởi kiện, … 
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19. 

Nghị quyết 06/2012/NQ-

HĐTP ngày 03 tháng 12 

năm 2012 hướng dẫn Quy 

định trong phần thứ ba 

“Thủ tục giải quyết vụ án 

tại Tòa án cấp phúc thẩm” 

của Bộ Luật tố tụng dân sự 

đã được sửa đổi theo Luật 

sửa đổi Bộ Luật tố tụng 

dân sự do Hội đồng Thẩm 

phán Toà án nhân dân tối 

cao ban hành 

1. Phạm vi điều chỉnh 

2. Người có quyền kháng cáo  

3. Đơn kháng cáo  

4. Về thời hạn kháng cáo, kháng nghị  

5. Kiểm tra đơn kháng cáo  

6. Kháng cáo quá hạn  

7. Thông báo nộp tiền tạm ứng án phí phúc thẩm  

8. Thông báo về việc kháng cáo  

9. Hậu quả của việc kháng cáo, kháng nghị  

10. Gửi hồ sơ vụ án và kháng cáo, kháng nghị  

11. Thay đổi, bổ sung, rút kháng cáo, kháng nghị  

12. Về thụ lý vụ án để xét xử phúc thẩm  

13. Thời hạn chuẩn bị xét xử phúc thẩm  

14. Chuyển hồ sơ vụ án cho VKS nghiên cứu  

15. Phạm vi xét xử phúc thẩm  

16. Về hoãn phiên toà phúc thẩm  

17. Chuẩn bị khai mạc phiên toà phúc thẩm và thủ 

tục bắt đầu phiên toà phúc thẩm  

18. Nguyên đơn rút đơn khởi kiện trước khi mở 

phiên tòa hoặc tại phiên tòa phúc thẩm  

19. Công nhận sự thỏa thuận của các đương sự tại 

phiên tòa phúc thẩm  

20. Gửi bản án, quyết định phúc thẩm  

21. Các mẫu văn bản tố tụng 
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20. 

 

 

Nghị quyết số 01/2014/NQ-

HĐTP ngày 20 tháng 3 

năm 2014 hướng dẫn thi 

hành một số quy định Luật 

Trọng tài thương mại 

1. Phạm vi điều chỉnh 

2. Xác định thẩm quyền  

3. Thỏa thuận trọng tài vô hiệu  

4. Thỏa thuận trọng tài không thể thực hiện được  

5. Xác định Tòa án có thẩm quyền đối với hoạt động 

trọng tài quy định tại Điều 7 Luật TTTM 

6. Mất quyền phản đối  

7. Về thỏa thuận trọng tài  

8. Thành lập Hội đồng trọng tài vụ việc  

9. Thay đổi Trọng tài viên  

10. Khiếu nại và giải quyết khiếu nại quyết định của 

Hội đồng trọng tài về việc không có thỏa thuận 

trọng tài, thỏa thuận trọng tài vô hiệu, thỏa thuận 

trọng tài không thể thực hiện được, thẩm quyền của 

Hội đồng trọng tài  

11. Về đề nghị Tòa án thu thập chứng cứ, triệu tập 

người làm chứng  

12. Thẩm quyền, trình tự, thủ tục của Tòa án áp 

dụng, thay đổi, hủy bỏ biện pháp khẩn cấp tạm 

thời  
13. Đăng ký phán quyết trọng tài vụ việc  

14. Căn cứ hủy phán quyết trọng tài  

15. Tòa án xét đơn yêu cầu hủy phán quyết trọng tài  

16. Lệ phí Tòa án liên quan đến Trọng tài  

17. Ban hành các mẫu văn bản tố tụng 
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21. 

 

 

Nghị quyết số 03/2015/NQ-

HĐTP ngày 28 tháng 10 

năm 2015 về quy trình lựa 

chọn, công bố và áp dụng 

án lệ 

1. Án lệ và giá trị pháp lý của án lệ 

2. Tiêu chí lựa chọn án lệ 

3. Rà soát, phát hiện bản án, quyết định để đề xuất 

phát triển thành án lệ 

4. Lấy ý kiến đối với bản án, quyết định được đề 

xuất lựa chọn, phát triển thành án lệ 

5. Hội đồng tư vấn án lệ 

6. Thông qua án lệ 

7. Công bố án lệ 

8. Nguyên tắc áp dụng án lệ trong xét xử 

9. Huỷ bỏ, thay thế án lệ 
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22. 

Nghị quyết số 

103/2015/QH13 

ngày 25 tháng 11 năm 2015 

về việc thi hành Bộ luật tố 

tụng dân sự 

- Hướng dẫn các trường hợp áp dụng Bộ luật tố tụng 

dân sự số 92/2015/QH13.  

- Hướng dẫn trường hợp áp dụng thời hiệu tại Điều 

159 và Điểm h Khoản 1 Điều 192 của BLTTDS số 

24/2004/QH11 

- Nhiệm vụ, quyền hạn của các cơ quan 
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23. 

 

 

Nghị quyết số 02/2016/NQ-

HĐTP ngày 30 tháng 

06/2016 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. 

 

1. Áp dụng pháp luật tố tụng dân sự và tố tụng 

hành chính để giải quyết vụ việc dân sự, hôn nhân 

và gia đình, kinh doanh, thương mại, lao động, vụ 

án hành chính 

2. Áp dụng pháp luật tố tụng dân sự và tố tụng 

hành chính để kháng nghị theo thủ tục giám đốc 

thẩm, tái thẩm và xét xử giám đốc thẩm, tái thẩm 

đối với bản án, quyết định dân sự, hôn nhân và gia 

đình, kinh doanh, thương mại, lao động, hành 

chính của Tòa án đã có hiệu lực pháp luật trước 

ngày 01-7-2016 

3. Áp dụng pháp luật về án phí để giải quyết vụ án 

dân sự, hôn nhân và gia đình, kinh doanh, thương 

mại, lao động, vụ án hành chính theo thủ tục rút 

gọn 

4. Áp dụng pháp luật về thời hiệu khởi kiện, thời 

hiệu yêu cầu để giải quyết vụ việc dân sự, hôn 

nhân và gia đình, kinh doanh, thương mại, lao 

động, vụ án hành chính 

5. Áp dụng pháp luật về thẩm quyền giải quyết vụ 

việc hôn nhân và gia đình 
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24. 

Nghị quyết số 03/2016/NQ-

HĐTP ngày 26 tháng 8 năm 

2016 hướng dẫn thi hành 

một số quy định của Luật 

phá sản 

1. HD về tài sản ở nước ngoài, người tham gia thủ 

tục phá sản ở nước ngoài  

2. HD về vụ việc phá sản có tính chất phức tạp 

3. HD về tham khảo quyết định giải quyết phá sản 

trước đó trong vụ việc phá sản tương tự 

4. HD về biện pháp khẩn cấp tạm thời 
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25. 

Nghị quyết số 01/2017/NQ-

HĐTP ngày 13 tháng 01 

năm 2017 ban hành một số 

biểu mẫu trong tố tụng dân 

sự 

Biểu mẫu trong tố tụng:  

- Biên bản giao nhận tài liệu, chứng cứ 

- Biên bản lấy lời khai của đương sự 

- Biên bản lấy lời khai của người làm chứng 

- … 
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26. 

Nghị quyết số 04/2017/NQ-

HĐTP ngày 05 tháng 05 

năm 2017 hướng dẫn một 

số quy định tại Khoản 1 và 

Khoản 3 Điều 192 Bộ luật 

tố tụng dân sự số 

92/2015/QH13 về trả lại 

đơn khởi kiện, quyền nộp 

đơn khởi kiện lại vụ án 

1. HD về người khởi kiện không có quyền khởi kiện  

2. HD về chưa có đủ điều kiện khởi kiện của pháp 

luật quy định tại Điểm b Khoản 1 Điều 192 

BLTTDS 2015 

3. HD về vụ án không thuộc thẩm quyền giải quyết 

của Tòa án 

4. HD về địa chỉ của người bị kiện, người có quyền 

lợi, nghĩa vu liên quan 

5. HD xử lý việc ghi địa chỉ của người bị kiện, 

người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan 

6. HD quyền nộp đơn khởi kiện lại vụ án 
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27. 

 

 

Nghị quyết số 03/2018/NQ-

HĐTP ngày 15 tháng 5 

năm 2018 hướng dẫn áp 

dụng một số quy định của 

pháp luật trong giải quyết 

tranh chấp về xử lý nợ xấu, 

tài sản đảm bảo của khoản 

nợ xấu tại Tòa án nhân 

dân 

1. Tranh chấp về nghĩa vụ giao tài sản bảo đảm, 

tranh chấp về quyền xử lý tài sản bảo đảm của 

khoản nợ xấu 

2. Tranh chấp về xử lý nợ xấu, tài sản bảo đảm của 

khoản nợ xấu được giải quyết theo thủ tục rút gọn 

3. Đơn khởi kiện, nộp đơn và thụ lý đơn khởi kiện 

về xử lý nợ xấu, tài sản bảo đảm của khoản nợ xấu 

theo thủ tục rút gọn 

4. Về thỏa thuận nghĩa vụ giao tài sản bảo đảm của 

khoản nợ xấu, tranh chấp “không có đương sự cư 

trú ở nước ngoài, tài sản tranh chấp ở nước ngoài” 

5. Ủy quyền khởi kiện, tham gia tố tụng 

6. Kế thừa quyền, nghĩa vụ tố tụng 

7. Về tài sản bảo đảm 

8. Điều khoản chuyển tiếp 
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28. 

Nghị quyết số 04/2018/NQ-

HĐTP ngày 09 tháng 08 

năm 2018 ban hành một số 

biểu mẫu trong giải quyết 

việc dân sự 

Biểu mẫu trong tố tụng dân sự: 

- Đơn yêu cầu giải quyết việc dân sự 

- Đơn rút yêu cầu giải quyết việc dân sự 

- Giấy xác nhận đã nhận đơn yêu cầu giải quyết việc 

dân sự,… 

 

 

453 

 

 

29. 

 

 

 

Nghị quyết số 01/2019/NQ-

HĐTP ngày 11 tháng 01 

năm 2019 hướng dẫn áp 

dụng một số quy định của 

pháp luật về lãi, lãi suất, 

phạt vi phạm 

1. Áp dụng pháp luật về lãi, lãi suất trong hợp đồng 

vay tài sản không phải là hợp đồng tín dụng 

2. Xác định lãi, lãi suất trong hợp đồng vay tài sản 

không phải là hợp đồng tín dụng  

3.  Xác định lãi, lãi suất trong hợp đồng vay tài sản 

không phải là hợp đồng tín dụng thuộc trường hợp 

áp dụng Bộ luật Dân sự năm 2005 

4.  Xác định lãi, lãi suất trong hợp đồng vay tài sản 

không phải là hợp đồng tín dụng thuộc trường hợp 

áp dụng Bộ luật Dân sự năm 2015 

5. Xác định thời điểm xét xử sơ thẩm và thời gian 

chậm trả 

6.  Áp dụng pháp luật về lãi, lãi suất trong hợp đồng 

tín dụng 

7. Xác định lãi, lãi suất trong hợp đồng tín dụng tại 

thời điểm xét xử sơ thẩm 

8. Xử lý thỏa thuận về lãi, lãi suất cao hơn mức lãi, 

lãi suất được pháp luật quy định 

9. Điều chỉnh lãi, lãi suất 

10.  Xác định lãi suất trung bình  

11.  Xử lý việc không trả nợ đúng hạn trong hợp 

đồng vay tài sản 

12. Quyết định lãi, lãi suất trong bản án, quyết định 

của Tòa án 
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30. 

 

Thông báo số 15/TB-HĐTP 

ngày 05 tháng 06 năm 2019 

về việc đính chính Nghị 

quyết của Hội đồng thẩm 

phán Tòa án nhân dân tối 

cao 

Do sơ suất trong khâu đánh máy, soát xét nên Nghị 

quyết số 01/2019/NQ-HĐTP có sai sót về kỹ thuật, 

Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao thông 

báo đính chính nội dung: 

1. Đính chính Ví dụ 2 điểm c khoản 1 Điều 2 Nghị 

quyết số 01/2019/NQ-HĐTP; 

2. Đính chính điểm b khoản 2 Điều 3 Nghị quyết 

số 01/2019/NQ-HĐTP. 
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31. 

Nghị quyết số 04/2019/NQ-

HĐTP ngày 18 tháng 6 

năm 2019 về quy trình lựa 

chọn, công bố và áp dụng 

án lệ 

1. Án lệ

2. Tiêu chí lựa chọn án lệ

3. Đề xuất bản án, quyết định để phát triển thành án

lệ

4. Lấy ý kiến đối với bản án, quyết định được đề

xuất lựa chọn, phát triển thành án lệ

5. Hội đồng tư vấn án lệ

6. Thông qua án lệ

7. Công bố án lệ

8. Áp dụng án lệ trong xét xử

9. Bãi bỏ án lệ

10. Thủ tục bãi bỏ án lệ

11. Các biểu mẫu

552 

32. 

Nghị quyết số 01/2020/NQ-

HĐTP ngày 05 tháng 3 

năm 2020 hướng dẫn áp 

dụng một số quy định của 

pháp luật trong giải quyết 

tranh chấp về tài sản 

chung của dòng họ. 

1. HD xác định thành viên dòng họ

2. HD Quyền khởi kiện vụ án tranh chấp về tài sản

chung của dòng họ để bảo vệ quyền và lợi ích hợp

pháp của dòng họ

3. HD Đương sự trong vụ án tranh chấp về tài sản

chung của dòng họ

4. HD Địa chỉ của người bị kiện, người có quyền

lợi, nghĩa vụ liên quan trong vụ án tranh chấp về tài

sản chung của dòng họ

5. HD Nhập vụ án tranh chấp về tài sản chung của

dòng họ
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HỘI ĐỒNG THẨM PHÁN 

TOÀ ÁN NHÂN DÂN TỐI 

CAO 

------- 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  

--------------- 

Số: 02/HĐTP Hà Nội, ngày 19 tháng 10 năm 1990 

NGHỊ QUYẾT 

CỦA HỘI ĐỒNG THẨM PHÁN TOÀ ÁN NHÂN DÂN TỐI CAO SỐ 02/HĐTP NGÀY 

19 THÁNG 10 NĂM 1990 HƯỚNG DẪN ÁP DỤNG MỘT SỐ QUY ĐỊNH CỦA PHÁP 

LỆNH THỪA KẾ 

Pháp lệnh Thừa kế được Hội đồng Nhà nước thông qua ngày 30-8-1990. Hội đồng thẩm 

phán Toà án nhân dân tối cao hướng dẫn các Toà án nhân dân các cấp áp dụng một số quy 

định của Pháp lệnh này như sau: 

1. VỀ DI SẢN

Điều 4 của Pháp lệnh quy định: "Di sản bao gồm tài sản riêng của người chết, phần tài sản 

của người chết trong khối tài sản chung với người khác, quyền về tài sản do người chết để 

lại. 

Tài sản gồm có tư liệu sinh hoạt, tư liệu sản xuất, các thu nhập hợp pháp khác". 

Khi xác định di sản, cần chú ý là: 

a) Trong những năm gần đây, Nhà nước ta đã có nhiều chủ trương đổi mới về kinh tế, do

đó, phạm vi những tài sản thuộc quyền sở hữu của công dân đã được mở rộng hơn trước.

Vì vậy di sản không chỉ là những đồ dùng hàng ngày, nhà ở, tư liệu sinh hoạt khác; của

cải để dành; những công cụ sản xuất dùng trong những trường hợp được phép lao động

riêng lẻ... như trước đây, mà còn bao gồm cả những máy móc, nhà xưởng, kho tàng,

nguyên vật liệu...; vốn bằng tiền, vằng, ngoại tệ, với số lượng không hạn chế; cổ phiếu v.

v... Do đó, tất cả mọi tài sản thuộc quyền sở hữu của một người sẽ trở thành di sản khi

người đó chết.

Đất đai thuộc quyền sở hữu toàn dân, quyền sử dụng đất được giao không phải là quyền 

sở hữu về tài sản của công dân nên không thể trở thành di sản khi công dân chết. Các 

tranh chấp về di sản có liên quan đến quyền sử dụng đất được giải quyết theo quy định 

của Luật Đất đai và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật Đất đai. 

b) Di sản còn là những quyền về tài sản phát sinh do quan hệ hợp đồng như quyền nhận

tài sản mà người chết lúc còn sống đã cho vay, gửi giữ, gửi chữa, mua...; quyền nhận tiền

công lao động, tiền nhuận bút, tiền bán hoặc cho sử dụng sáng chế, giải pháp hữu ích,

kiểu dáng công nghiệp, tiền gửi tiết kiệm...; quyền của người chết được bồi thường thiệt

hại về tài sản (như tiền bồi thường tư trang, hành lý của hành khách bị tai nạn giao thông;

các khoản bồi thường khác của người chết khi còn sống...).

c) Những quyền về tài sản gắn liền với người chết như quyền được hưởng trợ cấp thương

tật, tiền tuất, tiền cấp dưỡng... thì không phải là di sản.
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d) Trong trường hợp người con dâu tham gia lao động chung trong gia đình bố, mẹ chồng, 

góp phần xây dựng, duy trì khối tài sản ở gia đình bố, mẹ chồng, thì khi xác định di sản 

của bố, mẹ chồng, Toà án phải coi khối tài sản ở gia đình bố, mẹ chồng là tài sản thuộc sở 

hữu chung và người con dâu là một đồng sở hữu chủ. Người con dâu có quyền được 

hưởng phần tài sản của mình trong khối tài sản chung hiện có với danh nghĩa là một đồng 

sở hữu chủ chứ không phải với danh nghĩa thừa kế của bố, mẹ chồng. Người con rể trong 

trường hợp tương tự cũng được giải quyết như người con dâu. 

Ngoài ra, trong trường hợp chồng chết trước bố, mẹ chồng mà người con dâu vẫn ở lại 

trong gia đình bố, mẹ chồng và có công chăm sóc, nuôi dưỡng bố, mẹ chồng, nếu người 

con dâu có yêu cầu, thì Toà án trích một phần tài sản của bố, mẹ chồng để thanh toán về 

công sức và tài sản mà người con dâu đã dùng để chăm sóc, nuôi dưỡng bố, mẹ chồng. 

Người con rể trong trường hợp tương tự cũng được giải quyết như người con dâu. 

2. VỀ NHỮNG NGƯỜI THỪA KẾ KHÔNG CÓ QUYỀN HƯỞNG DI SẢN 

a) Người thừa kế đã bị kết án bằng bản án có hiệu lực pháp luật về hành vi cố ý xâm 

phạm tính mạng, sức khoẻ hoặc về hành vi ngược đãi nghiêm trọng, hành hạ người để lại 

di sản hoặc về hành vi cố ý xâm phạm tính mạng người thừa kế khác nhằm hưởng một 

phần hoặc toàn bộ phần di sản mà người thừa kế khách có quyền hưởng, thì dù đã được 

xoá án cũng không có quyền hưởng di sản của người đã chết. 

b) Những người có nghĩa vụ nuôi dưỡng nhau theo quy định tại các điều 19, 20, 21, 23, 

27 Luật Hôn nhân và gia đình (như cha mẹ và con, ông bà và cháu, anh chị em) trong 

khoảng thời gian 3 năm trước khi người để lại di sản chết, nếu có khả năng thực hiện 

nghĩa vụ nuôi dưỡng mà không thực hiện làm cho người cần được nuôi dưỡng lâm vào 

tình trạng khổ sở hoặc nguy hiểm đến tính mạng, thì không có quyền hưởng di sản của 

người đó. 

c) Người có hành vi lừa dối, cưỡng ép người có tài sản trong việc lập di chúc, giả mạo 

(sửa đổi, bổ sung, thay thế...) di chúc, huỷ (giấu, phá huỷ...) di chúc với mục đích để 

hưởng một phần hoặc toàn bộ di sản trái với ý chí của người có tài sản, thì không có 

quyền hưởng di sản của người đó. 

Những người có hành vi quy định tại khoản 1 Điều 7 của Pháp lệnh không có quyền 

hưởng di sản theo pháp luật cũng như theo di chúc đã lập trước khi có hành vi đó. Tuy 

nhiên, họ vẫn được hưởng di sản trong các trường hợp sau đây: 

- Người đã lập di chúc thể hiện ý chí bằng văn bản hoặc bằng lời nói vẫn cho họ được 

hưởng di sản theo di chúc đã lập. 

- Người chưa lập di chúc thể hiện ý chí vẫn cho họ hưởng di sản bằng việc lập di chúc. 

3. VỀ DI SẢN DÙNG VÀO VIỆC THỜ CÚNG 

Điều 21 của Pháp lệnh đã quy định về di sản dùng vào việc thờ cúng. Nội dung của điều 

này được hiểu như sau: Nếu người lập di chúc có để lại di sản dùng vào việc thờ cúng thì 

di sản đó coi như di sản chưa chia. Nếu thời hiệu khởi kiện về thừa kế đang còn mà việc 

thờ cúng không dược thực hiện theo di chúc thì di sản dùng vào việc thờ cúng do những 

người thừa kế theo pháp luật được hưởng. Nếu thời hiệu khởi kiện về thừa kế đã hết mà 

việc thờ cúng không được thực hiện theo di chúc, thì người nào trong số những người 
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thừa kế theo pháp luật đang quản lý hợp pháp di sản đó được hưởng di sản đó; nếu người 

đang quản lý hợp pháp di sản dùng vào việc thờ cúng không phải là người thừa kế theo 

pháp luật, thì người thừa kế theo quy định tại Điều 25 của Pháp lệnh Thừa kế mà đang 

còn sống vào thời điểm xảy ra tranh chấp về di sản đó được hưởng. 

4. VỀ NHỮNG NGƯỜI THỪA KẾ THEO PHÁP LUẬT 

a) Trong trường hợp một người có nhiều vợ (trước ngày 13-01-1960 - ngày công bố Luật 

Hôn nhân và gia đình năm 1959 - đối với miền Bắc; trước ngày 25-3-1977 - ngày công bố 

danh mục văn bản pháp luật được áp dụng thống nhất trong cả nước - đối với miền Nam 

và đối với cán bộ, bộ đội có vợ ở miền Nam sau khi tập kết ra Bắc lấy thêm vợ mà việc 

kết hôn sau không bị huỷ bỏ bằng bản án có hiệu lực pháp luật), thì tất cả các người vợ 

đều là người thừa kế hàng thứ nhất của người chồng và ngược lại, người chồng là người 

thừa kế hàng thứ nhất của tất cả các người vợ. 

b) Con trong giá thú hay con ngoài giá thú của một người đều là người thừa kế hàng thứ 

nhất của người đó. 

Cha, mẹ của người con trong giá thú, cha, mẹ của người con ngoài giá thú là những người 

thừa kế hàng thứ nhất của người con của mình. 

Người vừa có con trong giá thú vừa có con ngoài giá thú là người thừa kế hàng thứ nhất 

của tất cả các người con của mình. 

c) Người vừa có con đẻ vừa có con nuôi là người thừa kế hàng thứ nhất của cả con đẻ và 

con nuôi của mình. 

d) Ông nội, bà nội, ông ngoại, bà ngoại là những người thừa kế hàng thứ hai của cháu nội, 

cháu ngoại của mình; nhưng cháu nội, cháu ngoại không phải là người thừa kế hàng thứ 

hai của các ông, bà vì cha, mẹ của cháu (tức là con của ông, bà) là người thừa kế hàng thứ 

nhất của ông, bà, nếu cha, mẹ cháu chết trước ông, bà thì cháu là người thừa kế thế vị. 

đ) Con nuôi không đương nhiên trở thành cháu của cha, mẹ của người nuôi dưỡng và 

cũng không đương nhiên trở thành anh, chị, em của con đẻ của người nuôi. Do đó, con 

nuôi không phải là người thừa kế theo pháp luật của cha, mẹ và con đẻ của người nuôi. 

e) Anh ruột, chị ruột, em ruột là anh, chị, em cùng mẹ hoặc cùng cha, nghĩa là một người 

mẹ sinh bao nhiêu người con thì bấy nhiêu người con đó đều là anh, chị, em ruột của 

nhau, không phụ thuộc vào việc các con đó là cùng cha hay khác cha. Cũng tương tự như 

vậy, một người cha sinh ra bao nhiêu con thì bấy nhiêu người con đó đều là anh, chị, em 

ruột của nhau, không phụ thuộc vào việc các người con đó cùng mẹ hay khác mẹ. Con 

riêng của vợ và con riêng của chồng thì không phải là anh, chị, em ruột của nhau. 

g) Cụ nội của một người là người sinh ra ông nội hoặc bà nội của người đó. Cụ ngoại của 

một người là người sinh ra ông ngoại hoặc bà ngoại của người đó. Như vậy, các cụ của 

một người gồm có cha đẻ, mẹ đẻ của ông nội, bà nội và cha đẻ, mẹ đẻ của ông ngoại, bà 

ngoại của người đó. Người đó là chắt của các cụ. 

Các cụ là người thừa kế hàng thứ ba của chắt, nhưng chắt không phải là người thừa kế 

hàng thứ ba của các cụ (tương tự như ông, bà, là người thừa kế hàng thứ hai của cháu, 

nhưng cháu không phải là người thừa kế hàng thứ hai của ông, bà). 
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5. VỀ THỪA KẾ THẾ VỊ 

Điều 26 quy định: "Trong trường hợp con của người để lại di sản chết trước người để lại 

di sản, thì cháu được hưởng phần di sản mà cha hoặc mẹ cháu hưởng nếu còn sống; nếu 

cháu cũng đã chết trước người để lại di sản, thì chắt được hưởng phần di sản mà cha hoặc 

mẹ của chắt được hưởng nếu còn sống". 

Trong quy định trên có một số điểm cần chú ý như sau: 

a) Cháu phải sống vào thời điểm ông, bà chết mới là người thừa kế thế vị tài sản của ông, 

bà. Chắt phải sống vào thời điểm cụ chết mới là người thừa kế thế vị tài sản của cụ. 

b) Trong trường hợp con nuôi chết trước cha nuôi, mẹ nuôi, thì con của người nuôi (tức là 

cháu của cha nuôi, mẹ nuôi) được hưởng phần di sản mà đáng lẽ cha, mẹ của chắt được 

hưởng nếu cha, mẹ của chắt còn sống vào thời điểm mở thừa kế. 

c) Cháu sinh ra sau khi ông, bà chết nhưng đã thành thai trước khi ông, bà chết cũng là 

người thừa kế thế vị tài sản của ông, bà. Chắt sinh ra sau khi cụ chết, nhưng đã thành thai 

trước khi cụ chết cũng là người thừa kế thế vị tài sản của cụ. 

d) Các cháu được hưởng chung phần di sản mà đáng lẽ cha, hoặc mẹ của cháu được 

hưởng nếu cha, hoặc mẹ của cháu không chết trước ông, bà. Trong trường hợp các cháu 

đều đã chết trước ông, bà thì chắt được hưởng thừa kế thế vị. Các chắt được hưởng chung 

phần di sản mà đáng lẽ cha hoặc mẹ của chắt được hưởng nếu cha hoặc mẹ của chắt 

không chết trước cụ của chắt. 

6. VỀ VIỆC THỪA KẾ TÀI SẢN CỦA CON NUÔI, CHA NUÔI, MẸ NUÔI 

Điều 27 quy định: "Con nuôi và cha nuôi, mẹ nuôi được thừa kế tài sản của nhau và còn 

được thừa kế tài sản theo quy định tại Điều 25 và Điều 26 của Pháp lệnh này". 

Quy định trên được hiểu như sau: 

a) Về phía gia đình cha nuôi, mẹ nuôi: con nuôi chỉ có quan hệ thừa kế với cha nuôi, mẹ 

nuôi mà không có quan hệ thừa kế với cha, mẹ và con đẻ của người nuôi. 

Trong trường hợp người có con nuôi kết hôn với người khác thì người con nuôi không 

đương nhiên trở thành con nuôi của người khác đó cho nên họ không phải là người thừa 

kế của nhau theo pháp luật. 

b) Về phía gia đình cha, mẹ đẻ: Người đã làm con nuôi của người khác vẫn có quan hệ 

thừa kế với cha đẻ, mẹ đẻ, ông nội, bà nội, ông ngoại, bà ngoại, anh ruột, chị ruột, em 

ruột, bác ruột, chú ruột, cô ruột, dì ruột theo quy định tại Điều 25 và Điều 26 Pháp lệnh 

Thừa kế như người không làm con nuôi của người khác. 

7. VỀ QUAN HỆ THỪA KẾ GIỮA CON RIÊNG VÀ CHA KẾ, MẸ KẾ 

Điều 27 quy định: "Con riêng và cha kế, mẹ kế nếu có quan hệ chăm sóc, nuôi dưỡng 

nhau như cha con, mẹ con thì được thừa kế tài sản của nhau, ngoài ra họ vẫn được thừa kế 

tài sản theo quy định tại Điều 25 và Điều 26 của Pháp lệnh này". 

Trong quy định trên, có một số điểm cần chú ý như sau: 
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a) Nói chung con riêng và cha kế, mẹ kế không được thừa kế tài sản của nhau, vì không 

có quan hệ huyết thống với nhau. 

Tuy nhiên, nếu cha kế, mẹ kế chăm sóc, nuôi dưỡng con riêng thì cha kế, mẹ kế là người 

thừa kế hàng thứ nhất của con riêng, nếu con riêng chăm sóc, nuôi dưỡng cha kế, mẹ kế 

thì con riêng là người thừa kế hàng thứ nhất của cha kế, mẹ kế; nếu cha kế, mẹ kế chăm 

sóc, nuôi dưỡng con riêng và con riêng cũng chăm sóc, nuôi dưỡng cha kế, mẹ kế thì họ 

là người thừa kế hàng thứ nhất của nhau. 

8. VỀ VIỆC KHƯỚC TỪ QUYỀN HƯỞNG DI SẢN,NHƯỜNG QUYỀN HƯỞNG 

DI SẢN 

Khước từ quyền hưởng di sản là việc người thừa kế theo di chúc hoặc theo pháp luật hoàn 

toàn từ bỏ quyền hưởng di sản. Việc người thừa kế nhường quyền hưởng di sản cho người 

thừa kế theo di chúc hoặc cho người thừa kế theo pháp luật cũng được coi là khước từ 

quyền hưởng di sản. Toà án không chấp nhận việc người thừa kế khước từ quyền hưởng 

di sản nếu thấy việc khước từ đó nhằm trốn tránh việc thực hiện nghĩa vụ của bản thân về 

trả nợ, bồi thường thiệt hại, đóng góp phí tổn nuôi con hoặc cấp dưỡng cho vợ, chồng sau 

khi ly hôn...  

9. VỀ PHÂN CHIA DI SẢN 

Khi phân chia di sản theo quy định tại Điều 35 của Pháp lệnh, cần chú ý một số điểm sau: 

a) Nếu có người thừa kế cùng hàng đã thành thai nhưng chưa sinh ra, thì Toà án phải dành 

lại một phần di sản bằng phần mà người thừa kế khác được hưởng để nếu người thừa kế 

đó còn sống khi sinh ra thì được hưởng, nếu chết trước khi sinh ra thì những người thừa 

kế khác cùng hàng được hưởng chung phần di sản đó. Trong trường hợp sinh đôi, sinh 

ba... nếu những người mới sinh ra còn sống từ hai người trở lên và đương sự có yêu cầu, 

thì phải huỷ bản án đã có hiệu lực pháp luật theo thủ tục tái thẩm để phân chia lại tài sản 

nhằm bảo đảm quyền được hưởng phần di sản ngang nhau của những người thừa kế cùng 

hàng. 

b) Những người thừa kế có quyền yêu cầu phân chia di sản bằng hiện vật. Trong trường 

hợp không thể phân chia được hiện vật hoặc không thể chia đều hiện vật thì người nhận 

toàn bộ hiện vật hoặc nhận hiện vật có giá trị cao phải thanh toán tiền chênh lệch cho 

người không nhận hiện vật hoặc nhận hiện vật có giá trị thấp. Tuy nhiên, khi phân chia tài 

sản, Toà án cần chú ý bảo đảm tối đa giá trị sử dụng tài sản, khả năng sử dụng hợp lý tài 

sản, ổn định đời sống của những người thừa kế và bảo đảm đoàn kết trong gia đình. 

10. VỀ THỜI HIỆU KHỞI KIỆN 

Khi áp dụng thời hiệu khởi kiện về thừa kế theo quy định Điều 36 của Pháp lệnh Thừa kế 

cần chú ý như sau: 

a) Thời hiệu khởi kiện là thời hạn mà công dân, tổ chức có quyền khởi kiện để yêu cầu 

Toà án bảo vệ lợi ích của mình. Quá thời hạn đó, họ không có quyền khởi kiện nữa. Có 

hai thời hạn cho hai loại quyền khởi kiện khác nhau đã được quy định cụ thể tại khoản 1 

và khoản 2 của Điều 36, khi áp dụng cần tránh nhầm lẫn. 
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b) Đối với những việc thừa kế đã mở trước ngày 10-9-1990, thì thời hiệu khởi kiện được 

tính từ ngày 10-9-1990, do đó: 

- Sau ngày 10-9-2000, đương sự không có quyền khởi kiện để yêu cầu chia di sản, xác 

nhận quyền thừa kế của mình hoặc bác bỏ quyền thừa kế của người khác; 

- Sau ngày 10-9-1993, đương sự không có quyền khởi kiện để yêu cầu người thừa kế thực 

hiện nghĩa vụ về tài sản do người chết để lại, thanh toán các chi phí từ di sản. 

c) Đối với trường hợp đã quá các thời hạn quy định tại Điều này mà đương sự mới khởi 

kiện vì có trở ngại khách quan như đương sự bị mất năng lực hành vi, do ốm đau, tai 

nạn... thì Toà án vẫn thụ lý và giải quyết theo thủ tục chung. Trong trường hợp đương sự 

đã không thực hiện quyền khởi kiện trong thời hạn quy định mà không khoản 2 Điều 36 

của Pháp lệnh Thủ tục giải quyết các vụ án dân sự có lý do chính đáng thì Toà án trả lại 

đơn kiện cho đương sự theo quy định tại. 

d) Đối với người thừa kế là người chưa thành niên vào thời điểm mở thừa kế thì thời hiệu 

khởi kiện về thừa kế được tính từ ngày họ đủ 18 tuổi.  

e) Pháp lệnh Thừa kế có hiệu kể từ ngày Chủ tịch Hội đồng Nhà nước ký lệnh công bố 

Pháp lệnh là ngày 10-9-1990. Do đó, kể từ ngày 10-9-1990, đối với các vụ án về thừa kế 

đang được giải quyết theo thủ tục sơ thẩm, phúc thẩm hoặc đã có kháng nghị theo thủ tục 

giám đốc thẩm, thì đều phải áp dụng các quy định của Pháp lệnh để giải quyết. 

Đối với những vụ án về thừa kế đã được giải quyết trước ngày 10-9-1990 theo đúng 

Thông tư số 81/TANDTC ngày 24-7-1981 của Toà án nhân dân tối cao mà bản án, quyết 

định đã có hiệu lực pháp luật thì không áp dụng các quy định của Pháp lệnh này để giải 

quyết lại theo thủ tục giám đốc thẩm.  

  

  Phạm Hưng 

(Đã ký) 
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HỘI ĐỒNG THẨM PHÁN 

TOÀ ÁN NHÂN DÂN TỐI 

CAO 

------- 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  

--------------- 

Số: 02/2000/NQ-HĐTP Hà Nội, ngày 23 tháng 12 năm 2000 

NGHỊ QUYẾT 

CỦA HỘI ĐỒNG THẨM PHÁN TOÀ ÁN NHÂN DÂN TỐI CAO SỐ 02/2000/NĐ-

HĐTP NGÀY 23 THÁNG 12 NĂM 2000 HƯỚNG DẪN ÁP DỤNG MỘT SỐ QUY 

ĐỊNH CỦALUẬT HÔN NHÂN VÀ GIA ĐÌNH NĂM 2000 

HỘI ĐỒNG THẨM PHÁN TOÀ ÁN NHÂN DÂN TỐI CAO 

Căn cứ vào Điều 20 và Điều 21 Luật tổ chức Toà án nhân dân năm 1992 (được sửa đổi, 

bổ sung ngày 28/12/1993 và ngày 28/10/1995); 

Để áp dụng thống nhất các quy định của Luật hôn nhân và gia đình được Quốc hội nước 

Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 09/6/2000 và có hiệu lực từ ngày 

01/01/2001; 

QUYẾT NGHỊ 

Hướng dẫn áp dụng một số quy định của Luật hôn nhân và gia đình được Quốc hội nước 

Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 09/6/2000 như sau: 

1. Điều kiện kết hôn (Điều 9)

Nam và nữ kết hôn với nhau phải tuân theo các điều kiện quy định tại Điều 9. Khi giải 

quyết yêu cầu huỷ việc kết hôn trái pháp luật hoặc yêu cầu ly hôn cần chú ý một số điểm 

sau đây: 

a. Điều kiện kết hôn quy định tại điểm 1 Điều 9 là: "Nam từ hai mươi tuổi trở lên, nữ từ

mười tám tuổi trở lên". Theo quy định này thì không bắt buộc nam phải từ đủ hai mươi

tuổi trở lên, nữ phải từ đủ mười tám tuổi trở lên mới được kết hôn; do đó, nam đã bước

sang tuổi hai mươi, nữ đã bước sang tuổi mười tám mà kết hôn là không vi phạm điều

kiện về tuổi kết hôn.

b. Nếu nam và nữ kết hôn tuy có đủ các điều kiện quy định tại các điểm 1 và 3 Điều 9,

nhưng họ không tự nguyện quyết định mà thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì vi

phạm điều kiện kết hôn quy định tại điểm 2 Điều 9:

b.1. Một bên ép buộc (ví dụ: đe doạ dùng vũ lực hoặc uy hiếp tinh thần hoặc dùng vật

chất...) nên buộc bên bị ép buộc đồng ý kết hôn;

b.2. Một bên lừa dối (ví dụ: lừa dối là nếu kết hôn sẽ xin việc làm phù hợp hoặc nếu kết

hôn sẽ bảo lãnh ra nước ngoài; không có khả năng sinh lý nhưng cố tình giấu; biết mình

bị nhiễm HIV nhưng cố tình giấu...) nên bên bị lừa dối đã đồng ý kết hôn;
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b.3. Một bên hoặc cả hai bên nam và nữ bị người khác cưỡng ép (ví dụ: bố mẹ của người 

nữ do nợ của người nam một khoản tiền nên cưỡng ép người nữ phải kết hôn với người 

nam để trừ nợ; do bố mẹ của hai bên có hứa hẹn với nhau nên cưỡng ép con của họ phải 

kết hôn với nhau...) buộc người bị cưỡng ép kết hôn trái với nguyện vọng của họ. 

c. Điều kiện kết hôn quy định tại điểm 3 Điều 9 bị vi phạm, nếu việc kết hôn thuộc một 

trong những trường hợp quy định tại Điều 10. Cần chú ý đối với từng trường hợp cụ thể 

như sau: 

c.1. Người đang có vợ hoặc có chồng là: 

- Người đã kết hôn với người khác theo đúng quy định của pháp luật về hôn nhân và gia 

đình nhưng chưa ly hôn; 

- Người sống chung với người khác như vợ chồng từ trước ngày 03/01/1987 và đang 

chung sống với nhau như vợ chồng mà không đăng ký kết hôn; 

- Người sống chung với người khác như vợ chồng từ ngày 03/01/1987 đến trước ngày 

01/01/2001 và đang chung sống với nhau như vợ chồng mà có đủ điều kiện kết hôn nhưng 

không đăng ký kết hôn (trường hợp này chỉ áp dụng từ ngày Nghị quyết này có hiệu lực 

cho đến trước ngày 01/01/2003). 

c.2. Người mất năng lực hành vi dân sự là người mất khả năng bằng hành vi của mình xác 

lập, thực hiện quyền, nghĩa vụ dân sự. 

c.3. Giữa những người cùng dòng máu về trực hệ là giữa cha, mẹ với con; giữa ông, bà 

với cháu nội, cháu ngoại. Giữa những người có họ trong phạm vi ba đời là giữa những 

người cùng một gốc sinh ra: cha mẹ là đời thứ nhất; anh chị em cùng cha mẹ, cùng cha 

khác mẹ, cùng mẹ khác cha là đời thứ hai; anh chị em con chú, con bác, con cô, con cậu, 

con dì là đời thứ ba. 

c.4. Đối với trường hợp quy định tại điểm 4 Điều 10 cần hiểu là ngoài việc cấm kết hôn 

giữa cha, mẹ nuôi với con nuôi thì điều luật còn cấm kết hôn: 

- Giữa người đã từng là cha, mẹ nuôi với con nuôi; 

- Giữa người đã từng là bố chồng với con dâu; 

- Giữa người đã từng là mẹ vợ với con rể; 

- Giữa người đã từng là bố dượng với con riêng của vợ; 

- Giữa người đã từng là mẹ kế với con riêng của chồng. 

2. Huỷ việc kết hôn trái pháp luật (Điều 16) 

Khi giải quyết huỷ việc kết hôn trái pháp luật, Toà án cần chú ý các điểm sau đây: 

a. Theo quy định tại điểm 3 Điều 8 thì kết hôn trái pháp luật là việc xác lập quan hệ vợ 

chồng có đăng ký kết hôn, nhưng vi phạm điều kiện kết hôn do pháp luật quy định; cụ thể 

là việc đăng ký kết hôn do cơ quan có thẩm quyền quy định tại Điều 12 thực hiện và việc 

tổ chức đăng ký kết hôn theo đúng nghi thức quy định tại Điều 14, nhưng vi phạm một 

trong các điều kiện kết hôn quy định tại Điều 9 như đã hướng dẫn tại mục 1 Nghị quyết 

này. 
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b. Trong trường hợp việc đăng ký kết hôn không phải do cơ quan có thẩm quyền quy định 

tại Điều 12 thực hiện (ví dụ: việc đăng ký kết hôn giữa nam và nữ do Uỷ ban nhân dân xã, 

phường, thị trấn nơi không có bên nào kết hôn cư trú thực hiện), thì việc đăng ký kết hôn 

đó không có giá trị pháp lý; nếu có yêu cầu huỷ việc kết hôn trái pháp luật, thì mặc dù có 

vi phạm một trong những điều kiện kết hôn quy định tại Điều 9, Toà án không tuyên bố 

huỷ kết hôn trái pháp luật mà áp dụng khoản 1 Điều 11 tuyên bố không công nhận họ là 

vợ chồng. 

c. Trong trường hợp việc đăng ký kết hôn không theo nghi thức quy định tại Điều 14 thì 

việc kết hôn đó không có giá trị pháp lý, nếu có yêu cầu huỷ việc kết hôn trái pháp luật, 

thì mặc dù có vi phạm một trong các điều kiện kết hôn quy định tại Điều 9, Toà án không 

tuyên bố huỷ kết hôn trái pháp luật mà áp dụng khoản 1 Điều 11 tuyên bố không công 

nhận họ là vợ chồng. Tuy nhiên cần chú ý: 

c.1. Điều 14 không quy định cụ thể địa điểm tổ chức đăng ký kết hôn; do đó, địa điểm tổ 

chức đăng ký kết hôn có thể là một nơi khác không phải là trụ sở của cơ quan đăng ký kết 

hôn. 

c.2. Điều 14 quy định: "Khi tổ chức đăng ký kết hôn phải có mặt hai bên nam, nữ kết 

hôn". Thực hiện cho thấy rằng trong một số trường hợp vì những lý do khách quan hay 

chủ quan mà khi tổ chức đăng ký kết hôn chỉ có một bên nam hoặc nữ; do đó, nếu trước 

khi tổ chức đăng ký kết hôn đã thực hiện đúng quy định tại khoản 1 Điều 13 và sau khi tổ 

chức đăng ký kết hôn họ thực sự về chung sống với nhau, thì không coi là việc đăng ký 

kết hôn đó là không theo nghi thức quy định tại Điều 14. 

d. Khi cá nhân, cơ quan, tổ chức theo quy định tại Điều 15 có yêu cầu huỷ việc kết hôn 

trái pháp luật do có vi phạm điều kiện kết hôn thì cần phân biệt: 

d.1. Đối với những trường hợp kết hôn khi một bên hoặc cả hai bên chưa đến tuổi kết hôn 

là vi phạm điều kiện kết hôn quy định tại điểm 1 Điều 9. Tuy nhiên, tuỳ từng trường hợp 

mà quyết định như sau: 

- Nếu đến thời điểm có yêu cầu huỷ việc kết hôn trái pháp luật mà một bên hoặc cả hai 

bên vẫn chưa đến tuổi kết hôn thì quyết định huỷ việc kết hôn trái pháp luật.  

- Nếu đến thời điểm có yêu cầu huỷ việc kết hôn trái pháp luật cả hai bên tuy đã đến tuổi 

kết hôn, nhưng cuộc sống của họ trong thời gian đã qua không có hạnh phúc, không có 

tình cảm vợ chồng, thì quyết định huỷ việc kết hôn trái pháp luật. 

- Nếu đến thời điểm có yêu cầu huỷ việc kết hôn trái pháp luật cả hai bên đã đến tuổi kết 

hôn, trong thời gian đã qua họ chung sống bình thường, đã có con, có tài sản chung thì 

không quyết định huỷ việc kết hôn trái pháp luật. Nếu mới phát sinh mâu thuẫn và có yêu 

cầu Toà án giải quyết việc ly hôn thì Toà án thụ lý vụ án để giải quyết ly hôn theo thủ tục 

chung. 

d.2. Đối với những trường hợp kết hôn khi một bên bị ép buộc, bị lừa dối hoặc bị cưỡng 

ép là vi phạm điều kiện kết hôn quy định tại điểm 2 Điều 9. Tuy nhiên, tuỳ từng trường 

hợp mà quyết định như sau: 

- Nếu sau khi bị ép buộc, bị lừa dối hoặc bị cưỡng ép kết hôn mà cuộc sống không có 

hạnh phúc, không có tình cảm vợ chồng, thì quyết định huỷ việc kết hôn trái pháp luật. 
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- Nếu sau khi bị ép buộc, bị lừa dối hoặc bị cưỡng ép kết hôn mà bên bị ép buộc, bị lừa 

dối hoặc bị cưỡng ép đã biết, nhưng đã thông cảm, tiếp tục chung sống hoà thuận thì 

không quyết định huỷ việc kết hôn trái pháp luật. Nếu mới phát sinh mâu thuẫn và có yêu 

cầu Toà án giải quyết việc ly hôn, thì Toà án thụ lý vụ án để giải quyết ly hôn theo thủ tục 

chung. 

d.3. Đối với những trường hợp kết hôn thuộc một trong các trường hợp quy định tại Điều 

10 là vi phạm điều kiện kết hôn quy định tại điểm 3 Điều 9 và nói chung là phải quyết 

định huỷ việc kết hôn trái pháp luật. Tuy nhiên, nếu thuộc trường hợp quy định tại điểm 1 

Điều 10 cần chú ý: 

- Nếu thuộc trường hợp cán bộ và bộ đội miền Nam tập kết ra miền Bắc hồi năm 1954, đã 

có vợ, có chồng ở miền Nam mà lấy vợ, lấy chồng ở miền Bắc thì vẫn xử lý theo Thông 

tư số 60/TATC ngày 22/02/1978 của Toà án nhân dân tối cao "Hướng dẫn giải quyết các 

trường hợp cán bộ, bộ đội trong Nam tập kết ra Bắc mà lấy vợ, lấy chồng khác" (Xem 

cuốn các văn bản về hình sự, dân sự và tố tụng, Toà án nhân dân tối cao xuất bản năm 

1990; tr 255-260). 

- Nếu khi một người đang có vợ hoặc có chồng, nhưng tình trạng trầm trọng, đời sống 

chung không thể kéo dài mà đã kết hôn với người khác, thì lần kết hôn sau là thuộc 

trường hợp cấm kết hôn quy định tại điểm 1 Điều 10. Tuy nhiên, khi có yêu cầu huỷ việc 

kết hôn trái pháp luật họ đã ly hôn với vợ hoặc chồng của lần kết hôn trước, thì không 

quyết định huỷ việc kết hôn trái pháp luật đối với lần kết hôn sau. Nếu mới phát sinh mâu 

thuẫn và có yêu cầu Toà án giải quyết việc ly hôn thì Toà án thụ lý vụ án để giải quyết ly 

hôn theo thủ tục chung. 

đ. Khi giải quyết yêu cầu huỷ việc kết hôn trái pháp luật mà xét thấy hành vi vi phạm có 

dấu hiệu cấu thành tội phạm thì Toà án yêu cầu Viện Kiểm sát cùng cấp khởi tố vụ án 

hình sự. Nếu Viện Kiểm sát cùng cấp không đồng ý thì Toà án có thể kiến nghị với Viện 

Kiểm sát cấp trên xem xét; nếu Viện Kiểm sát cấp trên cũng không đồng ý thì Toà án tiếp 

tục giải quyết yêu cầu huỷ việc kết hôn trái pháp luật theo thủ tục chung. Trong trường 

hợp Viện Kiểm sát đồng ý khởi tố vụ án hình sự thì Toà án áp dụng điểm d khoản 1 Điều 

45 Pháp lệnh thủ tục giải quyết các vụ án dân sự ra quyết định tạm đình chỉ việc giải 

quyết vụ án. Sau khi vụ án hình sự được xét xử xong và bản án, quyết định hình sự đã có 

hiệu lực pháp luật thì Toà án tiếp tục giải quyết theo thủ tục chung (vì lý do của việc tạm 

đình chỉ không còn nữa). 

3. Tài sản chung của vợ chồng (Điều 27). 

a. Khoản 1 Điều 27 đã quy định tài sản chung của vợ chồng và hình thức sở hữu đối với 

tài sản chung của vợ chồng. "Những thu thập hợp pháp khác" của vợ chồng trong thời kỳ 

hôn nhân có thể là tiền thưởng, tiền trợ cấp, tiền trúng thưởng xổ số, mà vợ, chồng có 

được hoặc tài sản mà vợ chồng được xác lập quyền sở hữu theo quy định tại các Điều 

247, 248, 249, 250, 251 và 252 Bộ luật dân sự... trong thời kỳ hôn nhân. 

b. Khoản 2 Điều 27 quy định: "Trong trường hợp tài sản thuộc sở hữu chung của vợ 

chồng mà pháp luật quy định phải đăng ký quyền sở hữu thì trong giấy chứng nhận quyền 

sở hữu phải ghi tên của cả vợ và chồng". 
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Thực tiễn cho thấy chỉ có tài sản rất lớn, rất quan trọng đối với đời sống gia đình thì trong 

giấy chứng nhận quyền sở hữu mới ghi tên của cả vợ chồng (như: nhà ở, quyền sử dụng 

đất...), song cũng không phải trong mọi trường hợp. Đối với các tài sản khác phải đăng ký 

quyền sở hữu, nhưng trong giấy chứng nhận thường chỉ ghi tên của vợ hoặc chồng (như: 

xe môtô, xe ôtô, tàu, thuyền vận tải...). Mặt khác, khoản 1 Điều 32 đã quy định cụ thể về 

tài sản riêng của vợ chồng. Để bảo vệ quyền lợi chính đáng của các bên, trong trường hợp 

tài sản do vợ, chồng có được trong thời kỳ hôn nhân mà pháp luật quy định phải đăng ký 

quyền sở hữu, nhưng trong giấy chứng nhận quyền sở hữu chỉ ghi tên của vợ hoặc chồng, 

nếu không có tranh chấp thì đó là tài sản chung của vợ chồng; nếu có tranh chấp là tài sản 

riêng thì người có tên trong giấy chứng nhận quyền sở hữu phải chứng minh được tài sản 

này do được thừa kế riêng, được tặng riêng trong thời kỳ hôn nhân hoặc tài sản này có 

được từ nguồn tài sản riêng quy định tại khoản 1 Điều 32 (ví dụ: được thừa kế riêng một 

khoản tiền và dùng khoản tiền này mua cho bản thân một chiếc xe môtô mà không nhập 

vào khối tài sản chung của vợ chồng). Trong trường hợp không chứng minh được tài sản 

đang có tranh chấp này là tài sản riêng thì theo quy định tại khoản 3 Điều 27 tài sản đó là 

tài sản chung của vợ chồng. 

4. Quyền thừa kế tài sản giữa vợ chồng (Điều 31) 

Ngoài việc quy định cụ thể về quyền thừa kế tài sản của nhau, quản lý tài sản khi vợ hoặc 

chồng chết hoặc bị Toà án tuyên bố là đã chết, khoản 3 Điều 31 còn quy định: 

"Trong trường hợp yêu cầu chia tài sản thừa kế mà việc chia di sản ảnh hưởng nghiêm 

trọng đến đời sống của bên vợ hoặc chồng còn sống và gia đình thì bên còn sống có 

quyền yêu cầu Toà án xác định phần di sản mà những người thừa kế được hưởng nhưng 

chưa cho chia di sản trong một thời hạn nhất định; nếu hết thời hạn do Toà án xác định 

hoặc bên còn sống đã kết hôn với người khác thì những người thừa kế khác có quyền yêu 

cầu Toà án cho chia di sản thừa kế". 

Khi áp dụng quy định tại khoản 3 Điều 31 cần chú ý: 

a. Việc chia di sản ảnh hưởng nghiêm trọng đến đời sống của bên vợ hoặc chồng còn sống 

và gia đình là trong trường hợp người chết có để lại di sản, nhưng nếu đem di sản này 

chia cho những người thừa kế được hưởng thì vợ hoặc chồng còn sống và gia đình gặp rất 

nhiều khó khăn trong cuộc sống như: không có chỗ ở, mất nguồn tư liệu sản xuất duy 

nhất... 

Ví dụ 1: Trước khi kết hôn anh A mua được một ngôi nhà cấp 4 có diện tích 25m2. Sau 

đó anh A kết hôn với chị B và không nhập ngôi nhà này vào khối tài sản chung của vợ 

chồng. Sau khi sinh được một người con thì anh A bị chết và không để lại di chúc. Bố mẹ 

của anh A yêu cầu chia di sản thừa kế là ngôi nhà của anh A. Chị B và con không có chỗ 

ở nào khác và cũng chưa có điều kiện để tạo lập chỗ ở khác. Ngôi nhà này lại không thể 

chia được bằng hiện vật. Trong trường hợp này việc chia di sản thừa kế là ngôi nhà sẽ ảnh 

hưởng nghiêm trọng đến đời sống của chị B và con. 

Ví dụ 2: Anh C và chị D kết hôn với nhau và mua được ngôi nhà có diện tích 20m2. Sau 

khi sinh được một người con thì anh C bị chết và không để lại di chúc. Bố mẹ của anh C 

yêu cầu chia di sản do anh C để lại là phần nhà của anh C trong ngôi nhà này. Chị D và 

con không có chỗ ở nào khác, trong khi đó ngôi nhà này nếu chia bằng hiện vật thì không 
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bảo đảm cho việc sinh hoạt tối thiểu của chị D và con; nếu buộc chị D phải thanh toán 

bằng tiền phần thừa kế mà bố mẹ anh C được hưởng thì chị D cũng không có khả năng. 

Trong trường hợp này việc chia di sản thừa kế phần nhà của anh C trong ngôi nhà có diện 

tích 20m2 sẽ ảnh hưởng nghiêm trọng đến đời sống của chị D và con. 

b. Khi thuộc trường hợp tại điểm a mục này thì Toà án cần giải thích cho người có yêu 

cầu chia di sản thừa kế biết là họ mới chỉ có quyền yêu cầu xác định phần di sản mà họ 

được hưởng và họ chỉ có quyền yêu cầu chia di sản sau một thời hạn nhất định, cụ thể là 

ba năm, nếu trong thời hạn này bên còn sống là vợ hoặc chồng của người đã chết chưa kết 

hôn với người khác. Nếu họ có yêu cầu xác định phần di sản mà họ được hưởng thì Toà 

án thụ lý để giải quyết. Trong trường hợp này, nếu họ không được miễn nộp tiền tạm ứng 

án phí, miễn án phí thì họ phải nộp tiền tạm ứng án phí như đối với vụ án không có giá 

ngạch. 

c. Toà án thụ lý yêu cầu chia di sản thừa kế đối với trường hợp được nêu tại điểm a mục 4 

này khi thuộc một trong các trường hợp sau đây: 

c.1. Hết thời hạn do Toà án xác định; 

c.2. Bên còn sống đã kết hôn với người khác. 

Trong trường hợp này, nếu đương sự không được miễn nộp tiền tạm ứng án phí, miễn án 

phí thì họ phải nộp tiền tạm ứng án phí, nộp án phí như đối với vụ án có giá ngạch.  

5. Xác định cha, mẹ, con (Điều 63, Điều 64) 

a. Theo quy định tại khoản 1 Điều 63, thì về nguyên tắc trong các trường hợp sau đây 

phải coi là con chung của vợ chồng: 

- Con sinh ra sau khi đã tổ chức đăng ký kết hôn cho đến trước khi chấm dứt quan hệ hôn 

nhân do Toà án công nhận hoặc quyết định theo yêu cầu của vợ hoặc chồng hoặc của cả 

hai vợ chồng; 

- Con sinh ra sau khi chấm dứt quan hệ hôn nhân do Toà án công nhận hoặc quyết định 

theo yêu cầu của vợ hoặc chồng hoặc cả hai vợ chồng, nhưng người vợ đã có thai trong 

thời kỳ hôn nhân (trong thời kỳ từ khi đã tổ chức đăng ký kết hôn cho đến trước khi chấm 

dứt quan hệ hôn nhân). 

- Con sinh ra trước ngày đăng ký kết hôn (ngày tổ chức đăng ký kết hôn) nhưng được cả 

vợ và chồng thừa nhận. 

b. Theo quy định tại khoản 2 Điều 63 và Điều 64, khi có người yêu cầu Toà án xác định 

một người nào đó là con của họ hay không phải là con của họ thì phải có chứng cứ; do đó 

về nguyên tắc người có yêu cầu phải cung cấp chứng cứ. Trong trường hợp cần thiết thì 

phải giám định gien. Người có yêu cầu giám định gien phải nộp lệ phí giám định gien. 

6. Quyền yêu cầu Toà án giải quyết việc ly hôn (Điều 85) 

Theo quy định tại Điều 85 thì vợ, chồng hoặc cả hai người có quyền yêu cầu Toà án giải 

quyết việc ly hôn. Tuy nhiên, người chồng không có quyền yêu cầu xin ly hôn khi vợ 

đang có thai hoặc đang nuôi con dưới 12 tháng tuổi. Luật chỉ quy định "vợ đang có thai 

hoặc đang nuôi con dưới 12 tháng tuổi"; do đó, khi người vợ đang thuộc một trong các 
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trường hợp này (không phân biệt người vợ có thai với ai hoặc bố của đứa trẻ dưới 12 

tháng tuổi là ai), mà người chồng có yêu cầu xin ly hôn, thì giải quyết như sau: 

a. Trong trường hợp chưa thụ lý vụ án thì Toà án áp dụng điểm 1 Điều 36 Pháp lệnh thủ 

tục giải quyết các vụ án dân sự trả lại đơn kiện cho người nộp đơn. 

b. Trong trường hợp đã thụ lý vụ án thì Toà án cần giải thích cho người nộp đơn biết là họ 

chưa có quyền yêu cầu xin ly hôn. Nếu người nộp đơn rút đơn yêu cầu xin ly hôn thì Toà 

án áp dụng điểm 2 Điều 46 Pháp lệnh thủ tục giải quyết các vụ án dân sự ra quyết định 

đình chỉ việc giải quyết vụ án. Nếu người nộp đơn không rút đơn yêu cầu xin ly hôn thì 

Toà án tiến hành giải quyết vụ án theo thủ tục chung và quyết định bác yêu cầu xin ly hôn 

của họ. 

7. Hoà giải tại Toà án (Điều 88) 

Theo quy định tại Điều 88 thì sau khi đã thụ lý đơn yêu cầu ly hôn, Toà án tiến hành hoà 

giải theo quy định của pháp luật về tố tụng dân sự; do đó, Toà án phải tiến hành hoà giải 

theo đúng hướng dẫn tại mục II Nghị quyết số 3/HĐTP ngày 19/10/1990 của Hội đồng 

Thẩm phán Toà án nhân dân tối cao "Hướng dẫn áp dụng một số quy định của Pháp lệnh 

thủ tục giải quyết các vụ án dân sự" (xem Cuốn các văn bản về hình sự, dân sự và tố tụng; 

tập 2; Toà án nhân dân tối cao xuất bản năm 1992; tr 292, 293). 

8. Căn cứ cho ly hôn (Điều 89) 

a. Theo quy định tại khoản 1 Điều 89 thì Toà án quyết định cho ly hôn nếu xét thấy tình 

trạng trầm trọng, đời sống chung không thể kéo dài được, mục đích của hôn nhân không 

đạt được. 

a.1. Được coi là tình trạng của vợ chồng trầm trọng khi: 

- Vợ, chồng không thương yêu, quý trọng, chăm sóc, giúp đỡ nhau như người nào chỉ biết 

bổn phận người đó, bỏ mặc người vợ hoặc người chồng muốn sống ra sao thì sống, đã 

được bà con thân thích của họ hoặc cơ quan, tổ chức, nhắc nhở, hoà giải nhiều lần. 

- Vợ hoặc chồng luôn có hành vi ngược đãi, hành hạ nhau, như thường xuyên đánh đập, 

hoặc có hành vi khác xúc phạm đến danh dự, nhân phẩm và uy tín của nhau, đã được bà 

con thân thích của họ hoặc cơ quan, tổ chức, đoàn thể nhắc nhở, hoà giải nhiều lần. 

- Vợ chồng không chung thuỷ với nhau như có quan hệ ngoại tình, đã được người vợ hoặc 

người chồng hoặc bà con thân thích của họ hoặc cơ quan, tổ chức, nhắc nhở, khuyên bảo 

nhưng vẫn tiếp tục có quan hệ ngoại tình; 

a.2. Để có cơ sở nhận định đời sống chung của vợ chồng không thể kéo dài được, thì phải 

căn cứ vào tình trạng hiện tại của vợ chồng đã đến mức trầm trọng như hướng dẫn tại 

điểm a.1 mục 8 này. Nếu thực tế cho thấy đã được nhắc nhở, hoà giải nhiều lần, nhưng 

vẫn tiếp tục có quan hệ ngoại tình hoặc vẫn tiếp tục sống ly thân, bỏ mặc nhau hoặc vẫn 

tiếp tục có hành vi ngược đãi hành hạ, xúc phạm nhau, thì có căn cứ để nhận định rằng 

đời sống chung của vợ chồng không thể kéo dài được. 

a.3. Mục đích của hôn nhân không đạt được là không có tình nghĩa vợ chồng; không bình 

đẳng về nghĩa vụ và quyền giữa vợ, chồng; không tôn trọng danh dự, nhân phẩm, uy tín 
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của vợ, chồng; không tôn trọng quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo của vợ, chồng; không 

giúp đỡ, tạo điều kiện cho nhau phát triển mọi mặt. 

b. Theo quy định tại khoản 2 Điều 89 thì: "trong trường hợp vợ hoặc chồng của người bị 

Toà án tuyên bố mất tích xin ly hôn thì Toà án giải quyết cho ly hôn". Thực tiễn cho thấy 

có thể xảy ra hai trường hợp như sau: 

b.1. Người vợ hoặc người chồng đồng thời yêu cầu Toà án tuyên bố người chồng hoặc 

người vợ của mình mất tích và yêu cầu Toà án giải quyết cho ly hôn. Trong trường hợp 

này nếu Toà án tuyên bố người đó mất tích thì giải quyết cho ly hôn; nếu Toà án thấy 

chưa đủ điều kiện tuyên bố người đó mất tích thì bác các yêu cầu của người vợ hoặc 

người chồng. 

b.2. Người vợ hoặc người chồng đã bị Toà án tuyên bố mất tích theo yêu cầu của người 

có quyền, lợi ích liên quan. Sau khi bản án của Toà án tuyên bố người vợ hoặc người 

chồng mất tích đã có hiệu lực pháp luật thì người chồng hoặc người vợ của người đó có 

yêu cầu xin ly hôn với người đó. Trong trường hợp này Toà án giải quyết cho ly hôn. 

b.3. Khi Toà án giải quyết cho ly hôn với người tuyên bố mất tích thì cần chú ý giải quyết 

việc quản lý tài sản của người bị tuyên bố mất tích theo đúng quy định tại Điều 89 Bộ luật 

dân sự. 

9. Thuận tình ly hôn (Điều 90) 

a. Trong trường hợp vợ chồng cùng yêu cầu xin ly hôn thì Toà án vẫn phải tiến hành hoà 

giải. Trong trường hợp Toà án hoà giải không thành thì Toà án lập biên bản về việc tự 

nguyện ly hôn và hoà giải đoàn tụ không thành. Trong thời hạn 15 ngày, kể từ ngày lập 

biên bản nếu vợ hoặc chồng hoặc cả hai vợ chồng không có sự thay đổi ý kiến cũng như 

Viện Kiểm sát không có phản đối sự thoả thuận đó, thì Toà án ra quyết định công nhận 

thuận tình ly hôn mà không phải mở phiên toà khi có đầy đủ các điều kiện sau đây: 

- Hai bên thật sự tự nguyện ly hôn; 

- Hai bên đã thoả thuận được với nhau về việc chia hoặc không chia tài sản, việc trông 

nom, nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục con; 

- Sự thoả thuận của hai bên về tài sản và con trong từng trường hợp cụ thể này là bảo đảm 

quyền lợi chính đáng của vợ và con. 

Quyết định công nhận thuận tình ly hôn có hiệu lực pháp luật ngay, các bên không có 

quyền kháng cáo, Viện Kiểm sát không có quyền kháng nghị theo trình tự phúc thẩm. 

b. Trong trường hợp hoà giải tại Toà án mà thiếu một trong các điều kiện được nêu tại 

điểm a mục này thì Toà án lập biên bản về việc hoà giải đoàn tụ không thành về những 

vấn đề hai bên không thoả thuận được hoặc có thoả thuận nhưng không bảo đảm quyền 

lợi chính đáng của vợ và con, đồng thời tiến hành mở phiên toà xét xử vụ án ly hôn theo 

thủ tục chung. 

10. Ly hôn theo yêu cầu của một bên (Điều 91) 

a. Khi một bên vợ hoặc chồng yêu cầu ly hôn thì Toà án phải tiến hành hoà giải. Nếu hoà 

giải đoàn tụ thành mà người yêu cầu xin ly hôn rút đơn yêu cầu xin ly hôn thì Toà án áp 
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dụng điểm 2 Điều 46 Pháp lệnh Thủ tục giải quyết các vụ án dân sự ra quyết định đình chỉ 

việc giải quyết vụ án. 

Nếu người xin ly hôn không rút đơn yêu cầu xin ly hôn thì Toà án lập biên bản hoà giải 

đoàn tụ thành. Sau 15 ngày, kể từ ngày lập biên bản, nếu vợ hoặc chồng hoặc cả hai vợ 

chồng không có sự thay đổi ý kiến cũng như Viện Kiểm sát không phản đối thì Toà án ra 

quyết định công nhận hoà giải đoàn tụ thành. Quyết định công nhận hoà giải đoàn tụ 

thành có hiệu lực pháp luật ngay và các đương sự không có quyền kháng cáo, Viện Kiểm 

sát không có quyền kháng nghị theo trình tự phúc thẩm. 

b. Trong trường hợp hoà giải đoàn tụ không thành thì Toà án lập biên bản hoà giải đoàn tụ 

không thành, đồng thời tiến hành mở phiên toà xét xử vụ án ly hôn theo thủ tục chung. 

c. Cần chú ý là tuy pháp luật tố tụng chưa quy định, nhưng đối với người có đơn yêu cầu 

xin ly hôn mà bị Toà án bác đơn xin ly hôn thì sau một năm, kể từ ngày bản án, quyết 

định của Toà án bác đơn xin ly hôn có hiệu lực pháp luật, người đó mới lại được yêu cầu 

Toà án giải quyết việc xin ly hôn. 

11. Việc trông nom, chăm sóc, giáo dục, nuôi dưỡng con sau khi ly hôn (Điều 92). 

Khi áp dụng quy định tại Điều 92 cần chú ý một số điểm sau đây: 

a. Theo quy định tại khoản 1 Điều 92 thì người không trực tiếp nuôi con có nghĩa vụ cấp 

dưỡng nuôi con. Đây là nghĩa vụ của cha, mẹ; do đó, không phân biệt người trực tiếp nuôi 

con có khả năng kinh tế hay không, người không trực tiếp nuôi con vẫn phải có nghĩa vụ 

cấp dưỡng nuôi con. 

Trong trường hợp người trực tiếp nuôi con không yêu cầu người không trực tiếp nuôi con 

cấp dưỡng vì lý do nào đó thì Toà án cần giải thích cho họ hiểu rằng việc yêu cầu cấp 

dưỡng nuôi con là quyền lợi của con để họ biết nhằm bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của 

con. Nếu xét thấy việc họ không yêu cầu cấp dưỡng là tự nguyện, họ có đầy đủ khả năng, 

điều kiện nuôi dưỡng con thì Toà án không buộc bên kia phải cấp dưỡng nuôi con. 

b. Tiền cấp dưỡng nuôi con bao gồm những chi phí tối thiểu cho việc nuôi dưỡng và học 

hành của con và do các bên thoả thuận. Trong trường hợp các bên không thoả thuận được 

thì tuỳ vào từng trường hợp cụ thể, vào khả năng của mỗi bên mà quyết định mức cấp 

dưỡng nuôi con cho hợp lý. 

c. Về phương thức cấp dưỡng do các bên thoả thuận định kỳ hàng tháng, hàng quý, nửa 

năm, hàng năm hoặc một lần. Trong trường hợp các bên không thoả thuận được thì Toà 

án quyết định phương thức cấp dưỡng định kỳ hàng tháng. 

d. Trong trường hợp vợ, chồng không thoả thuận được về người trực tiếp nuôi con thì Toà 

án quyết định giao con cho một bên trực tiếp nuôi con căn cứ vào quyền lợi về mọi mặt 

của con, đặc biệt là các điều kiện cho sự phát triển về thể chất, bảo đảm việc học hành và 

các điều kiện cho sự phát triển tốt về tinh thần. Nếu con từ đủ chín tuổi trở lên, thì trước 

khi quyết định, Toà án phải hỏi ý kiến của người con đó về nguyện vọng được sống trực 

tiếp với ai. 

Về nguyên tắc, con dưới ba mươi sáu tháng tuổi được giao cho mẹ trực tiếp nuôi con, nếu 

các bên không có thoả thuận khác. 
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12. Chia tài sản của vợ chồng khi ly hôn (các Điều 95, 96, 97 và 98) 

Việc chia tài sản của vợ chồng khi ly hôn phải theo đúng các nguyên tắc được quy định 

tại Điều 95. Ngoài ra, tuỳ vào từng trường hợp cụ thể mà áp dụng các quy định tại Điều 

96, Điều 97, Điều 98 tương ứng. Tuy nhiên, cần chú ý: việc xác định giá trị khối tài sản 

chung của vợ chồng hoặc phần giá trị mà họ phải thanh toán, họ được hưởng là căn cứ 

vào giá giao dịch thực tế tại địa phương vào thời điểm xét xử. 

13. Hiệu lực thi hành của Nghị quyết 

Nghị quyết này đã được Hội đồng thẩm phán Toà án nhân dân tối cao thông qua ngày 23 

tháng 12 năm 2000 và có hiệu lực thi hành từ ngày 10 tháng 1 năm 2001. 

Nghị quyết này thay thế Nghị quyết số 01/NQ-HĐTP ngày 20/1/1988 của Hội đồng Thẩm 

phán Toà án nhân dân tối cao hướng dẫn áp dụng một số quy định của Luật hôn nhân và 

gia đình (năm 1986). 

Những hướng dẫn khác của Toà án nhân dân tối cao trái với các hướng dẫn trong Nghị 

quyết này đều bãi bỏ. 

 

  HỘI ĐỒNG THẨM PHÁN TOÀ ÁN 

NHÂN DÂN TỐI CAO 

CHÁNH ÁN 

 

 

 

 

Trịnh Hồng Dương 
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HỘI ĐỒNG THẨM PHÁN TOÀ ÁN
NHÂN DÂN TỐI CAO

********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

********

Số: 01/2003/NQ-HĐTP Hà Nội, ngày 16 tháng 4 năm 2003

NGHỊ QUYẾT
Hướng dẫn áp dụng pháp luật trong việc giải quyết một số loại tranh chấp

dân sự, hôn nhân và gia đình

HỘI ĐỒNG THẨM PHÁN TOÀ ÁN NHÂN DÂN TỐI CAO 

Căn cứ vào Luật tổ chức Toà án nhân dân;

Để áp dụng đúng và thống nhất các quy định của pháp luật trong việc giải
quyết các tranh chấp dân sự, hôn nhân và gia đình;

QUYẾT NGHỊ:

I. ĐỐI VỚI CÁC TRANH CHẤP HỢP ĐỒNG DÂN SỰ

1. Tranh chấp hợp đồng dân sự có đặt cọc

Theo quy định tại Điều 130 Bộ luật Dân sự (sau đây viết tắt là BLDS) thì
thoả thuận về đặt cọc là một giao dịch dân sự; do đó, việc đặt cọc chỉ có hiệu lực
khi có đủ các điều kiện quy định tại Điều 131 BLDS và phải được lập thành văn
bản (có thể lập thành văn bản riêng hoặc ghi trong hợp đồng chính).

Trong trường hợp có tranh chấp về đặt cọc mà các bên không có thoả thuận
khác về việc xử lý đặt cọc, thì việc xử lý được thực hiện như sau:

a. Trong trường hợp đặt cọc chỉ để bảo đảm cho việc giao kết hợp đồng
hoặc chỉ để bảo đảm cho việc thực hiện hợp đồng hoặc vừa để bảo đảm cho việc
giao kết hợp đồng vừa để bảo đảm cho việc thực hiện hợp đồng thì bên nào có
lỗi làm cho hợp đồng không được giao kết hoặc không được thực hiện hoặc bị
vô hiệu, thì phải chịu phạt cọc theo quy định tại khoản 2 Điều 363 BLDS.

b. Trong trường hợp đặt cọc chỉ để bảo đảm cho việc giao kết hợp đồng,
nếu trong quá trình thực hiện hợp đồng mới có sự vi phạm làm cho hợp đồng
không được thực hiện hoặc mới phát hiện hợp đồng bị vô hiệu thì không phạt
cọc. Việc giải quyết tranh chấp về vi phạm hợp đồng hoặc xử lý hợp đồng vô
hiệu được thực hiện theo thủ tục chung.

c. Trong trường hợp các bên có thoả thuận hoặc pháp luật có quy định điều
kiện nếu đặt cọc bị vô hiệu là hợp đồng cũng bị vô hiệu, thì hợp đồng đương
nhiên bị vô hiệu khi đặt cọc đó bị vô hiệu. Việc xử lý đặt cọc bị vô hiệu và hợp
đồng bị vô hiệu được thực hiện theo quy định tại Điều 146 BLDS.

Ví dụ: A và B giao kết hợp đồng mua bán nhà. Khi giao kết hai bên thoả
thuận B (bên mua) phải giao cho A (bên bán) một chiếc xe ô tô thể thao để đặt
cọc bảo đảm cho việc giao kết và thực hiện hợp đồng mua bán nhà ở với điều
kiện khi hợp đồng mua bán nhà ở được giao kết và thực hiện thì chiếc xe ô tô
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thể thao đó phải được trừ vào tiền mua bán nhà và nếu A không nhận được chiếc
xe ô tô đó do việc đặt cọc bị vô hiệu thì hợp đồng cũng bị vô hiệu.

Khi bắt đầu thực hiện hợp đồng thì phát hiện chiếc xe ô tô đó là của ông C
(bố B) và ông C không đồng ý cho B lấy chiếc xe ô tô đó trừ vào tiền mua nhà,
có nghĩa là việc đặt cọc bị vô hiệu và do đó trong trường hợp này hợp đồng mua
bán nhà cũng bị vô hiệu.

d. Trong các trường hợp được hướng dẫn tại các điểm a và c mục 1 này,
nếu cả hai bên cùng có lỗi hoặc trong trường hợp có sự kiện bất khả kháng hoặc
có trở ngại khách quan thì không phạt cọc.

2. Tranh chấp hợp đồng mua bán nhà ở

2.1. Điều kiện để công nhận hợp đồng mua bán nhà ở

Theo quy định tại Điều 131 và Điều 443 BLDS thì Toà án chỉ công nhận
hợp đồng mua bán nhà ở khi hợp đồng mua bán nhà ở có đủ bốn điều kiện sau
đây:

a. Những người tham gia giao kết hợp đồng mua bán nhà ở phải có năng
lực hành vi dân sự;

b. Mục đích và nội dung của hợp đồng mua bán nhà ở không trái pháp luật,
đạo đức xã hội;

c. Những người tham gia giao kết hợp đồng mua bán nhà ở hoàn toàn tự
nguyện;

d. Hợp đồng mua bán nhà ở phải được lập thành văn bản, có chứng nhận
của Công chứng hoặc chứng thực của Uỷ ban nhân dân có thẩm quyền theo quy
định của pháp luật về công chứng, chứng thực tại thời điểm giao kết hợp đồng.

Cần chú ý là đối với các tranh chấp giao dịch dân sự về nhà ở nói chung
(trong đó có hợp đồng mua bán nhà ở) được xác lập trước ngày 01/7/1991 thì áp
dụng  Nghị  quyết  số  58/1998/NQ-UBTVQH10  ngày  20/8/1998  của  Uỷ  ban
thường vụ Quốc hội "về giao dịch dân sự về nhà ở được xác lập trước ngày
01/7/1991" và hướng dẫn tại Thông tư liên tịch số 01/1999/TTLT-TANDTC-
VKSNDTC ngày 25/01/1999 của Toà án nhân dân tối cao, Viện kiểm sát nhân
dân tối cao hướng dẫn áp dụng một số quy định của Nghị quyết này để giải
quyết.

2.2. Giải quyết một số trường hợp cụ thể của hợp đồng mua bán nhà ở vô
hiệu

a. Hợp đồng mua bán nhà ở vi phạm các điều kiện được hướng dẫn tại các
điểm a, b và c tiểu mục 2.1 mục 2 này.

Khi hợp đồng mua bán nhà ở vi phạm một trong các điều kiện trên, thì tuỳ
từng trường hợp Toà án áp dụng quy định của điều luật tương ứng từ Điều 136
đến Điều 138, từ Điều 140 đến Điều 145 và Điều 146 BLDS để tuyên bố hợp
đồng mua bán nhà ở vô hiệu và xử lý hậu quả của hợp đồng mua bán nhà ở vô
hiệu.
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b. Hợp đồng mua bán nhà ở vi phạm điều kiện được hướng dẫn tại điểm d
tiểu mục 2.1 mục 2 này.

Đối với hợp đồng mua bán nhà ở vô hiệu do không tuân thủ điều kiện về
hình thức của hợp đồng, khi có tranh chấp và theo yêu cầu của một hoặc các bên
Toà án áp dụng Điều 139 BLDS để ra quyết định buộc một hoặc các bên phải
đến cơ quan nhà nước có thẩm quyền trong thời hạn một tháng, kể từ ngày Toà
án ra quyết định thực hiện các thủ tục để hoàn thiện về hình thức của hợp đồng.
Nếu có một bên đương sự vắng mặt thì thời hạn này tính từ ngày bên đương sự
vắng mặt nhận được quyết định của Toà án.

Trong trường hợp có sự kiện bất khả kháng hoặc có trở ngại khách quan,
thì thời gian có sự kiện bất khả kháng hoặc có trở ngại khách quan không tính
vào thời hạn một tháng đó. Quá thời hạn một tháng mà họ không đến cơ quan
nhà nước có thẩm quyền để thực hiện các thủ tục để hoàn thiện về hình thức của
hợp đồng thì Toà án tuyên bố hợp đồng vô hiệu. Bên có lỗi làm cho hợp đồng bị
vô hiệu do vi phạm điều kiện về hình thức vì không thực hiện theo quyết định
của Toà án thì phải bồi thường thiệt hại theo quy định tại Điều 146 BLDS.

2.3. Thời hạn yêu cầu Toà án tuyên bố hợp đồng mua bán nhà ở vô hiệu 

Thời hạn yêu cầu Toà án tuyên bố hợp đồng mua bán nhà ở vô hiệu được
quy định tại Điều 145 BLDS. Tuy nhiên cần lưu ý đối với trường hợp hợp đồng
mua bán nhà ở vô hiệu được quy định tại các điều từ Điều 140 đến Điều 143
BLDS thì thời hạn một năm được tính từ ngày hợp đồng mua bán nhà ở được
chứng nhận công chứng, chứng thực�

2.4. Giải quyết hậu quả của hợp đồng mua bán nhà ở vô hiệu

a. Xác định lỗi 

Khi tuyên bố hợp đồng mua bán nhà ở vô hiệu, thì về nguyên tắc chung khi
giải quyết hậu quả của hợp đồng vô hiệu Toà án buộc bên mua trả lại nhà ở cho
bên bán; bên bán nhận lại nhà ở và trả lại những gì đã nhận cho bên mua nhà.
Tuy nhiên, theo quy định tại khoản 2 Điều 146 BLDS bên có lỗi làm cho hợp
đồng mua bán nhà ở vô hiệu mà gây thiệt hại thì phải bồi thường thiệt hại cho
bên kia; do đó, việc xác định lỗi của một hoặc các bên như sau: 

a.1. Một bên bị coi là có lỗi nếu bên đó có hành vi làm cho bên kia nhầm
tưởng là có đầy đủ điều kiện để mua nhà ở hoặc bán nhà ở là hợp pháp.

Ví dụ về trường hợp bên bán bị coi là có lỗi: Bên bán bị coi là có lỗi nếu
làm cho bên mua tin tưởng là bên bán có quyền sở hữu nhà ở, quyền sử dụng đất
ở hoặc có hành vi gian dối để được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp giấy
chứng nhận quyền sở hữu nhà ở, quyền sử dụng đất ở và sử dụng các giấy tờ này
làm bằng chứng để cho bên mua tin và giao kết hợp đồng mua bán nhà ở đó.

Ví dụ về trường hợp bên mua bị coi là có lỗi: Bên mua bị coi là có lỗi nếu
có hành vi gian dối làm cho bên bán tin tưởng là tài sản đặt cọc, tài sản để thực
hiện nghĩa vụ thuộc quyền sở hữu của bên mua nên đã giao kết hoặc giao nhà ở
cho bên mua.
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a.2. Đối với hợp đồng mua bán nhà ở vô hiệu theo quy định tại các điều
140, 141, 142 và 143 BLDS, thì áp dụng quy định của điều luật tương ứng để
xác định lỗi của bên bán hoặc lỗi của bên mua. 

a.3. Trường hợp hợp đồng mua bán nhà ở vô hiệu do lỗi của hai bên, trừ
trường hợp quy định tại Điều 137 BLDS, thì Toà án phải xác định mức độ lỗi
của mỗi bên để xác định trách nhiệm bồi thường thiệt hại tương ứng với mức độ
lỗi của mỗi bên.

b. Xác định trách nhiệm bồi thường thiệt hại 

b.1. Nếu các bên đều có lỗi tương đương nhau làm cho hợp đồng mua bán
nhà ở vô hiệu, thì mỗi bên chịu trách nhiệm 1/2 giá trị thiệt hại; nếu mức độ lỗi
của họ không tương đương nhau, thì trách nhiệm bồi thường thiệt hại được xác
định theo mức độ lỗi của mỗi bên.

b.2. Nếu bên mua có lỗi làm cho hợp đồng mua bán nhà ở vô hiệu, thì bên
bán chỉ phải trả cho bên mua số tiền đã nhận và bên mua phải giao lại nhà cho
bên bán (nếu đã nhận); nếu bên mua có lỗi làm cho nhà ở bị hư hỏng hoặc tháo
dỡ thì phải bồi thường khoản tiền do bên bán phải bỏ ra để sửa chữa, khôi phục
lại tình trạng ban đầu do bên mua làm hư hỏng hoặc tháo dỡ nhà. Trong trường
hợp giá nhà giảm mà bên bán bị thiệt hại thì bên mua phải bồi thường cho bên
bán khoản tiền chênh lệch giá được xác định theo cách thức hướng dẫn tại điểm
c tiểu mục 2.4 mục 2 này.

b.3. Nếu bên bán có lỗi làm cho hợp đồng mua bán nhà ở bị vô hiệu, thì
bên bán phải trả cho bên mua số tiền đã nhận và bên mua phải giao lại nhà cho
bên bán (nếu đã nhận). Trong trường hợp có sự chênh lệch giá nhà mà bên mua
bị thiệt hại thì bên bán phải bồi thường khoản tiền chênh lệch giá được xác định
theo cách thức hướng dẫn tại điểm c tiểu mục 2.4 mục 2 này.

Khoản tiền chênh lệch được tính theo tỷ lệ số tiền bên mua nhà đã trả.

b.4. Nếu trong thời gian quản lý, bên mua đã cải tạo, sửa chữa nhà làm tăng
giá trị nhà gắn liền với giá trị quyền sử dụng đất thì khi nhận lại nhà bên bán
phải thanh toán cho bên mua phần giá trị tăng thêm đó, trừ trường hợp bên bán
có phản đối hoặc cơ quan có thẩm quyền không cho phép mà bên mua vẫn cố
tình cải tạo, sửa chữa.

c. Xác định thiệt hại 

c.1. Khi tuyên bố hợp đồng mua bán nhà ở vô hiệu thì Toà án cần xác định
thiệt hại gồm:

Khoản tiền mà bên bán phải bỏ ra để sửa chữa, khôi phục lại tình trạng ban
đầu của nhà ở do bên mua đã tháo dỡ hoặc làm hư hỏng; khoản tiền mà bên mua
đã đầu tư để cải tạo, sửa chữa nhà làm tăng giá trị nhà gắn liền với giá trị quyền
sử dụng đất. Trong trường hợp hợp đồng mua bán nhà ở không có đặt cọc và các
bên không có thoả thuận khác về việc áp dụng biện pháp phạt vi phạm hợp đồng
và bồi thường thiệt hại quy định tại Điều 379 BLDS để bảo đảm thực hiện hợp
đồng, thì thiệt hại còn bao gồm khoản tiền chênh lệch giữa giá nhà gắn liền với
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giá trị quyền sử dụng đất do các bên thoả thuận với giá nhà gắn liền với giá trị
quyền sử dụng đất tại thời điểm xét xử sơ thẩm hoặc các thiệt hại khác, nếu có. 

c.2. Để xác định đúng các thiệt hại nói trên, Toà án phải tiến hành định giá
nhà gắn liền với giá trị quyền sử dụng đất và xác định thiệt hại về nhà ở như sau:

Nếu các đương sự không thoả thuận được về giá nhà, giá trị quyền sử dụng
đất và giá trị thiệt hại, thì Toà án yêu cầu cơ quan chuyên môn định giá hoặc ra
quyết định thành lập hội đồng định giá. Giá nhà và giá trị quyền sử dụng đất
được xác định theo giá thị trường chuyển nhượng tại địa phương nơi có nhà đất
đang tranh chấp đối với từng loại nhà, đất vào thời điểm xét xử sơ thẩm.

Tuy nhiên, trong trường hợp Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh có quy định giá đất
cụ thể phù hợp với giá chuyển nhượng quyền sử dụng đất theo giá thị trường tại
địa phương hoặc các Trung tâm giao dịch bất động sản hoạt động hợp pháp có
niêm yết giá giao dịch chuyển nhượng đất tại địa phương, thì Toà án có thể căn
cứ vào giá do Uỷ ban nhân dân quy định hoặc giá niêm yết của các Trung tâm
giao dịch để xác định giá nhà gắn liền với giá trị quyền sử dụng đất, mà không
nhất thiết phải thành lập Hội đồng định giá. 

c.3. Trách nhiệm chịu chi phí cho việc định giá như sau:

- Các đương sự phải chịu chi phí cho việc định giá tương ứng với phần
nghĩa vụ của họ.

- Trường hợp đương sự có yêu cầu định giá lại, thì người có yêu cầu phải
tạm ứng trước chi phí định giá, Toà án sẽ quyết định ai phải chịu chi phí định giá
tuỳ thuộc vào kết quả xét xử.

3. Giải quyết tranh chấp chuyển nhượng hợp đồng thuê nhà ở thuộc sở hữu
nhà nước 

3.1. Chuyển nhượng hợp đồng thuê nhà ở thuộc sở hữu nhà nước là việc
người có hợp đồng thuê nhà ở của Nhà nước do không có nhu cầu sử dụng hoặc
vì lý do nào đó nên đã chuyển nhượng lại hợp đồng thuê diện tích nhà ở đó cho
người khác. Người được thuê lại nhà ở đó phải trả cho người chuyển nhượng
một khoản tiền và được làm thủ tục đăng ký và ký hợp đồng thuê diện tích nhà ở
đó với cơ quan quản lý nhà đất.

3.2. Khi áp dụng Điều 131, khoản 1 Điều 200 và khoản 3 Điều 494 BLDS
để giải quyết loại tranh chấp này Toà án cần lưu ý:

a. Việc chuyển nhượng hợp đồng thuê nhà ở thuộc sở hữu nhà nước phải
được lập thành văn bản.

b. Nếu việc chuyển nhượng hợp đồng thuê nhà ở được cơ quan quản lý nhà
đất cho phép chuyển nhượng bằng văn bản (tại thời điểm ký kết hợp đồng, trước
phiên toà hoặc tại phiên toà) thì Toà án công nhận hợp đồng và buộc các bên
phải thực hiện nghĩa vụ theo thoả thuận.

c. Nếu việc chuyển nhượng hợp đồng thuê nhà ở không được cơ quan quản
lý nhà đất cho phép bằng văn bản (tại thời điểm ký kết hợp đồng, trước phiên
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toà hoặc tại phiên toà) thì Toà án tuyên hợp đồng vô hiệu và giải quyết hậu quả
của hợp đồng vô hiệu theo thủ tục chung.

d. Khi giải quyết loại tranh chấp này, thì tuỳ từng trường hợp cụ thể mà Toà
án yêu cầu cơ quan quản lý nhà đất tham gia tố tụng với tư cách người có quyền
lợi, nghĩa vụ liên quan.

II. ĐỐI VỚI CÁC TRANH CHẤP VỀ HÔN NHÂN VÀ GIA ĐÌNH

1. Thừa kế trong trường hợp chưa có đăng ký kết hôn

a. Trường hợp quan hệ vợ chồng được xác lập trước ngày 03/01/1987, nếu
có một bên chết trước, thì bên vợ hoặc chồng còn sống được hưởng di sản của
bên chết để lại theo quy định của pháp luật về thừa kế.

b. Trường hợp nam và nữ chung sống với nhau như vợ chồng từ ngày
03/01/1987 đến ngày 01/01/2001 mà có đủ điều kiện kết hôn theo quy định của
Luật hôn nhân và gia đình năm 2000 thì có nghĩa vụ đăng ký kết hôn trong thời
hạn hai năm, kể từ ngày 01/01/2001 đến ngày 01/01/2003; do đó cho đến trước
ngày 01/01/2003 mà có một bên vợ hoặc chồng chết trước thì bên chồng hoặc
vợ còn sống được hưởng di sản của bên chết để lại theo quy định của pháp luật
về thừa kế. Trong trường hợp sau ngày 01/01/2003 họ vẫn chưa đăng ký kết hôn
mà có một bên vợ hoặc chồng chết trước và có tranh chấp về thừa kế thì trong
khi chưa có quy định mới của cơ quan nhà nước có thẩm quyền, tuỳ từng trường
hợp mà Toà án xử lý như sau:

- Nếu chưa thụ lý vụ án thì không thụ lý;

- Nếu đã thụ lý vụ án và đang giải quyết thì ra quyết định tạm đình chỉ việc
giải quyết vụ án.

2. Ly hôn có yếu tố nước ngoài

2.1. Đối với trường hợp công dân Việt Nam ở trong nước xin ly hôn với
công dân Việt Nam đã đi ra nước ngoài

Khi giải quyết loại việc này, cần phân biệt như sau:

a. Đối với những trường hợp uỷ thác tư pháp không có kết quả vì lý do bị
đơn sống lưu vong, không có cơ quan nào quản lý, không có địa chỉ rõ ràng nên
không thể liên hệ với họ được, thì Toà án yêu cầu thân nhân của bị đơn đó gửi
cho họ lời khai của nguyên đơn và báo cho họ gửi về Toà án những lời khai hoặc
tài liệu cần thiết cho việc giải quyết vụ án. Sau khi có kết quả, Toà án có thể căn
cứ vào những lời khai và tài liệu đó để xét xử theo thủ tục chung.

b. Trường hợp bên đương sự là bị đơn đang ở nước ngoài không có địa chỉ,
không có tin tức hoặc giấu địa chỉ nên nguyên đơn ở trong nước không thể biết
địa chỉ, tin tức của họ, thì giải quyết như sau:

- Nếu bị đơn ở nước ngoài không có địa chỉ, không có tin tức gì về họ (kể
cả thân nhân của họ cũng không có địa chỉ, tin tức gì về họ), thì Toà án ra quyết
định tạm đình chỉ việc giải quyết vụ án theo quy định tại điểm c khoản 1 Điều
45 Pháp lệnh thủ tục giải quyết các vụ án dân sự và giải thích cho nguyên đơn
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biết họ có quyền khởi kiện yêu cầu Toà án cấp huyện nơi họ thường trú tuyên bố
bị đơn mất tích hoặc đã chết theo quy định của pháp luật về tuyên bố mất tích,
tuyên bố chết.

- Nếu thông qua thân nhân của họ mà biết rằng họ vẫn có liên hệ với thân
nhân ở trong nước, nhưng thân nhân của họ không cung cấp địa chỉ, tin tức của
bị đơn cho Toà án, cũng như không thực hiện yêu cầu của Toà án thông báo cho
bị đơn biết để gửi lời khai về cho Toà án, thì coi đây là trường hợp bị đơn cố tình
giấu địa chỉ, từ chối khai báo, từ chối cung cấp những tài liệu cần thiết. Nếu Toà
án đã yêu cầu đến lần thứ hai mà thân nhân của họ cũng không chịu cung cấp
địa chỉ, tin tức của bị đơn cho Toà án cũng như không chịu thực hiện yêu cầu
của Toà án thông báo cho bị đơn biết, thì Toà án đưa vụ án ra xét xử vắng mặt bị
đơn theo thủ tục chung. Sau khi xét xử Toà án cần gửi ngay cho thân nhân của bị
đơn bản sao bản án hoặc quyết định để những người này chuyển cho bị đơn,
đồng thời tiến hành niêm yết công khai bản sao bản án, quyết định tại trụ sở Uỷ
ban nhân dân cấp xã nơi bị đơn cư trú cuối cùng và nơi thân nhân của bị đơn cư
trú để đương sự có thể sử dụng quyền kháng cáo theo quy định của pháp luật tố
tụng.

2.2. Đối với trường hợp các bên đều là công dân Việt Nam kết hôn ở nước
ngoài theo pháp luật nước ngoài, nay họ về Việt Nam xin ly hôn.

Khi giải quyết loại việc này cần phân biệt như sau:

a. Đối với trường hợp các bên có giấy chứng nhận kết hôn do cơ quan có
thẩm quyền của nước đã ký kết với Việt Nam Hiệp định tương trợ tư pháp hoặc
đã được hợp pháp hoá lãnh sự theo quy định của pháp luật Việt Nam.

Theo quy định của  Nghị  định số  83/1998/NĐ-CP ngày 10/10/1998 của
Chính phủ về đăng ký hộ tịch (sau đây gọi tắt là Nghị định số 83) thì việc kết
hôn của đương sự cần được ghi chú vào sổ đăng ký; do đó, nếu việc kết hôn của
đương sự chưa được ghi chú vào sổ đăng ký thì Toà án yêu cầu đương sự làm
thủ tục ghi chú vào sổ đăng ký theo quy định của Nghị định số 83 rồi mới thụ lý
giải quyết việc ly hôn. Trong trường hợp đương sự không thực hiện yêu cầu của
Toà án làm thủ tục ghi chú vào sổ đăng ký mà vẫn có yêu cầu Toà án giải quyết,
thì Toà án không công nhận họ là vợ chồng; nếu có yêu cầu Toà án giải quyết về
con cái, tài sản thì Toà án giải quyết theo thủ tục chung. 

b. Đối với trường hợp các bên có giấy chứng nhận kết hôn do cơ quan có
thẩm quyền của nước chưa ký kết với Việt Nam Hiệp định tương trợ tư pháp cấp
và cũng chưa được hợp pháp hoá lãnh sự theo quy định của pháp luật Việt Nam.

Theo quy định của Nghị định số 83 thì trong trường hợp này giấy đăng ký
kết hôn phải được hợp pháp hoá lãnh sự và việc kết hôn cần được ghi chú vào sổ
đăng ký; do đó, nếu giấy đăng ký kết hôn của họ chưa được hợp pháp hoá lãnh
sự, việc kết hôn của họ chưa được ghi chú vào sổ đăng ký, thì Toà án yêu cầu
đương sự hoàn tất thủ tục hợp pháp hoá lãnh sự và làm thủ tục ghi chú vào sổ
đăng ký rồi mới thụ lý giải quyết. Trong trường hợp đương sự không thực hiện
các thủ tục đó mà vẫn có yêu cầu Toà án giải quyết, thì Toà án không công nhận
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họ là vợ chồng; nếu có yêu cầu Toà án giải quyết về con cái, tài sản thì Toà án
giải quyết theo thủ tục chung.

2.3. Đối với trường hợp người Việt Nam ở nước ngoài kết hôn với người
nước ngoài mà việc kết hôn đó được công nhận tại Việt Nam, nay người Việt
Nam về nước và người nước ngoài xin ly hôn

a. Trong trường hợp người nước ngoài đang ở nước ngoài xin ly hôn người
Việt Nam mà người Việt Nam còn quốc tịch Việt Nam và đang cư trú tại Việt
Nam, thì Toà án thụ lý giải quyết nhưng việc áp dụng pháp luật để giải quyết cần
phân biệt như sau:

- Nếu người nước ngoài là công dân của nước mà Việt Nam đã ký Hiệp
định tương trợ tư pháp với nước đó mà trong Hiệp định tương trợ tư pháp đó có
quy định khác với Luật hôn nhân và gia đình năm 2000 thì áp dụng quy định của
Hiệp định tương trợ tư pháp để giải quyết; nếu không có quy định khác thì áp
dụng Luật hôn nhân và gia đình năm 2000 để giải quyết.

- Nếu người nước ngoài là công dân của nước mà Việt Nam chưa ký Hiệp
định tương trợ tư pháp với nước đó thì áp dụng quy định của Luật hôn nhân và
gia đình năm 2000 để giải quyết.

- Việc giải quyết tài sản là bất động sản ở nước ngoài khi ly hôn tuân theo
pháp luật của nước nơi có bất động sản đó.

b. Trong trường hợp người Việt Nam không còn quốc tịch Việt Nam mặc
dù vẫn đang cư trú tại Việt Nam thì Toà án không thụ lý giải quyết vì việc này
không thuộc thẩm quyền giải quyết của Toà án. 

2.4. Đối với trường hợp công dân Việt Nam ở trong nước xin ly hôn với
người nước ngoài đang cư trú ở nước ngoài

Công dân Việt  Nam kết  hôn với  người  nước ngoài,  nhưng người  nước
ngoài đã về nước mà không còn liên hệ với công dân Việt Nam, nay công dân
Việt Nam xin ly hôn, thì Toà án thụ lý giải quyết.

Theo quy định tại Điều 18 Luật hôn nhân và gia đình năm 2000 thì vợ
chồng có nghĩa vụ chăm sóc giúp đỡ nhau, cùng xây dựng gia đình hạnh phúc;
do đó, nếu người nước ngoài bỏ về nước không thực hiện nghĩa vụ vợ chồng
theo quy định, thời gian không có tin tức cho vợ hoặc chồng là công dân Việt
Nam từ một năm trở lên mà đương sự, thân nhân của họ và các cơ quan có thẩm
quyền (cơ quan ngoại giao của Việt Nam ở nước họ, các cơ quan có thẩm quyền
mà người đó là công dân), sau khi đã điều tra xác minh địa chỉ của họ theo thủ
tục xuất nhập cảnh, địa chỉ mà họ khai khi đăng ký kết hôn theo giấy đăng ký
kết hôn... nhưng cũng không biết tin tức, địa chỉ của họ, thì được coi là trường
hợp bị đơn cố tình giấu địa chỉ và xử cho ly hôn.

III. HIỆU LỰC THI HÀNH CỦA NGHỊ QUYẾT

1. Nghị quyết này được Hội đồng thẩm phán Toà án nhân dân tối cao thông
qua ngày 16 tháng 4 năm 2003 và có hiệu lực thi hành sau mười lăm ngày, kể từ
ngày đăng Công báo.
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Những hướng dẫn của Toà án nhân dân tối cao được ban hành trước ngày
Nghị quyết này có hiệu lực về các vấn đề được hướng dẫn trong Nghị quyết này
đều bãi bỏ.

2. Đối với những vụ án dân sự, hôn nhân và gia đình mà Toà án đã thụ lý
nhưng chưa xét xử sơ thẩm, xét xử phúc thẩm hoặc xét xử giám đốc thẩm, tái
thẩm thì áp dụng Nghị quyết này để giải quyết.

3. Đối với các bản án, quyết định dân sự, hôn nhân và gia đình của Toà án
đã có hiệu lực pháp luật trước ngày Nghị quyết này có hiệu lực thi hành thì
không áp dụng Nghị quyết này để kháng nghị theo thủ tục giám đốc thẩm hoặc
tái thấm, trừ trường hợp việc kháng nghị bản án, quyết định có những căn cứ
khác.

 

 TM. HỘI ĐỒNG THẨM PHÁN TÒA
ÁN NHÂN DÂN TỐI CAO

CHÁNH ÁN 

(Đã ký)

Nguyễn Văn Hiện 
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HỘI ĐỒNG THẨM PHÁN TOÀ
ÁN NHÂN DÂN TỐI CAO

********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

********
Số: 04/2003/NQ-HĐTP Hà Nội, ngày 27 tháng 5 năm 2003

NGHỊ QUYẾT
Hướng dẫn áp dụng một số quy định của pháp luật 

trong việc giải quyết các vụ án kinh tế

HỘI ĐỒNG THẨM PHÁN TOÀ ÁN NHÂN DÂN TỐI CAO

Căn cứ vào Luật tổ chức Toà án nhân dân;

Để áp dụng đúng và thống nhất các quy định của pháp luật trong việc giải
quyết các vụ án kinh tế, nhằm bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của đương sự,
phù hợp với thực tiễn sản xuất kinh doanh trọng điều kiện hiện nay; 

Sau khi có ý kiến thống nhất của Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối
cao và Bộ trưởng Bộ Tư pháp;

QUYẾT NGHỊ:

I. VIỆC XÁC ĐỊNH HỢP ĐỒNG KINH TẾ VÔ HIỆU

1. Theo quy định tại điểm b khoản 1 Điều 8 Pháp lệnh Hợp đồng kinh tế
(sau đây viết tắt là Pháp lệnh HĐKT) thì hợp đồng kinh tế bị coi là vô hiệu toàn
bộ khi "một trong các bên ký kết hợp đồng kinh tế không có đăng ký kinh doanh
theo quy định của pháp luật để thực hiện công việc đã thoả thuận trong hợp
đồng". Khi áp dụng quy định này cần phân biệt như sau: 

a. Nếu khi ký kết hợp đổng kinh tế một trong các bên chưa có đăng ký kinh
doanh mà trong quá trình thực hiện hợp đồng kinh tế giữa các bên có phát sinh
tranh chấp và đến trước thời điểm phát sinh tranh chấp, bên chưa có đăng ký
kinh doanh khi ký kết hợp đồng kinh tế vẫn chưa có đăng ký kinh doanh để thực
hiện công việc được các bên thoả thuận trong hợp đồng, thì hợp đồng kinh tế
này thuộc trường hợp quy định tại điểm b khoản 1 Điều 8 Pháp lệnh HĐKT và
bị coi là vô hiệu toàn bộ.

Ví dụ: Trong Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh của Công ty A chưa có
đăng ký ngành nghề xây dựng công nghiệp, nhưng Công ty A đã ký hợp đồng
kinh tế về việc nhận thầu thi công xây dựng nhà xưởng cho Công ty B. Trong
quá trình thi công, giữa các bên có phát sinh tranh chấp từ việc thực hiện hợp
đồng và một trong các bên khởi kiện yêu cầu Toà án giải quyết. Khi giải quyết
vụ án này, nếu có đủ căn cứ cho thấy đến trước thời điểm phát sinh tranh chấp
Công ty A vẫn chưa được đăng ký bổ sung ngành nghề xây dựng công nghiệp thì
Toà án áp dụng điểm b khoản 1 Điều 8 Pháp lệnh HĐKT tuyên bố hợp đồng
kinh tế này vô hiệu toàn bộ và xử lý hợp đồng kinh tế vô hiệu theo quy định tại
Điều 39 Pháp Lệnh HĐKT.
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b. Nếu khi ký kết hợp đồng kinh tế một trong các bên chưa có đăng ký kinh
doanh, nhưng trong quá trình thực hiện hợp đồng kinh tế giữa các bên có phát
sinh tranh chấp và đến trước thời điểm phát sinh tranh chấp, bên chưa có đăng
ký kinh doanh khi ký kết hợp đồng đã có đăng ký kinh doanh để thực hiện công
việc được các bên thoả thuận trong hợp đồng thì hợp đồng kinh tế này không
thuộc trường hợp quy định tại điểm b khoản 1 Điều 8 Pháp lệnh HĐKT và do đó
không bị coi là vô hiệu toàn bộ.

Ví dụ: Nếu trong ví dụ tại điểm a mục 1 này khi giải quyết vụ án, nếu có đủ
căn cứ cho thấy đến trước thời điểm phát sinh tranh chấp Công ty A đã được
đăng ký bổ sung ngành nghề xây dựng công nghiệp thì hợp đồng kinh tế này
không thuộc trường hợp quy định tại điểm b khoản 1 Điều 8 Pháp lệnh HĐKT
và không bị coi là vô hiệu toàn bộ.

2. Theo quy định tại điểm c khoản 1 Điều 8 Pháp lệnh HĐKT thì hợp đồng
kinh tế bị coi là vô hiệu toàn bộ khi: "Người ký hợp đồng kinh tế không đúng
thẩm quyền...".

Để phù hợp với tinh thần quy định tại Điều 154 Bộ luật Dân sự thì hợp
đồng kinh tế không bị coi là vô hiệu toàn bộ, nếu người ký kết hợp đồng kinh tế
không đúng thẩm quyền nhưng trong quá trình thực hiện hợp đồng kinh tế,
người mà theo quy định của pháp luật có thẩm quyền ký kết hợp đồng kinh tế đó
(sau đây gọi tắt là người có thẩm quyền) chấp thuận. Được coi là người có thẩm
quyền chấp thuận nếu người đó đã biết hợp đồng kinh tế đã được ký kết mà
không phản đối.

Được coi là người có thẩm quyền đã biết mà không phản đối khi thuộc một
trong các trường hợp sau đây:

a. Sau khi hợp đồng kinh tế đã được ký kết, có đấy đủ căn cứ chứng minh
rằng người ký kết hợp đồng kinh tế đã báo cáo với người có thẩm quyền biết
hợp đồng kinh tế đã được ký kết (việc báo cáo đó được thể hiện trong biên bản
họp giao ban của Ban giám đốc, biên bản cuộc họp của Hội đồng thành viên hay
Hội đồng quản trị, có nhiều người khai thống nhất về việc báo cáo là có thật...).

b. Người có thẩm quyền thông qua các chứng từ, tài liệu về kế toán, thống
kê biết được hợp đồng kinh tế đó đã được ký kết và đang được thực hiện (đã ký
trên hoá đơn, phiếu xuất kho, các khoản thu chi của việc thực hiện hợp đồng
kinh tế hoặc trên sổ sách kế toán của pháp nhân...).

c. Người có thẩm quyền có những hành vi chứng minh có tham gia thực
hiện quyền và nghĩa vụ phát sinh theo thoả thuận của hợp đồng kinh tế (ký các
văn bản xin gia hạn thời gian thanh toán, cam kết sẽ thực hiện nghĩa vụ theo hợp
đồng, ký các văn bản duyệt thu, chi hay quyết toán đối chiếu công nợ liên quan
đến việc thực hiện hợp đồng kinh tế...).

d. Người có thẩm quyền đã trực tiếp sử dụng các tài sản, lợi nhuận có được
do việc ký kết, thực hiện hợp đồng kinh tế mà có (sử dụng xe ôtô để đi lại, để
kinh doanh mà biết do việc ký kết, thực hiện hợp đồng kinh tế đó mà có; sử
dụng trụ sở làm việc do việc ký kết, thực hiện hợp đồng kinh tế thuê tài sản...).
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3. Đối với hợp đồng kinh tế mà trong nội dung của hợp đồng các bên có
thoả thuận giá cả, thanh toán bằng ngoại tệ cần phân biệt như sau: 

a. Nếu trong nội dung của hợp đồng kinh tế các bên có thoả thuận giá cả,
thanh toán bằng ngoại tệ trong khi đó một hoặc các bên không được phép thanh
toán bằng ngoại tệ, thì hợp đồng kinh tế bị coi là vô hiệu toàn bộ thuộc trường
hợp quy định tại điểm a khoản 1 Điều 8 Pháp lệnh HĐKT (các bên vi phạm các
quy định của Nhà nước về quản lý ngoại tệ). Trong trường hợp này nếu một
hoặc các bên có yêu cầu Toà án giải quyết thì Toà án tuyên bố hợp đồng vô hiệu
và giải quyết hậu quả của hợp đồng vô hiệu theo thủ tục chung.

b. Nếu trong nội dung của hợp đồng kinh tế các bên có thoả thuận giá cả,
thanh toán bằng ngoại tệ trong khi đó một hoặc các bên không được phép thanh
toán bằng ngoại tệ, nhưng sau đó các bên có thoả thuận thanh toán bằng Đồng
Việt Nam hoặc trong nội dung của hợp đồng kinh tế các bên thoả thuận sử dụng
ngoại tệ làm đồng tiền định giá (để bảo đảm ổn định giá trị của hợp đồng) nhưng
việc thanh toán là bằng Đồng Việt  Nam, thì  hợp đồng kinh tế không thuộc
trường hợp quy định tại điểm a khoản 1 Điều 8 Pháp lệnh HĐKT và do đó
không bị coi là vô hiệu toàn bộ.

II. VIỆC XỬ LÝ HỢP ĐỒNG KINH TẾ VÔ HIỆU

Điểm a khoản 2 Điều 39 Pháp lệnh HĐKT quy định: "Các bên có nghĩa vụ
hoàn trả cho nhau tất cả tài sản đã nhận được từ việc thực hiện hợp đồng. Trong
trường hợp không thể hoàn trả được bằng hiện vật thì phải trả bằng tiền, nếu tài
sản đó không bị tịch thu theo quy định của pháp luật". Khi áp dụng quy định này
cần phân biệt như sau:

1. Đối với tài sản là động sản

a. Hoàn trả được tài sản đã nhận là trường hợp bên đã nhận được tài sản từ
việc thực hiện hợp đồng kinh tế chưa khai thác, sử dụng và vẫn bảo quản giữ
nguyên được chất lượng, chức năng, công dụng của tài sản đó. Không chấp nhận
việc hoàn trả tài sản tuy đúng chủng loại, chất lượng, chức năng, công dụng
nhưng không phải chính là tài sản đã nhận được từ việc thực hiện hợp đồng kinh
tế đó, trừ trường hợp các bên có thoả thuận khác không trái pháp luật.

b. Không thể hoàn trả được tài sản đã nhận bằng hiện vật khi tài sản đã
nhận được từ việc thực hiện hợp đồng kinh tế thuộc một trong các trường hợp
sau đây:

b.1. Đã được đưa vào khai thác, sử dụng;

b.2. Đã bị mất mát, hư hỏng;

b.3. Đã được chuyển giao cho người khác và đã được đưa vào khai thác, sử
dụng hoặc bị mất mát, hư hỏng hoặc quá thời hạn sử dụng;

b.4. Không còn giữ được chất lượng, chức năng, công dụng của tài sản mà
do lỗi của bên nhận tài sản (ví dụ: người nhận được tài sản không bảo quản theo
đúng quy định);
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b.5. Đã bị mất mát một hoặc một số bộ phận nào đó của tài sản mà không
thể khôi phục lại được theo nguyên trạng khi nhận.

c. Trong trường hợp không thể hoàn trả được tài sản đã nhận bằng hiện vật
được hướng dẫn tại điểm b mục 1 này thì bên nhận tài sản chỉ phải thanh toán
bằng tiền cho bên giao tài sản theo giá đã được các bên thoả thuận, trừ trường
hợp các bên có thoả thuận khác không trái pháp luật.

d. Trong trường hợp hoàn trả tài sản là ngoại tệ đã nhận thì bên nhận ngoại
tệ phải hoàn trả cho bên giao số ngoại tệ đã nhận được quy đổi ra tiền Đồng Việt
Nam theo tỷ giá mua vào của ngoại tệ với Đồng Việt Nam do Ngân hàng Nhà
nước công bố tại thời điểm nhận ngoại tệ đã được các bên thoả thuận mà không
có tính lãi, trừ trường hợp các bên có thoả thuận khác không trái pháp luật.

2. Đối với tài sản là bất động sản hoặc quyền sử dụng đất

Về nguyên tắc chung, việc xử lý tài sản là bất động sản hoặc quyền sử dụng
đất là buộc bên đã nhận được tài sản từ việc thực hiện hợp đồng kinh tế phải
hoàn trả cho bên giao tài sản.

Trong trường hợp bên đã nhận được tài sản đã tháo dỡ, sửa chữa, làm thêm
mới, đầu tư làm tăng giá trị của tài sản đó, thì tuỳ từng trường hợp cụ thể mà
buộc phải khôi phục lại tình trạng ban đầu, tháo dỡ hoặc thanh toán tiền cho
nhau, trừ trường hợp các bên có thoả thuận khác không trái pháp luật.

3. Trách nhiệm chịu thiệt hại do hợp đồng kinh tế bị coi là vô hiệu toàn bộ 

Theo quy định tại  điểm c khoản 2 Điều 39 Pháp lệnh HĐKT thì  trong
trường hợp hợp đồng kinh tế bị coi là vô hiệu toàn bộ, thiệt hại phát sinh các bên
phải chịu mà không xem xét đến mức độ lỗi của các bên.

III. VIỆC ÁP DỤNG ĐIỂM 3 ĐIỀU 32 PHÁP LỆNH THỦ TỤC GIẢI
QUYẾT CÁC VỤ ÁN KINH TẾ

Theo quy định tại điểm g khoản 1 Điều 39 Pháp lệnh Thủ tục giải quyết các
vụ án kinh tế thì Toà án ra quyết định đình chỉ việc giải quyết vụ án kinh tế khi:
"Đã có quyết định của Toà án mở thủ tục giải quyết yêu cầu tuyên bố phá sản
doanh nghiệp mà doanh nghiệp là đương sự của vụ án". Khi áp dụng quy định
này cần chú ý:

1. Để bảo đảm quyền, lợi ích hợp pháp của đương sự trong trường hợp Toà
án ra quyết định đình chỉ việc giải quyết vụ án kinh tế với lý do đã có quyết định
của Toà án mở thủ tục giải quyết yêu cầu tuyên bố phá sản doanh nghiệp, nhưng
sau đó Toà án có quyết định đình chỉ việc giải quyết yêu cầu tuyên bố phá sản
doanh nghiệp, nếu đương sự khởi kiện lại vụ án kinh tế mà họ đã khởi kiện
trước đó và bị đình chỉ, thì Toà án thụ lý để giải quyết theo thủ tục chung.

2. Thời hiệu khởi kiện trong trường hợp này là sáu tháng, kể từ ngày Toà án
ra quyết định đình chỉ việc giải quyết yêu cầu tuyên bố phá sản doanh nghiệp,
trừ trường hợp pháp luật có quy định khác về thời hiệu khởi kiện.
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Đối với trường hợp Toà án đã có quyết định đình chỉ việc giải quyết yêu
cầu tuyên bố phá sản doanh nghiệp trước ngày Nghị quyết này có hiệu lực thì
thời hiệu khởi kiện được tính kể từ ngày Nghị quyết này có hiệu lực thi hành.

IV. HIỆU LỰC THI HÀNH CỦA NGHỊ QUYẾT

1. Nghị quyết này được Hội đồng Thẩm phán Toà án nhân dân tối cao
thông qua ngày 27 tháng 5 năm 2003 và có hiệu lực thi hành sau mười lăm ngày,
kể từ ngày đăng Công báo.

Những hướng dẫn của Toà án nhân dân tối cao được ban hành trước ngày
Nghị quyết này có hiệu lực về các vấn đề được hướng dẫn trong Nghị quyết này
đều bãi bỏ.

2. Đối với những vụ án kinh tế mà Toà án đã thụ lý nhưng chưa xét xử sơ
thẩm, xét xử phúc thẩm hoặc xét xử giám đốc thảm, tái thẩm, thì áp dụng Nghị
quyết này để giải quyết.

3. Đối với các bản án, quyết định của Toà án đã có hiệu lực pháp luật trước
ngày Nghị quyết này có hiệu lực thi hành thì không áp dụng Nghị quyết này để
kháng nghị theo thủ tục giám đốc thẩm hoặc tái thẩm, trừ trường hợp có những
căn cứ kháng nghị khác.

 

 CHÁNH ÁN

(Đã ký)

Nguyễn Văn Hiện
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HỘI ĐỒNG THẨM PHÁN TOÀ
ÁN NHÂN DÂN TỐI CAO

********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

********

Số: 05/2003/NQ-HĐTP Hà Nội, ngày 31 tháng 7 năm 2003

NGHỊ QUYẾT

Hướng dẫn thi hành một số quy định của Pháp lệnh Trọng tài thương mại

HỘI ĐỒNG THẨM PHÁN TOÀ ÁN NHÂN DÂN TỐI CAO

Căn cứ vào Luật tổ chức Toà án nhân dân;

Để thi hành đúng và thống nhất các quy định của Pháp lệnh Trọng tài
thương mại được Uỷ ban thường vụ Quốc hội thông qua ngày 25 tháng 02 nam
2003 và có hiệu lực kể từ ngày 01 tháng 7 năm 2003 (sau đây gọi tắt là Pháp
lệnh);

Sau khi có ý kiến thống nhất của Viện trưởng Viện kiếm sát nhân dân tối
cao, Bộ trưởng Bộ Tư pháp và Chủ tịch Hội luật gia Việt Nam;

QUYẾT NGHỊ:

1. Phân biệt thẩm quyền giải quyết các vụ tranh chấp phát sinh trong hoạt
động thương mại giữa Trọng tài thương mại và Toà án nhân dân 

1.1. Theo quy định lại Điều 1, Điều 3 và Điều 5 Pháp lệnh thì Trọng tài
thương mại có thẩm quyền giải quyết các vụ tranh chấp phát sinh trong hoạt
động thương mại nếu trước hoặc sau khi xảy ra tranh chấp các bên có thoả thuận
trọng tài; do đó, khi có người khởi kiện yêu cầu Toà án giải quyết vụ tranh chấp
phát sinh trong hoạt động thương mại thì Toà án yêu cầu người khởi kiện cho
biết trước hoặc sau khi xảy ra tranh chấp các bên có thoả thuận trọng tài hay
không. Đồng thời Toà án phải kiểm tra, xem xét các tài liệu gửi kèm theo đơn
kiện để xác định vụ tranh chấp đó các bên có thoả thuận trọng tài hay không.

Nếu có căn cứ cho thấy vụ tranh chấp đó các bên đã có thoả thuận trọng tài
thì Toà án căn cứ vào quy định tương ứng của pháp luật tố tụng để trả lại đơn
kiện cho người khởi kiện.

Trong trường hợp sau khi thụ lý vụ án toà án mới phát hiện được vụ tranh
chấp đó các bên đã có thoả thuận trọng tài, thì Toà án căn cứ vào quy định tương
ứng của pháp luật tố tụng ra quyết định đình chỉ việc giải quyết vụ án, trả lại đơn
kiện và các tài liệu gửi kèm theo đơn kiện cho đương sự.

1.2. Trong các trường hợp sau đây, vụ tranh chấp tuy các bên có thoả thuận
trọng tài, nhưng thuộc thẩm quyền giải quyết của Toà án nhân dân: 

a. Thoả thuận trọng tài vô hiệu theo quy định tại Điều 10 Pháp lệnh;
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Khi xem xét thoả thuận trọng tài có vô hiệu hay không cần chú ý một số
trường hợp sau đây:

a.1. Đối với trường hợp quy định tại khoản 2 Điều 10 Pháp lệnh về nguyên
tắc chung nếu người ký thoả thuận trọng tài không có thẩm quyền ký kết theo
quy định của pháp luật thì thoả thuận trọng tài đó vô hiệu. Tuy nhiên, khi phát
sinh tranh chấp mà một bên có yêu cầu Toà án giải quyết, thì Toà án yêu cầu
người có thẩm quyền ký kết thoả thuận trọng tài cho biết ý kiến bằng văn bản có
chấp nhận thoả thuận trọng tài do người không có thẩm quyền ký kết trước đó
hay không. Nếu họ chấp nhận thì trong trường hợp này thoả thuận trọng tài
không vô hiệu và vụ tranh chấp thuộc thẩm quyền giải  quyết  của Hội đồng
Trọng tài theo thủ tục chung.

a.2. Đối với trường hợp quy định tại khoản 3 Điều 10 Pháp lệnh, thì theo
quy định của Bộ luật Dân sự người không có năng lực hành vi dân sự đầy đủ là
người chưa thành niên, người mất năng lực hành vi dân sự hoặc người bị hạn
chế năng lực hành vi dân sự; do đó, để chứng minh người ký thoả thuận trọng tài
không có năng lực hành vi dân sự đầy đủ thì phải có giấy tờ tài liệu chứng minh
ngày tháng năm sinh hoặc kết luận của cơ quan có thẩm quyền hoặc quyết định
của Toà án tuyên bố người đó mất năng lực hành vi dân sự hoặc bị hạn chế năng
lực hành vi dân sự.

a.3. Đối với trường hợp quy định tại khoản 4 Điều 10 Pháp lệnh, là trường
hợp nếu theo thoả thuận trọng tài thì không thể xác định được đối tượng tranh
chấp cụ thể là gì hoặc không thể xác định được Hội đồng Trọng tài nào, Trung
tâm Trọng tài nào của Việt Nam có thẩm quyền giải quyết vụ tranh chấp này,
nếu sau đó các bên không có thoả thuận hoặc không thoả thuận bổ sung được về
việc xác định đối tượng tranh chấp cụ thể hoặc Hội đồng Trọng tài cụ thể nào
của Việt Nam có thẩm quyền giải quyết.

Ví dụ: Trong thoả thuận trọng tài các bên chỉ thoả tuận: "'Trong trường
hợp có tranh chấp nếu không giải quyết được bằng thương lượng thì yêu cầu
Trọng tài giải quyết theo quy định của pháp luật Việt Nam". Trong trường hợp
này thoả thuận trọng tài là vô hiệu bởi vì các bên không thoả thuận rõ việc giải
quyết vụ tranh chấp do Hội đồng trọng tài các bên thành lập hay do Trọng tài
viên duy nhất hay do Hội đồng trọng tài của một Trung tâm trọng tài cụ thể của
Việt Nam, trừ trường hợp sau đó các bên có thoả thuận bổ sung về việc xác định
Hội đồng trọng tài cụ thể của Việt Nam có thẩm quyền giải quyết.

b. Khi được nguyên đơn cho biết bằng văn bản sẽ khởi kiện yêu cầu Toà án
giải quyết hoặc khi được Toà án thông báo về việc nguyên đơn đã nộp đơn kiện
yêu cầu Toà án giải quyết vụ tranh chấp mà trong thời hạn bảy ngày làm việc, kể
từ ngày nhận được văn bản của nguyên đơn hoặc thông báo của Toà án bị đơn
không phản đối (được coi là các bên có thoả thuận mới lựa chọn Toà án giải
quyết vụ tranh chấp thay cho thoả thuận trọng tài) hoặc bị đơn có phản đối
nhưng không xuất trình được tài liệu, chứng cứ để chứng minh là trước đó các
bên đã có thoả thuận trọng tài (trường hợp này được coi là không có thoả thuận
trọng tài);
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c. Có quyết định của Toà án huỷ quyết định trọng tài, nếu các bên không có
thoả thuận khác.

2. Toà án chỉ định Trọng tài viên trong trường hợp các bên thoả thuận giải
quyết vụ tranh chấp tại Hội đồng Trọng tài do các bên thành lập 

2.1. Các trường hợp Toà án chỉ định trọng tài viên.

Theo quy định tại Điều 26 Pháp lệnh thì Toà án thực hiện việc chỉ định
Trọng tài viên trong các trường hợp sau đây:

a. Hết thời hạn ba mươi ngày, kể từ ngày nguyên đơn gửi đơn kiện cho bị
đơn mà bị đơn không thông báo cho nguyên đơn tên Trọng tài viên mà mình
chọn, nếu nguyên đơn có yêu cầu thì trong thời hạn bảy ngày làm việc, kể từ
ngày nhận được đơn yêu cầu, Chánh án Toà án nhân dân tỉnh, thành phố trực
thuộc trung ương (sau đây gọi tắt là Toà án cấp tỉnh) nơi bị đơn có trụ sở hoặc
cư trú giao cho một Thẩm phán chỉ định Trọng tài viên cho bị đơn; 

b. Trong trường hợp vụ tranh chấp có nhiều bị đơn, khi hết thời hạn ba
mươi ngày, kể từ ngày nhận được đơn kiện của nguyên đơn và các tài liệu,
chứng cứ kèm theo, mà các bị đơn không chọn được Trọng tài viên, nếu nguyên
đơn có yêu cầu thì trong thời hạn bảy ngày làm việc, kể từ ngày nhận được đơn
yêu cầu, Chánh án Toà án cấp tỉnh nơi có trụ sở hoặc cư trú của một trong các bị
đơn giao cho một Thẩm phán chỉ định Trọng tài viên cho các bị đơn.

Trong trường hợp vì do nguyên đơn có yêu cầu mà nhiều toà án đều ra
quyết định chỉ định Trọng tài viên, thì lấy quyết định chỉ định Trọng tài viên của
Toà án do nguyên đơn lựa chọn. Tuy nhiên, trong trường hợp này nguyên đơn
vẫn phải chịu lệ phí về yêu cầu Toà án chỉ định Trọng tài viên tại tất cả các Toà
án mà nguyên đơn có yêu cầu;

c. Hết thời hạn mười lăm ngày, kể từ ngày hai Trọng tài viên được chọn
hoặc được Toà án chỉ định mà hai Trọng tài viên này không chọn được Trọng tài
viên thứ ba làm Chủ tịch Hội đồng Trọng tài, nếu các bên có yêu cầu thì trong
thời hạn bảy ngày làm việc, kể từ ngày nhận được đơn yêu cầu, Chánh án Toà án
cấp tỉnh nơi bị đơn có trụ sở hoặc cư trú giao cho một Thẩm phán chỉ định Trọng
tài viên thứ ba làm Chủ tịch Hội đồng Trọng tài; 

d. Các bên thoả thuận vụ tranh chấp do Trọng tài viên duy nhất giải quyết,
nhưng không chọn được Trọng tài viên duy nhất, nếu một bên có yêu cầu thì
trong thời hạn mười lăm ngày, kể từ ngày nhận được đơn yêu cầu, Chánh án Toà
án cấp tỉnh nơi bị đơn có trụ sở hoặc cư trú giao cho một Thẩm phán chỉ định
Trọng tài viên duy nhất cho các bên.

2.2. Đơn yêu cầu Toà án chỉ định trọng tài viên.

Người có yêu cầu Toà án chỉ định Trọng tài viên phải làm đơn yêu cầu.

Đơn yêu cầu phải có các nội dung chủ yếu sau đây:

a. Ngày, tháng, năm làm đơn;

b. Tên, địa chỉ của các bên;
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c. Tóm tắt nội dung vụ tranh chấp;

đ. Lý do yêu cầu Toà án chỉ định Trọng tài viên.

Kèm theo đơn yêu cầu phải có các tài liệu, chứng cứ chứng minh yêu cầu
của mình.

2.3. Việc xem xét, quyết định chỉ định trọng tài viên.

a. Khi xét đơn yêu cầu chỉ định trọng tài viên của đương sự, Thẩm phán
phải xem xét, xác định vụ tranh chấp đó thuộc lĩnh vực cụ thể nào quy định tại
khoản 3 Điều 2 Pháp lệnh để chỉ định Trọng tài viên cho phù hợp. Thẩm phán có
quyền yêu cầu đương sự trình bày rõ thêm về vấn đề này.

b. Để việc quyết định chỉ định trọng tài viên được đúng, phù hợp với việc
giải quyết vụ tranh chấp cụ thể đó, thẩm phán có thể tham khảo ý kiến của các
Trung tâm Trọng tài, liên hệ với Hội luật gia cùng cấp, Hiệp hội ngành nghề ở
trung ương hoặc ở địa phương để các tổ chức này giới thiệu người có thể được
chỉ định làm Trọng tài viên.

c. Người được chỉ định làm Trọng tài viên phải có đủ các điều kiện quy
định tại khoản 1 và không thuộc một trong các trường hợp quy định tại các
khoản 2 và 3 Điều 12 Pháp lệnh.

d. Để tránh việc Trọng lài viên sau khi được Toà án chỉ định trong quá trình
thực hiện quyền, nghĩa vụ của mình lại có thể bị thay đổi, thì trước khi ra quyết
định chỉ định Trọng tài viên, Thẩm phán cần phải xem xét, làm rõ Trọng tài viên
đó có thuộc một trong các trường hợp quy định tại khoản 1 Điều 27 Pháp lệnh
hay không. Nếu có căn cứ cho rằng họ thuộc một trong các trường hợp quy định
tại khoản 1 Điều 27 Pháp lệnh, thì Thẩm phán phải chọn Trọng tài viên khác.

2.4. Việc chỉ định trọng tài viên trong trường hợp các bên đương sự đưa vụ
tranh chấp có yếu tố nước ngoài ra giải quyết tại Hội đồng Trọng tài do các bên
thành lập.

Khi thi hành quy định tại khoản 3 Điều 49 Pháp lệnh thì việc Toà án chỉ
định Trọng tài viên trong trường hợp các bên thoả thuận đưa vụ tranh chấp có
yếu tố nước ngoài ra giải quyết tại Hội đồng Trọng tài do các bên thành lập cần
phân biệt như sau:

a. Nếu việc chỉ định Trọng tài viên là người Việt Nam ngoài danh sách
Trọng tài viên của Trung tâm Trọng tài Việt Nam thì người được chỉ định làm
Trọng tài viên phải có đủ các điều kiện quy định tại khoản 1 và không thuộc một
trong các trường hợp quy định tại các khoản 2 và 3 Điều 12 Pháp lệnh; nếu là
người nước ngoài thì phải căn cứ vào pháp luật về trọng tài của nước đó để xem
xét người đó có đủ tiêu chuẩn để chỉ định làm Trọng tài viên hay không và việc
Toà án nước đó chỉ định Trọng tài viên như thế nào để chỉ định họ làm Trọng tài
viên. Trong trường hợp này người có đơn yêu cầu Toà án chỉ định Trọng tài viên
là người của nước nào thì có nghĩa vụ phải cung cấp cho Toà án các văn bản
pháp luật về trọng tài của nước đó đã được dịch ra tiếng Việt và bản dịch phải
được công chứng, chứng thực hợp pháp.
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b. Việc chỉ định Trọng tài viên trong các trường hợp trên đây được thực
hiện theo hướng dẫn tại các điển 2.1, 2.2 và 2.3 mục 2 này.

3. Thay đổi Trọng tài viên 

3.1. Toà án chỉ thụ lý và giải quyết việc thay đổi Trọng tài viên theo quy
định tại điểm b khoản 4 Điều 27 Pháp lệnh.

Người có yêu cầu thay đổi Trọng tài viên phải làm đơn yêu cầu. Đơn yêu
cầu phải có các nội dung chủ yếu sau đây:

a. Ngày, tháng, năm làm đơn;

b. Tên, địa chỉ của các bên;

c. Lý do yêu cầu thay đổi Trọng tài viên.

Kèm theo đơn yêu cầu cần phải có các tài liệu, chứng cứ chứng minh yêu
cầu của mình.

3.2. Trong thời hạn bảy ngày làm việc, kể từ ngày nhận được đơn yêu cầu
thay đổi Trọng tài viên của đương sự, Chánh án Toà án cấp tỉnh nơi bị đơn có trụ
sở hoặc cư trú giao cho một Thẩm phán xem xét, quyết định. Thẩm phán căn cứ
vào quy định tại Điều 12 và khoản 1 Điều 27 Pháp lệnh để xác định Trọng tài
viên có thuộc trường hợp bị thay đổi hay không. Trong trường hợp cần thiết
Thẩm phán có thể đề nghị trọng tài viên bị yêu cầu thay đổi trình bày ý kiến của
họ về yêu cầu thay đổi Trọng tài viên của đương sự.

Trong trường hợp đơn yêu cầu thay đổi Trọng tài viên của đương sự là có
căn cứ, thì tuỳ vào từng trường hợp cụ thể mà thẩm phán căn cứ vào điểm,
khoản tương ứng quy định tại Điều 12 hoặc điểm tương ứng quy định tại khoản
1 Điều 27 Pháp lệnh ra quyết định thay đổi Trọng tài viên. Quyết định này phải
được gửi ngay cho các đương sự, Trọng tài viên bị thay đổi, Hội đồng Trọng tài
do các bên thành lập để các bên đương sự thực hiện việc lựa chọn Trọng tài viên
khác thay cho Trọng tài viên bị thay đổi. Trong trường hợp không chấp nhận
đơn yêu cầu thay đổi Trọng tài viên của đương sự, thì Thẩm phán phải trả lời
bằng văn bản cho đương sự biết trong đó cần nêu rõ lý do của việc không chấp
nhận.

4. Áp dụng, thay đổi, huỷ bỏ biện pháp khẩn cấp tạm thời 

Khi nhận được đơn của đương sự yêu cầu Toà án cấp tỉnh nơi Hội đồng
Trọng tài thụ lý vụ tranh chấp áp dụng một hoặc một số biện pháp khẩn cấp tạm
thời quy định tại Điều 33 Pháp lệnh, Toà án cần chú ý:

a. Kèm theo đơn yêu cầu áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời, đương sự
phải gửi cho Toà án các tài liệu quy định tại khoản 2 Điều 34 Pháp lệnh. Tuỳ
theo yêu cầu áp dụng loại biện pháp khẩn cấp tạm thời mà Toà án yêu cầu bên
làm đơn phải cung cấp cho Toà án bằng chứng cụ thể về các chứng cứ cần được
bảo toàn, các chứng cứ về việc bị đơn tẩu tán, cất giấu tài sản có thể làm cho
việc thi hành quyết định trọng tài không thể thực hiện được.
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b. Sau khi nhận được đơn và các tài liệu gửi kèm theo, Chánh án Toà án
giao cho một Thẩm phán xem xét ấn định một khoản tiền bảo đảm mà bên yêu
cầu áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời phải nộp. Trước khi ấn định Thẩm
phán cần phải giải thích cho bên yêu cầu biết trách nhiệm của họ quy định tại
Điều 36 Pháp lệnh. Việc ra quyết định khoản tiền bảo đảm mà bên yêu cầu áp
dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời phải nộp phải theo đúng quy định tại khoản 3
Điều 34 Pháp lệnh. Pháp lệnh chỉ quy định các khoản tiền này được gửi giữ tại
ngân hàng nơi có trụ sở của Toà án quyết định áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm
thời; do đó, để tạo thuận lợi cho bên nộp tiền thì Thẩm phán quyết định các
khoản tiền này được gửi giữ tại một trong các ngân hàng nơi có trụ sở của Toà
án do bên nộp tiền lựa chọn. Trong quyết định cần ghi rõ việc xử lý các khoản
tiền này do Toà án quyết định.

c. Sau khi nhận được đơn yêu cầu và các tài liệu gửi kèm theo quy định tại
các khoản 1 và 2 Điều 34 Pháp lệnh cùng với chứng từ về việc bên yêu cầu đã
nộp khoản tiền bảo đảm tại ngân hàng do Toà án quyết định, Chánh án Toà án
cấp tỉnh giao cho Thẩm phán đã xem xét quyết định việc nộp khoản tiền bảo
đảm hoặc một Thẩm phán khác tiếp tục việc xem xét giải quyết đơn yêu cầu áp
dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời của đương sự.

d. Chỉ được quyết định áp dụng một hoặc một số biện pháp khẩn cấp tạm
thời quy định tại các khoản 2, 3 và 4 Điều 33 Pháp lệnh đối với tài sản tranh
chấp; do đó, khi có một bên yêu cầu áp dụng một hoặc một số biện pháp khẩn
cấp tạm thời này, thì Thẩm phán phải xác định rõ tài sản đó có phải là tài sản mà
các bên có tranh chấp hay không? Khi quyết định áp dụng một hoặc các biện
pháp khẩn cấp tạm thời quy định tại các khoản 5 và 6 Điều 33 Pháp lệnh, Thẩm
phán cần chú ý là chỉ được kê biên và niêm phong tài sản ở nơi gửi giữ, phong
toả tài khoản tại ngân hàng với giá trị tài sản bị kê biên và niêm phong hoặc số
tiền trong tài khoản bị phong toả không được quá nghĩa vụ tài sản mà người có
nghĩa vụ phải thực hiện.

Ví dụ: Bên nguyên đơn có đơn kiện yêu cầu Hội đồng Trọng tài giải quyết
buộc bị đơn phải trả số tiền còn nợ là 300 triệu đồng. Trong quá trình Hội đồng
Trọng tài giải quyết vụ tranh chấp nguyên đơn có đơn yêu cầu Toà án áp dụng
biện pháp khẩn cấp tạm thời phong toả tài khoản của bị đơn thì trong trường
hợp này nếu chấp nhận đơn yêu cầu của nguyên đơn Toà án cũng chỉ được
phong toả số tiền trong tài khoản của bị đơn không được quá 300 triệu đồng.

đ. Khi thi hành quy định tại Điều 35 Pháp lệnh cần chú ý:

- Trong trường hợp bên yêu cầu áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời có
đơn yêu cầu Toà án huỷ bỏ biện pháp khẩn cấp tạm thời, thì Toà án cần chấp
nhận ngay đơn yêu cầu của họ. Trong trường hợp này nếu xét thấy yêu cầu áp
dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời của họ là đúng thì khi quyết định huỷ bỏ biện
pháp khẩn cấp tạm thời Toà án quyết định cho họ được nhận lại toàn bộ số tiền
bảo đảm mà họ đã gửi giữ tại ngân hàng theo quyết định của Toà án.

- Trong trường hợp bên yêu cầu áp dụng biện pháp khấn cấp tạm thời có
đơn yêu cầu Toà án thay đổi biện pháp khẩn cấp tạm thời có lợi cho bị đơn thì
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Toà án cần chấp nhận ngay đơn yêu cầu của họ. Trong trường hợp này nếu xét
thấy yêu cầu áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời của họ là đúng thì khi quyết
định thay đổi biện pháp khẩn cấp tạm thời Toà án quyết định cho họ được nhận
lại một phần số tiền bảo đảm mà họ đã gửi giữ tại ngân hàng theo quyết định của
Toà án.

- Trong trường hợp bên yêu cầu áp dụng biện pháp khẩn cáp tạm thời có
đơn yêu cầu Toà án thay đổi biện pháp khẩn cấp tạm thời thì họ cũng chỉ được
yêu cầu thay đổi trong các biện pháp khẩn cấp tạm thời quy định tại Điều 35
Pháp lệnh. Nếu việc thay đổi đó là không có lợi cho bị đơn, thì Toà án yêu cầu
họ phải nình bày rõ trong đơn về lý do xin thay đổi và cung cấp các tài liệu cần
thiết chứng minh cho yêu cầu của mình là chính đáng. Trong nương hợp này Toà
án cần phải xem xét có cần thiết buộc bên yêu cầu phải nộp thêm khoản tiền bảo
đảm tại ngân hàng nữa hay không. Sau đó việc xem xét quyết định thay đổi biện
pháp khẩn cấp tạm thời được thực hiện tương tự như hướng dẫn tại các điểm c
và d mục 4 này.

-  Trong trường hợp bên yêu cầu áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời
không đúng, có gây thiệt hại cho bên kia, cho người thứ ba, nhưng người bị gây
thiệt hại không có yêu cầu bồi thường thì Toà án quyết định cho họ được lấy lại
toàn bộ số tiền bảo đảm được họ gửi giữ tại ngân hàng theo quyết định của Toà
án.

-  Trong trường hợp bên yêu cầu áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời
không đúng, có gây thiệt hại cho bên kia, cho người thứ ba, mà người bị gây
thiệt hại có yêu cầu bồi thường với số tiền thấp hơn số tiền bảo đảm được gửi
giữ tại ngân hàng theo quyết định của Toà án, thì Toà án quyết định cho họ được
lấy lại số tiền vượt quá mức người bị gây thiệt hại yêu cầu bồi thường.

5. Huỷ quyết định trọng tài

a. Tuy Pháp lệnh không quy định (không cấm), nhưng để tránh sự khiếu nại
từ phía các đương sự thì khi chỉ định Thẩm phán tham gia Hội đồng xét xử xét
đơn yêu cầu huỷ quyết định trọng tài Chánh án Toà án không nên chỉ định Thẩm
phán đã ra quyết định việc chỉ định hoặc thay đổi Trọng tài viên.

b. Toà án chỉ thụ lý đơn yêu cầu huỷ quyết định trọng tài đối với quyết định
trọng tài quy định tại Điều 44 Pháp lệnh mà không thụ lý đơn yêu cầu huỷ quyết
định trọng tài quy định tại Điều 37 và các điều khác của Pháp lệnh.

c. Khi xét đơn yêu cầu, Hội đồng xét xử không xét lại nội dung vụ tranh
chấp mà cần kiểm tra quyết định trọng tài có thuộc một trong các trường hợp
quy định tại Điều 54 Pháp lệnh hay không. Nếu xét thấy quyết định trọng tài
thuộc một trong các trường hợp quy định tại Điều 54 Pháp lệnh, thì Hội đồng
xét xử căn cứ vào khoản tương ứng của Điều 54 Pháp lệnh để ra quyết định huỷ
quyết định trọng tài. Nếu xét thấy quyết định trọng tài không thuộc một trong
các trường hợp quy định tại Điều 54 Pháp lệnh, thì Hội đồng xét xử ra quyết
định không huỷ quyết định trọng tài.

6. Xét kháng cáo, kháng nghị

37



1.  Trong trường hợp có kháng cáo, kháng nghị thì Chánh toà Toà phúc
thẩm Toà án nhân dân tối cao chỉ định hội đồng xét kháng cáo, kháng nghị gồm
ba Thẩm phán, trong đó phân công một thẩm phán làm chủ toạ phiên toà.

Theo quy định tại khoản 2 Điều 56 Pháp lệnh thì "quyết định của toà án
nhân dân tối cao là quyết định cuối cùng và có hiệu lực thi hành"; do đó, khi xét
kháng cáo, kháng nghị, Hội đồng xét xử cần phải xem xét, thận trọng, kỹ càng
các quyết định của Toà án cấp sơ thẩm huỷ hoặc không huỷ quyết định trọng tài
để có quyết định chính xác. Cần chú ý là Hội đồng xét xử không xét lại nội dung
vụ tranh chấp mà chỉ xem xét quyết định của Toà án cấp sơ thẩm huỷ hoặc
không huỷ quyết định trọng tài có đúng với quy định tại Điều 54 Pháp lệnh hay
không.

2. Theo quy định tại khoản 2 Điều 56 Pháp lệnh thì Hội đồng xét xử có
quyền giữ nguyên, sửa một phần hoặc toàn bộ quyết định của toà án cấp sơ
thẩm; do đó, Hội đồng xét xử cần chú ý là trong mọi trường hợp không được
huỷ quyết định của Toà án cấp sơ thẩm mà chỉ có thể ra một trong các quyết
định sau đây:

a. Bác kháng cáo, kháng nghị và giữ nguyên quyết định của Toà án cấp sơ
thẩm huỷ hoặc không huỷ quyết định trọng tài;

b. Sửa đổi một phần quyết định của Toà án cấp sơ thẩm trong trường hợp
Toà án cấp sơ thẩm huỷ quyết định trọng tài, nhưng có phần quyết định của
Trọng tài 1à đúng, không thuộc trường hợp bị huỷ hoặc trong trường hợp Toà án
cấp sơ thẩm chỉ huỷ một phần quyết định trọng tài, nhưng có phần quyết định
khác của Trọng tài là không đúng và thuộc trường hợp bị huỷ; 

c. Sửa toàn bộ quyết định của Toà án cấp sơ thẩm trong trường hợp Toà án
cấp sơ thẩm huỷ quyết định trọng tài, nhưng quyết định trọng tài là đúng và
không thuộc trường hợp bị huỷ hoặc trong trường hợp Toà án cấp sơ thẩm không
huỷ quyết định trọng tài, nhưng quyết định trọng tài là không đúng và thuộc
trường hợp bị huỷ.

7. Hình thức văn bản của Toà án cấp sơ thẩm về việc huỷ hoặc không huỷ
quyết định trọng tài và của Hội đồng xét xử xét kháng cáo, kháng nghị

Theo tinh thần quy định tại các điều 53, 54, 55 và 56 Pháp lệnh thì khi xét
đơn yêu cầu huỷ quyết định trọng tài cũng như khi xét kháng cáo, kháng nghị,
Toà án ra quyết định mà không phải ra bản án.

8. Việc chỉ định Thẩm phán giải quyết các yêu cầu của đương sự

Do các vụ tranh chấp thuộc thẩm quyền giải quyết của Hội đồng trọng tài
phát sinh trong hoạt động thương mại, cho nên Chánh án Toà án cấp tỉnh cần chỉ
định Thẩm phán Toà kinh tế xem xét giải quyết. Đối với Toà án cấp tỉnh chưa
thành lập Toà kinh tế thì có thể chỉ định Thẩm phán Toà dân sự xem xét giải
quyết.

9. Lệ phí toà án liên quan đến trọng tài
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Điều 58 Pháp lệnh quy định lệ phí toà án liên quan đến Trọng tài do Chính
phủ quy định; do đó, các loại lệ phí toà án liên quan đến Trọng tài được thu, mức
thu và việc thu, chi lệ phí toà án phải thực hiện theo đúng quy định của Chính
phủ.

10. Lưu trữ hồ sơ trọng tài

Theo quy định tại khoản 2 Điều 48 Pháp lệnh thì Toà án cấp tỉnh nơi Hội
đồng Trọng tài ra quyết định trọng tài hoặc lập biên bản hoà giải có trách nhiệm
lưu trữ hồ sơ giải quyết vụ tranh chấp của Hội đồng Trọng tài do các bên thành
lập. Kèm theo hồ sơ phải có quyết định trọng tài hoặc biên bản hoà giải.

Toà án phải có sổ sách theo dõi việc giao nhận hồ sơ, có nơi lưu trữ hồ sơ
trọng tài riêng, không để lẫn với hồ sơ các vụ án do Toà án nhân dân xét xử.

11. Hiệu lực thi hành của Nghị quyết

Nghị quyết này đã được Hội đồng Thẩm phán Toà án nhân dân tối cao
thông qua ngày 31 tháng 7 năm 2003 và có hiệu lực sau mười lăm ngày, kể từ
ngày đăng Công báo.

 

 TM. HỘI ĐỒNG THẨM PHÁN
TÒA ÁN NHÂN DÂN TỐI CAO

(Đã ký)

Nguyễn Văn Hiện
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HỘI ĐỒNG THẨM PHÁN  

TÒA ÁN NHÂN DÂN TỔI CAO 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc 

SỐ: 01/2004/NQ-HĐTP Hà Nội, ngày 28 tháng 04 năm 2004 

NGHỊ QUYẾT  

Hướng dẫn áp dụng một số quy định của Bộ Luật Dân sự về bồi thường 

thiệt hại ngoài hợp đồng 

HỘI ĐỒNG THẨM PHÁN TÒA ÁN NHÂN DÂN TỐI CAO 

Căn cứ vào Luật Tổ chức Tòa án nhân dân; 

Để áp dụng đúng và thống nhất quy định của Bộ Luật Dân sự trong việc 
giải quyết các tranh chấp về bồi thường thiệt hại ngoài hợp đồng; 

Sau khi có ý kiến thống nhất của Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối 

cao và Bộ trưởng Bộ Tư pháp, 

QUYẾT NGHỊ: 

I. VỀ NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

1. Trách nhiệm bồi thường thiệt hại

Theo quy định tại Điều 609 Bộ Luật Dân sự, về nguyên tắc chung thì trách 

nhiệm bồi thường thiệt hại ngoài hợp đồng chỉ phát sinh khi có đầy đủ các yếu 

tố sau đây: 

1.1. Phải có thiệt hại xảy ra. 

Thiệt hại bao gồm thiệt hại về vật chất và thiệt hại do tổn thất về tinh thần. 

a) Thiệt hại về vật chất bao gồm: thiệt hại do tài sản bị xâm phạm quy định

tại Điều 612 Bộ Luật Dân sự; thiệt hại do sức khỏe bị xâm phạm quy định tại 

các khoản 1, 2 và 3 Điều 613 Bộ Luật Dân sự; thiệt hại do tính mạng bị xâm 

phạm quy định tại các khoản 1, 2 và 3 Điều 614 Bộ Luật Dân sự; thiệt hại do 

danh dự, nhân phẩm, uy tín bị xâm phạm quy định tại khoản 1 và khoản 2 Điều 

615 Bộ Luật Dân sự. 

b) Thiệt hại do tổn thất về tinh thần của cá nhân được hiểu là do sức khỏe,

danh dự, nhân phẩm, uy tín bị xâm phạm mà người bị thiệt hại hoặc do tính 

mạng bị xâm phạm mà người thân thích gần gũi nhất của nạn nhân phải chịu đau 

thương, buồn phiền, mất mát về tình cảm, bị giảm sút hoặc mất uy tín, bị bạn bè 

xa lánh do bị hiểu nhầm... và cần phải được bồi thường một khoản tiền bù đắp 

tổn thất mà họ phải chịu. 

Thiệt hại do tổn thất về tinh thần của pháp nhân và các chủ thể khác không 

phải là pháp nhân (gọi chung là tổ chức) được hiểu là do danh dự, uy tín bị xâm 

phạm, tổ chức đó bị giảm sút hoặc mất đi sự tín nhiệm, lòng tin... vì bị hiểu 

nhầm và cần phải được bồi thường một khoản tiền bù đắp tổn thất mà tổ chức 

phải chịu. 
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1.2. Phải có hành vi trái pháp luật. 

Hành vi trái pháp luật là những xử sự cụ thể của con người được thể hiện 

thông qua hành động hoặc không hành động trái với các quy định của pháp luật.  

1.3. Phải có mối quan hệ nhân quả giữa thiệt hại xảy ra và hành vi trái pháp 

luật. Thiệt hại xảy ra phải là kết quả tất yếu của hành vi trái pháp luật và ngược 

lại hành vi trái pháp luật là nguyên nhân gây ra thiệt hại. 

1.4. Phải có lỗi cố ý hoặc lỗi vô ý của người gây thiệt hại. 

a) Cố ý gây thiệt hại là trường hợp một người nhận thức rõ hành vi của 

mình sẽ gây thiệt hại cho người khác mà vẫn thực hiện và mong muốn hoặc 

không mong muốn, nhưng để mặc cho thiệt hại xảy ra. 

b) Vô ý gây thiệt hại là trường hợp một người không thấy trước hành vi của 

mình có khả năng gây thiệt hại, mặc dù phải biết hoặc có thể biết trước thiệt hại 

sẽ xảy ra hoặc thấy trước hành vi của mình có khả năng gây thiệt hại, nhưng cho 

rằng thiệt hại sẽ không xảy ra hoặc có thể ngăn chặn được. 

Cần chú ý là đối với trường hợp pháp luật có quy định việc bồi thường thiệt 

hại cả khi không có lỗi, thì trách nhiệm bồi thường của người gây thiệt hại trong 

trường hợp này được thực hiện theo quy định của văn bản quy phạm pháp luật 

đó. 

2. Nguyên tắc bồi thường thiệt hại 

2.1. Khi giải quyết tranh chấp về bồi thường thiệt hại ngoài hợp đồng, cần 

phải thực hiện đúng nguyên tắc bồi thường thiệt hại quy định tại Điều 610 Bộ 

Luật Dân sự. Cần phải tôn trọng thỏa thuận của các bên về mức bồi thường, hình 

thức bồi thường và phương thức bồi thường, nếu thỏa thuận đó không trái pháp 

luật, đạo đức xã hội. 

2.2. Trong trường hợp các bên không thỏa thuận được thì khi giải quyết 

tranh chấp về bồi thường thiệt hại ngoài hợp đồng cần chú ý: 

a) Thiệt hại phải được bồi thường toàn bộ, có nghĩa là khi có yêu cầu giải 

quyết bồi thường thiệt hại do tài sản, sức khỏe, tính mạng, danh dự, nhân phẩm, 

uy tín bị xâm phạm phải căn cứ vào các điều luật tương ứng của Bộ Luật Dân sự 

quy định trong trường hợp cụ thể đó thiệt hại bao gồm những khoản nào và thiệt 

hại đã xảy ra là bao nhiêu, mức độ lỗi của các bên để buộc người gây thiệt hại 

phải bồi thường các khoản thiệt hại tương xứng đó. 

b) Để thiệt hại có thể được bồi thường kịp thời, Tòa án phải giải quyết 

nhanh chóng yêu cầu đòi bồi thường thiệt hại trong thời hạn luật định. Trong 

trường hợp cần thiết có thể áp dụng một hoặc một số biện pháp khẩn cấp tạm 

thời theo quy định của pháp luật tố tụng để giải quyết yêu cầu cấp bách của 

đương sự. 

c) Người gây thiệt hại chỉ có thể được giảm mức bồi thường khi có đủ hai 

điều kiện sau đây: 

- Do lỗi vô ý mà gây thiệt hại; 
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- Thiệt hại xảy ra quá lớn so với khả năng kinh tế trước mắt và lâu dài của 

người gây thiệt hại, có nghĩa là thiệt hại xảy ra mà họ có trách nhiệm bồi thường 

so với hoàn cảnh kinh tế trước mắt của họ cũng như về lâu dài họ không thể có 

khả năng bồi thường được toàn bộ hoặc phần lớn thiệt hại đó. 

d) Mức bồi thường thiệt hại không còn phù hợp với thực tế, có nghĩa là do 

có sự thay đổi về tình hình kinh tế, xã hội, sự biến động về giá cả mà mức bồi 

thường đang được thực hiện không còn phù hợp trong điều kiện đó hoặc do có 

sự thay đổi về tình trạng thương tật, khả năng lao động của người bị thiệt hại 

cho nên mức bồi thường thiệt hại không còn phù hợp với sự thay đổi đó hoặc do 

có sự thay đổi về khả năng kinh tế của người gây thiệt hại... 

3. Năng lực chịu trách nhiệm bồi thường thiệt hại 

3.1. Khi thực hiện quy định tại Điều 611 Bộ Luật Dân sự về năng lực chịu 

trách nhiệm bồi thường thiệt hại, cần phải chú ý xác định đúng tư cách đương sự 

trong từng trường hợp; cụ thể như sau: 

- Trong trường hợp quy định tại khoản 1 Điều 611 Bộ Luật Dân sự thì 

người gây thiệt hại là bị đơn dân sự, trừ khi họ mất năng lực hành vi dân sự; 

- Trong trường hợp quy định tại đoạn 1 khoản 2 Điều 611 Bộ Luật Dân sự 

thì cha, mẹ của người gây thiệt hại là bị đơn dân sự; 

- Trong trường hợp quy định tại đoạn 2 khoản 2 Điều 611 Bộ Luật Dân sự 

thì người gây thiệt hại là bị đơn dân sự và cha, mẹ của người gây thiệt hại là 

người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan; 

- Trong trường hợp quy định tại khoản 3 Điều 611 Bộ Luật Dân sự thì cá 

nhân, tổ chức giám hộ là bị đơn dân sự. 

3.2. Việc quyết định về bồi thường (lấy tài sản để bồi thường) phải cụ thể 

và theo đúng quy định tại Điều 611 Bộ Luật Dân sự. 

4. Chi phí hợp lý 

Các khoản chi phí hợp lý quy định tại khoản 1 và khoản 3 Điều 613, khoản 

2 và khoản 3 Điều 614 và khoản 1 Điều 615 Bộ Luật Dân sự là chi phí thực tế 

cần thiết, phù hợp với tính chất, mức độ của thiệt hại, phù hợp với giá trung bình 

ở từng địa phương tại thời điểm chi phí. 

5. Nghĩa vụ chứng minh của các đương sự 

a) Người bị thiệt hại yêu cầu bồi thường thiệt hại phải nêu rõ từng khoản 

thiệt hại thực tế đã xảy ra, mức yêu cầu bồi thường và phải có chứng từ hoặc 

giấy biên nhận hợp lệ về các khoản chi phí hợp lý, về thu nhập của người bị thiệt 

hại. 

b) Người gây thiệt hại yêu cầu giảm mức bồi thường thiệt hại phải có tài 

liệu, chứng cứ về khả năng kinh tế trước mắt và lâu dài của mình không đủ để 

bồi thường toàn bộ hoặc phần lớn thiệt hại đã xảy ra. 

c) Người bị thiệt hại hoặc người gây thiệt hại yêu cầu thay đổi mức bồi 

thường thiệt hại phải có đơn xin thay đổi mức bồi thường thiệt hại. Kèm theo 
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đơn là các tài liệu, chứng cứ làm căn cứ cho việc xin thay đổi mức bồi thường 

thiệt hại. 

d) Việc chứng minh không có lỗi thuộc nghĩa vụ của người có trách nhiệm 

bồi thường thiệt hại. 

II. XÁC ĐỊNH THIỆT HẠI 

1. Thiệt hại do sức khỏe bị xâm phạm 

Thiệt hại do sức khỏe bị xâm phạm được bồi thường bao gồm: 

1.1. Chi phí hợp lý cho việc cứu chữa, bồi dưỡng, phục hồi sức khỏe và 

chức năng bị mất, bị giảm sút của người bị thiệt hại bao gồm: tiền thuê phương 

tiện đưa người bị thiệt hại đi cấp cứu tại cơ sở y tế; tiền thuốc và tiền mua các 

thiết bị y tế, chi phí chiếu, chụp X quang, chụp cắt lớp, siêu âm, xét nghiệm, mổ, 

truyền máu, vật lý trị liệu... theo chỉ định của bác sỹ; tiền viện phí; tiền mua 

thuốc bổ, tiếp đạm, tiền bồi dưỡng phục hồi sức khỏe cho người bị thiệt hại theo 

chỉ định của bác sỹ; các chi phí thực tế, cần thiết khác cho người bị thiệt hại 

(nếu có) và các chi phí cho việc lắp chân giả, tay giả, mắt giả, mua xe lăn, xe 

đẩy, nạng chống và khắc phục thẩm mỹ... để hỗ trợ hoặc thay thế một phần chức 

năng của cơ thể bị mất hoặc bị giảm sút của người bị thiệt hại (nếu có). 

1.2. Thu nhập thực tế bị mất hoặc bị giảm sút của người bị thiệt hại. Nếu 

trước khi sức khỏe bị xâm phạm người bị thiệt hại có thu nhập thực tế, nhưng do 

sức khỏe bị xâm phạm họ phải đi điều trị và do đó khoản thu nhập thực tế của họ 

bị mất hoặc bị giảm sút, thì họ được bồi thường khoản thu nhập thực tế bị mất 

hoặc bị giảm sút đó. 

a) Thu nhập thực tế của người bị thiệt hại được xác định như sau: 

- Nếu trước khi sức khỏe bị xâm phạm, người bị thiệt hại có thu nhập ổn 

định từ tiền lương trong biên chế, tiền công từ hợp đồng lao động, thì căn cứ vào 

mức lương, tiền công của tháng liền kề trước khi người đó bị xâm phạm sức 

khỏe nhân với thời gian điều trị để xác định khoản thu nhập thực tế của người bị 

thiệt hại. 

- Nếu trước khi sức khỏe bị xâm phạm, người bị thiệt hại có làm việc và 

hàng tháng có thu nhập thực tế nhưng mức thu nhập của các tháng khác nhau, 

thì lấy mức thu nhập trung bình của 6 tháng liền kề (nếu chưa đủ 6 tháng thì của 

tất cả các tháng) trước khi sức khỏe bị xâm phạm nhân với thời gian điều trị để 

xác định khoản thu nhập thực tế của người bị thiệt hại. 

- Nếu trước khi sức khỏe bị xâm phạm, người bị thiệt hại có thu nhập thực 

tế, nhưng không ổn định và không thể xác định được, thì áp dụng mức thu nhập 

trung bình của lao động cùng loại nhân với thời gian điều trị để xác định khoản 

thu nhập thực tế của người bị thiệt hại. 

- Nếu trước khi sức khỏe bị xâm phạm, người bị thiệt hại chưa làm việc và 

chưa có thu nhập thực tế thì không được bồi thường theo quy định tại khoản 2 

Điều 613 Bộ Luật Dân sự. 
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b) Xác định thu nhập thực tế bị mất hoặc bị giảm sút của người bị thiệt hại 

được thực hiện như sau: 

Bước một: Xác định thu nhập thực tế của người bị thiệt hại trong thời gian 

điều trị có hay không. Nếu có thì tổng số thu nhập là bao nhiêu. 

Bước hai: Lấy tổng số thu nhập thực tế mà người bị thiệt hại có được trong 

thời gian điều trị so sánh với thu nhập thực tế tương ứng được xác định theo 

hướng dẫn tại điểm a tiểu mục 1.2 này. Nếu không có khoản thu nhập thực tế 

nào của người bị thiệt hại trong thời gian điều trị thì thu nhập thực tế của người 

bị thiệt hại bị mất; nếu thấp hơn thì khoản chênh lệch đó là thu nhập thực tế của 

người bị thiệt hại bị giảm sút; nếu bằng thì thu nhập thực tế của người bị thiệt 

hại không bị mất. 

Ví dụ 1: A làm nghề sửa xe máy tự do. Thu nhập thực tế của A trước khi 

sức khỏe bị xâm phạm là ổn định, trung bình mỗi tháng là một triệu đồng. Do 

sức khỏe bị xâm phạm, A phải điều trị nên không có khoản thu nhập nào. Trong 

trường hợp này thu nhập thực tế của A bị mất. 

Ví dụ 2: B làm công cho một công ty trách nhiệm hữu hạn. Thu nhập thực 

tế của B trước khi sức khỏe bị xâm phạm là ổn định, trung bình mỗi tháng là 600 

ngàn đồng. Do sức khỏe bị xâm phạm, B phải điều trị và trong thời gian điều trị 

công ty trả cho B 50% tiền lương là 300 ngàn đồng. Trong trường hợp này thu 

nhập thực tế của B mỗi tháng bị giảm sút 300 ngàn đồng. 

Ví dụ 3: C là công chức có thu nhập hàng tháng ổn định 500 ngàn đồng. Do 

sức khỏe bị xâm phạm, C phải điều trị và trong thời gian điều trị cơ quan vẫn trả 

đủ các khoản thu nhập cho C. Trong trường hợp này thu nhập thực tế của C 

không bị mất. 

1.3. Chi phí hợp lý và phần thu nhập thực tế bị mất của người chăm sóc 

người bị thiệt hại trong thời gian điều trị. 

a) Chi phí hợp lý cho người chăm sóc người bị thiệt hại trong thời gian điều 

trị bao gồm: tiền tàu, xe đi lại, tiền thuê nhà trọ theo giá trung bình ở địa phương 

nơi thực hiện việc chi phí (nếu có) cho một trong những người chăm sóc cho 

người bị thiệt hại trong thời gian điều trị do cần thiết hoặc theo yêu cầu của cơ 

sở y tế. 

b) Thu nhập thực tế bị mất của người chăm sóc người bị thiệt hại trong thời 

gian điều trị được xác định như sau: 

- Nếu người chăm sóc người bị thiệt hại có thu nhập thực tế ổn định từ tiền 

lương trong biên chế, tiền công từ hợp đồng lao động thì căn cứ vào mức lương, 

tiền công của tháng liền kề trước khi người đó phải đi chăm sóc người bị thiệt 

hại nhân với thời gian chăm sóc để xác định khoản thu nhập thực tế bị mất. 

- Nếu người chăm sóc người bị thiệt hại có làm việc và hàng tháng có thu 

nhập ổn định, nhưng có mức thu nhập khác nhau thì lấy mức thu nhập trung 

bình của 6 tháng liền kề (nếu chưa đủ 6 tháng thì của tất cả các tháng) trước khi 
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người đó phải đi chăm sóc người bị thiệt hại nhân với thời gian chăm sóc để xác 

định khoản thu nhập thực tế bị mất. 

- Nếu người chăm sóc người bị thiệt hại không có việc làm hoặc có tháng 

làm việc, có tháng không và do đó không có thu nhập ổn định thì được hưởng 

tiền công chăm sóc bằng mức tiền công trung bình trả cho người chăm sóc 

người tàn tật tại địa phương nơi người bị thiệt hại cư trú. 

- Nếu trong thời gian chăm sóc người bị thiệt hại, người chăm sóc vẫn được 

cơ quan, người sử dụng lao động trả lương, trả tiền công lao động theo quy định 

của pháp luật lao động, bảo hiểm xã hội thì họ không bị mất thu nhập thực tế và 

do đó không được bồi thường. 

1.4. Trong trường hợp sau khi điều trị, người bị thiệt hại mất khả năng lao 

động và cần có người thường xuyên chăm sóc (người bị thiệt hại không còn khả 

năng lao động do bị liệt cột sống, mù hai mắt, liệt hai chi, bị tâm thần nặng và 

các trường hợp khác do cơ quan nhà nước có thẩm quyền quy định bị suy giảm 

khả năng lao động vĩnh viễn từ 81% trở lên) thì các khoản tiền phải bồi thường 

gồm có chi phí hợp lý cho việc chăm sóc người bị thiệt hại và khoản tiền cấp 

dưỡng cho những người mà người bị thiệt hại có nghĩa vụ cấp dưỡng. 

a) Chi phí hợp lý cho việc chăm sóc người bị thiệt hại bao gồm: chi phí hợp 

lý hàng tháng cho việc nuôi dưỡng, điều trị người bị thiệt hại và chi phí hợp lý 

cho người thường xuyên chăm sóc người bị thiệt hại. 

Chi phí hợp lý cho người thường xuyên chăm sóc người bị thiệt hại được 

tính bằng mức tiền công trung bình trả cho người chăm sóc người tàn tật tại địa 

phương nơi người bị thiệt hại cư trú. Về nguyên tắc, chỉ tính bồi thường thiệt hại 

cho một người chăm sóc người bị thiệt hại do mất khả năng lao động. 

b) Khoản tiền cấp dưỡng cho những người mà người bị thiệt hại có nghĩa 

vụ cấp dưỡng. 

b.1) Chỉ xem xét khoản tiền cấp dưỡng cho những người mà người bị thiệt 

hại có nghĩa vụ cấp dưỡng, nếu trước khi sức khỏe bị xâm phạm người bị thiệt 

hại thực tế đang thực hiện nghĩa vụ cấp dưỡng. Những người đang được người 

bị thiệt hại cấp dưỡng được bồi thường khoản tiền cấp dưỡng tương ứng đó. Đối 

với những người mà người bị thiệt hại đang thực hiện nghĩa vụ nuôi dưỡng 

nhưng sau khi người bị thiệt hại bị xâm phạm sức khỏe mất khả năng lao động, 

thì những người này được bồi thường khoản tiền cấp dưỡng hợp lý phù hợp với 

thu nhập và khả năng thực tế của người phải bồi thường, nhu cầu thiết yếu của 

người được bồi thường. 

b.2) Đối tượng được bồi thường khoản tiền cấp dưỡng: 

- Vợ hoặc chồng không có khả năng lao động, không có tài sản để tự nuôi 

mình và được chồng hoặc vợ là người bị thiệt hại đang thực hiện nghĩa vụ nuôi 

dưỡng; 
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- Con chưa thành niên hoặc con đã thành niên nhưng không có khả năng 

lao động, không có tài sản để tự nuôi mình mà cha, mẹ là người bị thiệt hại đang 

thực hiện nghĩa vụ nuôi dưỡng; 

- Cha, mẹ là người không có khả năng lao động, không có tài sản để tự nuôi 

mình mà con là người bị thiệt hại đang thực hiện nghĩa vụ cấp dưỡng; 

- Vợ hoặc chồng sau khi ly hôn đang được bên kia (chồng hoặc vợ trước 

khi ly hôn) là người bị thiệt hại đang thực hiện nghĩa vụ cấp dưỡng; 

- Con chưa thành niên hoặc con đã thành niên không có khả năng lao động, 

không có tài sản để tự nuôi mình mà cha hoặc mẹ không trực tiếp nuôi dưỡng là 

người bị thiệt hại đang thực hiện nghĩa vụ cấp dưỡng; 

- Em chưa thành niên không có tài sản để tự nuôi mình hoặc em đã thành 

niên không có khả năng lao động, không có tài sản để tự nuôi mình trong trường 

hợp không còn cha mẹ hoặc cha mẹ không có khả năng lao động, không có tài 

sản để cấp dưỡng cho con được anh, chị đã thành niên không sống chung với em 

là người bị thiệt hại đang thực hiện nghĩa vụ cấp dưỡng; 

- Anh, chị không có khả năng lao động, không có tài sản để tự nuôi mình 

mà em đã thành niên không sống chung với anh, chị là người bị thiệt hại đang 

thực hiện nghĩa vụ cấp dưỡng; 

- Cháu chưa thành niên hoặc cháu đã thành niên không có khả năng lao 

động, không có tài sản để tự nuôi mình và không còn người khác cấp dưỡng mà 

ông bà nội, ông bà ngoại không sống chung với cháu là người bị thiệt hại đang 

thực hiện nghĩa vụ cấp dưỡng; 

- Ông bà nội, ông bà ngoại không có khả năng lao động, không có tài sản 

để tự nuôi mình và không có người khác cấp dưỡng mà cháu đã thành niên 

không sống chung với ông bà nội, ông bà ngoại là người bị thiệt hại đang thực 

hiện nghĩa vụ cấp dưỡng. 

1.5. Khoản tiền bù đắp tổn thất về tinh thần do sức khỏe bị xâm phạm. 

a) Khoản tiền bù đắp tổn thất về tinh thần do sức khỏe bị xâm phạm được 

bồi thường cho chính người bị thiệt hại. 

b) Không phải trong mọi trường hợp sức khỏe bị xâm phạm thì người bị 

thiệt hại đương nhiên được bồi thường khoản tiền bù đắp tổn thất về tinh thần. 

Cần căn cứ vào hướng dẫn tại điểm b tiểu mục 1.1 mục 1 Phần I Nghị quyết này 

để xác định trong trường hợp cụ thể đó người bị thiệt hại có bị tổn thất về tinh 

thần hay không và mức độ tổn thất về tinh thần. Việc xác định mức độ tổn thất 

về tinh thần cần căn cứ vào sự ảnh hưởng đến nghề nghiệp, thẩm mỹ, giao tiếp 

xã hội, sinh hoạt gia đình và cá nhân... 

c) Mức bồi thường khoản tiền bù đắp tổn thất về tinh thần cho người bị 

thiệt hại phải căn cứ vào mức độ tổn thất về tinh thần, nhưng tối đa không quá 

30 tháng lương, tính theo mức lương tối thiểu chung do Nhà nước quy định tại 

thời điểm giải quyết bồi thường. 

2. Thiệt hại do tính mạng bị xâm phạm 
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2.1. Chi phí hợp lý cho việc cứu chữa, bồi dưỡng chăm sóc người bị thiệt 

hại trước khi chết bao gồm: các chi phí được hướng dẫn tại các tiểu mục 1.1, 1.4 

và thu nhập thực tế bị mất của người bị thiệt hại trong thời gian điều trị được 

hướng dẫn tại tiểu mục 1.2 mục 1 Phần II này. 

2.2. Chi phí hợp lý cho việc mai táng bao gồm: các khoản tiền mua quan tài, 

các vật dụng cần thiết cho việc khâm liệm, khăn tang, hương, nến, hoa, thuê xe 

tang và các khoản chi khác phục vụ cho việc chôn cất hoặc hoả táng nạn nhân 

theo thông lệ chung. Không chấp nhận yêu cầu bồi thường chi phí cúng tế, lễ bái, 

ăn uống, xây mộ, bốc mộ... 

2.3. Khoản tiền cấp dưỡng cho những người mà người bị thiệt hại có nghĩa 

vụ cấp dưỡng trước khi chết được thực hiện theo hướng dẫn tại điểm b tiểu mục 

1.4 mục 1 Phần II này. 

2.4. Khoản tiền bù đắp tổn thất về tinh thần cho những người thân thích gần 

gũi nhất của nạn nhân. 

a) Người được nhận khoản tiền bù đắp tổn thất về tinh thần trong trường 

hợp này là những người thân thích gần gũi nhất của nạn nhân bao gồm: vợ, 

chồng, cha đẻ, mẹ đẻ, cha nuôi, mẹ nuôi, con đẻ, con nuôi, người trực tiếp nuôi 

dưỡng nạn nhân. 

b) Không phải trong mọi trường hợp tính mạng bị xâm phạm thì những 

người thân thích gần gũi nhất của nạn nhân đương nhiên được bồi thường khoản 

tiền bù đắp về tinh thần. Cần căn cứ vào hướng dẫn tại điểm b tiểu mục 1.1 mục 

1 Phần I Nghị quyết này để xác định trong trường hợp cụ thể đó, những người 

thân thích gần gũi nhất của nạn nhân có bị tổn thất về tinh thần hay không và 

mức độ tổn thất về tinh thần. Việc xác định mức độ tổn thất về tinh thần phải 

căn cứ vào địa vị của nạn nhân trong gia đình, mối quan hệ trong cuộc sống giữa 

nạn nhân và những người thân thích gần gũi nhất của nạn nhân... 

c) Mức bồi thường chung khoản tiền bù đắp tổn thất về tinh thần cho những 

người thân thích gần gũi nhất của nạn nhân phải căn cứ vào mức độ tổn thất về 

tinh thần, nhưng tối đa không quá 60 tháng lương, tính theo mức lương tối thiểu 

chung do Nhà nước quy định tại thời điểm giải quyết bồi thường. 

3. Thiệt hại do danh dự, nhân phẩm, uy tín bị xâm phạm 

Thiệt hại do danh dự, nhân phẩm, uy tín bị xâm phạm gồm có thiệt hại do 

danh dự, nhân phẩm, uy tín của cá nhân bị xâm phạm; thiệt hại do danh dự, uy 

tín của tổ chức bị xâm phạm. 

3.1. Chi phí hợp lý để hạn chế, khắc phục thiệt hại bao gồm: chi phí cần 

thiết cho việc thu hồi ấn phẩm có nội dung xúc phạm danh dự, nhân phẩm, uy 

tín của người bị thiệt hại; chi phí cho việc thu thập tài liệu, chứng cứ chứng 

minh danh dự, nhân phẩm, uy tín bị xâm phạm; tiền tàu, xe đi lại, thuê nhà trọ 

(nếu có) theo giá trung bình ở địa phương nơi thực hiện việc chi phí để yêu cầu 

cơ quan chức năng xác minh sự việc, cải chính trên các phương tiện thông tin 

đại chúng; chi phí tổ chức xin lỗi, cải chính công khai tại nơi cư trú hoặc nơi làm 
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việc của người bị thiệt hại và các chi phí thực tế, cần thiết khác để hạn chế, khắc 

phục thiệt hại (nếu có). 

3.2. Thu nhập thực tế bị mất hoặc bị giảm sút. 

a) Nếu trước khi danh dự, nhân phẩm, uy tín bị xâm phạm, người bị xâm 

phạm có thu nhập thực tế, nhưng do danh dự, nhân phẩm, uy tín bị xâm phạm 

người bị xâm phạm phải thực hiện những công việc để hạn chế, khắc phục thiệt 

hại, nên khoản thu nhập thực tế của họ bị mất hoặc bị giảm sút, thì họ được bồi 

thường khoản thu nhập thực tế bị mất hoặc bị giảm sút đó. 

b) Việc xác định thu nhập thực tế của người bị xâm phạm và việc xác định 

thu nhập thực tế bị mất hoặc bị giảm sút của người bị xâm phạm được thực hiện 

theo hướng dẫn tại tiểu mục 1.2 mục 1 Phần II này. 

3.3. Khoản tiền bù đắp tổn thất về tinh thần do danh dự, nhân phẩm, uy tín 

bị xâm phạm. 

a) Khoản tiền bù đắp tổn thất về tinh thần do danh dự, nhân phẩm, uy tín bị 

xâm phạm được bồi thường cho chính người bị xâm phạm.  

b) Không phải trong mọi trường hợp danh dự, nhân phẩm, uy tín bị xâm 

phạm thì người bị xâm phạm đương nhiên được bồi thường khoản tiền bù đắp 

tổn thất về tinh thần. Cần căn cứ vào hướng dẫn tại điểm b tiểu mục 1.1 mục 1 

Phần I Nghị quyết này để xác định trong trường hợp cụ thể đó người bị xâm 

phạm có bị tổn thất về tinh thần hay không và mức độ tổn thất về tinh thần. Việc 

xác định mức độ tổn thất về tinh thần phải căn cứ vào hình thức xâm phạm 

(bằng lời nói hay đăng trên báo viết hay trên báo hình...), hành vi xâm phạm, 

mức độ lan truyền thông tin xúc phạm... 

c) Mức bồi thường khoản tiền bù đắp tổn thất về tinh thần cho người bị 

xâm phạm phải căn cứ vào mức độ tổn thất về tinh thần, nhưng tối đa không quá 

10 tháng lương, tính theo mức lương tối thiểu chung do Nhà nước quy định tại 

thời điểm giải quyết bồi thường. 

4. Thời hạn hưởng bồi thường thiệt hại do sức khỏe, tính mạng bị xâm 

phạm (Điều 616 Bộ Luật Dân sự) 

a) Trong trường hợp người bị thiệt hại mất hoàn toàn khả năng lao động, 

thì người bị thiệt hại được hưởng khoản tiền bồi thường được hướng dẫn tại 

điểm a tiểu mục 1.4 mục 1 Phần II này cho đến khi chết. 

b) Đối với việc cấp dưỡng được hướng dẫn tại điểm b tiểu mục 1.4 mục 1 

và tiểu mục 2.3 mục 2 Phần II này chấm dứt khi thuộc một trong các trường hợp 

quy định tại Điều 61 Luật hôn nhân và gia đình. 

III. BỒI THƯỜNG THIỆT HẠI DO NGUỒN NGUY HIỂM CAO ĐỘ 

GÂY RA (ĐIỀU 627 BỘ LUẬT DÂN SỰ) 

1. Xác định nguồn nguy hiểm cao độ 

a) Khi có phương tiện giao thông, công trình, vật, chất hoặc loại thú nào đó 

gây ra thiệt hại để có căn cứ áp dụng các khoản 2, 3 và 4 Điều 627 BLDS xác 

48



định trách nhiệm bồi thường thiệt hại, thì phải xác định nguồn gây ra thiệt hại có 

phải là nguồn nguy hiểm cao độ hay không. 

b) Để xác định nguồn nguy hiểm cao độ cần phải căn cứ vào khoản 1 Điều 

627 Bộ Luật Dân sự và văn bản quy phạm pháp luật khác có liên quan hoặc quy 

định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền về lĩnh vực cụ thể đó. Ví dụ: Để xác 

định phương tiện giao thông cơ giới đường bộ thì phải căn cứ vào Luật giao 

thông đường bộ. Theo quy định tại điểm 13 Điều 3 Luật giao thông đường bộ thì 

phương tiện giao thông cơ giới đường bộ gồm xe ô tô, máy kéo, xe mô tô hai 

bánh, xe mô tô ba bánh, xe gắn máy và các loại xe tương tự, kể cả xe cơ giới 

dùng cho người tàn tật. 

2. Xác định trách nhiệm bồi thường thiệt hại do nguồn nguy hiểm cao 

độ gây ra 

a) Chủ sở hữu nguồn nguy hiểm cao độ đang chiếm hữu, sử dụng nguồn 

nguy hiểm cao độ phải bồi thường thiệt hại do nguồn nguy hiểm cao độ gây ra. 

Chủ sở hữu đang chiếm hữu, sử dụng nguồn nguy hiểm cao độ là đang thực hiện 

mọi hành vi theo ý chí của mình để nắm giữ, quản lý nguồn nguy hiểm cao độ, 

nhưng không được trái pháp luật, đạo đức xã hội; khai thác công dụng, hưởng 

hoa lợi, lợi tức từ nguồn nguy hiểm cao độ. 

a) Người được chủ sở hữu nguồn nguy hiểm cao độ giao chiếm hữu, sử 

dụng nguồn nguy hiểm cao độ theo đúng quy định của pháp luật phải bồi thường 

thiệt hại do nguồn nguy hiểm cao độ gây ra, trừ trường hợp giữa chủ sở hữu và 

người được giao chiếm hữu, sử dụng có thỏa thuận khác không trái pháp luật, 

đạo đức xã hội hoặc không nhằm trốn tránh việc bồi thường. 

Ví dụ: Các thỏa thuận sau đây là không trái pháp luật, đạo đức xã hội hoặc 

không nhằm trốn tránh việc bồi thường: 

- Thỏa thuận cùng nhau liên đới chịu trách nhiệm bồi thường thiệt hại; 

- Thỏa thuận chủ sở hữu bồi thường thiệt hại trước, sau đó người được giao 

chiếm hữu, sử dụng sẽ hoàn trả cho chủ sở hữu khoản tiền đã bồi thường; 

- Ai có điều kiện về kinh tế hơn thì người đó thực hiện việc bồi thường 

thiệt hại trước. 

Trong trường hợp chủ sở hữu nguồn nguy hiểm cao độ giao cho người khác 

chiếm hữu, sử dụng nguồn nguy hiểm cao độ không theo đúng quy định của 

pháp luật mà gây thiệt hại, thì chủ sở hữu phải bồi thường thiệt hại. 

Ví dụ: Chủ sở hữu biết người đó không có bằng lái xe ô tô, nhưng vẫn giao 

quyền chiếm hữu, sử dụng cho họ mà gây thiệt hại thì chủ sở hữu phải bồi 

thường thiệt hại. 

c) Về nguyên tắc chung chủ sở hữu, người được chủ sở hữu giao chiếm 

hữu, sử dụng hợp pháp nguồn nguy hiểm cao độ phải bồi thường thiệt hại do 

nguồn nguy hiểm cao độ gây ra cả khi không có lỗi, trừ các trường hợp sau đây: 

- Thiệt hại xảy ra là hoàn toàn do lỗi cố ý của người bị thiệt hại; 
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Ví dụ: Xe ô tô đang tham gia giao thông theo đúng quy định của pháp luật, 

thì bất ngờ có người lao vào xe để tự tử và hậu quả là người này bị thương nặng 

hoặc bị chết. Trong trường hợp này chủ sở hữu, người được chủ sở hữu giao 

chiếm hữu, sử dụng hợp pháp xe ôtô đó không phải bồi thường thiệt hại do 

nguồn nguy hiểm cao độ (xe ôtô) gây ra. 

- Thiệt hại xảy ra trong trường hợp bất khả kháng hoặc tình thế cấp thiết, 

trừ trường hợp pháp luật có quy định khác. Cần chú ý là trong trường hợp pháp 

luật có quy định khác về trách nhiệm bồi thường thiệt hại do nguồn nguy hiểm 

cao độ gây ra trong trường hợp bất khả kháng hoặc tình thế cấp thiết thì trách 

nhiệm bồi thường thiệt hại được thực hiện theo quy định của văn bản quy phạm 

pháp luật đó. 

d) Người chiếm hữu, sử dụng trái pháp luật nguồn nguy hiểm cao độ phải 

bồi thường thiệt hại do nguồn nguy hiểm cao độ gây ra, nếu chủ sở hữu, người 

được chủ sở hữu giao chiếm hữu, sử dụng hợp pháp không có lỗi trong việc để 

nguồn nguy hiểm cao độ bị chiếm hữu, sử dụng trái pháp luật (đã tuân thủ các 

quy định về bảo quản, trông giữ, vận chuyển, sử dụng nguồn nguy hiểm cao độ 

theo đúng các quy định của pháp luật). 

Nếu chủ sở hữu, người được chủ sở hữu giao chiếm hữu, sử dụng hợp pháp 

có lỗi trong việc để nguồn nguy hiểm cao độ bị chiếm hữu, sử dụng trái pháp 

luật (không tuân thủ hoặc tuân thủ không đầy đủ các quy định về bảo quản, 

trông giữ, vận chuyển, sử dụng nguồn nguy hiểm cao độ theo quy định của pháp 

luật) thì phải liên đới cùng với người chiếm hữu, sử dụng trái pháp luật bồi 

thường thiệt hại do nguồn nguy hiểm cao độ gây ra. 

đ) Nếu chủ sở hữu nguồn nguy hiểm cao độ đã giao nguồn nguy hiểm cao 

độ cho người khác mà gây thiệt hại thì phải xác định trong trường hợp cụ thể đó 

người được giao nguồn nguy hiểm cao độ có phải là người chiếm hữu, sử dụng 

nguồn nguy hiểm cao độ hay không để xác định ai có trách nhiệm bồi thường 

thiệt hại. 

Ví dụ: A là chủ sở hữu xe ô tô đã giao xe ôtô đó cho B. B lái xe ô tô tham 

gia giao thông đã gây ra tai nạn và gây thiệt hại thì cần phải phân biệt: 

- Nếu B chỉ được A thuê lái xe ôtô và được trả tiền công, có nghĩa B không 

phải là người chiếm hữu, sử dụng xe ô tô đó mà A vẫn chiếm hữu, sử dụng; do 

đó, A phải bồi thường thiệt hại. 

- Nếu B được A giao xe ô tô thông qua hợp đồng thuê tài sản, có nghĩa A 

không còn chiếm hữu, sử dụng xe ôtô đó mà B là người chiếm hữu, sử dụng hợp 

pháp; do đó, B phải bồi thường thiệt hại. Nếu trong trường hợp này được sự 

đồng ý của A, B giao xe ô tô cho C thông qua hợp đồng cho thuê lại tài sản, thì 

C là người chiếm hữu, sử dụng hợp pháp xe ôtô đó; do đó, C phải bồi thường 

thiệt hại. 

IV. HIỆU LỰC THI HÀNH CỦA NGHỊ QUYẾT 
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1. Nghị quyết này đã được Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao 

thông qua ngày 28 tháng 4 năm 2004 và có hiệu lực thi hành sau mười lăm ngày, 

kể từ ngày đăng Công báo. 

Những hướng dẫn của Tòa án nhân dân tối cao được ban hành trước ngày 

Nghị quyết này có hiệu lực về các vấn đề được hướng dẫn trong Nghị quyết này 

đều bãi bỏ. 

2. Đối với những trường hợp bồi thường thiệt hại ngoài hợp đồng đã có văn 

bản quy phạm pháp luật quy định cụ thể về bồi thường, thì việc giải quyết được 

thực hiện theo quy định của văn bản quy phạm pháp luật đó. 

3. Đối với những vụ án trong đó có giải quyết tranh chấp về bồi thường 

thiệt hại ngoài hợp đồng được hướng dẫn trong Nghị quyết này mà Tòa án đã 

thụ lý nhưng chưa xét xử sơ thẩm, xét xử phúc thẩm hoặc xét xử giám đốc thẩm, 

tái thẩm, thì áp dụng Nghị quyết này để giải quyết. 

4. Đối với các bản án, quyết định của Tòa án đã có hiệu lực pháp luật trước 

ngày Nghị quyết này có hiệu lực thi hành mà trong đó có quyết định về bồi 

thường thiệt hại ngoài hợp đồng được hướng dẫn trong Nghị quyết này, thì 

không áp dụng Nghị quyết này để kháng nghị theo thủ tục giám đốc thẩm hoặc 

tái thẩm, trừ trường hợp việc kháng nghị bản án, quyết định có những căn cứ 

khác. 

  

  CHÁNH ÁN 

 
(Đã ký) 

 

Nguyễn Văn Hiện 
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QUỐC HỘI 

******** 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

******** 

Số: 32/2004/NQ-QH11 Hà Nội, ngày 15 tháng 6 năm 2004 

NGHỊ QUYẾT 

VỀ VIỆC THI HÀNH BỘ LUẬT TỐ TỤNG DÂN SỰ 

QUỐC HỘI 

Căn cứ vào Hiến pháp nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 1992 đã được sửa 

đổi, bổ sung theo Nghị quyết số 51/2001/QH10 ngày 25 tháng 12 năm 2001 của Quốc hội 

khóa X, kỳ họp thứ 10; 

QUYẾT NGHỊ 

1. Bộ luật Tố tụng dân sự được Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam khoá

XI, kỳ họp thứ 5 thông qua ngày 15 tháng 6 năm 2004, có hiệu lực từ ngày 01 tháng 01

năm 2005.

Pháp lệnh thủ tục giải quyết các vụ án dân sự ngày 29 tháng 11 năm 1989, Pháp lệnh công 

nhận và thi hành tại Việt Nam bản án, quyết định dân sự của Toà án nước ngoài ngày 17 

tháng 4 năm 1993, Pháp lệnh thủ tục giải quyết các vụ án kinh tế ngày 16 tháng 3 năm 

1994, Pháp lệnh công nhận và thi hành tại Việt Nam quyết định của Trọng tài nước ngoài 

ngày 14 tháng 9 năm 1995 và những quy định về thủ tục giải quyết các vụ án lao động 

của Pháp lệnh thủ tục giải quyết các tranh chấp lao động ngày 11 tháng 4 năm 1996 hết 

hiệu lực kể từ ngày Bộ luật này có hiệu lực, trừ trường hợp quy định tại điểm 3 và điểm 4 

của Nghị quyết này. 

2. Chính phủ, Toà án nhân dân tối cao, Viện kiểm sát nhân dân tối cao trong phạm vi

chức năng, nhiệm vụ của mình, tự mình hoặc phối hợp với các cơ quan hữu quan tổ chức

việc rà soát các quy định của pháp luật về tố tụng dân sự hiện hành để huỷ bỏ, sửa đổi, bổ

sung, ban hành văn bản mới hoặc đề nghị Quốc hội, Uỷ ban thường vụ Quốc hội huỷ bỏ,

sửa đổi, bổ sung hoặc ban hành văn bản mới phù hợp với quy định của Bộ luật tố tụng

dân sự, bảo đảm hiệu lực của Bộ luật này từ ngày 01 tháng 01 năm 2005.

3. Kể từ ngày Bộ luật tố tụng dân sự có hiệu lực, những Tòa án nhân dân huyện, quận, thị

xã, thành phố thuộc tỉnh có đủ điều kiện thực hiện thì được giao thẩm quyền giải quyết vụ

việc dân sự quy định tại Điều 33 của Bộ luật này; những Tòa án nhân dân huyện, quận, thị

xã, thành phố thuộc tỉnh chưa đủ điều kiện thì tiếp tục thực hiện thẩm quyền xét xử sơ

thẩm quy định tại khoản 1 Điều 11 của Pháp lệnh thủ tục giải quyết các vụ án dân sự,

khoản 1 Điều 13 của Pháp lệnh thủ tục giải quyết các vụ án kinh tế và khoản 1 Điều 12

của Pháp lệnh thủ tục giải quyết các tranh chấp lao động, nhưng chậm nhất đến ngày 01

tháng 7 năm 2009, tất cả Toà án nhân dân huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh thực

hiện thống nhất thẩm quyền giải quyết vụ việc dân sự quy định tại Điều 33 của Bộ luật tố

tụng dân sự.

52



Tòa án nhân dân tối cao phối hợp với Viện kiểm sát nhân dân tối cao và Chính phủ đề 

nghị Uỷ ban thường vụ Quốc hội quyết định những Toà án nhân dân huyện, quận, thị xã, 

thành phố thuộc tỉnh được thực hiện thẩm quyền giải quyết vụ việc dân sự quy định tại 

Điều 33 của Bộ luật tố tụng dân sự. 

Chính phủ, Toà án nhân dân tối cao, Viện kiểm sát nhân dân tối cao trong phạm vi chức 

năng, nhiệm vụ của mình khẩn trương củng cố cơ sở vật chất, đội ngũ cán bộ của Toà án, 

Viện kiểm sát huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh chưa đủ điều kiện thực hiện để 

bảo đảm cho các Toà án nhân dân huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh thực hiện 

thống nhất thẩm quyền giải quyết vụ việc dân sự quy định tại Điều 33 của Bộ luật tố tụng 

dân sự. 

4. Kể từ ngày Bộ luật tố tụng dân sự được công bố cho đến ngày có hiệu lực: 

a) Thời hạn kháng nghị theo thủ tục giám đốc thẩm, tái thẩm đối với bản án, quyết định 

dân sự, hôn nhân và gia đình, kinh tế, lao động đã có hiệu lực pháp luật trước ngày Bộ 

luật tố tụng dân sự được công bố thì áp dụng theo quy định tương ứng tại Điều 73 và Điều 

79 của Pháp lệnh thủ tục giải quyết các vụ án dân sự, Điều 77 và Điều 83 của Pháp lệnh 

thủ tục giải quyết các vụ án kinh tế, Điều 75 của Pháp lệnh thủ tục giải quyết các tranh 

chấp lao động; 

b) Thời hạn kháng nghị theo thủ tục giám đốc thẩm, tái thẩm đối với bản án, quyết định 

dân sự, hôn nhân và gia đình, kinh tế, lao động có hiệu lực pháp luật sau ngày Bộ luật tố 

tụng dân sự được công bố thì áp dụng theo quy định tại Điều 288 và Điều 308 của Bộ luật 

tố tụng dân sự. 

5. Các tranh chấp, yêu cầu về dân sự, hôn nhân và gia đình, kinh tế, lao động phát sinh 

trước ngày Bộ luật tố tụng dân sự có hiệu lực mà các văn bản pháp luật trước đây không 

quy định thời hiệu khởi kiện và thời hiệu yêu cầu thì áp dụng thời hiệu quy định tại Điều 

159 của Bộ luật tố tụng dân sự. 

6. Chính phủ, Toà án nhân dân tối cao, Viện kiểm sát nhân dân tối cao trong phạm vi 

chức năng, nhiệm vụ của mình có trách nhiệm phối hợp với Uỷ ban trung ương Mặt trận 

Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức thành viên của Mặt trận tuyên truyền, phổ biến rộng rãi 

Bộ luật tố tụng dân sự trong cán bộ, công chức và nhân dân nhằm góp phần tăng cường 

pháp chế xã hội chủ nghĩa, phát huy tác dụng của Bộ luật tố tụng dân sự trong bảo vệ lợi 

ích của Nhà nước, quyền và lợi ích hợp pháp của cá nhân, cơ quan, tổ chức. 

7. Uỷ ban thường vụ Quốc hội, Chính phủ, Toà án nhân dân tối cao, Viện kiểm sát nhân 

dân tối cao có trách nhiệm thực hiện và hướng dẫn thi hành Nghị quyết này.  

Nghị quyết này đã được Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam khoá XI, kỳ 

họp thứ 5 thông qua ngày 15 tháng 6 năm 2004.  

  

  Nguyễn Văn An 

(Đã ký) 
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HỘI ĐỒNG THẨM PHÁN
 TOÀ ÁN NHÂN DÂN TỐI CAO

********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

********

Số: 02/2004/NQ-HĐTP Hà Nội, ngày 10 tháng 8 năm 2004

NGHỊ QUYẾT
Hướng dẫn áp dụng pháp luật trong việc giải quyết

 các vụ án dân sự, hôn nhân và gia đình
HỘI ĐỒNG THẨM PHÁN TOÀ ÁN NHÂN DÂN TỐI CAO

Căn cứ vào Luật Tổ chức Toà án nhân dân;

Để thi hành đúng và thống nhất các quy định của pháp luật trong việc giải
quyết các vụ án dân sự, hôn nhân và gia đình;

Sau khi có ý kiến thống nhất của Bộ trưởng Bộ Tư pháp và Viện trưởng Viện
kiểm sát nhân dân tối cao,

QUYẾT ĐỊNH

I. VIỆC ÁP DỤNG CÁC QUY ĐỊNH CỦA PHÁP LUẬT VỀ THỜI HIỆU

1. Việc áp dụng các quy định của pháp luật về thời hiệu đối với các giao dịch
dân sự

1.1. Đối với giao dịch dân sự được xác lập trước ngày 1/7/1996 (ngày Bộ luật
Dân sự có hiệu lực) mà các văn bản pháp luật trước đây có quy định về thời hiệu
(thời hiệu hưởng quyền dân sự, thời hiệu miễn trừ nghĩ vụ dân sự và thời hiệu khởi
kiện) thì phải áp dụng các quy định về thời hiệu của các văn bản pháp luật đó để
xác định thời hiệu còn hay hết, không phân biệt giao dịch dân sự đó được thực hiện
xong  trước  ngày  1/7/1996  hay  từ  ngày  1/7/1996.  Trong  trường  hợp  từ  ngày
1/7/1996 các bên tham gia giao dịch dân sự có thoả thuận bổ sung thì cần phân biệt
như sau:

a. Trường hợp các bên đang tiếp tục thực hiện hợp đồng dân sự hoặc khi hết
hạn thực hiện hợp đồng, có thoả thuận kéo dài thời hạn thực hiện hợp đồng đó thì
việc xác định thời hiệu căn cứ vào thoả thuận của các bên và được thực hiện theo
quy định của các văn bản pháp luật có hiệu lực tại thời điểm giao kết hợp đồng.

b. Trường hợp các bên đang tiếp tục thực hiện hợp đồng dân sự, có thoả thuận
bổ sung mà thoả thuận đó là một phần không tách rời của hợp đồng dân sự đó thì
việc xác định thời hiệu đối với hợp đồng nói chung (bao gồm cả thoả thuận mới)
được thực hiện theo quy định của các văn bản pháp luật có hiệu lực tại thời điểm
giao kết hợp đồng.
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c. Trường hợp các bên đang tiếp tục thực hiện hợp đồng dân sự, có thoả thuận
bổ sung mà thoả thuận đó như một hợp đồng mới thay thế hợp đồng cũ hoặc hoàn
toàn độc lập với hợp đồng cũ, thì việc xác định thời hiệu đối với thoả thuận mới
được thực hiện theo quy định của Bộ luật Dân sự.

1.2. Đối với giao dịch dân sự được xác lập từ ngày 1/7/1996 đến trước ngày
1/1/2005 mà Bộ luật Dân sự và các văn bản pháp luật khác không có quy định thời
hiệu khởi kiện, thời hiệu yêu cầu, thì kể từ ngày 1/1/2005 (ngày Bộ luật Tố tụng
dân sự được Quốc hội thông qua ngày 15/6/2004 có hiệu lực) việc xác định thời
hiệu khởi kiện, thời hiệu yêu cầu được thực hiện theo quy định tại Điều 159 của Bộ
luật Tố tụng dân sự; cụ thể như sau:

a. Thời hiệu khởi kiện để yêu cầu Toà án giải quyết vụ án dân sự là hai năm,
kể từ ngày 1/1/2005, nếu tranh chấp phát sinh trước ngày 1/1/2005 hoặc kể từ ngày
phát sinh tranh chấp, nếu tranh chấp phát sinh từ ngày 1/1/2005.

b. Thời hiệu yêu cầu để Toà án giải quyết việc dân sự là 1 năm, kể từ ngày
1/1/2005, nếu quyền yêu cầu phát sinh trước ngày 1/1/2005 hoặc kể từ ngày phát
sinh quyền yêu cầu, nếu yêu cầu phát sinh từ ngày 1/1/2005.

1.3. Đối với giao dịch dân sự được xác lập từ ngày 1/1/2005 mà Bộ luật Dân
sự và các văn bản pháp luật khác không có quy định thời hiệu khởi kiện, thời hiệu
yêu cầu, thì thời hiệu khởi kiện, thời hiệu yêu cầu được thực hiện theo quy định tại
Điều 159 của Bộ luật Tố tụng dân sự.

1.4. Về thời hạn yêu cầu Toà tuyên bố giao dịch dân sự vô hiệu

a. Đối với giao dịch dân sự được giao kết trước ngày 1/7/1996 thuộc trường
hợp quy định tại khoản 1 Điều 15 của Pháp lệnh Hợp đồng dân sự năm 1991 bao
gồm: nội dung hợp đồng vi phạm điều cấm của pháp luật hoặc trái với đạo đức xã
hội; một hoặc các bên không có quyền giao kết hợp đồng (chủ thể giao kết hợp
đồng không thuộc một trong các trường hợp quy định tại Điều 3 Pháp lệnh Hợp
đồng dân sự năm 1991), thì thời gian yêu cầu Toà án tuyên bố giao dịch dân sự vô
hiệu không bị hạn chế. Trong mọi thời điểm một bên hoặc các bên đều có quyền
yêu cầu Toà án tuyên bố giao dịch dân sự đó vô hiệu.

Trong trường hợp các bên vẫn thực hiện hợp đồng và phát sinh tranh chấp,
cho nên một bên hoặc các bên khởi kiện yêu cầu Toà án giải quyết, nếu trong quá
trình giải quyết Toà án xác định giao dịch dân sự đó là vô hiệu thuộc trường hợp
được quy định tại khoản 1 Điều 15 của Pháp lệnh Hợp đồng dân sự, thì Toà án có
quyền tuyên bố giao dịch dân sự đó vô hiệu và xử lý hậu quả giao dịch dân sự vô
hiệu theo quy định của văn bản pháp luật có hiệu lực tại thời điểm giao dịch được
xác lập.
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b. Đối với giao dịch dân sự được giao kết trước ngày 1/7/1996 thuộc trường
hợp quy định tại khoản 2 và khoản 3 Điều 15 của Pháp lệnh Hợp đồng dân sự năm
1991 bao gồm: hợp đồng dân sự vô hiệu do người chưa thành niên xác lập, thực
hiện (do có vi phạm quy định tại khoản 2 và khoản 3 Điều 3 Pháp lệnh Hợp đồng
dân sự năm 1991); do một bên bị nhầm lẫn về nội dung chủ yếu của hợp đồng; bị
đe doạ hoặc bị lừa dối), thì thời hạn yêu cầu Toà án tuyên bố giao dịch dân sự vô
hiệu theo quy định tại Điều 56 của Pháp lệnh Hợp đồng dân sự là ba năm, kể từ
ngày giao dịch dân sự được xác lập. Hết thời hạn ba năm mà không có yêu cầu Toà
án tuyên bố giao dịch dân sự vô hiệu, thì giao dịch dân sự đó được coi là có hiệu
lực.

Trong trường hợp các bên vẫn thực hiện hợp đồng và phát sinh tranh chấp,
cho nên một bên hoặc các bên khởi kiện yêu cầu Toà án giải quyết, nếu đã hết thời
hạn ba năm, kể từ ngày giao dịch dân sự được xác lập, thì họ không có quyền yêu
cầu Toà án tuyên bố giao dịch dân sự đó vô hiệu vì lý do vi phạm quy định tại
khoản 2 hoặc khoản 3 Điều 15 của Pháp lệnh Hợp đồng dân sự. Trong trường hợp
này Toà án tiến hành giải quyết tranh chấp giao dịch dân sự theo thủ tục chung.

c. Đối với giao dịch dân sự được giao kết từ ngày 1/7/1996 mà có yêu cầu Toà
án tuyên bố giao dịch dân sự vô hiệu, thì áp dụng các quy định tại Điều 145 của Bộ
luật Dân sự về thời hạn yêu cầu Toà án tuyên bố giao dịch dân sự vô hiệu.

1.5. Đối với giao dịch dân sự về nhà ở thuộc đối tượng điều chỉnh của Nghị
quyết số 58/1998/NQ-UBTVQH10 ngày 20/8/1998 của Uỷ ban Thường vụ Quốc
hội về giao dịch dân sự về nhà ở được xác lập trước ngày 1/7/1991 và theo hướng
dẫn tại Thông tư Liên tịch số 01/1999/TTLT ngày 25/1/1999 của Toà án nhân dân
tối cao, Viện kiểm sát nhân dân tối cao "hướng dẫn áp dụng một số quy định tại
Nghị quyết về giao dịch dân sự về nhà ở được xác lập trước ngày 1/7/1991 của Uỷ
ban Thường vụ Quốc hội" thì thời gian từ ngày 1/7/1996 đến ngày 1/1/1999 không
tính vào thời hiệu khởi kiện.

2. Việc áp dụng các quy định của pháp luật về thời hiệu khởi kiện liên quan
đến thừa kế

2.1. Quyền thừa kế

"Quyền thừa kế" quy định tại khoản 1 Điều 36 Pháp lệnh Thừa kế năm 1990,
Điều 648 của Bộ luật Dân sự bao gồm quyền yêu cầu chia di sản thừa kế, quyền
yêu cầu xác nhận quyền thừa kế của mình hoặc quyền yêu cầu bác bỏ quyền thừa
kế của người khác.

2.2. Thời hiệu khởi kiện về quyền thừa kế

a. Đối với trường hợp thừa kế mở trước ngày 1/7/1996, thì thời hiệu khởi kiện
về quyền thừa kế được thực hiện theo quy định tại Điều 36 của Pháp lệnh Thừa kế
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năm 1990 và hướng dẫn tại Nghị quyết 02/HĐTP ngày 19/10/1990 của Hội đồng
Thẩm phán Toà án nhân dân tối cao "hướng dẫn áp dụng một số quy định của Pháp
lệnh Thừa kế".

Khi xác định thời hiệu khởi kiện về quyền thừa kế mà thời điểm mở thừa kế
trước ngày 1/7/1991 và di sản là nhà ở thì thời gian từ ngày 1/7/1996 đến ngày
1/1/1999 không tính vào thời hiệu khởi kiện.

b. Đối với trường hợp thừa kế mở từ ngày 1/7/1996 thì thời hiệu khởi kiện về
quyền thừa kế được thực hiện theo quy định tại Điều 648 của Bộ luật Dân sự.

2.3. Thời hiệu khởi kiện yêu cầu người thừa kế thực hiện nghĩa vụ về tài sản
do người chết để lại, thanh toán các khoản chi từ di sản.

a. Đối với trường hợp thừa kế mở trước ngày 01/7/1996 thì thời hiệu khởi
kiện yêu cầu người thừa kế thực hiện nghĩa vụ về tài sản do người chết để lại,
thanh toán các khoản chi từ di sản được thực hiện theo quy định tại Điều 36 của
Pháp lệnh Thừa kế và hướng dẫn tại Nghị quyết số 02/HĐTP ngày 19/10/1990 của
Hội đồng Thẩm phán Toà án nhân dân tối cao "hướng dẫn áp dụng một số quy định
của Pháp lệnh Thừa kế". Nếu nghĩa vụ về tài sản do người chết để lại, thanh toán
các khoản chi từ di sản được phát sinh trước ngày 01/7/1991 có liên quan đến nhà
ở thì thời gian từ ngày 01/7/1996 đến ngày 01/01/1999 không tính vào thời hiệu
khởi kiện.

b. Đối với trường hợp thừa kế mở từ ngày 01/7/1996 thì thời hiệu khởi kiện
yêu cầu người thừa kế thực hiện nghĩa vụ về tải sản do người chết để lại, thanh
toán các khoản chi từ di sản được thực hiện theo quy định của Bộ luật Dân sự. Việc
xác định thời hiệu khởi kiện phải căn cứ vào quy định tại các Điều 639, 640 và 418
của Bộ luật Dân sự và hướng dẫn tại các tiểu mục 1.2, 1.3, 1.4 mục 1 Phần I của
Nghị quyết này.

2.4. Không áp dụng thời hiệu khởi kiện về quyền thừa kế

a. Trường hợp trong thời hạn mười năm, kể từ thời điểm mở thừa kế mà các
đồng thừa kế không có tranh chấp về quyền thừa kế và có văn bản cùng xác nhận
là đồng thừa kế hoặc sau khi kết thúc thời hạn mười năm mà các đồng thừa kế
không có tranh chấp về hàng thừa kế và đều thừa nhận di sản do người chết để lại
chưa chia thì di sản đó chuyển thành tài sản chung của các thừa kế. Khi có tranh
chấp và yêu cầu Toà án giải quyết thì không áp dụng thời hiệu khởi kiện về quyền
thừa kế, mà áp dụng các quy định của pháp luật về chia tài sản chung để giải quyết
và cần phân biệt như sau:

a.1. Trường hợp có di chúc mà các đồng thừa kế không có tranh chấp và thoả
thuận việc chia tài sản sẽ được thực hiện theo di chúc khi có nhu cầu chia tài sản,
thì việc chia tài sản chung đó được thực hiện theo di chúc.
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a.2. Trường hợp không có di chúc mà các đồng thừa kế thảo thuận về phần
mỗi người được hưởng khi có nhu cầu chia tài sản, thì việc chia tài sản chung đó
được thực hiện theo thoả thuận của họ.

a.3. Trường hợp không có di chúc và các đồng thừa kế không có thoả thuận về
phần mỗi người được hưởng khi có nhu cầu chia tài sản, thì việc chia tài sản chung
đó được thực hiện theo quy định của pháp luật về chia tài sản chung.

b. Trường hợp người chết để lại di sản cho các thừa kế nhưng các thừa kế
không trực tiếp quản lý, sử dụng mà di sản đó đang do người khác chiếm hữu bất
hợp pháp hoặc thuê, mượn, quản lý theo uỷ quyền... thì các thừa kế có quyền khởi
kiện người khác đó để đòi lại di sản.

II.  VỀ  THỪA  KẾ,  TRANH  CHẤP  LIÊN  QUAN  ĐẾN  QUYỀN  SỬ
DỤNG ĐẤT

1. Xác định quyền sử dụng đất là di sản

1.1. Đối với đất do người chết để lại (không phân biệt có tài sản hay không có
tài sản gắn liền với quyền sử dụng đất) mà người đó đã có giấy chứng nhận quyền
sử dụng đất theo Luật Đất đai năm 1987, Luật Đất đai năm 1993, Luật Đất đai năm
2003 thì quyền sử dụng đất đó là di sản.

1.2. Đối với trường hợp đất do người chết để lại mà người đó có một trong
các loại giấy quy định tại các Khoản 1, 2 và 5 Điều 50 của Luật Đất đai năm 2003,
thì kể từ ngày 01/7/2004 quyền sử dụng đất đó cũng là di sản, không phụ thuộc vào
thời điểm mở thừa kế.

1.3. Trường hợp người chết để lại quyền sử dụng đất mà đất đó không có một
trong các loại giấy tờ được hướng dẫn tại tiểu mục 1.1 và tiểu mục 1.2 mục 1 này
nhưng có di sản là nhà ở, vật kiến trúc khác (như: nhà bếp, nhà tắm, nhà vệ sinh,
giếng nước, nhà để ô tô, nhà thờ, tường xây làm hàng rào gắn với nhà ở, các công
trình xây dựng trên đất được giao để sử dụng vào mục đích sản xuất, kinh doanh
như nhà xưởng, kho tàng, hệ thống tưới, tiêu nước, chuồng trại chăn nuôi hay vật
kiến trúc khác hoặc trên đất có các tài sản khác như cây lấy gỗ, cây lấy lá, cây ăn
quả, cây công nghiệp hay các cây lâu năm khác) gắn liền với quyền sử dụng đất đó
mà có yêu cầu chia di sản thừa kế, thì cần phân biệt các trường hợp sau:

a. Trong trường hợp đương sự có văn bản của Uỷ ban nhân dân cấp có thẩm
quyền xác nhận việc sử dụng đất đó là hợp pháp, nhưng chưa kịp cấp giấy chứng
nhận quyền sử dụng đất, thì Toà án giải quyết yêu cầu chia di sản là tài sản gắn liền
với quyền sử dụng đất và quyền sử dụng đất đó.

b. Trong trường hợp đương sự không có văn bản của Uỷ ban nhân dân cấp có
thẩm quyền xác nhận việc sử dụng đất đó là hợp pháp, nhưng có văn bản của Uỷ
ban nhân dân cấp có thẩm quyền cho biết rõ là việc sử dụng đất đó không vi phạm
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quy hoạch và có thể được xem xét để giao quyền sử dụng đất, thì Toà án giải quyết
yêu cầu chia di sản là tài sản gắn liền với quyền sử dụng đất. Đồng thời phải xác
định ranh giới, tạm giao quyền sử dụng đất đó cho đương sự để Uỷ ban nhân dân
cấp có thẩm quyền tiến hành các thủ tục giao quyền sử dụng đất và cấp giấy chứng
nhận quyền sử dụng đất cho đương sự theo quy định của pháp luật về đất đai.

c. Trong trường hợp Uỷ ban nhân dân cấp có thẩm quyền có văn bản cho biết
rõ việc sử dụng đất đó là không hợp pháp, di sản là tài sản gắn liền với quyền sử
dụng đất không được phép tồn tại trên đất đó, thì Toà án chỉ giải quyết tranh chấp
về di sản là tài sản trên đất đó.

1.4. Trường hợp người chết để lại quyền sử dụng đất mà đất đó không có một
trong các loại giấy tờ quy định tại tiểu mục 1.1, tiểu mục 1.2 mục 1 này và cũng
không có di sản là tài sản gắn liền với quyền sử dụng đất được hướng dẫn tại tiểu
mục 1.3 mục 1 này, nếu có tranh chấp thì thuộc thẩm quyền giải quyết của Uỷ ban
nhân dân theo quy định của pháp luật về đất đai.

2. Việc giải quyết tranh chấp hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất

2.1. Đối với tranh chấp hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất được xác
lập trước ngày 01/7/1980 (ngày Hội đồng Chính phủ nay là Chính phủ ban hành
Quyết định số 201/CP về việc thống nhất quản lý ruộng đất và tăng cường công tác
quản lý ruộng đất trong cả nước) mà sau ngày 15/10/1993 mới phát sinh tranh
chấp, thì việc giải quyết tranh chấp này như sau:

a. Trường hợp nội dung và hình thức của hợp đồng phù hợp với quy định của
pháp luật tại thời điểm giao kết hợp đồng.

a.1. Nếu bên nhận chuyển nhượng đã nhận đất thì Toà án công nhận hợp
đồng, buộc các bên phải thực hiện nghĩa vụ theo hợp đồng và phải làm thủ tục
chuyển quyền sử dụng đất. Nếu bên nhận đất chưa trả đủ tiền cho bên có đất thì
buộc họ phải trả cho bên chuyển nhượng số tiền còn thiếu theo giá đất thực tế trên
thị trường tại thời điểm xét xử sơ thẩm.

a.2. Nếu bên nhận chuyển nhượng đã trả đủ tiền nhưng chưa nhận đất và bên
chuyển nhượng vẫn quản lý, sử dụng, chưa xây dựng công trình kiến trúc trên đất
đó, thì các bên phải thực hiện nghĩa vụ theo hợp đồng, trừ trường hợp các bên có
thoả thuận khác. 

Trong trường hợp bên chuyển nhượng đã làm nhà ở hoặc không có điều kiện
để giao đất cho bên nhận chuyển nhượng, thì tuỳ trường hợp cụ thể Toà án có thể
huỷ hợp đồng, buộc bên chuyển nhượng phải thanh toán cho bên nhận chuyển
nhượng khoản tiền đã nhận theo giá đất thực tế trên thị trường tại thời điểm xét xử
sơ thẩm.
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b. Trường hợp nội dung của hợp đồng phù hợp với quy định của pháp luật
nhưng hình thức của hợp đồng không phù hợp với quy định của pháp luật tại thời
điểm giao kết hợp đồng. 

b.1. Nếu các bên chưa thực hiện nghĩa vụ theo hợp đồng thì Toà án tuyên bố
hợp đồng vô hiệu và huỷ hợp đồng.

b.2. Nếu bên nhận chuyển nhượng đã trả đủ tiền chuyển nhượng đất;  bên
chuyển nhượng đã giao toàn bộ diện tích đất,  thì  Toà án công nhận hợp đồng
chuyển nhượng đất đó. Trong trường hợp bên nhận chuyển nhượng mới trả một
phần tiền chuyển nhượng đất, bên chuyển nhượng mới giao một phần diện tích đất,
thì có thể công nhận phần hợp đồng đó căn cứ vào diện tích đất đã nhận. Nếu công
nhận phần hợp đồng trong trường hợp bên chuyển nhượng giao diện tích đất có giá
trị lớn hơn số tiền mà họ đã nhận, thì Toà án buộc bên nhận chuyển nhượng thanh
toán cho bên chuyển nhượng phần chênh lệch giữa số tiền mà bên nhận chuyển
nhượng đã trả so với diện tích đất thực tế mà họ đã nhận tại thời điểm giao kết hợp
đồng theo giá trị quyền sử dụng đất tính theo giá thị trường tại thời điểm xét xử sơ
thẩm. Đồng thời buộc các bên phải làm thủ tục chuyển quyền sử dụng đất đối với
diện tích đất mà bên nhận chuyển nhượng đã nhận. Trong trường hợp bên nhận
chuyển nhượng đã giao số tiền lớn hơn giá trị diện tích đất đã nhận mà Toà án chỉ
công nhận phần hợp đồng tương ứng với diện tích đất mà họ đã nhận thì bên
chuyển nhượng phải thanh toán khoản tiền đã nhận vượt quá giá trị diện tích đất đã
giao tính theo giá trị quyền sử dụng đất theo giá thị trường tại thời điểm xét xử sơ
thẩm. 

c. Đối với trường hợp được hướng dẫn tại điểm a và điểm b tiểu mục 2.1 mục
2 này mà bên chuyển nhượng đã nhận tiền của bên nhận chuyển nhượng nhưng
chưa giao đất cho họ mà đất đó đã bị Nhà nước thu hồi để sử dụng vào mục đích
công cộng và có đền bù cho bên chuyển nhượng đất thì Toà án tuyên bố hợp đồng
vô hiệu và huỷ hợp đồng. Việc giải quyết hậu quả của hợp đồng vô hiệu được thực
hiện theo hướng dẫn tại điểm c tiểu mục 2.3 mục 2 này.

d. Nếu hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất có điều kiện mà điều kiện
đó đã xảy ra hoặc đã được thực hiện, thì hợp đồng đó được giải quyết theo hướng
dẫn tại điểm a và điểm b tiểu mục 2.1 mục 2 này.

đ. Hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất mà toàn bộ hoặc một phần
nội dung của hợp đồng vi phạm pháp luật hoặc trái đạo đức xã hội thì bị vô hiệu
toàn bộ hoặc một phần và việc giải quyết hậu quả pháp lý của hợp đồng vô hiệu
được thực hiện theo quy định tại Điều 137, Điều 146 của Bộ luật Dân sự và hướng
dẫn tại điểm c tiểu mục 2.3 mục 2 này.

60



2.2. Việc giải quyết tranh chấp hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất
được xác lập từ ngày 01/7/1980 (ngày Chính phủ ban hành Quyết định số 201/CP)
đến trước ngày 15/10/1993 (ngày Luật Đất đai năm 1993 có hiệu lực)

Pháp luật thời kỳ này nghiêm cấm việc mua, bán phát canh thu tô chuyển
nhượng đất đai dưới mọi hình thức; do đó, khi có tranh chấp hợp đồng chuyển
nhượng quyền sử dụng đất, Toà án giải quyết như sau:

a. Về nguyên tắc chung hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất đai được
xác lập trong thời điểm từ ngày 01/7/1980 đến trước ngày 15/10/1993 là hợp đồng
trái pháp luật; do đó, nếu có tranh chấp mà hợp đồng chuyển nhượng quyền sử
dụng đất chưa được thực hiện thì Toà án huỷ hợp đồng vì hợp đồng bị vô hiệu.
Việc giải quyết hậu quả của hợp đồng vô hiệu được thực hiện theo hướng dẫn tại
tiểu mục 2.3 mục 2 này.

b. Nếu hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất đã được thực hiện thì Toà
án công nhận hợp đồng trong các trường hợp sau đây:

b.1. Bên nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất đã được Uỷ ban nhân dân
cấp có thẩm quyền cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất theo quy định của pháp
luật về đất đai;

b.2.  Trường hợp đất  chưa được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất,
nhưng bên nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất đã hoàn tất thủ tục xin cấp giấy
chứng nhận quyền sử dụng đất tại Uỷ ban nhân dân có thẩm quyền, Uỷ ban nhân
dân đã cho phép việc chuyển nhượng;

b.3. Bên nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất đã xây nhà ở, công trình
kiến trúc, trồng cây lâu năm, đầu tư sản xuất, kinh doanh không vi phạm qui định
về quy hoạch và bên chuyển nhượng cũng không phản đối khi bên nhận chuyển
quyền sử dụng đất xây nhà ở, công trình kiến trúc, trồng cây lâu năm, đầu tư sản
xuất, kinh doanh trên đất đó.

2.3. Việc giải quyết tranh chấp hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất
được xác lập từ sau này 15/10/1993

a. Điều kiện để công nhận hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất.

Theo qui định tại Điều 131, các điều từ Điều 705 đến Điều 707 và Điều 711
của Bộ luật Dân sự, khoản 2 Điều 3, Điều 30, Điều 31 của Luật Đất đai năm 1993
và khoản 1 Điều 106, điểm b khoản 1 Điều 127, khoản 1 Điều 146 của Luật Đất
đai năm 2003, thì Toà án chỉ công nhận hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng
đất khi hợp đồng đó có đầy đủ các điều kiện sau đây:

a.1. Người tham gia giao kết hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất có
năng lực hành vi dân sự;
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a.2. Người tham gia giao kết hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất
hoàn toàn tự nguyện;

a.3. Mục đích và nội dung của hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất
không trái pháp luật, đạo đức xã hội;

a.4. Đất chuyển nhượng đã được cơ quan có thẩm quyền cấp giấy chứng nhận
quyền sử dụng đất theo Luật Đất đai năm 1987, Luật Đất đai năm 1993, Luật Đất
đai năm 2003;

a.5.  Bên chuyển nhượng quyền sử dụng đất  phải  có đủ điều kiện chuyển
nhượng và bên nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất phải có đủ điều kiện về
nhận chuyển nhượng theo qui định của pháp luật;

a.6. Hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất được lập thành văn bản có
chứng nhận của Công chứng nhà nước hoặc chứng thực của Uỷ ban nhân dân cấp
có thẩm quyền.

b. Xác định hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất không có đầy đủ các
điều kiện được hướng dẫn tại điểm a gia tiểu mục 2.3 mục 2 này.

b.1. Đối với hợp đồng được giao kết trước ngày 01/7/2004 vi phạm điều kiện
được hướng dẫn tại điểm a.4 tiểu mục 2.3 mục 2 này, nhưng đã có một trong các
loại giấy tờ về quyền sử dụng đất được quy định tại các khoản 1, 2 và 5 Điều 50
của Luật Đất đai năm 2003, mà có phát sinh tranh chấp, nếu từ ngày 01/7/2004
mới có yêu cầu Toà án giải quyết, thì không coi là hợp đồng vô hiệu do vi phạm
điều kiện này.

b.2. Đối với hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất mà tại thời điểm
giao kết vi phạm các điều kiện được hướng dẫn tại điểm a.4 và điểm a.6 tiểu mục
2, 3 mục 2 này, nhưng sau đó đã được Uỷ ban nhân dân cấp có thẩm quyền cấp
giấy chứng nhận quyền sử dụng đất hoặc một trong các loại giấy tờ quy định tại
các khoản 1, 2 và 5 Điều 50 của Luật Đất đai năm 2003 mà có phát sinh tranh chấp
và từ ngày 01/7/2004 mới có yêu cầu Toà án giải quyết, thì không coi là hợp đồng
vô hiệu do vi phạm điều kiện này.

b.3. Đối với hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất vi phạm điều kiện
được hướng dẫn tại điểm a.4 và điểm a.6 tiểu mục 2.3 mục 2 này, nếu sau khi thực
hiện hợp đồng chuyển nhượng, bên nhận chuyển nhượng đã trồng cây lâu năm, đã
làm nhà kiên cố... và bên chuyển nhượng không phản đối và cũng không bị cơ
quan nhà nước có thẩm quyền xử lý vi phạm hành chính theo các quy định của Nhà
nước về xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai, thì Toà án công nhận hợp
đồng. Nếu bên nhận chuyển nhượng chỉ làm nhà trên một phần đất, thì Toà án công
nhận phần hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng phần đất có nhà ở và huỷ phần
hợp đồng đối với diện tích đất còn lại, buộc bên nhận chuyển nhượng giao trả phần
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đất đó cho bên chuyển nhượng, trừ trường hợp việc giao trả không bảo đảm mục
đích sử dụng cho cả hai bên giao kết hợp đồng, đồng thời buộc các bên thanh toán
cho nhau phần chênh lệch.

c. Việc giải quyết hậu quả của hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất vô
hiệu.

c.1. Khi xác định hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất vô hiệu, thì tuỳ
từng trường hợp Toà án áp dụng quy định của điều luật tương ứng từ Điều 136 đến
Điều 138, từ Điều 140 đến Điều 145 và Điều 146 của Bộ luật Dân sự để xác định
thời hạn yêu cầu Toà án tuyên bố hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất vô
hiệu và xử lý hậu quả của hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất vô hiệu.

c.2. Xác định lỗi, xác định trách nhiệm bồi thường thiệt hại.

Việc xác định lỗi, xác định trách nhiệm bồi thường thiệt hại được thực hiện
theo hướng dẫn tại điểm a và điểm b tiểu mục 2.4 mục 2 Phần I của Nghị quyết số
01/2003/NQ-HĐTP ngày 16/4/2003 của Hội đồng Thẩm phán Toà án nhân dân tối
cao "Hướng dẫn áp dụng pháp luật trong việc giải quyết một số loại tranh chấp dân
sự, hôn nhân và gia đình"

c.3. Xác định thiệt hại.

- Khi tuyên bố hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất vô hiệu thì Toà án
cần xác định thiệt hại gồm:

Khoản tiền mà bên chuyển nhượng phải bỏ ra để khôi phục lại tình trạng ban
đầu của diện tích đất do bên nhận chuyển nhượng đã làm huỷ hoại đất; khoản tiền
mà bên nhận chuyển nhượng đã đầu tư để cải tạo làm tăng giá trị quyền sử dụng
đất, giá trị công trình, tài sản, cây lâu năm... trên đất. Trong trường hợp hợp đồng
chuyển nhượng quyền sử dụng đất không có thoả thuận khác về việc áp dụng biện
pháp phạt vi phạm hợp đồng và bồi thường thiệt hại quy định tại Điều 379 Bộ luật
Dân sự để bảo đảm thực hiện hợp đồng thì thiệt hại còn bao gồm khoản tiền chênh
lệch giá trị quyền sử dụng đất do các bên thoả thuận với giá trị quyền sử dụng đất
tại thời điểm xét xử sơ thẩm hoặc các thiệt hại khác, nếu có.

- Để xác định đúng các thiệt hại nói trên, Toà án phải tiến hành định giá giá trị
quyền sử dụng đất và xác định thiệt hại về đất như sau:

Nếu các đương sự không thoả thuận được về giá trị quyền sử dụng đất và giá
trị thiệt hại, thì Toà án yêu cầu cơ quan chuyên môn định giá hoặc ra quyết định
thành lập hội đồng định giá. Giá trị quyền sử dụng đất được xác định theo giá thị
trường chuyển nhượng tại địa phương nơi đất đang tranh chấp đối với từng loại đất
vào thời điểm xét xử sơ thẩm.
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Trong trường hợp Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh có quy định giá trị quyền sử dụng
đất cụ thể phù hợp với giá chuyển nhượng quyền sử dụng đất theo giá thị trường
tại địa phương hoặc các trung tâm giao dịch bất động sản hoạt động hợp pháp có
niêm yết giá giao dịch chuyển nhượng quyền sử dụng đất tại địa phương vào thời
điểm xét xử sơ thẩm, thì Toà án có thể căn cứ vào giá do Uỷ ban nhân dân quy
định hoặc giá niêm yết của các trung tâm giao dịch để xác định giá trị quyền sử
dụng đất, mà không nhất thiết phải thành lập hội đồng định giá. Trong trường hợp
này cần phải có căn cứ xác định giá quyền sử dụng đất do Uỷ ban nhân dân quy
định hoặc giá quyền sử dụng đất do trung tâm giao dịch bất động sản niêm yết là
hoàn toàn phù hợp với giá thị trường vào thời điểm xét xử sơ thẩm.

- Trách nhiệm chịu chi phí cho việc định giá do các đương sự phải chịu chi
phí tương ứng với phần nghĩa vụ của họ. Trường hợp đương sự có yêu cầu định giá
lại, thì người có yêu cầu phải tạm ứng trước chi phí cho việc định giá lại và Toà án
sẽ quyết định ai phải chịu chi phí định giá tuỳ thuộc vào kết quả xét xử.

2.4 Giải quyết tranh chấp quyền sử dụng đất trong trường hợp đất đã được
đưa vào tập đoàn sản xuất, hợp tác xã mà sau đó tập đoàn sản xuất, hợp tác xã đã bị
giải thể.

Đối với đất đã được cá nhân, tổ chức đưa vào tập đoàn sản xuất, hợp tác xã để
sử dụng chung trong quá trình thực hiện chính sách hợp tác hoá nông nghiệp mà
sau khi tập đoàn sản xuất, hợp tác xã bị giải thể thì căn cứ vào quy định tại Điều 1
của Luật Đất đai năm 1987, khoản 2 Điều 2 của Luật Đất đai năm 1993 và khoản 2
Điều 10 Luật Đất đai năm 2003 cần phân biệt như sau:

a. Chủ cũ hoặc người thừa kế của người đó không có quyền đòi lại quyền sử
dụng đất nếu đất đó đã được giao cho người khác sử dụng và họ đã được Uỷ ban
nhân dân cấp có thẩm quyền cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất theo Luật Đất
đai năm 1987, Luật Đất đai năm 1993, Luật Đất đai năm 2003 hoặc có một trong
các loại giấy tờ quy định tại các khoản 1, 2 và 5 Điều 50 của Luật Đất đai năm
2003, trừ trường hợp có căn cứ chứng minh người đang sử dụng đất đó có hành vi
gian dối, lừa đảo... để được giao quyền sử dụng đất.

b. Chủ cũ hoặc người thừa kế của người đó có quyền đòi lại quyền sử dụng
đất hoặc giá trị quyền sử dụng đất khi có đầy đủ các điều kiện sau đây:

- Đất không bị Nhà nước quản lý trong quá trình thực hiện chính sách đất đai
của Nhà nước Việt Nam dân chủ cộng hoà, Chính phủ cách mạng lâm thời Cộng
hoà miền Nam Việt Nam và Nhà nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam;

- Chủ cũ có một trong các loại giấy tờ quy định tại các khoản 1, 2 và 5 Điều
50 của Luật Đất đai năm 2003;
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- Người đang sử dụng đất không có giấy chứng nhận quyền sử dụng đất theo
Luật Đất đai năm 1987, Luật Đất đai năm 1993, Luật Đất đai năm 2003 và cũng
không có một trong các loại giấy tờ quy định tại các khoản 1, 2 và 5 Điều 50 của
Luật Đất đai năm 2003 vì lý do người đó sử dụng đất là ở nhờ, mượn, thuê, lấn,
chiếm đất hoặc bằng các giao dịch dân sự khác trái pháp luật, trái đạo đức xã hội.

III. VIỆC GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP VỀ TÀI SẢN DO NHÀ NƯỚC
THỰC  HIỆN  CHÍNH  SÁCH  ƯU  ĐÃI  NGƯỜI  CÓ  CÔNG  VỚI  CÁCH
MẠNG

1. Tài sản được nhà nước cấp cho người có công với cách mạng

1.1. Trường hợp người có công với cách mạng được nhận tài sản trong thời kỳ
hôn nhân khi họ còn sống thì tài sản được coi là tài sản riêng của người đó, trừ
trường hợp họ đã nhập vào khối tài sản chung của vợ chồng. Khi họ chết thì tài sản
đó để lại cho các thừa kế của họ.

1.2. Trường hợp sau khi người có công với cách mạng đã chết, cơ quan nhà
nước có thẩm quyền mới có quyết định cho họ được hưởng tài sản theo quy định
của pháp luật thì tài sản đó là di sản để lại cho các thừa kế của họ.

2. Tài sản được Nhà nước cấp cho thân nhân của người có công với cách
mạng

Nếu sau khi người có công với cách mạng đã chết, cơ quan nhà nước có thẩm
quyền mới quyết định cho thân nhân của họ hưởng tài sản theo quy định của pháp
luật và giữa các thân nhân của người đó có tranh chấp về tài sản và yêu cầu Toà án
giải quyết, thì đây là vụ án dân sự yêu cầu chia tài sản chung. Khi giải quyết cần
phân biệt như sau:

a. Nếu trong quyết định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền có ghi cụ thể
tên người được hưởng tài sản, thì chỉ người có tên mới được hưởng tài sản đó.

b. Nếu trong quyết định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền không ghi rõ
người được hưởng tài sản gồm những người cụ thể nào mà chỉ ghi cấp chung cho
thân nhân của người có công với cách mạng, thì thân nhân của người đó được
hưởng chung. Việc xác định ai là thân nhân của người có công với cách mạng
trong trường hợp cụ thể được thực hiện theo qui định của Chính phủ.

Ví dụ: Theo quy định tại Điều 5 của Quyết định số 20/2000/QĐ-TTg ngày
03/02/2000 của Thủ tướng Chính phủ về việc hỗ trợ người hoạt động cách mạng từ
trước cách mạng tháng Tám năm 1945 cải thiện nhà ở thì thân nhân của người có
công với cách mạng là vợ, chồng, các con của người đó.

Nếu trong văn bản pháp luật Chính phủ không qui định cụ thể ai là thân nhân
của người có công với cách mạng mà chỉ qui định chung là thân nhân thì thân nhân
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của người có công với cách mạng gồm có vợ, chồng, cha đẻ, mẹ đẻ, cha nuôi, mẹ
nuôi, con đẻ, con nuôi, người trực tiếp nuôi dưỡng người có công với cách mạng.

IV. HIỆU LỰC THI HÀNH CỦA NGHỊ QUYẾT

1. Nghị quyết này được Hội đồng thẩm phán Toà án nhân dân tối cao thông
qua ngày 10 tháng 8 năm 2004 và có hiệu lực thi hành sau mười lăm ngày, kể từ
ngày đăng Công báo.

Những hướng dẫn của Toà án nhân dân tối cao được ban hành trước ngày
Nghị quyết này có hiệu lực về các vấn đề được hướng dẫn trong Nghị quyết này
đều bãi bỏ.

2. Đối với những vụ án dân sự, hôn nhân và gia đình mà Toà án đã thụ lý
nhưng chưa xét xử sơ thẩm, xét xử phúc thẩm hoặc xét xử giám đốc thẩm, tái thẩm
thì áp dụng Nghị quyết này để giải quyết.

3. Đối với các bản án, quyết định dân sự, hôn nhân và gia đình của Toà án đã
có hiệu lực pháp luật trước ngày Nghị quyết này có hiệu lực thi hành thì không áp
dụng Nghị quyết này để kháng nghị theo thủ tục giám đốc thẩm hoặc tái thẩm, trừ
trường hợp việc kháng nghị bản án, quyết định có những căn cứ khác.

 

 CHÁNH ÁN

(đã ký)

Nguyễn Văn Hiện
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UỶ BAN THƯỜNG VỤ 

QUỐC HỘI 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số: 742/2004/NQ-

UBTVQH11 

Hà Nội, ngày 24 tháng 12 năm 2004 

NGHỊ QUYẾT 

Về việc giao thẩm quyền giải quyết các vụ việc dân sự quy định tại 

Điều 33 của Bộ luật Tố tụng dân sự cho các toà án nhân dân  

huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh 

ỦY BAN THƯỜNG VỤ QUỐC HỘI 

Căn cứ vào Hiến pháp nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 
1992 đã được sửa đổi, bổ sung theo Nghị quyết số 51/2001/QH10 ngày 15 tháng 
12 năm 2001 của Quốc hội khoá X, kỳ họp thứ 10; 

Căn cứ vào Bộ luật tố tụng dân sự năm 2004; 

Căn cứ vào Nghị quyết số 32/2004/QH11 ngày 15 tháng 6 năm 2004 của 
Quốc hội về việc thi hành Bộ luật tố tụng dân sự; 

Xét đề nghị của Chánh án Toà án nhân dân tối cao; 

QUYẾT NGHỊ: 

Điều 1. Những Toà án nhân dân huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh 

sau đây được thực hiện thẩm quyền giải quyết các vụ việc dân sự quy định tại 

Điều 33 của Bộ luật tố tụng dân sự từ ngày 01 tháng 01 năm 2005: 

1. Toà án nhân dân thị xã Châu Đốc, tỉnh An Giang;

2. Toà án nhân dân huyện Châu Thành, tỉnh An Giang;

3. Toà án nhân dân thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang;

4. Toà án nhân dân huyện Tân Châu, tỉnh An Giang;

5. Toà án nhân dân thành phố Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu;

6. Toà án nhân dân thị xã Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu;

7. Toà án nhân dân thị xã Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang;

8. Toà án nhân dân huyện Việt Yên, tỉnh Bắc Giang;

9. Toà án nhân dân thị xã Bắc Kạn, tỉnh Bắc Kạn;

10. Toà án nhân dân thị xã Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh;

11. Toà án nhân dân huyện Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh;

12. Toà án nhân dân huyện Mỏ Cày, tỉnh Bến Tre;

13. Toà án nhân dân huyện Thuận An, tỉnh Bình Dương;
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14. Toà án nhân dân huyện An Nhơn, tỉnh Bình Định; 

15. Toà án nhân dân thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định; 

16. Toà án nhân dân huyện Tây Sơn, tỉnh Bình Định; 

17. Toà án nhân dân thị xã Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước; 

18. Toà án nhân dân thành phố Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận; 

19. Toà án nhân dân thành phố Cà Mau, tỉnh Cà Mau; 

20. Toà án nhân dân thị xã Cao Bằng, tỉnh Cao Bằng; 

21. Toà án nhân dân quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ; 

22. Toà án nhân dân quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng; 

23. Toà án nhân dân quận Thanh Khê, thành phố Đà Nẵng; 

24. Toà án nhân dân thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk; 

25. Toà án nhân dân huyện Điện Biên, tỉnh Điện Biên; 

26. Toà án nhân dân thành phố Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên; 

27. Toà án nhân dân thành phố Biên Hoà, tỉnh Đồng Nai; 

28. Toà án nhân dân thị xã Sa Đéc, tỉnh Đồng Tháp; 

29. Toà án nhân dân huyện Tân Hồng, tỉnh Đồng Tháp; 

30. Toà án nhân dân huyện Tháp Mười, tỉnh Đồng Tháp; 

31. Toà án nhân dân thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai; 

32. Toà án nhân dân huyện Bắc Quang, tỉnh Hà Giang; 

33. Toà án nhân dân thị xã Hà Giang, tỉnh Hà Giang; 

34. Toà án nhân dân thị xã Phủ Lý, tỉnh Hà Nam; 

35. Toà án nhân dân huyện Thanh Liêm, tỉnh Hà Nam; 

36. Toà án nhân dân quận Ba Đình, thành phố Hà Nội; 

37. Toà án nhân dân quận Đống Đa, thành phố Hà Nội; 

38. Toà án nhân dân quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội; 

39. Toà án nhân dân quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội; 

40. Toà án nhân dân quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội; 

41. Toà án nhân dân huyện Ba Vì, tỉnh Hà Tây; 

42. Toà án nhân dân huyện Đan Phượng, tỉnh Hà Tây; 

43. Toà án nhân dân thị xã Hà Đông, tỉnh Hà Tây; 

44. Toà án nhân dân huyện Đức Thọ, tỉnh Hà Tĩnh; 

45. Toà án nhân dân thị xã Hà Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh; 

46. Toà án nhân dân thị xã Hồng Lĩnh, tỉnh Hà Tĩnh; 
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47. Toà án nhân dân huyện Chí Linh, tỉnh Hải Dương; 

48. Toà án nhân dân thành phố Hải Dương, tỉnh Hải Dương; 

49. Toà án nhân dân quận Ngô Quyền, thành phố Hải Phòng; 

50. Toà án nhân dân huyện Vị Thuỷ, tỉnh Hậu Giang; 

51. Toà án nhân dân huyện Kim Bôi, tỉnh Hoà Bình; 

52. Toà án nhân dân huyện Mai Châu, tỉnh Hoà Bình; 

53. Toà án nhân dân quận 5, thành phố Hồ Chí Minh; 

54. Toà án nhân dân quận 11, thành phố Hồ Chí Minh; 

55. Toà án nhân dân thị xã Hưng Yên, tỉnh Hưng Yên; 

56. Toà án nhân dân thị xã Cam Ranh, tỉnh Khánh Hoà; 

57. Toà án nhân dân huyện Diên Khánh, tỉnh Khánh Hoà; 

58. Toà án nhân dân thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hoà; 

59. Toà án nhân dân thị xã Rạch Giá, tỉnh Kiên Giang; 

60. Toà án nhân dân thị xã Kon Tum, tỉnh Kon Tum; 

61. Toà án nhân dân huyện Than Uyên, tỉnh Lai Châu; 

62. Toà án nhân dân huyện Chi Lăng, tỉnh Lạng Sơn; 

63. Toà án nhân dân huyện Bảo Thắng, tỉnh Lào Cai; 

64. Toà án nhân dân thị xã Lào Cai, tỉnh Lào Cai; 

65. Toà án nhân dân thành phố Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng; 

66. Toà án nhân dân huyện Đức Trọng, tỉnh Lâm Đồng; 

67. Toà án nhân dân huyện Lâm Hà, tỉnh Lâm Đồng; 

68. Toà án nhân dân huyện Đức Hoà, tỉnh Long An; 

69. Toà án nhân dân thị xã Tân An, tỉnh Long An; 

70. Toà án nhân dân huyện Hải Hậu, tỉnh Nam Định; 

71. Toà án nhân dân thành phố Nam Định, tỉnh Nam Định; 

72. Toà án nhân dân huyện Xuân Trường, tỉnh Nam Định; 

73. Toà án nhân dân huyện Diễn Châu, tỉnh Nghệ An; 

74. Toà án nhân dân huyện Nghĩa Đàn, tỉnh Nghệ An; 

75. Toà án nhân dân huyện Quỳnh Lưu, tỉnh Nghệ An; 

76. Toà án nhân dân thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An; 

77. Toà án nhân dân huyện Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình; 

78. Toà án nhân dân thị xã Ninh Bình, tỉnh Ninh Bình; 

79. Toà án nhân dân thị xã Phan Rang, tỉnh Ninh Thuận; 
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80. Toà án nhân dân huyện Cẩm Khê, tỉnh Phú Thọ; 

81. Toà án nhân dân huyện Lâm Thao, tỉnh Phú Thọ; 

82. Toà án nhân dân thị xã Phú Thọ, tỉnh Phú Thọ; 

83. Toà án nhân dân thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ; 

84. Toà án nhân dân thị xã Tuy Hoà, tỉnh Phú Yên; 

85. Toà án nhân dân thị xã Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình; 

86. Toà án nhân dân huyện Quảng Trạch, tỉnh Quảng Bình; 

87. Toà án nhân dân huyện Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam; 

88. Toà án nhân dân thị xã Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam; 

89. Toà án nhân dân huyện Thăng Bình, tỉnh Quảng Nam; 

90. Toà án nhân dân huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi; 

91. Toà án nhân dân huyện Đức Phổ, tỉnh Quảng Ngãi; 

92. Toà án nhân dân thị xã Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi; 

93. Toà án nhân dân huyện Sơn Tịnh, tỉnh Quảng Ngãi; 

94. Toà án nhân dân thị xã Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh; 

95. Toà án nhân dân huyện Đông Triều, tỉnh Quảng Ninh; 

96. Toà án nhân dân thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh; 

97. Toà án nhân dân thị xã Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh; 

98. Toà án nhân dân thị xã Uông Bí, tỉnh Quảng Ninh; 

99. Toà án nhân dân huyện Cam Lộ, tỉnh Quảng Trị; 

100. Toà án nhân dân thị xã Đông Hà, tỉnh Quảng Trị; 

101. Toà án nhân dân huyện Vĩnh Linh, tỉnh Quảng Trị; 

102. Toà án nhân dân huyện Kế Sách, tỉnh Sóc Trăng; 

103. Toà án nhân dân huyện Vĩnh Châu, tỉnh Sóc Trăng; 

104. Toà án nhân dân huyện Mai Sơn, tỉnh Sơn La; 

105. Toà án nhân dân thị xã Sơn La, tỉnh Sơn La; 

106. Toà án nhân dân huyện Hoà Thành, tỉnh Tây Ninh; 

107. Toà án nhân dân thị xã Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh; 

108. Toà án nhân dân huyện Tiền Hải, tỉnh Thái Bình; 

109. Toà án nhân dân huyện Đồng Hỷ, tỉnh Thái Nguyên; 

110. Toà án nhân dân thị xã Sông Công, tỉnh Thái Nguyên; 

111. Toà án nhân dân thị xã Bỉm Sơn, tỉnh Thanh Hoá; 

112. Toà án nhân dân huyện Hà Trung, tỉnh Thanh Hoá; 
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113. Toà án nhân dân huyện Quảng Xương, tỉnh Thanh Hoá; 

114. Toà án nhân dân thành phố Thanh Hoá, tỉnh Thanh Hoá; 

115. Toà án nhân dân huyện Tĩnh Gia, tỉnh Thanh Hoá; 

116. Toà án nhân dân thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên - Huế; 

117. Toà án nhân dân huyện Hương Thuỷ, tỉnh Thừa Thiên - Huế; 

118. Toà án nhân dân thành phố Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang; 

119. Toà án nhân dân huyện Càng Long, tỉnh Trà Vinh; 

120. Toà án nhân dân thị xã Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh; 

121. Toà án nhân dân thị xã Tuyên Quang, tỉnh Tuyên Quang; 

122. Toà án nhân dân huyện Trà Ôn, tỉnh Vĩnh Long; 

123. Toà án nhân dân thị xã Phúc Yên, tỉnh Vĩnh Phúc; 

124. Toà án nhân dân thị xã Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc; 

125. Toà án nhân dân thành phố Yên Bái, tỉnh Yên Bái; 

126. Toà án nhân dân huyện Yên Bình, tỉnh Yên Bái. 

Điều 2. Các Toà án nhân dân huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh có 

tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này. 

Điều 3. Chính phủ, Toà án nhân dân tối cao, Viện kiểm sát nhân dân tối 

cao trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn của mình có trách nhiệm hướng dẫn thi 

hành Nghị quyết này. 

  

  TM. UỶ BAN THƯỜNG VỤ QUỐC HỘI 

CHỦ TỊCH 

 
(Đã ký) 

 
Nguyễn Văn An 
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HỘI ĐỒNG THẨM PHÁN TOÀ
ÁN NHÂN DÂN TỐI CAO

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số: 01/2005/NQ-HĐTP Hà Nội, ngày 31 tháng 3 năm 2005

NGHỊ QUYẾT 
Hướng dẫn thi hành một số quy định trong Phần thứ nhất

 "Những quy định chung" của Bộ luật Tố tụng dân sự năm 2004

HỘI ĐỒNG THẨM PHÁN TOÀ ÁN NHÂN ĐÂN TỐT CAO

Căn cứ vào Luật tổ chức Toà án nhân dân;

Để thi hành đúng và thống nhất Phần thứ nhất "Những quy định chung"
của Bộ luật tố tụng dân sự năm 2004 (sau đây viết tắt là BLTTDS)

Sau khi có ý kiến thống nhất của Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối
cao và Bộ trưởng Bộ Tư pháp;

QUYẾT NGHỊ:
I. THẨM QUYỀN CỦA TOÀ ÁN

1. Về nhiệm vụ, quyền hạn giải quyết các vụ việc dân sự

1.1. Căn cứ vào Luật Tổ chức Toà án nhân dân và Chương III Phần thứ
nhất của BLTTDS, nhiệm vụ, quyền hạn của Toà dân sự, Toà kinh tế, Toà lao
động Toà án nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương trong tố tụng dân sự
được thực hiện như sau:

a. Toà dân sự có nhiệm vụ, quyền hạn giải quyết các tranh chấp và các yêu
cầu về dân sự, hôn nhân và gia đình quy định tại các điều 25, 26, 27 và 28 của
BLTTDS;

b. Toà kinh tế có nhiệm vụ, quyền hạn giải quyết các tranh chấp và các yêu
cầu về kinh doanh, thương mại quy định tại Điều 29 và Điều 30 của BLTTĐS;
các tranh chấp về kinh doanh, thương mại mà một hoặc các bên không có đăng
ký kinh doanh, nhưng đều có mục đích lợi nhuận;

c. Toà lao động có nhiệm vụ, quyền hạn giải quyết các tranh chấp và các
yêu cầu về lao động quy định tại Điều 31 và Điều 32 của BLTTDS;

đ. Trong trường hợp căn cứ vào hướng dẫn tại các điểm a, b và c tiểu mục
1.1 này mà khó xác định được tranh chấp hoặc yêu cầu đó thuộc nhiệm vụ,
quyền hạn của Toà chuyên trách nào, thì Chánh án Toà án nhân dân tỉnh, thành
phố trực thuộc trung ương quyết định phân công cho một Toà chuyên trách giải
quyết theo thủ tục chung. Trường hợp sau khi thụ lý vụ việc dân sự mới phát
hiện được vụ việc dân sự thuộc nhiệm vụ, quyền hạn của Toà chuyên trách khác,
thì Toà chuyên trách đã thụ lý tiếp tục giải quyết vụ việc dân sự theo thủ tục
chung, nhưng cần ghi số, ký hiệu và trích yếu trong bản án, quyết định theo
đúng hướng dẫn tại mục 2 Phần I của Nghị quyết này.
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1.2. Toà dân sự, Toà kinh tế, Toà lao động Toà án nhân dân tối cao giám
đốc thẩm, tái thẩm những vụ việc tương ứng được hướng dân tại tiểu mục 1.1
mục 1 Phần I Nghị quyết này mà bản án, quyết định đã có hiệu lực pháp luật của
Toà án nhân dân cấp tỉnh bị kháng nghị.

2. Về cách ghi số, ký hiệu và trích yếu trong bản án, quyết định dân sự
ngoài việc ghi số và năm ban hành bản án, quyết định thì ký hiệu và trích yếu
trong bản án, quyết định giải quyết các tranh chấp và các yêu cầu dân sự, hôn
nhân và gia đình, kinh doanh, thương mại, lao động được ghi như sau:

2. 1 - Đối với bản án, quyết định giải quyết tranh chấp về dân sự 

a. Về việc ghi ký hiệu:

- Đối với bản án sơ thẩm, thì ghi ký hiệu: DS-ST

Ví dụ: Số: 20/2005/ĐS-ST

- Đối với bản án phúc thẩm, thì ghi ký hiệu: ĐS-PT

Ví dụ: Số: l0/2005/DS-PT

Đối với quyết định giám đốc thẩm, thì ghi ký hiệu: DS-GĐT 

Ví dụ: Số: 05/2005/DS-GĐT

- Đối với quyết định tái thẩm, thì ghi ký hiệu: ĐS-TT

Ví dụ: Số: 01/2005/ĐS-TT

b. Về việc ghi trích yếu:

- Cần xác định tranh chấp mà Toà án thụ lý giải quyết được quy định tại
khoản nào tương ứng của Điều 25 của BLTTĐS, để ghi vào phần trích yếu của
bản án, quyết định.

Ví dụ: Tranh chấp mà Toà án thụ lý giải quyết là tranh chấp giữa cá nhân
với cá nhân về quốc tịch Việt Nam được quy định tương ứng tại khoản 1 Điều
25 của BLTMS thì ghi: "V/v tranh chấp giữa cá nhân với cá nhân về quốc tịch
Việt Nam".

Trong trường hợp tại khoản tương ứng của Điều 25 của BLTTDS quy định
nhóm tranh chấp thì cần ghi cụ thể tranh chấp được giải quyết.

Ví dụ: Tranh chấp mà Toà án thụ lý giải quyết là tranh chấp về hợp đồng
dân sự được quy định tương ứng tại khoản 3 Điều 25 của BLTTDS, thì cần ghi
cụ thể tranh chấp về hợp đồng dân sự gì; nếu là hợp đồng thuê nhà ở thì ghi:
"V/v tranh chấp về hợp đồng dân sự thuê nhà ở '; nếu là hợp đồng vận chuyển
hành  khách  thì  đú:  "V/v  tranh  chấp  về  hợp  đồng  dân  sự  vận  chuyển  hành
khách".

2.2. Đối với quyết định giải quyết việc dân sự

a. Về việc ghi ký hiệu:

Đối với quyết định sơ thẩm, thì ghi ký hiệu: QĐDS-ST

Ví dụ: Số: 01/2005/QĐDS-ST
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- Đối với quyết định phúc thẩm, thì ghi ký hiệu: QĐĐS-PT

Ví dụ: Số: l0/2005/ QĐDS-PT

Đối với quyết định giám đốc thẩm, thì ghi ký hiệu: QĐD- GĐT 

Ví dụ: Số: 15/2005/ QĐD- GĐT

Đối với quyết định tái thẩm, thì ghi ký hiệu: QĐDS-TT

Ví dụ : Số: 10/2005/ QĐDS-TT 

b. Về việc ghi trích yếu:

Cần xác định yêu cầu cụ thể mà Toà án thụ lý giải quyết được quy định tại
khoản nào tương ứng của Điều 26 của BLTTDS, để ghi vào phần trích yếu của
quyết định.

Ví dụ: Yêu cầu mà Toà án thụ lý giải quyết là yêu cầu tuyên bố một người
mất tích được quy định tương ứng tại khoản 3 Điều 26 của BLTTDS, thì ghi:
"V/v yêu cầu tuyên bố một người mất tích".

2.3. Đối với bản án, quyết định giải quyết các tranh chấp và các yêu cầu về
hôn nhân và gia đình, kinh doanh, thương mại, lao động, thì việc ghi ký hiệu và
trích yếu được thực hiện tương tự như việc ghi ký hiệu và trích yếu đối với bản
án, quyết định giải quyết các tranh chấp và các yêu cầu về dân sự, nhưng thay ký
hiệu  "DS"  bằng  ký  hiệu  tranh  chấp  hoặc  yêu  cầu  tương  ứng:  "HNGĐ";
"KDTM"; "LĐ"

Ví dụ:

Đối với bản án sơ thẩm giải quyết tranh chấp về kinh doanh thương mại thì
ghi: Số: 09/2005/KDTM-ST

-  Đối  với  quyết  định sơ  thẩm giải  quyết  yêu  cầu về  lao  động thì  ghi:
QĐLĐ-ST.

3. Về quy định tại Điều 29 của BLTTDS

3.1. Cá nhân, tổ chức có đăng ký kinh doanh là cá nhân, tổ chức đã được
các cơ quan có thẩm quyền đăng ký kinh doanh cấp giấy chứng nhận đăng ký
kinh doanh theo quy định của pháp luật; cụ thể như sau:

a. Cá nhân, hộ gia đình, tổ hợp tác (theo Nghị định và các văn bản quy
phạm pháp luật khác của Chính phủ về đăng ký kinh doanh);

b. Doanh nghiệp (theo Luật Doanh nghiệp và các văn bản quy phạm pháp
luật hướng dẫn thi hành Luật Doanh nghiệp);

c. Doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam nheo Luật Đầu tư
nước ngoài tại Việt Nam và các văn bản quy phạm pháp luật hướng dẫn thi hành
Luật Đầu tư nước ngoài tại Việt Nam);

d. Doanh nghiệp nhà nước (theo Luật Doanh nghiệp nhà nước và các văn
bản quy phạm pháp luật hướng dẫn thi hành Luật Doanh nghiệp nhà nước);
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đ. Hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã (theo Luật Hợp tác xã và các văn bản
quy phạm pháp luật hướng dân thi hành Luật Hợp tác xã);

e.  Cá nhân, tổ chức khác theo quy định của pháp luật về đăng ký tính
doanh.

3.2. Mực đích lợi nhuận của cá nhân, tổ chức trong hoạt động kinh doanh,
thương mại là mong muốn của cá nhân, tổ chức đó thu được lợi nhuận mà không
phân biệt có thu được hay không thu được lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh,
thương mại đó.

3.3. Hoạt động kinh doanh, thương mại là việc thực hiện một hoặc nhiều
hành vi thương mại. Hoạt động kinh doanh, thương mại không chỉ là hoạt động
trực hấp theo đăng ký kinh doanh, thương mại mà còn bao gồm cả các hoạt động
khác phục vụ thúc đẩy, nâng cao hiệu quả hoạt động, kinh doanh thương mại.

Ví dụ: Công ly trách nhiệm hữu hạn A được cấp giấy chứng nhận đăng ký
kinh doanh trong lĩnh vực may mặc. Hoạt động của Công ty A không chỉ giới
hạn ở  việc may sản phẩm là hàng dệt may để phục vụ thị trường mà còn bao
gồm cả hành vi mua nguyên vật liệu về để sản xuất, xây dựng nhà xưởng, mua
sắm trang thiết bị, thuê xe ô tô để đưa công nhân đi làm, đi nghỉ hàng năm theo
chế độ hoặc mua một số ti vi để cho công nhân giải trí sau giờ làm việc . . .

3.4. Đối với các tranh chấp quy định tại khoản 2 Điều 29 của BLTTDS thì
không nhất thiết đòi hỏi cá nhân, tổ chức phải có đăng ký kinh doanh mà chỉ đòi
hỏi cá nhân, tổ chức đều có mục đích lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh, thương
mại; nếu chỉ có một bên có mục đích lợi nhuận, còn bên kia không có mục đích
lợi nhuận, thì tranh chấp đó là tranh chấp về dân sự quy định tại khoản 4 Điều
25 của BLTTDS.

3.5. Về các tranh chấp giữa công ty với các thành viên của công ty, giữa
các thành viên của công ty với nhau liên quan đến việc thành lập, hoạt động, giải
thể, sáp nhập, hợp nhất, chia, tách. chuyển đổi hình thức tổ chức của công ty quy
định tại khoản 3 Điều 29 của BLTTDS cần phân biệt như sau:

a. Các tranh chấp giữa công ty với các thành viên của công ty là các tranh
chấp về phần vốn góp của mỗi thành viên đối với công ty (thông thường phần
vốn góp đó được tính bằng tiền, nhưng cũng có thể bằng hiện vật hoặc bằng giá
trị quyền sở hữu công nghiệp); về mệnh giá cổ phiếu và số cổ phiếu phát hành
đối với mỗi công ty cổ phần; về quyền sở hữu một phần tài sản của công ty
tương ứng với phần vốn góp vào công ty; về quyền được chia lợi nhuận hoặc về
nghĩa vụ chịu lỗ tương ứng với phần vốn góp vào công ty; về yêu cầu công ty
đổi các khoản nợ hoặc thanh toán các khoản nợ của công ty, thanh lý tài sản và
thanh lý các hợp đồng mà công ty đã ký kết khi giải thể công ty; về các vấn đề
khác liên quan đến việc thành lập, hoạt động, giải thể, sáp nhập, hợp nhất, chia,
tách, chuyển đổi hình thức tổ chức của công ty.

b. Các tranh chấp giữa các thành viên của công ty với nhau là các tranh
chấp giữa các thành viên của công ty về việc trị giá phần vốn góp vào công ty
giữa các thành viên của công ty; về việc chuyển nhượng phần vốn góp vào công
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ty giữa các thành viên của công ty hoặc về việc chuyển nhượng phần vốn góp
vào công ty của thành viên công ty đó cho người khác không phải là thành viên
của công ty; về việc chuyển nhượng cổ phiếu không ghi tên và cổ phiếu có ghi
tên; về mệnh giá cổ phiếu, số cổ phiếu phát hành và trái phiếu của công ty cổ
phần hoặc về quyền sở hữu tài sản tương ứng với số cổ phiếu của thành viên
công ty; về quyền được chia lợi nhuận hoặc về nghĩa vụ chịu lỗ, thanh toán nợ
của công ty; về việc thanh lý tài sản, phân chia nợ giữa các thành viên của công
ty trong trường hợp công ty bị giải thể, về các vấn đề khác giữa các thành viên
của công ty liên quan đến việc thành lập, hoạt động, giải thể, sáp nhập hợp nhất,
chia, tách, chuyển đổi hình thức tổ chức của công ty.

c. Khi thực hiện hướng dẫn tại điểm a và điểm b tiểu mục 3.5 này, nếu giữa
công ty với các thành viên của công ty hoặc giữa các thành viên của công ty có
tranh chấp với nhan, nhưng u'uul chấp đó không liên quan đến việc thành lập,
hoạt động, giải thể, sáp nhập, hợp nhất, chia, tách, chuyển đổi hình thức tổ chức
của công ty mà chỉ liên quan đến các quan hệ khác như quan hệ lao động, quan
hệ dân sự (ví dụ: Tranh chấp về bảo hiểm xã hội, về trợ cấp cho người lao động,
về hợp đồng lao động, về hợp đồng vay, mượn tài sản...) thì tranh chấp đó không
phải là tranh chấp về kinh doanh, thương mại quy định tại khoản 3 Điều 29 của
BLTTDS. Tùy từng trường hợp cụ thể để xác định đó là tranh chấp về dân sự
hay tranh chấp về lao động.

4. Về khoản 3 Điều 33 của BLTTDS

4. 1. Đương sự ở nước ngoài bao gồm:

a. Đương sự là cá nhân không phân biệt là người nước ngoài hay người
Việt Nam mà không có mặt tại Việt Nam vào thời điểm Toà án thụ lý vụ việc
dân sụ đương sự là người Việt Nam định cư, làm ăn, học tập, công tác ở nước
ngoài hoặc người nước ngoài không ở Việt Nam có mặt tại Việt Nam để nộp đơn
khởi kiện vụ án dân sự hoặc đơn yêu cầu giải quyết việc dân sự tại Toà án.

Đối với yêu cầu huỷ việc kết hôn trái pháp luật, giải quyết việc ly hôn, các
tranh chấp về quyền và nghĩa vụ của vợ chồng, cha, mẹ và con, về nhận cha,mẹ,
con, nuôi con nuôi và giám hộ giữa công dân Việt Nam cư trú ở khu vực biên
giới với công dân của nước láng giềng cùng cư trú ở khu vực biên giới với Việt
Nam, thì theo quy định tại khoản 3 Điều 102 của Luật hôn nhân và gia đình là
thuộc thẩm quyền giải quyết của Toà án nhân dân quận, huyện, thị xã, thành phố
thuộc tỉnh nơi cư trú của công dân Việt Nam.

b. Cơ quan, tổ chức không phân biệt là cơ quan, tổ chức nước ngoài hay cơ
quan, tổ chức Việt Nam mà không có trụ sở, chi nhánh, văn phòng đại điện tại
Việt Nam vào thời điểm Toà án thụ lý vụ việc dân sự.

4.2. Tài sản ở nước ngoài

Tài sản  ở nước ngoài là tài sản được xác định theo quy đỉnh của Bộ luật
dân sự ở ngoài biên giới lãnh thổ của nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam
tại thời điểm Toà án thụ lý vụ việc dân sự.
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4.3. Cần phải uỷ thác tư pháp cho cơ quan Lãnh sự của Việt Nam ở nước
ngoài, cho Toà án nước ngoài.

Cần phải uỷ thác tư pháp cho cơ quan lãnh sự của Việt Nam ở nước ngoài,
cho Toà án nước ngoài là trường hợp trong quá trình giải quyết vụ việc dân sự
cần phải tiến hành một hoặc một số hoạt động tố tụng dân sự ở nước ngoài mà
Toà án Việt Nam không thể thực hiện được, cần phải yêu cầu cơ quan Lãnh sự
của Việt Nam ở nước ngoài thực hiện hoặc đề nghị Toà án nước ngoài thực hiện
theo quy định của điều ước quốc tế mà Việt Nam ký kết hoặc gia nhập hoặc theo
nguyên tắc có đi có lại.

4.4. Không thay đổi thẩm quyền giải quyết của Toà án

a. Đối với vụ việc dân sự không thuộc một trong các trường hợp được quy
định tại khoản 3 Điều 33 của BLTTDS và được hướng dẫn tại các tiểu mục 4.1 ,
4.2 và 4.3 mục 4 này và được Toà án nhân dân cấp huyện thụ lý giải quyết đúng
thẩm quyền, nếu trong quá trình giải quyết mới có sự thay đổi, như có đương sự
hoặc tài sản ở nước ngoài hoặc cần phải uỷ thác tư pháp cho cơ quan Lãnh sự
của Việt Nam ở nước ngoài, cho Toà án nước ngoài thì theo quy định tại Điều
412 của BLTTDS, Toà án nhân dân cấp huyện đã thụ lý tiếp tục giải quyết vụ
việc dân sự đó.

b. Đối với vụ việc dân sự thuộc một trong các trường hợp được quy định tại
khoản 3 Điều 33 của BLTTĐS và được hướng dẫn tại các tiểu mục 4.1 , 4.2 và
4.3 mục 4 này và được Toà án nhân dân cấp tỉnh thụ lý giải quyết đúng thẩm
quyền, nếu trong quá trình giải quyết có sự thay đổi không còn đương sự, tài sản
ở nước ngoài và không cần phải uỷ thác tư pháp cho cơ quan Lãnh sự của Việt
Nam ở nước ngoài, cho Toà án nước ngoài thì theo quy định tại Điều 412 của
BLTTDS, Toà án nhân dân cấp tỉnh đã thụ lý tiếp tục giải quyết vụ việc dân sự
đó.

5. Về quy định tại Điều 36 của BLTTDS

5.1. Khi xem xét yêu cầu của nguyên đơn lựa chọn Toà án giải quyết vụ
việc dân sự thì ngoài việc phải thực hiện đúng quy định tại Điều 33 và Điều 34
của BLTTDS về thẩm quyền của các cấp Toà án, cần phân biệt như sau: 

a. Đối với trường hợp mà Điều 36 của BLTTDS quy định yêu cầu lựa chọn
Toà án giải quyết vụ việc dân sự phải có điều kiện, thì Toà án chỉ chấp nhận yêu
cầu khi điều kiện đó xảy ra.

Ví dụ: Điểm a khoản 1 Điều 36 của BLTTDS quy định: "Nếu không biết
nơi cư trú, làm việc, trụ sở của bị đơn thì nguyên đơn có thề yêu cầu Toà án nơi
bị đơn cư trú, làm việc, có trụ sở cuối cùng hoặc nơi bị đơn có tài sản giải quyết
Như vậy chỉ trong trường hợp không biết nơi cư trú, làm việc, trụ sở của bị đơn,
thì nguyên đơn mới có thể yêu cầu Toà án nơi bị đơn cư trú, làm việc, có trụ sở
cuối cùng hoặc nơi bị đơn có tài sản giải quyết.

b. Đối với trường hợp mà Điều 36 của BLTMS quy định yêu CầU lựa Chọn
Toà án giải quyết vụ việc dân sự không cần bất cứ điều kiện nào, thì Toà án chấp
nhận yêu cầu đó.
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Ví dụ: Điểm d khoản 1 Điều 36 của BLTTDS quy định: "Nếu tranh chấp về
bồi thường thiệt hại ngoài hợp đồng thì nguyên đơn có thể yêu cầu Toà án nơi
mình cư trú, làm việc, có trụ sở hoặc nơi xảy ra việc gây thiệt hại giải quyết.

Như vậy, trong trường hợp này việc yêu cầu lựa chọn Toà án giải quyết
tranh chấp dân sự không đòi hỏi phải có bất kỳ điều kiện nào, nên nguyên đơn
có thể yêu cầu Toà án nơi mình cư trú, làm việc, có trụ sở hoặc nơi xảy ra việc
gây thiệt hại giải quyết và Toà án chấp nhận yêu cầu đó.

5.2. Trong trường hợp nguyên đơn, người yêu cầu được quyền lựa chọn
nhiều Toà án có thẩm quyền giải quyết vụ việc dân sự (ví dụ: Toà án nơi bị đơn
cư trú làm việc, có trụ sở cuối cùng hoặc nơi bị đơn có tài sản - điểm a khoản 1
Điều 36 của BLTTDS), thì khi nhận đơn khởi kiện, đơn yêu cầu, Toà án phải
giải thích cho họ biết là chỉ có một Toà án trong các Toà án được Điều luật quy
định mới có thẩm quyền giải quyết vụ việc dân sự để họ lựa chọn. Toà án do họ
lựa chọn yêu cầu người khởi kiện, người yêu cầu phải cam kết trong đơn khởi
kiện không khởi kiện hoặc trong đơn yêu cầu không yêu cầu tại các Toà án khác.

Trong trường hợp người khởi kiện, người yêu cầu nộp đơn khởi kiện, nộp
đơn yêu cầu tại nhiều Toà án khác nhau được Điều luật quy định, thì Toà án đã
thụ lý đầu tiên theo thời gian có thẩm quyền giải quyết vụ việc dân sự. Các Toà
án khác, nếu chưa thụ lý thì căn cứ vào điểm e khoản 1 Điều 168 của BLTTDS
trả lại đơn khởi kiện, đơn yêu cầu; nếu đã thụ lý thì căn cứ vào điểm e khoản 1
Điều 168 và khoản 2 Điều 192 của BLTTDS ra quyết định đình chỉ giải quyết vụ
việc dân sự, xoá tên vụ việc dân sự đó trong sổ thụ lý và trả lại đơn khởi kiện,
đơn yêu cầu cùng tài liệu, chứng cứ kèm theo cho đương sự.

Nếu đương sự đã nộp tiền tạm ứng án phí, thì Toà án căn cứ vào khoản 3
Điều 193 của BLTTDS trả lại tiền tạm ứng án phí cho người đã nộp.

6. Về quy định tại khoản 1 Điều 37 của BLTTDS

Khi xét thấy vụ việc dân sự đã được thụ lý không thuộc thẩm quyền giải
quyết  của  mình  mà thuộc  thẩm quyền  giải  quyết  của  Toà  án  nhân  dân  địa
phương khác cùng cấp hoặc khác cấp, thì Toà án đã thụ lý vụ việc dân sự ra
quyết định chuyền hồ sơ vụ việc dân sự cho Toà án có thẩm quyền và xoá sổ thụ
lý. Trong trường hợp đương sự đã nộp tiền tạm ứng án phí, thì Toà án chuyển hồ
sơ vụ việc dân sự không phải trả lại tiền tạm ứng án phí cho đương sự mà tiền
tạm ứng án phí đã nộp được xử lý khi Toà án có thẩm quyền giải quyết vụ việc
dân sự. Quyết định chuyển hồ sơ vụ việc dân sự do Thẩm phán được phân công
giải quyết vụ việc dân sự ký tên và đóng dấu của Toà án. Quyết định này phải
được gửi ngay cho đương sự, cá nhân, cơ quan, tổ chức có liên quan.Toà án có
thẩm quyền sau khi nhận được quyết định chuyển vụ việc dân sự và hồ sơ vụ
việc dân sự phải vào sổ thụ lý và tiếp tục giải quyết vụ việc đó theo quy định
chung.

7. Quyết định của Toà án trong một số trường hợp cụ thể

7.1.  Trường hợp có tranh chấp và có đơn khởi kiện yêu cầu Toà án giải
quyết, nếu sau khi Toà án thụ lý vụ án và trong thời hạn chuẩn bị xét xử sơ thẩm
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các đương sự tự thoả thuận được với nhau về việc giải quyết toàn bộ vụ án thì
Toà án phải lập biên bản về sự thoả thuận đó và ra quyết định công nhận sự thoả
thuận của các đương sự theo quy định tại Điều 187 của BLTTDS.

7.2. Trường hợp các bên yêu cầu công nhận thuận tình ly hôn, nuôi con,
chia tài sản khi ly hôn; yêu cầu công nhận sự thoả thuận về thay đổi người trực
hấp nuôi con sau khi ly hôn theo quy định tại khoản 2 và khoản 3 Điều 28 của
BLTTDS, nhưng sau khi Toà án thụ lý và trong quá trình giải quyết việc dân sự
các bên có sự thay đổi về thoả thuận, thì cần phân biệt như sau: 

a. Nếu các bên thay đổi sự thoả thuận (một phần hoặc toàn bộ) bằng một
thoả thuận mới thì Toà án tiếp tục giải quyết việc dân sự theo thủ tục chung;

b. Nếu một hoặc các bên thay đổi sự thoả thuận (một phần hoặc toàn bộ),
nhưng không thoả thuận được về vấn đề đã được thoả thuận trước đó và có tranh
chấp, thì được coi như đương sự rút đơn yêu cầu. Toà án căn cứ vào Điều 311 và
điểm c khoản 1 Điều 192 của BLTTDS ra quyết định đình chỉ giải quyết việc
dân sự. Trong trường hợp này Toà án cần giải thích cho đương sự biết nếu họ
vẫn có yêu cầu Toà án giải quyết, thì phải khởi kiện vụ án theo thủ tục chung.

II. NGƯỜI TIẾN HÀNH TỐ TỤNG VÀ VIỆC 
THAY ĐỔI NGƯỜI TIẾN HÀNH TỐ TỤNG

1. Về quy định tại Điều 43 của BLTTDS

"Thư ký Toà án" quy định tại Điều 43 của BLTTDS là người tiến hành tố
tụng dân sự bao gồm những người được xếp ngạch công chức "Thư ký Toà án"
và những người được xếp ngạch công chức "Chuyên viên pháp lý", "Thẩm tra
viên" được Chánh án Toà án phân công tiến hành tố tụng đối với vụ việc dân sự
và thực hiện các nhiệm vụ, quyền hạn quy định tại Điều 43 của BLTTDS. 

2. Về quy định tại Điều 46 của BLTTDS

2.1. Theo quy định tại khoản 1 Điều 46 của BLTTDS thì người tiến hành tố
tụng phải từ chối tiến hành tố tụng hoặc bị thay đổi, nếu họ là người thân thích
của đương sự (bao gồm nguyên đơn, bị đơn, người có quyền lợi, nghĩa vụ liên
quan) trong vụ án dân sự.

2.2. Người thân thích của đương sự là người có quan hệ sau đây với đương
sự:

a. Là vợ, chồng, cha đẻ, mẹ đẻ, cha nuôi, mẹ nuôi, con đẻ, con nuôi của
đương sự

b. Là ông nội, bà nội, ông ngoại, bà ngoại, anh ruột, chị ruột, em ruột của
đương sự;

c. Là bác ruột, chú ruột, cậu ruột, cô ruột, dì ruột của đương sự;

d. Là cháu ruột của đương sự, mà đương sự là ông nội, bà nội, ông ngoại,
bà ngoại, bác ruột, chú ruột, cậu ruột, cô ruột, dì ruột.

2.3. Có căn cứ rõ ràng để cho rằng họ có thể không vô tư trong khi làm
nhiệm vụ là ngoài các trường hợp được quy định tại khoản 1, khoản 2 Điều 46
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của BLTTDS thì trong các trường hợp khác (như trong quan hệ tình cảm, quan
hệ thông gia, quan hệ công tác, quan hệ kinh tế...) có căn cứ rõ ràng để có thể
khẳng định là Thẩm phán, Hội thẩm nhân dân, Kiểm sát viên, Thư ký Toà án
không vô tư trong khi làm nhiệm vụ. Ví dụ: Hội thẩm nhân dân là anh em kết
nghĩa của nguyên đơn; Thẩm phán là con rể của bị đơn; người có quyền lợi,
nghĩa vụ liên quan là Thủ trưởng cơ quan nơi vợ của Thẩm phán làm việc... mà
có căn cứ rõ ràng chứng minh là trong cuộc sống giữa họ có mối quan hệ tình
cảm thân thiết với nhau, có mối quan hệ về kinh tế...

Cũng được coi là có căn cứ rõ ràng để cho rằng họ có thể không vô tư trong
khi làm nhiệm vụ nếu trong cùng một phiên toà xét xử vụ án dân sự Kiểm sát
viên, Thẩm phán, Hội thẩm nhân dân và Thư ký Toà án là người thân thích với
nhau hoặc nếu Thẩm phán, Hội thẩm nhân dân, Kiểm sát viên được phân công
xét xử phúc thẩm vụ án dân sự có người thân thích là Thẩm phán, Hội thẩm
nhân dân, Kiểm sát viên đã tham gia xét xử sơ thẩm, phúc thẩm vụ án đó.

3. Về quy định tại khoản 2 và khoản 3 Điều 47 của BLTTDS 3.1. Theo quy
định tại khoản 2 Điều 47 của BLTTDS thì Thẩm phán, Hội thẩm nhân dân phải
từ chối tiến hành tố tụng hoặc bị thay đổi nếu họ cùng trong một Hội đồng xét
xử và là người thân thích với nhau. Tuy nhiên, khi có hai người trong Hội đồng
xét xử thân thích với nhau, thì chỉ có một người phải từ chối hoặc bị thay đổi.
Việc thay đổi ai trước khi mở phiên toà do Chánh án Toà án quyết định, tại phiên
toà do Hội đồng xét xử quyết định Việc xác định Thẩm phán, Hội thẩm nhân dân
trong cùng một Hội đồng xét xử là người thân thích với nhau được thực hiện
tương tự theo hướng dẫn tại s tiểu mục 2.2 mục 2 Phần II của Nghị quyết này.

3.2. Theo quy định tại khoản 3 Điều 47 của BLTTDS, Thẩm phán, Hội
thẩm nhân dân phải từ chối tiến hành tố tụng hoặc bị thay đổi nếu họ "Đã tham
gia xét xử sơ thẩm, phúc thẩm ...trong vụ án đó". Đã tham gia xét xử sơ thẩm,
phúc thẩm... trong vụ án đó là đã tham gia giải quyết vụ án và đã ra bản án sơ
thẩm, bản án phúc thẩm hoặc quyết định công nhận sự thoả thuận của các đương
sự, quyết định đình chỉ vụ án.

4. Về quy định tại khoản 2 Điều 51 của BLTTDS

4.1. Tại phiên toà người yêu cầu thay đổi người tiến hành tố tụng phải trình
bày rõ lý do và căn cứ của việc xin thay đổi người tiến hành tố tụng.

Hội đồng xét xử nghe người bị yêu cầu thay đổi trình bày ý kiến của họ về
yêu cầu xin thay đổi người tiến hành tố tụng.

Yêu cầu thay đổi người tiến hành tố tụng và lời trình bày của người có yêu
cầu của người bị yêu cầu thay đổi phải được ghi đầy đủ vào biên bản phiên toà.
Hội đồng xét xử thảo luận tại phòng nghị án và căn cứ vào quy định tại các điều
46, 47, 48 và 49 của BLTTDS và hướng dẫn tại các mục 1, 2 và 3 Phần II của
Nghị quyết này quyết định theo đa số thay đổi hoặc không thay đổi người tiến
hành tố tụng.

Trường hợp quyết định thay đổi người tiến hành tố tụng thì trong quyết
định phải ghi rõ việc hoãn phiên toà và đề nghị người có thẩm quyền cử người
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khác thay thế người tiến hành tố tụng đã bị thay đổi trong thời hạn 03 ngày, kể
từ ngày nhận được quyết định và thời hạn hoãn phiên toà.

4.2. Quyết định thay đổi hoặc không thay đổi người tiến hành tố tụng phải
được Hội đồng xét xử công bố công khai tại phiên toà. Quyết định thay đổi
người tícến hành tố tụng phải được gửi ngay cho những người có thẩm quyền
quy định tại khoản 2 Điều 51 của BLTTDS.

III. NGƯỜI THAM GIA TỐ TỤNG 

1. Về quy định tại khoản 3 Điều 57 của BLTTDS

Theo quy định tại khoản 3 Điều 57 của BLTTDS thì "Đương sự là người từ
đủ mười tám tuổi trở lên có đầy đủ năng lực hành vi tố tụng dân sự, trừ người
mất năng lực hành vi dân sự, người bị hạn chế năng lực hành vi dân sự hoặc
pháp luật có quy định khác". Như vậy, ngoài việc trừ người mất năng lực hành
vi dân sự, người bị hạn chế năng lực hành vi dân sự, nếu trong trường hợp pháp
luật có quy định khác, thì người chưa đủ mười tám tuổi vẫn có thể có đầy đủ
năng lực hành vi tố tụng dân sự hoặc ngược lại người từ đủ mười tám tuổi trở
lên vẫn có thể không có đầy đủ năng lực hành vi tố tụng dân sự. Đo đó, để xác
định đúng năng lực hành vi tố tụng dân sự của một người cụ thể, ngoài quy định
của BLTTDS Toà án phải xem xét có văn bản quy phạm pháp luật nào quy định
khác về năng lực hành vi tố tụng dân sự hay không-

Ví dụ 1 : Về trường hợp người chưa đủ mười tám tuổi nhưng có đầy đủ
năng Iực hành vi tố tụng dân sự. Điều 9 của Luật hôn nhân và gia đình quy định
nữ từ mười tám tuổi trở lên được kết hôn và theo hướng dẫn tại Nghị quyết số
02/2000/NQ-HĐTP ngày 23-12-2000 của Hội đồng Thẩm phán Toà án nhân dân
tối cao hướng dẫn áp dụng một số quy định của Luật Hôn nhân và gia đình năm
2000 (điểm a mục I ) thì nữ đã bước sang tuổi mười tám mà kết hôn là không vi
phạm điều kiện về tuổi kết hôn; do đó, khi có yêu cầu Toà án giải quyết các vụ
việc về hôn nhân và gia đình thì họ có quyền tự mình tham gia tố tụng dân sự.

Ví dụ 2: Về trường hợp người từ đủ mười tám tuổi trở lên nhưng không có
đầy đủ năng Iực hành vi tố tụng dân sự- Theo quy định tại Điều 41 của Luật hôn
và và gia đình, thì cha, mẹ có thể bị Toà án ra quyết định không cho trông nom,
chăm sóc, giáo dục con, quản lý tài sản riêng của con hoặc đại diện theo pháp
luật của con; do đó, trong thời hạn bị Toà án cấm làm người đại diện theo pháp
luật của con, thì cha mẹ không được tham gia tố tụng dân sự với tư cách là
người đại diện theo pháp luật cho con trong vụ việc dân sự-

2. Về quy định tại điểm d khoản 2 Điều 58 của BLTTĐS

2.1. Đương sự chỉ được yêu cầu ghi chép, sao chụp tài liệu, chứng cứ có
trong hồ sơ vụ án trước khi Toà án mở phiên toà xét xử vụ án- Khi có yêu cầu
ghi chép, sao chụp tài liệu, chứng cứ, thì họ phải làm đơn gửi Toà án có thẩm
quyền. Nếu họ trực tiếp đến Toà án trình bày yêu cầu được ghi chép, sao chụp
tài liệu chứng cứ, thì họ cũng phải thể hiện bằng văn bản nộp cho Toà án.
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Nếu đương sự là người không biết chữ, thì Toà án lập biên bản ghi rõ yêu
cầu của họ. Biên bản phải được đọc lại cho người có yêu cầu nghe, ký tên hoặc
điểm chỉ xác nhận.

Đơn hoặc văn bản yêu cầu phải ghi cụ thể các tên tài liệu, chứng cứ mà
mình cần ghi chép, sao chụp.

2.2. Trên cơ sở đề nghị của đương sự, Toà án tạo điều kiện cho họ được ghi
chép, sao chụp tài liệu, chứng cứ mà họ có yêu cầu- Tuy nhiên, theo quy định về
chế độ bảo quản hồ sơ vụ án, về trách nhiệm của cán bộ, công chức của các cơ
quan tiến hành tố tụng trong việc bảo quản hồ sơ vụ án, thì Toà án yêu cầu
đương sự thực hiện quyền ghi chép, sao chụp các tài liệu, chứng cứ trong hồ sơ
vụ án như sau:

a. Toà án cung cấp cho đương sự những tài liệu, chứng cứ cần ghi chép, sao
chụp theo yêu cầu của họ, để họ thực hiện việc ghi chép, sao chụp bằng máy ảnh
hoặc phương tiện kỹ thuật khác của họ. Các tài liệu chứng cứ đó phải liên quan
đến vụ án, không liên quan đến bí mật nhà nước, bí mật nghề nghiệp, bí mật
kinh doanh, bí mật đời tư. Nếu không cung cấp tài liệu nào theo đề nghị của
đương sự thì cần nêu rõ lý do.

b. Trong trường hợp đương sự không có máy ảnh hoặc phương tiện kỹ
thuật khác để tự mình thực hiện việc sao chụp và nhờ Toà án sao chụp giúp, thì
tuỳ theo các điều kiện cụ thể, lực lượng cán bộ của Toà án mà có thể sao chụp
giúp được thì đương sự phải trả chi phí sao chụp theo quy định chung.

Việc sao chụp có thể được thực hiện ngay hoặc có thể trong một thời hạn
hợp lý do Toà án ấn định.

c. Việc ghi chép, sao chụp phải được thực hiện tại trụ sở của Toà án dưới sự
giám sát của cán bộ Toà án và phải tuân thủ các quy định của pháp luật về bảo
vệ bí mật nhà nước, bí mật nghề nghiệp, bí mật kinh doanh, bí mật đời tư.

3. Về quy định tại Điều 63 của BLTTDS

3.1.  Tuỳ từng trường hợp cụ thể mà người được đương sự nhờ làm người
bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của đương sự phải xuất trình cho Toà án các
giấy tờ, tài liệu sau đây:

a. Đối với Luật sư thì phải xuất trình cho Toà án giấy giới thiệu của Văn
phòng Luật sư nơi họ là thành viên hoặc có hợp đồng làm việc cử họ tham gia tố
tụng tại Toà án và thẻ Luật sư;

b. Đối với người khác thì phải xuất trình cho Toà án văn bản có nội dung
thể hiện ý chí của đương sự nhờ bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho đương sự;
văn bản cửa Uỷ ban nhn dân xã, phường, thị trấn nơi họ cư trú hoặc của cơ
quan, tổ chức nơi họ làm việc xác nhận họ không có tiền án, không đang bị khởi
tố về hình sự, không thuộc trường hợp đang bị áp dựng biện pháp xử lý hành
chính, đưa vào cơ sở chữa bệnh, cơ sở giáo dục và quản chế hành chính, không
phải là cán bộ, công chức trong các ngành Toà án, Kiểm sát, Công an; một trong
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các loại giấy tờ tuỳ thân (như chứng minh thư nhân dân, hộ chiếu, sổ hộ khẩu.
-.).

3.2. Trong thời hạn ba ngày làm việc, kể từ ngày nhận được đầy đủ giấy tờ,
tài liệu, Thẩm phán được phân công giải quyết vụ án phải xem xét giải quyết.
Nếu họ có đầy đủ các điều kiện thì cấp giấy chứng nhận người bảo vệ quyền và
lợi ích hợp pháp của đương sự để họ tham gia tố tụng. Nếu họ không có đầy đủ
các điều kiện thì không chấp nhận và thông báo bằng văn bản cho đương sự và
người bị từ chối biết trong đó cần nói rõ lý do của việc không chấp nhận.

3.3. Trong quá trình giải quyết vụ án, nếu người bảo vệ quyền và lợi ích
hợp pháp của đương sự có một trong các hành vi quy định tại Điều 385 của
BLTTĐS, thì Thẩm phán được phân công giải quyết vụ án lập biên bản về việc
vi phạm của người bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của đương sự- Biên bản
phải có chữ ký của người hến hành lập biên bản, người vi phạm, người làm
chứng.

Nếu người vi phạm từ chối ký vào biên bản, thì Thẩm phán phải ghi rõ vào
biên bản việc từ chối đó. Trong trường hợp xét thấy việc để người vi phạm đó
tiếp tục tham gia tố tụng với tư cách là người bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp
của đương sự là không khách quan cho việc giải quyết vụ án, thì Toà án không
chấp nhận người vi phạm đó tiếp tục tham gia tố tụng với tư cách là người bảo
vệ quyền và lợi ích hợp pháp của đương sự, đồng thời thông báo bằng văn bản
cho đương sự và người đó biết.

3.4. Tại phiên toà đương sự mới nhờ người bảo vệ quyền và lợi ích hợp
pháp của đương sự, thì Hội đồng xét xử chấp nhận, nếu người được đương sự
nhờ làm người bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của đương sự đáp ứng các điều
bện được hướng dẫn tại tiểu mục 3.1 mực 3 này và việc chấp nhận đó không gây
cản bờ cho Hội đồng xét xử tiếp tục xét xử vụ án.

Hội đồng xét xử không chấp nhận đề nghị của đương sự hoãn phiên toà để
đương sự nhờ người bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của đương sự.

4. Về quy định tại khoản 2 Điều 64 của BLTTDS

Về quy định người bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của đương sự được
ghi chép, sao chụp những tài liệu cần thiết có trong hồ sơ vụ án để thực hiện
việc bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của đương sự, được thực hiện tương tự
như hướng dẫn tại mục 2 Phần III của Nghị quyết này.

5. Về quy định tại các khoản 3, 8 và 9 Điều 66 của BLTTDS 

5.1. Về khoản 3 Điều 66 của BLTTDS

a. Liên quan đến bí mật nhà nước là liên quan đến những vấn đề (thông tin,
tin tức, nội dung) trong các văn bản quy phạm pháp luật của các cơ quan nhà
nước có thẩm quyền được pháp luật quy định là có các mức độ: "Tuyệt mật",
"Tối mật" hoặc "Mật".
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b. Liên quan đến bí mật nghề nghiệp, bí mật kinh doanh, bí mật đời tư là
liên quan đến bí mật nghề nghiệp, bí mật kinh doanh, bí mật đời tư được pháp
luật bảo vệ của chính người làm chứng.

c. Có ảnh hưởng xấu, bất lợi cho đương sự trong vụ án là người có quan hệ
thân thích với người làm chứng.

c.1. Việc xác định người thân thích của người làm chứng được thực hiện
tương tự như hướng dẫn tại tiểu mục 2-2 mục 2 Phần II của Nghị quyết này; 

c.2. ảnh hưởng xấu cho đương sự là trng nếu người làm chứng khai ra
những điều mình biết thì ảnh hưởng xấu đến hạnh phúc, danh dự, nhân phẩm, uy
tín hoặc ảnh hưởng xấu khác trong cuộc sống, công tác, sản xuất, kinh doanh
của đương sự là người có quan hệ thân thích với người làm chứng; d. Nếu người
làm chứng từ chối khai báo vì các lý do được hướng dẫn tại các điểm a, b và c
tiểu mục 5.1 mực 5 này, thì Thẩm phán phải giải thích cho họ biết nếu việc từ
chối khai báo không có căn cứ, thì họ phải chịu\ trách nhiệm theo quy định của
pháp luật.

5.2. Về khoản 8 Điều 66 của BLTTĐS

a. Hội đồng xét xử chỉ có thể ra quyết định dẫn giải người làm chứng đến
phiên toà khi có đầy đủ các điều kiện sau đây:

a. 1 . Người làm chứng đã được triệu tập hợp lệ;

a.2. Người làm chứng không đến phiên toà mà không có lý do chính đáng;
a.3. Việc vắng mặt của người làm chứng tại phiên toà gây trở ngại cho việc xét
xử vụ án;

a.4. Việc dẫn giải người làm chứng đến phiên toà có thể thực hiện được
trước khi Hội đồng xét xử vào Phòng nghị án để nghị án-

b. Quyết định dẫn giải người làm chứng phải được giao ngay cho lực lượng
Cảnh sát bảo vệ và hỗ trợ tư pháp thuộc Công an nhân dân có thẩm quyền để
thực hiện theo quy định tại Thông tư số 15/2003/TT-BCA (V19) ngày 10-9-2003
của Bộ Công an "hướng dẫn hoạt động hỗ trợ tư pháp của lực lượng Cảnh sát
bảo vệ và hỗ trợ tư pháp thuộc Công an nhân dân".

5.3. Về khoản 9 Điều 66 của BLTTDS

Trong giai đoạn chuẩn bị xét xử và tại phiên toà xét xử vụ án, Thẩm phán
hoặc Hội đồng xét xử yêu cầu người làm chứng phải cam đoan trước Toà án về
việc thực hiện quyền, nghĩa vụ của họ, trừ người làm chứng là người chưa thành
niên- Lời cam đoan của người làm chứng phải có các nội đung sau: a. Cam đoan
đã được Toà án giải thích rõ về quyền, nghĩa vụ của người làm chứng;

b. Cam đoan khai báo trung thực trước Toà án ;

c. Cam đoan xin chịu hoàn toàn trách nhiệm trước pháp luật về lời khai của
mình.
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Trong giai đoạn chuẩn bị xét xử lời cam đoan của người làm chứng được
ghi vào biên bản lấy lời khai của người làm chứng. Tại phiên toà lời cam đoan
của người làm chứng được ghi vào biên bản phiên toà.

6. Về quy định tại Điều 73 của BLTTDS

Theo quy định tại khoản 2 Điều 73 của BLTTDS, thì cơ quan, tổ chức khởi
kiện để bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của người khác cũng là đại diện theo
pháp luật trong tố tụng dân sự của người được bảo vệ. Trong trường hợp này cơ
quan, tổ chức khởi bện tham gia tố tụng được thực hiện thông qua người đại
diện theo pháp luật hoặc người đại diện theo uỷ quyền của cơ quan tổ chức đó.

7. Về quy định tại Điều 75 của BLTTDS

7.1. Theo quy định tại điểm b khoản 1 Điều 75 của BLTTDS người đang là
người đại diện theo pháp luật trong tố tụng dân sự cho một đương sự, thì không
được làm người đại diện theo pháp luật cho một đương sự khác trong cùng một
vụ án mà quyền và lợi ích hợp pháp của các đương sự đó đối lập với nhau.
Trong trường hợp này họ chỉ được làm người đại diện theo pháp luật cho đương
sự mà chính họ đang là người đại diện theo pháp luật của đương sự đó trong vụ
án.

Ví dụ: Anh B đang là người đại diện theo pháp luật cho người vợ bị mất
năng lực hành vi dân sự, thì không được làm người đại diện theo pháp luật cho
người em ruột của mình là người chưa thành niên trong cùng một vụ án, nếu
quyền và lợi ích hợp pháp của người vợ và người em đối lập nhau. Trong trường
hợp nay anh B chỉ có thể là người đại diện theo pháp luật của người vợ trong tố
tụng dân sự.

7.2. Theo quy định tại khoản 3 Điều 75 của BLTTĐS, thì cán bộ, công chức
trong ngành Toà án, Kiểm sát, Công an chỉ được làm người đại diện trong tố
tụng dân sự khi thuộc một trong các trường hợp sau đây:

a. Khi họ là người đại diện theo pháp luật cho cơ quan của họ hoặc là người
đại điện được cơ quan của họ uỷ quyền;

b. Khi họ là người đại diện theo pháp luật của đương sự (không phải là cơ
quan của họ) trong vụ án.

IV. ÁN PHÍ, LỆ PHÍ VÀ THỜI HIỆU KHỞI KIỆN, 
THỚI HIỆU YÊU CẦU 

1. Về án phí, lệ phí

án phí, lệ phí được thực hiện theo quy định tại Chương IX Phần thứ nhất
của BLTTDS. Tuy nhiên, đối với các vấn đề chưa được quy định tại Chương IX
của BLTTĐS, thì trong thời gian chưa có quy định cụ thể của cơ quan có thẩm
quyền, các vấn đề đó về án phí, lệ phí vẫn được thực hiện theo quy định tại Nghị
định số 70/cp ngày 12-6-1997 của Chính phủ về án phí, lệ phí Toà án- Khi quyết
định án phí, lệ phí cần phân biệt một số trường hợp cụ thể sau đây: 
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1.1 Đối với các việc dân sự mà theo quy định của pháp luật tố tụng trước
đây được coi như vụ án dân sự, thì áp dụng theo mức án phí tương ứng được
quy định tại Nghị định số 70/cp ngày 12-6-1997 của Chính phủ.

1.2. Đối với các loại việc dân sự khác mà các văn bản quy phạm pháp luật
có quy định mức lệ phí, thì thực hiện theo các quy định đó.

Ví dụ: Điều 14 Nghị định số 25/2004/NĐ-CP ngày 15/01/2004 của Chính
phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Pháp lệnh Trọng tài thương mại
quy định mức lệ phí toà án liên quan đến trọng tài- Khi giải quy các yêu cầu cụ
thể như: yêu cầu Toà án chỉ định Trọng tài viên, thay đổi Trọng tài viên, yêu cầu
Toà án huỷ quyết định trọng tài... thì Toà án áp dụng mức lệ phí được quy định
tại Nghị định này.

2. Về thời hiệu khởi kiện, thời hiệu yêu cầu quy định tại khoản 3 Điều 159
của BLTTĐS

2.1. Việc xác định thời hiệu khởi kiện, thời hiệu yêu cầu Toà án giải quyết
vụ việc dân sự được thực hiện như sau:

a. Đối với vụ việc dân sự mà trong văn bản quy phạm pháp luật có quy
định về thời hiệu khởi kiện, thời hiệu yêu cầu, thì áp dụng quy định của văn bản
quy phạm pháp luật đó.

Ví dụ 1 : Đối với tranh chấp về hợp đồng kinh doanh bảo hiểm thì theo quy
định tại Điều 30 của Luật kinh doanh bảo hiểm, thời hiệu khởi kiện về hợp đồng
bảo hiểm là ba năm, kể từ thời điểm phát sinh tranh chấp.

Ví dụ 2: Đối với các tranh chấp về lao động thì thời hiệu khởi kiện các
tranh chấp được quy định tương ứng tại Điều 167 của Bộ luật lan động.

Ví dụ 3: Đối với yêu cầu không công nhận bản án, quyết định dân sự của
Toà án nước ngoài không có yêu cầu thi hành tại Việt Nam, thì thời hiệu yêu cầu
được quy định tại Điều 360 của BLTTDS.

Ví dụ 4: Đối với các tranh chấp và yêu cầu tuyên bố hợp đồng dân sự vô
hiệu, thì thời hiệu yêu cầu được quy định tại Điều 1 45 của BLDS

b. Đối với vụ việc dân sự mà trong văn bản quy phạm pháp luật không quy
định thời hiệu khởi bện, thời hiệu yêu cầu, thì áp dụng quy định tại khoản 3 Điều
159 của BLTTDS về thời hiệu khởi kiện, thời hiệu yêu cầu.

Tuy nhiên, cần phân biệt như sau:

b.l. Nếu tranh chấp phát sinh trước ngày 01/01/2005, thì thời hạn hai năm,
kể từ ngày 01/01/2005 ;

b.2. Nếu tranh chấp phát sinh từ ngày 01/01/2005, thì thời hạn hai năm, kể
từ ngày quyền và lợi ích hợp pháp của cá nhân, cơ quan, tổ chức, lợi ích công
cộng, lợi ích của Nhà nước bị xâm phạm;

b.3. Nếu quyền yêu cầu phát sinh trước ngày 01/01/2005, thì thời hạn một
năm, kể từ ngày 01/ 01/2005;
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b.4. Nếu quyền yêu cầu phát sinh từ ngày 01/01/2005, thì thời hạn một
năm, kể lừ ngày phát sinh quyền yêu cầu.

2.2. Thời điểm bắt đầu thời hiệu khởi kiện:

a. Thời điểm bắt đầu thời hiệu khởi kiện được tính kể từ ngày quyền và lợi
ích hợp pháp của cá nhân, cơ quan, tổ chức, lợi ích công cộng, lợi ích của Nhà
nước bị xâm phạm và được xác định như sau:

a.1. Đối với nghĩa vụ dân sự mà các bên có thoả thuận hoặc pháp luật có
quy định thời hạn thực hiện, nếu hết thời hạn đó mà bên có nghĩa vụ không thực
hiện, thì ngày hết hạn thực hiện nghĩa vụ là ngày xảy ra vi phạm; 

a.2. Đối với nghĩa vụ dân sự mà các bên không thoả thuận hoặc pháp luật
không quy định thời hạn thực hiện, nhưng theo quy định của pháp luật các bên
có thể thực hiện nghĩa vụ hoặc yêu cầu thực hiện nghĩa vụ bất cứ lúc nào nhưng
phải thông báo cho nhau biết trước trong một thời gian hợp lý, nếu hết thời hạn
đã được thông báo đó bên có nghĩa vụ không thực hiện, thì ngày hết thời hạn đã
được thông báo là ngày xảy ra vi phạm;

a.3. Trường hợp khi hết hạn thực hiện nghĩa vụ dân sự, các bên có thoả
thuận kéo dài thời hạn thực hiện nghĩa vụ đó, thì việc xác định ngày vi phạm căn
cứ vào ngày chấm dứt thoả thuần của các bên và được thực hiện như hướng dẫn
tại điểm ai và điểm a2 tiểu mục 2.2 này;

a.4. Trong quá trình thực hiện hợp đồng mà có vi phạm nghĩa vụ trong hợp
đồng, thì ngày vi phạm nghĩa vụ là ngày xảy ra vi phạm, trừ trường hợp các bên
có thoả thuận khác. Nếu một bên đơn phương đình chỉ hợp đồng thì ngày đơn
phương đình chỉ hợp đồng là ngày vi phạm.

a.5. Đối với trường hợp đòi bồi thường thiệt hại do hành vi xâm phạm tài
sản sức khoẻ tính mạng .., thì ngày xảy ra hành vi xâm phạm tài sản, sức khoẻ,
tính mạng.. là ngày vi phạm.

a.6. Trong một quan hệ pháp luật hoặc trong một giao dịch dân sự, nếu
hành vi xâm phạm xảy ra ở nhiều thời điểm khác nhau, thì thời điểm bắt đầu
thời hiệu khởi kiện được tính kể từ thời điểm xảy ra hành vi xâm phạm cuối
cùng.

a.7. Trong các trường hợp được hướng dẫn tại các điểm ai, a2, a3, a4, a5 và
a6 tiểu mực 2-2 này nếu các bên có thoả thuận khác về thời hiệu, thì thời điểm
bắt đầu thời hiệu khởi kiện được tính theo thoả thuận của các bên.

b. Theo quy định tại Điều 1 60 của BLTTDS thì các quy định của Bộ luật
dân sự về thời hiệu được áp dụng trong tố tụng dân sự, do đó, việc không áp
dụng thời hiệu khởi kiện, thời gian không tính vào thời hiệu khởi kiện, bắt đầu
lại thời hiệu khởi kiện...được thực hiện theo quy định của Bộ luật dân sự.

V.VỀ MỘT SỔ MẪU VĂN BẢN TỔ TỤNG

Ban hành kèm theo Nghị quyết này các mẫu văn bản tố tụng sau đây: 

1. Bản án dân sự sơ thẩm;
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2. Giấy chứng nhận người bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của đương sự.

VI .HIỆU LỰC THI HÀNH CỦA NGHỊ QUYẾT

1. Nghị quyết này đã được Hội đồng Thẩm phán Toà án nhân dân tôi cao
thông qua ngày 3 1 tháng 3 năm 2005 và có hiệu lực thi hành sau 15 ngày kể từ
ngày đăng Công báo.

Những hướng dẫn của Toà án nhân dân tối cao được ban hành trước ngày
Nghị quyết này có hiệu lực về các vấn đề được hướng dẫn trong Nghị quyết này
đều bãi bỏ.

2. Đối với những vụ án dân sự, hôn nhân và gia đình, kinh tế, lao động mà
Toà án đã thụ lý nhưng chưa xét xử sơ thẩm, xét xử phúc thẩm hoặc xét xử giám
đốc thẩm, tái thẩm thì áp dụng hướng dẫn tại Nghị quyết này để giải quyết.

3. Đối với các bản án, quyết định của Toà án đã có hiệu lực pháp luật trước ngày Nghị
quyết này có hiệu lực thi hành thì không áp dụng hướng dẫn tại Nghị quyết này để kháng nghị
theo thủ tục giám đốc thẩm hoặc tái thẩm, trừ trường hợp có những căn cứ kháng nghị khác.

 CHÁNH ÁN

(Đã ký)

Nguyễn Văn Hiện
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MẪU BẢN ÁN SƠ THẨM
(Ban hành kèm theo Nghị quyết số 01/2005/NQ-HĐTP ngày 31 tháng 3 năm

2005 của Hội đồng thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao)
TÒA ÁN NHÂN 
DÂN...............(1)

Bản số: (2)........../.........../..........

Ngày: (3)..............................

V/v tranh chấp (4)........................

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT
NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

NHÂN DANH NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TÒA ÁN NHÂN DÂN (5).....................................

Với thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có: (6)

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: Ông (Bà)..............................................................

Thẩm phán: Ông (Bà)..............................................................................................

Các Hội thẩm nhân dân:

1. Ông (Bà)..............................................................................................................

2. Ông (Bà).............................................................................................................

3. Ông (Bà).............................................................................................................

Thư ký Tòa án ghi biên bản phiên tòa: Ông (Bà)...................................................

cán bộ Tòa án (7)......................................................................................................

Đại diện Viện kiểm sát nhân dân (8) .................................................... tham gia phiên 
tòa:

Ông (Bà)..........................................................................................Kiểm sát viên.

Trong các ngày... tháng........... năm............(9) tại.................................................

xét xử sơ thẩm công khai (10) vụ án thụ lý số:............./.............../TLST...............(11)

ngày.............. tháng............... năm ............. về tranh chấp...............................(12)

theo Quyết định đưa vụ án ra xét xử số:........................./...................../QĐXX-ST

ngày.............. tháng ...................năm................giữa các đương sự:

1. Nguyên đơn: (13)

.................................................................................................................................

Người đại diện hợp pháp của nguyên đơn: (14)

.................................................................................................................................

Người bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của nguyên đơn: (15)

..........................................................................................................................................

2. Bị đơn: (16)

.................................................................................................................................

Người đại diện hợp pháp của bị đơn: (17)

.................................................................................................................................
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Người bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của bị đơn: (18)

.................................................................................................................................

3. Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan:(19)

.................................................................................................................................

Người đại diện hợp pháp của người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan:(20)

.................................................................................................................................

Người bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan:(21)

.................................................................................................................................

Người phiên dịch:(22)

.................................................................................................................................

Người giám định: (22)

................................................................................................................................

Nhận thấy:24)

.................................................................................................................................

.................................................................................................................................

.................................................................................................................................

xét thấy:

Sau khi nghiên cứu các tài liệu có trong hồ sơn vụ án được thẩm tra tại phiên tòa và 
căn cứ vào kết quả tranh luận tại phiên tào, Hội đồng xét xử nhận đinh: (25)

.................................................................................................................................

.................................................................................................................................

Vì các lẽ trên,

quyết định:(26)

.................................................................................................................................

.................................................................................................................................

.................................................................................................................................

.................................................. .......................................(27) 

Hướng dẫn sử dụng mẫu bản án sơ thẩm:.

Mẫu bản án sơ thẩm kèm theo bản hướng dẫn này được soạn thảo theo tinh thẫn quy 
định tại Điều 238 của Bó luật tố tụng dân sự. Mẫu bản án sơ thẩm kèm theo hướng dân
này được sở dụng cho tất cả các Toà án khi xét xử sơ thẩm các tranh chấp về dân sự. 
hôn nhân và gia đình, kinh doanh. thương mại, lao động. Tuy nhiên. cần lưu ý là việc 
ghi số, ký hiệu và trích yếu trong bản án sơ thẩm phải thực hiện theo đúng hướng dẫn 
tại mục 2 Phần 1 Nghị quyết số 01/2005/NQ-HĐTP ngày 31/3/2005 của Hội đồng 
Thẩm phán Toà án nhân dân tối cao.
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Sau đây là những hướng dẫn cụ thể đ việc sử dụng mẫu bản án sơ thẩm kèm theo: 

(l) Nếu là Toà án nhân dân huyện. quận, thị xã. thành phố thuộc tỉnh thì ghi rõ tên Toì 
án nhân dãn huyện. quận. thị xã. thành phố thuộc tính. thành phố trực thuộc trung 
ương nào (ví dụ: Toà án nhân dân huyện Từ Liêm thành phố Hà Nội); nếu là Toà án 
nhân dân tỉnh thành phố trực thuộc Trung ương thì ghi Toà án nhân dân tỉnh (thành 
phố) nào (ví dụ: Toà án à dân tỉnh Hà Tây).

(2) Ô thứ nhất ghi số bản án. ô thứ hai ghi năm ra bản án theo đúng tinh thần hướng 
dẫn của Chính phủ về cách ghi số văn bản, ô thứ ba ghi ký hiệu loại bản án theo hướng
dẫn tại mục 2 Phần I Nghị quyết số 01/2005/NQ- HĐTP ngày 31/3/2005 của Hội đồng
Thẩm phán Toà án nhân dân tối cao (ví dụ: Nếu là bản án giải quyết tranh chấp về hôn 
nhân và gia đình năm 2005 có số 108 thì ghi: Số. l08/2005/HNGĐ-ST).

(3) Ghi ngày. tháng, năm tuyên án không phân biệt vụ án được xét xử sơ thẩm và kết 
thúc trong một ngày hay được xét xử sơ thẩm trong nhiều ngày.

(4) Ghi đúng theo việc ghi trích yếu được hướng dẫn tại mục 2 Phần I Nghị quyết số 
01/2005/NQ-HĐTP ngày 31/3/2005 của Hội đồng Thẩm phán Toà án nhân dân tối cao.

(5) Ghi như hướng dẫn tại điểm (l).

(6) Nếu Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm ba người. thì chỉ đủ họ và tên của Thẩm phán 
Chủ toạ phiên toà, bỏ dòng 'Thẩm phán...", đối với Hội thẩm nhân dân chỉ ghì họ và 
tên của hai Hội thẩm nhân dân; nếu Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có năm người, thì 
ghi họ và tên của Thẩm phán - Chủ toạ phiên loà, họ và tên của Thẩm phán, họ và tên 
của cả ba Hội thẩm nhân dân. Cần chú ý là không ghi chức vụ của Thẩm phán; chức 
vụ, nghề nghiệp của Hội thẩm nhân dân.

(7) Ghi họ tên của Thư ký Tòa án ghi biên bản phiên toà và tên của Toà án, nơi Thư ký
Toà án công tác như hướng dẫn tại điểm (1) .

(8) Nếu có Viện kiểm sát nhân dần tham gia phiên toà thì ghi như hướng dẫn lại điểm 
(l) song đổi các chữ "Toà án nhân dân" thành "Viện kiểm sát nhân dân".

(9) Trong trường hợp vụ án được xét xử và kết thúc trong một ngày thì bỏ hai chữ 
'Trong các" (ví dụ: Ngây 15 tháng 3 năm 2005 tại...).

Trong trường hợp vụ án được xét xử trong hai ngày trở lên, nếu số ngày tương đối ít 
thì có thể ghi đủ số ngày (ví dụ: Trong các ngày 3, 4 và 5 tháng 3...); nếu số ngày 
nhiều liền nhau thì ghi từ ngày đến ngày (ví dụ: Trong các ngày từ ngày 7 đến 1 1 
tháng 3 năm ....); nếu khác tháng mà xét xử liên tục thì ghi từ ngày... tháng... đến 
ngây... tháng... (ví dụ: Trong các ngày từ ngày 28-2 đến ngày 02-3 năm...), nếu không 
xét xở liên tục thì ghi các ngày của từng tháng (Ví dụ: Trong các ngày 30, 31 tháng 3 
và các ngày 04. 05 tháng 4 năm...).

(10) Nếu xét xử kín thì thay hai chữ "công khai" bằng chữ "kín".

(11) Ô thứ nhất ghi số thụ lý, ô thứ hai ghi năm thụ lý và ô thứ ba nếu là tranh chấp về 
dân sự thì ghi "DS"; nếu là tranh chấp về hôn nhân và gia đình thì ghi "HNGĐ"; nếu là
tranh chấp về kinh doanh, thương mại thì ghì "KDTM"; nếu là tranh chấp về lao động 
thì ghi "LĐ" (ví dụ: số 18/2005/TLST-HNGĐ).

(12) Ghi như hướng dẫn tại điểm (4).

(13) Nguyên đơn là cá nhân thì ghi họ tên, địa chỉ cư trú. Nếu nguyên đơn là người 
chưa thành niên thì sau họ tên cần ghi thêm ngày, tháng, năm sinh.
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Nguyên đơn là cơ quan, tổ chức thì ghi tên cơ quan, tổ chức và địa chỉ của cơ quan, tổ 
chức đó.

(14) Chỉ ghi khi có người đại diện hợp pháp của nguyên đơn và ghi họ tên, địa chỉ cư 
trú; ghi rõ là người đại diện theo pháp luật hay là người đại diện theo uỷ quyền của 
nguyên đơn; nếu là người đại diện theo pháp luật thì đã ghi chú trong ngoặc đơn quan 
hệ giữa người đó với nguyên đơn; nếu là người đại diện theo uỷ quyền thì còn ghi chú 
trong ngoặc đơn: "văn bản uỷ quyền ngày... tháng... năm...".

Ví dụ l: ông Nguyễn Văn A trú tại... là người đại diện theo pháp luật của nguyên đơn 
(Giám đốc Công ty TNHH Tháng Lợi).

Ví dụ 2: Bà Lê Thị B trú tại... là người đại diện theo uỷ quyền của nguyên đơn (Văn 
bản uỷ quyền ngày... tháng... năm...).

(15) Chỉ ghi khi có người bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của nguyên đơn.

Ghi họ tên. địa chỉ cư trú (nếu là luật sư thì ghi là luật sư của Văn phòng luật sư nào và
thuộc Đoàn luật sư nào); nếu có nhiều nguyên đơn thì ghi cụ thể bảo vệ quyền và lợi 
ích hợp pháp cho nguyên đơn nào.

(16) và (19) Ghi tương tự như hướng dẫn tại điểm (13).

(17) và (20) Ghi tương tự như hướng dẫn tại điểm (14).

(18) và (21) Ghi tương tự như hướng dẫn tại điểm (15) .

(22) và (23) Ghi họ tên, địa chỉ nơi làm việc (nếu khống có nơi làm việc thì ghi địa chỉ 
cư trú).

(24) Trong phần này ghì quan hệ được xác lập giữa các đương sự dẫn đến có tranh 
chấp; các vấn đề cụ thể mà người khởi kiện yêu cầu Toà án giải quyết; yêu cầu phản tố
(nếu có) và đề nghị cụ thể của bị đơn; yêu cầu độc lập và đề nghị của người có quyền 
lợi, nghĩa vụ liên quan (chú ý không mô tả diễn biến sự việc theo lời trình bày của các 
đương sự).

Ví dụ l: Trong đơn khởi kiện ngày... tháng... năm... (được bổ sung ngày... tháng... 
năm..., nếu có). nguyên đơn là... trình bày giữa nguyên đơn và bị đơn là... có giao kết 
hợp đồng kinh doanh thương mại về vận chuyển hàng hoá. Do bị đơn vi phạm nghĩa 
vụ thực hiện hợp đồng, nên nguyên đơn yêu cầu Tòa án giải quyết buộc bị đơn: (các 
yêu cầu cụ thể).

Tại văn bản phản tố ngày... tháng... năm... (hoặc tại văn bản ngày... tháng... năm..., 
hoặc tại phiên toà sơ thẩm) bị đơn có yêu cầu, đề nghị Toà án giải quyết (các yêu cầu, 
đề nghị cụ thể).

Tại văn bản ngày... tháng... năm... (hoặc tại phiên toà sơ thẩm) người có quyền lợi, 
nghĩa vụ liên quan đến vụ án là... (nếu có) có yêu cầu độc lập. đề nghị: (các yêu cầu, 
đề nghị cụ thể).

Ví dụ 2: Trong đơn khởi kiện (đơn xin ly hôn) ngày... tháng... năm... (được bổ sung 
ngày tháng... năm.... nếu có) nguyên đơn là... trình bày giữa nguyên đơn và bị đơn là... 
đăng ký kết hôn ngày... tháng... năm... Do tình trạng hôn nhân ngày càng trầm trọng, 
đời sống chung không thể kéo dài, mục đích của hôn nhân không đạt được, nên 
nguyên đơn yêu cầu Toà án giải quyết (các yêu cầu cụ thể: ly hôn, nuôi con. chia tài 
sản chung...).
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Tại văn bản ngày... tháng... năm... (hoặc tại phiên toà sơ thành bị đơn là... có yêu cầu 
đề nghị Toà án giải quyết (các yêu cầu, đề nghị cụ thể).

Tại văn bản ngày... tháng... năm... (hoặc tại phiên loà sơ thẩm) người có quyền lợi, 
nghĩa vụ liên quan đến vụ án là... (nếu có) có yêu cầu độc lập, đề nghị lcác yêu cầu, đề 
nghị cụ thể).

(25) Trong phần này ghi nhận định củaToà án. phải phân tích những căn cứ để chấp 
nhận hoặc không chấp nhặn lòng yêu cầu. đề nghị cụ thể của đương sự, người bảo vệ 
quyền và lợi ích hợp pháp của dương sự. ý kiến của đại diện Viện kiểm sát (nếu có). 
Cần viện dẫn điểm. khoản và điều luật của văn bản quy phạm pháp luật mà Toà án căn 
cứ để chấp nhãn hoặc không chấp nhận.

(26) Trong phần này ghi áp dụng điểm. khoản. điều luật của văn bản quy phạm pháp 
luật mà Toà án căn cứ để ra quyết định. Ghi các quyết định của Toà án về tổng vấn đề 
phải giải quyết trong vụ án. về án phí và quyền kháng cáo đôi với bản án; trường hợp 
có quyết định phải thi hành ngay thì phải ghi rõ quyết định đó.

(27) Phần cuối cùng của bản án. nếu là bản án gốc được thông qua tại phòng nghị án thì cần 
phải có đấy đủ chữ ký. họ và tên của các thành viên Hội đồng xét xử (bản án này phải lưu vào
hồ sơ vụ án); nếu là bản án chính để gửi cho các đương sự. cơ quan. tổ chức khởi kiện và Viện
kiểm sát cùng cấp thì còn ghi như sau:

Nơi nhận:

(Ghi những nơi mà Tòa án cấp sơ thẩm
phải giao hoặc gửi bản án theo quy 
định tại Điều 241 của Bộ luật tố tụng 
dân sự và những nơi cần lưu bản 
chính).

T.M HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM
THẨM PHÁN - CHỦ TỌA PHIÊN

TÒA

(Ký tên và đóng dấu của Tòa án)

(Họ và tên)

 

MẪU GIẤY CHỨNG NHẬN NGƯỜI BẢO VỆ QUYỀN VÀ LỢI ÍCH HỢP
PHÁP CỦA ĐƯƠNG  SỰ

(Ban hành kèm theo Nghị quyết số 01/2005/NQ-HĐTP ngày 31 tháng 3 năm 2005 của
Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao)

tòa án nhân dân..............(1)

Số:(2).........../.........../TA -GCN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT
NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

.........., ngày........tháng..........năm........
GIẤY CHỨNG NHẬN NGƯỜI BẢO VỆ QUYỀN VÀ 

LỢI ÍCH HỢP PHÁP CỦA ĐƯƠNG SỰ

Tòa..................................

Căn cứ vào Điều 41 và Điều 63 của Bộ luật tố tụng dân sự;

Căn cứ vào hồ sơ vụ án..........................(3) thụ lý số:........../........../TLST.............(4) 

ngày.......... tháng......... năm................:

Sau khi xem xét các giấy tờ, tài liệu về điều kiện để được cấp giấy chứng nhận người 
bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của đương sự;
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chứng nhận:

1.Ông (Bà) (5) .........................................................................................................

Là người bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của:(6).................................................

Trong vụ án (7)........................................................................................................

2. Ông (Bà)....................................................... thực hiện các quyền và nghĩa vụ của người bảo
vệ quyền và lợi ích hợp pháp của đương sự theo đúng quy định của pháp luật.

Nơi nhận:

- Người bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của 
đương sự

- Đương 
sự.............................................................;

- Lưu hồ sơ vụ án

Tòa.........................................

Thẩm phán

(Ký tên và đóng dấu của Tòa án)

(Họ và tên)

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG MẪU GIẤY CHỨNG NHẬN NGƯỜI BẢO VỆ QUYỀN 
VÀ LỢI ÍCH HỢP PHÁP CỦA ĐƯƠNG SỰ

(1) Ghi tên Tòa án: Nếu là Tòa án nhân dân cấp huyện thì ghi tỉnh, thành phó trực 
thuộc Trung ương (Tòa án nhân dân quận 1, thành phố H); nếu là Tòa án nhân dân cấp 
tỉnh thì ghi Tòa án nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương nào (Tòa án nhân 
dân thành phố Hà Nội); nếu là Tòa phúc thẩm Tòa án nhân dân tối cao thì ghi: Tòa án 
nhân dân tối cao Tòa phúc thẩm tại (Hà Nội, Đà Nẵng, thành phố Hồ Chí Minh).

(2) Ô thứ nhất ghi số, ô thứ hai ghi năm cấp Giấy chứng nhận người bảo vệ quyền và 
lợi ích hợp pháp của đương sự (ví dụ: Số: 10/2005/TA-GCN).

(3) Ghi đúng theo cách ghi trích yếu được hướng dẫn tại mục 2 Phần I Nghị quyết số 
01/2005/NQ-HĐTP ngày 31/3/2005 của Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao.
Ví dụ: Căn cứ vào hồ sơ vụ án tranh chấp về hợp đồng thuê nhà ở.

(4) Ghi đúng theo cách ghi ký hiệu được hướng dẫn tại mục 2 Phần I Nghị quyết số 
01/2005/NQ-HĐTP ngày 31/3/2005 của Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân tối 
cao; nếu là Tòa án cấp phúc thẩm thì thay ký hiệu "TLST" bằng ký hiệu "TLPT". Ví 
dụ: số: 215/2005/TLST-LĐ hoặc số: 217/2005/TLPT-KDTM.

(5) Ghi họ tên, địa chỉ cư trú hoặc nơi làm việc; nếu là Luật sư thì ghi Luật sư của Văn 
phòng Luật sư nào thuộc Đoàn luật sư nào.

(6) Ghi địa vị pháp lý của đương sự trong vụ án và họ tên. Ví dụ: nguyên đơn là ông 
(bà)...

(7) Ghi như hướng dẫn tại điểm (3).
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TÒA ÁN NHÂN DÂN TỐI CAO 

------- 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  

--------------- 

Số: 02/2005/NQ-HĐTP Hà Nội, ngày 27 tháng 04 năm 2005 

NGHỊ QUYẾT 

Về việc hướng dẫn thi hành một số quy định tại Chương VIII "Các biện 

pháp khẩn cấp tạm thời" của Bộ luật tố tụng dân sự 

HỘI ĐỒNG THẨM PHÁN TOÀ ÁN NHÂN DÂN TỐI CAO 

Căn cứ vào Luật Tổ chức Tòa án nhân dân;  

Để thi hành đúng và thống nhất các quy định tại Chương VIII "Các biện 

pháp khẩn cấp tạm thời" (sau đây viết tắt là BPKCTT) của Bộ luật Tố tụng dân 

sự (sau đây viết tắt là BLTTDS); 

Sau khi có ý kiến thống nhất của Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân tối 

cao và Bộ trưởng Bộ Tư pháp. 

QUYẾT NGHỊ 

1. Về quy định tại khoản 1 Điều 99 của BLTTDS

1.1. Trong quá trình giải quyết vụ án (kể từ thời điểm Tòa án thụ lý vụ án) 

chỉ có những cá nhân, cơ quan, tổ chức sau đây mới có quyền yêu cầu Tòa án áp 

dụng một hoặc nhiều BPKCTT quy định tại Điều 102 của BLTTDS: 

a) Đương sự, người đại diện hợp pháp của đương sự;

b) Cơ quan về dân số, gia đình và trẻ em; Hội liên hiệp phụ nữ khởi kiện vụ

án hôn nhân và gia đình trong trường hợp do Luật Hôn nhân và gia đình quy 

định;  

c) Công đoàn cấp trên của công đoàn cơ sở khởi kiện vụ án lao động trong

trường hợp bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của tập thể người lao động do Bộ 

luật Lao động và các văn bản quy phạm pháp luật khác có liên quan quy định. 

1 2. Chỉ khi thuộc một trong các trường hợp sau đây, cá nhân, cơ quan, tổ 

chức được hướng dẫn tại tiểu mục 1.1 mục 1 này mới có quyền yêu cầu Tòa án 

áp dụng một hoặc nhiều BPKCTT quy định tại Điều 102 của BLTTDS: 

a) Để tạm thời giải quyết yêu cầu cấp bách của đương sự có liên quan trực

tiếp đến vụ án đang được Tòa án giải quyết và cần phải được giải quyết ngay, 

nếu không được giải quyết sẽ ảnh hưởng xấu đến đời sống, sức khỏe, tính mạng, 

danh dự, nhân phẩm... của đương sự;  
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b) Để bảo vệ chứng cứ trong trường hợp chứng cứ đang bị tiêu hủy, có 

nguy cơ bị tiêu hủy hoặc sau này khó có thể thu thập được; 

c) Để bảo toàn tình trạng hiện có tránh gây thiệt hại không thể khắc phục đ-

ược, tức là bảo toàn mối quan hệ, đối tượng hiện có liên quan đến vụ án đang đ-

ược Tòa án giải quyết; 

d) Để bảo đảm việc thi hành án tức là làm cho chắc chắn các điều kiện để 

khi bản án, quyết định của Tòa án được thi hành thì có đầy đủ điều kiện để thi 

hành án.  

2. Về quy định tại khoản 2 Điều 99 của BLTTDS 

2.1. Chỉ khi có đầy đủ các điều kiện sau đây đồng thời với việc nộp đơn 

khởi kiện (đơn khởi kiện phải được làm theo đúng quy định tại Điều 164 của 

BLTTDS), thì cá nhân, cơ quan, tổ chức mới có quyền yêu cầu Tòa án có thẩm 

quyền ra quyết định áp dụng BPKCTT quy định tại Điều 102 của BLTTDS: 

a) Do tình thế khẩn cấp, tức là cần phải được giải quyết ngay, không chậm 

trễ  

b) Cần phải bảo vệ ngay bằng chứng trong trường hợp nguồn chứng cứ 

đang bị tiêu hủy, có nguy cơ bị tiêu hủy hoặc sau này khó có thể thu thập được; 

c) Ngăn chặn hậu quả nghiêm trọng có thể xảy ra (có thể là hậu quả về vật 

chất hoặc phi vật chất). 

2.2. Trong trường hợp đơn khởi kiện đã có các nội dung để xác định việc 

thụ lý đơn khởi kiện và giải quyết vụ án là thuộc thẩm quyền của mình, nhưng 

cần phải sửa đổi, bổ sung một số nội dung khác, thì Tòa án thụ lý giải quyết đơn 

yêu cầu áp dụng BPKCTT ngay theo quy định tại khoản 3 Điều 117 của 

BLTTDS và hướng dẫn tại Mục 6 Nghị quyết này. Việc yêu cầu sửa đổi, bổ 

sung đơn khởi kiện và thụ lý vụ án được thực hiện theo quy định tại Điều 169 và 

Điều 171 của BLTTDS. 

2.3. Tòa án có thẩm quyền ra quyết định áp dụng BPKCTT là Tòa án có 

thẩm quyền thụ lý đơn khởi kiện và giải quyết vụ án theo quy định tại các điều 

33, 34, 35 và 36 của BLTTDS và hướng dẫn tại Mục 1 Phần I Nghị quyết số 

01/2005/NQ- HĐTP ngày 31/3/2005 của Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân 

tối cao hướng dẫn thi hành một số quy định trong Phần thứ nhất "Những quy 

định chung" của BLTTDS. 

3. Về quy định tại khoản 3 Điều 99 của BLTTDS  

3.1. Tòa án chỉ tự mình ra quyết định áp dụng một hoặc nhiều BPKCTT 

quy định tại các khoản 1, 2, 3, 4 và 5 Điều 102 của BLTTDS trong trường hợp 

đương sự không có yêu cầu áp dụng BPKCTT.  
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3.2. Tòa án chỉ tự mình ra quyết định áp dụng một BPKCTT cụ thể khi có 

đầy đủ các điều kiện do BLTTDS quy định đối với BPKCTT đó. 

Ví dụ: Tòa án chỉ tự mình ra quyết định áp dụng BPKCTT "Buộc thực hiện 

trước một phần nghĩa vụ cấp dưỡng” quy định tại Điều 104 của BLTTDS khi có 

đẩy đủ các điều kiện sau đây: 

- Việc giải quyết vụ án có liên quan đến yêu cầu cấp dưỡng; 

- Xét thấy yêu cầu cấp dưỡng đó là có căn cứ; ' 

Nếu không buộc thực hiện trước ngay một phần nghĩa vụ cấp dưỡng sẽ ảnh 

hưởng đến sức khỏe, đời sống của người được cấp dưỡng; 

- Đương sự, người thực hiện các quyền, nghĩa vụ tố tụng dân sự của đương 

sự chưa có điều kiện thực hiện được quyền yêu cầu Tòa án áp dụng BPKCTT. 

3.3. Khi tự mình ra quyết định áp dụng một BPKCTT cụ thể, ngoài việc 

phải thực hiện đúng quy định tại điều luật tương ứng của BLTTDS, Tòa án cần 

phải căn cứ vào các quy định của pháp luật liên quan để có quyết định đúng. 

Ví dụ: Khi tự mình ra quyết định áp dụng BPKCTT "Giao người chưa 

thành niên cho cá nhân hoặc tổ chức trông nom, nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo 

dục", ngoài việc phải thực hiện đúng quy định tại Điều 103 của BLTTDS, Tòa 

án phải căn cứ vào quy định liên quan của Bộ luật dân sự về giám hộ để có 

quyết định đúng; cụ thể thực hiện như sau: 

Tòa án chỉ tự mình ra quyết định áp dụng BPKCTT này, nếu việc giải 

quyết vụ án có liên quan đến người chưa thành niên chưa có người giám hộ. 

"Chưa có người giám hộ" là trường hợp không có người giám hộ đương nhiên, 

nhưng những người thân thích của người chưa thành niên chưa cử được ai trong 

số họ hoặc một người khác làm người giám hộ và Ủy ban nhân dân xã, phường, 

thị trấn cùng các tổ chức xã hội tại cơ sở cũng chưa cử được người hoặc tổ chức 

từ thiện đảm nhận việc giám hộ; . 

- Trong trường hợp có cá nhân, tổ chức có đủ điều kiện giám hộ do pháp 

luật quy định tự nguyện đảm nhận việc giám hộ, thì Tòa án ra quyết định áp 

dụng BPKCTT giao người chưa thành niên cho cá nhân, tổ chức đó trông nom, 

nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục; 

- Trong trường hợp không có cá nhân, tổ chức nào tự nguyện đảm nhận 

việc giám hộ, thì Tòa án ra quyết định áp dụng BPKCTT giao người chưa thành 

niên cho một người trong số những người thân thích của người chưa thành niên 

có đủ điều kiện giám hộ do pháp luật quy định trông nom, nuôi dưỡng, chăm 

sóc, giáo dục. Nếu không có người thân thích hoặc không có ai trong số người 

thân thích có đủ điều kiện giám hộ, thì Tòa án ra quyết định áp dụng BPKCTT 

giao người chưa thành niên cho một người khác có đủ điều kiện giám hộ do 
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pháp luật quy định hoặc một tổ chức từ thiện trông nom, nuôi dưỡng, chăm sóc, 

giáo dục. 

4. Về quy định tại khoản 2 Điều 101 của BLTTDS  

Để bảo đảm việc áp dụng BPKCTT đúng pháp luật, tránh việc gây thiệt hại 

cho người bị áp dụng BPKCTT hoặc người thứ ba do Tòa án áp dụng BPKCTT 

không đúng, cần phải thực hiện như sau: 

4.1. Khi tự mình áp dụng BPKCTT phải thực hiện đúng hướng dẫn tại Mục 

3 của Nghị quyết này. 

4.2. Khi có cá nhân, cơ quan, tổ chức có yêu cầu Tòa án áp dụng BPKCTT, 

thì Tòa án yêu cầu họ phải làm đơn yêu cầu theo đúng quy định tại Điều 117 của 

BLTTDS. Tòa án chỉ xem xét để quyết định áp dụng hay không áp dụng 

BPKCTT cụ thể được ghi trong đơn. Nếu xét thấy yêu cầu áp dụng BPKCTT đó 

là có căn cứ thì ra quyết định áp dụng BPKCTT đó; nếu không chấp nhận thì 

thông báo bằng văn bản và nêu rõ lý do cho người yêu cầu biết. Trong trường 

hợp họ có thay đổi yêu cầu áp dụng BPKCTT khác, thì Tòa án yêu cầu họ phải 

làm đơn yêu cầu mới theo đúng quy định tại Điều 117 của BLTTDS. 

Ví dụ: Anh A có đơn yêu cầu Tòa án áp dụng BPKCTT kê biên tài sản 

đang tranh chấp, thì Tòa án chỉ có quyền xem xét để chấp nhận hoặc không chấp 

nhận mà không được áp dụng BPKCTT phong tỏa tài sản ở nơi giữ. 

4.3. Khi xem xét để quyết định áp dụng một BPKCTT cụ thể, Tòa án chỉ có 

quyền chấp nhận toàn bộ, một phần hoặc không chấp nhận yêu cầu áp dụng 

BPKCTT cụ thể đó của cá nhân, cơ quan, tổ chức. Tuyệt đối không được áp 

dụng BPKCTT vượt quá yêu cầu áp dụng BPKCTT của cá nhân, cơ quan, tổ 

chức. Trong trường hợp họ có thay đổi yêu cầu vượt quá yêu cầu ban đầu, thì 

Tòa án yêu cầu họ phải làm đơn yêu cầu bổ sung theo đúng quy định tại Điều 

117 của BLTTDS. 

Ví dụ: Công ty A có đơn yêu cầu Tòa án áp dụng BPKCTT phong tỏa tài 

khoản năm trăm triệu đồng tại ngân hàng Z của Công ty B, thì Tòa án chỉ có 

quyền chấp nhận phong tỏa tài khoản của Công ty B tại ngân hàng Z từ năm 

trăm triệu đồng trở xuống hoặc không chấp nhận yêu cầu phong tỏa tài khoản. 

5. Về quy định tại khoản 2 Điều 117 của BLTTDS 

5.1. Trong quá trình giải quyết vụ án (kể từ thời điểm Tòa án thụ lý vụ án) 

mà nhận được đơn yêu cầu Tòa án áp dụng BPKCTT, thì Thẩm phán được phân 

công giải quyết vụ án (sau đây gọi tắt là Thẩm phán) phải xem xét người yêu 

cầu có thuộc một trong các đối tượng được hướng dẫn tại tiểu Mục 1.1 và lý do 

yêu cầu có thuộc một trong các trường hợp được hướng dẫn tại tiểu Mục 1.2 

Mục 1 Nghị quyết này hay không. Nếu không đúng đối tượng hoặc không đúng 
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lý do yêu cầu thì Thẩm phán trả lại đơn yêu cầu cho họ. Nếu đúng đối tượng, 

đúng lý do yêu cầu, thì Thẩm phán tiếp tục xem xét, giải quyết.  

5.2. Trong thời hạn ba ngày, kể từ ngày nhận đơn yêu cầu áp dụng 

BPKCTT, Thẩm phán phải xem xét đơn và các chứng cứ kèm theo chứng minh 

cho sự cần thiết phải áp dụng BPKCTT đó. Nếu đơn yêu cầu áp dụng BPKCTT 

chưa làm đúng quy định tại khoản 1 Điều 117 của BLTTDS, thì Thẩm phán yêu 

cầu họ phải sửa đổi, bổ sung đơn yêu cầu. Nếu chứng cứ chưa đủ thì đề nghị ng-

ười yêu cầu cung cấp bổ sung chứng cứ. Thẩm phán cũng có thể hỏi thêm ý kiến 

của họ. 

Trong trường hợp có thể hỏi được ý kiến của người bị áp dụng BPKCTT và 

việc hỏi ý kiến đó không làm ảnh hưởng đến việc thi hành quyết định áp dụng 

BPKCTT, nhưng lại bảo đảm cho việc ra quyết định áp dụng BPKCTT đúng 

đắn, thì Thẩm phán hỏi ý kiến của người bị áp dụng BPKCTT trước khi ra quyết 

định áp dụng BPKCTT. 

5.3. Sau khi xem xét và nghe ý kiến, nếu chấp nhận yêu cầu áp dụng 

BPKCTT quy định tại các khoản 1, 2, 3, 4, 5, 9, 12 và 13 Điều 102 của 

BLTTDS, thì Thẩm phán ra ngay quyết định áp dụng BPKCTT. Nếu chấp nhận 

yêu cầu áp dụng BPKCTT quy định tại các khoản 6, 7, 8, 10 và 11 Điều 102 của 

BLTTDS, thì Thẩm phán buộc người yêu cầu phải thực hiện biện pháp bảo đảm. 

Ngay sau khi người đó xuất trình chứng cứ đã thực hiện biện pháp bảo đảm, thì 

Thẩm phán ra ngay quyết định áp dụng BPKCTT. 

5.4. Trong trường hợp không chấp nhận yêu cầu áp dụng BPKCTT, thì 

Thẩm phán phải thông báo bằng văn bản và nêu rõ lý do cho người yêu cầu biết. 

5.5. Tại phiên tòa, Hội đồng xét xử nhận được đơn yêu cầu áp dụng 

BPKCTT, thì Hội đồng xét xử phải xem xét đơn và các chứng cứ kèm theo, hỏi 

ý kiến của người yêu cầu và người bị yêu cầu áp dụng BPKCTT, thảo luận và 

thông qua tại phòng xử án như sau: 

a) Trong trường hợp chấp nhận mà người yêu cầu không phải thực hiện 

biện pháp bảo đảm, thì Hội đồng xét xử ra ngay quyết định áp dụng BPKCTT;  

b) Trong trường hợp chấp nhận mà người yêu cầu phải thực hiện biện pháp 

bảo đảm, thì Hội đồng xét xử ra ngay quyết định áp dụng BPKCTT khi họ xuất 

trình chứng cứ đã thực hiện xong biện pháp bảo đảm; 

c) Trong trường hợp không chấp nhận, thì hội đồng xét xử không phải ra 

quyết định, nhưng phải thông báo công khai tại phiên tòa việc không chấp nhận, 

nêu rõ lý do và phải ghi vào biên bản phiên tòa. 

6. Về quy định tại khoản 3 Điều 117 của BLTTDS 
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6.1. Trong trường hợp do tình thế khẩn cấp cần phải bảo vệ ngay bằng 

chứng, ngăn chặn hậu quả nghiêm trọng có thể xảy ra mà cá nhân, cơ quan, tổ 

chức cùng với việc nộp đơn khởi kiện cho Tòa án, nộp đơn yêu cầu Tòa án áp 

dụng BPKCTT, thì Chánh án Tòa án đó chỉ định ngay một Thẩm phán thụ lý 

giải quyết đơn yêu cầu Nếu nhận được đơn ngoài giờ làm việc (kể cả trong ngày 

nghỉ), thì người tiếp nhận đơn phải báo cáo ngay với Chánh án Tòa án. Chánh án 

Tòa án chỉ định ngay một Thẩm phán thụ lý giải quyết đơn. 

6.2. Trong thời hạn 48 giờ, kể từ thời điểm nhận được đơn yêu cầu áp dụng 

BPKCTT, Thẩm phán phải xem xét đơn khởi kiện và chứng cứ kèm theo để xác 

định đơn khởi kiện có thuộc thẩm quyền thụ lý giải quyết của Tòa án mà họ yêu 

cầu áp dụng BPKCTT hay không. Nếu không thuộc thẩm quyền thì trả lại đơn 

khởi kiện, đơn yêu cầu áp dụng BPKCTT và các chứng cứ kèm theo cho họ. 

Nếu thuộc thẩm quyền thì tiếp tục xem xét giải quyết đơn yêu cầu áp dụng 

BPKCTT theo hướng dẫn tại các tiểu Mục 5.2, 5.3 và 5.4 Mục 5 Nghị quyết 

này. 

7. Về quy định tại khoản 4 Điều 117 của BLTTDS 

Khi áp dụng BPKCTT quy định tại Điều 112 và Điều 113 của BLTTDS 

cần phân biệt như sau: 

7.1. Trong trường hợp người yêu cầu Tòa án áp dụng BPKCTT yêu cầu 

phong tỏa tài khoản, tài sản có giá trị thấp hơn nghĩa vụ tài sản mà người bị áp 

dụng BPKCTT có nghĩa vụ thực hiện, thì Tòa án chỉ được phong tỏa tài khoản, 

tài sản có giá trị từ mức yêu cầu trở xuống. 

7.2. Trong trường hợp người yêu cầu Tòa án áp dụng BPKCTT yêu cầu 

phong tỏa tài khoản, tài sản để bảo đảm nghĩa vụ tài sản mà người bị áp dụng 

BPKCTT có nghĩa vụ phải thực hiện theo đơn khởi kiện, thì Tòa án chỉ được 

phong tỏa tài khoản, tài sản có giá trị tương đương với nghĩa vụ tài sản đó trở 

xuống. 

7.3. Trong trường hợp tài sản bị yêu cầu phong tỏa là tài sản không thể 

phân chia được (không thể phong tỏa một phần tài sản đó) có giá trị cao hơn 

nghĩa vụ tài sản mà người bị áp dụng BPKCTT có nghĩa vụ phải thực hiện theo 

đơn khởi kiện, thì Tòa án giải thích cho người yêu cầu biết để họ làm đơn yêu 

cầu áp dụng phong tỏa tài sản khác hoặc áp dụng BPKCTT khác. Nếu họ vẫn 

giữ nguyên đơn yêu cầu, thì Tòa án căn cứ vào khoản 4 Điều 117 của BLTTDS 

không chấp nhận đơn yêu cầu áp dụng BPKCTT của họ. 

8. Về quy định tại khoản 1 Điều 120 của BLTTDS 

8. 1. Trong trường hợp chấp nhận đơn yêu cầu áp dụng một trong các 

BPKCTT quy định tại các khoản 6, 7, 8, 10 và 11 Điều 102 của BLTTDS, thì 
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Thẩm phán hoặc Hội đồng xét xử (nếu tại phiên tòa) buộc người yêu cầu phải 

gửi một khoản tiền, kim khí quý, đá quý hoặc giấy tờ có giá do Thẩm phán hoặc 

Hội đồng xét xử ấn định, nhưng phải tương đương với nghĩa vụ tài sản mà người 

có nghĩa vụ phải thực hiện. 

a) "Nghĩa vụ tài sản" là nghĩa vụ phải bồi thường thiệt hại thực tế có thể 

xảy ra cho người bị áp dụng BPKCTT hoặc cho người thứ ba do việc yêu cầu áp 

dụng PKCTT không đúng gây ra. 

b) "Người có nghĩa vụ phải thực hiện" là người có yêu cầu áp dụng 

BPKCTT không đúng. Trong trường hợp người yêu cầu áp dụng BPKCTT là 

người đại diện theo Ủy quyền của đương sự thì người có nghĩa vụ phải thực hiện 

là đương sự. Trong trường hợp người yêu cầu áp dụng BPKCTT là người đại 

diện theo pháp luật của đương sự là cơ quan, tổ chức, thì người có nghĩa vụ phải 

thực hiện là cơ quan, tổ chức.  

8.2. Vì thiệt hại thực tế do việc áp dụng BPKCTT không đúng gây ra chưa 

xảy ra, cho nên để ấn định một khoản tiền, kim khí quý, đá quý hoặc giấy tờ có 

giá tương đương với nghĩa vụ tài sản, thì Thẩm phán hoặc Hội đồng xét xử phải 

dự kiến và tạm tính có tính chất tương đối thiệt hại thực tế có thể xảy ra. 

8.3. Việc dự kiến và tạm tính thiệt hại thực tế có thể xảy ra tùy thuộc vào 

từng BPKCTT cụ thể, từng trường hợp cụ thể và được thực hiện như sau: 

a) Thẩm phán hoặc Hội đồng xét xử đề nghị người yêu cầu áp dụng 

BPKCTT dự kiến và tạm tính thiệt hại thực tế có thể xảy ra. Trong trường hợp 

có hỏi ý kiến của người bị áp dụng BPKCTT được hướng dẫn tại tiểu Mục 5.2 

và tiểu Mục 5.5 Mục 5 Nghị quyết này, thì đề nghị họ dự kiến và tạm tính thiệt 

hại thực tế có thể xảy ra. 

b) Dự kiến và tạm tính thiệt hại thực tế có thể xảy ra phải được làm thành 

văn bản, trong đó cần nêu rõ các khoản thiệt hại và mức thiệt hại có thể xảy ra, 

các căn cứ, cơ sở của việc dự kiến và tạm tính đó; nếu tại phiên tòa thì không 

phải làm thành văn bản, nhưng phải ghi vào biên bản phiên tòa. 

c) Thẩm phán hoặc Hội đồng xét xử xem xét các dự kiến và tạm tính thiệt 

hại thực tế có thể xảy ra, căn cứ vào các quy định của các văn bản quy phạm 

pháp luật liên quan để ấn định một khoản tiền, kim khí quý, đá quý hoặc giấy tờ 

có giá và buộc người yêu cầu áp dụng BPKCTT thực hiện biện pháp bảo đảm.  

Ví dụ: Anh A đang chiếm giữ một chiếc xe tô tải. Anh B cho rằng chiếc xe 

đó thuộc sở hữu của anh hoặc sở hữu chung của hai người và có tranh chấp. Anh 

B cho rằng anh A có ý định bán chiếc xe tô đó nên đề nghị Tòa án áp dụng 

BPKCTT kê biên tài sản đang tranh chấp là chiếc xe tô tải. Sau khi anh A dự 
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kiến, tạm tính thiệt hại thực tế có thể xảy ra do áp dụng BPKCTT không đúng 

(nếu sau này Tòa án quyết định chiếc xe tô đó thuộc quyền sở hữu của anh A  

Việc ấn định một khoản tiền, kim khí quý đá quý hoặc giấy tờ có giá phải 

tùy từng trường hợp cụ thể như sau: 

- Trong trường hợp anh B có căn cứ cho rằng anh A bán chiếc xe tô đó (có 

bản sao hợp đồng mua bán) thì căn cứ vào hợp đồng mua bán, các quy định của 

pháp luật về hợp đồng mua bán để ấn định. Giả sử trong hợp đồng có tiền đặt 

cọc mà quá hạn không giao ôtô thì bên mua không mua, bên bán phải trả cho 

bên mua tiền đặt cọc và một khoản tiền bằng tiền đặt cọc; nếu ôtô bị kê biên vẫn 

giao cho anh A quản lý, sử dụng, thì thiệt hại thực tế có thể xảy ra chỉ là khoản 

tiền bằng tiền đặt cọc; nếu ôtô bị kê biên được giao cho người thứ ba bảo quản, 

thì thiệt hại thực tế có thể xảy ra còn bao gồm tiền trả thù lao, thanh toán chi phí 

bảo quản cho người bảo quản và thiệt hại do không khai thác công dụng ôtô. 

- Trong trường hợp anh B chỉ có các thông tin là anh A đang muốn bán ôtô 

và ôtô bị kê biên được giao cho người thứ ba quản lý, thì thiệt hại thực tế có thể 

xảy ra bao gồm tiền trả thù lao, thanh toán chi phí bảo quản cho người bảo quản 

và thiệt hại do không khai thác công dụng ôtôl nếu ôtô bị kê biên vẫn giao cho 

anh A quản lý, sử dụng thì có thể không có thiệt hại thực tế xảy ra. 

9. Về khoản 2 Điều 120 của BLTTDS  

9.1. Về nguyên tắc chung khoản tiền, kim khí quý, đá quý hoặc giấy tờ có 

giá phải được gửi vào tài khoản phong tỏa tại ngân hàng nơi có trụ sở của Tòa 

án quyết định áp dụng BPKCTT. Trong trường hợp nơi có trụ sở của Tòa án 

quyết định áp dụng BPKCTT có nhiều ngân hàng, thì người phải thực hiện biện 

pháp bảo đảm được lựa chọn một ngân hàng trong số các ngân hàng đó và thông 

báo tên, địa chỉ của ngân hàng mà mình lựa chọn cho Tòa án biết để ra quyết 

định thực hiện biện pháp bảo đảm.  

Trong trường hợp người phải thực hiện biện pháp bảo đảm có tài khoản 

hoặc có tiền, kim khí quý, đá quý, giấy tờ có giá gửi tại ngân hàng nơi có trụ sở 

của Tòa án quyết định áp dụng BPKCTT mà họ đề nghị Tòa án phong tỏa một 

phần tài khoản hoặc một phần tiền, kim khí quý, đá quý, giấy tờ có giá gửi tại 

ngân hàng đó tương đương với nghĩa vụ tài sản của họ, thì Tòa án chấp nhận. 

9.2. Thời hạn thực hiện biện pháp bảo đảm được phân biệt như sau: 

a) Đối với trường hợp quy định tại khoản 1 Điều 99 của BLTTDS, nếu 

trong giai đoạn từ khi thụ lý vụ án cho đến trước khi mở phiên tòa, thì thời hạn 

thực hiện biện pháp bảo đảm là hai ngày làm việc kể từ thời điểm Tòa án ra 

quyết định buộc thực hiện biện pháp bảo đảm. Trường hợp có lý do chính đáng 
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thì thời hạn đó có thể dài hơn, nhưng trong mọi trường hợp phải được thực hiện 

trước ngày Tòa án mở phiên tòa. 

Nếu tại phiên tòa thì việc thực hiện biện pháp bảo đảm được bắt đầu từ thời 

điểm Hội đồng xét xử ra quyết định buộc thực hiện biện pháp bảo đảm, nhưng 

phải xuất trình chứng cứ đã thực hiện xong biện pháp bảo đảm trước khi Hội 

đồng xét xử vào Phòng nghị án để nghị án. 

b) Đối với trường hợp quy định tại khoản 2 Điều 99 của BLTTDS, thì thời 

hạn thực hiện biện pháp bảo đảm không được quá 48 giờ, kể từ thời điểm nộp 

đơn yêu cầu và được Tòa án chấp nhận.  

9.3. Trong trường hợp thực hiện biện pháp bảo đảm vào ngày lễ hoặc ngày 

nghỉ, thì Tòa án chỉ nhận tiền đồng Việt Nam (VNĐ) và tiến hành như sau: 

a) Thẩm phán yêu cầu thủ quỹ Tòa án đến trụ sở Tòa án và mười thêm ng-

ười làm chứng. 

b) Người gửi tiền cùng thủ quỹ Tòa án giao nhận từng loại tiền. Thẩm phán 

lập biên bản giao nhận và niêm phong, trong đó cần ghi đầy đủ cụ thể và mô tả 

đúng thực trạng vào biên bản. 

c) Gói, niêm phong tiền và phải áp dụng các biện pháp cần thiết để bảo 

quản trong thời gian gửi giữ tại Tòa án. Thẩm phán yêu cầu người gửi, thủ quỹ 

Tòa án, người làm chứng phải có mặt vào ngày làm việc tiếp theo sau khi kết 

thúc ngày lễ hoặc ngày nghỉ để mở niêm phong và giao nhận lại tiền. 

d) Ngày làm việc tiếp theo sau khi kết thúc ngày lễ hoặc ngày nghỉ, những 

người có mặt khi niêm phong cùng chứng kiến mở niêm phong. Thủ quỹ cùng 

người gửi giao nhận lại từng loại tiền theo biên bản giao nhận và niêm phong. 

Thẩm phán phải lập biên bản mở niêm phong và giao nhận lại. 

đ) Người phải thực hiện biện pháp bảo đảm mang khoản tiền đó đến gửi 

vào tài khoản phong tỏa tại ngân hàng dưới sự giám sát của thủ quỹ Tòa án. Thủ 

quỹ Tòa án yêu cầu ngân hàng giao cho mình chứng từ về việc nhận khoản tiền 

vào tài khoản phong tỏa tại ngân hàng và nộp cho Thẩm phán lưu vào hồ sơ vụ 

án. 

Trong trường hợp người phải thực hiện biện pháp bảo đảm không đến Tòa 

án, thì Thẩm phán mười thêm người làm chứng (có thể là Hội thẩm nhân dân) 

đến Tòa án chứng kiến việc mở niêm phong và giao trách nhiệm cho thủ quỹ 

Tòa án thực hiện việc gửi tiền vào tài khoản phong tỏa tại ngân hàng. Thẩm 

phán phải lập biên bản mở niêm phong vắng mặt người phải thực hiện biện pháp 

bảo đảm và giao trách nhiệm cho thủ quỹ Tòa án thực hiện việc gửi tiền. Người 

phải thực hiện biện pháp bảo đảm phải chịu trách nhiệm do hành vi không thực 

hiện yêu cầu của Tòa án.  
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e) Việc niêm phong, mở niêm phong phải được tiến hành theo quy định của 

pháp luật. Biên bản giao nhận và niêm phong, biên bản mở niêm phong và giao 

nhận lại phải được lập thành hai bản có chữ ký của Thẩm phán, người gửi, thủ 

quỹ Tòa án và người làm chứng. Một bản được giao cho người gửi và một bản l-

ưu vào hồ sơ vụ án. 

10. Về quy định tại Điều 121 của  

10.1. Trong trường hợp người yêu cầu áp dụng BPKCTT có đơn yêu cầu 

Tòa án thay đổi hoặc áp dụng bổ sung BPKCTT khác, thì thủ tục thay đổi, áp 

dụng BPKCTT khác được thực hiện theo quy định tại Điều 117 của BLTTDS và 

hướng dẫn tại các Mục 5, 6 và 7 Nghị quyết này. 

10.2. Trong trường hợp thay đổi BPKCTT mà người yêu cầu không phải 

thực hiện biện pháp bảo đảm hoặc phải thực hiện biện pháp bảo đảm ít hơn biện 

pháp bảo đảm mà họ đã thực hiện, thì Tòa án xem xét quyết định cho họ được 

nhận lại toàn bộ hoặc một phần khoản tiền, kim khí quý, đá quý hoặc giấy tờ có 

giá mà họ đã gửi trong tài khoản phong tỏa tại ngân hàng theo quyết định của 

Tòa án, trừ trường hợp quy định tại khoản 1 Điều 101 của BLTTDS. 

11. Về quy định tại khoản 1 và khoản 2 Điều 125 của BLTTDS 

11.1. Trong thời hạn ba ngày làm việc, kể từ ngày nhận được khiếu nại của 

đương sự, kiến nghị của Viện kiểm sát về quyết định áp dụng, thay đổi, hủy bỏ 

BPKCTT hoặc về viện Thẩm phán không ra quyết định áp dụng, thay đổi, hủy 

bỏ BPKCTT, Chánh án Tòa án phải xem xét giải quyết khiếu nại, kiến nghị và 

ra một trong các quyết định sau đây: 

a) Không chấp nhận đơn khiếu nại của đương sự, kiến nghị của Viện kiểm 

sát, nếu khiếu nại, kiến nghị không có căn cứ; 

b) Chấp nhận đơn khiếu nại của đương sự kiến nghị của Viện kiểm sát, nếu 

khiếu nại, kiến nghị có căn cứ. Tùy vào từng trường hợp cụ thể mà Chánh án 

Tòa án giao cho Thẩm phán đã ra quyết định bị khiếu nại, kiến nghị ra quyết 

định thay đổi, áp dụng bổ sung BPKCTT; hủy bỏ BPKCTT đã được áp dụng 

hoặc ra quyết định áp dụng BPKCTT.  

11.2. Quyết định giải quyết khiếu nại, kiến nghị của Chánh án là quyết định 

cuối cùng và phải được cấp hoặc gửi ngay theo quy định tại khoản 2 Điều 123 

của BLTTDS. 

12. Về quy định tại khoản 3 Điều 125 của BLTTDS 

12.1. Trong trường hợp trước khi mở phiên tòa Thẩm phán ra quyết định áp 

dụng, thay đổi, hủy bỏ BPKCTT hoặc không áp dụng, thay đổi, hủy bỏ 

BPKCTT mà đương sự có khiếu nại, Viện kiểm sát có kiến nghị, thì theo quy 

định tại Điều 124 của BLTTDS, chỉ có Chánh án Tòa án đang giải quyết vụ án 
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mới có thẩm quyền xem xét, giải quyết khiếu nại, kiến nghị đó. Nếu tại phiên 

tòa đương sự, Viện kiểm sát có yêu cầu giải quyết khiếu nại, kiến nghị đó, thì 

Hội đồng xét xử không chấp nhận và giải thích cho đương sự biết là họ có quyền 

yêu cầu Hội đồng xét xử thay đổi áp dụng bổ sung BPKETT; hủy bỏ BPKCTT 

đã được áp dụng hoặc ra quyết định áp dụng BPKCTT theo quy định chung của 

BLTTDS và hướng dẫn tại Nghị quyết này. 

12.2. Nếu đương sự có khiếu nại, Viện kiểm sát có kiến nghị về quyết định 

áp dụng, thay đổi, hủy bỏ BPKCTT của Hội đồng xét xử hoặc việc Hội đồng xét 

xử không ra quyết định áp dụng, thay đổi, hủy bỏ BPKCTT tại phiên tòa, thì Hội 

đồng xét xử xem xét, thảo luận và thông qua tại phòng xử án. 

12.3. Trong trường hợp Hội đồng xét xử không chấp nhận khiếu nại, kiến 

nghị, thì không phải ra quyết định bằng văn bản, nhưng phải thông báo công 

khai tại phiên tòa việc không chấp nhận, nêu rõ lý do và phải ghi vào biên bản 

phiên tòa.  

Trong trường hợp Hội đồng xét xử chấp nhận khiếu nại, kiến nghị, thì phải 

ra quyết định bằng văn bản. Tòa án phải cấp hoặc gửi quyết đinh này theo quy 

định tại khoản 2 Điều 123 của BLTTDS. Quyết định giải quyết khiếu nại, kiến 

nghị của Hội đồng xét xử là quyết định cuối cùng. 

13. Về quy định tại Điều 261 của BLTTHS 

13.1. Trong giai đoạn chuẩn bị xét xử phúc thẩm hoặc tại phiên tòa phúc 

thẩm nếu có yêu cầu Tòa án cấp phúc thẩm áp dụng, thay đổi, hủy bỏ BPKCTT, 

thì việc xem xét, giải quyết được thực hiện theo quy định tại các điều tương ứng 

của Chương VIII "Các biện pháp khẩn cấp tạm thời" của BLTTDS và hướng 

dẫn tại Nghị quyết này. 

13.2. Trong trường hợp đương sự kháng cáo bản án, quyết định sơ thẩm mà 

trong đơn kháng cáo hoặc kèm theo đơn kháng cáo đương sự khiếu nại quyết 

định áp dụng, thay đổi hoặc hủy bỏ BPKCTT của Tòa án cấp sơ thẩm, thì Tòa 

án cấp phúc thẩm thông báo ngay cho họ biết là Tòa án cấp phúc thẩm không có 

thẩm quyền giải quyết khiếu nại và giải thích cho họ biết họ có quyền yêu cầu 

Tòa án cấp phúc thẩm thay đổi, áp dụng bổ sung BPKCTT; hủy bỏ BPKCTT đã 

được áp dụng hoặc ra quyết định áp dụng BPKCTT theo quy định chung của 

BLTTDS và hướng dẫn tại Nghị quyết này. 

14. Về một số mẫu văn bản tố tụng liên quan đến việc áp dụng Ban hành 

kèm theo Nghị quyết này các mẫu văn bản tố tụng sau đây: 

14.1. Các mẫu văn bản tố tụng dùng cho Thẩm phán được phân công giải 

quyết vụ án trong giai đoạn chuẩn bị xét xử sơ thẩm, chuẩn bị xét xử phúc thẩm 

hoặc được phân công thụ lý giải quyết đơn yêu cầu áp dụng BPKCTT: 
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a) Quyết định buộc thực hiện biện pháp bảo đảm (Mẫu số 01a); 

b) Quyết định áp dụng BPKCTT (Mộu số 01b) ; 

c) Quyết định thay đổi BPKCTT (Mộu số 01c); 

d) Quyết định hủy bỏ BPKCTT (Mộu số 01d). 

14.2. Các mẫu văn bản tố tụng dùng cho Hội đồng xét xử sơ thẩm và Hội 

đồng xét xử phúc thẩm: 

a) Quyết định buộc thực hiện biện pháp bảo đảm (Mẫu số 02a); 

b) Quyết định áp dụng BPKCTT (Mẫu số 02b) 

c) Quyết định thay đổi BPKCTT (Mẫu số 02c); 

d) Quyết định hủy bỏ BPKCTT (Mẫu số 02d). 

15. Hiệu lực thi hành của Nghị quyết Nghị quyết này đã được Hội đồng 

Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao thông qua ngày 27 tháng 4 năm 2005 và có 

hiệu lực thi hành sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo. 

Những hướng dẫn của Tòa án nhân dân tối cao được ban hành trước ngày 

Nghị quyết này có hiệu lực về các vấn đề được hướng dẫn trong Nghị quyết này 

đều bãi bỏ./. 

 TM. HỘI ĐỒNG THẨM PHÁN 

TÒA ÁN NHÂN DÂN TỐI CAO 

CHÁNH ÁN 

 

(Đã ký) 

 

 

Nguyễn Văn Hiện 
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TÒA ÁN NHÂN DÂN

TỐI CAO

****** 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

******** 

Số: 03/2005/NQ-HĐTP Hà Nội, ngày 28 tháng 04 năm 2005

NGHỊ QUYẾT

Về việc hướng dẫn thi hành một số quy định của Luật phá sản

HỘI ĐỒNG THẨM PHÁN TOÀ ÁN NHÂN DÂN TỐI CAO

Căn cứ vào Luật tổ chức Toà án nhân dân;

Để thi hành đúng và thống nhất Luật phá sản (sau đây viết tắt là LPS);

Sau khi có ý kiến thống nhất của Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối
cao và Bộ trưởng Bộ Tư pháp;

QUYẾT NGHỊ:

I. VỀ CHƯƠNG I - NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG CỦA LPS

1. Về quy định tại Điều 2 của LPS

1.1. LPS được áp dụng đối với doanh nghiệp, hợp tác xã, liên hiệp hợp tác
xã (hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã gọi chung là hợp tác xã) được thành lập và
hoạt động theo quy định của pháp luật Việt Nam; cụ thể là:

a. Công ty nhà nước;

b. Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên;

c. Công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên;

d. Công ty cổ phần;

đ. Công ty hợp danh;

e. Doanh nghiệp tư nhân;

g. Doanh nghiệp của các tổ chức chính trị, tổ chức chính trị- xã hội;

h. Hợp tác xã;

i. Liên hiệp hợp tác xã;

k. Doanh nghiệp liên doanh;

l. Doanh nghiệp 100% vốn đầu tư nước ngoài;
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m. Các loại hình doanh nghiệp, hợp tác xã khác theo quy định của pháp
luật Việt Nam. 

1.2. Khi nhận đơn yêu cầu mở thủ tục phá sản đối với doanh nghiệp, hợp
tác xã, Toà án phải kiểm tra trong danh mục cụ thể do Chính phủ quy định về
doanh nghiệp đặc biệt trực tiếp phục vụ quốc phòng, an ninh; doanh nghiệp, hợp
tác xã hoạt động trong lĩnh vực tài chính, ngân hàng, bảo hiểm và trong các lĩnh
vực khác thường xuyên, trực tiếp cung ứng sản phẩm, dịch vụ công ích thiết yếu
có doanh nghiệp, hợp tác xã này hay không, để thực hiện như sau:

a. Nếu doanh nghiệp, hợp tác xã bị yêu cầu mở thủ tục phá sản thuộc danh
mục cụ thể do Chính phủ quy định, thì Toà án chỉ thụ lý đơn yêu cầu mở thủ tục
phá sản khi có đầy đủ các điều kiện nộp đơn do Chính phủ quy định đối với
doanh nghiệp, hợp tác xã đó. Sau khi thụ lý đơn yêu cầu mở thủ tục phá sản,
việc tiến hành thủ tục phá sản phải thực hiện đúng theo quy định của Chính phủ
về thi hành LPS đối với doanh nghiệp, hợp tác xã này.

b. Nếu doanh nghiệp, hợp tác xã bị yêu cầu mở thủ tục phá sản không
thuộc danh mục cụ thể do Chính phủ quy định, thì Toà án tiến hành thủ tục phá
sản theo quy định của LPS, các văn bản quy phạm pháp luật hướng dẫn thi hành
LPS và hướng dẫn trong Nghị quyết này.

2. Về quy định tại Điều 3 của LPS

2.1. Doanh nghiệp, hợp tác xã bị coi là lâm vào tình trạng phá sản khi có
đầy đủ các điều kiện sau đây:

a. Có các khoản nợ đến hạn.

Các khoản nợ đến hạn phải là các khoản nợ không có bảo đảm hoặc có bảo
đảm một phần (chỉ tính phần không có bảo đảm) đã rõ ràng được các bên xác
nhận, có đầy đủ các giấy tờ, tài liệu để chứng minh và không có tranh chấp;

b. Chủ nợ đã có yêu cầu thanh toán, nhưng doanh nghiệp, hợp tác xã không
có khả năng thanh toán.

Yêu cầu của chủ nợ thanh toán các khoản nợ đến hạn phải có căn cứ chứng
minh là chủ nợ đã có yêu cầu, nhưng không được doanh nghiệp, hợp tác xã
thanh toán (như văn bản đòi nợ của chủ nợ, văn bản khất nợ của doanh nghiệp,
hợp tác xã...).

3. Về quy định tại Điều 7 của LPS

3.1. Khi đối tượng bị yêu cầu mở thủ tục phá sản là hợp tác xã, thì sau khi
nhận đơn yêu cầu mở thủ tục phá sản, Toà án phải kiểm tra hợp tác xã đó đăng
ký kinh doanh tại đâu để xác định thẩm quyền của Toà án như sau:
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a. Trong trường hợp hợp tác xã đăng ký kinh doanh tại cơ quan đăng ký
kinh doanh huyện,  quận,  thị  xã,  thành phố thuộc tỉnh,  thì  Toà án  nhân dân
huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh (sau đây gọi chung là Toà án nhân dân
cấp huyện) đó có thẩm quyền tiến hành thủ tục phá sản đối với hợp tác xã đó;

b. Trong trường hợp hợp tác xã đăng ký kinh doanh tại cơ quan đăng ký
kinh doanh tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương, thì Toà án nhân dân tỉnh,
thành phố trực thuộc trung ương (sau đây gọi chung là Toà án nhân dân cấp tỉnh)
đó có thẩm quyền tiến hành thủ tục phá sản đối với hợp tác xã đó.

3.2. Trường hợp cần thiết Toà án nhân dân cấp tỉnh lấy lên để tiến hành thủ
tục phá sản đối với hợp tác xã thuộc thẩm quyền của Toà án nhân dân cấp huyện
bao gồm:

a. Hợp tác xã bị yêu cầu mở thủ tục phá sản có chi nhánh, văn phòng đại
diện, có bất động sản, có nhiều chủ nợ tại nhiều huyện khác nhau;

b. Hợp tác xã bị yêu cầu mở thủ tục phá sản có chi nhánh, văn phòng đại
diện, có bất động sản, có chủ nợ hoặc người mắc nợ ở nước ngoài;

c. Hợp tác xã bị yêu cầu mở thủ tục phá sản có khoản nợ còn có tranh chấp
phải giải quyết;

d. Hợp tác xã là đương sự trong vụ án bị đình chỉ do Toà án ra quyết định
mở thủ tục phá sản đối với hợp tác xã đó hoặc trong trường hợp phức tạp khác
(cần phải tuyên bố giao dịch của doanh nghiệp, hợp tác xã quy định tại khoản 1
Điều 43 của LPS là vô hiệu...).

3.3. Khi hợp tác xã bị yêu cầu mở thủ tục phá sản thuộc một trong các
trường hợp được hướng dẫn tại tiểu mục 3.2 mục 3 này thì giải quyết như sau:

a. Toà án nhân dân cấp tỉnh có văn bản đề nghị Toà án nhân dân cấp huyện
chuyển đơn yêu cầu mở thủ tục phá sản cùng các giấy tờ, tài liệu kèm theo đơn
yêu cầu cho Toà án nhân dân cấp tỉnh tiến hành thủ tục phá sản. Trường hợp Toà
án nhân dân cấp huyện nhận thấy tự mình có thể giải quyết được thì có văn bản
thông báo cho Toà án nhân dân cấp tỉnh biết và vẫn tiến hành thủ tục phá sản;

b. Toà án nhân dân cấp huyện có công văn đề nghị và gửi đơn yêu cầu mở
thủ tục phá sản cùng các giấy tờ, tài liệu kèm theo đơn yêu cầu cho Toà án nhân
dân cấp tỉnh để tiến hành thủ tục phá sản. Toà án nhân dân cấp tỉnh phải thụ lý
đơn yêu cầu mở thủ tục phá sản để tiến hành thủ tục phá sản;

c. Việc chuyển đơn yêu cầu mở thủ tục phá sản cùng các giấy tờ, tài liệu
kèm theo đơn yêu cầu từ Toà án nhân dân cấp huyện đến Toà án nhân dân cấp
tỉnh phải được thông báo cho người nộp đơn yêu cầu mở thủ tục phá sản biết.

4. Về quy định tại Điều 8 của LPS
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4.1. Sau khi thụ lý đơn yêu cầu mở thủ tục phá sản cùng các giấy tờ, tài liệu
kèm theo, nếu thấy việc tiến hành thủ tục phá sản phải do Tổ Thẩm phán phụ
trách, thì Thẩm phán được phân công thụ lý đơn yêu cầu báo cáo Chánh toà Toà
kinh tế Toà án nhân dân cấp tỉnh để cử bổ sung thêm hai Thẩm phán tham gia Tổ
Thẩm phán phụ trách việc tiến hành thủ tục phá sản. Thẩm phán được phân công
thụ lý đơn yêu cầu được giao làm Tổ trưởng Tổ Thẩm phán phụ trách việc tiến
hành thủ tục phá sản.

4.2. Các trường hợp cần phải do Tổ Thẩm phán phụ trách việc tiến hành thủ
tục phá sản bao gồm:

a. Trong quá trình tiến hành thủ tục phá sản cần phải giải quyết tranh chấp
về khoản nợ; cần phải tuyên bố giao dịch của doanh nghiệp, hợp tác xã quy định
tại khoản 1 Điều 43 của LPS là vô hiệu; giải quyết vụ án bị đình chỉ mà doanh
nghiệp, hợp tác xã là đương sự trong vụ án bị đình chỉ do Toà án ra quyết định
mở thủ tục phá sản đối với doanh nghiệp, hợp tác xã đó;

b. Doanh nghiệp, hợp tác xã bị yêu cầu mở thủ tục phá sản có chi nhánh,
văn phòng đại diện, có bất động sản, có nhiều chủ nợ hoặc nhiều người mắc nợ
tại nhiều tỉnh khác nhau;

c. Doanh nghiệp, hợp tác xã bị yêu cầu mở thủ tục phá sản có chi nhánh,
văn phòng đại diện, có tài sản, có chủ nợ hoặc người mắc nợ ở nước ngoài hoặc
trong trường hợp phức tạp khác.

4.3. Trong trường hợp Toà án nhân dân cấp huyện đang tiến hành thủ tục
phá sản, nhưng phát hiện việc tiếp tục tiến hành thủ tục phá sản thuộc một trong
các trường hợp phải do Tổ Thẩm phán phụ trách được hướng dẫn tại tiểu mục
4.2 mục 4 này thì có công văn chuyển hồ sơ việc giải quyết phá sản cho Toà án
nhân dân cấp tỉnh. Toà án nhân dân cấp tỉnh thụ lý và tiến hành thủ tục phá sản
theo quy định của LPS và hướng dẫn tại Nghị quyết này.

4.4. Thay đổi, bổ sung Thẩm phán để thành lập Tổ Thẩm phán hoặc rút bớt
Thẩm phán khỏi Tổ Thẩm phán.

a. Trong quá trình tiến hành thủ tục phá sản mà Thẩm phán đang phụ trách
việc tiến hành thủ tục phá sản không tiếp tục được nhiệm vụ của mình vì lý do
chính đáng, thì Chánh án Toà án nhân dân cấp huyện hoặc Chánh toà Toà kinh tế
Toà án nhân dân cấp tỉnh cử Thẩm phán khác thay thế;

b. Trong trường hợp việc tiến hành thủ tục phá sản lúc đầu chỉ do một
Thẩm phán phụ trách, nhưng trong quá trình tiến hành thủ tục phá sản phát hiện
việc tiến hành thủ tục phá sản thuộc một trong các trường hợp được hướng dẫn
tại tiểu mục 4.2 mục 4 này, thì Thẩm phán đang phụ trách việc tiến hành thủ tục
phá sản báo cáo Chánh toà Toà kinh tế Toà án nhân dân cấp tỉnh để cử bổ sung
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thêm hai Thẩm phán tham gia Tổ Thẩm phán phụ trách việc tiến hành thủ tục
phá sản;

c. Trong trường hợp việc tiến hành thủ tục phá sản lúc đầu do Tổ Thẩm
phán phụ trách, nhưng trong quá trình tiến hành thủ tục phá sản xét thấy việc
tiếp tục tiến hành thủ tục phá sản chỉ cần một Thẩm phán phụ trách, thì Tổ
trưởng Tổ Thẩm phán báo cáo Chánh toà Toà kinh tế Toà án nhân dân cấp tỉnh
để rút bớt hai Thẩm phán khỏi Tổ Thẩm phán;

d. Các quyết định về việc thay đổi, bổ sung hoặc rút bớt Thẩm phán phụ
trách việc tiến hành thủ tục phá sản phải được thông báo theo quy định tại Điều
29 của LPS.

4.5. Trong quá trình tiến hành thủ tục phá sản, nếu phát hiện có dấu hiệu tội
phạm, thì Thẩm phán gửi công văn cùng bản sao các tài liệu liên quan đến tội
phạm cho Viện kiểm sát nhân dân cùng cấp để xem xét việc khởi tố vụ án hình
sự, khởi tố bị can và tiếp tục tiến hành thủ tục phá sản theo quy định của LPS và
hướng dẫn tại Nghị quyết này. Bản sao các tài liệu liên quan đến tội phạm phải
có xác nhận của Thẩm phán hoặc của người có thẩm quyền khác do Chánh án
Toà án phân công và được đóng dấu của Toà án.

5. Về quy định tại Điều 9 của LPS

5.1. Sau khi thụ lý đơn yêu cầu mở thủ tục phá sản và trong quá trình
nghiên cứu hồ sơ việc phá sản, Thẩm phán phải có công văn gửi cá nhân, cơ
quan, tổ chức quy định tại khoản 2 Điều 9 của LPS yêu cầu họ cử người tham
gia Tổ quản lý, thanh lý tài sản. Trong công văn phải ghi rõ về yêu cầu chuyên
môn nghiệp vụ, tính chất của doanh nghiệp, hợp tác xã bị yêu cầu mở thủ tục
phá sản và yêu cầu cử người đại diện cụ thể (họ tên, tuổi, chức vụ, chuyên môn
nghiệp vụ) tham gia Tổ quản lý, thanh lý tài sản. Sau khi nhận được công văn về
việc cử người tham gia Tổ quản lý, thanh lý tài sản, nếu thấy người được cử
không đạt yêu cầu về chuyên môn, nghiệp vụ, thì Thẩm phán yêu cầu cá nhân,
cơ quan, tổ chức đó cử người khác thay thế.

5.2. Trường hợp cần thiết có đại diện công đoàn, đại diện người lao động
tham gia Tổ quản lý, thanh lý tài sản theo quy định tại điểm đ khoản 2 Điều 9
của LPS là trường hợp người nộp đơn yêu cầu mở thủ tục phá sản là đại diện của
người lao động, đại diện công đoàn hoặc trường hợp công đoàn có yêu cầu tham
gia.

5.3. Trường hợp cần thiết có đại diện các cơ quan chuyên môn tham gia Tổ
quản lý, thanh lý tài sản theo quy định tại điểm đ khoản 2 Điều 9 của LPS là
trường hợp doanh nghiệp, hợp tác xã bị yêu cầu tuyên bố phá sản hoạt động
trong lĩnh vực đặc thù (ví dụ: bảo hiểm, kiểm toán, ngân hàng...).
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II. VỀ CHƯƠNG II - NỘP ĐƠN VÀ THỤ LÝ ĐƠN YÊU CẦU MỞ
THỦ TỤC PHÁ SẢN CỦA LPS

1. Về quy định tại Điều 21 của LPS

1.1. Trong trường hợp người nộp đơn yêu cầu mở thủ tục phá sản phải nộp
tiền tạm ứng phí phá sản, thì Toà án quyết định mức phải nộp theo quy định của
pháp luật về án phí, lệ phí Toà án. Trong khi chưa có quy định mới của Nhà
nước về phí phá sản, thì Toà án căn cứ vào Điều 41 Nghị định số 189/CP ngày
23-12-1994 của Chính phủ hướng dẫn thi hành Luật phá sản doanh nghiệp năm
1993 về chi phí phá sản, Điều 34 Nghị định số 70/CP của Chính phủ về án phí,
lệ phí Toà án để quyết định việc nộp tiền tạm ứng phí phá sản trong từng trường
hợp cụ thể.

1.2. Trong trường hợp phí phá sản do ngân sách nhà nước tạm ứng được
quy định tại khoản 3 Điều 21 của LPS thì Toà án thụ lý đơn yêu cầu mở thủ tục
phá sản và tiến hành thủ tục phá sản theo quy định của LPS và hướng dẫn tại
Nghị quyết này. Sau khi có quyết định mở thủ tục phá sản, Thẩm phán cho phép
doanh nghiệp, hợp tác xã thực hiện một số hành vi nhất định (thu hồi nợ, bán tài
sản...) để lấy tiền nộp tiền tạm ứng phí phá sản.

2. Về quy định tại Điều 27 của LPS

Sau khi thụ lý đơn yêu cầu mở thủ tục phá sản, Thẩm phán phải xem xét
đơn cùng các giấy tờ, tài liệu kèm theo, đồng thời yêu cầu doanh nghiệp, hợp tác
xã lâm vào tình trạng phá sản báo cáo bằng văn bản về việc doanh nghiệp, hợp
tác xã đó có thuộc một trong các trường hợp được quy định tại Điều 27 của LPS
hay không để giải quyết như sau:

2.1. Trong trường hợp doanh nghiệp, hợp tác xã là người phải thi hành án
dân sự về tài sản, thì Thẩm phán phải gửi văn bản thông báo cho cơ quan thi
hành án dân sự biết và yêu cầu cơ quan thi hành án dân sự đó ra quyết định tạm
đình chỉ thi hành án dân sự.

2.2. Trong trường hợp doanh nghiệp, hợp tác xã là đương sự trong vụ án
đòi doanh nghiệp, hợp tác xã thực hiện nghĩa vụ về tài sản, thì Thẩm phán phải
gửi văn bản thông báo cho Toà án đang giải quyết vụ án biết và yêu cầu Toà án
đó ra quyết định tạm đình chỉ giải quyết vụ án.

2.3. Trong trường hợp có chủ nợ có bảo đảm yêu cầu xử lý tài sản bảo đảm
của doanh nghiệp, hợp tác xã, thì Thẩm phán phải thông báo cho họ biết về
nguyên tắc chung việc xử lý tài sản bảo đảm của doanh nghiệp, hợp tác xã đang
phải tạm đình chỉ. Chỉ trong trường hợp có đầy đủ các điều kiện sau đây, thì
Thẩm phán có thể cho phép xử lý tài sản bảo đảm của doanh nghiệp, hợp tác xã
đối với chủ nợ có bảo đảm:
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a. Tài sản có yêu cầu xử lý là tài sản bảo đảm cho khoản nợ đã đến hạn;

b. Việc xử lý tài sản bảo đảm đó không làm ảnh hưởng lớn đến hoạt động
sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp, hợp tác xã;

c. Người yêu cầu xử lý tài sản bảo đảm có đơn yêu cầu, trong đó trình bày
các lý do của việc xin xử lý tài sản bảo đảm và xét thấy các lý do đó là chính
đáng, việc xử lý tài sản bảo đảm của doanh nghiệp đối với họ là cần thiết.

3. Về quy định tại Điều 29 của LPS

3.1. Quyết định của Toà án về mở thủ tục phá sản phải được gửi cho doanh
nghiệp, hợp tác xã lâm vào tình trạng phá sản, Viện kiểm sát cùng cấp và được
đăng trên báo địa phương nơi doanh nghiệp, hợp tác xã lâm vào tình trạng phá
sản có địa chỉ chính, báo hàng ngày của cơ quan trung ương trong 3 số liên tiếp.

a. Báo địa phương nơi doanh nghiệp, hợp tác xã bị lâm vào tình trạng phá
sản có địa chỉ chính là báo của Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh, thành phố trực
thuộc trung ương hoặc báo khác của địa phương phù hợp với Luật báo chí và
được phát hành nhiều kỳ nhất. Trong trường hợp ở địa phương đó không có báo
nào thì có thể đăng trên báo của địa phương khác, nhưng phải được phát hành
trên địa phương đó;

b. Báo hàng ngày của trung ương là báo của một cơ quan trung ương phát
hành hàng ngày trên toàn quốc.

3.2. Đối với các chủ nợ, những người mắc nợ của doanh nghiệp, hợp tác xã
lâm vào tình trạng phá sản, thì Toà án chỉ thông báo bằng văn bản cho họ biết
theo mẫu được ban hành kèm theo Nghị quyết này. 

III. VỀ CHƯƠNG III - NGHĨA VỤ VỀ TÀI SẢN CỦA LPS

1. Về quy định tại Điều 33 của LPS

Nghĩa vụ về tài sản của doanh nghiệp, hợp tác xã lâm vào tình trạng phá
sản được xác định bằng:

1.1. Tổng các yêu cầu của các chủ nợ đòi doanh nghiệp, hợp tác xã lâm vào
tình trạng phá sản thực hiện nghĩa vụ về tài sản không có bảo đảm (kể cả đến
hạn và chưa đến hạn), mà các nghĩa vụ này được xác lập, được phát sinh trước
thời điểm Toà án thụ lý đơn yêu cầu mở thủ tục phá sản;

1.2. Tổng các yêu cầu của các chủ nợ có bảo đảm đòi doanh nghiệp, hợp
tác xã lâm vào tình trạng phá sản thực hiện nghĩa vụ về tài sản có bảo đảm (kể
cả đến hạn và chưa đến hạn), mà các nghĩa vụ này được xác lập, được phát sinh
trước thời điểm Toà án thụ lý đơn yêu cầu mở thủ tục phá sản, nhưng quyền ưu
tiên thanh toán đã bị huỷ bỏ.

2. Về quy định tại Điều 34 của LPS
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Trường hợp Thẩm phán ra quyết định áp dụng thủ tục thanh lý đối với
doanh nghiệp, hợp tác xã thì các khoản nợ chưa đến hạn vào thời điểm mở thủ
tục thanh lý được xử lý theo nguyên tắc số tiền nợ gốc cộng tiền lãi (nếu có) tính
đến ngày Toà án ra quyết định mở thủ tục thanh lý.

Ví dụ: Công ty A ký hợp đồng tín dụng vay của Ngân hàng B 5 tỷ đồng
trong thời hạn 12 tháng với lãi suất 1%/tháng. Hợp đồng có hiệu lực từ ngày 01-
6-2004 đến hết ngày 31-5-2005. Nếu hợp đồng được thực hiện bình thường thì
khi đến hạn thanh toán tổng tiền nợ gốc cộng tiền lãi sẽ là: 5 tỷ đồng + (5 tỷ
đồng  12 tháng  1%/tháng) = 5 tỷ 600 triệu đồng. Do Công ty A lâm vào tình
trạng phá sản và Toà án đã ra quyết định mở thủ tục phá sản đối với Công ty A.
Ngày 01-3-2005, Toà án ra quyết định mở thủ tục thanh lý đối với Công ty A.
Vậy khoản nợ của Công ty A được tính như sau:

- Tiền nợ gốc 5 tỷ đồng;

- Tiền lãi tính đến hết tháng 02-2005 là 5 tỷ đồng  9 tháng  1%/tháng =
450 triệu đồng;

- Tổng số tiền Công ty A nợ Ngân hàng B là 5 tỷ 450 triệu đồng.

3. Về quy định tại Điều 36 của LPS

Doanh nghiệp đã được Nhà nước áp dụng biện pháp đặc biệt về tài sản (đầu
tư vốn, máy móc, trang thiết bị, điều hoà nợ...) nhằm phục hồi hoạt động kinh
doanh, nhưng vẫn không phục hồi được, mà phải áp dụng thủ tục thanh lý, thì
trước khi thực hiện phân chia tài sản theo quy định tại Điều 37 của LPS, Toà án
phải quyết định hoàn trả giá trị tài sản đã được áp dụng biện pháp đặc biệt cho
Nhà nước như sau:

3.1. Nếu áp dụng biện pháp đặc biệt về tài sản là tiền, thì Toà án phải quyết
định hoàn trả đúng số tiền được Nhà nước đầu tư mà không tính lãi.

3.2. Nếu khi áp dụng biện pháp đặc biệt về tài sản là động sản, bất động sản
mà không phải là tiền (quyền sử dụng đất, nhà xưởng, máy móc, thiết bị,...), thì
Toà án phải quyết định hoàn trả cho Nhà nước giá trị tài sản đó theo giá tại thời
điểm áp dụng biện pháp đặc biệt, trừ trường hợp Nhà nước có quy định khác
hoặc giữa Nhà nước và doanh nghiệp, hợp tác xã có thoả thuận khác về việc
hoàn trả này.

4. Về quy định tại Điều 38 của LPS

4.1. Nghĩa vụ không phải là tiền là nghĩa vụ mà theo quy định của pháp
luật doanh nghiệp, hợp tác xã phải thực hiện đối với người có quyền hoặc người
khác phải thực hiện đối với doanh nghiệp, hợp tác xã mà chưa được thực hiện và
chưa tính được thành tiền giá trị của nghĩa vụ đó.
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4.2. Trong trường hợp nghĩa vụ không phải là tiền mà doanh nghiệp, hợp
tác xã phải thực hiện đối với người có quyền và họ có yêu cầu, thì xác định giá
trị của nghĩa vụ đó tại thời điểm mở thủ tục phá sản thành tiền để đưa vào nghĩa
vụ về tài sản của doanh nghiệp, hợp tác xã.

Ví dụ: Theo hợp đồng được giao kết, thì doanh nghiệp A phải vận chuyển
cho doanh nghiệp B một số máy móc từ Hà Nội đến thành phố Hồ Chí Minh và
ngược lại doanh nghiệp B lắp đặt cho doanh nghiệp A (công lắp đặt) một dây
chuyền sản xuất. Doanh nghiệp B đã thực hiện nghĩa vụ của mình, còn doanh
nghiệp A không thực hiện nghĩa vụ của mình và lâm vào tình trạng phá sản.
Doanh nghiệp B có yêu cầu xác định giá trị công lắp đặt dây chuyền sản xuất
cho doanh nghiệp để đưa vào nghĩa vụ về tài sản của doanh nghiệp A, thì Toà án
phải xác định giá trị của nghĩa vụ đó vào thời điểm ra quyết định mở thủ tục phá
sản và đưa vào nghĩa vụ về tài sản của doanh nghiệp A.

4.3. Trong trường hợp phát hiện được nghĩa vụ không phải là tiền mà người
khác có nghĩa vụ phải thực hiện đối với doanh nghiệp, hợp tác xã lâm vào tình
trạng phá sản, thì xác định giá trị của nghĩa vụ đó vào thời điểm mở thủ tục phá
sản thành tiền để đưa vào tài sản có của doanh nghiệp, hợp tác xã.

5. Về quy định tại Điều 39 của LPS

5.1. Về quy định tại khoản 1 Điều 39 của LPS.

Trong trường hợp nhiều doanh nghiệp, hợp tác xã có nghĩa vụ liên đới về
một khoản nợ mà một hoặc tất cả các doanh nghiệp, hợp tác xã đó lâm vào tình
trạng phá sản, nếu chủ nợ đòi doanh nghiệp, hợp tác xã nào trong số các doanh
nghiệp, hợp tác xã đó thực hiện việc trả nợ, thì việc trả nợ do doanh nghiệp, hợp
tác xã đó thực hiện. Sau đó doanh nghiệp, hợp tác xã đó có quyền yêu cầu các
doanh nghiệp, hợp tác xã có nghĩa vụ liên đới về khoản nợ mà mình đã thanh
toán hoàn trả lại cho mình phần nghĩa vụ của họ mà mình đã thực hiện việc trả
nợ thay.

5.2. Về quy định tại khoản 2 và khoản 3 Điều 39 LPS.

a. Trong trường hợp người bảo lãnh lâm vào tình trạng phá sản, còn người
được bảo lãnh không lâm vào tình trạng phá sản, thì người được bảo lãnh phải
thực hiện nghĩa vụ về tài sản đối với người nhận bảo lãnh (không được ghi
người nhận bảo lãnh vào danh sách chủ nợ đối với người bảo lãnh);

b. Trong trường hợp người được bảo lãnh lâm vào tình trạng phá sản, còn
người bảo lãnh không lâm vào tình trạng phá sản hoặc trong trường hợp cả
người bảo lãnh và người được bảo lãnh đều lâm vào tình trạng phá sản,  thì
người bảo lãnh phải thực hiện nghĩa vụ về tài sản đối với người nhận bảo lãnh
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(không được ghi người nhận bảo lãnh vào danh sách chủ nợ đối với người được
bảo lãnh lâm vào tình trạng phá sản).

IV. VỀ CHƯƠNG IV - CÁC BIỆN PHÁP BẢO TOÀN TÀI SẢN CỦA
LPS

1. Về quy định tại Điều 44 của LPS

1.1. Trong quá trình Toà án tiến hành thủ tục phá sản, nếu phát hiện doanh
nghiệp, hợp tác xã lâm vào tình trạng phá sản thực hiện một trong các giao dịch
và trong thời hạn được quy định tại khoản 1 Điều 43 của LPS, thì chủ nợ không
có bảo đảm, Tổ quản lý, thanh lý tài sản có quyền yêu cầu Toà án tuyên bố giao
dịch đó là vô hiệu. Yêu cầu phải được làm thành văn bản. Kèm theo văn bản yêu
cầu là các giấy tờ, tài liệu chứng minh cho yêu cầu của mình là có căn cứ. Khi
nhận được văn bản yêu cầu và các giấy tờ, tài liệu kèm theo, Thẩm phán tiến
hành thủ tục phá sản phải kiểm tra, xem xét và nếu xét thấy yêu cầu là có căn
cứ, đúng pháp luật, thì ra quyết định tuyên bố giao dịch đó là vô hiệu. 

1.2. Thẩm phán phải gửi quyết định tuyên bố giao dịch của doanh nghiệp,
hợp tác xã quy định tại khoản 1 Điều 43 của LPS là vô hiệu cho Tổ quản lý,
thanh lý tài sản và các bên tham gia giao dịch. Tổ trưởng Tổ quản lý, thanh lý tài
sản có trách nhiệm tổ chức thi hành quyết định của Toà án theo quy định tại
khoản 2 Điều 44 của LPS. 

2. Về quy định tại Điều 45 của LPS

2.1. Khi chủ nợ, doanh nghiệp, hợp tác xã lâm vào tình trạng phá sản, Tổ
trưởng Tổ quản lý, thanh lý tài sản nhận thấy việc đình chỉ thực hiện hợp đồng
đang có hiệu lực có lợi hơn về mặt tài sản (vật chất) cho doanh nghiệp, hợp tác
xã, thì có văn bản yêu cầu Toà án ra quyết định đình chỉ thực hiện hợp đồng đó.
Kèm theo văn bản yêu cầu là các giấy tờ, tài liệu chứng minh cho việc đình chỉ
thực hiện hợp đồng đang có hiệu lực là có lợi hơn về mặt tài sản (vật chất) cho
doanh nghiệp, hợp tác xã.

2.2. Việc xác định tính có lợi hơn cho doanh nghiệp, hợp tác xã trong việc
đình chỉ thực hiện hợp đồng được thực hiện như sau:

a. Tạm tính các khoản lỗ, thiệt hại mà doanh nghiệp, hợp tác xã phải gánh
chịu nếu phải tiếp tục thực hiện hợp đồng;

b. Tạm tính các thiệt hại tài sản (với tư cách là hậu quả pháp lý xấu) mà
doanh nghiệp, hợp tác xã phải gánh chịu nếu đơn phương đình chỉ thực hiện hợp
đồng;

c. Nếu các thiệt hại tạm tính được hướng dẫn tại điểm b nhỏ hơn các thiệt
hại được hướng dẫn tại điểm a tiểu mục 2.2 này, thì được coi là có lợi hơn cho
doanh nghiệp.
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2.3. Sau khi nhận được văn bản yêu cầu và các giấy tờ, tài liệu chứng minh
cho việc đình chỉ thực hiện hợp đồng đang có hiệu lực có lợi hơn về mặt tài sản
(vật chất) cho doanh nghiệp, hợp tác xã, thì Thẩm phán phải xem xét ngay. Nếu
xét thấy văn bản yêu cầu có căn cứ, thì chấp nhận và ra ngay quyết định đình chỉ
thực hiện hợp đồng. Nếu xét thấy văn bản yêu cầu không có căn cứ, thì không
chấp nhận và thông báo cho người có yêu cầu biết.

3. Về quy định tại Điều 51 của LPS

Ngày cuối cùng đăng báo về quyết định mở thủ tục phá sản của Toà án là
ngày sau cùng đăng một trong hai báo mà không phân biệt báo đó là báo địa
phương hay báo trung ương. 

Ví dụ: Quyết định mở thủ tục phá sản của Toà án được đăng trên báo địa
phương trong ba số liên tiếp vào các ngày 02, 04 và 06-3-2005; được đăng trên
báo trung ương trong ba số liên tiếp vào các ngày 02, 03 và 04-3-2005, thì ngày
cuối cùng đăng báo là ngày 06-3-2005.

4. Về quy định tại Điều 55 của LPS

4.1. Khi xét thấy cần bảo toàn tài sản của doanh nghiệp, hợp tác xã lâm vào
tình trạng phá sản, thì Tổ quản lý, thanh lý tài sản phải có văn bản đề nghị Thẩm
phán phụ trách tiến hành thủ tục phá sản ra quyết định áp dụng một hoặc một số
biện pháp khẩn cấp tạm thời quy định tại Điều 55 của LPS. Văn bản đề nghị
phải ghi cụ thể loại biện pháp khẩn cấp tạm thời cần áp dụng, đối tượng áp dụng
và lý do áp dụng. 

4.2. Việc áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời phải nhằm mục đích bảo
toàn tài sản của doanh nghiệp, hợp tác xã lâm vào tình trạng phá sản, nhưng
không được làm ảnh hưởng đến hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp, hợp
tác xã theo quy định tại Điều 30 của LPS. 

5. Về quy định tại Điều 58 của LPS

Khi nhận được hồ sơ vụ án do Toà án ra quyết định đình chỉ việc giải quyết
vụ án chuyển đến, thì Thẩm phán đang tiến hành thủ tục phá sản phải xem xét,
giải quyết. Theo quy định của LPS, thì quyết định giải quyết vụ án bị đình chỉ
không được khiếu nại, kháng nghị; do đó, khi giải quyết loại vụ án này, Thẩm
phán chỉ chấp nhận những nghĩa vụ tài sản đã rõ ràng, có đầy đủ căn cứ chứng
minh.

V. VỀ MỘT SỐ QUY ĐỊNH KHÁC CỦA LPS

1. Về quy định tại Điều 62 và Điều 63 của LPS

1.1. Cần phân biệt là đối với những người quy định tại Điều 62 của LPS
việc tham gia Hội nghị chủ nợ là quyền của họ, còn đối với những người quy
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định tại Điều 63 của LPS việc tham gia Hội nghị chủ nợ là nghĩa vụ của họ. Việc
phân biệt này để xác định điều kiện hợp lệ của Hội nghị chủ nợ, hoãn Hội nghị
chủ nợ và đình chỉ tiến hành thủ tục phá sản quy định tại các điều 65, 66 và 67
của LPS.

1.2. Trong trường hợp doanh nghiệp, hợp tác xã lâm vào tình trạng phá sản
không có người đại diện quy định tại khoản 1 Điều 63 của LPS tham gia Hội
nghị chủ nợ, thì Thẩm phán phụ trách tiến hành thủ tục phá sản chỉ định người
đại diện cho doanh nghiệp, hợp tác xã tham gia Hội nghị chủ nợ. Khi chỉ định
người đại diện cho doanh nghiệp, hợp tác xã tham gia Hội nghị chủ nợ, Thẩm
phán cần lựa chọn người am hiểu công việc, hoạt động của doanh nghiệp, hợp
tác xã bị lâm vào tình trạng phá sản và về nguyên tắc chung cần chỉ định theo
thứ tự chức vụ từ người có chức vụ ngay sau người đại diện hợp pháp của doanh
nghiệp, hợp tác xã trở xuống. Đối với doanh nghiệp tư nhân mà chủ doanh
nghiệp tư nhân đã chết và cũng không có người thừa kế hợp pháp của chủ doanh
nghiệp, thì cần chỉ định người thân thích của chủ doanh nghiệp đó.

2. Về quy định tại Điều 77 của LPS

Trong trường hợp Thẩm phán ra quyết định đình chỉ thủ tục phục hồi hoạt
động kinh doanh mà việc thi hành án dân sự hoặc việc giải quyết vụ án bị đình
chỉ theo quy định tại Điều 57 của LPS chưa được thi hành hoặc chưa được giải
quyết, thì trong thời hạn 3 ngày làm việc, kể từ ngày ra quyết định, Toà án phải:

2.1. Thông báo bằng văn bản cho cơ quan thi hành án dân sự biết để tiếp
tục việc thi hành án dân sự theo quy định của pháp luật. Kèm theo văn bản thông
báo là các giấy tờ, tài liệu có liên quan đến việc thi hành án dân sự (nếu có).

2.2. Gửi trả lại hồ sơ vụ án (cần lưu ý là không phải toàn bộ hồ sơ về việc
phá sản) cho Toà án có thẩm quyền để giải quyết vụ án theo quy định của pháp
luật.

3. Về quy định tại Điều 84 và Điều 92 của LPS

3.1. Theo quy định tại khoản 3 Điều 84 và khoản 3 Điều 92 của LPS, thì
quyết định giải quyết khiếu nại,  kháng nghị của Toà án cấp trên trực tiếp là
quyết định cuối cùng và có hiệu lực pháp luật kể từ ngày ra quyết định. Do đó,
khi giải quyết khiếu nại, kháng nghị, Tổ Thẩm phán cần phải xem xét thận trọng
các quyết định của Toà án cấp dưới, đơn của người khiếu nại hoặc kháng nghị
của Viện kiểm sát nhân dân để ra quyết định đúng pháp luật. Trong trường hợp
cần thiết thì quyết định giải quyết khiếu nại, kháng nghị phải được Uỷ ban Thẩm
phán (đối với Toà án nhân dân cấp tỉnh) hoặc tập thể lãnh đạo (đối với các Toà
phúc thẩm Toà án nhân dân tối cao) thảo luận cho ý kiến.
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3.2. Trong trường hợp có kháng nghị của Viện kiểm sát nhân dân đối với
quyết định mở thủ tục thanh lý tài sản hoặc quyết định tuyên bố doanh nghiệp,
hợp tác xã bị phá sản, thì Toà án cấp trên trực tiếp phải thông báo bằng văn bản
cho Viện kiểm sát nhân dân cùng cấp biết. Trường hợp Viện kiểm sát nhân dân
cùng cấp thấy cần tham gia phiên họp xem xét, giải quyết kháng nghị, thì phải
thông báo bằng văn bản cho Toà án biết. Sau khi Toà án đã có văn bản thông báo
về ngày, giờ, địa điểm mở phiên họp mà đại diện Viện kiểm sát vắng mặt, thì
Toà án vẫn tiến hành xem xét, giải quyết kháng nghị theo thủ tục chung.

VI. VỀ MỘT SỐ MẪU VĂN BẢN

Ban hành kèm theo Nghị quyết này các mẫu văn bản sau đây:

1. Quyết định mở thủ tục phá sản (mẫu số 01).

2. Thông báo về mở thủ tục phá sản (mẫu số 02).

3. Quyết định không mở thủ tục phá sản (mẫu số 03).

4. Quyết định đình chỉ thực hiện hợp đồng đang có hiệu lực (mẫu số 04).

5. Quyết định công nhận Nghị quyết của Hội nghị chủ nợ về phương án
phục hồi hoạt động kinh doanh (mẫu số 05).

6. Quyết định đình chỉ thủ tục phục hồi hoạt động kinh doanh (mẫu số 06).

7. Quyết định mở thủ tục thanh lý tài sản (mẫu số 07).

8. Quyết định tuyên bố bị phá sản (mẫu số 08).

VII. HIỆU LỰC THI HÀNH CỦA NGHỊ QUYẾT

Nghị quyết này đã được Hội đồng Thẩm phán Toà án nhân dân tối cao
thông qua ngày 28 tháng 4 năm 2005 và có hiệu lực thi hành sau 15 ngày, kể từ
ngày đăng Công báo.

Những hướng dẫn của Toà án nhân dân tối cao được ban hành trước ngày Nghị quyết

này có hiệu lực về các vấn đề được hướng dẫn trong Nghị quyết này đều bãi bỏ.

TM. HỘI ĐỒNG THẨM PHÁN
TÒA ÁN NHÂN DÂN TỐI CAO

CHÁNH ÁN

(Đã ký)

Nguyễn Văn Hiện
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MẪU SỐ 01

(Ban hành kèm theo Nghị quyết số 03/2005/NQ-HĐTP ngày 28 tháng 4
năm 2005 của Hội đồng Thẩm phán Toà án nhân dân tối cao)

TOÀ ÁN NHÂN DÂN..........
(1)

__________________

Số:....../......./QĐ-MTTPS(2)

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

......, ngày...... tháng....... năm....

QUYẾT ĐỊNH MỞ THỦ TỤC PHÁ SẢN

TOÀ ÁN NHÂN DÂN..............................

Căn cứ vào Điều 8 và Điều 28 của Luật phá sản;

Sau  khi  xem  xét  đơn  yêu  cầu  mở  thủ  tục  phá  sản
của......................................(3)

Địa chỉ:....................................................................................(4)

Đối với:...................................................................................(5)

Thụ lý số......../......../PS-TL ngày........ tháng........ năm....................(6)

Sau khi xem xét các giấy tờ, tài liệu liên quan đến yêu cầu mở thủ tục phá
sản;

Xét thấy có các căn cứ chứng minh .............................................................(7)

lâm vào tình trạng phá sản,

QUYẾT ĐỊNH:

1. Mở thủ tục phá sản đối với......................................................................(8)

Địa chỉ:................................................... .....................................................(9)

2. Thẩm phán phụ trách tiến hành thủ tục phá sản:....................................(10)

- Ông (Bà)..................................................................................................(11)

- ......................................................................................................................
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- ....................................................................................

3. Trong thời hạn sáu mươi ngày, kể từ ngày cuối cùng đăng báo về quyết
định mở thủ tục phá sản này, các chủ nợ phải gửi giấy đòi nợ cho Toà án, trong
đó nêu cụ thể các khoản nợ, số nợ đến hạn và chưa đến hạn, số nợ có bảo đảm
và không có bảo đảm mà doanh nghiệp, hợp tác xã phải trả. Kèm theo giấy đòi
nợ là các tài liệu chứng minh về các khoản nợ đó. Hết thời hạn này các chủ nợ
không gửi giấy đòi nợ đến Toà án thì được coi là từ bỏ quyền đòi nợ.

Nơi nhận:
(Ghi những nơi mà Toà án phải giao 
hoặc gửi theo quy định tại khoản 1 Điều 
29
của Luật phá sản và lưu hồ sơ phá sản).

TOÀ ÁN NHÂN DÂN....................

..................................................(12)

Hướng dẫn sử dụng mẫu số 01

(1) Ghi tên Toà án có thẩm quyền tiến hành thủ tục phá sản; nếu Toà án tiến
hành thủ tục phá sản là Toà án nhân dân cấp huyện thì cần ghi tên tỉnh, thành
phố trực thuộc trung ương (ví dụ: Toà án nhân dân quận Hoàn Kiếm, thành phố
Hà Nội).

(2) Ô thứ nhất ghi số, ô thứ hai ghi năm ra quyết định mở thủ tục phá sản
(ví dụ: Số: 02/2005/QĐ-MTTPS).

(3) Ghi tên của người làm đơn; nếu là cá nhân thì ghi thêm chữ Ông (Bà)
trước khi ghi họ, tên (ví dụ: Ông Nguyễn Văn Nam); nếu là cơ quan, tổ chức thì
ghi đầy đủ tên của cơ quan, tổ chức (ví dụ: Ngân hàng thương mại cổ phần Thái
Bình Dương).

(4) Ghi địa chỉ của người làm đơn.

(5), (7) và (8) Ghi đầy đủ tên của doanh nghiệp, hợp tác xã bị yêu cầu mở
thủ tục phá sản.

(6) Ghi số và ngày, tháng, năm thụ lý đơn yêu cầu mở thủ tục phá sản.

(9) Ghi địa chỉ của doanh nghiệp, hợp tác xã bị yêu cầu mở thủ tục phá sản.

(10) Nếu Tổ Thẩm phán phụ trách tiến hành thủ tục phá sản thì thêm chữ
"Tổ" trước hai chữ "Thẩm phán".

(11) Ghi họ, tên của Thẩm phán; nếu Tổ Thẩm phán phụ trách tiến hành thủ
tục phá sản thì ghi họ, tên Thẩm phán là Tổ trưởng, sau đó gạch ngang và ghi
hai chữ "Tổ trưởng" (ví dụ: Ông Trần Văn B - Tổ trưởng); tiếp đó ghi họ, tên hai
Thẩm phán còn lại.

15
121



(12) Nếu một Thẩm phán phụ trách tiến hành thủ tục phá sản thì ghi "Thẩm
phán"; nếu Tổ Thẩm phán phụ trách tiến hành thủ tục phá sản, thì ghi: 

"TM. Tổ Thẩm phán

Tổ trưởng"
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MẪU SỐ 02

(Ban hành kèm theo Nghị quyết số 03/2005/NQ-HĐTP ngày 28 tháng 4
năm 2005 của Hội đồng Thẩm phán Toà án nhân dân tối cao)

TOÀ ÁN NHÂN

DÂN..........(1)

__________________

Số:........./........./PS-TBTA(2)

V/v thông báo về mở thủ tục

phá sản

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

......, ngày...... tháng....... năm....

Kính gửi:.................................................................................. (3)

Địa chỉ:................................................................................. (4)

.......................................................................

Ngày........ tháng........ năm.........., Toà án nhân dân................................

đã ra quyết định mở thủ tục phá sản số......../......../QĐ-MTTPS.

Đối với:............................................................................................................
(5)

Địa chỉ:............................................................................................................
(6)

Vậy, theo quy định tại khoản 2 Điều 29 của Luật phá sản, Toà án nhân
dân.......................................................................................................................th
ông  báo
cho................................................................................................................(7)

là................................................................................................................(8)  được
biết.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu hồ sơ PS. 

TOÀ ÁN NHÂN DÂN....................

..................................................(9)

Hướng dẫn sử dụng mẫu số 02
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(1) Ghi tên Toà án có thẩm quyền tiến hành thủ tục phá sản; nếu Toà án tiến
hành thủ tục phá sản là Toà án nhân dân cấp huyện thì cần ghi tên tỉnh, thành
phố trực thuộc trung ưương (ví dụ: Toà án nhân dân quận Hoàn Kiếm, thành phố
Hà Nội).

(2) Ô thứ nhất ghi số, ô thứ hai ghi năm ra thông báo mở thủ tục phá sản (ví
dụ: Số: 02/2005/PS-TBTA).

(3) Ghi đầy đủ tên của người nhận (chủ nợ hoặc người mắc nợ của doanh
nghiệp, hợp tác xã đã được xác định vào thời điểm Toà án ra quyết định mở thủ
tục phá sản). Nếu người nhận ít có thể ghi tất cả vào một thông báo; nếu người
nhận nhiều có thể ghi tất cả chủ nợ của doanh nghiệp vào một thông báo và tất
cả những người mắc nợ của doanh nghiệp vào một thông báo hoặc mỗi chủ nợ,
người mắc nợ của doanh nghiệp gửi một thông báo riêng. Cần lưu ý trong mọi
trường hợp đều ghi số và ngày, tháng, năm thông báo như nhau.

(4) Ghi địa chỉ của người nhận.

(5) và (6) Ghi đầy đủ tên và địa chỉ của doanh nghiệp, hợp tác xã bị yêu
cầu mở thủ tục phá sản.

(7) Ghi tên người nhận. Nếu là cá nhân có thể ghi "Ông" hoặc "Bà"; nếu là
cơ quan, tổ chức có thể ghi "quý Cơ quan" hoặc ghi như điểm (3).

(8) Ghi chủ nợ hoặc người mắc nợ của doanh nghiệp, hợp tác xã bị yêu cầu
mở thủ tục phá sản (ví dụ: "là chủ nợ của Công ty TNHH Hoà Bình"; "là người
mắc nợ của Hợp tác xã Đại Thắng").

(9) Nếu một Thẩm phán phụ trách tiến hành thủ tục phá sản thì ghi "Thẩm
phán"; nếu Tổ Thẩm phán phụ trách tiến hành thủ tục phá sản thì ghi: 

"TM. Tổ Thẩm phán

Tổ trưởng"
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MẪU SỐ 03

(Ban hành kèm theo Nghị quyết số 03/2005/NQ-HĐTP ngày 28 tháng 4 năm
2005 của Hội đồng Thẩm phán Toà án nhân dân tối cao)

TOÀ ÁN NHÂN

DÂN..........(1)

__________________

Số:....../......./QĐ-

KMTTPS(2)

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

......, ngày...... tháng....... năm....

QUYẾT ĐỊNH KHÔNG MỞ THỦ TỤC PHÁ SẢN

TOÀ ÁN NHÂN DÂN..............................

Căn cứ vào Điều 8 và Điều 28 của Luật phá sản;

Sau khi xem xét đơn yêu cầu mở thủ tục phá sản của..................................(3)

Địa chỉ:........................................................................................................(4)

Đối với:........................................................................................................(5)

Thụ lý số......../......../PS-TL ngày........ tháng........ năm...........................(6)

Sau khi xem xét các giấy tờ, tài liệu liên quan đến yêu cầu mở thủ tục phá
sản;

Xét thấy có các căn cứ chứng minh..............................................................(7)

chưa lâm vào tình trạng phá sản,

QUYẾT ĐỊNH:

Không mở thủ tục phá sản đối với..............................................................(8)

Địa chỉ:.........................................................................................................(9)

Nơi nhận:(10)

- Người làm đơn yêu cầu mở thủ tục phá 
sản;
- Doanh nghiệp, HTX bị yêu cầu mở thủ 
tục phá sản;
- Lưu hồ sơ PS. 

TOÀ ÁN NHÂN DÂN....................

Thẩm phán
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Hướng dẫn sử dụng mẫu số 03

(1) Ghi tên Toà án có thẩm quyền tiến hành thủ tục phá sản; nếu Toà án tiến
hành thủ tục phá sản là Toà án nhân dân cấp huyện thì cần ghi tên tỉnh, thành
phố trực thuộc trung ương (ví dụ: Toà án nhân dân quận Hoàn Kiếm, thành phố
Hà Nội).

(2) Ô thứ nhất ghi số, ô thứ hai ghi năm ra quyết định không mở thủ tục
phá sản (ví dụ: Số: 01/2005/QĐ-KMTTPS).

(3) Ghi tên của người làm đơn; nếu là cá nhân thì ghi thêm chữ Ông (Bà)
trước khi ghi họ, tên (ví dụ: Ông Nguyễn Văn Nam); nếu là cơ quan, tổ chức thì
ghi đầy đủ tên của cơ quan, tổ chức (ví dụ: Ngân hàng thương mại cổ phần Thái
Bình Dương).

(4) Ghi địa chỉ của người làm đơn.

(5), (7) và (8) Ghi đầy đủ tên của doanh nghiệp, hợp tác xã bị yêu cầu mở
thủ tục phá sản.

(6) Ghi số và ngày, tháng, năm thụ lý đơn yêu cầu mở thủ tục phá sản.

(9) Ghi địa chỉ của doanh nghiệp, hợp tác xã bị yêu cầu mở thủ tục phá sản.

(10) Ghi tên cụ thể của những nơi nhận.
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MẪU SỐ 04

(Ban hành kèm theo Nghị quyết số 03/2005/NQ-HĐTP ngày 28 tháng 4 năm
2005 của Hội đồng Thẩm phán Toà án nhân dân tối cao)

TOÀ ÁN NHÂN

DÂN..........(1)

__________________

Số:....../......./QĐ-ĐCHĐ(2)

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

......, ngày...... tháng....... năm....

QUYẾT ĐỊNH ĐÌNH CHỈ THỰC HIỆN HỢP ĐỒNG 

ĐANG CÓ HIỆU LỰC

TOÀ ÁN NHÂN DÂN..............................

Thẩm phán phụ trách tiến hành thủ tục phá sản: (3)

Ông (Bà).......................................................................................................(4)

Căn cứ vào Điều 8 và Điều 45 của Luật phá sản;

Căn  cứ  vào  quyết  định  mở  thủ  tục  phá  sản  số......../......../QĐ-MTTPS
ngày........ tháng........ năm............

Đối với:.........................................................................................................(5)

Địa chỉ:.........................................................................................................(6)

Sau khi xem xét văn bản yêu cầu đình chỉ thực hiện hợp đồng đang có hiệu
lực
của.........................................................................................................................(7)

Địa chỉ:.........................................................................................................(8)

Sau khi xem xét các giấy tờ, tài liệu liên quan đến yêu cầu đình chỉ thực
hiện hợp đồng đang có hiệu lực;

Xét thấy văn bản yêu cầu là có căn cứ và việc đình chỉ thực hiện hợp đồng
đang có hiệu lực sẽ có lợi hơn cho......................................................................,(9)

QUYẾT ĐỊNH:
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1.  Đình  chỉ  thực  hiện  hợp  đồng..............................(10) số.....................
ngày........ tháng........ năm......... đang có hiệu lực và........................................(11)

Giữa:...........................................................................................................(12)

Và...............................................................................................................(13)

Địa chỉ:........................................................................................................(14)

2. Việc thanh toán, bồi thường thiệt hại khi hợp đồng bị đình chỉ thực hiện
được thực hiện theo quy định tại Điều 47 của Luật phá sản và các quy định khác
có liên quan của pháp luật.

3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Nơi nhận:
(Ghi doanh nghiệp, hợp tác xã bị mở thủ tục 
phá sản; đối tác của doanh nghiệp, hợp tác 
xã trong hợp đồng; cá nhân, cơ quan, tổ 
chức có liên quan đến hợp đồng và lưu hồ sơ 
phá sản). 

TOÀ ÁN NHÂN DÂN....................

...............................................(15)

Hướng dẫn sử dụng mẫu số 04

(1) Ghi tên Toà án có thẩm quyền tiến hành thủ tục phá sản; nếu Toà án tiến
hành thủ tục phá sản là Toà án nhân dân cấp huyện thì cần ghi tên tỉnh, thành
phố trực thuộc trung ương (ví dụ: Toà án nhân dân quận Hoàn Kiếm, thành phố
Hà Nội).

(2) Ô thứ nhất ghi số, ô thứ hai ghi năm ra quyết định đình chỉ thực hiện
hợp đồng đang có hiệu lực (ví dụ: Số: 01/2005/QĐ-ĐCHĐ).

(3) Nếu Tổ Thẩm phán phụ trách tiến hành thủ tục phá sản thì thêm chữ
"Tổ" trước hai chữ "Thẩm phán".

(4) Ghị họ, tên Thẩm phán; nếu Tổ Thẩm phán phụ trách tiến hành thủ tục
phá sản thì ghi họ, tên Thẩm phán là Tổ trưởng, sau đó gạch ngang và ghi hai
chữ "Tổ trưởng". (ví dụ: Bà Trương Thị Hai - Tổ trưởng); tiếp đó ghi họ, tên hai
Thẩm phán còn lại.

(5) và (6) Ghi đầy đủ tên và địa chỉ của doanh nghiệp, hợp tác xã bị mở thủ
tục phá sản.

(7) và (8) Ghi đầy đủ tên và địa chỉ của người làm văn bản yêu cầu đình chỉ
thực hiện hợp đồng đang có hiệu lực.

(9) và (12) Ghi đầy đủ tên của doanh nghiệp, hợp tác xã bị mở thủ tục phá
sản.

(10) Ghi tên của hợp đồng (ví dụ: "hợp đồng mua bán hàng hoá"; "hợp
đồng bảo hiểm"...).
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(11) Nếu đang được thực hiện thì ghi "đang được thực hiện"; nếu chưa
được thực hiện thì ghi "chưa được thực hiện".

(13) và (14) Ghi đầy đủ tên và địa chỉ của đối tác của doanh nghiệp, hợp
tác xã bị mở thủ tục phá sản trong hợp đồng.

(15) Nếu một Thẩm phán phụ trách tiến hành thủ tục phá sản thì ghi "Thẩm
phán"; nếu Tổ Thẩm phán phụ trách tiến hành thủ tục phá sản thì ghi: 

"TM. Tổ Thẩm phán

Tổ trưởng"
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MẪU SỐ 05

(Ban hành kèm theo Nghị quyết số 03/2005/NQ-HĐTP ngày 28 tháng 4 năm
2005 của Hội đồng Thẩm phán Toà án nhân dân tối cao)

TOÀ ÁN NHÂN

DÂN..........(1)

__________________

Số:....../......./QĐ-HNCN(2)

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

......, ngày...... tháng....... năm....

QUYẾT ĐỊNH CÔNG NHẬN NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI NGHỊ CHỦ NỢ
VỀ PHƯƠNG ÁN PHỤC HỒI HOẠT ĐỘNG KINH DOANH

TOÀ ÁN NHÂN DÂN.............................. 

Thẩm phán phụ trách tiến hành thủ tục phá sản:(3)

Ông (Bà)......................................................................................................(4)

Căn cứ vào Điều 8 và Điều 72 của Luật phá sản;

Căn  cứ  vào  Quyết  định  mở  thủ  tục  phá  sản  số......../......../QĐ-MTTPS
ngày........ tháng........ năm............

Đối với:.........................................................................................................(5)

Địa chỉ:.........................................................................................................(6)

Xét  thấy  Nghị  quyết  về  phương  án  phục  hồi  hoạt  động  kinh  doanh
của........,(7)

được Hội nghị chủ nợ thông qua ngày........ tháng........ năm........., đáp ứng
các điều kiện quy định tại khoản 2 Điều 71 của Luật phá sản,

QUYẾT ĐỊNH:

1. Công nhận Nghị quyết về phương án phục hồi hoạt động kinh doanh
của......(8) được Hội nghị chủ nợ thông qua ngày........ tháng........ năm

2. Quyết định này có hiệu lực đối với tất cả các bên có liên quan, kể từ
ngày ký. Sáu tháng một lần.................................................................................(9)
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phải gửi báo cáo về tình hình thực hiện phương án phục hồi hoạt động kinh
doanh của mình cho Toà án nhân dân

Chủ nợ có nghĩa vụ giám sát việc thực hiện phương án phục hồi hoạt động
kinh doanh của..................................................................................................(10)

Nơi nhận:
(Ghi những nơi mà Toà án phải giao 
hoặc gửi theo quy định tại khoản 2 Điều 
72 của Luật phá sản và lưu hồ sơ phá 
sản).

TOÀ ÁN NHÂN DÂN....................

........................................(11)

Hướng dẫn sử dụng mẫu số 05

(1) Ghi tên Toà án có thẩm quyền tiến hành thủ tục phá sản; nếu Toà án tiến
hành thủ tục phá sản là Toà án nhân dân cấp huyện thì cần ghi tên tỉnh, thành
phố trực thuộc trung ương (ví dụ: Toà án nhân dân quận Hoàn Kiếm, thành phố
Hà Nội).

(2) Ô thứ nhất ghi số, ô thứ hai ghi năm ra quyết định công nhận Nghị
quyết của Hội nghị chủ nợ về phương án phục hồi hoạt động kinh doanh (ví dụ:
Số: 02/2005/QĐ-HNCN).

(3) Nếu Tổ Thẩm phán phụ trách tiến hành thủ tục phá sản thì thêm chữ
"Tổ" trước hai chữ "Thẩm phán".

(4) Ghi họ, tên Thẩm phán; nếu Tổ Thẩm phán phụ trách tiến hành thủ tục
phá sản thì ghi họ, tên Thẩm phán là Tổ trưởng, sau đó gạch ngang và ghi hai
chữ "Tổ trưởng" (ví dụ: Ông Lê Hải Nam - Tổ trưởng); tiếp đó ghi họ, tên hai
Thẩm phán còn lại.

(5) và (6) Ghi đầy đủ tên và địa chỉ của doanh nghiệp, hợp tác xã bị mở thủ
tục phá sản.

(7), (8) và (9), (10) Ghi đầy đủ tên của doanh nghiệp, hợp tác xã bị mở thủ
tục phá sản.

(11) Nếu một Thẩm phán phụ trách tiến hành thủ tục phá sản thì ghi "Thẩm
phán"; nếu Tổ Thẩm phán phụ trách tiến hành thủ tục phá sản, thì ghi: 

"TM. Tổ Thẩm phán

Tổ trưởng"
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MẪU SỐ 06

(Ban hành kèm theo Nghị quyết số 03/2005/NQ-HĐTP ngày 28 tháng 4 năm
2005 của Hội đồng Thẩm phán Toà án nhân dân tối cao)

TOÀ ÁN NHÂN
DÂN..........(1)

__________________

Số:....../......./QĐ-
ĐCTTPH(2)

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

......, ngày...... tháng....... năm....

QUYẾT ĐỊNH ĐÌNH CHỈ THỦ TỤC 

PHỤC HỒI HOẠT ĐỘNG KINH DOANH

TOÀ ÁN NHÂN DÂN.............................. 

Thẩm phán phụ trách tiến hành thủ tục phá sản:(3)

Ông (Bà)......................................................................................................(4)

Căn cứ vào Điều 8 và Điều 76 của Luật phá sản;

Căn  cứ  vào  Quyết  định  mở  thủ  tục  phá  sản  số......../......../QĐ-MTTPS
ngày........ tháng........ năm............

Đối với:.......................................................................................................(5)

Địa chỉ:.........................................................................................................(6)

Xét thấy tại Quyết định số:..../..../QĐ-HNCN ngày..... tháng..... năm......

Toà án nhân dân............................... đã công nhận Nghị quyết của Hội nghị
chủ nợ về phương án phục hồi hoạt động kinh doanh.

Của................................................................................................................(7)

Nay...............................................................................................................(8)

đã..................................................................................................................(9)

QUYẾT ĐỊNH:

1. Đình chỉ thủ tục phục hồi hoạt động kinh doanh của.............................(10)
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Địa chỉ:.......................................................................................................(11)

2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Hậu quả pháp lý của việc đình chỉ thủ tục

phục hồi hoạt động kinh doanh được thực hiện theo quy định tại Điều 77 của Luật phá sản.

Nơi nhận:
(Ghi những nơi mà Toà án phải giao hoặc 
gửi và thông báo theo quy định tại khoản 2 
Điều 76 của Luật phá sản và lưu hồ sơ phá 
sản).

TOÀ ÁN NHÂN DÂN....................

..............................................(12)

Hướng dẫn sử dụng mẫu số 06

(1) Ghi tên Toà án có thẩm quyền tiến hành thủ tục phá sản; nếu Toà án tiến
hành thủ tục phá sản là Toà án nhân dân cấp huyện thì cần ghi tên tỉnh, thành
phố trực thuộc trung ương (ví dụ: Toà án nhân dân quận Hoàn Kiếm, thành phố
Hà Nội).

(2) Ô thứ nhất ghi số, ô thứ hai ghi năm ra quyết định đình chỉ thủ tục phục
hồi hoạt động kinh doanh (ví dụ: Số: 02/2005/QĐ-ĐCTTPH).

(3) Nếu Tổ Thẩm phán phụ trách tiến hành thủ tục phá sản thì thêm chữ
"Tổ" trước hai chữ "Thẩm phán".

(4) Ghi họ, tên Thẩm phán; nếu Tổ Thẩm phán phụ trách tiến hành thủ tục
phá sản thì ghi họ, tên Thẩm phán là Tổ trưởng, sau đó gạch ngang và ghi hai
chữ "Tổ trưởng" (ví dụ: Ông Lê Hải Nam - Tổ trưởng); tiếp đó ghi họ, tên hai
Thẩm phán còn lại.

(5), (6) và (10), (11) Ghi đầy đủ tên và địa chỉ của doanh nghiệp, hợp tác xã
bị mở thủ tục phá sản.

(7) và (8) Ghi đầy đủ tên của doanh nghiệp, hợp tác xã bị mở thủ tục phá
sản.

(9) Nếu thuộc điểm a khoản 1 Điều 76 của Luật phá sản thì ghi: "đã thực
hiện xong phương án phục hồi hoạt động kinh doanh"; nếu thuộc điểm b khoản
1 Điều 76 của Luật phá sản thì ghi: "đã được quá nửa số phiếu của các chủ nợ
không có bảo đảm đại diện cho từ hai phần ba tổng số nợ không có bảo đảm trở
lên chưa thanh toán đồng ý đình chỉ".

(12) Nếu một Thẩm phán phụ trách tiến hành thủ tục phá sản thì ghi "Thẩm
phán"; nếu Tổ Thẩm phán phụ trách tiến hành thủ tục phá sản, thì ghi: 

"TM. Tổ Thẩm phán

Tổ trưởng"

Mẫu số 07
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(Ban hành kèm theo Nghị quyết số 03/2005/NQ-HĐTP ngày 28 tháng 4 năm
2005 của Hội đồng Thẩm phán Toà án nhân dân tối cao)

TOÀ ÁN NHÂN DÂN......(1)

__________________

Số:....../......./QĐ-TLTS(2)

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

......, ngày...... tháng....... năm....

QUYẾT ĐỊNH MỞ THỦ TỤC THANH LÝ TÀI SẢN

TOÀ ÁN NHÂN DÂN.............................. 

Thẩm phán phụ trách tiến hành thủ tục phá sản:(3)

Ông (Bà)......................................................................................................(4)

Căn cứ vào Điều 8 và Điều......... (5) của Luật phá sản;

Căn  cứ  vào  Quyết  định  mở  thủ  tục  phá  sản  số......../......../QĐ-MTTPS
ngày........ tháng........ năm............

Đối với:........................................................................................................(6)

Địa chỉ:.........................................................................................................(7)

Xét thấy........................................................................................................(8)

QUYẾT ĐỊNH:

1. Mở thủ tục thanh lý tài sản đối với:..........................................................(9)

Địa chỉ....................................................................................................... (10)

2. Phương án phân chia tài sản của..........................................................  (11)

được thực hiện theo thứ tự sau đây:

- Phí phá sản là:................................................................. đồng;

- Các khoản nợ lương, trợ cấp thôi việc, bảo hiểm xã hội theo quy định của
pháp luật và các quyền lợi khác theo thoả ước lao động tập thể và hợp đồng lao
động đã ký kết là:.......................................................... đồng;
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- Các khoản nợ không có bảo đảm phải trả cho các chủ nợ trong danh sách
chủ nợ là:............................ đồng, theo nguyên tắc nếu giá trị tài sản đủ để thanh
toán các khoản nợ thì mỗi chủ nợ đều được thanh toán đủ số nợ của mình; nếu
giá trị tài sản không đủ để thanh toán các khoản nợ thì mỗi chủ nợ chỉ được
thanh toán một phần khoản nợ của mình theo tỷ lệ tương ứng.

Trường hợp giá trị tài sản của....................................................... (12)  sau khi
đã thanh toán đủ các khoản quy định tại khoản 1 Điều 37 của Luật phá sản mà
vẫn còn thì phần còn lại này thuộc về................................................................(13)

3. Trong thời hạn hai mươi ngày, kể từ ngày cuối cùng đăng báo về quyết
định mở thủ tục thanh lý tài sản,.......................................................................,(14)

các chủ nợ có quyền khiếu nại;  Viện kiểm sát nhân dân cùng cấp có quyền
kháng nghị quyết định này và những người mắc nợ của................................... (15) 
có quyền khiếu nại phần quyết định này liên quan đến nghĩa vụ của mình.

Nơi nhận:
(Ghi những nơi mà Toà án phải giao 
hoặc gửi và thông báo theo quy định tại 
khoản 2 Điều 81 của Luật phá sản và lưu
hồ sơ phá sản).

TOÀ ÁN NHÂN DÂN....................

.............................................(16)

Hướng dẫn sử dụng mẫu số 07

(1) Ghi tên Toà án có thẩm quyền tiến hành thủ tục thanh lý tài sản; nếu
Toà án tiến hành thủ tục phá sản là Toà án nhân dân cấp huyện thì cần ghi tên
tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương (ví dụ: Toà án nhân dân quận Hoàn Kiếm,
thành phố Hà Nội).

(2) Ô thứ nhất ghi số, ô thứ hai ghi năm ra quyết định mở thủ tục phá sản
(ví dụ: Số: 02/2005/QĐ-TLTS).

(3) Nếu Tổ Thẩm phán phụ trách tiến hành thủ tục phá sản thì thêm chữ
"Tổ" trước hai chữ "Thẩm phán".

(4) Ghi họ, tên Thẩm phán; nếu Tổ Thẩm phán phụ trách tiến hành thủ tục
phá sản thì ghi họ, tên Thẩm phán là Tổ trưởng, sau đó gạch ngang và ghi hai
chữ "Tổ trưởng" (ví dụ: Ông Lê Hải Nam - Tổ trưởng); tiếp đó ghi họ, tên hai
Thẩm phán còn lại.

(5) Nếu ra quyết định mở thủ tục thanh lý tài sản thuộc trường hợp quy
định tại điều nào thì ghi điều đó của Luật phá sản (ví dụ: nếu ra quyết định mở
thủ tục thanh lý tài sản trong trường hợp đặc biệt thì ghi Điều 78 của Luật phá
sản).
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(6), (7) và (9), (10) Ghi đầy đủ tên và địa chỉ của doanh nghiệp, hợp tác xã
bị mở thủ tục thanh lý tài sản.

(8) Nếu ra quyết định mở thủ tục thanh lý tài sản thuộc trường hợp nào thì
ghi theo quy định tại Điều luật đó của Luật phá sản.

Ví dụ 1: Nếu thuộc trường hợp quy định tại Điều 78 của Luật phá sản thì
ghi: "Xét thấy (tên doanh nghiệp, hợp tác xã) hoạt động kinh doanh bị thua lỗ đã
được Nhà nước áp dụng biện pháp đặc biệt để phục hồi hoạt động kinh doanh,
nhưng vẫn không phục hồi được và không thanh toán được các khoản nợ đến
hạn khi chủ nợ có yêu cầu".

Ví dụ 2: Nếu thuộc trường hợp quy định tại khoản 1 Điều 80 của Luật phá
sản thì ghi: "Xét thấy sau khi Hội nghị chủ nợ lần thứ nhất thông qua Nghị quyết
đồng ý với dự kiến các giải pháp tổ chức lại hoạt động kinh doanh, kế hoạch
thanh toán nợ cho các chủ nợ và yêu cầu (tên doanh nghiệp, hợp tác xã) phải xây
dựng phương án phục hồi hoạt động kinh doanh, nhưng (tên doanh nghiệp, hợp
tác xã) không xây dựng được phương án phục hồi hoạt động kinh doanh trong
thời hạn quy định tại khoản 1 Điều 68 của Luật phá sản".

(11), (12), (14) và (15) Ghi đầy đủ tên của doanh nghiệp, hợp tác xã.

(13) Tuỳ doanh nghiệp, hợp tác xã bị mở thủ tục thanh lý thuộc loại hình
nào thì ghi đối tượng tương ứng quy định tại khoản 2 Điều 37 của Luật phá sản.

(16) Nếu một Thẩm phán phụ trách tiến hành thủ tục phá sản thì ghi "Thẩm
phán"; nếu Tổ Thẩm phán phụ trách tiến hành thủ tục phá sản, thì ghi: 

"TM. Tổ Thẩm phán

Tổ trưởng"
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MẪU SỐ 08

(Ban hành kèm theo Nghị quyết số 03/2005/NQ-HĐTP ngày 28 tháng 4 năm
2005 của Hội đồng Thẩm phán Toà án nhân dân tối cao)

TOÀ ÁN NHÂN

DÂN..........(1)

__________________

Số:....../......./QĐ-TBPS(2)

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

......, ngày...... tháng....... năm....

QUYẾT ĐỊNH TUYÊN BỐ PHÁ SẢN

TOÀ ÁN NHÂN DÂN.............................. 

Thẩm phán phụ trách tiến hành thủ tục phá sản:(3)

Ông (Bà).......................................................................................................(4)

Căn cứ vào Điều 8 và Điều......... (5) của Luật phá sản;

Căn  cứ  vào  Quyết  định  mở  thủ  tục  phá  sản  số......../......../QĐ-MTTPS
ngày........ tháng........ năm............

Đối với:......................................................................................................(6)

Địa chỉ:.......................................................................................................(7)

Xét thấy......................................................................................................(8)

QUYẾT ĐỊNH:

1. Tuyên bố...................................................................................................(9)

Địa  chỉ........................................................................................................(10)

bị phá sản.

2. Trong thời hạn hai mươi ngày, kể từ ngày cuối cùng đăng báo về quyết
định tuyên bố phá sản,.......................................................................................,(11)

các chủ nợ, những người mắc nợ của.................................................................(12) 
có quyền khiếu nại, Viện kiểm sát nhân dân cùng cấp có quyền kháng nghị quyết
định này.
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3. Cấm.........................................................................................................(13) 

Nơi nhận:
(Ghi những nơi mà Toà án phải giao hoặc 
gửi và thông báo theo quyết định tại khoản 1 
Điều 89 của Luật phá sản và lưu hồ sơ.

TOÀ ÁN NHÂN DÂN....................

..............................................(14)

Hướng dẫn sử dụng mẫu số 08

(1) Ghi tên Toà án có thẩm quyền tiến hành thủ tục phá sản; nếu Toà án tiến
hành thủ tục phá sản là Toà án nhân dân cấp huyện thì cần ghi tên tỉnh, thành
phố trực thuộc trung ương (ví dụ: Toà án nhân dân quận Hoàn Kiếm, thành phố
Hà Nội).

(2) Ô thứ nhất ghi số, ô thứ hai ghi năm ra quyết định tuyên bố phá sản (ví
dụ: Số: 02/2005/QĐ-TBPS).

(3) Nếu Tổ Thẩm phán phụ trách tiến hành thủ tục phá sản thì thêm chữ
"Tổ" trước hai chữ "Thẩm phán".

(4) Ghi họ, tên Thẩm phán; nếu Tổ Thẩm phán phụ trách tiến hành thủ tục
phá sản thì ghi họ, tên Thẩm phán là Tổ trưởng, sau đó gạch ngang và ghi hai
chữ "Tổ trưởng" (ví dụ: Bà Trần Thị Thoa - Tổ trưởng); tiếp đó ghi họ, tên hai
Thẩm phán còn lại.

(5) Nếu ra quyết định tuyên bố phá sản thuộc trường hợp quy định tại điều
nào thì ghi điều đó của Luật phá sản (Điều 86 hoặc Điều 87).

(6), (7) và (9), (10) Ghi đầy đủ tên và địa chỉ của doanh nghiệp, hợp tác xã
bị phá sản.

(8) Nếu ra quyết định tuyên bố phá sản theo quy định tại Điều 86 của Luật
phá sản thì ghi: "Xét thấy (tên của doanh nghiệp, hợp tác xã) không còn tài sản
để thực hiện phương án phân chia tài sản" (nếu thuộc trường hợp quy định tại
khoản 1 Điều 85 của Luật phá sản) hoặc "Xét thấy (tên của doanh nghiệp, hợp
tác xã) đã thực hiện xong phương án phân chia tài sản" (nếu thuộc trường hợp
quy định tại khoản 2 Điều 85 của Luật phá sản).

Nếu ra quyết định tuyên bố phá sản theo quy định tại Điều 87 của Luật phá
sản, thì ghi căn cứ tương ứng quy định tại khoản 1 hoặc khoản 2 Điều 87 của
Luật phá sản.

(11) và (12) Ghi đầy đủ tên của doanh nghiệp, hợp tác xã.

(13) Đối với những người quy định tại khoản 1 Điều 94 của Luật phá sản,
thì ghi họ, tên và nội dung cấm theo đúng quy định tại khoản 1 này. Đối với
những người quy định tại khoản 2 Điều 94 của Luật phá sản, thì ghi họ, tên và
nội dung cấm theo quy định tại khoản 2 này. Về thời hạn cấm, thì tuỳ từng
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trường hợp cụ thể, trách nhiệm của từng cá nhân cụ thể mà ấn định thời hạn từ
một năm đến ba năm, kể từ ngày doanh nghiệp, hợp tác xã bị tuyên bố phá sản.

Lưu ý: Nếu doanh nghiệp, hợp tác xã bị tuyên bố phá sản vì lý do bất khả
kháng thì không được cấm đảm nhiệm chức vụ sau khi doanh nghiệp, hợp tác xã
bị tuyên bố phá sản.

(14) Nếu một Thẩm phán phụ trách tiến hành thủ tục phá sản thì ghi "Thẩm
phán"; nếu Tổ Thẩm phán phụ trách tiến hành thủ tục phá sản, thì ghi: 

"TM. Tổ Thẩm phán

Tổ trưởng"
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TÒA ÁN NHÂN DÂN
TỐI CAO

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc

Số: 04/2005/NQ-HĐTP Hà Nội, ngày 17 tháng 9 năm 2005

NGHỊ QUYẾT
Hướng dẫn thi hành một số quy định của Bộ luật tố tụng dân

 sự về "Chứng minh và chứng cứ"

HỘI ĐỒNG THẨM PHÁN TÒA ÁN NHÂN DÂN TỐI CAO

Căn cứ vào Luật tổ chức Tòa án nhân dân;

Để thi hành đúng và thống nhất các quy định của Bộ luật tố tụng dân sự
(sau đây viết tắt là BLTTDS) về “Chứng minh và chứng cứ”;

Sau khi có ý kiến thống nhất của Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối
cao và Bộ trưởng Bộ Tư pháp;

QUYẾT NGHỊ:

I. CUNG CẤP CHỨNG CỨ

1. Theo quy định tại khoản 1 Điều 6 của BLTTDS thì về nguyên tắc chung,
cung cấp chứng cứ và chứng minh cho yêu cầu của mình là có căn cứ và hợp
pháp vừa là quyền, vừa là nghĩa vụ của đương sự, của cá nhân, cơ quan, tổ chức
khởi kiện, yêu cầu để bảo vệ quyền lợi ích hợp pháp của người khác. Tuy nhiên
theo quy định tại Điều 79 của BLTTDS, khi có yêu cầu Tòa án bảo vệ quyền, lợi
ích hợp pháp của mình hoặc phản đối yêu cầu của người khác đối với mình hoặc
bảo vệ lợi ích công cộng, lợi ích của Nhà nước hoặc bảo vệ quyền và lợi ích hợp
pháp của người khác, thì đương sự, cá nhân, cơ quan, tổ chức khởi kiện, yêu cầu
có nghĩa vụ phải đưa ra chứng cứ để chứng minh cho yêu cầu của mình là có căn
cứ và hợp pháp.

2. Việc cung cấp chứng cứ và chứng minh cho yêu cầu của mình là có căn
cứ và hợp pháp được hướng dẫn tại mục 1 Phần I của Nghị quyết này có thể
được thực hiện trong quá trình Tòa án giải quyết vụ việc dân sự.

3. Trong quá trình giải quyết vụ việc dân sự, Tòa án phải giải thích cho
đương sự biết, nếu đương sự có nghĩa vụ đưa ra chứng cứ để chứng minh mà
không đưa ra được chứng cứ hoặc không đưa ra đủ chứng cứ, thì Tòa án tiến
hành giải quyết vụ việc dân sự theo thủ tục chung. Tòa án căn cứ vào tài liệu,
chứng cứ đã thu thập được có trong hồ sơ vụ việc dân sự và nếu vụ việc dân sự
được xét xử, giải quyết tại phiên tòa, phiên họp thì Tòa án chỉ căn cứ vào tài
liệu, chứng cứ đã được kiểm tra, xem xét tại phiên tòa, phiên họp, kết quả việc
hỏi tại phiên tòa, phiên họp, xem xét đầy đủ ý kiến của người tham gia tố tụng,
Kiểm sát viên để quyết định. Đương sự phải chịu hậu quả của việc không chứng
minh được hoặc chứng minh không đầy đủ.
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4. Trong quá trình giải quyết vụ việc dân sự, nếu thấy chứng cứ mà đương
sự giao nộp chưa đủ cơ sở để giải quyết, thì Tòa án yêu cầu đương sự giao nộp
bổ sung chứng cứ theo quy định tại khoản 1 Điều 85 của BLTTDS. Khi yêu cầu
đương sự giao nộp bổ sung chứng cứ, Tòa án cần phải nêu cụ thể chứng cứ cần
giao nộp bổ sung.

Ví dụ 1: Trong vụ án ly hôn Tòa án phải giải quyết yêu cầu nuôi con chưa
thành niên. Nếu đương sự chưa nộp cho Tòa án giấy khai sinh (hoặc bản sao
giấy khai sinh) của con chưa thành niên, thì Thẩm phán yêu cầu đương sự nộp
bổ sung giấy khai sinh (hoặc bản sao giấy khai sinh) để làm căn cứ cho việc giao
con cho người mẹ hay người cha trông nôm, nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục và
quyết định mức cấp dưỡng nuôi con.

Ví dụ 2: Trong vụ án tranh chấp về hợp đồng vận chuyển hàng hóa mà theo
đơn khởi kiện thì ngoài hợp đồng còn có phụ lục hợp đồng, nhưng nguyên đơn
mới nộp cho Tòa án bản hợp đồng, thì Thẩm phán yêu cầu nguyên đơn nộp bổ
sung bản phụ lục hợp  đồng đó, để có cơ sở  giải quyết tranh chấp.

5. Trong quá trình giải quyết vụ việc dân sự, Tòa án cần giải thích cho
đương sự biết quy định tại Điều 7 của BLTTDS về trách nhiệm cung cấp chứng
cứ của cá nhân, cơ quan, tổ chức có thẩm quyền. Khi biết chứng cứ đang do cá
nhân, cơ quan, tổ chức lưu giữ, quản lý,  thì căn cứ vào quy định tại Điều này,
đương sự có quyền yêu cầu cá nhân, cơ quan, tổ chức cung cấp chứng cứ. Nếu
cá nhân, cơ quan, tổ chức không cung cấp được chứng cứ cho đương sự, thì phải
thông báo bằng văn bản có ghi rõ lý do của việc không cung cấp được chứng cứ
cho đương sự biết để họ chứng minh với Tòa án là họ đã thu nhập chứng cứ
nhưng không có kết quả và yêu cầu Tòa án thu nhập chứng cứ.

II. XÁC ĐỊNH CHỨNG CỨ

1. Theo quy định tại Điều 81 của BLTTDS, thì một trong những điều kiện
của chứng cứ là phải được đương sự và cá nhân, cơ quan, tổ chức khác giao nộp
cho Tòa án hoặc do Tòa án thu thập được theo trình tự, thủ tục do BLTTDS quy
định; do đó, việc giao nộp chứng cứ và việc thu thập chứng cứ phải thực hiện
theo đúng quy định tại các điều luật tương ứng của BLTTDS và hướng dẫn tại
Nghị quyết này.

2. Để được coi là chứng cứ quy định tại Điều 81 của BLTTDS, thì việc xác
định chứng cứ từ từng loại nguồn chứng cứ cụ thể như sau:

2.1. Các tài liệu đọc được nội dung phải là bản chính hoặc bản sao có công
chứng, chứng thực hợp pháp do cơ quan, tổ chức có thẩm quyền cung cấp, xác
nhận. Bản chính có thể là bản gốc hoặc bản được dùng làm cơ sở lập ra các bản
sao.

2.2. Các tài liệu nghe được, nhìn được phải được xuất trình kèm theo văn
bản xác nhận xuất xứ của tài liệu đó hoặc văn bản về sự  việc liên quan tới việc
thu âm, thu hình đó. Các tài liệu này có thể là băng ghi âm, đĩa ghi âm, bằng ghi
hình, đĩa ghi hình, phim, ảnh… Nếu đương sự không xuất trình các văn bản nêu
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trên, thì tài liệu nghe được, nhìn được mà đương sự giao nộp không được coi là
chứng cứ.

Ví dụ 1: Trong vụ tai nạn giao thông, người bị hại hoặc người đại diện hợp
pháp của người bị hại được một người cung cấp bằng ghi hình về hiện trường vụ
tai nạn giao thông. Trong trường hợp này cùng với việc giao nộp băng ghi hình
đó, người bị hại hoặc người đại diện hợp pháp của người bị hại phải  xuất trình
cho Tòa án bản xác nhận của người đã cung cấp cho mình về xuất xứ của băng
ghi hình đó.

Ví dụ 2: Ông A cho ông B vay năm triệu đồng với thời hạn 12 tháng. Việc
vay tài sản không lập thành văn bản, nhưng được ông A ghi âm lại toàn bộ nội
dung thỏa thuận về việc vay tài sản, việc giao nhận tiền và thời điểm thanh toán
nợ giữa ông A và ông B để làm bằng chứng cho việc vay tài sản của ông B. Đến
hạn trả nợ ông B không trả số tiền đó cho ông A. Ông A khởi kiện ông B ra Tòa
án. Trong trường hợp này cùng với việc giao nộp băng ghi âm, ông A phải gửi
văn bản trình bày về việc liên quan tới việc thu âm đó.

2.3 Vật chứng phải là hiện vật gốc liên quan đến vụ việc dân sự; nếu không
phải là hiện vật gốc hoặc không liên quan đến vụ việc thì không phải là chứng
cứ trong  vụ việc dân sự đó.

2.4 Lời khai của đương sự, lời khai của người làm chứng nếu được ghi âm
bằng văn bản, băng ghi âm, đĩa ghi âm, băng ghi hình, đĩa ghi hình và được xuất
trình theo đúng thủ tục quy định tại khoản 2 Điều 83 của BLTTDS và hướng dẫn
tại tiểu mục 2.2 mục 2 này hoặc khai bằng lời tại phiên tòa.

2.5 Kết luận giám định, nếu việc giám định đó được tiến hành theo đúng
thủ tục quy định tại Pháp lệnh giám định tư pháp và Nghị định số 67/2005/NĐ-
CP ngày 19-5-2005 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của
Pháp lệnh Giám định tư pháp và hướng dẫn tại mục 6 Phần IV của Nghị quyết
này.

2.6 Biên bản ghi kết quả thẩm định tại chỗ, nếu việc thẩm định tại chỗ được
tiến hành theo đúng thủ tục quy định tại Điều 89 của BLTTDS và hướng dẫn tại
mục 5 Phần IV của Nghị quyết này.

2.7 Tập quán nếu được cộng đồng nơi có tập quán đó thừa nhận.

a) Cộng đồng là tập thể những người cùng sống, có những điểm giống
nhau, gắn bó thành một khối trong sinh hoạt xã hội tại nơi có tập quán;

b) Tập quán là thói quen đã thành nếp trong đời sống xã hội, trong sản xuất
và sinh hoạt thường ngày, được cộng đồng nơi có tập quán đó thừa nhận và làm
theo như một quy ước chung của cộng đồng;

c) Tập quán thương mại là thói quen được thừa nhận rộng rãi trong hoạt
động thương mại trên một vùng, miền hoặc một lĩnh vực thương mại, có nội
dung rõ ràng được các bên thừa nhận để xác định quyền và nghĩa vụ của các bên
trong hoạt động thương mại;
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d) Tập quán thương mại quốc tế là thông lệ, cách làm lặp đi, lặp lại nhiều
lần trong buôn bán quốc tế và được các tổ chức quốc tế có liên quan thừa nhận;

đ) Chỉ chấp nhận tập quán không trái pháp luật, đạo đức xã hội. Đối với
những vấn đề mà đương sự việc dẫn tập quán nhưng đã có văn bản quy phạm
pháp luật quy định, thì Tòa án phải áp dụng quy định của văn bản quy phạm
pháp luật đó để giải quyết mà không áp dụng tập quán.

Ví dụ: Trong một số đồng bào dân tộc thiểu số có tập quán khi người mẹ
chết chỉ các con gái có quyền, còn các con trai không có quyền hưởng phần di
sản của người mẹ quá cố để lại. Trong vụ tranh chấp di sản thừa kế do người mẹ
để lại, nếu người con gái viện dẫn tập quán đó để bác bỏ quyền thừa kế của các
thừa kế là con trai, thì tập quán này không được chấp nhận. Vì đây là tập quán
lạc hậu về hôn nhân và gia đình cần vận động xóa bỏ theo quy định tại phụ lục B
“Danh mục phong tục, tập quán lạc hậu về hôn nhân và gia đình của các dân tộc
bị nghiêm cấm áp dụng hoặc cần vận động xóa bỏ” ban hành kèm theo Nghị
định số 32/2002/NĐ-CP ngày 27-3-2002 của Chính phủ quy định việc áp dụng
Luật hôn nhân và gia đình năm 2000 đối với các dân tộc thiểu số.

2.8. Kết quả định giá tài sản, nếu việc định giá tài sản được tiến hành theo
đúng thủ tục quy định tại Điều 92 của BLTTDS và hướng dẫn tại mục 7 Phần IV
của Nghị quyết này.

3. Đương sự giao nộp cho Tòa án chứng cứ bằng tiếng dân tộc thiểu số,
tiếng nước ngoài phải kèm theo bản dịch sang tiếng Việt,  được công chứng,
chứng thực hợp pháp. Trong trường hợp đương sự chưa dịch chứng cứ đó sang
tiếng Việt hoặc đã dịch sang tiếng Việt nhưng bản dịch chưa được công chứng,
chứng thực hợp pháp, thì Tòa án không nhận chứng cứ đó. Tòa án giải thích cho
đương sự biết là họ phải tiến hành việc dịch chứng cứ sang tiếng Việt và làm thủ
tục công chứng, chứng thực theo quy định của pháp luật  về công chức, chứng
thực.

III. GIAO NHẬN CHỨNG CỨ

1. Theo quy định tại Điều 166 và Điều 312 của BLTTDS, người khởi kiện
vụ án hoặc người yêu cầu Tòa án giải quyết việc dân sự gửi đơn khởi kiện, đơn
yêu cầu và tài liệu, chứng cứ kèm theo đến Tòa án có thẩm quyền giải quyết vụ
việc dân sự bằng các phương thức nộp trực tiếp tại Tòa án hoặc gửi đến Tòa án
qua bưu điện. Việc giao nhận chứng cứ trong trừng trường hợp cụ thể được thực
hiện như sau:

1.1. Trong trường hợp người khởi kiện, người yêu cầu giao nộp trực tiếp
đơn khởi kiện, đơn yêu cầu và chứng cứ kèm theo tại Tòa án, thì cán bộ bộ phận
chuyên môn, nghiệp vụ của Tòa án được Chánh án Tòa án phân công nhận được
đơn chịu trách nhiệm nhận đơn và chứng cứ kèm theo đó. Cán bộ Tòa án phải
ghi việc nhận đơn và chứng cứ kèm theo vào sổ nhận đơn, đồng thời phải tiến
hành lập biên bản về việc giao nhận chứng cứ theo quy định tại khoản 2 Điều 84
của BLTTDS.
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1.2. Trong trường hợp người khởi kiện, người yêu cầu gửi đơn khởi kiện,
đơn yêu cầu kèm theo chứng cứ qua bưu điện, thì cán bộ Tòa án phải ghi vào sổ
nhận đơn, phải đối chiếu chứng cứ theo danh mục chứng cứ gửi kèm theo đơn
khởi kiện hoặc ghi trong đơn khởi kiện để ghi vào sổ nhận chứng cứ đó; nếu
thấy chứng cứ nào còn thiếu hoặc không đầy đủ so với danh mục thì phải thông
báo ngay cho họ biết để họ giao nộp bổ sung.

2. Sau khi Tòa án thụ lý vụ việc dân sự, nếu đương sự giao nộp chứng cứ
cho Tòa án, thì Thẩm phán được Chánh án Tòa án phân công giải quyết vụ việc
dân sự hoặc Thư ký Tòa án hoặc cán bộ của Tòa án được Chánh án phân công
thực hiện việc giao nhận chứng cứ do đương sự giao nộp theo hướng dẫn tại
mục 1 Phần III của Nghị quyết này.

3. Trong trường hợp đương sự giao nộp chứng cứ tại phiên tòa, phiên họp,
thì Thư ký Tòa án thực hiện việc giao nhận chứng cứ. Nếu việc giao nhận chứng
cứ trước khi mở phiên tòa, phiên họp, thì Thư ký Tòa án phải lập biên bản về
việc giao nhận chứng cứ theo quy định tại khoản 2 Điều 84 của BLTTDS. Nếu
việc giao nhận chứng cứ trong quá trình xét xử hoặc quá trình phiên họp, thì ghi
vào biên bản phiên tòa, biên bản phiên họp.

4. Biên bản về việc giao nhận chứng cứ phải được người có thẩm quyền
của Tòa án theo quy định của pháp luật tố tụng hoặc theo hướng dẫn trong Nghị
quyết này ký tên, xác nhận và đóng dấu của Tòa án.

IV. THU THẬP CHỨNG CỨ

1.  Tòa  án  chỉ  tiến  hành  thu  thập  chứng  cứ  trong  các  trường  hợp  do
BLTTDS quy định; cụ thể như sau:

1.1. Chỉ khi đương sự có yêu cầu, thì Tòa án mới tiến hành một hoặc một
số biện pháp thu thập chứng cứ sau đây:  

a) Ghi lời khai của đương sự trong trường hợp đương sự không thể tự viết
được (khoản 1 Điều 86 của BLTTDS);

b) Lấy lời khai của người làm chứng (khoản 1 Điều 87 của BLTTDS);

c) Đối chất (khoản 1 Điều 88 của BLTTDS);

d) Xem xét, thẩm định tại chỗ (khoản 1 Điều 89 của BLTTDS);

đ) Trưng cầu giám định, giám định bổ sung, giám định lại (Điều 90 của
BLTTDS);

e) Trưng cầu giám định chứng cứ bị tố các là giả mạo (khoản 1 Điều 91 của
BLTTDS);

g) Định giá tài sản (điểm a khoản 1 Điều 92 của BLTTDS);

h) Ủy thác thu thập chứng cư (Điều 93 của BLTTDS);

i) Thu thập chứng cứ do cá nhân, cơ quan, tổ chức đang quản lý, lưu giữ
trong trường hợp đương sự đã áp dụng các biện pháp cần thiết để thu thập chứng
cứ mà vẫn không thể tự mình thu thập được (khoản 1 Điều 94 của BLTTDS).
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1.2. Tòa án chỉ có thể tự mình tiến hành một hoặc một số biện pháp thu
thập chứng cứ sau đây:

a) Lấy lời khai của người làm chứng khi xét thấy cần thiết (khoản 1 Điều
87 của BLTTDS);

b) Đối chất khi xét thấy có sự mâu thuẫn trong lời khai của các đương sự,
người làm chứng (khoản 1 Điều 88 của BLTTDS);

c) Định giá tài sản trong trường hợp các bên thỏa thuận mức giá thấp nhằm
mục đích trốn thuế hoặc giảm mức đóng án phí (điểm b khoản 1 Điều 92 của
BLTTDS).

1.3. Đương sự có yêu cầu Tòa án tiến hành một hoặc một số biện pháp để
thu thập chứng cứ phải được thể hiện bằng văn bản (có thể làm bằng văn bản
riêng, có thể ghi trong bản khai, có thể ghi trong biên bản ghi lời khai, biên bản
đối chất). Trong trường hợp đương sự trực tiếp đến Tòa án yêu cầu thì phải lập
biên bản ghi rõ yêu cầu của đương sự. Trường hợp yêu cầu Tòa án tiến hành thu
thập chứng cứ bằng biện pháp yêu cầu cá nhân,  cơ quan, tổ chức cung cấp
chứng cứ (Điều 94 của BLTTDS) thì phải làm đơn yêu cầu.

1.4. Khi đương sự có yêu cầu Tòa án tiến hành thu thập chứng cứ, Tòa án
cần phải giải thích cho đương sự biết về nghĩa vụ nộp tiền tạm ứng chi phí tương
ứng (chi phí giám định, tiền tạm ứng chi phí định giá…). Tòa án chỉ tiến hành
thu thập chứng cứ khi đương sự đã nộp tiền tạm ứng chi phí tương ứng, nếu
thuộc trường hợp họ phải nộp tiền tạm ứng chi phí tương ứng.

1.5. Tòa án chỉ tiến hành biện pháp để thu thập chứng cứ mà đương sự có
yêu cầu, trừ các trường hợp được hướng dẫn tại tiểu mục 1.2 Mục 1 này.

2. Lấy lời khai của đương sự (Điều 86 của BLTTDS)

2.1. Khi đương sự chưa có bản khai hoặc nội dung của bản khai chưa đầy
đủ, thì Thẩm phán yêu cầu đương sự phải tự viết bản khai hoặc bản khai bổ sung
và ký tên của mình. Chỉ trong trường hợp đương sự không thể tự viết được, thì
Thẩm phán tự mình hoặc Thư ký Tòa án ghi lại lời khai của đương sự vào biên
bản. Biên bản ghi lời khai của đương sự phải làm đúng quy định tại khoản 2
Điều 86 của BLTTDS.

2.2. Việc lấy lời khai của đương sự phải do Thẩm phán tiến hành. Thư ký
Tòa án chỉ  có thể giúp Thẩm phán ghi lời khai của đương sự vào biên bản.
Thẩm phán lấy lời khai của đương sự tại trụ sở Tòa án. Chỉ trong những trường
hợp đương sự không thể đến Tòa án được vì những lý do khách quan, chính
đáng (đang bị tạm giam, đang chấp hành hình phạt tù, bị ốm đau, bệnh tật…), thì
Thẩm phán có thể lấy lời khai của đương sự ngoài trụ sở Tòa án.

Việc lấy lời khai của đương sự ngoài trụ sở Tòa án phải bảo đảm đúng quy
định của pháp luật, quy định đối với cán bộ, công chức của ngành Tòa án nhân
dân và bảo đảm khách quan (ví dụ: lấy lời khai của đương sự đang bị tạm giam
phải được thực hiện tại Trại tạm giam theo bố trí của Ban Giám thi Trại tạm
giam; lấy lời khai của đương sự bị ốm đau nhưng không đi điều trị tại cơ sở y tế
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phải thực hiện tại nơi họ đang điều trị và nếu xét thấy cần thiết thì mời người
chứng kiến…).

2.3.  Đối  với  đương sự  quy  định  tại  khoản  4  và  khoản  5  Điều  57  của
BLTTDS, thì việc bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của những người này tại
Tòa án do người đại diện hợp pháp của họ thực hiện. Trong trường hợp lấy lời
khai của họ thì phải có mặt người đại diện hợp pháp của họ phải ký tên hoặc
điểm chỉ xác nhận  vào biên bản ghi lời khai.

3. Lấy lời khai của người làm chứng (Điều 87 của BLTTDS)

3.1. Khi đương sự có yêu cầu bằng văn bản lấy lời khai của người làm
chứng, thì Tòa án tiến hành lấy lời khai của người làm chứng đó. Khi xét thấy
cần thiết tuy đương sự không có yêu cầu, Thẩm phán có thể tiến hành lấy lời
khai của người làm chứng. Được coi là “cần thiết” nếu việc lấy lời khai của
người làm chứng bảo đảm cho việc giải quyết vụ việc dân sự được toàn diện,
chính xác, công minh, đúng pháp luật.

3.2 Thẩm phán tiến hành lấy lời khai của người làm chứng tại trụ sở Tòa án
hoặc ngoài trụ sở Tòa án và được thực hiện như việc lấy lời khai của đương sự
quy định tại khoản 2 Điều 86 của BLTTDS và hướng dẫn tại mục 2 Phần IV của
Nghị quyết này.

4. Đối chất (Điều 88 của BLTTDS)

4.1. Khi đương sự có yêu cầu hoặc khi xét thấy có sự mâu thuẫn trong lời
khai của các đương sự, người làm chứng, Thẩm phán tiến hành đối chất giữa các
đương sự với nhau, giữa đương sự với người làm chứng hoặc giữa những người
làm chứng với nhau theo thứ tự hợp lý (tuỳ từng trường hợp cụ thể mà tiến hành
đối chất về từng vấn đề một hoặc để từng người trình bày về các vấn đề cần đối
chất theo thứ tự).

4.2. Thẩm phán tự mình hoặc Thư ký Tòa án ghi biên bản đối chất. Biên
bản phải có chữ ký của những người tham gia đối chất, Thẩm phán tiến hành đối
chất, Thư ký Tòa án ghi biên bản đối chất và đóng dấu của Tòa án.

5. Xem xét, thẩm định tại chỗ (Điều 89 của BLTTDS)

5.1. Khi đương sự có yêu cầu xem xét, thẩm định tại chỗ và xét thấy có căn
cứ, thì Thẩm phán ra quyết định tiến hành xem xét, thẩm định tại chỗ.

5.2. Quyết định xem xét, thẩm định tại chỗ phải có các nội dung chính sau
đây:

a) Ngày, tháng, năm ra quyết định và trên Tòa án ra quyết định;

b) Đối tượng và những vấn đề cần xem xét, thẩm định tại chỗ;

c) Thời gian, địa điểm tiến hành việc xem xét, thẩm định tại chỗ.

5.3. Quyết định xem xét, thẩm định tại chỗ phải được gửi cho Ủy ban nhân
dân cấp xã hoặc cơ quan, tổ chức nơi có đối tượng cần xem xét, thẩm định kèm
theo văn bản đề nghị Ủy ban nhân dân hoặc cơ quan, tổ chức cử đại diện tham
gia việc xem xét, thẩm định tại chỗ. Vào ngày, giờ đã định trong quyết định xem
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xét, thẩm định tại chỗ, nếu chưa có đại diện của Ủy ban nhân dân hoặc cơ quan,
tổ chức, thì Thẩm phán phải liên hệ để họ có mặt. Trong trường hợp vắng mặt
đại diện của Ủy ban nhân dân hoặc cơ quan, tổ chức, thì Thẩm phán hoãn việc
xem xét, thẩm định tại chỗ.

5.4. Quyết định xem xét, thẩm định tại chỗ phải được giao hoặc gửi cho
đương sự để họ biết và chứng kiến việc xem xét, thẩm định tại chỗ vẫn được tiến
hành theo thủ tục chung.

5.5. Nếu có người nào cản trở Tòa án tiến hành việc xem xét, thẩm định tại
chỗ, thì Thẩm phán yêu cầu đại diện Ủy ban nhân dân hoặc cơ quan, tổ chức có
biện pháp can thiệp, hỗ trợ kịp thời để thực hiện việc xem xét, thẩm định tại chỗ.
Trong trường hợp cần thiết Thẩm phán yêu cầu lực lượng Cảnh sát bảo vệ và hỗ
trợ tư pháp thuộc Công an nhân dân có thẩm quyền để có các biện pháp can
thiệp, hỗ trợ, theo quy định tại Thông tư số 15/2003/TT-BCA (V19) ngày 10-9-
2003 của Bộ Công an “Hướng dẫn hoạt động hỗ trợ tư pháp của lực lượng Cảnh
sát bảo vệ và hỗ trợ tư pháp thuộc Công an nhân dân”. Thẩm phán phải lập biên
bản về việc đương sự cản trở việc xem xét, thẩm định tại chỗ và lưu vào hồ sơ
vụ án.

5.6. Thẩm phán tự mình hoặc Thư ký Tòa án ghi biên bản xem xét,  thẩm
định  tại  chỗ.  Biên  bản  phải  làm  đúng  quy  định  tại  khoản  2  Điều  89  của
BLTTDS.

6. Trưng cầu giám định (Điều 90 của BLTTDS)

6.1. Sự thỏa thuận lựa chọn hoặc yêu cầu Tòa án trưng cầu giám định phải
được thực hiện bằng văn bản (có thể làm bằng văn bản riêng, có thể ghi trong
bản khai, có thể ghi trong biên bản ghi lời khai, biên bản đối chất).

6.2. Thẩm phán phải căn cứ vào Điều 90 của BLTTDS, Pháp lệnh giám
định tư pháp, Nghị định số 67/2005/NĐ-CP ngày 19/5/2005 của Chính phủ quy
định chi tiết thi hành một số điều của Pháp lệnh giám định tư pháp để ra quyết
định trưng cầu giám định. Quyết định trưng cầu giám định phải có nội dung
chính sau đây:

a) Ngày, tháng, năm ra quyết định và tên Tòa án ra quyết định;

b) Tên, địa chỉ của tổ chức giám định nếu Tòa án trưng cầu tổ chức giám
định hoặc họ, tên, địa chỉ của người giám định viên được trưng cầu giám định
nếu Tòa án trưng cầu người đó tiến hành giám định;

c) Nguồn gốc và đặc điểm của đối tượng giám định;

d) Tên các tài liệu có liên quan hoặc mẫu so sanh gửi kèm theo;

đ) Những vấn đề cần giám định;

e) Các yêu cầu cụ thể cần có kết luận giám định;

g) Thời hạn trả kết luận giám định;

6.3. Quyết định trưng cầu giám định phải được gửi cho các đương sự, tổ
chức giám định tư pháp, giám định viên.
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7. Định giá tài sản (Điều 92 của BLTTDS)

7.1. Tòa án ra quyết định định giá tài sản đang tranh chấp trong các trường
hợp sau đây:

a) Theo yêu cầu của một hoặc các bên đương sự vì lý do các bên không
thỏa thuận được về giá của tài sản đang tranh chấp;

b) Các bên đương sự thỏa thuận về giá của tài sản đang tranh chấp, nhưng
có căn cứ rõ ràng chứng minh rằng mức giá mà các bên đương sự thỏa thuận
thấp hơn giá thị trường tại địa phương nơi có tài sản đang tranh chấp hoặc thấp
hơn khung giá do cơ quan nhà nước có thẩm quyền quy định đối với tài sản
cùng loại, nhằm mục đích trốn thuế hoặc giảm mức đóng án phí.

Trong trường hợp Tòa án cấp phúc thẩm, Tòa án cấp giám đốc thẩm, tái
thẩm hủy bản án sơ thẩm để xét xử sơ thẩm lại thì việc định giá tài sản lại chỉ
được thực hiện khi một hoặc các bên đương sự có yêu cầu. Việc định giá tài sản
lại được thực hiện theo thủ tục chung.

7.2. Tòa án phải xem xét tài sản cần định giá là loại tài sản nào, có liên
quan đến cơ quan chuyên môn nào, Hội đồng định giá cần phải có  bao nhiêu
thành viên và trong trường hợp cụ thể này cần cử đại diện của cơ quan nào làm
Chủ tịch Hội đồng định giá. Trên cơ sở đó, Tòa án có công văn gửi cho các cơ
quan chuyên môn đề nghị cử cán bộ làm Chủ tịch và ủy viên Hội đồng định giá.
Trong công văn cần nêu rõ tài sản cần định giá, yêu cầu cụ thể đối với Chủ tịch,
ủy viên Hội đồng định giá và thời hạn cơ quan chuyên môn có công văn trả lời
cho Tòa án biết việc cử người tham gia Hội đồng định giá.

7.3. Sau khi nhận được các công văn trả lời của các cơ quan chuyên môn về
việc cử người làm Chủ tịch và ủy viên Hội đồng định giá, Thẩm phán phải kiểm
tra những người được cử có đáp ứng các yêu cầu cụ thể mà Tòa án nêu trong
công văn hay chưa, có ai trong số họ là người thân thích với đương sự trong vụ
án hay không. Nếu có người chưa đáp ứng các yêu cầu cụ thể hay là người thân
thích với đương sự trong vụ án thì đề nghị cơ quan chuyên môn đã cử người đó
cử người khác thay thế.

7.4. Căn cứ vào Điều 92 của BLTTDS, Thẩm phán ra quyết định định giá.
Quyết định định giá phải có các nội dung chính sau đây:

a) Ngày, tháng, năm ra quyết định và tên của Tòa án ra quyết định;

b) Tài sản cần định giá;

c) Họ, tên, cơ quan công tác của Chủ tịch và các thành viên Hội đồng định
giá;

d) Nhiệm vụ của Hội đồng định giá;

đ) Thời gian, địa điểm tiến hành định giá.

Để việc định giá tiến hành đúng thời gian, địa điểm ghi trong Quyết định
định giá, Tòa án cần liên hệ trước với các thành viên Hội đồng định giá để họ
biết, sắp xếp lịch công tác và tham gia định giá. Trong trường hợp việc định giá
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không được tiến hành đúng thời gian ghi trong Quyết định định giá, thì Tòa án
phải thông báo thời gian tiến hành định giá cho các thành viên Hội đồng định
giá và những người có liên quan biết.

7.5. Tòa án có thể cử một Thư ký Tòa án để giúp việc cho Hội đồng định
giá ghi biên bản về việc tiến hành định giá.

7.6. Trong trường hợp có người cản trở việc tiến hành định giá, thì việc xử
lý được thực hiện theo hướng dẫn tại tiểu mục 5.5 mục 5 Phần IV của Nghị
quyết này.

8. Yêu cầu cá nhân, cơ quan, tổ chức cung cấp chứng cứ (Điều 94 của
BLTTDS)

8.1. Chỉ trong trường hợp đương sự đã áp dụng các biện pháp cần thiết để
thu thập chứng cứ (đã sử dụng mọi cách thức và khả năng cho phép để yêu cầu
cá nhân, cơ quan, tổ chức đang quản lý, lưu giữ chứng cứ cung cấp cho mình
chứng cứ mà vẫn không được cá nhân, cơ quan, tổ chức cung cấp), thì mới có
quyền làm đơn yêu cầu Tòa án tiến hành thu thập chứng cứ.

8.2. Đơn yêu cầu Tòa án tiến hành thu thập chứng cứ đang do cá nhân, cơ
quan, tổ chức quản lý, lưu giữ phải có các nội dung chính sau đây:

a) Ngày, tháng, năm viết đơn;

b) Tên Tòa án mà đương sự yêu cầu tiến hành thu thập chứng cứ;

c) Tên, địa chỉ của người có yêu cầu Tòa án thu thập chứng cư;

d) Vấn đề cụ thể cần chứng minh;

đ) Chứng cứ cụ thể cần thu thập;

e) Lý do vì sao tự mình không thu thập được chứng cứ;

g) Họ, tên, địa chỉ của cá nhân, tên, địa chỉ của cơ quan, tổ chức đang quản
lý, lưu giữ chứng cứ cần thu thập đó.

8.3. Khi xét thấy yêu cầu Tòa án tiến hành thu thập chứng cứ của đương sự
là có căn cứ, thì Thẩm phán ra quyết định yêu cầu cung cấp chứng cứ. Quyết
định yêu cầu cung cấp chứng cứ phải có các nội dung chính sau đây:

a) Ngày, tháng, năm ra quyết định và tên Tòa án ra quyết định;

b) Tên, địa chỉ của người yêu cầu cung cấp chứng cứ;

c) Lý do của việc yêu cầu cá nhân, cơ quan, tổ chức cung cấp chứng cứ;

d) Tên, địa chỉ của cá nhân, cơ quan, tổ chức có nghĩa vụ cung cấp chứng
cứ;

đ) Chứng cứ cụ thể cần được cung cấp cho Tòa án;

e) Thời hạn thực hiện việc cung cấp chứng cứ.

8.4. Thư ký Tòa án hoặc cán bộ Tòa án được Chánh án phân công có thể
trực tiếp yêu cầu cá nhân, cơ quan, tổ chức đang quản lý, lưu giữ cung cấp cho
mình chứng cứ. Người trực tiếp yêu cầu phải có giấy giới thiệu của Tòa án và
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quyết định yêu cầu cung cấp chứng cứ. Nếu cá nhân, cơ quan, tổ chức quản lý,
lưu giữ chứng cứ có yêu cầu thì người trực tiếp yêu cầu cung cấp chứng cứ phải
xuất trình Giấy chứng minh Thẩm phán hoặc Thẻ công chức hoặc một loại giấy
tờ tuỳ thân khác.

Trong trường hợp cá nhân, cơ quan, tổ chức đang quản lý, lưu giữ chứng cứ
thực hiện được việc giao nộp ngay chứng cứ, thì lập biên bản về việc giao nhận 
chứng cứ theo quy định tại khoản 2 Điều 84 của BLTTDS, trừ việc đóng dấu của
Tòa án sẽ được thực hiện sau. Nếu cơ quan, tổ chức giao nộp chứng cứ có dấu
thì đề nghị đại diện có thẩm quyền của cơ quan, tổ chức ký tên và đóng dấu xác
nhận. Nếu cá nhân, cơ quan, tổ chức đang quản lý, lưu giữ chứng cứ từ chối việc
giao nộp chứng cứ thì lập biên bản về việc đó và ghi rõ lý do của việc từ chối
đó.

Trong trường hợp cá nhân, cơ quan, tổ chức đang quản lý, lưu giữ chứng cứ
chưa thực hiện được việc giao nộp chứng cứ ngay, thì lập biên bản về việc đó và
yêu cầu họ cung cấp đầy đủ, kịp thời chứng cứ theo yêu cầu của Tòa án trong
thời hạn được ghi trong quyết định (trong thời hạn mười lăm ngày, kể từ ngày
nhận được quyết định).

8.5. Trong trường hợp Tòa án không trực tiếp yêu cầu cá nhân, cơ quan, tổ
chức đang quản lý, lưu giữ cung cấp cho minh chứng cứ, thì Tòa án chỉ cần gửi
quyết định yêu cầu cung cấp chứng cứ cho cá nhân, cơ quan, tổ chức mà minh
có yêu cầu cung cấp chứng cứ.

V. GIAO NHẬN VÀ THU THẬP CHỨNG CỨ TRONG GIAI ĐOẠN
PHÚC THẨM VỤ VIỆC DÂN SỰ

1. Trong trường hợp khi đương sự kháng cáo có gửi kèm theo đơn kháng
cáo chứng cứ bổ sung cho Tòa án cấp sơ thẩm theo quy định tại khoản 2 và
khoản 3 Điều 244 và các điều tương ứng về phúc thẩm quyết định giải quyết
việc dân sự của BLTTDS, thì Tòa án cấp sơ thẩm có trách nhiệm nhận đơn
kháng cáo và chứng cứ bổ sung đó. Việc giao nhận chứng cứ bổ sung được thực
hiện theo hướng dẫn tại các mục 1 và 4 Phần III của Nghị quyết này. Biên bản
giao nhận chứng cứ bổ sung và chứng cứ đó phải được gửi kèm hồ sơ vụ việc
dân sự cho Tòa án cấp phúc thẩm theo quy định tại Điều 255 và các điều tương
ứng về phúc thẩm quyết định giải quyết việc dân sự của BLTTDS.

2. Trong trường hợp đương sự kháng cáo có gửi kèm theo đơn kháng cáo
chứng cứ bổ sung cho Tòa án cấp phúc thẩm, thì Tòa án cấp phúc thẩm thực
hiện việc giao nhận chứng cứ đó theo hướng dẫn tại các mục 1 và 4 Phần III của
Nghị quyết này. Tòa án cấp phúc thẩm chuyển đơn kháng cáo, biên bản giao
nhận chứng cứ bổ sung và chứng cứ bổ sung đó cho Tòa án cấp sơ thẩm để tiến
hành các thủ tục cần thiết và gửi kèm hồ sơ vụ việc dân sự cho Tòa án cấp phúc
thẩm theo quy định tại Điều 255 và các điều tương ứng về phúc thẩm quyết định
giải quyết việc dân sự của BLTTDS.

3. Sau khi thụ lý hồ sơ vụ việc dân sự theo thủ tục phúc thẩm, nếu có
đương sự giao nộp chứng cứ cho Tòa án cấp phúc thẩm, thì việc giao nhận
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chứng cứ được thực hiện theo hướng dẫn tại các mục 2 và 4 Phần III của Nghị
quyết này.

Nếu đương sự giao nộp chứng cứ tại phiên tòa, phiên họp phúc thẩm, thì
việc giao nhận chứng cứ được thực hiện theo hướng dẫn tại mục 3 Phần III của
Nghị quyết này.

4. Trong trường hợp Tòa án cấp phúc thẩm có tiến hành thu thập chứng cứ
thì việc thu thập chứng cứ được thực hiện theo hướng dẫn tại Phần IV của Nghị
quyết này.

VI. GIAO NHẬN CHỨNG CỨ TRONG GIAI ĐOẠN XEM XÉT LẠI
BẢN ÁN, QUYẾT ĐỊNH ĐÃ CÓ HIỆU LỰC PHÁP LUẬT THEO THỦ
TỤC GIÁM ĐỐC THẨM, TÁI THẨM

Sau khi bản án, quyết định của Tòa án có hiệu lực pháp luật, nếu đương sự
yêu cầu người có thẩm quyền xem xét lại bản án, quyết định đó theo thủ tục
giám đốc thẩm, tái thẩm và nộp chứng cứ bổ sung thì việc giao nhận chứng cứ
được thực hiện như sau:

1. Đối với Tòa án nhân dân

1.1. Đối với các trường hợp thuộc thẩm quyến kháng nghị của Chánh án
Tòa án nhân dân cấp tỉnh, thì Thẩm tra viên Phòng giám đốc kiểm tra Tòa án
nhân dân cấp tỉnh có trách nhiệm thực hiện việc giao nhận chứng cứ.

Thẩm tra viên lập biên bản giao nhận chứng cứ và Trưởng phòng giám đốc
kiểm tra xác nhận, ký tên, đóng dấu Tòa án.

1.2. Đối với các trường hợp thuộc thẩm quyền kháng nghị của Chánh án
Tòa án nhân dân tối cao, thì cần phân biệt như sau:

a) Nếu đương sự nộp chứng cứ bổ sung tại Phòng tiếp dân Tòa án nhân dân
tối cao, thì cán bộ Phòng tiếp dân lập biên bản giao nhận chứng cứ và Trưởng
phòng tiếp dân xác nhận, ký tên, đóng dấu Tòa án.

b) Nếu đương sự nộp chứng cứ bổ sung cho Thẩm tra viên Tòa dân sự, Tòa
kinh tế, Tòa lao động được phân công tiếp đương sự, thì Thẩm tra viên lập biên
bản giao nhận chứng cứ và Chánh tòa hoặc Phó Chánh tòa Tòa chuyên trách
tương ứng được Chánh tòa ủy quyền xác nhận, ký tên, đóng dấu Tòa án.

2. Đối với Viện kiểm sát nhân dân

Việc giao nộp chứng cứ tại Viện kiểm sát nhân dân được thực hiện theo quy
định chung của pháp luật tố tụng và hướng dẫn cụ thể của Viện kiểm sát nhân
dân tối cao, nhưng phải được đóng dấu Viện kiểm sát.

VII.  VỀ MỘT SỐ MẪU VĂN BẢN TỐ  TỤNG LIÊN QUAN ĐẾN
CHỨNG MINH VÀ CHỨNG CỨ

Ban hành kèm theo Nghị quyết này các mẫu văn bản tố tụng sau đây:

1. Biên bản giao nhận chứng cứ (mẫu số 01a);

2. Quyết định xem xét, thẩm định tại chỗ (mẫu số 01b);
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3. Quyết định trưng cầu giám định (mẫu số 01c);

4. Quyết định định giá tài sản (mẫu số 01d);

5. Quyết định yêu cầu cung cấp chứng cứ (mẫu số 01đ);

6. Quyết định uỷ thác thu thập chứng cứ (mẫu số 01e).

VIII. HIỆU LỰC THI HÀNH CỦA NGHỊ QUYẾT 

Nghị quyết này đã được Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao
thông qua ngày 17 tháng 9 năm 2005, và có hiệu lực thi hành sau 15 ngày, kể từ
ngày đăng Công báo.

Những hướng dẫn của Tòa án nhân dân tối cao được ban hành trước ngày
Nghị quyết này có hiệu lực về các vấn đề được hướng dẫn trong Nghị quyết này
đều bãi bỏ./.

 

 TM. HỘI ĐỒNG THẨM PHÁN
CHÁNH ÁN

(Đã ký)

Nguyễn Văn Hiện
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HỘI ĐỒNG THẨM PHÁN 
TOÀ ÁN NHÂN DÂN 

TỐI CAO

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 02/2006/NQ-HĐTP Hà Nội, ngày 12 tháng 05 năm 2006

NGHỊ QUYẾT
Hướng dẫn thi hành các quy định trong Phần thứ hai “Thủ tục giải quyết

vụ án tại Toà án cấp sơ thẩm” của Bộ luật tố tụng dân sự

HỘI ĐỒNG THẨM PHÁN TOÀ ÁN NHÂN DÂN TỐI CAO

Căn cứ Luật tổ chức Toà án nhân dân.

Để thi hành đúng và thống nhất các quy định trong Phần thứ hai “Thủ tục
giải quyết vụ án tại Toà án cấp sơ thẩm” của Bộ luật tố tụng dân sự (sau đây
viết tắt là BLTTDS).

Sau khi có ý kiến thống nhất của Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối
cao và Bộ trưởng Bộ Tư pháp.

QUYẾT NGHỊ

I. VỀ  CHƯƠNG  XII  “KHỞI  KIỆN  VÀ  THỤ  LÝ  VỤ  ÁN”  CỦA
BLTTDS

1. Về Điều 161 của BLTTDS

Khi xét thấy cần khởi kiện vụ án tại Toà án có thẩm quyền để yêu cầu bảo
vệ quyền, lợi ích hợp pháp của mình, thì cá nhân, cơ quan, tổ chức phải làm đơn
khởi kiện theo đúng quy định tại khoản 2 Điều 164 của BLTTDS và cần phân
biệt như sau:

1.1. Đối với cá nhân có đầy đủ năng lực hành vi tố tụng dân sự, thì có thể
tự mình hoặc nhờ người khác làm hộ đơn khởi kiện vụ án. Tại mục tên, địa chỉ
của người khởi kiện trong đơn phải ghi họ tên, địa chỉ của cá nhân đó. Đồng thời
ở phần cuối đơn, cá nhân đó phải ký tên hoặc điểm chỉ.

1.2. Đối với cá nhân là người từ đủ mười lăm tuổi đến chưa đủ mười tám
tuổi không mất năng lực hành vi dân sự, không bị hạn chế năng lực hành vi dân
sự đã tham gia lao động theo hợp đồng lao động hoặc giao dịch dân sự bằng tài
sản riêng của mình, thì có thể tự mình hoặc nhờ người khác làm hộ đơn khởi
kiện vụ án về tranh chấp có liên quan đến hợp đồng lao động hoặc giao dịch dân
sự đó. Tại mục tên, địa chỉ của người khởi kiện trong đơn phải ghi họ tên, địa
chỉ của cá nhân đó. Đồng thời ở phần cuối đơn, cá nhân đó phải ký tên hoặc
điểm chỉ.
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1.3. Đối với cá nhân là người chưa thành niên (trừ trường hợp được hướng
dẫn tại tiểu mục 1.2 mục 1 này), người mất năng lực hành vi dân sự, người bị
hạn chế năng lực hành vi dân sự, thì người đại diện hợp pháp của họ (đại diện
theo pháp luật) có thể tự mình hoặc nhờ người khác làm hộ đơn khởi kiện vụ án.
Tại mục tên, địa chỉ của người khởi kiện trong đơn phải ghi họ tên, địa chỉ của
người đại diện hợp pháp của cá nhân đó. Đồng thời ở phần cuối đơn, người đại
diện hợp pháp đó phải ký tên hoặc điểm chỉ.

1.4. Đối với cơ quan, tổ chức thì người đại diện hợp pháp của cơ quan, tổ
chức đó có thể tự mình hoặc nhờ người khác làm hộ đơn khởi kiện vụ án. Tại
mục tên, địa chỉ của người khởi kiện phải ghi tên, địa chỉ của cơ quan, tổ chức
và họ tên, chức vụ của người đại diện hợp pháp của cơ quan, tổ chức đó. Đồng
thời ở phần cuối đơn, người đại diện hợp pháp của cơ quan, tổ chức phải ký tên
và đóng dấu của cơ quan, tổ chức đó.

1.5. Khi xét thấy có đủ điều kiện để thụ lý vụ án, thì việc xác định tư cách
nguyên đơn trong vụ án được thực hiện như sau:

a. Đối với trường hợp được hướng dẫn tại tiểu mục 1.1 và tiểu mục 1.2 mục
1 này, thì nguyên đơn trong vụ án chính là người khởi kiện;

b. Đối với trường hợp được hướng dẫn tại tiểu mục 1.3 mục 1 này, thì
nguyên đơn là người chưa thành niên, người mất năng lực hành vi dân sự, người
bị hạn chế năng lực hành vi dân sự. Do những người này không có năng lực
hành vi tố tụng dân sự, nên người đại diện hợp pháp của họ thực hiện quyền,
nghĩa vụ tố tụng của nguyên đơn tại Toà án;

c. Đối với cơ quan, tổ chức được hướng dẫn tại tiểu mục 1.4 mục 1 này, thì
cơ quan, tổ chức khởi kiện là nguyên đơn trong vụ án. Người đại diện theo pháp
luật hoặc theo uỷ quyền tham gia tố tụng, thực hiện quyền và nghĩa vụ tố tụng
của cơ quan, tổ chức là nguyên đơn đó.

2. Về Điều 162 của BLTTDS

2.1. Cơ quan, tổ chức có quyền khởi kiện vụ án dân sự để yêu cầu Toà án
bảo vệ lợi ích công cộng, lợi ích của Nhà nước quy định tại khoản 3 Điều 162 của
BLTTDS khi có đầy đủ các điều kiện sau đây:

a. Cơ quan, tổ chức đó có những nhiệm vụ, quyền hạn trong việc thực hiện
chức năng quản lý nhà nước, quản lý xã hội về một lĩnh vực nhất định;

b. Lợi ích công cộng, lợi ích của Nhà nước cần yêu cầu Toà án bảo vệ phải
thuộc lĩnh vực do cơ quan, tổ chức đó phụ trách.

Ví dụ 1: Cơ quan Tài nguyên và Môi trường có quyền khởi kiện vụ án dân
sự để yêu cầu Toà án buộc cá nhân, cơ quan, tổ chức có hành vi gây ô nhiễm
môi  trường phải bồi thường thiệt hại, khắc phục sự cố gây ô nhiễm môi trường
công cộng.

Ví dụ 2: Cơ quan Văn hoá - Thông tin có quyền khởi kiện vụ án dân sự để
yêu cầu Toà án buộc cá nhân, cơ quan, tổ chức có hành vi xâm phạm di sản văn
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hoá thuộc sở hữu toàn dân phải bồi thường thiệt hại do hành vi xâm phạm gây
ra.

2.2. Khi xét thấy có đủ điều kiện để thụ lý vụ án do cơ quan, tổ chức khởi
kiện theo quy định tại Điều 162 của BLTTDS, thì việc xác định tư cách nguyên
đơn trong vụ án được thực hiện như sau:

a. Đối với trường hợp cơ quan về dân số-gia đình và trẻ em, Hội liên hiệp
phụ nữ khởi kiện vụ án về hôn nhân và gia đình thì nguyên đơn là:

a.1. Người được cơ quan về dân số - gia đình và trẻ em, Hội liên hiệp phụ nữ
khởi kiện vụ án để yêu cầu Toà án buộc người không tự nguyện thực hiện nghĩa
vụ cấp dưỡng phải thực hiện nghĩa vụ đó theo quy định tại khoản 3 Điều 55 Luật
Hôn nhân và Gia đình;

a.2. Người con được cơ quan về dân số- gia đình và trẻ em, Hội liên hiệp
phụ nữ khởi kiện vụ án để yêu cầu Toà án xác định cha, mẹ cho con chưa thành
niên, con đã thành niên mất năng lực hành vi dân sự quy định tại khoản 3 Điều
66 Luật Hôn nhân và Gia đình;

a.3. Cha, mẹ được cơ quan về dân số - gia đình và trẻ em, Hội liên hiệp phụ
nữ khởi kiện vụ án để yêu cầu Toà án xác định con cho cha, mẹ mất năng lực
hành vi dân sự quy định tại khoản 3 Điều 66 Luật Hôn nhân và Gia đình.

b. Đối với trường hợp công đoàn cấp trên của công đoàn cơ sở khởi kiện vụ
án về tranh chấp lao động để bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của tập thể người
lao động, thì nguyên đơn là tập thể người lao động có quyền, lợi ích hợp pháp được bảo
vệ;

c. Đối với trường hợp cơ quan, tổ chức khởi kiện vụ án yêu cầu Toà án bảo
vệ lợi ích công cộng, lợi ích của Nhà nước, thì nguyên đơn chính là cơ quan, tổ
chức khởi kiện vụ án.

3. Về Điều 163 của BLTTDS

Được coi là “nhiều quan hệ pháp luật có liên quan với nhau” để giải quyết
trong cùng một vụ án khi thuộc một trong các trường hợp sau đây:

a. Việc giải quyết quan hệ pháp luật này đòi hỏi phải giải quyết đồng thời
quan hệ pháp luật khác;

Ví dụ: A khởi kiện yêu cầu Toà án buộc B phải trả lại quyền sử dụng đất.
Đồng thời A khởi kiện yêu cầu Toà án buộc C phải tháo dỡ công trình mà C đã
xây dựng trên đất đó.

b. Việc giải quyết các quan hệ pháp luật có cùng đương sự và về cùng loại
tranh chấp quy định trong một điều luật tương ứng tại một trong các điều 25, 27,
29 và 31 của BLTTDS.

Ví dụ: A khởi kiện yêu cầu Toà án buộc B phải trả nợ 100 triệu đồng. Đồng
thời A còn khởi kiện yêu cầu Toà án buộc B phải trả lại chiếc xe ôtô mà B thuê
của A do đã hết thời hạn cho thuê.

4. Về Điều 164 của BLTTDS
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Để bảo đảm cho việc làm đơn khởi kiện đúng và thống nhất, Toà án yêu
cầu người khởi kiện làm đơn khởi kiện theo đúng mẫu và ghi đầy đủ nội dung
theo hướng dẫn sử dụng mẫu đơn khởi kiện được ban hành kèm theo Nghị quyết
này. Toà án phải niêm yết công khai tại trụ sở Toà án mẫu đơn khởi kiện và
hướng dẫn sử dụng mẫu đơn khởi kiện.

5. Về Điều 165 của BLTTDS

Về nguyên tắc khi gửi đơn khởi kiện cho Toà án, người khởi kiện phải gửi
kèm theo tài liệu, chứng cứ để chứng minh họ là người có quyền khởi kiện và
những yêu cầu của họ là có căn cứ và hợp pháp. Tuy nhiên trong trường hợp vì
lý do khách quan nên họ không thể nộp ngay đầy đủ các tài liệu, chứng cứ, thì
họ phải nộp các tài liệu, chứng cứ ban đầu chứng minh cho việc khởi kiện là có
căn cứ. Các tài liệu, chứng cứ khác người khởi kiện phải tự mình bổ sung hoặc
bổ sung theo yêu cầu của Toà án trong quá trình giải quyết vụ án.

Ví dụ 1: Khi gửi đơn khởi kiện cho Toà án yêu cầu giải quyết ly hôn (có
đăng ký kết hôn hợp pháp), nuôi con, chia tài sản, thì về nguyên tắc người khởi
kiện phải gửi kèm theo đầy đủ các tài liệu, chứng cứ về quan hệ hôn nhân, con,
tài sản chung của vợ chồng; nếu họ chưa có thể gửi đầy đủ các tài liệu, chứng cứ
này, thì cùng với đơn khởi kiện họ phải gửi bản sao giấy đăng ký kết hôn, bản
sao giấy khai sinh của con (nếu có tranh chấp về nuôi con).

Ví dụ 2: Khi gửi đơn khởi kiện cho Toà án yêu cầu giải quyết tranh chấp hợp
đồng, thì người khởi kiện phải gửi kèm theo bản sao hợp đồng có tranh chấp, hoá
đơn thanh toán tiền, nhận tài sản, biên bản thanh lý…; nếu họ chưa có thể gửi đủ
các tài liệu, chứng cứ này, thì cùng với đơn khởi kiện họ phải gửi bản sao hợp
đồng.

6. Về Điều 167 của BLTTDS

6.1. Toà án phải có sổ nhận đơn để ghi ngày tháng năm nhận đơn của đương sự
làm căn cứ xác định ngày khởi kiện.

6.2. Toà án thực hiện thủ tục nhận đơn của người khởi kiện như sau:

a. Trường hợp người khởi kiện trực tiếp nộp đơn tại Toà án theo quy định tại
điểm a khoản 1 Điều 166 của BLTTDS, thì Toà án ghi ngày, tháng, năm người khởi
kiện nộp đơn vào sổ nhận đơn. Ngày khởi kiện được xác định là ngày nộp đơn.

b. Trường hợp đương sự gửi đơn đến Toà án qua bưu điện theo quy định
tại điểm b khoản 1 Điều 166 của BLTTDS, thì Toà án ghi ngày, tháng, năm
nhận đơn do bưu điện chuyển đến vào sổ nhận đơn và ngày, tháng, năm đương
sự gửi đơn theo ngày, tháng, năm có dấu bưu điện nơi gửi đơn. Phong bì có
dấu bưu điện phải được đính kèm đơn khởi kiện. Ngày khởi kiện được xác
định là ngày có dấu bưu điện nơi gửi. Trường hợp không xác định được ngày,
tháng, năm theo dấu bưu điện trên phong bì, thì Toà án phải ghi chú trong sổ
nhận đơn là “không xác định được ngày, tháng, năm theo dấu bưu điện”. Trong
trường hợp này ngày khởi kiện được xác định là ngày Toà án nhận được đơn
do bưu điện chuyển đến.
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c. Toà án phải ghi (hoặc đóng dấu nhận đơn có ghi) ngày, tháng, năm nhận
đơn vào góc trên bên trái của đơn khởi kiện.

d. Việc giao nhận chứng cứ do đương sự nộp hoặc gửi kèm theo đơn khởi
kiện được thực hiện theo hướng dẫn tại Phần III Nghị quyết số 04/2005/NQ-
HĐTP ngày 17-9-2005 của Hội đồng Thẩm phán Toà án nhân dân tối cao hướng
dẫn thi hành một số quy định của BLTTDS về “Chứng minh và chứng cứ”.

đ. Sau khi nhận đơn khởi kiện, Toà án phải cấp giấy báo nhận đơn khởi
kiện cho người khởi kiện; nếu Toà án nhận đơn khởi kiện gửi qua bưu điện, thì
Toà án gửi giấy báo nhận đơn khởi kiện để thông báo cho người khởi kiện biết.

6.3. Ngay sau khi nhận được đơn khởi kiện, việc phân công người xem xét
đơn khởi kiện được thực hiện như sau:

a. Đối với Toà án nhân dân huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh (sau
đây gọi chung là Toà án cấp huyện), thì Chánh án hoặc Phó Chánh án được
Chánh án uỷ nhiệm phân công cho một Thẩm phán xem xét đơn khởi kiện;

b. Đối với Toà án nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương (sau đây
gọi chung là Toà án cấp tỉnh), thì Chánh án hoặc Phó Chánh án được Chánh án
uỷ nhiệm, Chánh Toà hoặc Phó Chánh toà được Chánh án uỷ quyền phân công
cho một Thẩm phán xem xét đơn khởi kiện.

6.4. Trong thời hạn năm ngày làm việc, kể từ ngày nhận được đơn khởi
kiện, Thẩm phán được phân công xem xét đơn khởi kiện phải có một trong các
quyết định sau đây:

a. Tiến hành thủ tục thụ lý vụ án, nếu vụ án thuộc thẩm quyền giải quyết
của mình theo quy định tại Điều 171 của BLTTDS và hướng dẫn tại mục 9 Phần
I của Nghị quyết này;

b. Chuyển đơn khởi kiện cho Toà án có thẩm quyền và thông báo bằng văn
bản cho người khởi kiện biết. Thủ tục chuyển đơn khởi kiện được thực hiện theo
quy định tại Điều 37 của BLTTDS và hướng dẫn tại mục 6 Phần I của Nghị
quyết số 01/2005/NQ-HĐTP ngày 31-3-2005 của Hội đồng Thẩm phán Toà án
nhân dân tối  cao hướng dẫn thi  hành một  số quy định trong Phần thứ nhất
“Những quy định chung” của BLTTDS;

c.  Trả lại  đơn khởi kiện cho người khởi kiện, nếu thuộc một trong các
trường hợp quy định tại Điều 168 của BLTTDS và hướng dẫn tại tiểu mục 7.1
mục 7 Phần I của Nghị quyết này và thông báo bằng văn bản cho người khởi kiện
biết.

7. Về Điều 168 của BLTTDS

7.1. Để xác định thời hiệu khởi kiện đã hết hay chưa, thì Toà án phải căn cứ
vào quy định của pháp luật về thời hiệu khởi kiện đối với quan hệ pháp luật cụ
thể đó. Trường hợp pháp luật không quy định thời hiệu khởi kiện, thì việc xác
định thời hiệu khởi kiện phải căn cứ vào quy định tại Điều 159 của BLTTDS và
hướng dẫn tại mục 2 Phần IV của Nghị quyết số 01/2005/NQ-HĐTP ngày 31-3-
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2005 của Hội đồng Thẩm phán Toà án nhân dân tối cao hướng dẫn thi hành một
số quy định trong Phần thứ nhất “Những quy định chung” của BLTTDS.

7.2. Người khởi kiện không có quyền khởi kiện là người không thuộc một
trong các chủ thể quy định tại Điều 161 và Điều 162 của BLTTDS và hướng dẫn
tại mục 1 và mục 2 Phần I của Nghị quyết này.

7.3. Chưa có đủ điều kiện khởi kiện là trường hợp các đương sự có thoả
thuận hoặc pháp luật có quy định về các điều kiện để khởi kiện (kể cả quy định
về hình thức, nội dung đơn kiện), nhưng đương sự đã khởi kiện khi còn thiếu
một trong các điều kiện đó.

7.4. Vụ án không thuộc thẩm quyền giải quyết của Toà án là trường hợp
không thuộc một trong các tranh chấp quy định tại các điều 25, 27, 29 và 31 của
BLTTDS.

7.5. Việc trả lại đơn khởi kiện phải được Toà án thông báo bằng văn bản
cho người khởi kiện biết; trong đó cần ghi rõ lý do trả lại đơn khởi kiện thuộc
trường hợp nào quy định tại khoản 1 Điều 168 của BLTTDS. Thông báo này có
thể được giao trực tiếp hoặc gửi cho người khởi kiện qua bưu điện. Việc giao
hoặc gửi thông báo này phải có sổ theo dõi.

8. Về Điều 169 của BLTTDS

8.1. Khi nhận đơn khởi kiện hoặc sau khi nhận đơn khởi kiện, xét thấy đơn
khởi  kiện  không  có  đủ  các  nội  dung  quy  định  tại  khoản  2  Điều  164  của
BLTTDS, thì tuỳ theo yêu cầu sửa đổi, bổ sung đơn khởi kiện mà Toà án yêu cầu
người khởi kiện sửa đổi, bổ sung đơn khởi kiện trong một thời hạn do Toà án ấn
định, nhưng không quá ba mươi ngày, kể từ ngày người khởi kiện nhận được
văn bản của Toà án yêu cầu sửa đổi, bổ sung đơn khởi kiện. Trong trường hợp
đặc biệt, Toà án có thể gia hạn thêm, nhưng không quá mười lăm ngày, kể từ
ngày kết thúc thời hạn do Toà án ấn định nêu trên.

8.2. Yêu cầu sửa đổi, bổ sung đơn khởi kiện phải được làm bằng văn bản,
trong đó phải nêu rõ những vấn đề cần sửa đổi, bổ sung cho người khởi kiện biết
để họ thực hiện. Văn bản này có thể được giao trực tiếp hoặc gửi cho người khởi
kiện qua bưu điện. Việc giao hoặc gửi này phải có sổ theo dõi.

8.3. Thời gian thực hiện việc sửa đổi, bổ sung đơn khởi kiện không tính
vào thời hiệu khởi kiện. Ngày khởi kiện vẫn được xác định là ngày nộp đơn khởi
kiện, nếu người khởi kiện nộp trực tiếp tại Toà án hoặc ngày có dấu bưu điện nơi
gửi, nếu đơn khởi kiện được gửi qua bưu điện.

8.4. Sau khi người khởi kiện đã sửa đổi, bổ sung đơn khởi kiện theo yêu
cầu của Toà án, thì Toà án tiếp tục việc thụ lý vụ án theo thủ tục chung quy định
tại Điều 171 của BLTTDS. Nếu hết thời hạn do Toà án ấn định mà người khởi
kiện không sửa đổi, bổ sung theo yêu cầu của Toà án, thì Toà án căn cứ vào
khoản 2 Điều 169 của BLTTDS trả lại đơn khởi kiện và tài liệu, chứng cứ kèm
theo cho họ.
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8.5. Trường hợp trong đơn khởi kiện không ghi đầy đủ cụ thể hoặc ghi
không đúng tên, địa chỉ của người bị kiện; tên, địa chỉ của người có quyền lợi,
nghĩa vụ liên quan, thì Toà án yêu cầu người khởi kiện ghi đầy đủ và đúng tên,
địa chỉ của người bị kiện, người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan. Nếu người
khởi  kiện  không  thực  hiện,  thì  Toà  án  căn  cứ  vào  khoản  2  Điều  169  của
BLTTDS trả lại đơn khởi kiện và tài liệu, chứng cứ kèm theo cho họ mà không
được thụ lý vụ án. Việc Toà án thụ lý vụ án để sau đó ra quyết định tạm đình chỉ
giải quyết vụ án với lý do “chưa tìm được địa chỉ của bị đơn” là không đúng quy
định của BLTTDS, vì đây không phải là một trong những trường hợp Toà án ra
quyết định tạm đình chỉ giải quyết vụ án quy định tại Điều 189 của BLTTDS.
Toà án cũng không được tự mình tiến hành thông báo tìm người bị kiện, vì đây
là nghĩa vụ của đương sự.

8.6. Đối với trường hợp trong đơn khởi kiện người khởi kiện có ghi đầy đủ
cụ thể và đúng địa chỉ của người bị kiện, của người có quyền lợi, nghĩa vụ liên
quan nhưng họ không có nơi cư trú ổn định, thường xuyên thay đổi nơi cư trú
mà không thông báo địa chỉ mới cho người khởi kiện, cho Toà án, nhằm mục
đích dấu địa chỉ, trốn tránh nghĩa vụ đối với người khởi kiện, thì được coi là
trường hợp người bị kiện, người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan cố tình dấu địa
chỉ. Toà án tiến hành thụ lý giải quyết vụ án theo thủ tục chung.

8.7.  Nếu người  khởi kiện không biết  hoặc ghi  không đúng địa  chỉ  của
người bị kiện, người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan để ghi trong đơn khởi
kiện, thì họ phải thực hiện việc thông báo tìm tin tức, địa chỉ của người bị kiện,
người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan.

9. Về Điều 171 của BLTTDS

9.1. Trong trường hợp người khởi kiện không nộp tiền tạm ứng án phí trong
thời hạn mười lăm ngày theo quy định tại khoản 2 Điều 171 của BLTTDS vì trở
ngại khách quan, thì theo quy định tại khoản 1 Điều 161 của Bộ luật dân sự
năm 2005, thời gian có trở ngại khách quan đó không tính vào thời hạn nộp tiền
tạm ứng án phí.

9.2. Toà án phải ấn định cho người khởi kiện trong thời hạn bảy ngày, sau
khi hết thời hạn mười lăm ngày, kể từ ngày nhận được giấy báo của Toà án về
việc nộp tiền tạm ứng án phí, người khởi kiện phải nộp cho Toà án biên lai nộp
tiền tạm ứng án phí. Hết thời hạn này người khởi kiện mới nộp cho Toà án biên
lai nộp tiền tạm ứng án phí, thì giải quyết như sau:

a. Trường hợp chưa trả lại đơn khởi kiện, thì Thẩm phán tiến hành thụ lý vụ án;

b. Trường hợp đã trả lại đơn khởi kiện mà người khởi kiện chứng minh
được là họ đã nộp tiền tạm ứng án phí đúng thời hạn quy định, nhưng vì trở ngại
khách quan nên họ nộp biên lai nộp tiền tạm ứng án phí cho Toà án không đúng
hạn, thì Thẩm phán yêu cầu họ nộp lại đơn khởi kiện, các tài liệu, chứng cứ kèm
theo và tiến hành thụ lý vụ án theo thủ tục chung.

c. Trường hợp sau khi Toà án trả lại đơn khởi kiện người khởi kiện mới nộp
tiền tạm ứng án phí và nộp biên lai nộp tiền tạm ứng án phí cho Toà án, nếu
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không vì trở ngại khách quan, thì được coi là nộp đơn khởi kiện lại. Toà án tiếp
tục thụ lý vụ án, nếu còn thời hiệu khởi kiện. Trong trường hợp đã hết thời hiệu
khởi kiện, thì Toà án trả lại đơn khởi kiện cho họ theo quy định tại điểm a khoản
1 Điều 168 của BLTTDS và hướng dẫn tại tiểu mục 7.1 mục 7 Phần I của Nghị
quyết này.

9.3. Hết thời hạn được hướng dẫn tại tiểu mục 9.2 mục 9 này mà người
khởi kiện không nộp cho Toà án biên lai nộp tiền tạm ứng án phí, thì Toà án
thông báo cho họ biết về việc không thụ lý vụ án với lý do là họ không nộp tiền
tạm ứng án phí.

10. Về Điều 172 của BLTTDS

10.1. Chánh án Toà án cấp huyện có thể tự mình hoặc uỷ nhiệm cho một
Phó Chánh án phân công Thẩm phán giải quyết vụ án.

Chánh án Toà án cấp tỉnh có thể uỷ nhiệm cho một Phó Chánh án hoặc uỷ
quyền cho Chánh toà hoặc Phó Chánh toà phân công Thẩm phán giải quyết vụ
án.

10.2. Khi phân công Thẩm phán giải quyết vụ án, thì cần tiếp tục phân công
Thẩm phán đã thực hiện việc xem xét đơn khởi kiện và thụ lý vụ án. Việc phân
công này không phải ra quyết định.

10.3. Đối với vụ án phức tạp, việc giải quyết có thể phải kéo dài, thì cần
phân công thêm Thẩm phán dự khuyết để bảo đảm xét xử liên tục.

11. Về Điều 176 của BLTTDS

11.1. Được coi là yêu cầu phản tố của bị đơn đối với nguyên đơn, nếu yêu
cầu đó độc lập, không cùng về yêu cầu mà nguyên đơn yêu cầu Toà án giải
quyết. Trường hợp bị đơn có yêu cầu cùng về yêu cầu của nguyên đơn (như yêu
cầu Toà án không chấp nhận yêu cầu của nguyên đơn hoặc chỉ chấp nhận một
phần yêu cầu của nguyên đơn), thì đây là ý kiến của bị đơn đối với yêu cầu của
nguyên đơn.

Ví dụ 1: Nguyên đơn A có đơn khởi kiện yêu cầu bị đơn B phải trả lại tiền
thuê nhà còn nợ của năm 2005 là 05 triệu đồng. Bị đơn B có yêu cầu đòi nguyên
đơn A phải thanh toán cho mình tiền sửa chữa nhà bị hư hỏng và tiền thuế sử
dụng đất mà bị đơn đã nộp thay cho nguyên đơn là 03 triệu đồng. Trường hợp
này yêu cầu của bị đơn B được coi là yêu cầu phản tố đối với nguyên đơn đơn
A.

Ví dụ 2: Nguyên đơn C có đơn khởi kiện yêu cầu Toà án công nhận quyền
sở hữu đối với một xe ô tô và buộc bị đơn D trả lại cho mình xe ôtô đó. Bị đơn
D có yêu cầu Toà án không công nhận xe ôtô này thuộc sở hữu của C hoặc công
nhận xe ôtô này thuộc sở hữu chung của C và D. Trường hợp này yêu cầu của bị
đơn D không được coi là yêu cầu phản tố đối với nguyên đơn C.

11.2. Yêu cầu phản tố để bù trừ nghĩa vụ với yêu cầu của nguyên đơn là
trường hợp bị đơn có nghĩa vụ đối với nguyên đơn và nguyên đơn cũng có nghĩa
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vụ đối với bị đơn; do đó, bị đơn có yêu cầu Toà án giải quyết để bù trừ nghĩa vụ
mà họ phải thực hiện theo yêu cầu của nguyên đơn.

Ví dụ: Xem ví dụ 1 tiểu mục 11.1 mục 11 này.

11.3. Yêu cầu phản tố của bị đơn dẫn đến loại trừ việc chấp nhận một phần
hoặc toàn bộ yêu cầu của nguyên đơn là trường hợp bị đơn có yêu cầu phản tố
lại đối với nguyên đơn và nếu yêu cầu đó được chấp nhận, thì loại trừ việc chấp
nhận một phần hoặc toàn bộ yêu cầu của nguyên đơn vì không có căn cứ.

Ví dụ: A có chiếc xe ôtô thuộc sở hữu riêng đã bán cho C, nhưng nói với
con (B) là cho C thuê mỗi tháng 05 triệu đồng. Sau đó A chết, B khởi kiện yêu
cầu C phải thanh toán tiền thuê xe trong một năm qua là 60 triệu đồng. C có yêu
cầu phản tố yêu cầu Toà án công nhận quyền sở hữu xe ôtô và có tranh chấp.
Nếu Toà án chấp nhận yêu cầu phản tố của C thì dẫn đến không chấp nhận toàn
bộ yêu cầu của B đòi C thanh toán tiền thuê xe ôtô.

11.4.  Có sự liên quan giữa yêu cầu phản tố của bị đơn và yêu cầu của
nguyên đơn là trường hợp hai yêu cầu này có mối quan hệ với nhau và nếu được
giải quyết trong cùng một vụ án, thì làm cho việc giải quyết vụ án được chính
xác và nhanh chóng hơn.

Ví dụ: Chị M khởi kiện yêu cầu anh N phải trợ cấp nuôi con (P) một tháng
300 ngàn đồng. Anh N có yêu cầu phản tố yêu cầu Toà án xác định (P) không
phải là con của anh.

12. Về Điều 178 của BLTTDS

12.1. Thủ tục yêu cầu phản tố hoặc yêu cầu độc lập được thực hiện như thủ
tục khởi kiện của nguyên đơn quy định tại các điều 164, 165, 166, 167, 168, 169
và 170 của BLTTDS và hướng dẫn tại các mục 4, 5, 6, 7 và 8 Phần I của Nghị
quyết này.

12.2. Trong trường hợp Toà án nhận được đơn về yêu cầu phản tố của bị
đơn hoặc yêu cầu độc lập của người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan để giải
quyết trong cùng một vụ án, thì ngày thụ lý vụ án để tính thời hạn chuẩn bị xét
xử vụ án đó được xác định như sau:

a. Trường hợp bị đơn hoặc người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan được
miễn hoặc không phải nộp tiền tạm ứng án phí, án phí, thì ngày thụ lý vụ án là
ngày Toà án nhận được đơn về yêu cầu phản tố của bị đơn hoặc yêu cầu độc lập
của người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan cùng các tài liệu, chứng cứ kèm theo.

b. Trường hợp bị đơn hoặc người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan phải nộp
tiền tạm ứng án phí, thì ngày thụ lý vụ án là ngày bị đơn hoặc người có quyền
lợi, nghĩa vụ liên quan nộp cho Toà án biên lai nộp tiền tạm ứng án phí.

Ví dụ: Ngày 15 tháng 3 năm 2006 Toà án thụ lý vụ án theo đơn khởi kiện
vụ án của nguyên đơn A. Toà án thông báo về việc thụ lý vụ án cho bị đơn B
biết. Sau khi nhận được thông báo, ngày 31 tháng 3 năm 2006, bị đơn B có đơn
yêu cầu phản tố đối với nguyên đơn A. Toà án tiến hành thủ tục xem xét đơn yêu
cầu phản tố. Ngày 15 tháng 4 năm 2006 bị đơn B nộp cho Toà án biên lai nộp
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tiền tạm ứng án phí. Trong trường hợp này ngày Toà án thụ lý vụ án được xác
định lại là ngày 15 tháng 4 năm 2006.  Trong trường hợp bị đơn B không phải
nộp tiền tạm ứng án phí, thì ngày thụ lý vụ án được xác định lại là ngày 31 tháng
3 năm 2006.

c. Trường hợp có nhiều bị đơn có yêu cầu phản tố hoặc có nhiều người có
quyền lợi, nghĩa vụ liên quan có yêu cầu độc lập, thì ngày thụ lý vụ án được xác
định như sau:

c.1. Là ngày Toà án nhận được đơn về yêu cầu phản tố hoặc đơn về yêu cầu
độc lập cuối cùng, nếu họ đều thuộc trường hợp được miễn hoặc không phải nộp
tiền tạm ứng án phí, án phí;

c.2. Là ngày người nộp cuối cùng cho Toà án biên lai nộp tiền tạm ứng án
phí, nếu họ thuộc trường hợp phải nộp tiền tạm ứng án phí.

II.  VỀ CHƯƠNG XIII  “HOÀ GIẢI VÀ CHUẨN BỊ XÉT XỬ” CỦA
BLTTDS

1. Về Điều 179 của BLTTDS

Điều 179 của BLTTDS quy định về thời hạn chuẩn bị xét xử; do đó, các
thời hạn quy định trong Điều này đều được tính trong thời hạn chuẩn bị xét xử.
Tuỳ từng trường hợp cụ thể thời hạn chuẩn bị xét xử được tính như sau:

1.1. Trường hợp có quyết định đưa vụ án ra xét xử.

a. Nếu không phải gia hạn thời hạn chuẩn bị xét xử, thì thời hạn chuẩn bị
xét xử kể từ ngày Toà án thụ lý vụ án tối đa là:

-  Bốn  tháng  đối  với  các  vụ  án  quy  định  tại  Điều  25  và  Điều  27  của
BLTTDS;

-  Hai  tháng  đối  với  các  vụ  án  quy  định  tại  Điều  29  và  Điều  31  của
BLTTDS.

b. Nếu phải gia hạn thời hạn chuẩn bị xét xử, thì thời hạn chuẩn bị xét xử
kể từ ngày Toà án thụ lý vụ án tối đa là:

-  Sáu  tháng  đối  với  các  vụ  án  quy  định  tại  Điều  25  và  Điều  27  của
BLTTDS;

- Ba tháng đối với các vụ án quy định tại Điều 29 và Điều 31của BLTTDS.

c. Trong các trường hợp được hướng dẫn tại các điểm a và b tiểu mục 1.1.
mục 1 này mà phiên toà không được mở trong thời hạn một tháng, kể từ ngày có
quyết định đưa vụ án ra xét xử vì có lý do chính đáng, thì thời hạn chuẩn bị xét
xử đối với từng trường hợp được cộng thêm tối đa là một tháng nữa.

1.2. Trường hợp có quyết định tạm đình chỉ giải quyết vụ án dân sự.

Trong trường hợp có quyết định tạm đình chỉ giải quyết vụ án dân sự, thì
thời hạn chuẩn bị xét xử kết thúc vào ngày ra quyết định tạm đình chỉ. Thời hạn
chuẩn bị xét xử được bắt đầu tính lại, kể từ ngày Toà án tiếp tục giải quyết vụ án
khi lý do tạm đình chỉ không còn nữa.
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1.3. Về việc gia hạn thời hạn chuẩn bị xét xử.

Đối với những vụ án có tính chất phức tạp hoặc do trở ngại khách quan quy
định tại điểm a và điểm b khoản 1 Điều 179 của BLTTDS mà thời hạn gần hết
(thời hạn chuẩn bị xét xử còn lại không quá 5 ngày) mà Thẩm phán được phân
công giải quyết vụ án thấy rằng vụ án phức tạp nên chưa thể ra được một trong
những quyết định quy định tại khoản 2 Điều 179 của BLTTDS, thì cần phải báo
ngay với Chánh án Toà án để ra quyết định gia hạn thời hạn chuẩn bị xét xử.
Việc gia hạn thời hạn chuẩn bị xét xử không được quá thời hạn quy định tại
đoạn cuối khoản 1 Điều 179 của BLTTDS và hướng dẫn tại điểm b tiểu mục 1.1
mục 1 Phần II của Nghị quyết này. Hết thời hạn được gia hạn, Thẩm phán được
phân công giải quyết vụ án phải ra một trong những quyết định quy định tại khoản
2 Điều 179 của BLTTDS.

a. “Những vụ án có tính chất phức tạp” là những vụ án có nhiều đương sự,
có liên quan đến nhiều lĩnh vực; vụ án có nhiều tài liệu, có các chứng cứ mâu
thuẫn với nhau cần có thêm thời gian để nghiên cứu tổng hợp các tài liệu có
trong hồ sơ vụ án hoặc tham khảo ý kiến của các cơ quan chuyên môn hoặc cần
phải giám định kỹ thuật phức tạp; những vụ án mà đương sự là người nước
ngoài đang ở nước ngoài hoặc người Việt Nam đang cư trú, học tập, làm việc ở
nước ngoài, tài sản ở nước ngoài cần phải có thời gian uỷ thác tư pháp cho cơ
quan lãnh sự, ngoại giao của Việt Nam ở nước ngoài, cho Toà án nước ngoài…
Tuy nhiên, đối với trường hợp cần phải chờ ý kiến của các cơ quan chuyên môn,
cần phải chờ kết quả giám định kỹ thuật phức tạp hoặc cần phải chờ kết quả uỷ
thác tư pháp mà đã hết thời hạn chuẩn bị xét xử (kể cả thời gian gia hạn), thì
Thẩm phán căn cứ vào khoản 4 Điều 189 của BLTTDS ra quyết định tạm đình
chỉ giải quyết vụ án dân sự.

b. “Trở ngại khách quan” là những trở ngại do hoàn cảnh khách quan tác
động như: thiên tai, địch hoạ, nhu cầu chiến đấu, phục vụ chiến đấu… làm cho
Toà án không thể giải quyết được vụ án trong thời hạn quy định.

Ví dụ: Toà án nhân dân huyện X, tỉnh H ở miền núi đã có quyết định đưa
vụ án ra xét xử trong đó đã ấn định ngày mở phiên toà. Tuy nhiên, còn hai ngày
nữa là tiến hành mở phiên toà, thì xảy ra lũ quét. Trụ sở của Toà án nhân dân
huyện X bị hư hỏng. Do phải khắc phục hậu quả của lũ quét, sửa chữa lại trụ sở,
nên Toà án nhân dân huyện X không thể tiến hành phiên toà trong thời hạn quy
định.

c. “Lý do chính đáng” quy định tại khoản 3 Điều 179 của BLTTDS được
hiểu là các sự kiện xảy ra một cách khách quan, không lường trước được như:
cần phải có sự thay đổi, phân công lại người tiến hành tố tụng có tên trong quyết
định đưa vụ án ra xét xử mà người có thẩm quyền chưa cử được người khác thay
thế; vụ án có tính chất phức tạp đã được xét xử nhiều lần ở nhiều cấp Toà án
khác nhau, nên không còn đủ Thẩm phán để tiến hành xét xử vụ án đó mà phải
chuyển vụ án cho Toà án cấp trên xét xử hoặc phải chờ biệt phái Thẩm phán từ
Toà án khác đến… nên cản trở Toà án tiến hành phiên toà trong thời hạn quy
định.
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2. Về Điều 181 của BLTTDS

2.1. “Tài sản của Nhà nước” được hiểu là tài sản thuộc hình thức sở hữu
nhà nước quy định tại Điều 200 của Bộ luật dân sự năm 2005 và được điều chỉnh
theo các quy định tại mục 1 Chương XIII của Bộ luật dân sự năm 2005.

“Yêu cầu đòi bồi thường thiệt hại đến tài sản của Nhà nước” là trường hợp
tài sản của Nhà nước bị thiệt hại do hành vi trái pháp luật, do hợp đồng vô hiệu,
do vi phạm nghĩa vụ dân sự...gây ra và người được giao chủ sở hữu đối với tài
sản Nhà nước đó có yêu cầu đòi bồi thường.

Khi thi hành quy định tại khoản 1 Điều 181 của BLTTDS cần phân biệt:

a. Trường hợp tài sản của Nhà nước được giao cho cơ quan, tổ chức, đơn vị
vũ trang quản lý, sử dụng hoặc đầu tư vào doanh nghiệp nhà nước do Nhà nước
thực hiện quyền sở hữu thông qua cơ quan có thẩm quyền, thì khi có yêu cầu đòi
bồi thường thiệt hại đến loại tài sản này, Toà án không được hoà giải để các bên
đương sự thoả thuận với nhau về việc giải quyết vụ án.

b. Trường hợp tài sản của Nhà nước được Nhà nước đầu tư vào doanh
nghiệp nhà nước, góp vốn trong các doanh nghiệp liên doanh có vốn đầu tư của
các chủ sở hữu khác theo quy định của Luật doanh nghiệp, Luật đầu tư nước
ngoài tại Việt Nam mà doanh nghiệp được quyền tự chủ chiếm hữu, sử dụng
hoặc định đoạt tài sản và chịu trách nhiệm trước Nhà nước đối với tài sản đó
trong hoạt động sản xuất, kinh doanh, thì khi có yêu cầu đòi bồi thường thiệt hại
đến tài sản đó, Toà án tiến hành hoà giải để các bên đương sự thoả thuận với
nhau về việc giải quyết vụ án theo thủ tục chung.

2.2. Toà án không được hoà giải vụ án dân sự phát sinh từ giao dịch trái
pháp luật (giao dịch vi phạm điều cấm của pháp luật) hoặc trái đạo đức xã hội,
nếu việc hoà giải nhằm mục đích để các bên tiếp tục thực hiện các giao dịch đó.
Trường hợp các bên chỉ có tranh chấp về việc giải quyết hậu quả của giao dịch
vô hiệu do trái pháp luật hoặc trái đạo đức xã hội, thì Toà án vẫn phải tiến hành
hoà giải để các đương sự thoả thuận với nhau về việc giải quyết hậu quả của
giao dịch vô hiệu đó.

3. Về khoản 1 Điều 182 của BLTTDS

Trong trường hợp bị đơn đã được Toà án triệu tập hợp lệ đến lần thứ hai mà
vẫn cố tình vắng mặt, thì Toà án lập biên bản về việc không tiến hành hoà giải
được do bị đơn vắng mặt và ra quyết định đưa vụ án ra xét xử theo thủ tục
chung. Trong trường hợp tại phiên toà bị đơn có yêu cầu Toà án hoãn phiên toà
để tiến hành hoà giải, thì Toà án không chấp nhận, nhưng cần tạo điều kiện cho
các bên thoả thuận với nhau về việc giải quyết vụ án.

4. Về khoản 3 Điều 184 của BLTTDS.

Toà án phải triệu tập tất cả những người có liên quan đến việc giải quyết vụ
án tham dự phiên hoà giải.
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Nếu việc hoà giải vụ án có liên quan đến tất cả các đương sự trong vụ án
mà có đương sự vắng mặt, thì Thẩm phán phải hoãn phiên hoà giải để mở lại
phiên hoà giải khác có mặt tất cả các đương sự.

Nếu trong vụ án có nhiều quan hệ pháp luật mà quan hệ pháp luật này liên
quan đến đương sự này, quan hệ pháp luật kia liên quan đến đương sự khác và
việc giải quyết quan hệ pháp luật đó chỉ liên quan đến các đương sự có mặt
không liên quan đến các đương sự vắng mặt, thì Thẩm phán tiến hành hoà giải
những vấn đề có liên quan đến các đương sự có mặt.

5. Về điều 185 của BLTTDS.

5.1. Toà án xem xét các yêu cầu cụ thể của đương sự trong vụ án phải giải
quyết để tiến hành hoà giải từng yêu cầu theo thứ tự hợp lý.

Ví dụ: Trong vụ án ly hôn, có cả tranh chấp về nuôi con, chia tài sản thì Toà
án cần hoà giải về quan hệ hôn nhân trước, nếu hoà giải đoàn tụ không thành thì
tiếp tục tiến hành hoà giải việc nuôi con và sau đó hoà giải việc chia tài sản.

5.2. Khi tiến hành hoà giải, ngoài việc tuân thủ nguyên tắc quy định tại Điều
184 của BLTTDS, tuỳ theo các quan hệ pháp luật Thẩm phán phổ biến cho các
đương sự biết các quy định của pháp luật có liên quan đến việc giải quyết vụ án để
các bên liên hệ đến quyền, nghĩa vụ của mình mà tự nguyện thoả thuận với nhau về
việc giải quyết vụ án; phân tích hậu quả pháp lý của việc hoà giải thành cho các
đương sự biết (như mối quan hệ giữa các đương sự, việc chịu án phí…). Thẩm
phán không được nói trước với các đương sự ai sai, ai đúng ở chỗ nào hoặc nếu các
đương sự không thoả thuận được, thì hướng xét xử của Toà án như thế nào…

6. Về điều 186 của BLTTDS

6.1. Thư ký Toà án ghi biên bản hoà giải có đầy đủ nội dung quy định tại
khoản 1, có đầy đủ chữ ký hoặc điểm chỉ của những người quy định tại khoản 2
Điều 186 của BLTTDS và theo đúng mẫu biên bản hoà giải ban hành kèm theo
Nghị quyết này.

6.2. Khi các đương sự thoả thuận được với nhau về vấn đề phải giải quyết
trong vụ án, thì Thẩm phán hoặc Thư ký Toà án lập biên bản hoà giải thành.
Biên bản hoà giải thành phải ghi cụ thể nội dung thoả thuận của các đương sự
theo đúng mẫu biên bản hoà giải thành ban hành kèm theo Nghị quyết này.

Thẩm phán chủ trì phiên hoà giải ký tên và đóng dấu của Toà án vào biên
bản. Các đương sự tham gia phiên hoà giải phải ký tên hoặc điểm chỉ vào biên
bản hoà giải thành. Biên bản hoà giải thành phải được gửi ngay cho các đương
sự tham gia hoà giải.

Đối với các đương sự vắng mặt mà việc hoà giải thuộc trường hợp quy
định tại khoản 3 Điều 184 của BLTTDS, thì Toà án phải gửi ngay biên bản hoà
giải thành cho các đương sự vắng mặt.

6.3. Trong biên bản hoà giải thành cần ghi: “Trong thời hạn bảy ngày, kể từ
ngày lập biên bản hoà giải nếu đương sự nào có thay đổi ý kiến về sự thoả
thuận, thì phải làm thành văn bản gửi cho Toà án”. Trong trường hợp đương sự
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trực tiếp đến Toà án xin thay đổi thoả thuận, thì Thẩm phán phải lập biên bản ghi
ý kiến thay đổi thoả thuận của họ. Biên bản phải có chữ ký hoặc điểm chỉ của
đương sự và lưu vào hồ sơ vụ án. Việc thay đổi ý kiến về sự thoả thuận này phải
được Toà án thông báo cho các đương sự khác có liên quan đến thoả thuận đó.

7. Về Điều 187 của BLTTDS

7.1. Hết thời hạn bảy ngày, kể từ ngày lập biên bản hoà giải thành mà
không có đương sự nào thay đổi ý kiến về sự thoả thuận đó, thì về nguyên tắc
chung Thẩm phán chủ trì phiên hoà giải ra quyết định công nhận sự thoả thuận
của các đương sự. Nếu vì trở ngại khách quan mà Thẩm phán không ra quyết
định được, thì Chánh án Toà án phân công một Thẩm phán khác ra quyết định
công nhận sự thoả thuận của các đương sự.

7.2. Thẩm phán chỉ ra quyết định công nhận sự thoả thuận của các đương
sự, nếu các đương sự thoả thuận được với nhau về việc giải quyết toàn bộ vụ án
(các quan hệ pháp luật, các yêu cầu của các đương sự trong vụ án) và cả về án
phí. Trong trường hợp các đương sự thoả thuận được với nhau về việc giải quyết
toàn bộ vụ án nhưng không thoả thuận được với nhau về trách nhiệm phải chịu
án phí hoặc mức án phí, thì Toà án không công nhận sự thoả thuận của các
đương sự mà tiến hành mở phiên toà để xét xử vụ án.

7.3 Trong trường hợp các đương sự chỉ thoả thuận được với nhau về việc
giải quyết một phần vụ án, còn phần khác không thoả thuận được, thì Toà án ghi
những vấn đề mà các đương sự thoả thuận được và những vấn đề không thoả
thuận được vào biên bản hoà giải  theo quy định tại  khoản 1 Điều 186 của
BLTTDS và tiến hành ra quyết định đưa vụ án ra xét xử, trừ trường hợp có căn
cứ để tạm đình chỉ hoặc đình chỉ việc giải quyết vụ án.

8. Về Điều 189 của BLTTDS

8.1. Thẩm phán ra quyết định tạm đình chỉ giải quyết vụ án dân sự mà
không phụ thuộc có hay không có yêu cầu của đương sự khi thuộc một trong các
trường hợp quy định tại Điều 189 của BLTTDS.

8.2. “Trường hợp cơ quan, tổ chức đã sáp nhập, chia, tách mà chưa có cơ
quan, tổ chức kế thừa quyền và nghĩa vụ tố tụng của cơ quan, tổ chức đó” là
trường hợp đã có quyết định của cơ quan, tổ chức có thẩm quyền về việc sáp
nhập, chia, tách cơ quan, tổ chức đó, nhưng cơ quan, tổ chức mới chưa được
thành lập hoặc đã được thành lập nhưng chưa có đầy đủ điều kiện để hoạt động
theo quy định của pháp luật đối với loại hình cơ quan, tổ chức đó.

“Trường hợp cơ quan, tổ chức đã giải thể mà chưa có cơ quan, tổ chức kế
thừa quyền và nghĩa vụ tố tụng của cơ quan, tổ chức đó” là trường hợp chưa xác
định được cơ quan, tổ chức, cá nhân kế thừa quyền, nghĩa vụ tố tụng theo quy
định tại các điểm a và b khoản 2, khoản 3 Điều 62 của BLTTDS.

8.3. “Đại diện hợp pháp của đương sự” quy định tại khoản 3 Điều 189 của
BLTTDS bao gồm đại diện theo pháp luật và đại diện theo uỷ quyền. Người đại
diện hợp pháp của đương sự được xác định theo quy định của Bộ luật dân sự năm
2005 và hướng dẫn tại mục 6 Phần III của Nghị quyết số 01/2005/NQ-HĐTP ngày 31-
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3-2005 của Hội đồng Thẩm phán Toà án nhân dân tối cao hướng dẫn thi hành
một số quy định trong Phần thứ nhất “Những quy định chung” của BLTTDS
năm 2004.

8.4. “Các trường hợp khác mà pháp luật có quy định” quy định tại khoản 5
Điều 189 của BLTTDS là các trường hợp làm căn cứ cho Toà án ra quyết định
tạm đình chỉ giải quyết vụ án dân sự mà trong BLTTDS này chưa quy định
nhưng đã được quy định trong các văn bản quy phạm pháp luật khác hoặc sau
khi BLTTDS có hiệu lực thi hành mới được quy định trong các văn bản quy
phạm pháp luật được ban hành sau đó hoặc trong các điều ước quốc tế mà Cộng
hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thành viên.

9. Về khoản 3 Điều 190 của BLTTDS

9.1. Khi quyết định tạm đình chỉ giải quyết vụ án dân sự bị kháng cáo,
kháng nghị theo thủ tục phúc thẩm và việc kháng cáo, kháng nghị là hợp lệ, thì
Toà án cấp sơ thẩm phải gửi hồ sơ vụ án, kháng cáo, kháng nghị cho Toà án cấp
phúc thẩm theo quy định tại Điều 255 của BLTTDS.

9.2. Trong trường hợp hết thời hạn kháng cáo, kháng nghị mới có khiếu
nại, kiến nghị đối với quyết định tạm đình chỉ giải quyết vụ án dân sự, thì cần
phân biệt như sau:

a. Trường hợp Toà án cấp sơ thẩm xét thấy quyết định tạm đình chỉ giải
quyết vụ án dân sự là không đúng, thì tiếp tục giải quyết vụ án bị tạm đình chỉ vì
lý do tạm đình chỉ không còn.

b. Trường hợp Toà án cấp sơ thẩm xét thấy quyết định tạm đình chỉ giải
quyết vụ án dân sự là đúng và vẫn giữ nguyên, thì khiếu nại, kiến nghị đối với
quyết định tạm đình chỉ giải quyết vụ án dân sự phải được xem xét theo thủ tục
giám đốc thẩm.

10. Về điểm c và điểm h khoản 1 Điều 192 của BLTTDS

10.1. Khi người khởi kiện rút đơn khởi kiện, thì Toà án cần phải xem xét
trong vụ án có yêu cầu phản tố của bị đơn hoặc yêu cầu độc lập của người có
quyền lợi, nghĩa vụ liên quan hay không để quyết định như sau:

a. Trong trường hợp không có yêu cầu phản tố và yêu cầu độc lập, thì Toà
án chấp nhận việc người khởi kiện rút đơn khởi kiện và căn cứ vào điểm c khoản
1 Điều 192 của BLTTDS ra quyết định đình chỉ giải quyết vụ án dân sự.

b. Trong trường hợp có yêu cầu phản tố của bị đơn và yêu cầu độc lập của
người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan, thì tuỳ trường hợp mà giải quyết như
sau:

b.1. Trường hợp người khởi kiện rút đơn khởi kiện, bị đơn vẫn giữ nguyên
yêu cầu phản tố, người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan vẫn giữ nguyên yêu cầu
độc lập của mình, thì Toà án ra quyết định đình chỉ giải quyết vụ án dân sự đối
với yêu cầu của người khởi kiện đã rút;

b.2. Trường hợp người khởi kiện rút đơn khởi kiện, bị đơn rút toàn bộ yêu
cầu phản tố, nhưng người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan vẫn giữ nguyên yêu
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cầu độc lập của mình, thì Toà án ra quyết định đình chỉ giải quyết vụ án dân sự
đối với yêu cầu của người khởi kiện và yêu cầu phản tố của bị đơn đã rút;

b.3. Trường hợp người khởi kiện rút đơn khởi kiện, người có quyền lợi,
nghĩa vụ liên quan rút toàn bộ yêu cầu độc lập, nhưng bị đơn vẫn giữ nguyên
yêu cầu phản tố của mình, thì Toà án ra quyết định đình chỉ giải quyết vụ án dân
sự đối với yêu cầu của người khởi kiện và yêu cầu độc lập của người có quyền
lợi, nghĩa vụ liên quan đã rút.

c.  Sau khi ra quyết định đình chỉ giải quyết vụ án đối với yêu cầu của
đương sự đã rút được hướng dẫn tại điểm b tiểu mục 10.1 mục 10 này, Toà án
tiếp tục giải quyết vụ án theo thủ tục chung đối với yêu cầu phản tố của bị đơn
hoặc yêu cầu độc lập của người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan và căn cứ vào
từng trường hợp cụ thể để xác định lại địa vị tố tụng của các đương sự theo đúng
quy định tại Điều 219 của BLTTDS và hướng dẫn tại mục 7 Phần III của Nghị
quyết này.

d. Trong trường hợp người khởi kiện rút toàn bộ yêu cầu khởi kiện, bị đơn
rút toàn bộ yêu cầu phản tố, người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan rút toàn bộ
yêu cầu độc lập, thì Toà án ra quyết định đình chỉ giải quyết toàn bộ vụ án.

10.2. “Các trường hợp khác mà pháp luật có quy định” quy định tại điểm h
khoản 1 Điều 192 của BLTTDS là các trường hợp làm căn cứ cho Toà án ra
quyết định đình chỉ giải quyết vụ án dân sự mà trong BLTTDS này chưa quy
định nhưng đã được quy định trong các văn bản quy phạm pháp luật khác hoặc
sau khi BLTTDS có hiệu lực thi hành mới được quy định trong các văn bản quy
phạm pháp luật được ban hành sau đó hoặc trong các điều ước quốc tế mà Cộng
hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thành viên.

11. Về khoản 1 Điều 193 của BLTTDS

Trong trường hợp đã có quyết định đình chỉ giải quyết vụ án dân sự, thì cần
phân biệt như sau:

11.1. Trường hợp quyết định đình chỉ giải quyết vụ án dân sự quy định tại
các điểm a, b, d và đ khoản 1 Điều 192 của BLTTDS, thì đương sự không có
quyền khởi kiện yêu cầu Toà án giải quyết lại vụ án dân sự đó, nếu việc khởi
kiện vụ án sau không có gì khác vụ án trước về nguyên đơn, bị đơn và quan hệ
pháp luật có tranh chấp.

11.2. Trường hợp quyết định đình chỉ giải quyết vụ án dân sự quy định tại
điểm c và điểm e khoản 1 Điều 192 của BLTTDS, thì đương sự có quyền khởi
kiện yêu cầu Toà án giải quyết lại vụ án dân sự đó theo thủ tục chung, nếu thời
hiệu khởi kiện vụ án theo quy định tại Điều 159 của BLTTDS vẫn còn, mặc dù
việc khởi kiện vụ án sau không có gì khác vụ án trước về nguyên đơn, bị đơn và
quan hệ pháp luật có tranh chấp.

11.3. Trường hợp quyết định đình chỉ vụ án quy định tại điểm g khoản 1
Điều 192 của BLTTDS và khoản 2 Điều 77 của Luật Phá sản, nếu sau đó Toà án
ra quyết định đình chỉ thủ tục phục hồi hoạt động kinh doanh gửi trả lại hồ sơ vụ
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án cho Toà án có thẩm quyền, thì Toà án đó tiếp tục giải quyết vụ án theo thủ tục
chung.

12. Về Điều 195 của BLTTDS

12.1. Quyết định đưa vụ án ra xét xử phải có đủ nội dung quy định tại
khoản 1 Điều 195 của BLTTDS và theo đúng mẫu quyết định ban hành kèm
theo Nghị quyết này.

12.2.  Để  không  phải  hoãn  phiên  toà  và  bảo  đảm  đúng  quy  định  của
BLTTDS trong trường hợp Hội thẩm nhân dân được phân công tham gia xét xử
không tiếp tục tham gia xét xử được sau khi có quyết định đưa vụ án ra xét xử,
thì đồng thời với việc phân công Hội thẩm nhân dân chính thức, cần phân công
Hội thẩm dự khuyết và cùng ghi họ tên Hội thẩm dự khuyết vào quyết định đưa
vụ án ra xét xử.

12.3. Quyết định đưa vụ án ra xét xử phải được gửi cho các đương sự, Viện
kiểm sát cùng cấp ngay sau khi Toà án ra quyết định, không phân biệt vụ án đó
Viện kiểm sát cùng cấp có tham gia phiên toà hay không.

Trong trường hợp Viện kiểm sát cùng cấp tham gia phiên toà, thì Toà án
gửi hồ sơ vụ án dân sự cùng với quyết định đưa vụ án ra xét xử theo hướng dẫn tại
mục 2 Phần I Thông tư tiên tịch số 03/2005/TTLT-VKSNDTC-TANDTC ngày 01-
9-2005 của Viện kiểm sát nhân dân tối cao, Toà án nhân dân tối cao “Hướng dẫn
thi hành một số quy định của BLTTDS về kiểm sát việc tuân theo pháp luật
trong tố tụng dân sự  và sự tham gia của Viện kiểm sát nhân dân trong việc giải
quyết các vụ việc dân sự”.

III. VỀ CHƯƠNG XIV “PHIÊN TOÀ SƠ THẨM” CỦA BLTTDS

1. Về Điều 202 của BLTTDS.

1.1. Toà án chỉ có thể tiến hành xét xử vụ án khi có đương sự vắng mặt tại
phiên toà trong các trường hợp quy định tại Điều 202 của BLTTDS (không phân
biệt chỉ có một đương sự, một số đương sự hoặc tất cả các đương sự trong vụ án
đều có đơn đề nghị Toà án xét xử vắng mặt); do đó, khi nguyên đơn, bị đơn,
người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan vắng mặt tại phiên toà lần thứ nhất theo
quy định tại khoản 1 Điều 199, khoản 1 Điều 200 và khoản 1 Điều 201 của
BLTTDS dù không có lý do chính đáng, thì Toà án vẫn hoãn phiên toà.

1.2. Đối với những trường hợp đương sự đã nhận được quyết định đưa vụ
án ra xét xử theo quy định tại khoản 2 Điều 195 của BLTTDS, đã được Toà án
tống đạt hợp lệ giấy triệu tập phiên toà theo quy định tại các điều từ Điều 150
đến  
Điều 156 của BLTTDS và đương sự đã chuẩn bị tham dự phiên toà xét xử vụ án,
nhưng do sự kiện bất khả kháng hoặc trở ngại khách quan xảy ra đối với họ ngay
vào thời điểm trước ngày Toà án mở phiên toà hoặc ngay trong thời điểm họ
đang trên đường đến Toà án để tham dự phiên toà (do thiên tai, địch hoạ, bị tai
nạn, ốm nặng phải đi bệnh viện cấp cứu, người thân bị chết…) nên họ không thể
có mặt tại phiên toà theo giấy triệu tập của Toà án, thì Toà án cũng hoãn phiên
toà.
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Trường hợp do Toà án không nhận được thông báo từ phía đương sự nên
vẫn tiến hành xét xử vụ án vắng mặt họ, nếu sau khi bản án, quyết định của Toà
án có hiệu lực pháp luật, đương sự có khiếu nại và chứng minh được việc họ
vắng mặt tại phiên toà là do sự kiện bất khả kháng hoặc trở ngại khách quan, thì
khiếu nại cần được xem xét theo thủ tục tái thẩm.

2. Về Điều 203 của BLTTDS.

Trong trường hợp người bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của đương sự
vắng mặt lần thứ nhất tại phiên toà có lý do chính đáng, thì Toà án phải hoãn
phiên toà. Nếu người này vắng mặt lần thứ nhất mà Toà án có căn cứ xác định
được việc vắng mặt là không có lý do chính đáng, thì Toà án vẫn tiến hành xét
xử vụ án. Toà án phải thông báo cho đương sự biết để họ tự bảo vệ quyền và lợi
ích hợp pháp của mình.

3. Về Điều 208 của BLTTDS.

3.1. Thời hạn hoãn phiên toà sơ thẩm không quá ba mươi ngày, kể từ ngày
Hội đồng xét xử ra quyết định hoãn phiên toà.

Nếu phiên toà xét xử một vụ án bị hoãn nhiều lần, thì thời hạn của mỗi lần
hoãn phiên toà không được quá giới hạn cho phép là ba mươi ngày, kể từ ngày
Hội đồng xét xử ra quyết định hoãn phiên toà của lần đó. Thời gian hoãn phiên
toà không tính vào thời hạn chuẩn bị xét xử quy định tại Điều 179 của BLTTDS
và được hướng dẫn tại mục 1 Phần III của Nghị quyết này. Tuy nhiên, để bảo vệ
quyền, lợi ích hợp pháp của đương sự, bảo đảm việc mở lại phiên toà xét xử vụ
án theo đúng quy định, thì sau khi hoãn phiên toà Toà án phải có kế hoạch mở
lại phiên toà trong thời gian sớm nhất mà không nhất thiết phải để đến 30 ngày
mới mở lại phiên toà.

3.2. Quyết định hoãn phiên toà phải có các nội dung chính quy định tại
khoản 2 Điều 208 của BLTTDS và ghi theo đúng mẫu quyết định ban hành kèm
theo Nghị quyết này.

3.3. Trường hợp đã ấn định được ngày mở lại phiên toà, thì trong quyết
định hoãn phiên toà phải ghi thời gian, địa điểm mở lại phiên toà. Nếu chưa ấn
định được ngày mở lại phiên toà, thì trong quyết định ghi về thời gian, địa điểm
mở lại phiên toà sẽ được Toà án thông báo sau.

Chủ toạ phiên toà thay mặt Hội đồng xét xử thông báo công khai quyết
định hoãn phiên toà cho những người tham gia tố tụng có mặt tại phiên toà biết
và giao ngay cho họ quyết định này. Đối với người vắng mặt và Viện kiểm sát
cùng cấp, thì Toà án gửi ngay quyết định hoãn phiên toà. Quyết định này được
coi như giấy triệu tập mới đối với đương sự, nếu trong quyết định đã ghi thời gian,
địa điểm mở lại phiên toà.

Trong trường hợp có sự thay đổi về thời gian, địa điểm mở lại phiên toà ghi
trong quyết định hoãn phiên toà, thì Toà án phải thông báo ngay cho Viện kiểm
sát cùng cấp và những người tham gia tố tụng biết về thời gian, địa điểm mở lại
phiên toà.
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3.4. Hội đồng xét xử không được hoãn phiên toà vì lý do tại phiên toà
đương sự yêu cầu hoãn phiên toà để nhờ người bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp
của đương sự hoặc để uỷ quyền cho người khác tham gia tố tụng thay mình.

3.5. Nếu tại phiên toà, đương sự xuất trình tài liệu, chứng cứ mới mà có
yêu cầu giám định bổ sung đối với tài liệu, chứng cứ đó hoặc giám định lại (kể
cả việc tài sản mới được phát hiện cần phải định giá) và xét thấy việc giám định
bổ sung, giám định lại (định giá) là cần thiết cho việc giải quyết vụ án, thì Hội
đồng xét xử quyết định giám định bổ sung, giám định lại (định giá) và căn cứ
vào khoản 4 Điều 230 của BLTTDS ra quyết định hoãn phiên toà.

Việc ra quyết định trưng cầu giám định, ra quyết định định giá tài sản được
thực hiện  theo hướng  dẫn  tại  các  mục  6  và  7  Phần  IV của  Nghị  quyết  số
04/2005/NQ-HĐTP ngày 17-9-2005 của Hội đồng Thẩm phán Toà án nhân dân
tối cao hướng dẫn thi hành một số quy định của BLTTDS “Về chứng minh và
chứng cứ”.

Nếu trước khi sắp hết thời hạn hoãn phiên toà mà chưa có kết quả giám
định,  kết  quả  định  giá,  thì  Thẩm phán  căn  cứ  vào  khoản  4  Điều  189  của
BLTTDS ra quyết định tạm đình chỉ giải quyết vụ án dân sự.

4. Về Điều 211 của BLTTDS

4.1. Biên bản phiên toà phải ghi đầy đủ nội dung quy định tại khoản 1 Điều 211
của BLTTDS. Theo quy định tại khoản 1 Điều 211 của BLTTDS, thì biên bản
phiên toà phải ghi mọi diễn biến ở phiên toà từ khi bắt đầu cho đến khi kết thúc
phiên toà. Trong biên bản phiên toà không phải ghi phần quyết định của bản án.

4.2. Sau khi kết thúc phiên toà trước khi trình Chủ toạ phiên toà kiểm tra lại
và ký vào biên bản phiên toà, Thư ký Toà án phải tự mình kiểm tra lại biên bản
phiên toà để sửa chữa những điểm không chính xác trong biên bản phiên toà.
Chủ toạ phiên toà phải kiểm tra lại biên bản và cùng với Thư ký Toà án ký vào
biên bản đó. Sau khi Chủ toạ phiên toà đã kiểm tra lại và ký vào biên bản phiên
toà, nếu phát hiện được những điểm không chính xác trong biên bản phiên toà
cần phải được sửa đổi, thì Thư ký Toà án không được tự mình sửa đổi mà phải
báo cáo với Chủ toạ phiên toà xem xét việc sửa đổi. Khi có một trong những
người quy định tại khoản 4 Điều 211 của BLTTDS có yêu cầu được xem biên
bản phiên toà, thì chủ toạ phiên toà phải cho phép họ xem biên bản phiên toà.
Nếu họ có yêu cầu ghi những sửa đổi, bổ sung vào biên bản phiên toà, thì Thư
ký Toà án phải ghi những sửa đổi, bổ sung theo yêu cầu của họ. Không được tẩy
xoá, sửa chữa trực tiếp vào những vấn đề đã ghi mà ghi những sửa đổi, bổ sung
tiếp vào biên bản phiên toà. Người nào được quy định tại khoản 4 Điều 211 của
BLTTDS có yêu cầu ghi những sửa đổi, bổ sung vào biên bản phiên toà, thì ghi
tư cách tiến hành tố tụng hoặc tham gia tố tụng và họ tên của người đó. Tiếp
theo ghi những vấn đề được ghi trong biên bản phiên toà có yêu cầu sửa đổi, bổ
sung và những sửa đổi, bổ sung cụ thể. Nếu có nhiều người yêu cầu, thì ghi thứ
tự từng người một. Sau đó người có yêu cầu phải ký xác nhận.

Ví dụ 1: (trường hợp có một người yêu cầu ghi những sửa đổi, bổ sung)
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Những sửa đổi, bổ sung theo yêu cầu của nguyên đơn Nguyễn Văn A:

1. Về vấn đề được ghi tại dòng (các dòng) từ trên xuống (hoặc từ dưới lên)
trang... của biên bản phiên toà yêu cầu ghi sửa đổi, bổ sung như sau:

...

2. ...

Ví dụ 2: (trường hợp có từ hai người trở lên có yêu cầu ghi những sửa đổi, bổ
sung)

Những sửa đổi, bổ sung:

1. Theo yêu cầu của Kiểm sát viên Trần B:

a. ...

b. ...

2. Theo yêu cầu của bị đơn Lê Thị M:

a. ...

b. ..

5. Về Điều 213 của BLTTDS

5.1. Chủ toạ phiên toà khai mạc phiên toà và đọc quyết định đưa vụ án ra
xét xử.

Khi khai mạc phiên toà, chủ toạ phiên toà yêu cầu mọi người trong phòng
xử án đứng dậy. Chủ toạ phiên toà khai mạc phiên toà như sau: “Hôm nay, ngày,
tháng, năm, Toà án nhân dân… mở phiên toà sơ thẩm công khai (không công
khai) xét xử vụ án về tranh chấp… thay mặt Hội đồng xét xử, tôi tuyên bố khai
mạc phiên toà” và đọc quyết định đưa vụ án ra xét xử.

5.2. Sau khi nghe Thư ký Toà án báo cáo có đương sự vắng mặt tại phiên
toà, Hội đồng xét xử phải vào phòng nghị án thảo luận việc hoãn phiên toà theo
quy định tại khoản 2 Điều 210 của BLTTDS.

5.3. Chủ toạ phiên toà tiến hành kiểm tra căn cước của đương sự có mặt tại
phiên toà như sau:

a. Chủ toạ hỏi để các đương sự khai về họ, tên, ngày tháng năm sinh; nơi
cư trú (nơi đăng ký hộ khẩu thường trú; nơi cư trú); nghề nghiệp (nếu đương sự
là cá nhân); tên, địa chỉ trụ sở chính (nếu đương sự là cơ quan, tổ chức). Đối với
người đại diện hợp pháp của đương sự phải hỏi họ để họ khai về: họ, tên, tuổi;
nghề nghiệp; chức vụ; nơi cư trú; quan hệ với đương sự.

b. Trong trường hợp các tài liệu có trong hồ sơ vụ án cũng như lời khai của
các đương sự về căn cước có sự khác nhau, thì cần phải xác minh chính xác về
căn cước của họ.

5.4. Đối với việc phổ biến quyền, nghĩa vụ của các đương sự và của những
người tham gia tố tụng khác, chủ toạ phiên toà phải phổ biến đầy đủ quyền,
nghĩa vụ của họ quy định tại điều luật tương ứng của BLTTDS.
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Ví dụ: Đối với nguyên đơn phải giải thích đầy đủ quyền, nghĩa vụ của họ
quy định tại Điều 58 và Điều 59 của BLTTDS…

Đối với người phiên dịch, người giám định chủ toạ phiên toà yêu cầu họ
phải cam đoan làm tròn nhiệm vụ; đối với người làm chứng là người thành niên,
thì yêu cầu họ cam đoan khai báo trung thực.

5.5. Đối với trường hợp Hội đồng xét xử quyết định hoãn phiên toà, thì khi
mở lại phiên toà, chủ toạ phiên toà không đọc lại quyết định đưa vụ án ra xét xử.

Nếu Hội đồng xét xử quyết định hoãn phiên toà mà trong thời gian chuẩn
bị mở phiên toà, có sự thay đổi, phân công lại người tiến hành tố tụng có tên
trong quyết định đưa vụ án ra xét xử, thì Toà án thông báo cho những người quy
định tại khoản 2 Điều 195 của BLTTDS biết.

6. Về khoản 1 Điều 218 của BLTTDS

Việc thay đổi, bổ sung yêu cầu của đương sự tại phiên toà 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.

Việc thay đổi, bổ sung yêu cầu của đương sự phải được ghi vào biên bản
phiên toà. Trong trường hợp Hội đồng xét xử chấp nhận yêu cầu thay đổi, bổ
sung của đương sự, thì phải ghi trong bản án.

7. Về Điều 219 của BLTTDS

Trường hợp tại phiên toà có đương sự rút yêu cầu, thì tuỳ từng trường hợp
mà giải quyết như sau:

7.1. Nếu nguyên đơn rút toàn bộ yêu cầu khởi kiện, nhưng bị đơn vẫn giữ
yêu cầu phản tố của mình theo quy định tại khoản 1 Điều 219 của BLTTDS, thì
Hội đồng xét xử:

a. Ra quyết định đình chỉ xét xử đối với toàn bộ yêu cầu của nguyên đơn đã
rút theo quy định tại khoản 2 Điều 218 của BLTTDS;

b. Công bố việc thay đổi địa vị tố tụng của các đương sự. Bị đơn vẫn giữ
nguyên yêu cầu phản tố của mình trở thành nguyên đơn; nguyên đơn đã rút toàn
bộ yêu cầu của mình trở thành bị đơn.

7.2. Nếu nguyên đơn rút toàn bộ yêu cầu khởi kiện, bị đơn rút toàn bộ yêu
cầu phản tố, nhưng người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan vẫn giữ nguyên yêu
cầu độc lập của mình theo quy định tại khoản 2 Điều 219 của BLTTDS, thì Hội
đồng xét xử:

a. Ra quyết định đình chỉ xét xử đối với toàn bộ yêu cầu của nguyên đơn,
của bị đơn đã rút theo quy định tại khoản 2 Điều 218 của BLTTDS.

b. Công bố công khai tại phiên toà việc thay đổi địa vị tố tụng tuỳ theo mối
quan hệ giữa các đương sự liên quan đến yêu cầu độc lập của người có quyền lợi,
nghĩa vụ liên quan.
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7.3. Việc thay đổi địa vị tố tụng của đương sự phải được ghi vào biên bản
phiên toà và phải được ghi trong bản án.

8. Về khoản 1 Điều 220 của BLTTDS

8.1. Trước khi chuyển sang phần hỏi, Hội đồng xét xử cần giải thích cho
các đương sự biết nội dung quy định tại Điều 220 của BLTTDS, hỏi họ có thoả
thuận được với nhau về việc giải quyết vụ án hay không; nếu có thì hỏi họ có
hoàn toàn tự nguyện hay không, có bị ép buộc hay không và xem xét thoả thuận
đó có trái pháp luật, đạo đức xã hội hay không và cho họ biết hậu quả của việc
Toà án ra quyết định công nhận thoả thuận đó, thì các đương sự không được
kháng cáo, Viện kiểm sát không được kháng nghị theo thủ tục phúc thẩm; quyết
định của Toà án công nhận sự thoả thuận của đương sự về việc giải quyết vụ án
có hiệu lực pháp luật.

8.2. Sự thoả thuận của các đương sự phải được ghi vào biên bản phiên toà.
Theo quy định tại Điều 210 của BLTTDS, thì Hội đồng xét xử thảo luận và ra
quyết định công nhận sự thoả thuận của các đương sự về việc giải quyết vụ án
tại phòng xử án.

9. Về Điều 236 của BLTTDS

9.1. Các thành viên Hội đồng xét xử phải giải quyết tất cả các vấn đề của vụ
án bằng cách biểu  quyết theo đa số về từng vấn đề một; cụ thể là các vấn đề
chính sau: căn cứ vào những tài liệu, chứng cứ đã được kiểm tra xem xét tại
phiên toà, qua việc hỏi và tranh luận tại phiên toà, qua việc xem xét ý kiến của
những người tham gia tố tụng, kiểm sát viên (nếu có) đã đủ căn cứ để chấp nhận
toàn bộ, một phần các yêu cầu của nguyên đơn, yêu cầu phản tố của bị đơn, yêu
cầu độc lập của người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan hoặc không chấp nhận
toàn bộ, một phần các yêu cầu của các đương sự hay chưa, nếu đã đủ căn cứ để
chấp nhận thì theo điểm, khoản, điều luật nào của văn bản quy phạm pháp luật
tương ứng và án phí dân sự sơ thẩm.

9.2. Trong trường hợp Hội đồng xét xử sơ thẩm chỉ có một Thẩm phán và
hai Hội thẩm nhân dân, thì khi phát biểu (hoặc khi biểu quyết) các Hội thẩm nhân
dân phát  biểu (hoặc biểu quyết) trước, Thẩm phán chủ toạ phiên toà phát biểu
(hoặc biểu quyết) sau. Trong trường hợp Hội đồng xét xử sơ thẩm có hai Thẩm
phán và  ba Hội thẩm nhân dân, thì các Hội thẩm nhân dân phát biểu (hoặc biểu
quyết) trước, đến Thẩm  phán không phải là chủ toạ phiên toà và sau cùng là
Thẩm phán chủ toạ phiên toà phát biểu (hoặc biểu quyết).

9.3.  Thành viên của Hội đồng xét  xử có ý kiến thiểu số,  thì  có quyền
(không phải là nghĩa vụ) trình bày ý kiến của mình bằng văn bản riêng và văn
bản đó được đưa vào hồ sơ vụ án.

9.4. Trong biên bản nghị án phải ghi lại đầy đủ các ý kiến đã thảo luận về
từng vấn đề một và quyết định theo đa số của Hội đồng xét xử về từng vấn đề
đó. Các thành viên Hội đồng xét xử phải ký vào biên bản nghị án tại phòng nghị
án trước khi tuyên án.
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9.5. Trong trường hợp vụ án có nhiều tình tiết phức tạp, việc nghị án đòi
hỏi phải có thời gian dài, thì Hội đồng xét xử có thể quyết định thời gian nghị án
nhưng không quá năm ngày làm việc, kể từ khi kết thúc tranh luận tại phiên toà.
Hội đồng xét xử phải thông báo ngày giờ tuyên án cho các đương sự biết. Nếu
đã ấn định ngày giờ tuyên án mà có thay đổi, thì Hội đồng xét xử phải thông báo
lại cho các đương sự biết việc thay đổi đó.

10. Về Điều 238 của BLTTDS

Bản án sơ thẩm phải được viết đúng quy định tại Điều 238 của BLTTDS,
cách viết, trình bày phải theo đúng mẫu bản án sơ thẩm và hướng dẫn sử dụng
mẫu bản án sơ thẩm đã được ban hành kèm theo Nghị quyết số 01/2005/NQ-
HĐTP ngày 31-3-2005 của Hội đồng Thẩm phán Toà án nhân dân tối  cao
hướng dẫn thi hành một số quy định trong Phần thứ nhất “Những quy định
chung” của BLTTDS.

Cùng với biên bản nghị án, bản án gốc phải được các thành viên Hội đồng
xét xử thông qua và ký tại phòng nghị án và được lưu vào hồ sơ vụ án. Trên cơ sở
bản án gốc, Thẩm phán chủ toạ phiên toà thay mặt Hội đồng xét xử ký các bản
án chính và Toà án thực hiện việc giao hoặc gửi bản án theo quy định tại Điều
241 của BLTTDS.

11. Về Điều 239 của BLTTDS

Khi tuyên án mọi  người trong phòng xử án phải đứng dậy. Nếu thấy có
người không đứng dậy, thì Thư ký Toà án phải nhắc nhở họ, nếu người đó báo cáo
vì lý do sức khoẻ nên không thể đứng dậy được, thì chủ toạ phiên toà cho phép ngồi
tại chỗ và sau đó mới tuyên án. Chủ toạ phiên toà hoặc một thành viên khác của Hội
đồng xét xử đọc bản án; nếu bản án dài thì có thể thay nhau đọc bản án.

Trong trường hợp bản án quá dài, thì chủ toạ phiên toà có thể chỉ yêu cầu
mọi người  trong phòng xử án phải đứng dậy khi đọc phần mở đầu và phần
quyết định của bản án.

Sau khi đọc xong bản án, tuỳ vào từng trường hợp cụ thể, chủ toạ phiên toà
hoặc một thành viên khác của Hội đồng xét xử giải thích thêm về việc thi hành
bản án và quyền kháng cáo của đương sự.

Đối với đương sự không biết tiếng Việt, thì sau khi tuyên án xong người
phiên dịch phải dịch lại cho họ nghe toàn bộ bản án sang thứ tiếng mà họ biết
(bao gồm cả phần bản án có liên quan đến họ và phần bản án có liên quan đến
các đương sự khác trong vụ án).

12. Về Điều 240 của BLTTDS

12.1. Chỉ được sửa chữa, bổ sung bản án trong các trường hợp sau đây:

a. Phát hiện lỗi rõ ràng về chính tả như: lỗi do viết không đúng từ ngữ, dấu,
chữ viết hoa, viết thường, phiên âm tiếng nước ngoài sang tiếng Việt, bỏ sót
không ghi tên đệm trong họ, tên của đương sự…

b. Số liệu do nhầm lẫn hoặc do tính toán sai (kể cả án phí) như: cộng, trừ,
nhân, chia sai…, mà phải sửa lại cho đúng.
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12.2. Toà án phải gửi văn bản thông báo về việc sửa chữa, bổ sung bản án
cho những người quy định tại khoản 1 Điều 240 của BLTTDS. Thông báo về
việc  sửa chữa, bổ sung bản án phải làm đúng theo mẫu ban hành kèm theo Nghị
quyết này.

IV. CÁC MẪU VĂN BẢN TỐ TỤNG

Ban hành kèm theo Nghị quyết này các mẫu văn bản tố tụng sau đây:

1. Đơn khởi kiện (mẫu số 01)

2. Giấy báo nhận đơn khởi kiện (mẫu số 02)

3. Thông báo trả lại đơn khởi kiện (mẫu số 03)

4. Thông báo nộp tiền tạm ứng án phí (mẫu số 04)

5. Thông báo về việc thụ lý vụ án (mẫu số 05)

6. Thông báo về phiên hoà giải (mẫu số 06)

7. Biên bản hoà giải (mẫu số 07)

8. Biên bản hoà giải thành (mẫu số 08)

9. Quyết định công nhận sự thoả thuận của các đương sự (mẫu số 09)

10. Quyết định tạm đình chỉ giải quyết vụ án dân sự (mẫu số 10a)

- Quyết định tạm đình chỉ giải quyết vụ án dân sự (mẫu số 10b)

11. Quyết định đình chỉ giải quyết vụ án dân sự (mẫu số 11a)

- Quyết định đình chỉ giải quyết vụ án dân sự (mẫu số 11b)

12. Quyết định đưa vụ án ra xét xử (mẫu số 12)

13. Biên bản phiên toà dân sự sơ thẩm (mẫu số 13)

14. Quyết định hoãn phiên toà (mẫu số 14)

15. Thông báo sửa chữa, bổ sung bản án (mẫu số 15)

V. HIỆU LỰC THI HÀNH CỦA NGHỊ QUYẾT

Nghị quyết này đã được Hội đồng thẩm phán Toà án nhân dân tối cao thông
qua ngày 12 tháng 5 năm 2006 và có hiệu lực thi hành sau mười lăm ngày, kể từ
ngày đăng Công báo./.

TM. HỘI ĐỒNG THẨM PHÁN
TOÀ ÁN NHÂN DÂN TỐI CAO

CHÁNH ÁN

(Đã ký)

24
176



Nguyễn Văn Hiện
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HỘI ĐỒNG THẨM PHÁN  

TÒA ÁN NHÂN DÂN TỐI CAO 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

Số: 03/2006/NQ-HĐTP  Hà Nội, ngày 08 tháng 7 năm 2006 

NGHỊ QUYẾT 

Hướng dẫn áp dụng một số quy định của Bộ luật dân sự năm 2005 trong 

việc giải quyết các tranh chấp về bồi thường thiệt hại ngoài hợp đồng 

HỘI ĐỒNG THẨM PHÁN TÒA ÁN NHÂN DÂN TỐI CAO 

Căn cứ vào Luật Tổ chức Tòa án nhân dân. 

Căn cứ vào Nghị quyết số 45/2005/QH11 ngày 14 tháng 6 năm 2005 của 

Quốc hội "Về việc thi hành Bộ luật dân sự". 

Để áp dụng đúng và thống nhất quy định của Bộ luật dân sự năm 2005 

trong việc giải quyết các tranh chấp về bồi thường thiệt hại ngoài hợp đồng. 

Sau khi có ý kiến thống nhất của Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối 

cao và Bộ trưởng Bộ Tư pháp. 

QUYẾT NGHỊ 

I. VỀ NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

1. Trách nhiệm bồi thường thiệt hại

Theo quy định tại Điều 604 Bộ luật dân sự năm 2005 (sau đây gọi tắt là 

BLDS), về nguyên tắc chung thì trách nhiệm bồi thường thiệt hại ngoài hợp 

đồng chỉ phát sinh khi có đầy đủ các yếu tố sau đây: 

1.1. Phải có thiệt hại xảy ra. 

Thiệt hại bao gồm thiệt hại về vật chất và thiệt hại do tổn thất về tinh thần. 

a) Thiệt hại về vật chất bao gồm: thiệt hại do tài sản bị xâm phạm quy định

tại Điều 608 BLDS; thiệt hại do sức khỏe bị xâm phạm quy định tại khoản 1 

Điều 609 BLDS; thiệt hại do tính mạng bị xâm phạm quy định tại khoản 1 Điều 

610 BLDS; thiệt hại do danh dự, nhân phẩm, uy tín bị xâm phạm quy định tại 

khoản 1 Điều 611 BLDS. 

b) Thiệt hại do tổn thất về tinh thần của cá nhân được hiểu là do sức khỏe,

danh dự, nhân phẩm, uy tín bị xâm phạm mà người bị thiệt hại hoặc do tính 

mạng bị xâm phạm mà người thân thích gần gũi nhất của nạn nhân phải chịu đau 

thương, buồn phiền, mất mát về tình cảm, bị giảm sút hoặc mấy uy tín, bị bạn bè 
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xa lánh do bị hiểu nhầm.. và cần phải được bồi thường một khoản tiền bù đắp 

tổn thất mà họ phải chịu. 

Thiệt hại do tổn thất về tinh thần của pháp nhân và các chủ thể khác không 

phải là pháp nhân (gọi chung là tổ chức) được hiểu là do danh dự, uy tín bị xâm 

phạm, tổ chức đó bị giảm sút hoặc mất đi sự tín nhiệm, lòng tin… vì bị hiểu 

nhầm và cần phải được bồi thường một khoản tiền bù đắp tổn thất mà tổ chức 

phải chịu. 

1.2. Phải có hành vi trái pháp luật. 

Hành vi trái pháp luật là những xử sự cụ thể của con người được thể hiện 

thông qua hành động hoặc không hành động trái với các quy định của pháp luật. 

1.3. Phải có mối quan hệ nhân quả giữa thiệt hại xảy ra và hành vi trái pháp 

luật. Thiệt hại xảy ra phải là kết quả tất yếu của hành vi trái pháp luật và ngược 

lại hành vi trái pháp luật là nguyên nhân gây ra thiệt hại. 

1.4. Phải có lỗi cố ý hoặc lỗi vô ý của người gây thiệt hại. 

a) Cố ý gây thiệt hại là trường hợp một người nhận thức rõ hành vi của

mình sẽ gây thiệt hại cho người khác mà vẫn thực hiện và mong muốn hoặc 

không mong muốn, nhưng để mặc cho thiệt hại xảy ra. 

b) Vô ý gây thiệt hại là trường hợp một người không thấy trước hành vi của

mình có khả năng gây thiệt hại, mặc dù phải biết hoặc có thể biết trước thiệt hại 

sẽ xảy ra hoặc thấy trước hành vi của mình có khả năng gây thiệt hại, nhưng cho 

rằng thiệt hại sẽ không xảy ra hoặc có thể ngăn chặn được. 

Cần chú ý là đối với trường hợp pháp luật có quy định việc bồi thường thiệt 

hại cả khi không có lỗi, thì trách nhiệm bồi thường của người gây thiệt hại trong 

trường hợp này được thực hiện theo quy định của văn bản quy phạm pháp luật 

đó. 

2. Nguyên tắc bồi thường thiệt hại

2.1. Khi giải quyết tranh chấp về bồi thường thiệt hại ngoài hợp đồng, cần 

phải thực hiện đúng nguyên tắc bồi thường thiệt hại quy định tại Điều 605 

BLDS. Cần phải tôn trọng thỏa thuận của các bên về mức bồi thường, hình thức 

bồi thường và phương thức bồi thường, nếu thỏa thuận đó không trái pháp luật, 

đạo đức xã hội. 

2.2. Trong trường hợp các bên không thỏa thuận được thì khi giải quyết 

tranh chấp về bồi thường thiệt hại ngoài hợp đồng cần chú ý: 

a) Thiệt hại phải được bồi thường toàn bộ, có nghĩa là khi có yêu cầu giải

quyết bồi thường thiệt hại do tài sản, sức khỏe, tính mạng, danh dự, nhân phẩm, 

uy tín bị xâm phạm phải căn cứ vào các điều luật tương ứng của BLDS quy định 
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trong trường hợp cụ thể đó thiệt hại bao gồm những khoản nào và thiệt hại đã 

xảy ra là bao nhiêu, mức độ lỗi của các bên để buộc người gây thiệt hại phải bồi 

thường các khoản thiệt hại tương xứng đó. 

b) Để thiệt hại có thể được bồi thường kịp thời, Tòa án phải giải quyết

nhanh chóng yêu cầu đòi bồi thường thiệt hại trong thời hạn luật định. Trong 

trường hợp cần thiết có thể áp dụng một hoặc một số biện pháp khẩn cấp tạm 

thời theo quy định của pháp luật tố tụng để giải quyết yêu cầu cấp bách của 

đương sự. 

c) Người gây thiệt hại chỉ có thể được giảm mức bồi thường khi có đủ hai

điều kiện sau đây: 

- Do lỗi vô ý mà gây thiệt hại;

- Thiệt hại xảy ra quá lớn so với khả năng kinh tế trước mắt và lâu dài của

người gây thiệt hại, có nghĩa là thiệt hại xảy ra mà họ có trách nhiệm bồi thường 

so với hoàn cảnh kinh tế trước mắt của họ cũng như về lâu dài họ không thể có 

khả năng bồi thường được toàn bộ hoặc phần lớn thiệt hại đó. 

d) Mức bồi thường thiệt hại không còn phù hợp với thực tế, có nghĩa là do

có sự thay đổi về tình hình kinh tế, xã hội, sự biến động về giá cả mà mức bồi 

thường đang được thực hiện không còn phù hợp trong điều kiện đó hoặc do có 

sự thay đổi về tình trạng thương tật, khả năng lao động của người bị thiệt hại 

cho nên mức bồi thường thiệt hại không còn phù hợp với sự thay đổi đó hoặc do 

có sự thay đổi về khả năng kinh tế của người gây thiệt hại… 

3. Năng lực chịu trách nhiệm bồi thường thiệt hại

3.1. Khi thực hiện quy định tại Điều 606 BLDS về năng lực chịu trách 

nhiệm bồi thường thiệt hại, cần phải chú ý xác định đúng tư cách đương sự trong 

từng trường hợp; cụ thể như sau: 

- Trong trường hợp quy định tại khoản 1 Điều 606 BLDS thì người gây

thiệt hại là bị đơn dân sự, trừ khi họ mất năng lực hành vi dân sự; 

- Trong trường hợp quy định tại đoạn 1 khoản 2 Điều 606 BLDS thì cha,

mẹ của người gây thiệt hại là bị đơn dân sự; 

- Trong trường hợp quy định tại đoạn 2 khoản 2 Điều 606 BLDS thì người

gây thiệt hại là bị đơn dân sự và cha, mẹ của người gây thiệt hại là người có 

quyền lợi, nghĩa vụ liên quan. 

- Trong trường hợp quy định tại khoản 3 Điều 606 BLDS thì cá nhân, tổ

chức giám hộ là bị đơn dân sự. 

3.2. Việc quyết định về bồi thường (lấy tài sản để bồi thường) phải cụ thể 

và theo đúng quy định tại Điều 606 BLDS. 
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4. Chi phí hợp lý

Các khoản chi phí hợp lý quy định tại các điểm a và c khoản 1 Điều 609, 

các điểm b và c khoản 1 Điều 610 và điểm a khoản 1 Điều 611 BLDS là chi phí 

thực tế cần thiết, phù hợp với tính chất, mức độ của thiệt hại, phù hợp với gá 

trung bình ở từng địa phương tại thời điểm chi phí. 

5. Nghĩa vụ chứng minh của các đương sự

a) Người bị thiệt hại yêu cầu bồi thường thiệt hại phải nêu rõ từng khoản

thiệt hại thực tế đã xảy ra, mức yêu cầu bồi thường và phải có chứng từ hoặc 

giấy biên nhận hợp lệ về các khoản chi phí hợp lý, về thu nhập của người bị thiệt 

hại. 

b) Người gây thiệt hại yêu cầu giảm mức bồi thường thiệt hại phải có tài

liệu, chứng cứ về khả năng kinh tế trước mắt và lâu dài của mình không đủ để 

bồi thường toàn bộ hoặc phần lớn thiệt hại đã xảy ra. 

c) Người bị thiệt hại hoặc người gây thiệt hại yêu cầu thay đổi mức bồi

thường thiệt hại phải có đơn xin thay đổi mức bồi thường thiệt hại. Kèm theo 

đơn là các tài liệu, chứng cứ làm căn cứ cho việc xin thay đổi mức bồi thường 

thiệt hại. 

d) Việc chứng minh không có lỗi thuộc nghĩa vụ của người có trách nhiệm

bồi thường thiệt hại. 

6. Về thời hiệu khởi kiện yêu cầu bồi thường thiệt hại

Việc xác định thời hiệu khởi kiện yêu cầu bồi thường thiệt hại được thực 

hiện như sau: 

a) Đối với những trường hợp bồi thường thiệt hại ngoài hợp đồng phát sinh

kể từ ngày 01-01-2005 (ngày Bộ luật tố tụng dân sự có hiệu lực), thì thời hiệu 

khởi kiện yêu cầu bồi thường thiệt hại là hai năm, kể từ ngày quyền và lợi ích 

hợp pháp của cá nhân, pháp nhân, chủ thể khác bị xâm phạm. 

b) Đối với những trường hợp bồi thường thiệt hại ngoài hợp đồng phát sinh

trước ngày 01-01-2005, thì thời hiệu khởi kiện yêu cầu bồi thường thiệt hại là 

hai năm, kể từ ngày 01-01-2005. 

II. XÁC ĐỊNH THIỆT HẠI

1. Thiệt hại do sức khỏe bị xâm phạm

Thiệt hại do sức khỏe bị xâm phạm được bồi thường bao gồm: 

1.1. Chi phí hợp lý cho việc cứu chữa, bồi dưỡng, phục hồi sức khỏe và 

chức năng bị mất, bị giảm sút của người bị thiệt hại bao gồm: Tiền thuê phương 

tiện đưa người bị thiệt hại đi cấp cứu tại cơ sở y tế; tiền thuốc và tiền mua các 
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thiết bị y tế, chi phí chiếu, chụp X-quang, chụp cắt lớp, siêu âm, xét nghiệm, mổ, 

truyền máu, vật lý trị liệu... theo chỉ định của bác sỹ; tiền viện phí; tiền mua 

thuốc bổ, tiếp đạm, tiền bồi dưỡng phục hồi sức khỏe cho người bị thiệt hại theo 

chỉ định của bác sỹ; các chi phí thực tế, cần thiết khác cho người bị thiệt hại 

(nếu có) và các chi phí cho việc lắp chân giả, tay giả, mắt giả, mua xe lăn, xe 

đẩy, nạng chống và khắc phục thẩm mỹ… để hỗ trợ hoặc thay thế một phần 

chức năng của cơ thể bị mất hoặc bị giảm sút của người bị thiệt hại (nếu có). 

1.2. Thu nhập thực tế bị mất hoặc bị giảm sút của người bị thiệt hại. Nếu 

trước khi sức khỏe bị xâm phạm người bị thiệt hại có thu nhập thực tế, nhưng do 

sức khỏe bị xâm phạm họ phải đi điều trị và do đó khoản thu nhập thực tế của họ 

bị mất hoặc bị giảm sút, thì họ được bồi thường khoản thu nhập thực tế bị mất 

hoặc bị giảm sút đó. 

a) Thu nhập thực tế của người bị thiệt hại được xác định như sau:

- Nếu trước khi sức khỏe bị xâm phạm, người bị thiệt hại có thu nhập ổn

định từ tiền lương trong biên chế, tiền công từ hợp đồng lao động, thì căn cứ vào 

mức lương, tiền công của tháng liền kề trước khi người bị xâm phạm sức khỏe 

nhân với thời gian điều trị để xác định khoản thu nhập thực tế của người bị thiệt 

hại. 

- Nếu trước khi sức khỏe bị xâm phạm, người bị thiệt hại có làm việc và

hàng tháng có thu nhập thực tế nhưng mức thu nhập của các tháng khác nhau, 

thì lấy mức thu nhập trung bình của 6 tháng liền kề (nếu chưa đủ 6 tháng thì của 

tất cả các tháng) trước khi sức khỏe bị xâm phạm nhân với thời gian điều trị để 

xác định khoản thu nhập thực tế của người bị thiệt hại. 

- Nếu trước khi sức khỏe bị xâm phạm, người bị thiệt hại có thu nhập thực

tế, nhưng không ổn định và không thể xác định được, thì áp dụng mức thu nhập 

trung bình của lao động cùng loại nhân với thời gian điều trị để xác định khoản 

thu nhập thực tế của người bị thiệt hại. 

- Nếu trước khi sức khỏe bị xâm phạm, người bị thiệt hại chưa làm việc và

chưa có thu nhập thực tế thì không được bồi thường theo quy định tại điểm b 

khoản 1 Điều 609 BLDS. 

b) Xác định thu nhập thực tế bị mất hoặc bị giảm sút của người bị thiệt hại

được thực hiện như sau: 

Bước một: Xác định thu nhập thực tế của người bị thiệt hại trong thời gian 

điều trị có hay không. Nếu có thì tổng hợp số thu nhập là bao nhiêu. 

Bước hai: Lấy tổng số thu nhập thực tế mà người bị thiệt hại có được trong 

thời gian điều trị so sánh với thu nhập thực tế tương ứng được xác định theo 

hướng dẫn tại điểm a tiểu mục 1.2 này. Nếu không có khoản thu nhập thực tế 

nào của người bị thiệt hại trong thời gian điều trị thì thu nhập thực tế của người 
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bị thiệt hại bị mất; nếu thấp hơn thì khoản chênh lệch đó là thu nhập thực tế của 

người bị thiệt hại bị giảm sút; nếu bằng thì thu nhập thực tế của người bị thiệt 

hại không bị mất. 

Ví dụ 1: A làm nghề sửa xe máy tự do. Thu nhập thực tế của A trước khi 

sức khỏe bị xâm phạm là ổn định, trung bình mỗi tháng là một triệu đồng. Do 

sức khỏe bị xâm phạm, A phải điều trị nên không có khoản thu nhập nào. Trong 

trường hợp này thu nhập thực tế của A bị mất. 

Ví dụ 2: B làm công cho một công ty trách nhiệm hữu hạn. Thu nhập thực 

tế của B trước khi sức khỏe bị xâm phạm là ổn định, trung bình mỗi tháng là 600 

ngàn đồng. Do sức khỏe bị xâm phạm, B phải điều trị và trong thời gian điều trị 

công ty trả cho B 50% tiền lương là 300 ngàn đồng. Trong trường hợp này thu 

nhập thực tế của B mỗi tháng bị giảm sút 300 ngàn đồng. 

Ví dụ 3: C là công chức có thu nhập hàng tháng ổn định 500 ngàn đồng. Do 

sức khỏe bị xâm phạm, C phải điều trị và trong thời gian điều trị cơ quan vẫn trả 

đủ các khoản thu nhập cho C. Trong trường hợp này thu nhập thực tế của C 

không bị mất. 

1.3. Chi phí hợp lý và phần thu nhập thực tế bị mất của người chăm sóc 

người bị thiệt hại trong thời gian điều trị. 

a) Chi phí hợp lý cho người chăm sóc người bị thiệt hại trong thời gian điều

trị bao gồm: tiền tàu, xe đi lại, tiền thuê nhà trọ theo giá trung bình ở địa phương 

nơi thực hiện việc chi phí (nếu có) cho một trong những người chăm sóc cho 

người bị thiệt hại trong thời gian điều trị do cần thiết hoặc theo yêu cầu của cơ 

sở y tế. 

b) Thu nhập thực tế bị mất của người chăm sóc người bị thiệt hại trong thời

gian điều trị được xác định như sau: 

- Nếu người chăm sóc người bị thiệt hại có thu nhập thực tế ổn định từ tiền

lương trong biên chế, tiền công từ hợp đồng lao động thì căn cứ vào mức lương, 

tiền công của tháng liền kề trước khi người đó phải đi chăm sóc người bị thiệt 

hại nhân với thời gian chăm sóc để xác định khoản thu nhập thực tế bị mất. 

- Nếu người chăm sóc người bị thiệt hại có làm việc và hàng tháng có thu

nhập ổn định, nhưng có mức thu nhập khác nhau thì lấy mức thu nhập trung 

bình của 6 tháng liền kề (nếu chưa đủ 6 tháng thì của tất cả các tháng) trước khi 

người đó phải đi chăm sóc người bị thiệt hại nhân với thời gian chăm sóc để xác 

định khoản thu nhập thực tế bị mất. 

- Nếu người chăm sóc người bị thiệt hại không có việc làm hoặc có tháng

làm việc, có tháng không và do đó không có thu nhập ổn định thì được hưởng 

tiền công chăm sóc bằng tiền công trung bình trả cho người chăm sóc người tàn 

tật tại địa phương nơi người bị thiệt hại cư trú. 
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- Nếu trong thời gian chăm sóc người bị thiệt hại, người chăm sóc vẫn được

cơ quan, người sử dụng lao động trả lương, trả tiền công lao động theo quy định 

của pháp luật lao động, bảo hiểm xã hội thì họ không bị mất thu nhập thực tế và 

do đó không được bồi thường. 

1.4. Trong trường hợp sau khi điều trị, người bị thiệt hại mất khả năng lao 

động và cần có người thường xuyên chăm sóc (người bị thiệt hại không còn khả 

năng lao động do bị liệt cột sống, mù hai mắt, liệt hai chi, bị tâm thần nặng và 

các trường hợp khác do cơ quan nhà nước có thẩm quyền quy định bị suy giảm 

khả năng lao động vĩnh viễn từ 81% trở lên) thì phải bồi thường chi phí hợp lý 

cho việc chăm sóc người bị thiệt hại. 

a) Chi phí hợp lý cho việc chăm sóc người bị thiệt hại bao gồm: chi phí hợp

lý hàng tháng cho việc nuôi dưỡng, điều trị người bị thiệt hại và chi phí hợp lý 

cho người thường xuyên chăm sóc người bị thiệt hại. 

b) Chi phí hợp lý cho người thường xuyên chăm sóc người bị thiệt hại được

tính bằng mức tiền công trung bình trả cho người chăm sóc người tàn tật tại địa 

phương nơi người bị thiệt hại cư trú. Về nguyên tắc, chỉ tính bồi thường thiệt hại 

cho một người chăm sóc người bị thiệt hại do mất khả năng lao động. 

1.5. Khoản tiền bù đắp tổn thất về tinh thần do sức khỏe bị xâm phạm. 

a) Khoản tiền bù đắp tổn thất về tinh thần do sức khỏe bị xâm phạm được

bồi thường cho chính người bị thiệt hại. 

b) Trong mọi trường hợp, khi sức khỏe bị xâm phạm, người bị thiệt hại

được bồi thường khoản tiền bù đắp tổn thất về tinh thần. Cần căn cứ vào hướng 

dẫn tại điểm b tiểu mục 1.1 mục 1 Phần I Nghị quyết này để xác định mức độ 

tổn thất về tinh thần của người bị thiệt hại. Việc xác định mức độ tổn thất về tinh 

thần cần căn cứ vào sự ảnh hưởng đến nghề nghiệp, thẩm mỹ, giao tiếp xã hội, 

sinh hoạt gia đình và cá nhân… 

c) Mức bồi thường khoản tiền bù đắp tổn thất về tinh thần cho người bị

thiệt hại trước hết do các bên thỏa thuận. Nếu không thỏa thuận được, thì mức 

bồi thường khoản tiền bù đắp tổn thất về tinh thần cho người bị thiệt hại phải 

căn cứ vào mức độ tổn thất về tinh thần, nhưng tối đa không quá 30 tháng lương 

tối thiểu do Nhà nước quy định tại thời điểm giải quyết bồi thường. 

2. Thiệt hại do tính mạng bị xâm phạm

2.1. Chi phí hợp lý cho việc cứu chữa, bồi dưỡng chăm sóc người bị thiệt 

hại trước khi chết bao gồm: các chi phí được hướng dẫn tại các tiểu mục 1.1, 1.4 

và thu nhập thực tế bị mất của người bị thiệt hại trong thời gian điều trị được 

hướng dẫn tại tiểu mục 1.2 mục 1 Phần II này. 

2.2. Chi phí hợp lý cho việc mai táng bao gồm: các khoản tiền mua quan 

tài, các vật dụng cần thiết cho việc khâm liệm, khăn tang, hương, nến, hoa, thuê 
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xe tang và các khoản chi khác phục vụ cho việc chôn cất hoặc hỏa táng nạn nhân 

theo thông lệ chung. Không chấp nhận yêu cầu bồi thường chi phí cúng tế, lễ 

bái, ăn uống, xây mộ, bốc mộ... 

2.3. Khoản tiền cấp dưỡng cho những người mà người bị thiệt hại có nghĩa 

vụ cấp dưỡng trước khi chết. 

a) Chỉ xem xét khoản tiền cấp dưỡng cho những người mà người bị thiệt

hại có nghĩa vụ cấp dưỡng, nếu trước khi tính mạng bị xâm phạm người bị thiệt 

hại thực tế đang thực hiện nghĩa vụ cấp dưỡng. Những người đang được người 

bị thiệt hại cấp dưỡng được bồi thường khoản tiền cấp dưỡng, tương ứng đó. 

Đối với những người mà người bị thiệt hại đang thực hiện nghĩa vụ nuôi dưỡng 

nhưng sau khi người bị thiệt hại bị xâm phạm tính mạng, thì những người này 

được bồi thường khoản tiền cấp dưỡng hợp lý phù hợp với thu nhập và khả năng 

thực tế của người phải bồi thường, nhu cầu thiết yếu của người được bồi thường. 

Thời điểm cấp dưỡng được xác định kể từ thời điểm tính mạng bị xâm 

phạm. 

b) Đối tượng được bồi thường khoản tiền cấp dưỡng.

- Vợ hoặc chồng không có khả năng lao động, không có tài sản để tự nuôi

mình và được chồng hoặc vợ là người bị thiệt hại đang thực hiện nghĩa vụ nuôi 

dưỡng; 

- Con chưa thành niên hoặc con đã thành niên nhưng không có khả năng

lao động, không có tài sản để tự nuôi mình mà cha, mẹ là người bị thiệt hại đang 

thực hiện nghĩa vụ nuôi dưỡng; 

- Cha, mẹ là người không có khả năng lao động, không có tài sản để tự nuôi

mình mà con là người bị thiệt hại đang thực hiện nghĩa vụ cấp dưỡng; 

- Vợ hoặc chồng sau khi ly hôn đang được bên kia (chồng hoặc vợ trước

khi ly hôn) là người bị thiệt hại đang thực hiện nghĩa vụ cấp dưỡng; 

- Con chưa thành niên hoặc con đã thành niên không có khả năng lao động,

không có tài sản để tự nuôi mình mà cha hoặc mẹ không trực tiếp nuôi dưỡng là 

người bị thiệt hại đang thực hiện nghĩa vụ cấp dưỡng; 

- Em chưa thành niên không có tài sản để tự nuôi mình hoặc em đã thành

niên không có khả năng lao động, không có tài sản để tự nuôi mình trong trường 

hợp không còn cha mẹ hoặc cha mẹ không có khả năng lao động không có tài 

sản để cấp dưỡng cho con được anh, chị đã thành niên không sống chung với em 

là người bị thiệt hại đang thực hiện nghĩa vụ cấp dưỡng; 

- Anh, chị không có khả năng lao động, không có tài sản để tự nuôi mình

mà em đã thành niên không sống chung với anh, chị là người bị thiệt hại đang 

thực hiện nghĩa vụ cấp dưỡng; 
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- Cháu chưa thành niên hoặc cháu đã thành niên không có khả năng lao

động, không có tài sản để tự nuôi mình và không còn người khác cấp dưỡng mà 

ông bà nội, ông bà ngoại không sống chung với cháu là người bị thiệt hại đang 

thực hiện nghĩa vụ cấp dưỡng; 

- Ông bà nội, ông bà ngoại không có khả năng lao động, không có tài sản

để tự nuôi mình và không có người khác cấp dưỡng mà cháu đã thành niên 

không sống chung với ông bà nội, ông bà ngoại là người bị thiệt hại đang thực 

hiện nghĩa vụ cấp dưỡng. 

2.4. Khoản tiền bù đắp tổn thất về tinh thần do tính mạng bị xâm phạm. 

a) Người được nhận khoản tiền bù đắp tổn thất về tinh thần trong trường

hợp này là những người thân thích thuộc hàng thừa kế thứ nhất của người bị 

thiệt hại bao gồm: vợ, chồng, cha đẻ, mẹ đẻ, cha nuôi, mẹ nuôi, con đẻ, con nuôi 

của người bị thiệt hại. 

b) Trường hợp không có những người được hướng dẫn tại điểm a tiểu mục

2.4 mục 2 này, thì người được nhận khoản tiền bù đắp tổn thất về tinh thần là 

người mà người bị thiệt hại đã trực tiếp nuôi dưỡng và người đã trực tiếp nuôi 

dưỡng người bị thiệt hại. 

c) Trong mọi trường hợp, khi tính mạng bị xâm phạm, những người thân

thích thuộc hàng thừa kế thứ nhất hoặc người mà người bị thiệt hại đã trực tiếp 

nuôi dưỡng và người đã trực tiếp nuôi dưỡng người bị thiệt hại (sau đây gọi 

chung là người thân thích) của người bị thiệt hại được bồi thường khoản tiền bù 

đắp tổn thất về tinh thần. Cần căn cứ vào hướng dẫn tại điểm b tiểu mục 1.1 mục 

1 Phần I Nghị quyết này để xác định mức độ tổn thất về tinh thần của những 

người thân thích của người bị thiệt hại. Việc xác định mức độ tổn thất về tinh 

thần phải căn cứ vào địa vị của người bị thiệt hại trong gia đình, mối quan hệ 

trong cuộc sống giữa người bị thiệt hại và những người thân thích của người bị 

thiệt hại... 

d) Mức bồi thường chung khoản tiền bù đắp tổn thất về tinh thần trước hết

do các bên thỏa thuận. Nếu không thỏa thuận được thì mức bồi thường khoản 

tiền bù đắp tổn thất về tinh thần cho tất cả những người thân thích của người bị 

thiệt hại phải căn cứ vào mức độ tổn thất về tinh thần, số lượng người thân thích 

của họ, nhưng tối đa không quá 60 tháng lương tối thiểu do Nhà nước quy định 

tại thời điểm giải quyết bồi thường. 

3. Thiệt hại do danh dự, nhân phẩm, uy tín bị xâm phạm

Thiệt hại do danh dự, nhân phẩm, uy tín bị xâm phạm gồm có thiệt hại do 

danh dự, nhân phẩm, uy tín của cá nhân bị xâm phạm; thiệt hại do danh dự, uy 

tín của tổ chức bị xâm phạm. 
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3.1. Chi phí hợp lý để hạn chế, khắc phục thiệt hại bao gồm: chi phí cần 

thiết cho việc thu hồi ấn phẩm có nội dung xúc phạm danh dự, nhân phẩm, uy 

tín của người bị thiệt hại; chi phí cho việc thu thập tài liệu, chứng cứ chứng 

minh danh dự, nhân phẩm, uy tín bị xâm phạm; tiền tàu, xe đi lại, thuê nhà trọ 

(nếu có) theo giá trung bình ở địa phương nơi thực hiện việc chi phí để yêu cầu 

cơ quan chức năng xác minh sự việc, cải chính trên các phương tiện thông tin 

đại chúng; chi phí tổ chức xin lỗi, cải chính công khai tại nơi cư trú hoặc nơi làm 

việc của người bị thiệt hại và các chi phí thực tế, cần thiết khác để hạn chế, khắc 

phục thiệt hại (nếu có). 

3.2. Thu nhập thực tế bị mất hoặc bị giảm sút. 

a) Nếu trước khi danh dự, nhân phẩm, uy tín bị xâm phạm, người bị xâm

phạm có thu nhập thực tế, nhưng do danh dự, nhân phẩm, uy tín bị xâm phạm 

người bị xâm phạm phải thực hiện những công việc để hạn chế, khắc phục thiệt 

hại, nên khoản thu nhập thực tế của họ bị mất hoặc bị giảm sút, thì họ được bồi 

thường khoản thu nhập thực tế bị mất hoặc bị giảm sút đó. 

b) Việc xác định thu nhập thực tế của người bị xâm phạm và việc xác định

thu nhập thực tế bị mất hoặc bị giảm sút của người bị xâm phạm được thực hiện 

theo hướng dẫn tại tiểu mục 1.2 mục 1 Phần II này. 

3.3. Khoản tiền bù đắp tổn thất về tinh thần do danh dự, nhân phẩm, uy tín 

bị xâm phạm. 

a) Khoản tiền bù đắp tổn thất về tinh thần do danh dự, nhân phẩm, uy tín bị

xâm phạm được bồi thường cho chính người bị xâm phạm. 

b) Trong mọi trường hợp khi danh dự, nhân phẩm, uy tín bị xâm phạm,

người bị xâm phạm được bồi thường khoản tiền bù đắp tổn thất về tinh thần. 

Cần căn cứ vào hướng dẫn tại điểm b tiểu mục 1.1 mục 1 Phần I Nghị quyết này 

để xác định mức độ tổn thất về tinh thần của người bị xâm hại. Việc xác định 

mức độ tổn thất về tinh thần phải căn cứ vào hình thức xâm phạm (bằng lời nói 

hay đăng trên báo viết hay báo hình…), hành vi xâm phạm, mức độ lan truyền 

thông tin xúc phạm… 

c) Mức bồi thường khoản tiền bù đắp tổn thất về tinh thần cho người bị

xâm phạm trước hết do các bên thỏa thuận. Nếu không thỏa thuận được, thì mức 

bồi thường khoản tiền bù đắp tổn thất về tinh thần phải căn cứ vào mức độ tổn 

thất về tinh thần, nhưng tối đa không quá 10 tháng lương tối thiểu do Nhà nước 

quy định tại thời điểm giải quyết bồi thường". 

4. Thời gian hưởng bồi thường thiệt hại do sức khỏe, tính mạng bị xâm

phạm (Điều 612 BLDS) 
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a) Trong trường hợp người bị thiệt hại mất hoàn toàn khả năng lao động,

thì người bị thiệt hại được hưởng khoản tiền bồi thường được hướng dẫn tại 

điểm a tiểu mục 1.4 mục 1 Phần II này cho đến khi chết. 

b) Đối với việc cấp dưỡng được hướng dẫn tại tiểu mục 2.3 mục 2 Phần II

này chấm dứt khi thuộc một trong các trường hợp quy định tại Điều 61 Luật 

Hôn nhân và gia đình. 

III. BỒI THƯỜNG THIỆT HẠI DO NGUỒN NGUY HIỂM CAO ĐỘ

GÂY RA (ĐIỀU 623 BLDS) 

1. Xác định nguồn nguy hiểm cao độ

a) Khi có phương tiện giao thông, công trình, vật chất hoặc loại thú nào đó

gây ra thiệt hại, để có căn cứ áp dụng các khoản 2, 3 và 4 Điều 623 BLDS xác 

định trách nhiệm bồi thường thiệt hại thì phải xác định nguồn gây ra thiệt hại có 

phải là nguồn nguy hiểm cao độ hay không. 

b) Để xác định nguồn nguy hiểm cao độ cần phải căn cứ vào khoản 1 Điều

623 BLDS và văn bản quy phạm pháp luật khác có liên quan hoặc quy định của 

cơ quan nhà nước có thẩm quyền về lĩnh vực cụ thể đó. Ví dụ: Để xác định 

phương tiện giao thông cơ giới đường bộ thì phải căn cứ vào Luật Giao thông 

đường bộ. Theo quy định tại điểm 13 Điều 13 Luật giao thông đường bộ thì 

phương tiện giao thông cơ giới đường bộ gồm xe ô tô, máy kéo, xe mô tô hai 

bánh, xe mô tô ba bánh, xe gắn máy và các loại xe tương tự, kể cả xe cơ giới 

dùng cho người tàn tật. 

2. Xác định trách nhiệm bồi thường thiệt hại do nguồn nguy hiểm cao độ

gây ra 

a) Chủ sở hữu nguồn nguy hiểm cao độ đang chiếm hữu, sử dụng nguồn

nguy hiểm cao độ phải bồi thường thiệt hại do nguồn nguy hiểm cao độ gây ra. 

Chủ sở hữu đang chiếm hữu, sử dụng nguồn nguy hiểm là đang thực hiện mọi 

hành vi theo ý chí của mình để nắm giữ, quản lý nguồn nguy hiểm cao độ nhưng 

không được trái pháp luật, đạo đức xã hội; khai thác công dụng, hưởng hoa lợi, 

lợi tức từ nguồn nguy hiểm cao độ. 

b) Người được chủ sở hữu nguồn nguy hiểm cao độ giao chiếm hữu, sử

dụng nguồn nguy hiểm cao độ theo đúng quy định của pháp luật phải bồi thường 

thiệt hại do nguồn nguy hiểm cao độ gây ra, trừ trường hợp giữa chủ sở hữu và 

người được giao chiếm hữu, sử dụng có thỏa thuận khác không trái pháp luật, 

đạo đức xã hội hoặc không nhằm trốn tránh việc bồi thường. 

Ví dụ: Các thỏa thuận sau đây là không trái pháp luật, đạo đức xã hội hoặc 

không nhằm trốn tránh việc bồi thường: 

- Thỏa thuận cùng nhau liên đới chịu trách nhiệm bồi thường thiệt hại;
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- Thỏa thuận chủ sở hữu bồi thường thiệt hại trước, sau đó người được giao

chiếm hữu, sử dụng sẽ hoàn trả cho chủ sở hữu khoản tiền đã bồi thường; 

- Ai có điều kiện về kinh tế hơn thì người đó thực hiện việc bồi thường

thiệt hại trước. 

Trong trường hợp chủ sở hữu nguồn nguy hiểm cao độ giao cho người khác 

chiếm hữu, sử dụng nguồn nguy hiểm cao độ không theo đúng quy định của 

pháp luật mà gây thiệt hại, thì chủ sỡ hữu phải bồi thường thiệt hại. 

Ví dụ: Chủ sở hữu biết người đó không có bằng lái xe ô tô, nhưng vẫn giao 

quyền chiếm hữu, sử dụng cho họ mà gây thiệt hại thì chủ sở hữu phải bồi 

thường thiệt hại. 

c) Về nguyên tắc chung chủ sở hữu, người được chủ sở hữu giao chiếm

hữu, sử dụng hợp pháp nguồn nguy hiểm cao độ phải bồi thường thiệt hại do 

nguồn nguy hiểm cao độ gây ra cả khi không có lỗi, trừ các trường hợp sau đây: 

- Thiệt hại xảy ra là hoàn toàn do lỗi cố ý của người bị thiệt hại.

Ví dụ: Xe ô tô đang tham gia giao thông theo đúng quy định của pháp luật, 

thì bất ngờ có người lao vào xe để tự tử và hậu quả là người này bị thương nặng 

hoặc bị chết. Trong trường hợp này chủ sở hữu, người được chủ sở hữu giao 

chiếm hữu, sử dụng hợp pháp xe ô tô đó không phải bồi thường thiệt hại do 

nguồn nguy hiểm cao độ (xe ô tô) gây ra. 

- Thiệt hại xảy ra trong trường hợp bất khả kháng hoặc tình thế cấp thiết,

trừ trường hợp pháp luật có quy định khác. Cần chú ý là trong trường hợp pháp 

luật có quy định khác về trách nhiệm bồi thường thiệt hại do nguồn nguy hiểm 

cao độ gây ra trong trường hợp bất khả kháng hoặc tình thế cấp thiết thì trách 

nhiệm bồi thường thiệt hại được thực hiện theo quy định của văn bản quy phạm 

pháp luật đó. 

d) Người chiếm hữu, sử dụng trái pháp luật nguồn nguy hiểm cao độ phải

bồi thường thiệt hại do nguồn nguy hiểm cao độ gây ra, nếu chủ sở hữu, người 

được chủ sở hữu giao chiếm hữu, sử dụng hợp pháp không có lỗi trong việc để 

nguồn nguy hiểm cao độ bị chiếm hữu, sử dụng trái pháp luật (đã tuân thủ các 

quy định về bảo quản, trông giữ, vận chuyển, sử dụng nguồn nguy hiểm cao độ 

theo đúng các quy định của pháp luật). 

Nếu chủ sở hữu, người được chủ sở hữu giao chiếm hữu, sử dụng hợp pháp 

có lỗi trong việc để nguồn nguy hiểm cao độ bị chiếm hữu, sử dụng trái pháp 

luật (không tuân thủ hoặc tuân thủ không đầy đủ các quy định về bảo quản, 

trông giữ, vận chuyển, sử dụng nguồn nguy hiểm cao độ theo quy định của pháp 

luật) thì phải liên đới cùng với người chiếm hữu, sử dụng trái pháp luật bồi 

thường thiệt hại do nguồn nguy hiểm cao độ gây ra. 
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đ) Nếu chủ sở hữu nguồn nguy hiểm cao độ đã giao nguồn nguy hiểm cao 

độ cho người khác mà gây thiệt hại thì phải xác định trong trường hợp cụ thể đó 

người được giao nguồn nguy hiểm cao độ có phải là người chiếm hữu, sử dụng 

nguồn nguy hiểm cao độ hay không để xác định ai có trách nhiệm bồi thường 

thiệt hại. 

Ví dụ: A là chủ sở hữu xe ô tô đã giao xe ô tô đó cho B. B lái xe ô tô tham 

gia giao thông đã gây tai nạn và gây thiệt hại thì cần phải phân biệt: 

- Nếu B chỉ được A thuê lái xe ô tô và được trả tiền công, có nghĩa B không

phải là người chiếm hữu, sử dụng xe ô tô đó mà A vẫn chiếm hữu, sử dụng; do 

đó, A phải bồi thường thiệt hại. 

- Nếu B được A giao xe ô tô thông qua hợp đồng thuê tài sản, có nghĩa A

không còn chiếm hữu, sử dụng xe ô tô đó mà B là người chiếm hữu, sử dụng 

hợp pháp; do đó, B phải bồi thường thiệt hại. Nếu trong trường hợp này được sự 

đồng ý của A, B giao xe ô tô cho C thông qua hợp đồng cho thuê lại tài sản, thì 

C là người chiếm hữu, sử dụng hợp pháp xe ô tô đó; do đó, C phải bồi thường 

thiệt hại. 

IV. Hiệu lực thi hành của Nghị quyết

1. Nghị quyết này đã được Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao

thông qua ngày 08 tháng 7 năm 2006 và có hiệu lực thi hành sau mười lăm ngày, 

kể từ ngày đăng Công báo. 

Nghị quyết này thay thế Nghị quyết số 01/2004/NQ-HĐTP ngày 28-4-2004 

của Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao. 

2. Đối với những trường hợp bồi thường thiệt hại ngoài hợp đồng mà có

văn bản quy phạm pháp luật quy định cụ thể về bồi thường, thì việc giải quyết 

được thực hiện theo quy định của văn bản quy phạm pháp luật đó. 

3. Đối với những trường hợp bồi thường thiệt hại ngoài hợp đồng phát sinh

trước ngày 01-01-2006 (ngày Bộ luật dân sự năm 2005 có hiệu lực), thì áp dụng 

quy định của Bộ luật dân sự năm 1995, các văn bản pháp luật hướng dẫn áp 

dụng Bộ luật dân sự năm 1995 và hướng dẫn của Nghị quyết số 01/2004/NQ-

HĐTP ngày 28-4-2004 của Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao giải 

quyết. 

4. Đối với các bản án, quyết định của Tòa án đã có hiệu lực pháp luật trước

ngày Nghị quyết này có hiệu lực thi hành mà trong đó có quyết định về bồi 

thường thiệt hại ngoài hợp đồng được hướng dẫn trong Nghị quyết này, thì 

không áp dụng Nghị quyết này để kháng nghị theo thủ tục giám đốc thẩm hoặc 

tái thẩm, trừ trường hợp việc kháng nghị bản án, quyết định có căn cứ khác./. 
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để giám sátđể báo cáo 

Nơi nhận: 
- Ủy ban thường vụ Quốc hội

- Ủy ban pháp luật của Quốc hội;

- Ban Nội chính TW;

- Văn phòng Chủ tịch nước;

- Văn phòng Chính phủ 2 bản (để đăng Công báo);

- Viện kiểm sát nhân dân tối cao;

- Bộ Tư pháp;

- Các TAND tỉnh, thành phố trực thuộc TW;

- Các TAND huyện, quận, thị xã, thành phố

thuộc tỉnh;

- Các thẩm phán và các đơn vị TANDTC;

- Lưu VP, Viện KHXX (TANDTC).

TM. HỘI ĐỒNG THẨM 

PHÁN  

CHÁNH ÁN 

(Đã ký) 

Nguyễn Văn Hiện 

để 

tc 

hiện để phối

hp
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HỘI ĐỒNG THẨM PHÁN
TÒA ÁN NHÂN DÂN TỐI CAO

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số: 05/2006/NQ-HĐTP Hà Nội, ngày 04 tháng 08 năm 2006

NGHỊ QUYẾT
Hướng dẫn thi hành một số quy định trong Phần thứ ba “Thủ tục giải

quyết vụ án tại toà án cấp phúc thẩm” của bộ luật tố tụng dân sự

HỘI ĐỒNG THẨM PHÁN TOÀ ÁN NHÂN DÂN TỐI CAO

Căn cứ vào Luật tổ chức Toà án nhân dân;

Để thi hành đúng và thống nhất các quy định tại Phần thứ ba “Thủ tục giải
quyết vụ án tại Toà án cấp phúc thẩm” của Bộ luật tố tụng dân sự (sau đây viết
tắt là BLTTDS);

Sau khi có ý kiến thống nhất của Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối
cao và Bộ trưởng Bộ Tư pháp.

QUYẾT NGHỊ:

I. VỀ CHƯƠNG XV “TÍNH CHẤT CỦA XÉT XỬ PHÚC THẨM VÀ
KHÁNG CÁO, KHÁNG NGHỊ BẢN ÁN, QUYẾT ĐỊNH CỦA TOÀ ÁN
CẤP SƠ THẨM”

1. Về Điều 243 của BLTTDS

1.1. Đối tượng mà đương sự, người đại diện của đương sự, cơ quan, tổ
chức khởi kiện có quyền làm đơn kháng cáo để yêu cầu Tòa án cấp trên trực tiếp
giải quyết lại theo thủ tục phúc thẩm bao gồm: bản án, quyết định tạm đình chỉ,
đình chỉ giải quyết vụ án của Tòa án cấp sơ thẩm.

1.2. Đương sự là cá nhân có đầy đủ năng lực hành vi tố tụng dân sự có thể
tự mình làm đơn kháng cáo. Tại mục tên, địa chỉ của người kháng cáo trong đơn
phải ghi họ, tên, địa chỉ của đương sự có kháng cáo. Đồng thời ở phần cuối đơn
kháng cáo, đương sự đó phải ký tên hoặc điểm chỉ.

1.3. Đương sự là người từ đủ mười lăm tuổi đến chưa đủ mười tám tuổi
không mất năng lực hành vi dân sự, không bị hạn chế năng lực hành vi dân sự
đã tham gia lao động theo hợp đồng lao động hoặc giao dịch dân sự bằng tài sản
riêng của mình là đương sự trong vụ án về tranh chấp có liên quan đến hợp đồng
lao động hoặc giao dịch dân sự đó có thể tự mình làm đơn kháng cáo. Tại mục
tên, địa chỉ của người kháng cáo trong đơn phải ghi họ, tên, địa chỉ của đương
sự có kháng cáo. Đồng thời ở phần cuối đơn kháng cáo, đương sự đó phải ký tên
hoặc điểm chỉ.

1.4. Đương sự được hướng dẫn tại tiểu mục 1.2 và tiểu mục 1.3 mục 1 này
nếu không tự mình kháng cáo, thì có thể uỷ quyền cho người khác đại diện cho
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mình kháng cáo, trừ kháng cáo bản án, quyết định của Toà án cấp sơ thẩm về ly
hôn. Tại mục tên, địa chỉ của người kháng cáo trong đơn phải ghi họ, tên, địa chỉ
của người đại diện theo uỷ quyền có kháng cáo; họ, tên, địa chỉ của đương sự uỷ
quyền kháng cáo và văn bản uỷ quyền. Đồng thời ở phần cuối đơn kháng cáo,
người đại diện theo uỷ quyền phải ký tên hoặc điểm chỉ. 

1.5. Đương sự là cơ quan, tổ chức có quyền kháng cáo. Người đại diện theo
pháp luật của đương sự là cơ quan, tổ chức đó có thể tự mình làm đơn kháng
cáo. Tại mục tên, địa chỉ của người kháng cáo trong đơn phải ghi tên, địa chỉ của
đương sự là cơ quan, tổ chức; họ, tên, chức vụ của người đại diện theo pháp luật
của đương sự là cơ quan, tổ chức. Đồng thời ở phần cuối đơn kháng cáo, người
đại diện theo pháp luật phải ký tên và đóng dấu của cơ quan, tổ chức đó.

Trường hợp người đại diện theo pháp luật của đương sự là cơ quan, tổ chức
uỷ quyền cho người khác đại diện cho cơ quan, tổ chức kháng cáo, thì tại mục
tên, địa chỉ của người kháng cáo trong đơn phải ghi họ, tên, địa chỉ của người
đại diện theo uỷ quyền kháng cáo; tên, địa chỉ của đương sự là cơ quan, tổ chức
uỷ quyền; họ, tên, chức vụ của người đại diện theo pháp luật của đương sự là cơ
quan, tổ chức đó và văn bản uỷ quyền. Đồng thời ở phần cuối đơn kháng cáo,
người đại diện theo uỷ quyền phải ký tên hoặc điểm chỉ.

1.6. Người đại diện theo pháp luật của đương sự là người chưa thành niên
(trừ trường hợp được hướng dẫn tại tiểu mục 1.3 mục 1 này), người mất năng
lực hành vi dân sự, người bị hạn chế năng lực hành vi dân sự có thể tự mình làm
đơn kháng cáo. Tại mục tên, địa chỉ của người kháng cáo trong đơn phải ghi họ,
tên, địa chỉ của người đại diện theo pháp luật; họ, tên, địa chỉ của đương sự là
người chưa thành niên, người mất năng lực hành vi dân sự, người bị hạn chế
năng lực hành vi dân sự. Đồng thời ở phần cuối đơn kháng cáo, người kháng cáo
phải ký tên hoặc điểm chỉ.

Trường hợp người đại diện theo pháp luật  của đương sự uỷ quyền cho
người khác đại diện cho mình kháng cáo, thì tại mục tên, địa chỉ của người
kháng cáo trong đơn phải ghi họ, tên, địa chỉ của người đại diện theo uỷ quyền
và văn bản uỷ quyền; họ, tên, địa chỉ của người đại diện theo pháp luật của
đương sự uỷ quyền; họ, tên, địa chỉ của đương sự là người chưa thành niên,
người mất năng lực hành vi dân sự, người bị hạn chế năng lực hành vi dân sự.
Đồng thời ở phần cuối đơn kháng cáo, người đại diện theo uỷ quyền phải ký tên
hoặc điểm chỉ.

1.7. Cơ quan, tổ chức khởi kiện vụ án dân sự để bảo vệ quyền và lợi ích
hợp  pháp  của  người  khác  quy  định  tại  khoản  1  và  khoản  2  Điều  162  của
BLTTDS là người đại diện theo pháp luật trong tố tụng dân sự của người được
bảo vệ. Người đại diện theo pháp luật của cơ quan, tổ chức đó có thể tự mình
làm đơn kháng cáo. Tại mục tên, địa chỉ của người kháng cáo trong đơn phải ghi
tên, địa chỉ của cơ quan, tổ chức và họ, tên, chức vụ của người đại diện theo
pháp luật của cơ quan, tổ chức đó; họ, tên, địa chỉ của người có quyền và lợi ích
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hợp pháp được bảo vệ. Đồng thời ở phần cuối đơn, người đại diện theo pháp luật
của cơ quan, tổ chức đó phải ký tên và đóng dấu của cơ quan, tổ chức đó.

1.8. Việc uỷ quyền được hướng dẫn tại các tiểu mục 1.4, 1.5 và 1.6 mục 1
Phần I của Nghị quyết này phải được làm thành văn bản có công chứng, chứng
thực hợp pháp, trừ trường hợp văn bản uỷ quyền đó được lập tại Toà án có sự
chứng kiến của Thẩm phán hoặc cán bộ Toà án được Chánh án Toà án phân
công. Trong văn bản uỷ quyền phải có nội dung đương sự uỷ quyền cho người
đại diện theo uỷ quyền kháng cáo bản án, quyết định tạm đình chỉ, đình chỉ giải
quyết vụ án của Toà án cấp sơ thẩm.

2. Về Điều 244 của BLTTDS

2.1. Để bảo đảm cho việc làm đơn kháng cáo đúng và thống nhất, Toà án
cấp sơ thẩm yêu cầu người kháng cáo làm đơn kháng cáo theo đúng mẫu và ghi
đầy đủ nội dung theo hướng dẫn sử dụng mẫu đơn kháng cáo được ban hành
kèm theo Nghị quyết này. Toà án cấp sơ thẩm phải niêm yết công khai tại trụ sở
Toà án nhân dân mẫu đơn kháng cáo và hướng dẫn sử dụng mẫu đơn kháng cáo.

2.2. Việc nhận đơn kháng cáo và xử lý đơn kháng cáo tại Tòa án cấp sơ
thẩm.

a) Tòa án cấp sơ thẩm phải có sổ nhận đơn kháng cáo để ghi ngày, tháng,
năm nhận đơn kháng cáo làm căn cứ xác định ngày kháng cáo.

b) Toà án cấp sơ thẩm thực hiện thủ tục nhận đơn kháng cáo như sau:

b.1) Trường hợp người kháng cáo trực tiếp nộp đơn kháng cáo tại Toà án
cấp sơ thẩm, thì Toà án cấp sơ thẩm ghi ngày, tháng, năm người kháng cáo nộp
đơn vào sổ nhận đơn kháng cáo. Ngày kháng cáo được xác định là ngày nộp đơn
kháng cáo.

b.2) Trường hợp người kháng cáo gửi đơn kháng cáo đến Toà án cấp sơ
thẩm qua bưu điện, thì Toà án phải ghi ngày, tháng, năm nhận đơn kháng cáo do
bưu điện chuyển đến và ngày, tháng, năm người kháng cáo gửi đơn theo ngày,
tháng, năm có dấu bưu điện nơi gửi đơn vào sổ nhận đơn. Phong bì có dấu bưu
điện phải được đính kèm đơn kháng cáo. Ngày kháng cáo được xác định là ngày
có dấu bưu điện nơi gửi đơn.

Trường hợp không có hoặc không xác định được ngày, tháng, năm theo dấu
bưu điện nơi gửi trên phong bì, thì Toà án phải ghi chú trong sổ nhận đơn và vào
góc bên trái của đơn kháng cáo là “không xác định được ngày, tháng, năm”.
Trường hợp này ngày kháng cáo được xác định là ngày Toà án nhận được đơn.
Khi kiểm tra đơn kháng cáo, nếu thấy đơn kháng cáo này quá hạn thì Toà án cấp
sơ thẩm yêu cầu người kháng cáo trình bày rõ lý do bằng văn bản theo quy định
tại khoản 2 Điều 246 của BLTTDS và hướng dẫn tại tiểu mục 5.1 mục 5 Phần I
của Nghị quyết này. Nếu đơn kháng cáo đúng hạn quy định tại Điều 245 của
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BLTTDS, thì Toà án cấp sơ thẩm tiến hành các thủ tục quy định tại Điều 248 của
BLTTDS và hướng dẫn tại mục 6 Phần I của Nghị quyết này.

b.3) Toà án phải ghi (hoặc đóng dấu nhận đơn kháng cáo có ghi) ngày,
tháng, năm nhận đơn vào góc trên bên trái của đơn kháng cáo.

c) Khi nhận được đơn kháng cáo do Toà án cấp phúc thẩm chuyển đến,
theo hướng dẫn tại tiểu mục 2.3 mục 2 này, Toà án cấp sơ thẩm phải kiểm tra
xem đã nhận được đơn kháng cáo có cùng nội dung do cùng người kháng cáo
gửi đến chưa để xử lý như sau:

c.1) Trường hợp Toà án cấp sơ thẩm đã nhận được đơn kháng cáo có nội
dung trùng với nội dung đơn kháng cáo do Toà án cấp phúc thẩm chuyển đến,
thì Toà án cấp sơ thẩm ghi chú vào đơn kháng cáo đó và đính kèm với đơn
kháng cáo đã nhận để lưu vào hồ sơ vụ án.

c.2) Trường hợp Toà án cấp sơ thẩm chưa nhận được đơn kháng cáo hoặc
đã nhận được đơn kháng cáo, nhưng một phần hoặc toàn bộ nội dung kháng cáo
khác với nội dung kháng cáo do Toà án cấp phúc thẩm chuyển đến, thì Tòa án
cấp sơ thẩm ghi ngày, tháng, năm nhận đơn kháng cáo do Toà án cấp phúc thẩm
chuyển đến và ngày, tháng, năm nhận đơn kháng cáo theo ngày, tháng, năm mà
Toà án cấp phúc thẩm ghi ở góc trên bên trái của đơn kháng cáo vào sổ nhận
đơn. Trong trường hợp này việc xác định ngày kháng cáo được thực hiện theo
hướng dẫn tại các điểm b.1 và b.2 tiểu mục 2.2 mục 2 này.

2.3. Việc nhận đơn kháng cáo và xử lý đơn kháng cáo tại Tòa án cấp phúc
thẩm.

Trường hợp người kháng cáo trực tiếp nộp đơn kháng cáo tại Toà án cấp
phúc thẩm hoặc gửi đơn kháng cáo đến Toà án cấp phúc thẩm qua bưu điện, thì
khi nhận đơn kháng cáo Toà án cấp phúc thẩm cũng phải vào sổ nhận đơn kháng
cáo để theo dõi. Toà án cấp phúc thẩm phải ghi ngày, tháng, năm nhận đơn
kháng cáo theo hướng dẫn tại điểm b tiểu mục 2.2 mục 2 này. Đồng thời Toà án
cấp phúc thẩm phải chuyển ngay đơn kháng cáo và các tài liệu, chứng cứ kèm
theo (nếu có) cho Toà án cấp sơ thẩm đã ra bản án, quyết định sơ thẩm bị kháng
cáo để Tòa án cấp sơ thẩm tiến hành các thủ tục cần thiết và gửi kèm hồ sơ vụ
án cho Toà án cấp phúc thẩm theo quy định tại Điều 255 của BLTTDS và hướng
dẫn tại mục 9 Phần I của Nghị quyết này. Việc chuyển đơn kháng cáo cho Toà
án cấp sơ thẩm phải được ghi chú vào sổ nhận đơn để theo dõi. Toà án cấp phúc
thẩm phải thông báo cho người kháng cáo biết về việc đã nhận được đơn kháng
cáo và chuyển đơn kháng cáo cho Toà án cấp sơ thẩm để họ liên hệ với Toà án
cấp sơ thẩm thực hiện quyền, nghĩa vụ của người kháng cáo theo thủ tục chung.

2.4. Sau khi nhận đơn kháng cáo do người kháng cáo nộp trực tiếp, Toà án
cấp sơ thẩm phải cấp ngay giấy báo nhận đơn kháng cáo cho người kháng cáo.
Nếu Toà án cấp sơ thẩm nhận đơn kháng cáo gửi qua bưu điện hoặc do Toà án
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cấp phúc thẩm chuyển đến, thì Toà án cấp sơ thẩm gửi ngay giấy báo nhận đơn
kháng cáo để thông báo cho người kháng cáo biết.

2.5. Trường hợp người kháng cáo nộp hoặc gửi kèm theo đơn kháng cáo tài
liệu, chứng cứ bổ sung để chứng minh cho kháng cáo của mình là có căn cứ và
hợp pháp, thì việc giao nhận tài liệu, chứng cứ bổ sung do người kháng cáo nộp
hoặc gửi kèm theo đơn kháng cáo được thực hiện theo hướng dẫn tại Phần V của
Nghị quyết số 04/2005/NQ-HĐTP ngày 17-9-2005 của Hội đồng Thẩm phán
Toà án nhân dân tối cao hướng dẫn thi hành một số quy định của BLTTDS về
“Chứng minh và chứng cứ”.

2.6. Trong trường hợp người kháng cáo đến Toà án cấp sơ thẩm hoặc Toà
án cấp phúc thẩm trình bày trực tiếp về việc kháng cáo, thì Toà án cấp sơ thẩm
hoặc Toà án cấp phúc thẩm giải thích cho họ biết là theo quy định tại Điều 243
của BLTTDS thì người kháng cáo phải làm đơn kháng cáo, để họ tự mình làm
đơn kháng cáo hoặc uỷ quyền cho người khác kháng cáo.

3. Về Điều 245 và Điều 252 của BLTTDS 

3.1. Thời điểm bắt đầu tính thời hạn kháng cáo bản án sơ thẩm là ngày tiếp
theo của ngày được xác định. Ngày được xác định là ngày Toà án tuyên án đối
với đương sự có mặt tại phiên toà sơ thẩm hoặc là ngày bản án sơ thẩm được
giao hoặc được niêm yết đối với đương sự không có mặt tại phiên toà sơ thẩm.

3.2. Thời điểm bắt đầu tính thời hạn kháng nghị bản án sơ thẩm là ngày tiếp
theo của ngày được xác định. Ngày được xác định là ngày Toà án tuyên án,
trong trường hợp Viện kiểm sát cùng cấp tham gia phiên toà sơ thẩm hoặc là
ngày Viện kiểm sát cùng cấp nhận được bản án sơ thẩm trong trường hợp Viện
kiểm sát cùng cấp không tham gia phiên toà sơ thẩm.

Ví dụ: Ngày 01-10-2005 Toà án xét xử sơ thẩm vụ án dân sự và cùng ngày
01-10-2005 Toà án tuyên án, thì ngày được xác định và thời điểm bắt đầu tính
thời hạn kháng cáo, kháng nghị như sau:

- Đối với đương sự có mặt tại phiên toà sơ thẩm, thì ngày được xác định là
ngày 01-10-2005 và thời điểm bắt đầu tính thời hạn kháng cáo mười lăm ngày là
ngày 02-10-2005.

- Đối với đương sự không có mặt tại phiên toà sơ thẩm và giả sử ngày 15-
10-2005 Toà án cấp sơ thẩm mới giao bản án sơ thẩm cho đương sự, thì ngày
được xác định là ngày 15-10-2005 và thời điểm bắt đầu tính thời hạn kháng cáo
mười lăm ngày là ngày 16-10-2005; nếu Toà án cấp sơ thẩm không thể giao trực
tiếp bản án sơ thẩm cho đương sự mà phải niêm yết công khai và giả sử ngày
niêm yết công khai tại trụ sở Uỷ ban nhân dân cấp xã nơi cư trú của đương sự là
ngày 16-10-2005, thì ngày được xác định là ngày 16-10-2005 và thời điểm bắt
đầu tính thời hạn kháng cáo mười lăm ngày là ngày 17-10-2005.
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- Trường hợp đại diện Viện kiểm sát cùng cấp có tham gia phiên toà sơ
thẩm, thì ngày được xác định là ngày 01-10-2005 và thời điểm bắt đầu tính thời
hạn kháng nghị mười lăm ngày (đối với Viện kiểm sát cùng cấp), ba mươi ngày
(đối với Viện kiểm sát cấp trên trực tiếp) là ngày 02-10-2005.

- Trường hợp đại diện Viện kiểm sát cùng cấp không tham gia phiên toà sơ
thẩm và giả sử ngày 15-10-2005 Viện kiểm sát cùng cấp mới nhận được bản án
của Toà án cấp sơ thẩm, thì ngày được xác định là ngày 15-10-2005 và thời điểm
bắt đầu tính thời hạn kháng nghị mười lăm ngày (đối với Viện kiểm sát cùng
cấp), ba mươi ngày (đối với Viện kiểm sát cấp trên trực tiếp) là ngày 16-10-
2005.

3.3. Thời điểm bắt đầu thời hạn kháng cáo, kháng nghị quyết định tạm đình
chỉ, đình chỉ giải quyết vụ án của Toà án cấp sơ thẩm là ngày tiếp theo của ngày
được xác định. Ngày được xác định là ngày người có quyền kháng cáo, Viện
kiểm sát cùng cấp nhận được quyết định đó.

a) Trường hợp quyết định tạm đình chỉ, đình chỉ giải quyết vụ án được ban
hành tại phiên toà sơ thẩm và Hội đồng xét xử giao ngay quyết định này cùng
ngày cho đương sự có mặt tại phiên toà, đại diện Viện kiểm sát tham gia phiên
toà (nếu có), thì ngày được xác định là ngày ban hành quyết định đó. Nếu ngày
giao quyết định không cùng với ngày ban hành quyết định, thì ngày được xác
định là ngày giao quyết định cho đương sự, Viện kiểm sát cùng cấp.

b) Trường hợp quyết định tạm đình chỉ, đình chỉ giải quyết vụ án được ban
hành trước khi mở phiên toà sơ thẩm hoặc tại phiên toà sơ thẩm mà đương sự
vắng mặt, thì ngày được xác định đối với đương sự là ngày quyết định đó được
giao hoặc được niêm yết; đối với Viện kiểm sát cùng cấp và cấp trên trực tiếp là
ngày Viện kiểm sát cùng cấp nhận được quyết định đó. 

3.4. Thời điểm kết thúc thời hạn kháng cáo, kháng nghị

Thời điểm kết thúc thời hạn kháng cáo, kháng nghị là thời điểm kết thúc
ngày cuối cùng của thời hạn. Nếu ngày cuối cùng của thời hạn là ngày nghỉ cuối
tuần (thứ bảy, chủ nhật) hoặc ngày nghỉ lễ, thì thời hạn kháng cáo, kháng nghị
kết thúc vào lúc hai mươi tư giờ của ngày làm việc đầu tiên tiếp theo ngày nghỉ
đó.

Ví dụ: Thời hạn kháng cáo là mười lăm ngày được tính bắt đầu từ ngày 02-
10-2005. Theo quy định tại khoản 1 Điều 245 của BLTTDS, thì thời hạn kháng
cáo mười lăm ngày (đối với đương sự có mặt tại phiên toà) kết thúc vào lúc hai
mươi tư giờ ngày 16-10-2005 (nếu không đúng vào ngày nghỉ cuối tuần, ngày
nghỉ lễ). Giả sử ngày 16-10-2005 là ngày nghỉ lễ, thì thời hạn kháng cáo mười
lăm ngày kết thúc vào lúc hai mươi tư giờ ngày 17-10-2005 (nếu không đúng
vào ngày nghỉ cuối tuần); giả sử sau ngày nghỉ lễ (17-10-2005), ngày 18-10-
2005 đúng vào ngày thứ bảy, thì thời hạn kháng cáo mười lăm ngày kết thúc vào
lúc hai mươi tư giờ ngày 20-10-2005.

197



4. Về Điều 246 của BLTTDS

4.1. Sau khi nhận được đơn kháng cáo, Tòa án cấp sơ thẩm phải kiểm tra
đơn kháng cáo có đầy đủ các nội dung quy định tại khoản 1 Điều 244 và người
làm đơn kháng cáo có thuộc chủ thể có quyền kháng cáo được quy định tại Điều
243 của BLTTDS và hướng dẫn tại mục 1 Phần I của Nghị quyết này hay không;
đồng thời kiểm tra kháng cáo có được làm trong thời hạn quy định tại Điều 245
của BLTTDS và được hướng dẫn tại mục 3 Phần I của Nghị quyết này hay
không để tiến hành tiếp các công việc theo quy định của BLTTDS và hướng dẫn
của Nghị quyết này. Trường hợp đơn kháng cáo làm trong thời hạn luật định và
là của người có quyền kháng cáo nhưng chưa có đầy đủ các nội dung chính quy
định tại khoản 1 Điều 244 của BLTTDS hoặc nội dung kháng cáo chưa cụ thể,
thì Tòa án cấp sơ thẩm phải thông báo (trực tiếp hoặc bằng văn bản) ngay cho
người kháng cáo để họ sửa đổi, bổ sung đơn kháng cáo cho đầy đủ hoặc thể hiện
nội dung kháng cáo cho cụ thể, rõ ràng theo quy định của pháp luật.

4.2. Việc thông báo và thực hiện yêu cầu sửa đổi, bổ sung đơn kháng cáo
được thực hiện như sau:

a) Toà án cấp sơ thẩm yêu cầu người kháng cáo sửa đổi, bổ sung đơn trong
thời hạn do Toà án cấp sơ thẩm ấn định nhưng không quá năm ngày làm việc, kể
từ ngày người kháng cáo nhận được thông báo của Toà án yêu cầu sửa đổi, bổ
sung đơn kháng cáo, trừ trường hợp có trở ngại khách quan, thì thời gian có trở
ngại khách quan không tính vào thời hạn sửa đổi, bổ sung đơn kháng cáo.

b) Trong thông báo yêu cầu sửa đổi, bổ sung đơn kháng cáo phải nêu rõ
những vấn đề cần sửa đổi, bổ sung cho người kháng cáo biết để họ thực hiện. 

c) Thời gian thực hiện việc sửa đổi, bổ sung đơn không tính vào thời hạn
kháng cáo. Ngày kháng cáo vẫn được xác định theo hướng dẫn tại tiểu mục 2.2
mục 2 Phần I của Nghị quyết này.

d) Sau khi người kháng cáo đã sửa đổi, bổ sung đơn kháng cáo theo yêu
cầu của Toà án, thì Toà án cấp sơ thẩm tiếp tục thực hiện các thủ tục theo quy
định tại Điều 248 của BLTTDS. Hết thời hạn do Toà án ấn định mà người kháng
cáo không thực hiện việc sửa đổi, bổ sung đơn kháng cáo và đơn kháng cáo
không  có  đầy  đủ  các  nội  dung  chính  quy  định  tại  khoản  1  Điều  244  của
BLTTDS, thì đơn kháng cáo không được coi là hợp lệ. Toà án cấp sơ thẩm trả lại
đơn cho người kháng cáo và ghi chú vào sổ nhận đơn về việc trả lại đơn. 

đ) Nếu qua kiểm tra mà phát hiện thấy đơn kháng cáo là của người không
có quyền kháng cáo hoặc nội dung kháng cáo không thuộc giới hạn của việc
kháng cáo, thì trong thời hạn ba ngày làm việc, kể từ ngày nhận được đơn, Toà
án cấp sơ thẩm trả lại đơn và ghi chú vào sổ nhận đơn về việc trả lại đơn. 
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e) Việc trả lại đơn kháng cáo được hướng dẫn tại điểm d và điểm đ tiểu
mục 4.2 mục 4 này phải được thông báo bằng văn bản trong đó ghi rõ lý do của
việc trả lại đơn.

5. Về Điều 247 của BLTTDS

5.1. Trường hợp đơn kháng cáo là của người có quyền kháng cáo, nội dung
kháng cáo thuộc giới hạn kháng cáo, nhưng quá thời hạn kháng cáo quy định tại
Điều 245 của BLTTDS và hướng dẫn tại mục 3 Phần I của Nghị quyết này mà
người kháng cáo chưa tường trình hoặc có tường trình nhưng lý do kháng cáo
quá hạn không rõ ràng, thì Toà án cấp sơ thẩm phải có văn bản yêu cầu người
kháng cáo tường trình cụ thể bằng văn bản về lý do kháng cáo quá hạn và xuất
trình tài liệu, chứng cứ (nếu có) để chứng minh cho lý do nộp đơn kháng cáo
quá hạn là chính đáng. Toà án cấp sơ thẩm yêu cầu người kháng cáo quá hạn
tường trình cụ thể bằng văn bản về lý do kháng cáo quá hạn và xuất trình tài
liệu, chứng cứ (nếu có) trong thời hạn do Toà án cấp sơ thẩm ấn định nhưng
không quá năm ngày làm việc, kể từ ngày người kháng cáo nhận được thông báo
của Toà án yêu cầu làm bản tường trình về lý do kháng cáo quá hạn. Toà án có
thể giao trực tiếp hoặc gửi văn bản này cho người kháng cáo qua bưu điện.

“Lý do chính đáng” là trường hợp bất khả kháng hoặc trở ngại khách quan
khác (như: do thiên tai, lũ lụt; do ốm đau, tai nạn phải điều trị tại bệnh viện...)
làm cho người kháng cáo không thể thực hiện được việc kháng cáo trong thời
hạn luật định. 

5.2. Toà án cấp sơ thẩm phải gửi đơn kháng cáo, bản tường trình về lý do
kháng cáo quá hạn và các tài liệu, chứng cứ (nếu có) chứng minh lý do của việc
kháng cáo quá hạn cho Toà án cấp phúc thẩm để xét kháng cáo quá hạn. Nếu
trong vụ án chỉ  có kháng cáo quá hạn,  không có kháng cáo khác,  không có
kháng nghị, thì Toà án cấp sơ thẩm chưa phải gửi hồ sơ vụ án cho Toà án cấp
phúc thẩm.

5.3. Việc kháng cáo quá hạn có thể được chấp nhận, nếu có lý do chính
đáng được hướng dẫn tại tiểu mục 5.1 mục 5 này.           

5.4. Việc xét lý do kháng cáo quá hạn phải được thực hiện trước khi mở
phiên toà phúc thẩm không phụ thuộc vào việc ngoài các đương sự kháng cáo
quá hạn, trong vụ án còn có kháng cáo của các đương sự khác trong thời hạn
quy định tại Điều 245 của BLTTDS hoặc kháng nghị của Viện kiểm sát quy định
tại Điều 252 của BLTTDS; do đó, khi nhận được hồ sơ vụ án có nhiều người
kháng cáo, Toà án cấp phúc thẩm phải kiểm tra có kháng cáo nào quá hạn hay
không. Nếu có thì phải xét lý do kháng cáo quá hạn trước khi mở phiên toà.

5.5. Trong thời hạn mười ngày, kể từ ngày nhận được đơn kháng cáo quá
hạn và tài liệu, chứng cứ kèm theo, Toà án cấp phúc thẩm thành lập Hội đồng
gồm ba Thẩm phán để xem xét đơn kháng cáo quá hạn. Trong trường hợp cần
thiết Hội đồng xét đơn kháng cáo quá hạn có quyền triệu tập người kháng cáo
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quá hạn đến phiên họp trình bày bổ sung về lý do kháng cáo quá hạn hoặc yêu
cầu họ cung cấp tài liệu, giấy tờ bổ sung chứng minh cho việc kháng cáo quá
hạn của mình là có lý do chính đáng. Đại diện Viện kiểm sát cùng cấp tham gia
phiên họp xét lý do kháng cáo quá hạn đối với các trường hợp Viện kiểm sát
phải tham gia phiên toà phúc thẩm quy định tại khoản 2 Điều 264 của BLTTDS.

Trước khi Hội đồng xét đơn kháng cáo quá hạn thảo luận, một thành viên
của Hội đồng nêu tóm tắt nội dung đơn kháng cáo quá hạn, các tài liệu, chứng
cứ chứng minh lý do của việc kháng cáo quá hạn. Nếu người kháng cáo quá hạn
được triệu tập đến phiên họp thì Hội đồng xét đơn kháng cáo có thể yêu cầu
trình bày bổ sung lý do kháng cáo quá hạn. Hội đồng xét đơn kháng cáo quá hạn
có quyền ra quyết định chấp nhận hoặc không chấp nhận việc kháng cáo quá
hạn. Quyết định chấp nhận hoặc không chấp nhận kháng cáo quá hạn phải được
gửi ngay cho Toà án cấp sơ thẩm và người kháng cáo quá hạn. Trường hợp nhận
được quyết định chấp nhận kháng cáo quá hạn của Toà án cấp phúc thẩm, thì
Toà án cấp sơ thẩm phải thông báo theo quy định tại Điều 249 của BLTTDS và
hướng dẫn tại mục 7 Phần I của Nghị quyết này. Toà án cấp sơ thẩm phải tiến
hành các thủ tục theo quy định của BLTTDS và gửi hồ sơ vụ án cho Toà án cấp
phúc thẩm (nếu hồ sơ vụ án còn ở Toà án cấp sơ thẩm).

5.6. Thẩm phán Toà án cấp phúc thẩm đã tham gia Hội đồng xét đơn kháng
cáo quá hạn vẫn có thể tham gia Hội đồng xét xử phúc thẩm vụ án theo thủ tục
chung.

6. Về Điều 248 của BLTTDS

6.1. Sau khi chấp nhận đơn kháng cáo hợp lệ, nếu người kháng cáo được
miễn án phí hoặc không phải nộp tiền tạm ứng án phí phúc thẩm, thì Toà án cấp
sơ thẩm tiến hành thủ tục thông báo về việc kháng cáo và gửi hồ sơ cho Toà án
cấp phúc thẩm theo quy định tại khoản 1 Điều 249 và khoản 1 Điều 255 của
BLTTDS. Trường hợp họ phải nộp tiền tạm ứng án phí phúc thẩm, thì Toà án
cấp sơ thẩm phải thông báo bằng văn bản cho người kháng cáo biết để họ nộp
tiền tạm ứng án phí phúc thẩm. Thông báo phải ghi rõ số tiền tạm ứng án phí
phúc thẩm phải nộp, nơi nộp tiền, thời hạn nộp tiền và hậu quả của việc không
nộp tiền tạm ứng án phí phúc thẩm. Thông báo nộp tiền tạm ứng án phí phúc
thẩm được giao trực tiếp hoặc gửi cho người kháng cáo qua bưu điện. 

6.2. Trong thời hạn mười ngày, kể từ ngày nhận được thông báo của Toà án
về việc nộp tiền tạm ứng án phí phúc thẩm, người kháng cáo phải nộp tiền tạm
ứng án phí và nộp cho Toà án cấp sơ thẩm biên lai nộp tiền tạm ứng án phí. Nếu
hết thời hạn này mà người kháng cáo không nộp tiền tạm ứng án phí phúc thẩm
mà không có lý do chính đáng, thì được coi là họ từ bỏ việc kháng cáo.          

“Lý do chính đáng” là trường hợp được hướng dẫn tại tiểu mục 5.1 mục 5
Phần I của Nghị quyết này.

200



6.3. Trong trường hợp sau khi hết thời hạn mười ngày, người kháng cáo
mới nộp cho Toà án biên lai nộp tiền tạm ứng án phí phúc thẩm và không có
tường trình về lý do chậm nộp biên lai nộp tiền tạm ứng án phí phúc thẩm, thì
Toà án cấp sơ thẩm yêu cầu người kháng cáo trong thời hạn ba ngày làm việc, kể
từ ngày Toà án yêu cầu phải làm bản tường trình nộp cho Toà án cấp sơ thẩm để
đưa vào hồ sơ vụ án. Trường hợp này được coi như kháng cáo quá hạn và Toà án
cấp sơ thẩm thực hiện theo hướng dẫn tại mục 5 Phần I của Nghị quyết này. 

6.4. Toà án cấp sơ thẩm không phải tiến hành thủ tục thông báo về việc
kháng cáo đã được coi là từ bỏ hướng dẫn tại tiểu mục 6.2 mục 6 này và không
phải gửi hồ sơ cho Toà án cấp phúc thẩm, trừ trường hợp trong vụ án còn có
kháng cáo của người khác, kháng nghị của Viện kiểm sát.

7. Về Điều 249 của BLTTDS

7.1. Khi thực hiện thông báo về việc kháng cáo, Toà án cấp sơ thẩm không
phải thông báo về việc kháng cáo cho chính người đã kháng cáo. Toà án cấp sơ
thẩm phải thông báo ngay bằng văn bản cho Viện kiểm sát cùng cấp và đương
sự có liên quan đến kháng cáo (nếu việc xét xử phúc thẩm vụ án do có kháng
cáo có liên quan đến quyền lợi, nghĩa vụ của đương sự đó) biết về việc kháng
cáo.

7.2. Đương sự được thông báo về việc kháng cáo có quyền gửi văn bản nêu
ý kiến của mình về nội dung kháng cáo cho Toà án cấp phúc thẩm. Văn bản nêu
ý kiến của người được thông báo phải được lưu vào hồ sơ vụ án. Trường hợp
người được thông báo gửi văn bản nêu ý kiến của mình về nội dung kháng cáo
cho Toà án cấp sơ thẩm mà hồ sơ vụ án chưa gửi cho Toà án cấp phúc thẩm, thì
Toà án cấp sơ thẩm đưa văn bản này vào hồ sơ vụ án và gửi cho Toà án cấp phúc
thẩm; nếu hồ sơ vụ án đã gửi cho Toà án cấp phúc thẩm, thì Toà án cấp sơ thẩm
phải gửi văn bản đó cho Toà án cấp phúc thẩm để đưa vào hồ sơ vụ án và xem
xét khi xét xử phúc thẩm.

8. Về Điều 254 của BLTTDS

Những phần của bản án, quyết định sơ thẩm không bị kháng cáo, kháng
nghị thì có hiệu lực pháp luật, kể từ ngày hết thời hạn kháng cáo, kháng nghị và
được đưa ra thi hành khi có đầy đủ các điều kiện sau đây: 

a) Độc lập với những phần của bản án, quyết định sơ thẩm bị kháng cáo,
kháng nghị;

b) Việc xét kháng cáo, kháng nghị đối với những phần của bản án, quyết
định sơ thẩm bị kháng cáo, kháng nghị không có liên quan đến những phần của
bản án, quyết định sơ thẩm không bị kháng cáo, kháng nghị.

Ví dụ: Tại bản án số 35/2006/HNGĐ-ST ngày 15-02-2006, Toà án nhân
dân huyện H, tỉnh HT. đã quyết định cho anh A được ly hôn chị B; giao chị B
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trông nom, nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục con chung là cháu C, anh A phải có
nghĩa vụ cấp dưỡng nuôi con mỗi tháng 200.000 đồng và chia tài sản chung của
vợ chồng cho anh A và chị B. Sau khi xét xử sơ thẩm anh A không kháng cáo,
Viện kiểm sát không kháng nghị. Chị B chỉ kháng cáo bản án sơ thẩm về quyết
định chia tài sản chung của vợ chồng.

Như vậy, những phần của bản án sơ thẩm về ly hôn giữa anh A và chị B; về
trông nom, nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục con, nghĩa vụ cấp dưỡng nuôi con
sau khi ly hôn không bị kháng cáo, kháng nghị, độc lập với phần bản án sơ thẩm
bị chị B kháng cáo và việc xét kháng cáo phần bản án sơ thẩm này không có liên
quan đến những phần của bản án sơ thẩm không bị kháng cáo, kháng nghị; do
đó những phần của bản án sơ thẩm không bị kháng cáo, kháng nghị có hiệu lực
pháp luật và được đưa ra thi hành.

9. Về Điều 255 của BLTTDS

9.1. Toà án cấp sơ thẩm phải gửi hồ sơ vụ án, kháng cáo, kháng nghị, tài
liệu, chứng cứ kèm theo cho Toà án cấp phúc thẩm trong thời hạn năm ngày làm
việc, kể từ ngày hết thời hạn kháng cáo, kháng nghị, nếu người kháng cáo không
phải nộp tiền tạm ứng án phí phúc thẩm và trong vụ án không có người khác
kháng cáo.

9.2. Nếu người kháng cáo phải nộp tiền tạm ứng án phí phúc thẩm, thì thời
hạn năm ngày làm việc để Toà án cấp sơ thẩm gửi hồ sơ vụ án, kháng cáo, kháng
nghị, tài liệu, chứng cứ kèm theo cho Toà án cấp phúc thẩm, được tính kể từ
ngày người kháng cáo nộp cho Toà án cấp sơ thẩm biên lai nộp tiền tạm ứng án
phí phúc thẩm.

9.3. Nếu có nhiều người kháng cáo và họ đều phải nộp tiền tạm ứng án phí
phúc thẩm, thì thời hạn năm ngày làm việc để Toà án cấp sơ thẩm gửi hồ sơ vụ
án, kháng cáo, kháng nghị, tài liệu, chứng cứ kèm theo cho Toà án cấp phúc
thẩm, được tính kể từ ngày người nộp cuối cùng cho Toà án cấp sơ thẩm biên lai
nộp tiền tạm ứng án phí phúc thẩm.

10. Về Điều 256 của BLTTDS 

10.1. Về việc thay đổi, bổ sung kháng cáo, kháng nghị cần phân biệt như
sau:

a) Trường hợp vẫn còn thời hạn kháng cáo, kháng nghị quy định tại Điều
245 và Điều 252 của BLTTDS, thì người kháng cáo, Viện kiểm sát đã kháng
nghị có quyền thay đổi, bổ sung nội dung kháng cáo, kháng nghị đối với phần
bản án hoặc toàn bộ bản án mà mình có quyền kháng cáo, kháng nghị.

Trường hợp người kháng cáo, Viện kiểm sát đã rút một phần hoặc toàn bộ
kháng cáo, kháng nghị nhưng sau đó có kháng cáo, kháng nghị lại mà vẫn còn
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trong thời hạn kháng cáo, kháng nghị, thì vẫn được chấp nhận để xét xử phúc
thẩm theo thủ tục chung.

b) Trường hợp đã hết thời hạn kháng cáo, kháng nghị theo quy định tại
Điều 245 và Điều 252 của BLTTDS, thì trước khi bắt đầu phiên toà hoặc tại
phiên toà phúc thẩm người kháng cáo, Viện kiểm sát đã kháng nghị có quyền
thay đổi, bổ sung kháng cáo, kháng nghị nhưng không được vượt quá phạm vi
kháng cáo, kháng nghị đã gửi cho Toà án trong thời hạn kháng cáo, kháng nghị.

10.2. Về việc rút kháng cáo, kháng nghị.

a) Toà án cấp phúc thẩm ra quyết định đình chỉ xét xử phúc thẩm đối với
những phần của vụ án mà người kháng cáo đã rút kháng cáo hoặc Viện kiểm sát
đã rút kháng nghị khi có đủ các điều kiện sau đây:

a.1) Người kháng cáo rút kháng cáo hoặc Viện kiểm sát rút kháng nghị mà
trong vụ án không còn có kháng cáo của người khác, không có kháng nghị của
Viện kiểm sát đối với phần của bản án, quyết định sơ thẩm đó.

a.2) Phần bản án, quyết định sơ thẩm bị kháng cáo hoặc kháng nghị mà
kháng cáo hoặc kháng nghị đó đã được rút độc lập với những phần khác của bản
án, quyết định sơ thẩm bị kháng cáo, kháng nghị và việc xét kháng cáo, kháng
nghị này không liên quan đến phần bản án, quyết định sơ thẩm có kháng cáo
hoặc kháng nghị đã được rút.

Ví dụ: Trong ví dụ nêu tại điểm b mục 8 Phần I của Nghị quyết này, sau khi
xét xử sơ thẩm, anh A không kháng cáo, Viện kiểm sát không kháng nghị bản án
sơ thẩm mà chỉ có chị B kháng cáo bản án sơ thẩm về quyết định chia tài sản
chung của vợ chồng. Trước khi mở phiên toà phúc thẩm hoặc tại phiên toà phúc
thẩm nếu chị B rút kháng cáo, thì Toà án cấp phúc thẩm ra quyết định đình chỉ
xét xử phúc thẩm đối với phần của vụ án mà chị B đã rút kháng cáo vì trong vụ
án không có kháng cáo của người khác, không có kháng nghị của Viện kiểm sát.

Trường hợp anh A cũng kháng cáo bản án sơ thẩm về quyết định chia tài
sản chung của vợ chồng vì lý do Toà án cấp sơ thẩm quyết định buộc anh A phải
thanh toán một số khoản nợ mà chị B vay không sử dụng cho mục đích chung
của vợ chồng, mặc dù chị B rút kháng cáo, thì phần bản án sơ thẩm mà chị B rút
kháng cáo vẫn có liên quan đến phần bản án sơ thẩm bị anh A kháng cáo. Do đó,
trường hợp này Toà án cấp phúc thẩm không ra quyết định đình chỉ xét xử phúc
thẩm đối với phần của vụ án mà chị B đã rút kháng cáo.

b) Trường hợp người kháng cáo rút toàn bộ kháng cáo và Viện kiểm sát rút
toàn bộ kháng nghị trước khi bắt đầu hoặc tại phiên toà (trong vụ án không còn
có kháng cáo, kháng nghị), thì việc xét xử phúc thẩm phải được đình chỉ. Trước
khi mở phiên toà việc ra quyết định đình chỉ xét xử phúc thẩm do Thẩm phán
được phân công chủ tọa phiên toà thực hiện, còn tại phiên toà do Hội đồng xét
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xử thực hiện. Bản án sơ thẩm có hiệu lực pháp luật, kể từ ngày Toà án cấp phúc
thẩm ra quyết định đình chỉ xét xử phúc thẩm. 

10.3. Về hình thức thay đổi, bổ sung, rút kháng cáo, kháng nghị.

a) Việc thay đổi, bổ sung, rút kháng cáo, kháng nghị trước khi mở phiên toà
phải được làm thành văn bản và gửi cho Toà án cấp phúc thẩm. 

Toà án cấp phúc thẩm phải thông báo bằng văn bản về việc thay đổi, bổ
sung, rút kháng cáo, kháng nghị đó cho các đương sự biết theo quy định tại
khoản 3 Điều 256 của BLTTDS và hướng dẫn tại tiểu mục 7.1 mục 7 Phần I của
Nghị quyết này, đồng thời tiến hành các công việc theo quy định của BLTTDS
để mở phiên toà xét xử phúc thẩm vụ án đối với kháng cáo, kháng nghị, phần
kháng cáo, kháng nghị còn lại theo thủ tục chung.

b) Việc thay đổi, bổ sung, rút kháng cáo, kháng nghị tại phiên toà phải
được ghi vào biên bản phiên toà. Toà án cấp phúc thẩm tiếp tục xét xử phúc
thẩm vụ án theo thủ tục chung đối với kháng cáo, kháng nghị đã được thay đổi,
bổ sung và phần kháng cáo, kháng nghị còn lại.

II. VỀ CHƯƠNG XVI “CHUẨN BỊ XÉT XỬ PHÚC THẨM”

1. Về khoản 2 Điều 257 của BLTTDS 

1.1. Đối với Toà án nhân dân cấp tỉnh, Chánh án Toà án có thể uỷ nhiệm
cho một Phó Chánh án hoặc uỷ quyền cho Chánh toà hoặc Phó Chánh toà thành
lập Hội đồng xét xử phúc thẩm và phân công một Thẩm phán làm chủ toạ phiên
toà.

1.2. Đối với Toà phúc thẩm Toà án nhân dân tối cao, Chánh toà có thể uỷ
nhiệm cho một Phó Chánh toà thành lập Hội đồng xét xử phúc thẩm và phân
công một Thẩm phán làm chủ toạ phiên toà.

1.3. Khi phân công Thẩm phán tham gia Hội đồng xét xử phúc thẩm, thì
cần tiếp tục phân công các Thẩm phán đã tham gia Hội đồng xét kháng cáo quá
hạn. Việc phân công này không phải ra quyết định.

2. Về Điều 258 của BLTTDS 

Điều 258 của BLTTDS  quy định về thời hạn chuẩn bị xét xử phúc thẩm;
do đó, các thời hạn quy định trong Điều này đều được tính trong thời hạn chuẩn
bị xét xử phúc thẩm. Tuỳ từng trường hợp cụ thể thời hạn chuẩn bị xét xử phúc
thẩm được tính như sau:

2.1. Trường hợp có quyết định đưa vụ án ra xét xử.

a) Nếu không phải gia hạn thời hạn chuẩn bị xét xử, thì thời hạn chuẩn bị
xét xử tối đa là hai tháng, kể từ ngày Toà án thụ lý vụ án.
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b) Nếu phải kéo dài thời hạn chuẩn bị xét xử đối với vụ án có tính chất
phức tạp hoặc do trở ngại khách quan, thì thời hạn chuẩn bị xét xử phúc thẩm tối
đa là ba tháng, kể từ ngày Toà án thụ lý vụ án.

c) Trong các trường hợp được hướng dẫn tại các điểm a và b tiểu mục 2.1.
mục 2 này mà phiên toà không được mở trong thời hạn một tháng, kể từ ngày có
quyết định đưa vụ án ra xét xử vì có lý do chính đáng, thì thời hạn chuẩn bị xét
xử đối với từng trường hợp được cộng thêm tối đa là một tháng nữa.

2.2. Trường hợp có quyết định tạm đình chỉ xét xử phúc thẩm vụ án dân sự.

Trường hợp có quyết định tạm đình chỉ xét xử phúc thẩm vụ án dân sự, thì
thời hạn chuẩn bị xét xử kết thúc vào ngày ra quyết định tạm đình chỉ. Thời hạn
chuẩn bị xét xử phúc thẩm bắt đầu tính lại, kể từ ngày Toà án cấp phúc thẩm tiếp
tục xét xử phúc thẩm vụ án khi lý do tạm đình chỉ không còn nữa.

2.3. Về việc gia hạn thời hạn chuẩn bị xét xử phúc thẩm.

Đối với những vụ án có tính chất phức tạp hoặc do trở ngại khách quan quy
định tại khoản 1 Điều 258 của BLTTDS  mà thời hạn chuẩn bị xét xử phúc thẩm
gần hết (thời hạn chuẩn bị xét xử phúc thẩm còn lại không quá năm ngày) và
Thẩm phán được phân công làm chủ toạ phiên toà thấy rằng vụ án phức tạp nên
chưa thể ra được một trong những quyết định quy định tại khoản 1 Điều 258 của
BLTTDS, thì cần phải báo ngay với Chánh án Toà án cấp phúc thẩm để ra quyết
định gia hạn thời hạn chuẩn bị xét xử phúc thẩm. Việc gia hạn thời hạn chuẩn bị
xét xử phúc thẩm không được quá thời hạn quy định tại đoạn cuối khoản 1 Điều
258 của BLTTDS và hướng dẫn tại điểm b tiểu mục 2.1 mục 2 Phần II của Nghị
quyết này. Hết thời hạn được gia hạn, Thẩm phán được phân công làm chủ toạ
phiên toà phải ra một trong những quyết định quy định tại khoản 1 Điều 258 của
BLTTDS. 

Việc xác định những vụ án có tính chất phức tạp, trở ngại khách quan, lý do
chính đáng được thực hiện theo hướng dẫn tại tiểu mục 1.3 mục 1 Phần II của
Nghị quyết số 02/2006/NQ-HĐTP ngày 12-5-2006 của Hội đồng Thẩm phán
Toà án nhân dân tối cao hướng dẫn thi hành các quy định trong Phần thứ hai
“Thủ tục giải quyết vụ án tại Toà án cấp sơ thẩm” của BLTTDS.

2.4. Thẩm phán được phân công chủ toạ phiên toà phúc thẩm ra quyết định
đưa vụ án ra xét xử phúc thẩm. Quyết định này phải theo đúng mẫu quyết định
ban hành kèm theo Nghị quyết này.

Quyết định đưa vụ án ra xét xử phúc thẩm phải được gửi ngay cho Viện
kiểm sát cùng cấp và những người có liên quan đến kháng cáo, kháng nghị sau
khi Toà án ra quyết định, không phân biệt vụ án đó Viện kiểm sát cùng cấp có
tham gia phiên toà phúc thẩm hay không.

3. Về khoản 2 Điều 262 của BLTTDS 
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Trường hợp Viện kiểm sát cùng cấp tham gia phiên toà phúc thẩm, thì Toà
án cấp phúc thẩm gửi hồ sơ vụ án cùng với quyết định đưa vụ án ra xét xử phúc
thẩm cho Viện kiểm sát theo hướng dẫn tại điểm b tiểu mục 2.1 mục 2 Phần I
Thông tư liên tịch số 03/2005/TTLT-VKSNDTC-TANDTC ngày 01-9-2005 của
Viện kiểm sát nhân dân tối cao, Toà án nhân dân tối cao “Hướng dẫn thi hành
một số quy định của Bộ luật tố tụng dân sự về kiểm sát việc tuân theo pháp luật
trong tố tụng dân sự và sự tham gia của Viện kiểm sát nhân dân trong việc giải
quyết các vụ việc dân sự”. 

III. VỀ CHƯƠNG XVII “THỦ TỤC XÉT XỬ PHÚC THẨM”

1. Về Điều 263 của BLTTDS 

Có liên quan đến việc xem xét nội dung kháng cáo, kháng nghị là trường
hợp việc giải quyết kháng cáo, kháng nghị đối với phần này của bản án, quyết
định sơ thẩm đòi hỏi phải xem xét, giải quyết đồng thời phần khác của bản án,
quyết định sơ thẩm đó mặc dù phần này không bị kháng cáo, kháng nghị.

Ví dụ: Tại bản án số 45/2006/DS-ST ngày 17-3-2006, Toà án nhân dân
huyện K, tỉnh TN đã quyết định xử chia di sản thừa kế của ông N cho năm thừa
kế theo pháp luật của ông N. Toà án cấp sơ thẩm còn quyết định các thừa kế của
ông N phải thực hiện nghĩa vụ về tài sản do ông N để lại đối với ông B. Sau khi
xét xử sơ thẩm, ông B kháng cáo phần bản án sơ thẩm về thanh toán nghĩa vụ tài
sản mà các thừa kế của ông N phải thực hiện đối với ông B trong khối di sản do
ông N để lại.

Trường hợp này việc giải quyết kháng cáo của ông B đòi hỏi phải xem xét
đồng thời phần bản án về chia di sản thừa kế của ông N cho các thừa kế theo
đúng quy định của Bộ luật dân sự là người hưởng thừa kế có trách nhiệm thực
hiện nghĩa vụ tài sản trong phạm vi di sản do người chết để lại.

2. Về Điều 266 của BLTTDS 

2.1. Người kháng cáo vắng mặt lần thứ nhất có lý do chính đáng, thì Hội
đồng xét xử phúc thẩm phải hoãn phiên toà. Trường hợp không xác định được
người kháng cáo vắng mặt lần thứ nhất có lý do chính đáng hay không có lý do
chính đáng, thì Hội đồng xét xử phúc thẩm cũng hoãn phiên toà.

Trường hợp người kháng cáo đã được triệu tập hợp lệ đến lần thứ hai mà
vẫn vắng mặt tại phiên toà, thì bị coi là từ bỏ việc kháng cáo và Hội đồng xét xử
phúc thẩm ra quyết định đình chỉ xét xử phúc thẩm vụ án có kháng cáo của
người kháng cáo vắng mặt (nếu trong vụ án không có người kháng cáo khác).
Trường hợp có nhiều người kháng cáo mà có người kháng cáo thuộc trường hợp
quy định tại khoản 2 Điều 266 của BLTTDS, thì Hội đồng xét xử phúc thẩm tiến
hành xét xử phúc thẩm vụ án theo thủ tục chung đối với kháng cáo của những
người kháng cáo có mặt tại phiên toà. Đối với phần vụ án có kháng cáo của
người kháng cáo vắng mặt, thì Hội đồng xét xử phúc thẩm đình chỉ xét xử phúc
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thẩm mà không phải ra quyết định riêng bằng văn bản, nhưng phải ghi rõ quyết
định này trong bản án, nếu phần vụ án có kháng cáo của người kháng cáo vắng
mặt không liên quan đến phần khác của bản án bị kháng cáo, kháng nghị.

Toà án cấp phúc thẩm cũng phải hoãn phiên toà đối với người kháng cáo
vắng mặt tại phiên toà phúc thẩm thuộc trường hợp hướng dẫn tại tiểu mục 1.2
mục 1 Phần III của Nghị quyết số 02/2006/NQ-HĐTP ngày 12-5-2006 của Hội
đồng Thẩm phán Toà án nhân dân tối cao hướng dẫn thi hành các quy định trong
Phần thứ hai “Thủ tục giải quyết vụ án tại Toà án cấp sơ thẩm” của BLTTDS.

2.2. Đối với người tham gia tố tụng khác không phải là người kháng cáo
vắng mặt tại phiên toà, thì việc hoãn phiên toà hay vẫn tiến hành xét xử phúc
thẩm được thực hiện theo quy định tại các điều 199, 200, 201, 202, 203, 204,
205 và 206 của BLTTDS và hướng dẫn tại các mục 1 và 2 Phần III của Nghị
quyết số 02/2006/NQ-HĐTP ngày 12-5-2006 của Hội đồng Thẩm phán Toà án
nhân dân tối cao hướng dẫn thi hành các quy định trong Phần thứ hai “Thủ tục
giải quyết vụ án tại Toà án cấp sơ thẩm” của BLTTDS. Người tham gia tố tụng
khác phải là người liên quan đến kháng cáo, kháng nghị theo quy định tại Điều
263 của BLTTDS, thì Toà án cấp phúc thẩm mới xem xét việc hoãn phiên toà.
Nếu họ không có liên quan đến việc xét xử phúc thẩm (quyền lợi, nghĩa vụ của
họ độc lập với việc xem xét kháng cáo, kháng nghị) thì Toà án cấp phúc thẩm
không phải xem xét việc hoãn phiên toà.

2.3. Trường hợp Hội đồng xét xử phúc thẩm hoãn phiên toà phúc thẩm, thì
thời hạn hoãn phiên toà và quyết định hoãn phiên toà phúc thẩm được thực hiện
theo quy định tại Điều 208 của BLTTDS và hướng dẫn tại mục 3 Phần III của
Nghị quyết số 02/2006/NQ-HĐTP ngày 12-5-2006 nêu trên của Hội đồng Thẩm
phán Toà án nhân dân tối cao.

3. Về Điều 267 của BLTTDS 

Việc chuẩn bị khai mạc phiên toà phúc thẩm và thủ tục bắt đầu phiên toà
phúc thẩm cũng được thực hiện theo quy định tại các điều 212, 213, 214, 215 và
216 của BLTTDS. Do đó, khi chuẩn bị khai mạc phiên toà phúc thẩm và tiến
hành thủ tục bắt đầu phiên toà phúc thẩm, Hội đồng xét xử phúc thẩm phải thi
hành đúng các quy định tại các điều luật nêu trên của BLTTDS và hướng dẫn tại
mục 5 Phần III của Nghị quyết số 02/2006/NQ-HĐTP ngày 12-5-2006 của Hội
đồng Thẩm phán Toà án nhân dân tối cao.

4. Về Điều 269 của BLTTDS 

4.1. Việc rút đơn khởi kiện của nguyên đơn trước khi mở phiên toà phải
được làm thành văn bản. Việc rút đơn khởi kiện của nguyên đơn tại phiên toà
không phải làm thành văn bản, nhưng phải ghi vào biên bản phiên toà.

4.2. Trong thời hạn nguyên đơn có quyền kháng cáo, nếu nguyên đơn rút
đơn khởi kiện, thì Toà án cấp sơ thẩm cần phải giải thích cho họ biết hậu quả
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của việc bị đơn không đồng ý để họ quyết định việc kháng cáo hoặc rút đơn khởi
kiện.

Trường hợp nguyên đơn vẫn quyết định rút đơn khởi kiện thì Toà án cấp sơ
thẩm phải thông báo bằng văn bản cho bị đơn biết và yêu cầu bị đơn phải trả lời
bằng văn bản cho Toà án cấp sơ thẩm về việc họ có đồng ý hay không đồng ý
trong thời hạn năm ngày làm việc, kể từ ngày nhận được thông báo của Toà án.
Tuỳ thuộc vào kết quả trả lời của bị đơn mà giải quyết như sau:

a) Trường hợp Toà án cấp sơ thẩm nhận được văn bản trả lời của bị đơn
không đồng ý việc rút đơn khởi kiện của nguyên đơn và trong thời hạn kháng
cáo, kháng nghị không có đương sự nào kháng cáo, Viện kiểm sát không kháng
nghị, thì việc rút đơn khởi kiện của nguyên đơn đương nhiên không được chấp
nhận. Trong trường hợp này bản án sơ thẩm được coi là không bị kháng cáo,
kháng nghị và có hiệu lực pháp luật kể từ ngày hết thời hạn kháng cáo, kháng
nghị.

b) Trường hợp Toà án cấp sơ thẩm nhận được văn bản trả lời của bị đơn
đồng ý việc rút đơn khởi kiện của nguyên đơn, thì không phân biệt trong thời
hạn kháng cáo,  kháng nghị có đương sự nào kháng cáo hoặc Viện kiểm sát
kháng nghị hay không, Toà án cấp sơ thẩm đều phải gửi hồ sơ vụ án và kháng
cáo, kháng nghị, văn bản rút đơn khởi kiện cho Toà án cấp phúc thẩm để Toà án
cấp phúc thẩm căn cứ vào Điều 269 của BLTTDS mở phiên toà giải quyết vụ án
theo thủ tục chung.

4.3. Trường hợp đương sự có kháng cáo (bao gồm cả nguyên đơn) hoặc
Viện kiểm sát có kháng nghị, nhưng trước khi mở phiên toà hoặc tại phiên toà
phúc thẩm nguyên đơn rút đơn khởi kiện, thì Toà án cấp phúc thẩm giải quyết vụ
án theo quy định tại khoản 1 Điều 269 của BLTTDS.

4.4. Khi Toà án cấp phúc thẩm ra quyết định huỷ bản án sơ thẩm và đình
chỉ giải quyết vụ theo quy định tại điểm b khoản 1 Điều 269 của BLTTDS, thì
căn cứ vào quyết định của Toà án cấp sơ thẩm về án phí trong bản án sơ thẩm bị
huỷ, Toà án cấp phúc thẩm quyết định đương sự nào phải chịu án phí và mức án
phí sơ thẩm. Đối với trường hợp này các đương sự còn phải chịu một nửa án phí
phúc thẩm.

5. Về Điều 270 của BLTTDS 

5.1. Trường hợp trước khi mở phiên toà phúc thẩm, các đương sự đã tự
thoả thuận được với nhau về việc giải quyết vụ án và các đương sự yêu cầu Tòa
án cấp phúc thẩm công nhận sự thỏa thuận của họ, thì Tòa án yêu cầu các đương
sự  làm văn bản ghi rõ nội dung thỏa thuận và nộp cho Tòa án cấp phúc thẩm để
đưa vào hồ sơ vụ án. Văn bản này được coi như chứng cứ mới bổ sung. Tại
phiên toà phúc thẩm Hội đồng xét xử phúc thẩm phải hỏi lại các đương sự về
thỏa thuận của họ là có tự nguyện hay không và xem xét thoả thuận đó có trái
pháp luật hoặc đạo đức xã hội hay không; nếu thoả thuận của họ là tự nguyện,
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không trái pháp luật, đạo đức xã hội, thì Hội đồng xét xử vào phòng nghị án thảo
luận và ra bản án phúc thẩm sửa bản án sơ thẩm, công nhận sự thỏa thuận của
các đương sự.

5.2. Tại phiên toà phúc thẩm nếu các đương sự thoả thuận được với nhau
về việc giải quyết vụ án thì thoả thuận này phải được ghi vào biên bản phiên toà.
Nếu xét thấy thoả thuận của các đương sự là tự nguyện không trái pháp luật
hoặc đạo đức xã hội, thì Hội đồng xét xử vào phòng nghị án thảo luận và ra bản
án phúc thẩm sửa bản án sơ thẩm, công nhận sự thoả thuận của các đương sự.

5.3. Trong các trường hợp được hướng dẫn tại tiểu mục 5.1 và 5.2 mục 5
này, Hội đồng xét xử cần hướng dẫn cho các đương sự thoả thuận về trách
nhiệm chịu án phí sơ thẩm; nếu họ không thoả thuận được, thì Hội đồng xét xử
phúc thẩm quyết định theo quy định của pháp luật về án phí.

6. Về Điều 281 của BLTTDS

6.1.  Toà án cấp phúc thẩm phải  gửi bản án,  quyết định phúc thẩm cho
người đã kháng cáo, người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan đến kháng cáo,
kháng nghị hoặc người đại diện hợp pháp của họ và các chủ thể khác theo đúng
quy định tại Điều 281 của BLTTDS. 

6.2.  Trường hợp phải  gửi bản án,  quyết định phúc thẩm cho một trong
những người được hướng dẫn tại tiểu mục 6.1 mục 6 này mà họ là người nước
ngoài thì Toà án phải dịch bản án, quyết định đó sang tiếng nước ngoài, nếu điều
ước quốc tế mà Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thành viên có quy định.

Trường hợp đương sự là người nước ngoài là công dân của nước chưa ký
kết điều ước quốc tế với Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam nhưng nước đó và
Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt nam đã áp dụng nguyên tắc có đi, có lại thì áp
dụng nguyên tắc có đi, có lại

IV. CÁC MẪU VĂN BẢN TỐ TỤNG

1. Ban hành kèm theo Nghị quyết này các mẫu văn bản tố tụng sau đây:

1.1. Đơn kháng cáo (mẫu số 01)

1.2. Giấy báo nhận đơn kháng cáo (mẫu số 02)

1.3. Thông báo về việc sửa đổi, bổ sung đơn kháng cáo (mẫu số 03)

1.4. Thông báo về việc trình bày lý do kháng cáo quá hạn (mẫu số 04)

1.5. Thông báo trả lại đơn kháng cáo (mẫu số 05)

1.6. Quyết định chấp nhận việc kháng cáo quá hạn (mẫu số 06)

1.7. Quyết định không chấp nhận việc kháng cáo quá hạn (mẫu số 07)
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1.8. Thông báo nộp tiền tạm ứng án phí phúc thẩm (mẫu số 08)

1.9. Thông báo về việc kháng cáo (mẫu số 09)

1.10. Thông báo về việc sửa đổi, bổ sung kháng cáo (kháng nghị) (mẫu số
10)

1.11. Thông báo về việc rút kháng cáo (kháng nghị) (mẫu số 11)

1.12. Quyết định đưa vụ án ra xét xử phúc thẩm (mẫu số 12)

1.13. Quyết định tạm đình chỉ xét xử phúc thẩm vụ án dân sự (mẫu số 13)

1.14. Quyết định tạm đình chỉ xét xử phúc thẩm vụ án dân sự (mẫu số 14)

1.15. Quyết định đình chỉ xét xử phúc thẩm vụ án dân sự (mẫu số 15)

1.16. Quyết định đình chỉ xét xử phúc thẩm vụ án dân sự (mẫu số 16)

1.17. Quyết định huỷ bản án sơ thẩm và đình chỉ giải quyết vụ án dân sự
(mẫu số 17)

1.18. Quyết định giải quyết việc kháng cáo, kháng nghị đối với quyết định
tạm đình chỉ (đình chỉ) giải quyết vụ án (mẫu số 18)

1.19. Biên bản phiên toà phúc thẩm (mẫu số 19)

1.20. Quyết định hoãn phiên toà phúc thẩm (mẫu số 20)

1.21. Bản án phúc thẩm (mẫu số 21)

1.22. Thông báo sửa chữa, bổ sung bản án phúc thẩm (mẫu số 22)

2. Mẫu văn bản tố tụng ban hành kèm theo Nghị quyết này chỉ hướng dẫn
về nội dung để Toà án ban hành văn bản tố tụng tương ứng trong quá trình giải
quyết vụ án. Khi ban hành các văn bản tố tụng cụ thể, Toà án phải thực hiện
đúng nội dung và hướng dẫn sử dụng mẫu ban hành kèm theo Nghị quyết, thực
hiện đúng hướng dẫn tại Thông tư liên tịch số 55/2005/TTLT-BNV-VPCP ngày
06-5-2005 của Bộ Nội vụ - Văn phòng Chính phủ hướng dẫn về thể thức và kỹ
thuật trình bày văn bản, như: văn bản phải được trình bày trên giấy khổ A4 (210
mm x 297 mm), về khổ chữ, về hình thức văn bản…

3. Trong quá trình sử dụng mẫu văn bản tố tụng, nếu cần sửa đổi, bổ sung
hoặc ban hành mẫu văn bản tố tụng mới thì báo cáo cho Hội đồng Thẩm phán
Toà án nhân dân tối cao. 

Hội đồng Thẩm phán Toà án nhân dân tối cao giao cho Viện khoa học xét
xử Toà án nhân dân tối cao nghiên cứu, soạn thảo mẫu văn bản tố tụng sửa đổi,
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bổ sung hoặc mẫu văn bản tố tụng mới trình Chánh án Toà án nhân dân tối cao
ký ban hành.

V. HIỆU LỰC THI HÀNH CỦA NGHỊ QUYẾT

Nghị quyết này đã được Hội đồng thẩm phán Toà án nhân dân tối cao thông
qua ngày 04 tháng 8 năm 2006 và có hiệu lực thi hành sau mười lăm ngày, kể từ
ngày đăng Công báo./.

TM. HỘI ĐỒNG THẨM PHÁN
TOÀ ÁN NHÂN DÂN TỐI CAO

CHÁNH ÁN

(Đã ký)

Nguyễn Văn Hiện
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ỦY BAN THƯỜNG VỤ QUỐC 

HỘI 

***** 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

******* 

Số: 293A/2007/UBTVQH12 Hà Nội, ngày 27 tháng 9 năm 2007 

NGHỊ QUYẾT 

VỀ VIỆC GIAO THẨM QUYỀN XÉT XỬ CÁC VỤ ÁN HÌNH SỰ QUY ĐỊNH TẠI 

KHOẢN 1 ĐIỀU 170 CỦA BỘ LUẬT TỐ TỤNG HÌNH SỰ VÀ THẨM QUYỀN GIẢI 

QUYẾT CÁC VỤ VIỆC DÂN SỰ QUY ĐỊNH TẠI ĐIỀU 33 CỦA BỘ LUẬT TỐ 

TỤNG DÂN SỰ CHO CÁC TÒA ÁN NHÂN DÂN HUYỆN, QUẬN, THỊ XÃ, THÀNH 

PHỐ THUỘC TỈNH 

ỦY BAN THƯỜNG VỤ QUỐC HỘI  

NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Căn cứ Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 1992 đã được sửa đổi, 

bổ sung theo Nghị quyết số 51/2001/QH10;  

Căn cứ Bộ luật tố tụng hình sự số 19/2003/QH11 và Bộ luật tố tụng dân sự số 

24/2004/QH11; 

Căn cứ Nghị quyết số 24/2003/QH11 của Quốc hội về việc thi hành Bộ luật tố tụng hình 

sự và Nghị quyết số 32/2004/QH11 của Quốc hội về việc thi hành Bộ luật tố tụng dân sự; 

Căn cứ Nghị quyết số 509/2004/NQ-UBTVQH11 của Ủy ban thường vụ Quốc hội hướng 

dẫn thực hiện Nghị quyết của Quốc hội về việc thi hành Bộ luật tố tụng hình sự;  

Xét đề nghị của Chánh án Tòa án nhân dân tối cao; 

QUYẾT NGHỊ: 

Điều 1. Những Tòa án nhân dân huyện, quận, thị xã sau đây được thực hiện thẩm quyền 

xét xử các vụ án hình sự quy định tại khoản 1 Điều 170 của Bộ luật tố tụng hình sự và 

thẩm quyền giải quyết các vụ việc dân sự quy định tại Điều 33 của Bộ luật tố tụng dân sự 

từ ngày 01 tháng 11 năm 2007:  

1. Tòa án nhân dân huyện An Phú, tỉnh An Giang;

2. Tòa án nhân dân huyện Châu Phú, tỉnh An Giang;

3. Tòa án nhân dân huyện Thoại Sơn, tỉnh An Giang;

4. Tòa án nhân dân huyện Tịnh Biên, tỉnh An Giang;

5. Tòa án nhân dân huyện Tri Tôn, tỉnh An Giang;

6. Tòa án nhân dân huyện Long Điền, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu;

7. Tòa án nhân dân huyện Lục Ngạn, tỉnh Bắc Giang;

8. Tòa án nhân dân huyện Tân Yên, tỉnh Bắc Giang;

9. Tòa án nhân dân huyện Yên Thế, tỉnh Bắc Giang;
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10. Tòa án nhân dân huyện Chợ Mới, tỉnh Bắc Kạn;  

11. Tòa án nhân dân huyện Na Rì, tỉnh Bắc Kạn; 

12. Tòa án nhân dân huyện Hồng Dân, tỉnh Bạc Liêu;  

13. Tòa án nhân dân huyện Phước Long, tỉnh Bạc Liêu; 

14. Tòa án nhân dân huyện Gia Bình, tỉnh Bắc Ninh;  

15. Tòa án nhân dân huyện Quế Võ, tỉnh Bắc Ninh; 

16. Tòa án nhân dân huyện Tiên Du, tỉnh Bắc Ninh; 

17. Tòa án nhân dân huyện Ba Tri, tỉnh Bến Tre;  

18. Tòa án nhân dân huyện Giồng Trôm, tỉnh Bến Tre; 

19. Tòa án nhân dân huyện Bến Cát, tỉnh Bình Dương;  

20. Tòa án nhân dân huyện Dầu Tiếng, tỉnh Bình Dương; 

21. Tòa án nhân dân huyện Phú Giáo, tỉnh Bình Dương; 

22. Tòa án nhân dân huyện Tân Uyên, tỉnh Bình Dương; 

23. Tòa án nhân dân huyện Phù Cát, tỉnh Bình Định; 

24. Tòa án nhân dân huyện Phù Mỹ, tỉnh Bình Định; 

25. Tòa án nhân dân huyện Tuy Phước, tỉnh Bình Định; 

26. Tòa án nhân dân huyện Bình Long, tỉnh Bình Phước;  

27. Tòa án nhân dân huyện Bù Đăng, tỉnh Bình Phước; 

28. Tòa án nhân dân huyện Lộc Ninh, tỉnh Bình Phước; 

29. Tòa án nhân dân huyện Bắc Bình, tỉnh Bình Thuận; 

30. Tòa án nhân dân huyện Hàm Thuận Bắc, tỉnh Bình Thuận; 

31. Tòa án nhân dân huyện Hàm Thuận Nam, tỉnh Bình Thuận; 

32. Tòa án nhân dân thị xã La Gi, tỉnh Bình Thuận; 

33. Tòa án nhân dân huyện Tánh Linh, tỉnh Bình Thuận; 

34. Tòa án nhân dân huyện Cái Nước, tỉnh Cà Mau;  

35. Tòa án nhân dân huyện Thới Bình, tỉnh Cà Mau; 

36. Tòa án nhân dân huyện Bảo Lạc, tỉnh Cao Bằng;  

37. Tòa án nhân dân huyện Hà Quảng, tỉnh Cao Bằng; 

38. Tòa án nhân dân huyện Phục Hòa, tỉnh Cao Bằng; 

39. Tòa án nhân dân huyện Trà Lĩnh, tỉnh Cao Bằng; 

40. Tòa án nhân dân huyện Trùng Khánh, tỉnh Cao Bằng; 

41. Tòa án nhân dân quận Cái Răng, thành phố Cần Thơ;  
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42. Tòa án nhân dân quận Ô Môn, thành phố Cần Thơ;  

43. Tòa án nhân dân huyện Thốt Nốt, thành phố Cần Thơ;  

44. Tòa án nhân dân quận Cẩm Lệ, thành phố Đà Nẵng;  

45. Tòa án nhân dân huyện Liên Chiểu, thành phố Đà Nẵng;  

46. Tòa án nhân dân quận Ngũ Hành Sơn, thành phố Đà Nẵng;  

47. Tòa án nhân dân quận Sơn Trà, thành phố Đà Nẵng;  

48. Tòa án nhân dân huyện Ea H’leo, tỉnh Đắk Lắk;  

49. Tòa án nhân dân huyện Krông Ana, tỉnh Đắk Lắk; 

50. Tòa án nhân dân huyện Krông Buk, tỉnh Đắk Lắk; 

51. Tòa án nhân dân huyện Đắk Mil, tỉnh Đắk Nông; 

52. Tòa án nhân dân thị xã Gia Nghĩa, tỉnh Đắk Nông; 

53. Tòa án nhân dân huyện Điện Biên Đông, tỉnh Điện Biên;  

54. Tòa án nhân dân huyện Mường Chà, tỉnh Điện Biên;  

55. Tòa án nhân dân huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai;  

56. Tòa án nhân dân huyện Tân Phú, tỉnh Đồng Nai;  

57. Tòa án nhân dân huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai; 

58. Tòa án nhân dân huyện Xuân Lộc, tỉnh Đồng Nai; 

59. Tòa án nhân dân huyện Hồng Ngự, tỉnh Đồng Tháp; 

60. Tòa án nhân dân huyện Lai Vung, tỉnh Đồng Tháp; 

61. Tòa án nhân dân huyện Tam Nông, tỉnh Đồng Tháp;  

62. Tòa án nhân dân thị xã Ayun Pa, tỉnh Gia Lai;  

63. Tòa án nhân dân huyện Chư Păh, tỉnh Gia Lai;  

64. Tòa án nhân dân huyện Chư Sê, tỉnh Gia Lai;  

65. Tòa án nhân dân huyện Đắk Đoa, tỉnh Gia Lai;  

66. Tòa án nhân dân huyện Đồng Văn, tỉnh Hà Giang;  

67. Tòa án nhân dân huyện Hoàng Su Phì, tỉnh Hà Giang; 

68. Tòa án nhân dân huyện Quang Bình, tỉnh Hà Giang; 

69. Tòa án nhân dân huyện Yên Minh, tỉnh Hà Giang; 

70. Tòa án nhân dân huyện Bình Lục, tỉnh Hà Nam; 

71. Tòa án nhân dân huyện Duy Tiên, tỉnh Hà Nam; 

72. Tòa án nhân dân huyện Kim Bảng, tỉnh Hà Nam; 

73. Tòa án nhân dân huyện Mỹ Đức, tỉnh Hà Tây; 

214



74. Tòa án nhân dân huyện Phúc Thọ, tỉnh Hà Tây; 

75. Tòa án nhân dân huyện Quốc Oai, tỉnh Hà Tây; 

76. Tòa án nhân dân huyện Thạch Thất, tỉnh Hà Tây; 

77. Tòa án nhân dân huyện Thanh Oai, tỉnh Hà Tây; 

78. Tòa án nhân dân huyện Can Lộc, tỉnh Hà Tĩnh; 

79. Tòa án nhân dân huyện Cẩm Xuyên, tỉnh Hà Tĩnh; 

80. Tòa án nhân dân huyện Hương Khê, tỉnh Hà Tĩnh; 

81. Tòa án nhân dân huyện Hương Sơn, tỉnh Hà Tĩnh; 

82. Tòa án nhân dân huyện Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh; 

83. Tòa án nhân dân huyện Thạch Hà, tỉnh Hà Tĩnh; 

84. Tòa án nhân dân huyện Vũ Quang, tỉnh Hà Tĩnh; 

85. Tòa án nhân dân huyện Bình Giang, tỉnh Hải Dương;  

86. Tòa án nhân dân huyện Kim Thành, tỉnh Hải Dương; 

87. Tòa án nhân dân huyện Ninh Giang, tỉnh Hải Dương; 

88. Tòa án nhân dân huyện Thanh Hà, tỉnh Hải Dương; 

89. Tòa án nhân dân huyện Thanh Miện, tỉnh Hải Dương; 

90. Tòa án nhân dân thị xã Đồ Sơn, thành phố Hải Phòng; 

91. Tòa án nhân dân huyện Kiến Thụy, thành phố Hải Phòng; 

92. Tòa án nhân dân huyện Tiên Lãng, thành phố Hải Phòng; 

93. Tòa án nhân dân huyện Vĩnh Bảo, thành phố Hải Phòng; 

94. Tòa án nhân dân thị xã Vị Thanh, tỉnh Hậu Giang;  

95. Tòa án nhân dân huyện Cao Phong, tỉnh Hòa Bình;  

96. Tòa án nhân dân huyện Lạc Thủy, tỉnh Hòa Bình; 

97. Tòa án nhân dân huyện Lương Sơn, tỉnh Hòa Bình; 

98. Tòa án nhân dân quận 2, thành phố Hồ Chí Minh;  

99. Tòa án nhân dân quận 4, thành phố Hồ Chí Minh; 

100. Tòa án nhân dân quận 7, thành phố Hồ Chí Minh; 

101. Tòa án nhân dân quận 12, thành phố Hồ Chí Minh; 

102. Tòa án nhân dân huyện Bình Chánh, thành phố Hồ Chí Minh; 

103. Tòa án nhân dân huyện Củ Chi, thành phố Hồ Chí Minh; 

104. Tòa án nhân dân huyện Nhà Bè, thành phố Hồ Chí Minh; 

105. Tòa án nhân dân huyện Ân Thi, tỉnh Hưng Yên;  
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106. Tòa án nhân dân huyện Mỹ Hảo, tỉnh Hưng Yên; 

107. Tòa án nhân dân huyện Phù Cừ, tỉnh Hưng Yên; 

108. Tòa án nhân dân huyện Văn Giang, tỉnh Hưng Yên; 

109. Tòa án nhân dân huyện Khánh Sơn, tỉnh Khánh Hòa;  

110. Tòa án nhân dân huyện Khánh Vĩnh, tỉnh Khánh Hòa; 

111. Tòa án nhân dân huyện Châu Thành, tỉnh Kiên Giang;  

112. Tòa án nhân dân thị xã Hà Tiên, tỉnh Kiên Giang; 

113. Tòa án nhân dân huyện Hòn Đất, tỉnh Kiên Giang; 

114. Tòa án nhân dân huyện Kiên Lương, tỉnh Kiên Giang; 

115. Tòa án nhân dân huyện Đắk Tô, tỉnh Kon Tum;  

116. Tòa án nhân dân huyện Phong Thổ, tỉnh Lai Châu;  

117. Tòa án nhân dân huyện Bảo Yên, tỉnh Lào Cai;  

118. Tòa án nhân dân huyện Bát Xát, tỉnh Lào Cai; 

119. Tòa án nhân dân huyện Bắc Hà, tỉnh Lào Cai; 

120. Tòa án nhân dân huyện Mường Khương, tỉnh Lào Cai; 

121. Tòa án nhân dân huyện Sa Pa, tỉnh Lào Cai; 

122. Tòa án nhân dân huyện Si Ma Cai, tỉnh Lào Cai; 

123. Tòa án nhân dân huyện Văn Bàn, tỉnh Lào Cai; 

124. Tòa án nhân dân huyện Đình Lập, tỉnh Lạng Sơn;  

125. Tòa án nhân dân huyện Hữu Lũng, tỉnh Lạng Sơn; 

126. Tòa án nhân dân huyện Lộc Bình, tỉnh Lạng Sơn; 

127. Tòa án nhân dân huyện Văn Lãng, tỉnh Lạng Sơn; 

128. Tòa án nhân dân huyện Bảo Lâm, tỉnh Lâm Đồng;  

129. Tòa án nhân dân thị xã Bảo Lộc, tỉnh Lâm Đồng; 

130. Tòa án nhân dân huyện Đạ Huoai, tỉnh Lâm Đồng; 

131. Tòa án nhân dân huyện Đơn Dương, tỉnh Lâm Đồng; 

132. Tòa án nhân dân huyện Đức Huệ, tỉnh Long An;  

133. Tòa án nhân dân huyện Mộc Hóa, tỉnh Long An; 

134. Tòa án nhân dân huyện Vĩnh Hưng, tỉnh Long An; 

135. Tòa án nhân dân huyện Giao Thủy, tỉnh Nam Định;  

136. Tòa án nhân dân huyện Mỹ Lộc, tỉnh Nam Định; 

137. Tòa án nhân dân huyện Nghĩa Hưng, tỉnh Nam Định; 
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138. Tòa án nhân dân huyện Trực Ninh, tỉnh Nam Định; 

139. Tòa án nhân dân huyện Vụ Bản, tỉnh Nam Định; 

140. Tòa án nhân dân huyện Anh Sơn, tỉnh Nghệ An;  

141. Tòa án nhân dân huyện Con Cuông, tỉnh Nghệ An; 

142. Tòa án nhân dân huyện Kỳ Sơn, tỉnh Nghệ An; 

143. Tòa án nhân dân huyện Nam Đàn, tỉnh Nghệ An; 

144. Tòa án nhân dân huyện Quỳ Châu, tỉnh Nghệ An; 

145. Tòa án nhân dân huyện Quỳ Hợp, tỉnh Nghệ An; 

146. Tòa án nhân dân huyện Tân Kỳ, tỉnh Nghệ An; 

147. Tòa án nhân dân huyện Tương Dương, tỉnh Nghệ An; 

148. Tòa án nhân dân huyện Yên Thành, tỉnh Nghệ An; 

149. Tòa án nhân dân huyện Gia Viễn, tỉnh Ninh Bình;  

150. Tòa án nhân dân huyện Kim Sơn, tỉnh Ninh Bình; 

151. Tòa án nhân dân huyện Nho Quan, tỉnh Ninh Bình; 

152. Tòa án nhân dân huyện Ninh Phước, tỉnh Ninh Thuận; 

153. Tòa án nhân dân huyện Ninh Sơn, tỉnh Ninh Thuận; 

154. Tòa án nhân dân huyện Đoan Hùng, tỉnh Phú Thọ;  

155. Tòa án nhân dân huyện Thanh Sơn, tỉnh Phú Thọ; 

156. Tòa án nhân dân huyện Yên Lập, tỉnh Phú Thọ; 

157. Tòa án nhân dân huyện Đồng Xuân, tỉnh Phú Yên;  

158. Tòa án nhân dân huyện Phú Hòa, tỉnh Phú Yên; 

159. Tòa án nhân dân huyện Sông Cầu, tỉnh Phú Yên;  

160. Tòa án nhân dân huyện Sông Hinh, tỉnh Phú Yên;  

161. Tòa án nhân dân huyện Tuy An, tỉnh Phú Yên;  

162. Tòa án nhân dân huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình;  

163. Tòa án nhân dân huyện Lệ Thủy, tỉnh Quảng Bình;  

164. Tòa án nhân dân huyện Đại Lộc, tỉnh Quảng Nam; 

165. Tòa án nhân dân huyện Hiệp Đức, tỉnh Quảng Nam; 

166. Tòa án nhân dân huyện Phú Ninh, tỉnh Quảng Nam; 

167. Tòa án nhân dân huyện Tiên Phước, tỉnh Quảng Nam; 

168. Tòa án nhân dân huyện Mộ Đức, tỉnh Quảng Ngãi; 

169. Tòa án nhân dân huyện Tư Nghĩa, tỉnh Quảng Ngãi; 
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170. Tòa án nhân dân huyện Ba Chẽ, tỉnh Quảng Ninh; 

171. Tòa án nhân dân huyện Bình Liêu, tỉnh Quảng Ninh; 

172. Tòa án nhân dân huyện Cô Tô, tỉnh Quảng Ninh; 

173. Tòa án nhân dân huyện Đầm Hà, tỉnh Quảng Ninh; 

174. Tòa án nhân dân huyện Hải Hà, tỉnh Quảng Ninh; 

175. Tòa án nhân dân huyện Hoành Bồ, tỉnh Quảng Ninh; 

176. Tòa án nhân dân huyện Tiên Yên, tỉnh Quảng Ninh; 

177. Tòa án nhân dân huyện Vân Đồn, tỉnh Quảng Ninh; 

178. Tòa án nhân dân huyện Gio Linh, tỉnh Quảng Trị; 

179. Tòa án nhân dân huyện Hải Lăng, tỉnh Quảng Trị; 

180. Tòa án nhân dân thị xã Quảng Trị, tỉnh Quảng Trị; 

181. Tòa án nhân dân huyện Phù Yên, tỉnh Sơn La;  

182. Tòa án nhân dân huyện Yên Châu, tỉnh Sơn La; 

183. Tòa án nhân dân huyện Bến Cầu, tỉnh Tây Ninh;  

184. Tòa án nhân dân huyện Dương Minh Châu, tỉnh Tây Ninh;  

185. Tòa án nhân dân huyện Tân Biên, tỉnh Tây Ninh;  

186. Tòa án nhân dân huyện Trảng Bàng, tỉnh Tây Ninh;  

187. Tòa án nhân dân huyện Hưng Hà, tỉnh Thái Bình;  

188. Tòa án nhân dân huyện Thái Thụy, tỉnh Thái Bình;  

189. Tòa án nhân dân huyện Vũ Thư, tỉnh Thái Bình;  

190. Tòa án nhân dân huyện Đại Từ, tỉnh Thái Nguyên;  

191. Tòa án nhân dân huyện Định Hóa, tỉnh Thái Nguyên;  

192. Tòa án nhân dân huyện Phú Bình, tỉnh Thái Nguyên;  

193. Tòa án nhân dân huyện Cẩm Thủy, tỉnh Thanh Hóa;  

194. Tòa án nhân dân huyện Hậu Lộc, tỉnh Thanh Hóa;  

195. Tòa án nhân dân huyện Nga Sơn, tỉnh Thanh Hóa;  

196. Tòa án nhân dân huyện Ngọc Lặc, tỉnh Thanh Hóa;  

197. Tòa án nhân dân huyện Như Xuân, tỉnh Thanh Hóa;  

198. Tòa án nhân dân thị xã Sầm Sơn, tỉnh Thanh Hóa;  

199. Tòa án nhân dân huyện Thiệu Hóa, tỉnh Thanh Hóa;  

200. Tòa án nhân dân huyện Triệu Sơn, tỉnh Thanh Hóa;  

201. Tòa án nhân dân huyện Vĩnh Lộc, tỉnh Thanh Hóa;  
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202. Tòa án nhân dân huyện Yên Định, tỉnh Thanh Hóa;  

203. Tòa án nhân dân huyện A Lưới, tỉnh Thừa Thiên Huế;  

204. Tòa án nhân dân huyện Hương Trà, tỉnh Thừa Thiên Huế;  

205. Tòa án nhân dân huyện Phong Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế;  

206. Tòa án nhân dân huyện Phú Lộc, tỉnh Thừa Thiên Huế;  

207. Tòa án nhân dân huyện Chợ Gạo, tỉnh Tiền Giang;  

208. Tòa án nhân dân huyện Tân Phước, tỉnh Tiền Giang; 

209. Tòa án nhân dân huyện Châu Thành, tỉnh Trà Vinh;  

210. Tòa án nhân dân huyện Tiểu Cần, tỉnh Trà Vinh; 

211. Tòa án nhân dân huyện Yên Sơn, tỉnh Tuyên Quang;  

212. Tòa án nhân dân huyện Bình Minh, tỉnh Vĩnh Long;  

213. Tòa án nhân dân huyện Mang Thít, tỉnh Vĩnh Long;  

214. Tòa án nhân dân huyện Tam Bình, tỉnh Vĩnh Long;  

215. Tòa án nhân dân huyện Lập Thạch, tỉnh Vĩnh Phúc;  

216. Tòa án nhân dân huyện Vĩnh Tường, tỉnh Vĩnh Phúc; 

217. Tòa án nhân dân huyện Lục Yên, tỉnh Yên Bái;  

218. Tòa án nhân dân huyện Văn Chấn, tỉnh Yên Bái; 

219. Tòa án nhân dân huyện Văn Yên, tỉnh Yên Bái; 

Điều 2.  

1. Các Tòa án nhân dân huyện, quận, thị xã có tên tại Điều 1 có trách nhiệm thi hành Nghị 

quyết này.  

2. Chính phủ, Tòa án nhân dân tối cao, Viện kiểm sát nhân dân tối cao trong phạm vi 

nhiệm vụ, quyền hạn của mình có trách nhiệm hướng dẫn thi hành Nghị quyết này./. 

  

  TM. ỦY BAN THƯỜNG VỤ 

QUỐC HỘI  

CHỦ TỊCH  

 

 

Nguyễn Phú Trọng 
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HỘI ĐỒNG THẨM PHÁN TÒA
ÁN NHÂN DÂN TỐI CAO

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số: 01/2012/NQ-HĐTP Hà Nội, ngày 13 tháng 6 năm 2012

NGHỊ QUYẾT
Hướng dẫn áp dụng một số Quy định của pháp luật về án phí, lệ phí Tòa án

HỘI ĐỒNG THẨM PHÁN TÒA ÁN NHÂN DÂN TỐI CAO

Căn cứ Luật tổ chức Tòa án nhân dân;

Để áp dụng đúng, thống nhất Pháp lệnh án phí, lệ phí Tòa án (sau đây viết
tắt là Pháp lệnh) và các quy định khác của pháp luật về án phí, lệ phí Tòa án;

Sau khi có ý kiến thống nhất của Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối
cao và Bộ trưởng Bộ Tư pháp,

QUYẾT NGHỊ:
Chương I

NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Nguyên tắc chung

1. Khi giải quyết vụ việc dân sự, vụ án hình sự, vụ án hành chính thì Tòa án
căn cứ vào quy định của Pháp lệnh, Nghị quyết này và các quy định khác của
pháp luật về án phí, lệ phí Tòa án để xác định tiền tạm ứng án phí, tiền tạm ứng
lệ phí, án phí, lệ phí Tòa án mà đương sự, người bị kết án phải chịu.

2. Trường hợp đương sự, người bị kết án có đơn đề nghị miễn tiền tạm ứng
án phí, tạm ứng lệ phí, án phí, lệ phí Tòa án thì Tòa án căn cứ vào quy định của
Pháp lệnh, Nghị quyết này và các quy định khác của pháp luật về án phí, lệ phí
Tòa án để xem xét yêu cầu của họ.

Điều 2. Nghĩa vụ nộp lệ phí Tòa án quy định tại Điều 4 của Pháp lệnh 

1. Kể từ ngày Pháp lệnh có hiệu lực thi hành (ngày 01-7-2009) đến trước
ngày Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ luật tố tụng dân sự có hiệu lực
thi hành (ngày 01-01-2012) thì lệ phí Tòa án được thực hiện theo quy định tại
Điều 4 của Pháp lệnh.

2. Kể từ ngày Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ luật tố tụng dân sự
có hiệu lực thi hành (ngày 01-01-2012) thì theo khoản 6 Điều 26 Bộ luật tố tụng
dân sự đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XI, kỳ
họp thứ 5 thông qua ngày 15-6-2004 (sau đây viết tắt là BLTTDS năm 2004) và
khoản 6, khoản 7 Điều 26 BLTTDS năm 2004 đã được sửa đổi, bổ sung theo
Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ luật tố tụng dân sự đã được Quốc hội
nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XII, kỳ họp thứ 9 thông qua
ngày 29-3-2011 (sau đây viết tắt là BLTTDS sửa đổi năm 2011) thì ngoài các lệ
phí Tòa án quy định tại Điều 4 Pháp lệnh, người yêu cầu Tòa án giải quyết các
loại việc sau đây phải nộp lệ phí Tòa án: 
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a) Yêu cầu tuyên bố văn bản công chứng vô hiệu;

b) Yêu cầu xác định quyền sở hữu, quyền sử dụng tài sản, phân chia tài sản
chung để thi hành án theo quy định của pháp luật về thi hành án dân sự.

Điều 3. Không phải nộp tiền tạm ứng án phí, án phí quy định tại khoản
2 Điều 10 của Pháp lệnh

Cơ quan, tổ chức khởi kiện vụ án dân sự để bảo vệ quyền và lợi ích hợp
pháp của người khác, lợi ích công cộng, lợi ích của Nhà nước không phải nộp
tiền tạm ứng án phí, án phí bao gồm các cơ quan, tổ chức theo quy định tại
khoản 3 Điều 162 BLTTDS năm 2004 và hướng dẫn tại mục 2 Phần I Nghị
quyết số 02/2006/NQ-HĐTP ngày 12-5-2006 của Hội đồng Thẩm phán Tòa án
nhân dân tối cao hướng dẫn thi hành các quy định trong Phần thứ hai “Thủ tục
giải quyết vụ án tại Tòa án cấp sơ thẩm của Bộ luật tố tụng dân sự”.

Điều 4. Miễn nộp toàn bộ tiền tạm ứng án phí, án phí, tiền tạm ứng lệ
phí, lệ phí quy định tại khoản 5 Điều 11 và Điều 13 của Pháp lệnh 

Được coi là cá nhân, hộ gia đình thuộc diện nghèo quy định tại khoản 5
Điều 11 và Điều 13 của Pháp lệnh, nếu vào thời điểm Tòa án giải quyết vụ việc
dân sự, vụ án hình sự, vụ án hành chính thì họ thuộc diện nghèo theo quy định
của Chính phủ.

Ví dụ: Vào thời điểm người có đơn yêu cầu giải quyết vụ việc dân sự thì họ
thuộc diện nghèo theo quy định tại Quyết định số 09/2011/QĐ-TTG ngày 30-01-
2011 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành chuẩn hộ nghèo, hộ cận nghèo
áp dụng cho giai đoạn 2011-2015.

Điều 5. Miễn nộp một phần tiền tạm ứng án phí, tiền tạm ứng lệ phí,
án phí, lệ phí Tòa án quy định tại Điều 14 của Pháp lệnh

1. Người có khó khăn về kinh tế quy định tại khoản 1 và khoản 2 Điều 14
của Pháp lệnh phải là người có quốc tịch Việt Nam hoặc người không có quốc
tịch nhưng sinh sống và làm việc ở Việt Nam vào thời điểm Tòa án giải quyết vụ
việc dân sự, vụ án hình sự, vụ án hành chính và phải được Ủy ban nhân dân xã,
phường, thị trấn nơi người đó cư trú hoặc cơ quan, tổ chức nơi người đó làm
việc xác nhận là họ có khó khăn về kinh tế.

2. Trường hợp Tòa án đã cho người có khó khăn về kinh tế được miễn nộp
một phần tiền tạm ứng án phí, tạm ứng lệ phí theo quy định tại Điều 14 của Pháp
lệnh và hướng dẫn tại khoản 1 Điều này, nhưng họ vẫn phải chịu toàn bộ án phí,
lệ phí khi thuộc một trong các trường hợp sau đây:

a) Tòa án đã cho miễn nộp một phần tiền tạm ứng án phí, tạm ứng lệ phí,
nhưng sau đó chứng minh được người được miễn nộp đó không phải là người có
khó khăn về kinh tế;

b) Theo bản án, quyết định của Tòa án thì họ có tài sản để nộp toàn bộ án
phí, lệ phí mà họ phải chịu (họ được chia tài sản chung, được hưởng di sản thừa
kế,…).
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3. Khi xem xét và quyết định mức tiền tạm ứng án phí, tiền tạm ứng lệ phí,
án phí, lệ phí Tòa án được miễn, thì Tòa án căn cứ khả năng tài chính của người
đề nghị được miễn tiền tạm ứng án phí, tiền tạm ứng lệ phí, án phí, lệ phí Tòa án
và giá trị tài sản có tranh chấp mà quyết định mức được miễn nhưng không được
vượt quá 50% mức tiền tạm ứng án phí, tiền tạm ứng lệ phí, án phí, lệ phí Tòa
án mà theo quy định của Pháp lệnh người đó phải nộp.

4. Trường hợp vụ án có nhiều người phải nộp tiền tạm ứng án phí, tiền tạm
ứng lệ phí, án phí, lệ phí Tòa án thì cần phân biệt:

a) Người thuộc trường hợp được miễn nộp một phần tiền tạm ứng án phí,
tiền tạm ứng lệ phí, án phí, lệ phí Tòa án thì được miễn; người không thuộc
trường hợp được miễn nộp một phần tiền tạm ứng án phí, tiền tạm ứng lệ phí, án
phí, lệ phí Tòa án thì không được miễn;

b) Trường hợp các đương sự thỏa thuận với nhau về việc nộp án phí, lệ phí
để nhằm mục đích trốn tránh việc thực hiện nghĩa vụ với Nhà nước, nếu có
người thỏa thuận nộp thay án phí, lệ phí và có đơn đề nghị miễn nộp một phần
án phí, lệ phí thì Tòa án chỉ cho miễn nộp một phần án phí, lệ phí mà theo quy
định người này phải chịu nếu họ có đủ điều kiện quy định tại Điều 14 của Pháp
lệnh; còn phần án phí, lệ phí mà họ nhận nộp thay cho người khác thì Tòa án
không cho miễn nộp.

Điều 6. Xử lý tiền tạm ứng án phí, tiền tạm ứng lệ phí, án phí, lệ phí
Tòa án quy định tại Điều 18 của Pháp lệnh 

1. Kể từ ngày Pháp lệnh có hiệu lực thi hành (ngày 01-7-2009) đến trước
ngày Luật Tố tụng hành chính có hiệu lực thi hành (ngày 01-7-2011) thì áp dụng
quy định tại Điều 18 của Pháp lệnh để xử lý tiền tạm ứng án phí, tiền tạm ứng lệ
phí, án phí, lệ phí Tòa án.

2. Kể từ ngày Luật Tố tụng hành chính có hiệu lực thi hành (ngày 01-7-
2011) thì xử lý tiền tạm ứng án phí, tiền tạm ứng lệ phí, án phí, lệ phí Tòa án
trong một số trường hợp như sau:

a) Trường hợp vụ án hành chính bị đình chỉ theo quy định tại các điểm a, b
và c khoản 1 Điều 120 của Luật Tố tụng hành chính thì số tiền tạm ứng án phí
đã nộp được sung vào công quỹ nhà nước;

b) Trường hợp việc giải quyết vụ án hành chính bị đình chỉ theo quy định
tại điểm đ khoản 1 Điều 120 của Luật Tố tụng hành chính thì tiền tạm ứng án
phí được trả lại cho người đã nộp tiền tạm ứng án phí. 

3. Kể từ ngày Pháp lệnh có hiệu lực thi hành (ngày 01-7-2009) đến trước
ngày Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của BLTTDS năm 2004 có hiệu lực thi
hành (ngày 01-01-2012) thì áp dụng quy định tại Điều 18 của Pháp lệnh để xử lý
tiền tạm ứng án phí, tiền tạm ứng lệ phí, án phí, lệ phí Tòa án.

4. Kể từ ngày Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của BLTTDS năm 2004 có
hiệu lực thi hành (ngày 01-01-2012) thì xử lý tiền tạm ứng án phí, tiền tạm ứng
lệ phí, án phí, lệ phí Tòa án như sau:

222



a) Trường hợp việc giải quyết vụ việc dân sự bị đình chỉ theo quy định tại
các điểm a, b, d, đ, e và k khoản 1 Điều 192 của BLTTDS sửa đổi năm 2011 thì
số tiền tạm ứng án phí đã nộp được sung vào công quỹ nhà nước;

b) Trường hợp việc giải quyết vụ việc dân sự bị đình chỉ theo quy định tại
các điểm c, g, h và i khoản 1 Điều 192 của BLTTDS sửa đổi năm 2011 thì tiền
tạm ứng án phí được trả lại cho người đã nộp tiền tạm ứng án phí. 

Điều 7. Cách thức tính tiền tạm ứng án phí dân sự sơ thẩm 

Để có cơ sở tính tiền tạm ứng án phí dân sự sơ thẩm thì tùy từng trường
hợp Tòa án cần căn cứ vào một trong các yếu tố sau:

1. Giá tài sản theo quy định của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh.

2. Bảng giá của các Tổ chức thẩm định giá.

3. Giá tài sản tại thị trường địa phương.

4. Trường hợp không thể căn cứ hướng dẫn tại khoản 1, khoản 2 và khoản
3 của Điều này để xác định giá trị tài sản tranh chấp, thì Tòa án gửi văn bản đề
nghị cơ quan tài chính, cơ quan chuyên môn khác có ý kiến về việc xác định giá
tài sản.

Chương II
ÁN PHÍ TRONG VỤ ÁN HÌNH SỰ

Điều 8. Nghĩa vụ nộp tiền tạm ứng án phí trong vụ án hình sự quy định
tại Điều 21 của Pháp lệnh

1. Các đương sự trong vụ án hình sự quy định tại Điều 21 của Pháp lệnh
bao gồm: người bị hại, nguyên đơn dân sự, bị đơn dân sự, người có quyền lợi,
nghĩa vụ liên quan đến vụ án hình sự.

2. Nghĩa vụ nộp tiền tạm ứng án phí của các đương sự trong vụ án hình sự
được hướng dẫn tại khoản 1 Điều này được thực hiện theo quy định tại khoản 2
Điều 21 của Pháp lệnh.

3. Trong mọi trường hợp, bị cáo kháng cáo về phần dân sự trong vụ án hình
sự không phải nộp tiền tạm ứng án phí dân sự phúc thẩm.

Điều 9. Nghĩa vụ chịu án phí dân sự sơ thẩm trong vụ án hình sự quy
định tại khoản 3 Điều 22 của Pháp lệnh 

1. Trong vụ án hình sự, người không thuộc trường hợp được miễn nộp toàn
bộ hoặc một phần tiền án phí thì về nguyên tắc chung họ phải chịu án phí dân sự
sơ thẩm theo quy định tại Điều 27 của Pháp lệnh. 

2. Khi áp dụng quy định tại Điều 27 của Pháp lệnh trong vụ án hình sự cần
phân biệt:

a) Trường hợp người bị hại khai báo tài sản bị xâm hại và có yêu cầu bị cáo
bồi thường thiệt hại về tài sản nhưng thực tế chứng minh tài sản bị cáo xâm
phạm có giá trị thấp hơn giá trị tài sản khai báo thì án phí dân sự sơ thẩm được
tính đối với phần tài sản chứng minh được;
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Ví dụ 1: người bị hại khai báo tài sản bị xâm hại và có yêu cầu bị cáo bồi
thường thiệt hại về tài sản là 03 chỉ vàng nhưng cơ quan chức năng chứng minh
bị cáo chiếm đoạt của người bị hại 02 chỉ vàng, Tòa án buộc bị cáo phải bồi
thường thiệt hại về tài sản cho người bị hại là 02 chỉ vàng thì bị cáo phải chịu án
phí dân sự sơ thẩm đối với phần tài sản là 02 chỉ vàng, người bị hại không phải
chịu án phí dân sự sơ thẩm đối với phần tài sản là 01 chỉ vàng không được chấp
nhận.

Ví dụ 2: người bị hại khai báo tài sản bị xâm hại và có yêu cầu bị cáo bồi
thường thiệt hại về tài sản là 03 chỉ vàng trị giá 12.000.000 đồng nhưng cơ quan
chức năng chứng minh bị cáo chiếm đoạt của người bị hại 03 chỉ vàng trị giá
8.000.000 đồng ở thời điểm xét xử sơ thẩm, thì bị cáo phải chịu án phí dân sự sơ
thẩm đối với 03 chỉ vàng trị giá 8.000.000 đồng; người bị hại không phải chịu án
phí dân sự sơ thẩm đối với phần 4.000.000 đồng không được chấp nhận.

b) Trường hợp người bị hại khai báo tài sản bị xâm hại và có yêu cầu bị cáo
bồi thường thiệt hại về tài sản nhưng cơ quan chức năng chứng minh tài sản bị
cáo xâm hại có giá trị cao hơn giá trị tài sản khai báo thì án phí dân sự sơ thẩm
được tính đối với phần tài sản chứng minh được;

Ví dụ: Người bị hại khai báo tài sản bị xâm hại và có yêu cầu bị cáo bồi
thường thiệt hại về tài sản là 03 chỉ vàng trị giá 8.000.000 đồng nhưng cơ quan
chức năng chứng minh bị cáo chiếm đoạt của người bị hại 03 chỉ vàng trị giá
12.000.000 đồng ở thời điểm xét xử sơ thẩm, thì bị cáo phải chịu án phí dân sự
sơ thẩm đối với 03 chỉ vàng trị giá 12.000.000 đồng.

c) Người bị hại yêu cầu bồi thường thiệt hại về tài sản theo quy định của
pháp luật, không yêu cầu một số tiền hoặc tài sản có thể xác định được bằng một
số tiền cụ thể thì không phải chịu án phí nếu yêu cầu của họ không được Tòa án
chấp nhận.

d) Người bị hại có yêu cầu bồi thường thiệt hại về những khoản không phù
hợp với pháp luật thì Tòa án phải giải thích cho họ việc họ phải chịu án phí nếu
yêu cầu bồi thường thiệt hại đó không được Tòa án chấp nhận. Nếu họ vẫn yêu
cầu Tòa án giải quyết thì họ phải chịu án phí nếu yêu cầu của họ không được
Tòa án chấp nhận.

Ví dụ: Trường hợp người bị hại yêu cầu bồi thường thiệt hại đối với khoản
chi phí thuê luật sư không hợp lý thì Tòa án phải giải thích cho họ việc họ phải
chịu án phí nếu yêu cầu bồi thường thiệt hại đó không được Tòa án chấp nhận.
Nếu họ vẫn yêu cầu thì họ phải chịu án phí đối với khoản chi phí luật sư nếu yêu
cầu của họ không được Tòa án chấp nhận.

3. Trước phiên tòa, đương sự, bị cáo thoả thuận được với nhau về việc bồi
thường thiệt hại kể cả trường hợp họ tự thỏa thuận và đề nghị Tòa án ghi nhận
việc bồi thường thiệt hại thì họ không phải chịu án phí dân sự sơ thẩm. Tại phiên
tòa, đương sự, bị cáo thoả thuận được với nhau về việc bồi thường thiệt hại thì
họ phải chịu án phí dân sự sơ thẩm như trường hợp xét xử vụ án đó.
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Điều 10. Nghĩa vụ chịu án phí phúc thẩm trong vụ án hình sự quy định
tại khoản 1, khoản 2 và khoản 7 Điều 23 của Pháp lệnh 

1. Trường hợp cả bị cáo và người đại diện hợp pháp của bị cáo đều có
kháng cáo quyết định về hình sự của bản án sơ thẩm mà Tòa án cấp phúc thẩm
giữ nguyên quyết định về hình sự của bản án sơ thẩm thì chỉ bị cáo phải chịu án
phí hình sự phúc thẩm.

2. Trường hợp chỉ bị cáo hoặc người đại diện hợp pháp của bị cáo kháng
cáo quyết định về hình sự của bản án sơ thẩm mà Tòa án cấp phúc thẩm giữ
nguyên quyết định về hình sự của bản án sơ thẩm thì người kháng cáo phải chịu
án phí hình sự phúc thẩm.

3. Trường hợp bị cáo kháng cáo quyết định về hình sự và người đại diện
hợp pháp của bị cáo kháng cáo quyết định về dân sự hoặc ngược lại mà Tòa án
cấp phúc thẩm giữ nguyên quyết định của bản án sơ thẩm thì người nào kháng
cáo về phần nào phải chịu án phí đối với yêu cầu của họ.

4. Trường hợp bị cáo kháng cáo quyết định về hình sự và người đại diện
hợp pháp của bị cáo kháng cáo quyết định về dân sự hoặc ngược lại mà Tòa án
quyết định sửa quyết định về hình sự hoặc sửa quyết định về dân sự hoặc sửa cả
quyết định về hình sự và quyết định về dân sự thì không có người kháng cáo nào
phải chịu án phí phúc thẩm.

5. Trường hợp chỉ có một người kháng cáo và yêu cầu kháng cáo của họ
được Tòa án chấp nhận thì người kháng cáo không phải chịu án phí phúc thẩm.

Chương III
ÁN PHÍ TRONG VỤ ÁN DÂN SỰ

Điều 11. Nghĩa vụ nộp tiền tạm ứng án phí dân sự sơ thẩm quy định tại
Điều 25 của Pháp lệnh

1. Trường hợp vụ án dân sự có giá ngạch nhưng giá trị tài sản có tranh chấp
mà Tòa án dự tính từ 4.000.000 đồng trở xuống thì mức án phí dân sự sơ thẩm là
200.000 đồng (điểm a mục 2 Phần I Danh mục mức án phí, lệ phí Tòa án ban
hành kèm theo Pháp lệnh). Trường hợp này thì tiền tạm ứng án phí dân sự sơ
thẩm bằng 50% mức án phí dân sự sơ thẩm là 100.000 đồng.

2. Xác định nghĩa vụ nộp tiền tạm ứng án phí dân sự sơ thẩm trong vụ án
hôn nhân và gia đình như sau:

a) Trường hợp vợ hoặc chồng có yêu cầu thì người yêu cầu phải nộp tiền
tạm ứng án phí dân sự sơ thẩm là 200.000 đồng;

b) Trường hợp cả vợ và chồng cùng có yêu cầu thì mỗi người phải nộp tiền
tạm ứng án phí dân sự sơ thẩm là 100.000 đồng. 

3. Trường hợp ngoài yêu cầu ly hôn, đương sự còn yêu cầu chia tài sản
chung của vợ chồng theo quy định của pháp luật hoặc yêu cầu chia 1/2 giá trị tài
sản chung của vợ chồng thì người có yêu cầu phải nộp tiền tạm ứng án phí đối
với 1/2 giá trị tài sản chung của vợ chồng.

225



4. Trường hợp ngoài yêu cầu ly hôn, đương sự còn yêu cầu chia tài sản
chung của vợ chồng thì họ phải nộp tiền tạm ứng án phí dân sự sơ thẩm tương
ứng với phần họ yêu cầu chia trong giá trị tài sản mà Tòa án tạm tính theo
hướng dẫn tại Điều 7 của Nghị quyết này.

Điều 12. Nghĩa vụ chịu án phí dân sự sơ thẩm trong trường hợp giải
quyết chia tài sản chung, chia di sản thừa kế quy định tại khoản 7 Điều 27
của Pháp lệnh

Khi các bên đương sự không xác định được phần tài sản của mình hoặc
mỗi người xác định phần tài sản của mình trong khối tài sản chung, phần di sản
của mình trong khối di sản thừa kế là khác nhau và có tranh chấp thì mỗi bên
đương sự phải chịu án phí dân sự sơ thẩm theo mức tương ứng với giá trị phần
tài sản mà họ được chia, được hưởng trong khối tài sản chung hoặc trong khối di
sản thừa kế. Đối với phần Tòa án bác đơn yêu cầu thì người yêu cầu chia tài sản
chung, di sản thừa kế không phải chịu án phí dân sự sơ thẩm.

Ví dụ: A, B, C, D tranh chấp khối tài sản chung có giá trị 600.000.000 đồng
và không xác định được phần tài sản của mình hoặc mỗi người xác định phần tài
sản của mình trong khối tài sản chung là khác nhau và có tranh chấp. Tòa án
quyết định A được chia là 100.000.000 đồng, B được chia là 150.000.000 đồng,
C được chia là 200.000.000 đồng và D được chia là 150.000.000 đồng. Án phí
dân sự sơ thẩm mỗi người phải nộp được tính như sau: 

A phải nộp án phí là 100.000.000 đồng x 5% = 5.000.000 đồng;

B phải nộp án phí là 150.000.000 đồng x 5% = 7.500.000 đồng;

C phải nộp án phí là 200.000.000 đồng x 5% = 10.000.000 đồng;

D phải nộp án phí là 150.000.000 đồng x 5% = 7.500.000 đồng.

Điều 13. Nghĩa vụ chịu án phí dân sự sơ thẩm trong vụ án hôn nhân và
gia đình có tranh chấp về chia tài sản chung của vợ chồng 

1. Các đương sự trong vụ án hôn nhân và gia đình có tranh chấp về việc
chia tài sản chung của vợ chồng thì ngoài việc chịu án phí dân sự sơ thẩm quy
định tại điểm a khoản 1 Điều 24 của Pháp lệnh, còn phải chịu án phí đối với
phần tài sản có tranh chấp như đối với vụ án dân sự có giá ngạch tương ứng với
giá trị phần tài sản mà họ được chia.

2. Trường hợp vợ chồng yêu cầu người khác thực hiện nghĩa vụ về tài sản
mà Tòa án chấp nhận yêu cầu của vợ, chồng, thì người có nghĩa vụ về tài sản
phải chịu án phí dân sự sơ thẩm đối với giá trị phần tài sản mà họ phải chịu; nếu
họ không thỏa thuận chia được với nhau mà gộp vào tài sản chung và có yêu cầu
Tòa án giải quyết thì mỗi người phải chịu án phí dân sự tương ứng với giá trị
phần tài sản mà họ được chia.

3. Trường hợp vợ chồng có nghĩa vụ về tài sản đối với người khác và người
này có yêu cầu độc lập, yêu cầu vợ chồng phải thực hiện nghĩa vụ về tài sản mà
Tòa án chấp nhận yêu cầu độc lập đó thì nghĩa vụ chịu án phí dân sự sơ thẩm
như sau:
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a) Người có yêu cầu độc lập không phải chịu án phí dân sự sơ thẩm đối với
giá trị phần tài sản mà họ được hưởng; 

b) Vợ chồng phải chịu án phí dân sự sơ thẩm đối với giá trị phần tài sản mà
họ có nghĩa vụ đối với người có yêu cầu độc lập; 

c) Vợ chồng phải chịu án phí dân sự sơ thẩm đối với phần tài sản họ được
chia sau khi trừ đi giá trị phần tài sản mà họ có nghĩa vụ đối với người có yêu
cầu độc lập.

Điều 14. Nghĩa vụ chịu án phí dân sự sơ thẩm của người có nghĩa vụ
cấp dưỡng 

Nghĩa vụ chịu án phí dân sự sơ thẩm của người có nghĩa vụ cấp dưỡng
trong vụ án ly hôn, vụ án đòi bồi thường thiệt hại, vụ án hình sự có giải quyết
vấn đề cấp dưỡng, vụ án riêng về cấp dưỡng như sau:

1. Trường hợp các đương sự thỏa thuận được với nhau về mức cấp dưỡng
và phương thức cấp dưỡng trước khi mở phiên tòa nhưng có yêu cầu Tòa án ghi
nhận trong bản án, quyết định thì người có nghĩa vụ cấp dưỡng phải chịu 50%
mức án phí dân sự sơ thẩm như đối với trường hợp vụ án dân sự không có giá
ngạch; trường hợp tại phiên tòa mới thỏa thuận được với nhau thì người có
nghĩa vụ cấp dưỡng phải chịu mức án phí dân sự sơ thẩm như đối với trường
hợp vụ án dân sự không có giá ngạch.

2. Trường hợp các đương sự thỏa thuận được với nhau về phương thức cấp
dưỡng (kể cả một lần), nhưng không thỏa thuận được với nhau về mức cấp
dưỡng thì người có nghĩa vụ cấp dưỡng phải chịu án phí dân sự sơ thẩm như đối
với trường hợp vụ án dân sự không có giá ngạch.

3. Trường hợp các đương sự không thỏa thuận được với nhau về phương
thức cấp dưỡng nhưng thỏa thuận được với nhau về mức cấp dưỡng thì người có
nghĩa vụ cấp dưỡng phải chịu án phí dân sự sơ thẩm như đối với trường hợp vụ
án dân sự không có giá ngạch.

4. Trường hợp các đương sự có tranh chấp về cấp dưỡng (tranh chấp về
mức cấp dưỡng và phương thức cấp dưỡng) và Tòa án quyết  định mức cấp
dưỡng và phương thức cấp dưỡng định kỳ hàng tháng thì người có nghĩa vụ cấp
dưỡng phải chịu án phí dân sự sơ thẩm như đối với trường hợp vụ án dân sự
không có giá ngạch. 

Điều 15. Về nghĩa vụ nộp tiền tạm ứng án phí, nghĩa vụ chịu án phí
trong vụ án hôn nhân và gia đình

1. Theo quy định tại khoản 3 Điều 11 của Pháp lệnh thì trong vụ án hôn
nhân, gia đình, nếu có yêu cầu cấp dưỡng thì trong mọi trường hợp người yêu
cầu cấp dưỡng không phải nộp tiền tạm ứng án phí, không phải chịu án phí đối
với yêu cầu cấp dưỡng.

2. Trường hợp đối với yêu cầu ly hôn và tranh chấp chia tài sản mà các bên
đương sự không thuộc trường hợp không phải nộp tiền tạm ứng án phí, án phí
theo quy định tại Điều 10 của Pháp lệnh; được miễn nộp toàn bộ tiền tạm ứng án
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phí, án phí theo quy định tại Điều 11 của Pháp lệnh và hướng dẫn tại Điều 4
Nghị quyết này thì họ phải nộp tiền tạm ứng án phí theo quy định tại Điều 25
của Pháp lệnh và hướng dẫn tại Điều 11 Nghị quyết này; họ phải chịu tiền án phí
theo quy định tại khoản 8, khoản 9 Điều 27 của Pháp lệnh và hướng dẫn tại Điều
13 Nghị quyết này.

Điều 16. Nghĩa vụ chịu án phí dân sự sơ thẩm quy định tại khoản 11
Điều 27 của Pháp lệnh

1. Trường hợp đương sự tự thỏa thuận phân chia tài sản chung của vợ
chồng và yêu cầu Tòa án ghi nhận trong bản án, quyết định trước khi Tòa án tiến
hành hòa giải thì đương sự không phải chịu án phí dân sự sơ thẩm.

2. Trong vụ án ly hôn mà các bên đương sự thuận tình ly hôn theo quy định
tại Điều 90 của Luật Hôn nhân và gia đình năm 2000 thì được xem là các bên
đương sự thoả thuận được với nhau về việc giải quyết vụ án trong trường hợp
Tòa án tiến hành hoà giải trước khi mở phiên tòa theo quy định tại khoản 11
Điều 27 của Pháp lệnh và các bên đương sự phải chịu 50% mức án phí quy định
(mỗi bên phải chịu 25% mức án phí quy định). 

3. Trường hợp Tòa án đã tiến hành hòa giải, tại phiên hòa giải đương sự
không thỏa thuận việc phân chia tài sản chung của vợ chồng nhưng đến trước
khi mở phiên tòa các bên đương sự tự thỏa thuận phân chia tài sản chung của vợ
chồng và yêu cầu Tòa án ghi nhận trong bản án, quyết định thì được xem là các
bên đương sự thỏa thuận được với nhau về việc giải quyết vụ án trong trường
hợp Tòa án hoà giải trước khi mở phiên tòa và phải chịu 50% mức án phí dân sự
sơ thẩm tương ứng với giá trị phần tài sản mà họ được chia.

4. Trường hợp tại phiên tòa các bên đương sự mới thỏa thuận được với
nhau về việc giải quyết vụ án thì họ vẫn phải chịu 100% mức án phí dân sự sơ
thẩm tương ứng với giá trị phần tài sản mà họ được chia.

5. Trường hợp các đương sự có tranh chấp về việc chia tài sản chung và
nghĩa vụ về tài sản chung của vợ chồng, Tòa án tiến hành hòa giải, các đương sự
thống nhất thỏa thuận được về việc phân chia một số tài sản chung và nghĩa vụ
về tài sản chung, còn một số tài sản chung và nghĩa vụ về tài sản chung không
thỏa thuận được thì các đương sự vẫn phải chịu án phí đối với việc chia toàn bộ
tài sản chung và nghĩa vụ về tài sản chung của vợ chồng.

Điều 17. Nghĩa vụ chịu án phí dân sự sơ thẩm trong một số loại việc cụ
thể

1. Đối với tranh chấp về đòi tài sản cho mượn, cho ở nhờ thì đương sự phải
chịu án phí dân sự sơ thẩm như đối với trường hợp vụ án dân sự không có giá
ngạch. Trường hợp ngoài tranh chấp về đòi tài sản cho mượn, cho ở nhờ, đương
sự còn có tranh chấp về bồi thường thiệt hại và yêu cầu Tòa án giải quyết, thì
đương sự phải chịu án phí không có giá ngạch đối với tranh chấp về đòi tài sản
cho mượn, cho ở nhờ và án phí có giá ngạch đối với yêu cầu bồi thường thiệt
hại.

2. Đối với tranh chấp về quyền sở hữu tài sản thì cần phân biệt như sau:
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a) Trường hợp tranh chấp về quyền sở hữu tài sản mà Tòa án không xem
xét giá trị, chỉ xem xét quyền sở hữu tài sản của ai thì đương sự phải chịu án phí
dân sự sơ thẩm như đối với trường hợp vụ án không có giá ngạch;

b) Trường hợp tranh chấp về quyền sở hữu tài sản mà Tòa án phải xác định
giá trị của tài sản hoặc xác định quyền sở hữu theo phần thì đương sự phải chịu
án phí dân sự sơ thẩm như trường hợp vụ án có giá ngạch đối với phần giá trị mà
mình được hưởng.

3. Đối với tranh chấp về hợp đồng mua bán tài sản, chuyển nhượng quyền
sử dụng đất vô hiệu thì cần phân biệt như sau:

a)  Trường hợp một bên yêu cầu công nhận hợp đồng mua bán tài  sản,
chuyển nhượng quyền sử dụng đất và một bên yêu cầu tuyên bố hợp đồng mua
bán tài sản, chuyển nhượng quyền sử dụng đất vô hiệu và đều không có yêu cầu
gì khác; nếu Tòa án tuyên bố hợp đồng vô hiệu thì bên yêu cầu công nhận hợp
đồng phải chịu án phí như đối với trường hợp vụ án dân sự không có giá ngạch;
nếu Tòa án tuyên bố công nhận hợp đồng thì bên yêu cầu tuyên bố hợp đồng vô
hiệu phải chịu án phí như đối với trường hợp vụ án dân sự không có giá ngạch;

b) Trường hợp một bên yêu cầu công nhận hợp đồng mua bán tài sản,
chuyển nhượng quyền sử dụng đất và một bên yêu cầu tuyên bố hợp đồng mua
bán tài sản, chuyển nhượng quyền sử dụng đất vô hiệu và có yêu cầu Tòa án giải
quyết hậu quả của hợp đồng vô hiệu thì ngoài việc chịu án phí không có giá
ngạch được hướng dẫn tại điểm a khoản 3 Điều này, người phải thực hiện nghĩa
vụ về tài sản hoặc bồi thường thiệt hại phải chịu án phí như trường hợp vụ án
dân sự có giá ngạch đối với giá trị tài sản phải thực hiện.

4. Trường hợp tranh chấp hợp đồng mua bán tài sản, chuyển nhượng quyền
sử dụng đất, một bên yêu cầu trả lại tiền đặt cọc và phạt cọc, một bên chấp nhận
trả số tiền cọc đã nhận và không chấp nhận phạt cọc, mà Tòa án chấp nhận phạt
cọc thì bên không chấp nhận phạt cọc phải chịu án phí như trường hợp vụ án dân
sự có giá ngạch đối với phần phạt cọc. Trường hợp Tòa án không chấp nhận
phạt cọc thì bên yêu cầu phạt cọc phải chịu án phí như trường hợp vụ án dân sự
có giá ngạch đối với phần phạt cọc.

Chương IV
ÁN PHÍ TRONG VỤ ÁN HÀNH CHÍNH

Điều 18. Thời hạn nộp tiền tạm ứng án phí hành chính sơ thẩm

1. Kể từ ngày Pháp lệnh có hiệu lực thi hành (ngày 01-7-2009) đến trước
ngày Luật Tố tụng hành chính có hiệu lực thi hành (ngày 01-7-2011), theo quy
định tại Điều 33 của Pháp lệnh thì người khởi kiện phải nộp tiền tạm ứng án phí
hành chính sơ thẩm trong thời hạn 07 ngày, kể từ ngày nhận được thông báo của
Tòa án về việc nộp tiền tạm ứng án phí. 

2. Kể từ ngày Luật Tố tụng hành chính có hiệu lực thi hành (ngày 01-7-
2011), theo quy định tại khoản 1 Điều 111 Luật Tố tụng hành chính thì người
khởi kiện phải nộp tiền tạm ứng án phí hành chính sơ thẩm trong thời hạn 10
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ngày làm việc, kể từ ngày nhận được thông báo của Tòa án về việc nộp tiền tạm
ứng án phí. 

Điều 19. Nghĩa vụ chịu án phí sơ thẩm trong vụ án hành chính

1. Trường hợp bản án, quyết định của Tòa án tuyên chấp nhận một phần
yêu cầu khởi kiện của người khởi kiện, một hoặc một số quyết định hành chính,
hành vi hành chính đúng pháp luật; một hoặc một số quyết định hành chính,
hành vi hành chính trái pháp luật thì người bị kiện phải chịu án phí hành chính
sơ thẩm.

Ví dụ: Ông A khởi kiện đề nghị hủy 02 quyết định hành chính của Ủy ban
nhân dân tỉnh C. Tòa án giải quyết và nhận định cho rằng 01 quyết định hành
chính đúng pháp luật, 01 quyết định hành chính trái pháp luật nên đã quyết định
chấp nhận một phần yêu cầu khởi kiện của ông A. Trong trường hợp này, Ủy ban
nhân dân tỉnh C phải chịu án phí hành chính sơ thẩm.

2. Trong vụ án hành chính, người không thuộc trường hợp được miễn nộp
toàn bộ hoặc một phần tiền tạm ứng án phí, án phí Tòa án thì về nguyên tắc
chung họ phải chịu án phí dân sự sơ thẩm theo quy định tại Điều 27 của Pháp
lệnh. 

3. Khi áp dụng quy định tại Điều 27 của Pháp lệnh trong vụ án hành chính
cần phân biệt:

a) Người khởi kiện có yêu cầu bồi thường thiệt hại về tính mạng, sức khỏe,
danh dự, nhân phẩm được miễn nộp toàn bộ tiền tạm ứng án phí, án phí; 

b) Người khởi kiện có yêu cầu bồi thường thiệt hại về tài sản theo quy định
của pháp luật thì không phải chịu án phí nếu yêu cầu của họ không được Tòa án
chấp nhận;

c) Người khởi ki n có yêu cầu bồi thường thiệt hại về những khoản��
không phù hợp thì Tòa án phải giải thích cho họ việc họ phải chịu án phí nếu
yêu cầu bồi thường thiệt hại đó không được Tòa án chấp nhận. Nếu họ vẫn yêu
cầu Tòa án giải quyết thì họ phải chịu án phí nếu yêu cầu của họ không được
Tòa án chấp nhận;

d) Trường hợp các bên đương sự đối thoại mà thỏa thuận được với nhau về
việc giải quyết vụ án trước khi mở phiên tòa thì các bên đương sự phải chịu 50%
mức án phí quy định.

Chương V
ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

Điều 20. Về hiệu lực thi hành quy định tại Điều 51 của Pháp lệnh 

1. Kể từ ngày 01-7-2009, khi thụ lý các vụ việc dân sự, vụ án hình sự, vụ
án hành chính để giải quyết theo thủ tục sơ thẩm hoặc phúc thẩm, các vấn đề về
tạm ứng án phí, tạm ứng lệ phí; án phí, lệ phí Tòa án phải được xem xét và quyết
định theo đúng các quy định của Pháp lệnh.
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2. Đối với các vụ việc đã được Tòa án thụ lý để giải quyết theo thủ tục sơ
thẩm hoặc theo thủ tục phúc thẩm trước ngày Pháp lệnh có hiệu lực thi hành
(ngày 01-7-2009), nhưng sau ngày 01-7-2009 Tòa án mới giải quyết theo thủ tục
sơ thẩm, phúc thẩm, thì các quyết định về án phí, lệ phí Tòa án được thực hiện
theo quy định của Nghị định số 70/CP ngày 12-6-1997 của Chính phủ “Về án
phí, lệ phí Tòa án” và các văn bản trước đây về án phí, lệ phí Tòa án; trường hợp
theo quy định của Nghị định số 70/CP ngày 12-6-1997 của Chính phủ “Về án
phí, lệ phí Tòa án” mà đương sự, người bị kết án phải chịu án phí, lệ phí Tòa án,
nhưng theo quy định của Pháp lệnh thì đương sự, người bị kết án không phải
chịu hoặc được miễn, giảm án phí, lệ phí Tòa án, thì áp dụng quy định của Pháp
lệnh đối với họ.

Điều 21. Hiệu lực thi hành

1. Nghị quyết này đã được Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao
thông qua ngày 29-3-2012 và có hiệu lực thi hành sau 45 ngày, kể từ ngày ký
ban hành. 

2. Kể từ ngày Nghị quyết này có hiệu lực, những vụ việc mà Tòa án đã thụ
lý nhưng chưa giải quyết theo thủ tục sơ thẩm, phúc thẩm, giám đốc thẩm, tái
thẩm thì áp dụng hướng dẫn tại Nghị quyết này để giải quyết.

3. Kể từ ngày Nghị quyết này có hiệu lực, đối với các bản án, quyết định
của Tòa án đã có hiệu lực pháp luật trước ngày Nghị quyết này có hiệu lực thi
hành thì không áp dụng hướng dẫn tại Nghị quyết này để kháng nghị theo thủ
tục giám đốc thẩm hoặc tái thẩm, trừ trường hợp có những căn cứ kháng nghị
khác.

4. Trong quá trình thực hiện nếu có vướng mắc cần phải giải thích hoặc
hướng dẫn bổ sung thì đề nghị phản ánh cho Tòa án nhân dân tối cao để có sự
giải thích hoặc hướng dẫn bổ sung kịp thời

Nơi nhận:
- Uỷ ban thường vụ Quốc hội;
- Uỷ ban pháp luật của Quốc hội;
- Uỷ ban tư pháp của Quốc hội;
- Văn phòng Trung ương Đảng;
- Văn phòng Chủ tịch nước;
- Văn phòng Chính phủ 02 bản (để đăng Công báo);
- Viện kiểm sát nhân dân tối cao;
- Bộ Tư pháp;
- Các TAND và TAQS các cấp;
- Các Thẩm phán và các đơn vị TANDTC;
- Lưu VT: VP, Viện KHXX (TANDTC).

TM. HỘI ĐỒNG THẨM PHÁN
CHÁNH ÁN

(Đã ký)

Trương Hoà Bình
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PHẦN VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT 

HỘI ĐỒNG THẨM PHÁN 
TÒA ÁN NHÂN DÂN TỐI CAO 

HỘI ĐỒNG THẨM PHÁN 
TÒA ÁN NHÂN DÂN TỐI CAO 

Số: 04/2012/NQ-HĐTP 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 Hà Nội, ngày 03 tháng 12 năm 2012 

NGHỊ QUYẾT 
Hướng dẫn thi hành một số quy định về “Chứng minh và chứng cứ” 

của Bộ luật Tố tụng dân sự đã được sửa đổi, bổ sung theo Luật Sửa đổi, 
bổ sung một số điều của Bộ luật Tố tụng dân sự 

HỘI ĐỒNG THẨM PHÁN TÒA ÁN NHÂN DÂN TỐI CAO 

Căn cứ vào Luật Tổ chức Tòa án nhân dân; 
Để thi hành đúng và thống nhất các quy định về “Chứng minh và chứng cứ” 

của Bộ luật Tố tụng dân sự đã được sửa đổi, bổ sung theo Luật Sửa đổi, bổ sung 
một số điều của Bộ luật Tố tụng dân sự ngày 29 tháng 3 năm 2011 (sau đây viết tắt 
là BLTTDS);  

Sau khi có ý kiến thống nhất của Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao 
và Bộ trưởng Bộ Tư pháp, 

QUYẾT NGHỊ: 

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh 
Nghị quyết này hướng dẫn thi hành một số quy định của BLTTDS về “Chứng 

minh và chứng cứ” nhằm đảm bảo thi hành đúng và thống nhất các quy định của 
BLTTDS trong quá trình giải quyết vụ việc dân sự tại Tòa án. 

Điều 2. Cung cấp chứng cứ 
1. Theo quy định tại khoản 1 Điều 6 của BLTTDS thì về nguyên tắc chung,

cung cấp chứng cứ và chứng minh cho yêu cầu của mình là có căn cứ và hợp pháp 
vừa là quyền, vừa là nghĩa vụ của đương sự, của cá nhân, cơ quan, tổ chức khởi 
kiện, yêu cầu để bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của người khác. Tuy nhiên, theo 
quy định tại Điều 79 của BLTTDS, khi có yêu cầu Tòa án bảo vệ quyền, lợi ích 
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hợp pháp của mình hoặc phản đối yêu cầu của người khác đối với mình hoặc bảo 
vệ lợi ích công cộng, lợi ích của Nhà nước hoặc bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp 
của người khác, thì đương sự, cá nhân, cơ quan, tổ chức khởi kiện, yêu cầu có 
nghĩa vụ phải đưa ra chứng cứ để chứng minh cho yêu cầu của mình là có căn cứ 
và hợp pháp. 

2. Việc cung cấp chứng cứ và chứng minh cho yêu cầu của mình là có căn cứ 
và hợp pháp được hướng dẫn tại khoản 1 Điều này có thể được thực hiện trong quá 
trình Tòa án giải quyết vụ việc dân sự. 

3. Trong quá trình giải quyết vụ việc dân sự, Tòa án phải giải thích cho đương 
sự biết, nếu đương sự có nghĩa vụ đưa ra chứng cứ để chứng minh mà không đưa 
ra được chứng cứ hoặc không đưa ra đủ chứng cứ, thì Tòa án tiến hành giải quyết 
vụ việc dân sự theo thủ tục chung. Tòa án căn cứ vào tài liệu, chứng cứ đã thu thập 
được có trong hồ sơ vụ việc dân sự và nếu vụ việc dân sự được xét xử, giải quyết 
tại phiên tòa, phiên họp, thì Tòa án chỉ căn cứ vào tài liệu, chứng cứ đã được kiểm tra, 
xem xét tại phiên tòa, phiên họp, kết quả của việc hỏi tại phiên tòa, phiên họp, xem 
xét đầy đủ ý kiến của người tham gia tố tụng, Kiểm sát viên để quyết định. Đương 
sự phải chịu hậu quả của việc không chứng minh được hoặc chứng minh không 
đầy đủ. 

4. Trong quá trình giải quyết vụ việc dân sự, nếu thấy chứng cứ mà đương sự 
giao nộp chưa đủ cơ sở để giải quyết, thì Tòa án yêu cầu đương sự giao nộp bổ 
sung chứng cứ theo quy định tại khoản 1 Điều 85 của BLTTDS. Khi yêu cầu 
đương sự giao nộp bổ sung chứng cứ, Tòa án cần phải nêu cụ thể chứng cứ cần 
giao nộp bổ sung. 

Ví dụ 1: Trong vụ án ly hôn, Tòa án phải giải quyết yêu cầu nuôi con chưa 
thành niên. Nếu đương sự chưa nộp cho Tòa án giấy khai sinh (hoặc bản sao giấy 
khai sinh) của con chưa thành niên, thì Thẩm phán yêu cầu đương sự nộp bổ sung 
giấy khai sinh (hoặc bản sao giấy khai sinh) để làm căn cứ cho việc giao con cho 
người mẹ hay người cha trông nom, nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục và quyết định 
mức cấp dưỡng nuôi con. 

Ví dụ 2: Trong vụ án tranh chấp về hợp đồng vận chuyển hàng hóa mà theo 
đơn khởi kiện thì ngoài hợp đồng còn có phụ lục hợp đồng, nhưng nguyên đơn mới 
nộp cho Tòa án bản hợp đồng, thì Thẩm phán yêu cầu nguyên đơn nộp bổ sung 
bản phụ lục hợp đồng đó, để có cơ sở giải quyết tranh chấp. 

5. Trong quá trình giải quyết vụ việc dân sự, Tòa án cần giải thích cho đương 
sự biết quy định tại Điều 7 của BLTTDS về trách nhiệm cung cấp chứng cứ của cá 
nhân, cơ quan, tổ chức có thẩm quyền. Khi biết chứng cứ đang do cá nhân, cơ 
quan, tổ chức lưu giữ, quản lý, thì căn cứ vào quy định tại Điều này, đương sự có 
quyền yêu cầu cá nhân, cơ quan, tổ chức cung cấp chứng cứ. Nếu cá nhân, cơ 
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quan, tổ chức không cung cấp được chứng cứ cho đương sự, thì phải thông báo 
bằng văn bản có ghi rõ lý do của việc không cung cấp được chứng cứ cho đương 
sự biết để họ chứng minh với Tòa án là họ đã thu thập chứng cứ nhưng không có 
kết quả và yêu cầu Tòa án thu thập chứng cứ. 

Điều 3. Xác định chứng cứ quy định tại Điều 83 của BLTTDS 
1. Theo quy định tại Điều 81 của BLTTDS, thì một trong những điều kiện 

của chứng cứ là phải được đương sự và cá nhân, cơ quan, tổ chức khác giao nộp 
cho Tòa án hoặc do Tòa án thu thập được theo trình tự, thủ tục do BLTTDS quy 
định; do đó, việc giao nộp chứng cứ và việc thu thập chứng cứ phải thực hiện 
theo đúng quy định tại các điều luật tương ứng của BLTTDS và hướng dẫn tại 
Nghị quyết này. 

2. Để được coi là chứng cứ quy định tại Điều 81 của BLTTDS, thì việc xác 
định chứng cứ từ từng loại nguồn chứng cứ cụ thể như sau: 

a) Các tài liệu đọc được nội dung phải là bản chính hoặc bản sao có công 
chứng, chứng thực hợp pháp hoặc do cơ quan, tổ chức có thẩm quyền cung cấp, 
xác nhận. Bản chính có thể là bản gốc hoặc bản được dùng làm cơ sở lập ra các 
bản sao; 

b) Các tài liệu nghe được, nhìn được phải được xuất trình kèm theo văn bản 
xác nhận xuất xứ của tài liệu đó hoặc văn bản về sự việc liên quan tới việc thu âm, 
thu hình đó. Các tài liệu này có thể là băng ghi âm, đĩa ghi âm, băng ghi hình, đĩa 
ghi hình, phim, ảnh,... Nếu đương sự không xuất trình các văn bản nêu trên, thì tài 
liệu nghe được, nhìn được mà đương sự giao nộp không được coi là chứng cứ. 

Ví dụ 1: Trong vụ tai nạn giao thông, người bị hại hoặc người đại diện hợp 
pháp của người bị hại được một người cung cấp băng ghi hình về hiện trường vụ 
tai nạn giao thông. Trong trường hợp này, cùng với việc giao nộp băng ghi hình 
đó, người bị hại hoặc người đại diện hợp pháp của người bị hại phải xuất trình cho 
Tòa án bản xác nhận của người đã cung cấp cho mình về xuất xứ của băng ghi 
hình đó. 

Ví dụ 2: Ông A cho ông B vay năm triệu đồng với thời hạn 12 tháng. Việc vay 
tài sản không lập thành văn bản, nhưng được ông A ghi âm lại toàn bộ nội dung 
thỏa thuận về việc vay tài sản, việc giao nhận tiền và thời điểm thanh toán nợ giữa 
ông A và ông B để làm bằng chứng cho việc vay tài sản của ông B. Đến hạn trả nợ, 
ông B không trả số tiền đó cho ông A. Ông A khởi kiện ông B ra Tòa án. Trong 
trường hợp này, cùng với việc giao nộp băng ghi âm, ông A phải gửi văn bản trình 
bày về sự việc liên quan tới việc thu âm đó. 

c) Vật chứng phải là hiện vật gốc liên quan đến vụ việc dân sự; nếu không phải 
là hiện vật gốc hoặc không liên quan đến vụ việc thì không phải là chứng cứ trong 
vụ việc dân sự đó. 
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d) Lời khai của đương sự, lời khai của người làm chứng nếu được ghi bằng 
văn bản, băng ghi âm, đĩa ghi âm, băng ghi hình, đĩa ghi hình và được xuất trình 
theo đúng thủ tục quy định tại khoản 2 Điều 83 của BLTTDS và hướng dẫn tại 
khoản 2 Điều này hoặc khai bằng lời tại phiên tòa; 

 đ) Kết luận giám định, nếu việc giám định đó được tiến hành theo đúng thủ 
tục quy định của Luật Giám định tư pháp, các văn bản quy phạm pháp luật liên 
quan và hướng dẫn tại Điều 10 của Nghị quyết này; 

e) Biên bản ghi kết quả thẩm định tại chỗ, nếu việc thẩm định tại chỗ được tiến 
hành theo đúng thủ tục quy định tại Điều 89 của BLTTDS và hướng dẫn tại Điều 9 
của Nghị quyết này; 

g) Tập quán, nếu được cộng đồng nơi có tập quán đó thừa nhận. 
Cộng đồng là tập thể những người cùng sống, có những điểm giống nhau, gắn 

bó thành một khối trong sinh hoạt xã hội tại nơi có tập quán;  
Tập quán là thói quen đã thành nếp trong đời sống xã hội, trong sản xuất và 

sinh hoạt thường ngày, được cộng đồng nơi có tập quán đó thừa nhận và làm theo 
như một quy ước chung của cộng đồng; 

Tập quán thương mại là thói quen được thừa nhận rộng rãi trong hoạt động 
thương mại trên một vùng, miền hoặc một lĩnh vực thương mại, có nội dung rõ 
ràng được các bên thừa nhận để xác định quyền và nghĩa vụ của các bên trong hoạt 
động thương mại; 

Tập quán thương mại quốc tế là thông lệ, cách làm lặp đi, lặp lại nhiều lần 
trong buôn bán quốc tế và được các tổ chức quốc tế có liên quan thừa nhận; 

Chỉ chấp nhận tập quán không trái pháp luật, đạo đức xã hội. Đối với những 
vấn đề mà đương sự viện dẫn tập quán nhưng đã có văn bản quy phạm pháp luật 
quy định, thì Tòa án phải áp dụng quy định của văn bản quy phạm pháp luật đó để 
giải quyết mà không áp dụng tập quán. 

Ví dụ: Trong một số đồng bào dân tộc thiểu số có tập quán khi người mẹ chết, 
chỉ các con gái có quyền, còn các con trai không có quyền hưởng phần di sản của 
người mẹ quá cố để lại. Trong vụ tranh chấp di sản thừa kế do người mẹ để lại, nếu 
người con gái viện dẫn tập quán đó để bác bỏ quyền thừa kế của các thừa kế là con 
trai, thì tập quán này không được chấp nhận. Vì đây là tập quán lạc hậu về hôn 
nhân và gia đình cần vận động xóa bỏ theo quy định tại phụ lục B “Danh mục 
phong tục, tập quán lạc hậu về hôn nhân và gia đình của các dân tộc bị nghiêm 
cấm áp dụng hoặc cần vận động xóa bỏ” ban hành kèm theo Nghị định số 
32/2002/NĐ-CP ngày 27-3-2002 của Chính phủ quy định việc áp dụng Luật Hôn 
nhân và Gia đình đối với các dân tộc thiểu số. 

h) Kết quả định giá tài sản, thẩm định giá tài sản nếu việc định giá tài sản được 
tiến hành theo đúng thủ tục quy định tại Điều 92 của BLTTDS. 
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3. Đương sự giao nộp cho Tòa án chứng cứ bằng tiếng dân tộc thiểu số, tiếng 
nước ngoài phải kèm theo bản dịch sang tiếng Việt, được công chứng, chứng thực 
hợp pháp. Trong trường hợp đương sự chưa dịch chứng cứ đó sang tiếng Việt hoặc 
đã dịch sang tiếng Việt nhưng bản dịch chưa được công chứng, chứng thực hợp 
pháp, thì Tòa án không nhận chứng cứ đó. Tòa án giải thích cho đương sự biết là 
họ phải tiến hành việc dịch chứng cứ sang tiếng Việt và làm thủ tục công chứng, 
chứng thực theo quy định của pháp luật về công chứng, chứng thực. 

Điều 4. Giao nhận chứng cứ 
1. Theo quy định tại Điều 166 và Điều 312 của BLTTDS, người khởi kiện vụ 

án hoặc người yêu cầu Tòa án giải quyết việc dân sự gửi đơn khởi kiện, đơn yêu 
cầu và tài liệu, chứng cứ kèm theo đến Tòa án có thẩm quyền giải quyết vụ việc 
dân sự bằng các phương thức nộp trực tiếp tại Tòa án hoặc gửi đến Tòa án qua 
bưu điện. Việc giao nhận chứng cứ trong từng trường hợp cụ thể được thực hiện 
như sau: 

a) Trong trường hợp người khởi kiện, người yêu cầu giao nộp trực tiếp đơn khởi 
kiện, đơn yêu cầu và chứng cứ kèm theo tại Tòa án, thì cán bộ bộ phận chuyên môn, 
nghiệp vụ của Tòa án được Chánh án Tòa án phân công nhận đơn chịu trách nhiệm 
nhận đơn và chứng cứ kèm theo đó. Cán bộ Tòa án phải ghi việc nhận đơn và chứng 
cứ kèm theo vào sổ nhận đơn, đồng thời, phải tiến hành lập biên bản về việc giao 
nhận chứng cứ theo quy định tại khoản 2 Điều 84 của BLTTDS; 

b) Trong trường hợp người khởi kiện, người yêu cầu gửi đơn khởi kiện, đơn 
yêu cầu kèm theo chứng cứ qua bưu điện, thì cán bộ Tòa án phải ghi vào sổ nhận 
đơn, đối chiếu chứng cứ theo danh mục chứng cứ gửi kèm theo đơn khởi kiện hoặc 
ghi trong đơn khởi kiện để ghi vào sổ nhận đơn chứng cứ đó; nếu thấy chứng cứ 
nào còn thiếu hoặc không đầy đủ so với danh mục thì phải thông báo ngay cho họ 
biết để họ giao nộp bổ sung. 

2. Sau khi Tòa án thụ lý vụ việc dân sự, nếu đương sự giao nộp chứng cứ cho 
Tòa án, thì Thẩm phán được Chánh án Tòa án phân công giải quyết vụ việc dân 
sự hoặc Thư ký Tòa án hoặc cán bộ của Tòa án được Chánh án phân công thực 
hiện việc giao nhận chứng cứ do đương sự giao nộp theo hướng dẫn tại khoản 1 
Điều này. 

3. Trong trường hợp đương sự giao nộp chứng cứ tại phiên tòa, phiên họp, thì 
Thư ký Tòa án thực hiện việc giao nhận chứng cứ. Nếu việc giao nhận chứng cứ 
trước khi mở phiên tòa, phiên họp, thì Thư ký Tòa án phải lập biên bản về việc 
giao nhận chứng cứ theo quy định tại khoản 2 Điều 84 của BLTTDS. Nếu việc 
giao nhận chứng cứ trong quá trình xét xử hoặc trong quá trình phiên họp, thì ghi 
vào biên bản phiên tòa, biên bản phiên họp. 
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4. Biên bản về việc giao nhận chứng cứ phải được người có thẩm quyền của 
Tòa án theo quy định của pháp luật tố tụng dân sự hoặc theo hướng dẫn trong Nghị 
quyết này ký tên, xác nhận và đóng dấu của Tòa án. 

Điều 5. Thu thập chứng cứ quy định tại khoản 2 Điều 85 của BLTTDS  
Tòa án chỉ có thể tiến hành một hoặc một số biện pháp quy định tại các điểm a, 

b, c, d, đ, e, và g khoản 2 Điều 85 của BLTTDS để thu thập tài liệu, chứng cứ 
trong những trường hợp BLTTDS có quy định. Việc tiến hành thu thập tài liệu, 
chứng cứ phải tuân thủ quy định tại điều luật cụ thể của BLTTDS về biện pháp đó 
và hướng dẫn của Nghị quyết này. 

Ví dụ 1: Thẩm phán chỉ có thể lấy lời khai của đương sự khi đương sự chưa có 
bản khai, hoặc nội dung bản khai chưa đầy đủ, rõ ràng, hoặc đương sự không thể 
tự viết được quy định tại Điều 86 của BLTTDS và hướng dẫn tại Điều 6 của Nghị 
quyết này. 

Ví dụ 2: Thẩm phán tiến hành đối chất giữa các đương sự với nhau, giữa 
đương sự với người làm chứng hoặc giữa những người làm chứng với nhau nếu 
đương sự có yêu cầu hoặc khi xét thấy có sự mâu thuẫn trong lời khai của các 
đương sự, người làm chứng quy định tại Điều 88 của BLTTDS và hướng dẫn tại 
Điều 8 của Nghị quyết này. 

Điều 6. Lấy lời khai của đương sự quy định tại Điều 86 của BLTTDS 
1. Khi đương sự chưa có bản khai hoặc nội dung của bản khai chưa đầy đủ, thì 

Thẩm phán yêu cầu đương sự phải tự viết bản khai hoặc bản khai bổ sung và ký 
tên của mình. Chỉ trong trường hợp đương sự không thể tự viết được, thì Thẩm 
phán tự mình hoặc Thư ký Tòa án ghi lại lời khai của đương sự vào biên bản. Biên 
bản ghi lời khai của đương sự phải làm đúng quy định tại khoản 2 Điều 86 của 
BLTTDS. 

2. Việc lấy lời khai của đương sự phải do Thẩm phán tiến hành. Thư ký Tòa án 
chỉ có thể giúp Thẩm phán ghi lời khai của đương sự vào biên bản. Trường hợp vì 
lý do công tác hoặc trở ngại khách quan, thì Thẩm phán có thể giao cho Thư ký 
Tòa án tiến hành lấy lời khai nếu đương sự đồng ý. Biên bản ghi lời khai phải có 
xác nhận của Thẩm phán. Việc lấy lời khai của đương sự được thực hiện tại trụ sở 
Tòa án. Chỉ trong những trường hợp đương sự không thể đến Tòa án được vì 
những lý do khách quan, chính đáng (đang bị tạm giam, đang chấp hành hình phạt tù, 
bị ốm đau, bệnh tật,...), thì có thể lấy lời khai của đương sự ngoài trụ sở Tòa án. 

Việc lấy lời khai của đương sự ngoài trụ sở Tòa án phải bảo đảm đúng quy 
định của pháp luật, quy định đối với cán bộ, công chức của ngành Tòa án nhân 
dân và bảo đảm khách quan (ví dụ: lấy lời khai của đương sự đang bị tạm giam 
phải được thực hiện tại Trại tạm giam theo bố trí của Ban Giám thị Trại tạm 
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giam; lấy lời khai của đương sự bị ốm đau nhưng không đi điều trị tại cơ sở y tế 
phải được thực hiện tại nơi họ đang điều trị và nếu xét thấy cần thiết thì mời 
người chứng kiến...). 

3. Đối với đương sự quy định tại khoản 4 và khoản 5 Điều 57 của BLTTDS, 
thì việc bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của những người này tại Tòa án do người 
đại diện hợp pháp của họ thực hiện. Trong trường hợp lấy lời khai của họ thì phải 
có mặt người đại diện hợp pháp của họ và người đại diện hợp pháp của họ phải ký 
tên hoặc điểm chỉ xác nhận vào biên bản ghi lời khai. 

Điều 7. Lấy lời khai của người làm chứng quy định tại Điều 87 của BLTTDS 
1. Khi đương sự có yêu cầu bằng văn bản lấy lời khai của người làm chứng, thì 

Tòa án tiến hành lấy lời khai của người làm chứng đó. Khi xét thấy cần thiết, tuy 
đương sự không có yêu cầu, Thẩm phán có thể tiến hành lấy lời khai của người 
làm chứng. Được coi là “cần thiết” nếu việc lấy lời khai của người làm chứng bảo 
đảm cho việc giải quyết vụ việc dân sự được toàn diện, chính xác, công minh, 
đúng pháp luật. 

2. Thẩm phán tiến hành lấy lời khai của người làm chứng tại trụ sở Tòa án 
hoặc ngoài trụ sở Tòa án và được thực hiện như việc lấy lời khai của đương sự 
quy định tại khoản 2 Điều 86 của BLTTDS và hướng dẫn tại Điều 6 của Nghị 
quyết này. 

Điều 8. Đối chất quy định tại Điều 88 của BLTTDS 
1. Khi đương sự có yêu cầu hoặc khi xét thấy có sự mâu thuẫn trong lời khai 

của các đương sự, người làm chứng, Thẩm phán tiến hành đối chất giữa các đương 
sự với nhau, giữa đương sự với người làm chứng hoặc giữa những người làm 
chứng với nhau theo thứ tự hợp lý (tùy từng trường hợp cụ thể mà tiến hành đối 
chất về từng vấn đề một hoặc để từng người trình bày về các vấn đề cần đối chất 
theo thứ tự). 

2. Thẩm phán tự mình hoặc Thư ký Tòa án ghi biên bản đối chất. Biên bản 
phải có chữ ký của những người tham gia đối chất, Thẩm phán tiến hành đối chất, 
Thư ký Tòa án ghi biên bản đối chất và đóng dấu của Tòa án. 

Điều 9. Xem xét, thẩm định tại chỗ quy định tại Điều 89 của BLTTDS 
1. Khi đương sự có yêu cầu hoặc khi xét thấy việc xem xét, thẩm định tại chỗ 

là cần thiết cho việc giải quyết đúng vụ án, thì Thẩm phán ra quyết định tiến hành 
xem xét, thẩm định tại chỗ. 

2. Quyết định xem xét, thẩm định tại chỗ phải có các nội dung chính sau đây: 
a) Ngày, tháng, năm ra quyết định và tên Tòa án ra quyết định; 
b) Đối tượng và những vấn đề cần xem xét, thẩm định tại chỗ; 
c) Thời gian, địa điểm tiến hành việc xem xét, thẩm định tại chỗ. 
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3. Quyết định xem xét, thẩm định tại chỗ phải được gửi cho Ủy ban nhân dân 
cấp xã hoặc cơ quan, tổ chức nơi có đối tượng cần xem xét, thẩm định kèm theo 
văn bản đề nghị Ủy ban nhân dân hoặc cơ quan, tổ chức cử đại diện tham gia việc 
xem xét, thẩm định tại chỗ. Vào ngày, giờ đã định trong quyết định xem xét, thẩm 
định tại chỗ, nếu chưa có đại diện của Ủy ban nhân dân hoặc cơ quan, tổ chức, 
thì Thẩm phán phải liên hệ để họ có mặt. Trong trường hợp vắng mặt đại diện của 
Ủy ban nhân dân hoặc cơ quan, tổ chức, thì Thẩm phán hoãn việc xem xét, thẩm 
định tại chỗ. 

4. Quyết định xem xét, thẩm định tại chỗ phải được giao hoặc gửi cho đương 
sự để họ biết và chứng kiến việc xem xét, thẩm định tại chỗ. Tuy nhiên, nếu có 
đương sự vắng mặt thì việc xem xét, thẩm định tại chỗ vẫn được tiến hành theo thủ 
tục chung. 

5. Thẩm phán tự mình hoặc Thư ký Tòa án ghi biên bản xem xét, thẩm định tại chỗ. 
Biên bản phải làm đúng quy định tại khoản 2 Điều 89 của BLTTDS. 

6. Nếu có người nào cản trở Tòa án tiến hành việc xem xét, thẩm định tại chỗ, 
thì Thẩm phán yêu cầu đại diện của Ủy ban nhân dân hoặc cơ quan, tổ chức có 
biện pháp can thiệp, hỗ trợ kịp thời để thực hiện việc xem xét, thẩm định tại chỗ. 
Trong trường hợp cần thiết, Thẩm phán yêu cầu lực lượng Cảnh sát bảo vệ và hỗ 
trợ tư pháp thuộc Công an nhân dân có thẩm quyền để có các biện pháp can thiệp, 
hỗ trợ, theo quy định tại Thông tư số 15/2003/TT-BCA(V19) ngày 10-9-2003 của 
Bộ Công an hướng dẫn hoạt động hỗ trợ tư pháp của lực lượng Cảnh sát bảo vệ và 
hỗ trợ tư pháp thuộc Công an nhân dân. 

7. Trường hợp đã thực hiện đầy đủ các biện pháp được hướng dẫn tại khoản 6 
Điều này mà vẫn không tiến hành được, thì Thẩm phán lập biên bản về việc đương 
sự cản trở việc xem xét, thẩm định tại chỗ để lưu vào hồ sơ vụ án. Biên bản về việc 
đương sự cản trở việc xem xét, thẩm định tại chỗ, đồng thời, phải được gửi cho cơ 
quan có thẩm quyền xem xét, xử lý theo pháp luật về hành vi chống người thi hành 
công vụ của đương sự. 

Điều 10. Trưng cầu giám định quy định tại Điều 90 của BLTTDS  
1. Sự thỏa thuận lựa chọn hoặc yêu cầu Tòa án trưng cầu giám định phải được 

thể hiện bằng văn bản (có thể làm bằng văn bản riêng, có thể ghi trong bản khai, có 
thể ghi trong biên bản ghi lời khai, biên bản đối chất). 

2. Thẩm phán phải căn cứ vào Điều 90 của BLTTDS, Luật Giám định tư pháp 
và các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan để ban hành quyết định trưng cầu 
giám định. Quyết định trưng cầu giám định phải có các nội dung chính sau đây: 

a) Ngày, tháng, năm ra quyết định và tên Tòa án ra quyết định; 
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b) Tên, địa chỉ của tổ chức giám định nếu Tòa án trưng cầu tổ chức giám định 
tư pháp hoặc họ, tên, địa chỉ của giám định viên được trưng cầu giám định nếu Tòa án 
trưng cầu người đó tiến hành giám định; 

c) Nguồn gốc và đặc điểm của đối tượng giám định; 
d) Tên các tài liệu có liên quan hoặc mẫu so sánh gửi kèm theo; 
đ) Những vấn đề cần giám định; 
e) Các yêu cầu cụ thể cần có kết luận giám định; 
g) Thời hạn trả kết luận giám định. 
3. Quyết định trưng cầu giám định phải được gửi cho các đương sự, tổ chức 

giám định tư pháp, giám định viên. 
Điều 11. Ủy thác thu thập chứng cứ quy định tại Điều 93 của BLTTDS 
1. Trong quá trình giải quyết vụ việc dân sự, nếu phát sinh yêu cầu ủy thác thu 

thập chứng cứ, thì Tòa án đang thụ lý, giải quyết vụ việc dân sự lập hồ sơ ủy thác 
thu thập chứng cứ và gửi tới Tòa án, cơ quan có thẩm quyền được ủy thác thu thập 
chứng cứ. Căn cứ nội dung yêu cầu thực hiện ủy thác, Tòa án, cơ quan có thẩm 
quyền được ủy thác xem xét, quyết định thực hiện yêu cầu ủy thác.  

2. Hồ sơ ủy thác thu thập chứng cứ phải có các văn bản sau đây: 
a) Quyết định ủy thác thu thập chứng cứ phải có các nội dung quy định tại 

khoản 2 Điều 93 của BLTTDS và theo Mẫu số 05 ban hành kèm theo Nghị quyết này; 
b) Bản sao các tài liệu, chứng cứ liên quan đến việc ủy thác thu thập chứng cứ 

(nếu có). Bản sao các tài liệu, chứng cứ phải có chữ ký xác nhận của Thẩm phán 
và đóng dấu Tòa án. 

3. Thủ tục ủy thác thu thập chứng cứ và thực hiện ủy thác thu thập chứng cứ 
được thực hiện như sau: 

Trong thời hạn ba ngày làm việc, kể từ ngày nhận được hồ sơ ủy thác thu thập 
chứng cứ, Tòa án, cơ quan có thẩm quyền được ủy thác thu thập chứng cứ phải vào 
sổ thực hiện ủy thác thu thập chứng cứ và tiến hành biện pháp thu thập chứng cứ 
đó theo quy định của BLTTDS và hướng dẫn tại Nghị quyết này. 

Trong quá trình thực hiện ủy thác thu thập chứng cứ mà có nội dung yêu cầu 
thu thập chứng cứ chưa rõ, thì Tòa án, cơ quan có thẩm quyền được ủy thác thu 
thập chứng cứ gửi văn bản yêu cầu Tòa án ủy thác thu thập chứng cứ bổ sung hoặc 
làm rõ nội dung đó. Trong thời hạn năm ngày làm việc, kể từ ngày nhận được yêu 
cầu của Tòa án, cơ quan có thẩm quyền được ủy thác thu thập chứng cứ, Tòa án ủy 
thác thu thập chứng cứ phải gửi văn bản bổ sung, làm rõ yêu cầu ủy thác thu thập 
chứng cứ. 

240



 
 CÔNG BÁO/Số 337 + 338/Ngày 20-6-2013 11 
 

Trường hợp Tòa án ủy thác thu thập chứng cứ không trả lời và xét thấy những 
nội dung yêu cầu không được làm rõ hay bổ sung cho nên việc thực hiện ủy thác sẽ 
không thực hiện được, thì Tòa án, cơ quan có thẩm quyền được ủy thác thu thập 
chứng cứ gửi trả lại hồ sơ ủy thác thu thập chứng cứ cho Tòa án ủy thác và nêu rõ 
lý do không thực hiện được việc ủy thác đó. 

4. Trong thời hạn ba ngày làm việc, kể từ ngày thực hiện xong ủy thác thu thập 
chứng cứ, hoặc hết thời hạn quy định tại khoản 3 Điều 93 BLTTDS, Tòa án, cơ 
quan thực hiện ủy thác thu thập chứng cứ gửi kết quả thực hiện ủy thác cho Tòa án 
ủy thác thu thập chứng cứ.  

5. Trường hợp ủy thác việc thu thập chứng cứ phải tiến hành ở ngoài lãnh thổ 
Việt Nam, thì Tòa án thực hiện việc ủy thác theo quy định của Luật Tương trợ 
tư pháp, Thông tư liên tịch số 15/2011/TTLT-BTP-BNG-TANDTC ngày 15-9-2011 
của Bộ Tư pháp, Bộ Ngoại giao, Tòa án nhân dân tối cao hướng dẫn áp dụng một 
số quy định về tương trợ tư pháp trong lĩnh vực dân sự của Luật Tương trợ tư pháp 
và các quy định pháp luật có liên quan. 

Điều 12. Yêu cầu cá nhân, cơ quan, tổ chức cung cấp chứng cứ quy định 
tại Điều 94 của BLTTDS 

1. Chỉ trong trường hợp đương sự đã áp dụng các biện pháp cần thiết để thu 
thập chứng cứ (đã sử dụng mọi cách thức và khả năng cho phép để yêu cầu cá 
nhân, cơ quan, tổ chức đang quản lý, lưu giữ chứng cứ cung cấp cho mình chứng 
cứ mà vẫn không được cá nhân, cơ quan, tổ chức cung cấp), thì mới có quyền làm 
đơn yêu cầu Tòa án tiến hành thu thập chứng cứ. 

2. Đơn yêu cầu Tòa án tiến hành thu thập chứng cứ đang do cá nhân, cơ quan, 
tổ chức quản lý, lưu giữ phải có các nội dung chính sau đây: 

a) Ngày, tháng, năm làm đơn; 
b) Tên Tòa án mà đương sự yêu cầu tiến hành thu thập chứng cứ;  
c) Tên, địa chỉ của người có yêu cầu Tòa án thu thập chứng cứ; 
d) Vấn đề cụ thể cần chứng minh; 
đ) Chứng cứ cụ thể cần thu thập; 
e) Lý do vì sao tự mình không thu thập được chứng cứ đó; 
g) Họ, tên, địa chỉ của cá nhân; tên, địa chỉ của cơ quan, tổ chức đang quản lý, 

lưu giữ chứng cứ cần thu thập đó. 
3. Khi xét thấy yêu cầu Tòa án tiến hành thu thập chứng cứ của đương sự là có 

căn cứ, thì Thẩm phán ra quyết định yêu cầu cung cấp chứng cứ. Quyết định yêu 
cầu cung cấp chứng cứ phải có các nội dung chính sau đây: 

a) Ngày, tháng, năm ra quyết định và tên Tòa án ra quyết định; 
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b) Tên, địa chỉ của người yêu cầu cung cấp chứng cứ; 
c) Lý do của việc yêu cầu cá nhân, cơ quan, tổ chức cung cấp chứng cứ; 
d) Tên, địa chỉ của cá nhân, cơ quan, tổ chức có nghĩa vụ cung cấp chứng cứ; 
đ) Chứng cứ cụ thể cần được cung cấp cho Tòa án; 
e) Thời hạn thực hiện việc cung cấp chứng cứ. Trường hợp không cung cấp 

được chứng cứ theo yêu cầu của Tòa án thì phải có văn bản thông báo cho Tòa án 
biết và nêu rõ lý do; 

g) Hậu quả pháp lý của việc không cung cấp đầy đủ, kịp thời chứng cứ theo 
yêu cầu của Tòa án được quy định tại khoản 2 Điều 94 của BLTTDS. 

4. Thư ký Tòa án hoặc cán bộ Tòa án được Chánh án phân công có thể trực 
tiếp yêu cầu cá nhân, cơ quan, tổ chức đang quản lý, lưu giữ cung cấp cho mình 
chứng cứ. Người trực tiếp yêu cầu phải có giấy giới thiệu của Tòa án và quyết định 
yêu cầu cung cấp chứng cứ. Nếu cá nhân, cơ quan, tổ chức quản lý, lưu giữ chứng 
cứ có yêu cầu thì người trực tiếp yêu cầu cung cấp chứng cứ phải xuất trình Giấy 
chứng minh Thẩm phán hoặc Thẻ công chức hoặc một loại giấy tờ tùy thân khác. 

Trong trường hợp cá nhân, cơ quan, tổ chức đang quản lý, lưu giữ chứng cứ 
thực hiện được việc giao nộp ngay chứng cứ, thì lập biên bản về việc giao nhận 
chứng cứ theo quy định tại khoản 2 Điều 84 của BLTTDS, trừ việc đóng dấu của 
Tòa án sẽ được thực hiện sau. Nếu cơ quan, tổ chức giao nộp chứng cứ có dấu, thì 
đề nghị đại diện có thẩm quyền của cơ quan, tổ chức ký tên và đóng dấu xác nhận. 
Nếu cá nhân, cơ quan, tổ chức đang quản lý, lưu giữ chứng cứ từ chối việc giao 
nộp chứng cứ, thì lập biên bản về việc đó và ghi rõ lý do của việc từ chối đó. 

Trong trường hợp cá nhân, cơ quan, tổ chức đang quản lý, lưu giữ chứng cứ 
chưa thực hiện được việc giao nộp chứng cứ ngay, thì lập biên bản về việc đó và 
yêu cầu họ cung cấp đầy đủ, kịp thời chứng cứ theo yêu cầu của Tòa án trong thời 
hạn được ghi trong quyết định (trong thời hạn mười lăm ngày, kể từ ngày nhận 
được quyết định). 

Trong trường hợp cá nhân, cơ quan, tổ chức đang quản lý, lưu giữ chứng cứ 
không cung cấp hoặc cung cấp không đầy đủ, kịp thời chứng cứ theo yêu cầu của 
Tòa án thì tùy theo mức độ vi phạm có thể bị xử lý theo quy định của pháp luật 
(Điều 385 BLTTDS quy định về biện pháp xử lý người có hành vi cản trở hoạt 
động xác minh, thu thập chứng cứ của người tiến hành tố tụng; Điều 389 BLTTDS 
quy định về biện pháp xử lý cá nhân, cơ quan, tổ chức không thi hành quyết định 
của Tòa án về việc cung cấp chứng cứ cho Tòa án,...).  

5. Trong trường hợp Tòa án không trực tiếp yêu cầu cá nhân, cơ quan, tổ chức 
đang quản lý, lưu giữ cung cấp cho mình chứng cứ, thì Tòa án chỉ cần gửi quyết 
định yêu cầu cung cấp chứng cứ cho cá nhân, cơ quan, tổ chức mà mình có yêu cầu 
cung cấp chứng cứ. 
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6. Trường hợp Viện kiểm sát thu thập chứng cứ bằng việc yêu cầu đương sự, 
cá nhân, cơ quan, tổ chức cung cấp chứng cứ (cung cấp hồ sơ, tài liệu, vật chứng) 
chỉ được Tòa án chấp nhận nếu việc thu thập chứng cứ đó được thực hiện theo 
đúng quy định của BLTTDS và hướng dẫn của Viện kiểm sát nhân dân tối cao bảo 
đảm cho việc thực hiện thẩm quyền kháng nghị theo thủ tục phúc thẩm, giám đốc 
thẩm và tái thẩm. 

Điều 13. Giao nhận và thu thập chứng cứ trong giai đoạn phúc thẩm vụ 
việc dân sự 

1. Trong trường hợp khi đương sự kháng cáo có gửi kèm theo đơn kháng cáo 
chứng cứ bổ sung cho Tòa án cấp sơ thẩm theo quy định tại khoản 2 và khoản 3 
Điều 244 và các điều tương ứng về phúc thẩm quyết định giải quyết việc dân sự 
của BLTTDS, thì Tòa án cấp sơ thẩm có trách nhiệm nhận đơn kháng cáo và 
chứng cứ bổ sung đó. Việc giao nhận chứng cứ bổ sung được thực hiện theo hướng 
dẫn tại khoản 1 và khoản 4 Điều 4 của Nghị quyết này. Biên bản giao nhận chứng 
cứ bổ sung và chứng cứ đó phải được gửi kèm hồ sơ vụ việc dân sự cho Tòa án cấp 
phúc thẩm theo quy định tại Điều 255 và các điều tương ứng về phúc thẩm quyết 
định giải quyết việc dân sự của BLTTDS. 

2. Trong trường hợp đương sự kháng cáo có gửi kèm theo đơn kháng cáo 
chứng cứ bổ sung cho Tòa án cấp phúc thẩm, thì Tòa án cấp phúc thẩm thực hiện 
việc giao nhận chứng cứ đó theo hướng dẫn tại các khoản 1 và khoản 4 Điều 4 của 
Nghị quyết này. Tòa án cấp phúc thẩm chuyển đơn kháng cáo, biên bản giao nhận 
chứng cứ bổ sung và chứng cứ bổ sung đó cho Tòa án cấp sơ thẩm để tiến hành 
các thủ tục cần thiết. Tòa án cấp sơ thẩm gửi kèm theo hồ sơ vụ việc dân sự các 
chứng cứ bổ sung cho Tòa án cấp phúc thẩm theo quy định tại Điều 255 và các 
điều tương ứng về phúc thẩm quyết định giải quyết việc dân sự của BLTTDS. 

3. Sau khi thụ lý hồ sơ vụ việc dân sự theo thủ tục phúc thẩm, nếu có đương sự 
giao nộp chứng cứ cho Tòa án cấp phúc thẩm, thì việc giao nhận chứng cứ được 
thực hiện theo hướng dẫn tại khoản 2 và khoản 4 Điều 4 của Nghị quyết này. 

Nếu đương sự giao nộp chứng cứ tại phiên tòa, phiên họp phúc thẩm, thì việc 
giao nhận chứng cứ được thực hiện theo hướng dẫn tại khoản 3 Điều 4 của Nghị 
quyết này. 

4. Trong trường hợp Tòa án cấp phúc thẩm có tiến hành thu thập chứng cứ thì 
việc thu thập chứng cứ được thực hiện theo hướng dẫn tại Điều 5 của Nghị quyết này. 

Điều 14. Giao nhận chứng cứ trong giai đoạn xem xét lại bản án, quyết 
định đã có hiệu lực pháp luật theo thủ tục giám đốc thẩm, tái thẩm 

1. Sau khi bản án, quyết định của Tòa án có hiệu lực pháp luật, nếu đương sự 
yêu cầu người có thẩm quyền xem xét lại bản án, quyết định đó theo thủ tục giám 
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đốc thẩm, tái thẩm và nộp chứng cứ bổ sung thì việc giao nhận chứng cứ được 
thực hiện như sau: 

a) Trường hợp thuộc thẩm quyền kháng nghị của Chánh án Tòa án nhân dân 
cấp tỉnh, thì Thẩm tra viên Phòng giám đốc kiểm tra Tòa án nhân dân cấp tỉnh có 
trách nhiệm thực hiện việc giao nhận chứng cứ. 

Thẩm tra viên lập biên bản giao nhận chứng cứ và Trưởng phòng giám đốc 
kiểm tra xác nhận, ký tên, đóng dấu Tòa án. 

b) Trường hợp thuộc thẩm quyền kháng nghị của Chánh án Tòa án nhân dân 
tối cao, nếu đương sự nộp chứng cứ bổ sung tại Phòng tiếp dân Tòa án nhân dân 
tối cao, thì cán bộ Phòng tiếp dân lập biên bản giao nhận chứng cứ và Trưởng 
phòng tiếp dân xác nhận, ký tên, đóng dấu Tòa án; nếu đương sự nộp chứng cứ bổ 
sung cho Thẩm tra viên Tòa dân sự, Tòa kinh tế, Tòa lao động được phân công tiếp 
đương sự, thì Thẩm tra viên lập biên bản giao nhận chứng cứ và Chánh tòa hoặc 
Phó Chánh tòa Tòa chuyên trách tương ứng được Chánh tòa ủy quyền xác nhận, ký tên, 
đóng dấu Tòa án. 

2. Sau khi bản án, quyết định của Tòa án có hiệu lực pháp luật thì việc giao 
nộp chứng cứ tại Viện kiểm sát nhân dân được thực hiện theo quy định chung của 
pháp luật tố tụng và hướng dẫn của Viện kiểm sát nhân dân tối cao, nhưng phải 
được đóng dấu Viện kiểm sát. 

Điều 15. Các mẫu văn bản tố tụng liên quan đến chứng minh và chứng cứ 
Ban hành kèm theo Nghị quyết này các mẫu văn bản tố tụng sau đây: 
1. Biên bản giao nhận chứng cứ (Mẫu số 01); 
2. Quyết định xem xét, thẩm định tại chỗ (Mẫu số 02); 
3. Quyết định trưng cầu giám định (Mẫu số 03); 
4. Quyết định yêu cầu cung cấp chứng cứ (Mẫu số 04); 
5. Quyết định ủy thác thu thập chứng cứ (Mẫu số 05); 
6. Quyết định đối chất (Mẫu số 06). 
Điều 16. Hiệu lực thi hành 
1. Nghị quyết này đã được Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao 

thông qua ngày 03-12-2012 và có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01-7-2013. 
Nghị quyết số 04/2005/NQ-HĐTP ngày 17-9-2005 của Hội đồng Thẩm phán 

Tòa án nhân dân tối cao hướng dẫn thi hành một số quy định của Bộ luật Tố tụng 
dân sự về “Chứng minh và chứng cứ” và hướng dẫn về các vấn đề đã được hướng 
dẫn tại Nghị quyết này của Tòa án nhân dân tối cao ban hành trước ngày Nghị 
quyết này có hiệu lực thi hành, hết hiệu lực thi hành kể từ ngày 01-7-2013. 
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2. Đối với những vụ việc dân sự, hôn nhân và gia đình, kinh tế, lao động mà 
Tòa án đã thụ lý nhưng chưa xét xử sơ thẩm, xét xử phúc thẩm hoặc xét xử giám 
đốc thẩm, tái thẩm thì áp dụng hướng dẫn tại Nghị quyết này để giải quyết. 

Đối với bản án, quyết định của Tòa án đã có hiệu lực pháp luật trước ngày 
Nghị quyết này có hiệu lực thi hành thì không áp dụng hướng dẫn tại Nghị quyết 
này để kháng nghị theo thủ tục giám đốc thẩm hoặc tái thẩm, trừ trường hợp có căn 
cứ kháng nghị khác./. 

 
TM. HỘI ĐỒNG THẨM PHÁN 

CHÁNH ÁN 
 

Trương Hòa Bình 
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Mẫu số 01 
(Ban hành kèm theo Nghị quyết số 04/2012/NQ-HĐTP ngày 03 tháng 12 năm 2012 

của Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao) 
 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 
BIÊN BẢN GIAO NHẬN CHỨNG CỨ 

 
Hôm nay, ngày......... tháng........ năm................................................................... 
Tại:........................................................................................................................ 
Người giao nộp chứng cứ:.................................................................................(1 ) 

Là:....................... (2) trong vụ án về...................................................................(3) 

Người nhận chứng cứ:....................................................................................... (4) 
Đã tiến hành việc giao nhận chứng cứ sau đây:................................................ (5) 
............................................................................................................................... 
............................................................................................................................... 
............................................................................................................................... 
Biên bản này được lập thành hai bản, một bản giao cho người giao nộp chứng 

cứ và một bản lưu hồ sơ vụ án. 
 

NGƯỜI GIAO NỘP CHỨNG CỨ 
(Họ và tên) 

NGƯỜI NHẬN CHỨNG CỨ 
(Họ và tên) 

 
Xác nhận của............ (6) 

(Người xác nhận ký tên và đóng dấu) 
(Họ và tên người xác nhận) 

 
Hướng dẫn sử dụng mẫu số 01:  
(1) Ghi đầy đủ họ, tên, chức vụ và địa chỉ hoặc cơ quan công tác của người giao 

chứng cứ. 
(2) Nếu là đương sự thì ghi địa vị pháp lý của người giao nộp chứng cứ trong vụ án; 

nếu là cá nhân hoặc đại diện cho cơ quan, tổ chức được yêu cầu giao nộp chứng cứ thì 
ghi “là người được yêu cầu giao nộp chứng cứ” hoặc “là người đại diện cho cơ quan, tổ 
chức được yêu cầu giao nộp chứng cứ”. 

(3) Ghi đúng như ghi trích yếu về vụ án mà Tòa án đang giải quyết. 
(4) Ghi đầy đủ họ, tên, chức vụ và địa chỉ hoặc cơ quan, công tác của người nhận 

chứng cứ. 
(5) Ghi rõ tên gọi, hình thức, nội dung, đặc điểm của từng chứng cứ; số bản, số trang 

của từng chứng cứ. 
(6) Nếu Tòa án hoặc cơ quan, tổ chức nào xác nhận thì ghi tên Tòa án hoặc cơ quan, 

tổ chức đó. 
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Mẫu số 02 
(Ban hành kèm theo Nghị quyết số 04/2012/NQ-HĐTP ngày 03 tháng 12 năm 2012 

của Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao) 
 

TÒA ÁN NHÂN DÂN...(1) 

 

 
Số:....../....../QĐ-TĐTC (2) 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  

............, ngày...... tháng...... năm...... 
 

QUYẾT ĐỊNH 
XEM XÉT, THẨM ĐỊNH TẠI CHỖ 

 
TÒA ÁN NHÂN DÂN........................................................ 

 
Căn cứ vào Điều 85 và Điều 89 của Bộ luật Tố tụng dân sự; 
Sau khi xem xét văn bản yêu cầu xem xét, thẩm định tại chỗ của 

.................................................................................................................................(3) 

là..................................................(4), trong vụ án.....................................................(5) 
Xét thấy việc xem xét, thẩm định tại chỗ là cần thiết cho việc giải quyết vụ án; 
 

QUYẾT ĐỊNH: 
  
1. Xem xét, thẩm định tại chỗ đối với:..............................................................(6) 

..................................................................................................................................... 
2. Việc xem xét, thẩm định tại chỗ được tiến hành vào hồi..... giờ......... phút 

ngày............. tháng................ năm.............. tại........................................................... 
.................................................................................................................................(7) 

 
Nơi nhận: TÒA ÁN NHÂN DÂN............... 
- Ghi cụ thể Ủy ban nhân dân cấp xã THẨM PHÁN 
hoặc cơ quan, tổ chức nơi có đối tượng  
cần xem xét, thẩm định tại chỗ; các đương sự; 
- Lưu hồ sơ vụ án. 

 
Hướng dẫn sử dụng mẫu số 02:  
(1) Ghi tên Tòa án nhân dân ra quyết định xem xét, thẩm định tại chỗ; nếu là Tòa án 

nhân dân cấp huyện thì cần ghi rõ Tòa án nhân dân huyện gì thuộc tỉnh, thành phố trực 
thuộc Trung ương nào (ví dụ: Tòa án nhân dân huyện X, tỉnh H), nếu là Tòa án nhân dân tỉnh, 
thành phố trực thuộc Trung ương thì ghi rõ Tòa án nhân dân tỉnh (thành phố) nào (ví dụ: 
Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội), nếu là Tòa phúc thẩm Tòa án nhân dân tối cao thì ghi: 
Tòa án nhân dân tối cao Tòa phúc thẩm tại (Hà Nội, Đà Nẵng, thành phố Hồ Chí Minh). 

(2) Ô thứ nhất ghi số, ô thứ hai ghi năm ra quyết định (ví dụ: Số: 01/2012/QĐ-TĐTC). 
(3) Ghi đầy đủ tên và địa chỉ của người làm đơn yêu cầu xem xét, thẩm định tại chỗ. 
(4) Ghi địa vị pháp lý của người làm đơn trong vụ án. 
(5) Ghi đúng như ghi trích yếu về vụ án mà Tòa án đang giải quyết. 
(6) Ghi đối tượng và những vấn đề cần xem xét, thẩm định tại chỗ. 
(7) Ghi cụ thể địa điểm tiến hành xem xét, thẩm định tại chỗ. 
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Mẫu số 03 
(Ban hành kèm theo Nghị quyết số 04/2012/NQ-HĐTP ngày 03 tháng 12 năm 2012 

của Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao) 
 

TÒA ÁN NHÂN DÂN....(1) 

 

 
Số...../..../QĐ-TCGĐ(2) 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

............, ngày...... tháng...... năm...... 

 
QUYẾT ĐỊNH 

TRƯNG CẦU GIÁM ĐỊNH (3) 
 

TÒA ÁN NHÂN DÂN............................................................. 
 

Căn cứ vào Điều 90 của Bộ luật Tố tụng dân sự và Luật Giám định tư pháp; 
Sau khi xem xét sự thỏa thuận lựa chọn (hoặc đơn yêu cầu) trưng cầu giám 

định của.............................................................(4) là..............................................(5); 
trong vụ án.............................................................................................................. (6)  

Sau khi xem xét các tài liệu liên quan đến yêu cầu trưng cầu giám định đối với..... 
..................................................................................................................................(7) 

Xét thấy (ghi nguồn gốc và đặc điểm của đối tượng cần giám định); 
Việc đương sự lựa chọn (hoặc yêu cầu) trưng cầu giám định là có căn cứ và 

việc trưng cầu giám định là cần thiết cho việc giải quyết vụ án, 
 

QUYẾT ĐỊNH: 
 

1. Trưng cầu......................................................................................................(8) 
Thực hiện giám định: (ghi cụ thể những vấn đề cần giám định và các yêu cầu 

cụ thể cần có kết luận giám định). 
2. Các tài liệu có liên quan hoặc mẫu so sánh gửi kèm theo bao gồm: 
............................................................................................................................(9) 
3. Thời hạn trả kết luận giám định................................................................... (10) 

 
Nơi nhận:           TÒA ÁN NHÂN DÂN..................... 
- Ghi cụ thể Tổ chức giám định tư pháp;                                 THẨM PHÁN 
giám định viên; các đương sự thỏa thuận,  
yêu cầu giám định tư pháp; 
- Lưu hồ sơ vụ án. 
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Hướng dẫn sử dụng mẫu số 03:  
(1) Ghi tên Tòa án nhân dân ra quyết định trưng cầu giám định; nếu là Tòa án nhân 

dân cấp huyện thì cần ghi rõ Tòa án nhân dân huyện gì thuộc tỉnh, thành phố trực thuộc 
Trung ương nào (ví dụ: Tòa án nhân dân huyện X, tỉnh H), nếu là Tòa án nhân dân tỉnh, 
thành phố trực thuộc Trung ương thì ghi rõ Tòa án nhân dân tỉnh (thành phố) nào (ví dụ: 
Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội), nếu là Tòa phúc thẩm Tòa án nhân dân tối cao thì ghi: 
Tòa án nhân dân tối cao Tòa phúc thẩm tại (Hà Nội, Đà Nẵng, thành phố Hồ Chí Minh). 

(2) Ô thứ nhất ghi số, ô thứ hai ghi năm ra quyết định (ví dụ: Số: 02/2012/QĐ-TCGĐ). 
(3) Nếu trưng cầu giám định bổ sung hoặc giám định lại thì sau hai chữ “giám định” 

trong quyết định ghi thêm hai chữ “bổ sung” hoặc chữ “lại”. 
(4) Ghi đầy đủ tên và địa chỉ của những người thỏa thuận hoặc của người làm đơn 

yêu cầu trưng cầu giám định. 
(5) Ghi địa vị pháp lý của những người thỏa thuận hoặc của người làm đơn trong vụ án. 
(6) Ghi đúng như ghi trích yếu về vụ án mà Tòa án đang giải quyết. 
(7) Ghi đối tượng cần giám định (ví dụ: đối với chữ ký của người bán trong hợp đồng 

mua bán tài sản hoặc đối với chữ viết trong bản di chúc do bị đơn giao nộp cho Tòa án). 
(8) Ghi đầy đủ tên, địa chỉ của tổ chức được trưng cầu giám định hoặc họ, tên và địa 

chỉ của người được trưng cầu giám định. 
(9) Ghi tên các tài liệu có liên quan hoặc mẫu so sánh gửi kèm theo, số lượng cụ thể, 

ký hiệu (nếu có). 
(10) Ghi thời hạn tổ chức giám định tư pháp hoặc giám định viên được trưng cầu 

giám định phải gửi kết luận giám định cho Tòa án. 
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Mẫu số 04 
(Ban hành kèm theo Nghị quyết số 04/2012/NQ-HĐTP ngày 03 tháng 12 năm 2012 

của Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao) 
 

TÒA ÁN NHÂN DÂN...(1) 

 

 
Số:....../....../QĐ-CCCC (2) 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

............, ngày...... tháng...... năm...... 

 
QUYẾT ĐỊNH 

YÊU CẦU CUNG CẤP CHỨNG CỨ 
 

TÒA ÁN NHÂN DÂN.............................................................. 
 

Căn cứ vào Điều 94 của Bộ luật Tố tụng dân sự; 
Sau khi xem xét đơn yêu cầu Tòa án tiến hành thu thập chứng cứ của 

..................................................................................................................................(3) 

là...............................................(4); trong vụ án.........................................................(5)  
Đối với...............................................................................................................(6) 

là người (hoặc cơ quan, tổ chức) đang quản lý, lưu giữ chứng cứ đó; 
Sau khi xem xét các tài liệu, chứng cứ liên quan đến yêu cầu Tòa án tiến hành 

thu thập chứng cứ của đương sự; 
Xét thấy yêu cầu của đương sự là có căn cứ và việc yêu cầu cung cấp chứng cứ 

là cần thiết cho việc giải quyết vụ án (hoặc việc dân sự); 
 

QUYẾT ĐỊNH: 
 

1. Yêu cầu:.........................................................................................................(7) 

cung cấp cho Tòa án chứng cứ:................................................................................(8) 
2. Trong thời hạn 15 ngày, kể từ ngày nhận được Quyết định này yêu cầu 

........................................................(9) cung cấp cho Tòa án chứng cứ nêu trên. 
Trong trường hợp không cung cấp được chứng cứ thì phải thông báo bằng văn 

bản cho Tòa án biết, trong đó ghi rõ lý do của việc không cung cấp được chứng cứ. 
 

Nơi nhận:  TÒA ÁN NHÂN DÂN.......................... 
- Ghi cụ thể cá nhân, cơ quan, tổ chức   THẨM PHÁN 
đang quản lý, lưu giữ chứng cứ; đương sự 
có đơn yêu cầu Tòa án thu thập chứng cứ;  
- Lưu hồ sơ vụ án. 
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Hướng dẫn sử dụng mẫu số 04:  
(1) Ghi tên Tòa án nhân dân ra quyết định yêu cầu cung cấp chứng cứ; nếu là Tòa án 

nhân dân cấp huyện thì cần ghi rõ Tòa án nhân dân huyện gì thuộc tỉnh, thành phố trực 
thuộc Trung ương nào (ví dụ: Tòa án nhân dân huyện X, tỉnh H), nếu là Tòa án nhân dân tỉnh, 
thành phố trực thuộc Trung ương thì ghi rõ Tòa án nhân dân tỉnh (thành phố) nào (ví dụ: 
Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội), nếu là Tòa phúc thẩm Tòa án nhân dân tối cao thì ghi: 
Tòa án nhân dân tối cao Tòa phúc thẩm tại (Hà Nội, Đà Nẵng, thành phố Hồ Chí Minh). 

(2) Ô thứ nhất ghi số, ô thứ hai ghi năm ra quyết định (ví dụ: Số: 02/2012/QĐ-CCCC). 
(3) Ghi đầy đủ tên và địa chỉ của người làm đơn yêu cầu. 
(4) Ghi địa vị pháp lý của người làm đơn yêu cầu. 
(5) Ghi đúng như ghi trích yếu về vụ án mà Tòa án đang giải quyết. 
(6) Ghi đầy đủ họ và tên, địa chỉ của cá nhân hoặc tên, địa chỉ của cơ quan, tổ chức 

mà Tòa án yêu cầu cung cấp chứng cứ. 
(7) và (9) Chỉ cần ghi họ và tên của cá nhân hoặc tên của cơ quan, tổ chức mà Tòa án 

yêu cầu cung cấp chứng cứ. 
(8) Ghi cụ thể chứng cứ mà Tòa án yêu cầu cung cấp. 
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22 CÔNG BÁO/Số 337 + 338/Ngày 20-6-2013 
  

Mẫu số 05 
(Ban hành kèm theo Nghị quyết số 04/2012/NQ-HĐTP ngày 03 tháng 12 năm 2012 

của Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao) 
 

TÒA ÁN NHÂN DÂN.......(1) 

 

 
Số:....../....../QĐ-UTTA(2) 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

............, ngày...... tháng...... năm...... 

 
QUYẾT ĐỊNH 

ỦY THÁC THU THẬP CHỨNG CỨ 
 

TÒA ÁN NHÂN DÂN..................................................................... 
 

Căn cứ vào Điều 93 của Bộ luật Tố tụng dân sự; 
Trong vụ án tranh chấp về:................................................................................(3) 
Giữa: 
Nguyên đơn:.......................................................................................................(4) 
Bị đơn:................................................................................................................(5)  
Xét thấy việc ủy thác thu thập chứng cứ là cần thiết cho việc giải quyết vụ án, 

 
QUYẾT ĐỊNH: 

 
1. Ủy thác cho......................................................(6) tiến hành biện pháp thu thập 

chứng cứ:..................................................................................................................(7) 
2. Yêu cầu........................................................................ (8) thực hiện công việc 

được ủy thác nêu trên trong thời hạn ba mươi ngày, kể từ ngày nhận được quyết 
định này và thông báo kết quả bằng văn bản kèm theo các tài liệu, chứng cứ đã thu 
thập được cho Tòa án đã ra quyết định ủy thác. 

Trong trường hợp không thực hiện được việc ủy thác, thì phải thông báo bằng 
văn bản nêu rõ lý do của việc không thực hiện được việc ủy thác cho Tòa án đã ra 
quyết định ủy thác biết. 

 
Nơi nhận: TÒA ÁN NHÂN DÂN..................... 
- Ghi cụ thể TAND hoặc cơ quan  THẨM PHÁN 
có thẩm quyền khác được ủy thác; 
- Lưu hồ sơ vụ án. 
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Hướng dẫn sử dụng mẫu số 05:  
(1) Ghi tên Tòa án nhân dân ra quyết định ủy thác thu thập chứng cứ; nếu là Tòa án 

nhân dân cấp huyện thì cần ghi rõ Tòa án nhân dân huyện gì thuộc tỉnh, thành phố trực 
thuộc Trung ương nào (ví dụ: Tòa án nhân dân huyện X, tỉnh H), nếu là Tòa án nhân dân tỉnh, 
thành phố trực thuộc Trung ương thì ghi rõ Tòa án nhân dân tỉnh (thành phố) nào (ví dụ: 
Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội), nếu là Tòa phúc thẩm Tòa án nhân dân tối cao thì ghi: 
Tòa án nhân dân tối cao Tòa phúc thẩm tại (Hà Nội, Đà Nẵng, thành phố Hồ Chí Minh). 

(2) Ô thứ nhất ghi số, ô thứ hai ghi năm ra quyết định (ví dụ: Số: 02/2012/QĐ-UTTA). 
(3) Ghi đúng như ghi trích yếu về vụ án mà Tòa án đang giải quyết. 
(4) Ghi tên và địa chỉ của nguyên đơn trong vụ án. 
(5) Ghi tên và địa chỉ của bị đơn trong vụ án. 
(6) và (8) Ghi tên Tòa án nhân dân hoặc cơ quan có thẩm quyền khác được ủy thác 

thu thập chứng cứ như hướng dẫn tại mục (1) hướng dẫn sử dụng Mẫu số 05 này. 
(7) Ghi cụ thể biện pháp thu thập chứng cứ và những công việc cụ thể ủy thác để thu 

thập chứng cứ.  
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24 CÔNG BÁO/Số 337 + 338/Ngày 20-6-2013 
  

Mẫu số 06 
(Ban hành kèm theo Nghị quyết số 04/2012/NQ-HĐTP ngày 03 tháng 12 năm 2012 

của Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao)  

TÒA ÁN NHÂN DÂN...(1) 

 

 
Số:....../....../QĐ-ĐC(2) 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

............, ngày...... tháng...... năm...... 
 

QUYẾT ĐỊNH 
ĐỐI CHẤT 

 
TÒA ÁN NHÂN DÂN...................................................... 

 
Căn cứ vào Điều 85 và Điều 88 của Bộ luật Tố tụng dân sự; 
Sau khi xem xét văn bản yêu cầu đối chất của.........(3) là........(4), trong vụ án...... 

..................................................................................................................................(5) 
Xét thấy việc đối chất là cần thiết cho việc giải quyết vụ án, 

 
QUYẾT ĐỊNH: 

 
1. Tiến hành đối chất giữa:...........................................(6)..................................... 
2. Việc đối chất được bắt đầu tiến hành vào hồi..... giờ......... phút ngày............. 

tháng................ năm............. tại...............................................................................(7) 
 

Nơi nhận:  TÒA ÁN NHÂN DÂN................... 
- Ghi cụ thể cá nhân, cơ quan, tổ chức  THẨM PHÁN 
Liên quan đến yêu cầu đối chất; đương sự 
có đơn yêu cầu Tòa án tiến hành đối chất; 
- Lưu hồ sơ vụ án. 

 
Hướng dẫn sử dụng mẫu số 06:  
(1) Ghi tên Tòa án nhân dân ra quyết định đối chất; nếu là Tòa án nhân dân cấp 

huyện thì cần ghi rõ Tòa án nhân dân huyện gì thuộc tỉnh, thành phố trực thuộc Trung 
ương nào (ví dụ: Tòa án nhân dân huyện X, tỉnh H), nếu là Tòa án nhân dân tỉnh, thành 
phố trực thuộc Trung ương thì ghi rõ Tòa án nhân dân tỉnh (thành phố) nào (ví dụ: Tòa án 
nhân dân thành phố Hà Nội), nếu là Tòa phúc thẩm Tòa án nhân dân tối cao thì ghi: Tòa 
án nhân dân tối cao Tòa phúc thẩm tại (Hà Nội, Đà Nẵng, thành phố Hồ Chí Minh). 

(2) Ô thứ nhất ghi số, ô thứ hai ghi năm ra quyết định (ví dụ: Số: 01/2012/QĐ-TĐTC). 
(3) (4) Ghi đầy đủ tên, địa chỉ, địa vị pháp lý của người làm đơn yêu cầu đối chất.  
(5) Ghi đúng như ghi trích yếu về vụ án mà Tòa án đang giải quyết. 
Tòa án chỉ ghi mục (3) (4) (5) khi có yêu cầu của đương sự về việc đối chất. 
(6) Ghi đầy đủ họ tên, địa vị pháp lý của những người được Tòa án yêu cầu đối chất. 

Ví dụ: Ông Nguyễn Văn A là bị đơn đối chất với bà Nguyễn Thị B là người làm chứng.... 
(7) Ghi cụ thể ngày, giờ, địa điểm tiến hành đối chất. 
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HỘI ĐỒNG THẨM PHÁN 

TÒA ÁN NHÂN DÂN  

TỐI CAO 

-------- 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  

--------------- 

Số: 03/2012/NQ-HĐTP Hà Nội, ngày 03 tháng 12 năm 2012 

NGHỊ QUYẾT 

HƯỚNG DẪN THI HÀNH MỘT SỐ QUY ĐỊNH TRONG PHẦN THỨ NHẤT 

“NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG” CỦA BỘ LUẬT TỐ TỤNG DÂN SỰ ĐÃ ĐƯỢC SỬA 

ĐỔI, BỔ SUNG THEO LUẬT SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA BỘ LUẬT 

TỐ TỤNG DÂN SỰ 

HỘI ĐỒNG THẨM PHÁN TÒA ÁN NHÂN DÂN TỐI CAO 

Căn cứ vào Luật Tổ chức Tòa án nhân dân; 

Để thi hành đúng và thống nhất Phần thứ nhất “Những quy định chung” của Bộ luật tố 

tụng dân sự đã được sửa đổi, bổ sung theo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ luật 

tố tụng dân sự ngày 29 tháng 3 năm 2011 (sau đây viết tắt là BLTTDS); 

Sau khi có ý kiến thống nhất của Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao và Bộ trưởng 

Bộ Tư pháp, 

QUYẾT NGHỊ: 

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh 

Nghị quyết này hướng dẫn thi hành một số quy định chung nhằm bảo đảm thi hành đúng 

và thống nhất Phần thứ nhất “Những quy định chung” của BLTTDS. 

Điều 2. Về nhiệm vụ, quyền hạn giải quyết các vụ việc dân sự 

1. Căn cứ vào Luật Tổ chức Tòa án nhân dân và Chương III Phần thứ nhất của BLTTDS,

nhiệm vụ, quyền hạn của Tòa dân sự, Tòa kinh tế, Tòa lao động Tòa án nhân dân tỉnh,

thành phố trực thuộc trung ương trong tố tụng dân sự được thực hiện như sau:

a) Tòa dân sự có nhiệm vụ, quyền hạn giải quyết các tranh chấp và các yêu cầu về dân

sự, hôn nhân và gia đình quy định tại các điều 25, 26, 27 và 28 của BLTTDS;

b) Toà kinh tế có nhiệm vụ, quyền hạn giải quyết các tranh chấp và các yêu cầu về kinh

doanh, thương mại quy định tại Điều 29 và Điều 30 của BLTTDS; các tranh chấp về kinh

doanh, thương mại mà một hoặc các bên không có đăng ký kinh doanh, nhưng đều có

mục đích lợi nhuận;

c) Toà lao động có nhiệm vụ, quyền hạn giải quyết các tranh chấp và các yêu cầu về lao

động quy định tại Điều 31 và Điều 32 của BLTTDS;

d) Trong trường hợp căn cứ vào hướng dẫn tại các điểm a, b và c khoản 1 Điều này mà

khó xác định được tranh chấp hoặc yêu cầu đó thuộc nhiệm vụ, quyền hạn của Toà

chuyên trách nào, thì Chánh án Tòa án nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương

quyết định phân công cho một Toà chuyên trách giải quyết theo thủ tục chung. Trường

hợp sau khi thụ lý vụ việc dân sự mới phát hiện được vụ việc dân sự thuộc nhiệm vụ,
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quyền hạn của Toà chuyên trách khác, thì Toà chuyên trách đã thụ lý tiếp tục giải quyết 

vụ việc dân sự theo thủ tục chung, nhưng cần ghi số, ký hiệu và trích yếu trong bản án, 

quyết định theo đúng hướng dẫn tại Điều 3 của Nghị quyết này. 

2. Toà dân sự, Toà kinh tế, Toà lao động Tòa án nhân dân tối cao giám đốc thẩm, tái 

thẩm những vụ việc tương ứng được hướng dẫn tại khoản 1 Điều này mà bản án, quyết 

định đã có hiệu lực pháp luật của Tòa án nhân dân cấp tỉnh bị kháng nghị. 

Điều 3. Về cách ghi số, ký hiệu và trích yếu trong bản án, quyết định dân sự 

Ngoài việc ghi số và năm ban hành bản án, quyết định thì ký hiệu và trích yếu trong bản 

án, quyết định giải quyết các tranh chấp và các yêu cầu dân sự, hôn nhân và gia đình, kinh 

doanh, thương mại, lao động được ghi như sau: 

1. Đối với bản án, quyết định giải quyết tranh chấp về dân sự 

a) Về việc ghi ký hiệu: 

- Đối với bản án sơ thẩm, thì ghi ký hiệu: DS-ST 

Ví dụ: Số: 20/2013/DS-ST 

- Đối với bản án phúc thẩm, thì ghi ký hiệu: DS-PT 

Ví dụ: Số: 10/2013/DS-PT 

- Đối với quyết định giám đốc thẩm, thì ghi ký hiệu: DS-GĐT 

Ví dụ: Số: 05/2013/DS-GĐT 

- Đối với quyết định tái thẩm, thì ghi ký hiệu: DS-TT 

Ví dụ: Số: 01/2013/DS-TT 

b) Về việc ghi trích yếu: 

- Cần xác định tranh chấp mà Tòa án thụ lý giải quyết được quy định tại khoản nào tương 

ứng của Điều 25 của BLTTDS, để ghi vào phần trích yếu của bản án, quyết định. 

Ví dụ: Tranh chấp mà Tòa án thụ lý giải quyết là tranh chấp giữa cá nhân với cá nhân về 

quốc tịch Việt Nam được quy định tại khoản 1 Điều 25 của BLTTDS thì ghi: “V/v tranh 

chấp giữa cá nhân với cá nhân về quốc tịch Việt Nam”. 

- Trong trường hợp tại khoản tương ứng của Điều 25 của BLTTDS quy định nhóm tranh 

chấp thì cần ghi cụ thể tranh chấp được giải quyết. 

Ví dụ: Tranh chấp mà Tòa án thụ lý giải quyết là tranh chấp về hợp đồng dân sự được quy 

định tương ứng tại khoản 3 Điều 25 của BLTTDS, thì cần ghi cụ thể tranh chấp về hợp 

đồng dân sự gì; nếu là hợp đồng thuê nhà ở thì ghi: “V/v tranh chấp về hợp đồng dân sự 

thuê nhà ở”; nếu là hợp đồng vận chuyển hành khách thì ghi: “V/v tranh chấp về hợp 

đồng dân sự vận chuyển hành khách”. 

2. Đối với quyết định giải quyết việc dân sự 

a) Về việc ghi ký hiệu: 

- Đối với quyết định sơ thẩm, thì ghi ký hiệu: QĐDS-ST 
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Ví dụ: Số: 01/2013/QĐDS-ST 

- Đối với quyết định phúc thẩm, thì ghi ký hiệu: QĐDS-PT 

Ví dụ: Số: 10/2013/QĐDS-PT 

- Đối với quyết định giám đốc thẩm, thì ghi ký hiệu: QĐDS-GĐT 

Ví dụ: Số: 15/2013/QĐDS-GĐT 

- Đối với quyết định tái thẩm, thì ghi ký hiệu: QĐDS-TT 

Ví dụ: Số: 10/2013/QĐDS-TT. 

b) Về việc ghi trích yếu: 

Cần xác định yêu cầu cụ thể mà Tòa án thụ lý giải quyết được quy định tại khoản nào 

tương ứng của Điều 26 của BLTTDS, để ghi vào phần trích yếu của quyết định. 

Ví dụ: Yêu cầu mà Tòa án thụ lý giải quyết là yêu cầu tuyên bố một người mất tích được 

quy định tương ứng tại khoản 3 Điều 26 của BLTTDS, thì ghi: “V/v yêu cầu tuyên bố một 

người mất tích”. 

3. Đối với bản án, quyết định giải quyết các tranh chấp và các yêu cầu về hôn nhân và 

gia đình, kinh doanh, thương mại, lao động, thì việc ghi ký hiệu và trích yếu được thực 

hiện tương tự như việc ghi ký hiệu và trích yếu đối với bản án, quyết định giải quyết các 

tranh chấp và các yêu cầu về dân sự, nhưng thay ký hiệu “DS” bằng ký hiệu tranh chấp 

hoặc yêu cầu tương ứng: “HNGĐ”; “KDTM”; “LĐ”. 

Ví dụ: 

- Đối với bản án sơ thẩm giải quyết tranh chấp về kinh doanh thương mại thì ghi: Số: 

09/2013/KDTM-ST. 

- Đối với quyết định sơ thẩm giải quyết yêu cầu về lao động thì ghi: Số: 10/2013/QĐLĐ-

ST. 

Điều 4. Về quy định tại khoản 9 Điều 25 và khoản 6 Điều 26 của BLTTDS 

1. Trường hợp người yêu cầu công chứng, người làm chứng, người có quyền và lợi ích 

liên quan, cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định của pháp luật công chứng tranh 

chấp với nhau về việc tuyên bố văn bản công chứng vô hiệu thì có quyền yêu cầu Tòa án 

tuyên bố văn bản công chứng vô hiệu theo quy định tại khoản 9 Điều 25 của BLTTDS. 

2. Trường hợp người yêu cầu công chứng, người làm chứng, người có quyền và lợi ích 

liên quan, cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định của pháp luật công chứng 

cho rằng việc công chứng có vi phạm pháp luật và cùng có yêu cầu Tòa án tuyên bố 

văn bản công chứng vô hiệu thì có quyền yêu cầu Tòa án tuyên bố văn bản công chứng 

vô hiệu theo quy định tại khoản 6 Điều 26 của BLTTDS. 

Điều 5. Về quy định tại khoản 10 Điều 25 và khoản 7 Điều 26 của BLTTDS 

1. Đối với tài sản bị cưỡng chế để thi hành án nhưng có tranh chấp về quyền sở hữu thì 

đương sự, người có tranh chấp (quy định tại Điều 75 của Luật Thi hành án dân sự) có 

quyền khởi kiện vụ án tranh chấp liên quan đến tài sản bị cưỡng chế để thi hành án quy 
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định tại khoản 10 Điều 25 BLTTDS để yêu cầu Tòa án xác định phần sở hữu, phân chia 

tài sản chung. 

Ví dụ 1: Theo bản án của Tòa án thì A phải trả B 500 triệu đồng. Do A không tự nguyện 

thi hành án nên Cơ quan thi hành án thông báo cho A về việc cưỡng chế quyền sử dụng 

đất là tài sản của A. C và D cho rằng quyền sử dụng đất là tài sản chung của A, C và D 

nên khởi kiện yêu cầu Tòa án xác định phần sở hữu của C và D trong khối tài sản chung 

của A, C và D. Trong trường hợp này Tòa án căn cứ vào quy định tại khoản 1 Điều 74 của 

Luật Thi hành án dân sự và khoản 10 Điều 25 của BLTTDS để thụ lý, giải quyết theo thủ 

tục chung. 

Ví dụ 2: Theo bản án của Tòa án thì A phải trả B 500 triệu đồng. Do A không tự nguyện 

thi hành án nên Cơ quan thi hành án đã cưỡng chế quyền sử dụng đất mang tên A để thi 

hành án. C cho rằng quyền sử dụng đất là tài sản riêng của mình nhờ A đứng tên hộ nên 

khởi kiện yêu cầu Tòa án xác định đây là tài sản thuộc quyền sở hữu của mình. Trường 

hợp này, Tòa án căn cứ vào quy định tại Điều 75 của Luật Thi hành án dân sự, khoản 10 

Điều 25 của BLTTDS để thụ lý, giải quyết theo thủ tục chung. 

2. Yêu cầu xác định quyền sở hữu, quyền sử dụng tài sản; phân chia tài sản chung để thi 

hành án theo quy định của pháp luật về thi hành án dân sự (khoản 1 Điều 74 của Luật Thi 

hành án dân sự) thuộc thẩm quyền của Tòa án theo quy định tại khoản 7 Điều 26 của 

BLTTDS, cụ thể như sau: 

a) Có căn cứ cho rằng đó là tài sản thuộc sở hữu của người phải thi hành án thì yêu cầu 

xác định quyền sở hữu của người phải thi hành án để bảo đảm thi hành án; 

b) Có căn cứ cho rằng đó là tài sản chung, trong đó có phần của người phải thi hành án thì 

yêu cầu xác định phần sở hữu của người phải thi hành án trong khối tài sản chung để bảo 

đảm thi hành án; 

c) Có căn cứ cho rằng quyền sử dụng đất của người phải thi hành án, thì yêu cầu xác định 

quyền sử dụng đất của người đó để bảo đảm thi hành án; 

d) Có căn cứ cho rằng quyền sử dụng đất là tài sản chung, trong đó có phần của người 

phải thi hành án thì yêu cầu xác định phần tài sản của người phải thi hành án trong khối 

tài sản chung để bảo đảm thi hành án. 

Ví dụ: Theo bản án của Tòa án thì A phải trả B 500 triệu đồng nhưng do A không tự 

nguyện thi hành án nên Cơ quan thi hành án thông báo cho A về việc cưỡng chế quyền sử 

dụng đất là tài sản của A nhưng A cho rằng quyền sử dụng đất này là tài sản chung của A 

và C. Do A và C không tự phân chia phần tài sản của mình trong khối tài sản chung và 

không khởi kiện. Trường hợp này, nếu B yêu cầu xác định phần tài sản của người phải thi 

hành án trong khối tài sản chung thì Tòa án căn cứ vào quy định tại khoản 1 Điều 74 của 

Luật Thi hành án dân sự và khoản 7 Điều 26 của BLTTDS để thụ lý, giải quyết theo thủ 

tục chung. 

Điều 6. Về quy định tại Điều 29 của BLTTDS 

1. Cá nhân, tổ chức có đăng ký kinh doanh là cá nhân, tổ chức đã được các cơ quan có 

thẩm quyền đăng ký kinh doanh cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh theo quy định 

của pháp luật, cụ thể như sau: 

258



a) Cá nhân, hộ gia đình, tổ hợp tác (theo Bộ luật dân sự năm 2005, Luật Thương mại và 

các văn bản quy phạm pháp luật khác của về đăng ký kinh doanh); 

b) Doanh nghiệp (theo Luật Doanh nghiệp và các văn bản quy phạm pháp luật hướng 

dẫn thi hành Luật Doanh nghiệp); 

c) Hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã (theo Luật Hợp tác xã và các văn bản quy phạm pháp 

luật hướng dẫn thi hành Luật Hợp tác xã); 

d) Cá nhân, tổ chức khác theo quy định của pháp luật về đăng ký kinh doanh. 

2. Mục đích lợi nhuận của cá nhân, tổ chức trong hoạt động kinh doanh, thương mại là 

mong muốn của cá nhân, tổ chức đó thu được lợi nhuận mà không phân biệt có thu được 

hay không thu được lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh, thương mại đó. 

3. Hoạt động kinh doanh, thương mại là hoạt động nhằm mục đích sinh lợi, bao gồm mua 

bán hàng hoá, cung ứng dịch vụ, đầu tư, xúc tiến thương mại và các hoạt động nhằm mục 

đích sinh lợi khác quy định tại khoản 1 Điều 3 Luật Thương mại. Hoạt động kinh doanh, 

thương mại không chỉ là hoạt động trực tiếp theo đăng ký kinh doanh, thương mại mà còn 

bao gồm cả các hoạt động khác phục vụ thúc đẩy, nâng cao hiệu quả hoạt động kinh 

doanh, thương mại. 

Ví dụ: Công ty trách nhiệm hữu hạn A được cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh 

trong lĩnh vực may mặc. Hoạt động của Công ty A không chỉ giới hạn ở việc may sản 

phẩm là hàng dệt may để phục vụ thị trường mà còn bao gồm cả hành vi mua nguyên vật 

liệu về để sản xuất, xây dựng nhà xưởng, mua sắm trang thiết bị, thuê xe ô tô để đưa công 

nhân đi làm, đi nghỉ hàng năm theo chế độ hoặc mua một số ti vi để cho công nhân giải trí 

sau giờ làm việc,... 

4. Đối với các tranh chấp quy định tại khoản 2 Điều 29 của BLTTDS thì không nhất thiết 

đòi hỏi cá nhân, tổ chức phải có đăng ký kinh doanh mà chỉ đòi hỏi cá nhân, tổ chức đều 

có mục đích lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh, thương mại; nếu chỉ có một bên có mục 

đích lợi nhuận, còn bên kia không có mục đích lợi nhuận, thì tranh chấp đó là tranh chấp 

về dân sự quy định tại khoản 4 Điều 25 của BLTTDS. 

5. Về các tranh chấp giữa công ty với các thành viên của công ty, giữa các thành viên của 

công ty với nhau liên quan đến việc thành lập, hoạt động, giải thể, sáp nhập, hợp nhất, 

chia, tách, chuyển đổi hình thức tổ chức của công ty quy định tại khoản 3 Điều 29 của 

BLTTDS cần phân biệt như sau: 

a) Các tranh chấp giữa công ty với các thành viên của công ty là các tranh chấp về phần 

vốn góp của mỗi thành viên đối với công ty (thông thường phần vốn góp đó được tính 

bằng tiền, nhưng cũng có thể bằng hiện vật hoặc bằng giá trị quyền sở hữu công nghiệp); 

về mệnh giá cổ phiếu và số cổ phiếu phát hành đối với mỗi công ty cổ phần; về quyền sở 

hữu một phần tài sản của công ty tương ứng với phần vốn góp vào công ty; về quyền 

được chia lợi nhuận hoặc về nghĩa vụ chịu lỗ tương ứng với phần vốn góp vào công ty; về 

yêu cầu công ty đổi các khoản nợ hoặc thanh toán các khoản nợ của công ty, thanh lý tài 

sản và thanh lý các hợp đồng mà công ty đã ký kết khi giải thể công ty; về các vấn đề 

khác liên quan đến việc thành lập, hoạt động, giải thể, sáp nhập, hợp nhất, chia, tách, 

chuyển đổi hình thức tổ chức của công ty. 
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b) Các tranh chấp giữa các thành viên của công ty với nhau là các tranh chấp giữa các 

thành viên của công ty về trị giá phần vốn góp vào công ty giữa các thành viên của công 

ty; về việc chuyển nhượng phần vốn góp vào công ty giữa các thành viên của công ty 

hoặc về việc chuyển nhượng phần vốn góp vào công ty của thành viên công ty đó cho 

người khác không phải là thành viên của công ty; về việc chuyển nhượng cổ phiếu không 

ghi tên và cổ phiếu có ghi tên; về mệnh giá cổ phiếu, số cổ phiếu phát hành và trái phiếu 

của công ty cổ phần hoặc về quyền sở hữu tài sản tương ứng với số cổ phiếu của thành 

viên công ty; về quyền được chia lợi nhuận hoặc về nghĩa vụ chịu lỗ, thanh toán nợ của 

công ty; về việc thanh lý tài sản, phân chia nợ giữa các thành viên của công ty trong 

trường hợp công ty bị giải thể, về các vấn đề khác giữa các thành viên của công ty liên 

quan đến việc thành lập, hoạt động, giải thể, sáp nhập, hợp nhất, chia, tách, chuyển đổi 

hình thức tổ chức của công ty. 

c) Khi thực hiện hướng dẫn tại điểm a và điểm b khoản 5 Điều này, nếu giữa công ty với 

các thành viên của công ty hoặc giữa các thành viên của công ty có tranh chấp với nhau, 

nhưng tranh chấp đó không liên quan đến việc thành lập, hoạt động, giải thể, sáp nhập, 

hợp nhất, chia, tách, chuyển đổi hình thức tổ chức của công ty mà chỉ liên quan đến các 

quan hệ khác như quan hệ lao động, quan hệ dân sự (ví dụ: Tranh chấp về bảo hiểm xã 

hội, về trợ cấp cho người lao động, về hợp đồng lao động, về hợp đồng vay, mượn tài 

sản,...) thì tranh chấp đó không phải là tranh chấp về kinh doanh, thương mại quy định tại 

khoản 3 Điều 29 của BLTTDS. Tùy từng trường hợp cụ thể để xác định đó là tranh chấp 

về dân sự hay tranh chấp về lao động. 

Điều 7. Về quy định tại khoản 3 Điều 33 của BLTTDS 

1. Đương sự ở nước ngoài bao gồm: 

a) Đương sự là người nước ngoài không định cư, làm ăn, học tập, công tác ở Việt Nam có 

mặt hoặc không có mặt tại Việt Nam vào thời điểm Tòa án thụ lý vụ việc dân sự; 

b) Đương sự là người Việt Nam định cư, làm ăn, học tập, công tác ở nước ngoài có mặt 

hoặc không có mặt tại Việt Nam vào thời điểm Tòa án thụ lý vụ việc dân sự; 

c) Đương sự là người nước ngoài định cư, làm ăn, học tập, công tác ở Việt Nam nhưng 

không có mặt tại Việt Nam vào thời điểm Tòa án thụ lý vụ việc dân sự; 

d) Đương sự là người Việt Nam định cư, làm ăn, học tập, công tác ở Việt Nam nhưng 

không có mặt tại Việt Nam vào thời điểm Tòa án thụ lý vụ việc dân sự; 

đ) Cơ quan, tổ chức không phân biệt là cơ quan, tổ chức nước ngoài hay cơ quan, tổ chức 

Việt Nam mà không có trụ sở, chi nhánh, văn phòng đại diện tại Việt Nam vào thời điểm 

Tòa án thụ lý vụ việc dân sự. 

2. Đối với yêu cầu huỷ việc kết hôn trái pháp luật, giải quyết việc ly hôn, các tranh chấp 

về quyền và nghĩa vụ của vợ chồng, cha, mẹ và con, về nhận cha, mẹ, con, nuôi con nuôi 

và giám hộ giữa công dân Việt Nam cư trú ở khu vực biên giới với công dân của nước 

láng giềng cùng cư trú ở khu vực biên giới với Việt Nam, thì theo quy định tại khoản 3 

Điều 102 của Luật Hôn nhân và Gia đình là thuộc thẩm quyền giải quyết của Tòa án nhân 

dân quận, huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh nơi cư trú của công dân Việt Nam. 

3. Tài sản ở nước ngoài 
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Tài sản ở nước ngoài là tài sản được xác định theo quy định của Bộ luật dân sự năm 2005 

ở ngoài biên giới lãnh thổ của nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam tại thời điểm 

Tòa án thụ lý vụ việc dân sự. 

4. Cần phải uỷ thác tư pháp cho cơ quan đại diện nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt 

Nam ở nước ngoài, cho Tòa án, Cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài. 

Cần phải uỷ thác tư pháp cho cơ quan đại diện nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam 

ở nước ngoài, cho Tòa án, Cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài là trường hợp trong 

quá trình giải quyết vụ việc dân sự cần phải tiến hành một hoặc một số hoạt động tố tụng 

dân sự ở nước ngoài mà Tòa án Việt Nam không thể thực hiện được, cần phải yêu cầu cơ 

quan đại diện nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam ở nước ngoài thực hiện hoặc đề 

nghị Tòa án, Cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài thực hiện theo quy định của điều 

ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên hoặc theo nguyên tắc có đi có lại. 

5. Không thay đổi thẩm quyền giải quyết của Tòa án 

a) Đối với vụ việc dân sự không thuộc một trong các trường hợp được quy định tại khoản 

3 Điều 33 của BLTTDS; được hướng dẫn tại các khoản 1, 2, 3 và 4 Điều này và được Tòa 

án nhân dân cấp huyện thụ lý giải quyết đúng thẩm quyền, nếu trong quá trình giải quyết 

mới có sự thay đổi, như có đương sự hoặc tài sản ở nước ngoài hoặc cần phải uỷ thác tư 

pháp cho cơ quan đại diện nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam ở nước ngoài, cho 

Tòa án, Cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài, thì theo quy định tại Điều 412 của 

BLTTDS, Tòa án nhân dân cấp huyện đã thụ lý tiếp tục giải quyết vụ việc dân sự đó. 

b) Đối với vụ việc dân sự thuộc một trong các trường hợp được quy định tại khoản 3 Điều 

33 của BLTTDS và được hướng dẫn tại các khoản 1, 2, 3 và 4 Điều này và được Tòa án 

nhân dân cấp tỉnh thụ lý giải quyết đúng thẩm quyền, nếu trong quá trình giải quyết có sự 

thay đổi không còn đương sự, tài sản ở nước ngoài và không cần phải uỷ thác tư pháp cho 

cơ quan đại diện nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam ở nước ngoài, cho Tòa án, 

Cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài, thì theo quy định tại Điều 412 của BLTTDS, Tòa 

án nhân dân cấp tỉnh đã thụ lý tiếp tục giải quyết vụ việc dân sự đó. 

Điều 8. Về quy định tại Điều 35 của BLTTDS 

1. Về nguyên tắc chung thẩm quyền giải quyết vụ án dân sự của Tòa án theo lãnh thổ 

được xác định theo quy định tại điểm a khoản 1 Điều 35 của BLTTDS. 

2. Trường hợp đương sự tự thỏa thuận với nhau bằng văn bản thì có quyền yêu cầu Tòa án 

nơi cư trú, làm việc của nguyên đơn, nếu nguyên đơn là cá nhân hoặc nơi có trụ sở của 

nguyên đơn, nếu nguyên đơn là cơ quan, tổ chức giải quyết. Việc thỏa thuận đó không 

được trái với quy định tại Điều 33 và Điều 34 của BLTTDS. 

Ví dụ: Trong vụ án, nguyên đơn A cư trú tại huyện M của tỉnh N và bị đơn B cư trú tại 

huyện X của tỉnh Y. Theo nguyên tắc Tòa án huyện X tỉnh Y nơi bị đơn B cư trú có thẩm 

quyền. Nếu các bên thỏa thuận Tòa án nơi nguyên đơn A cư trú thì phải bảo đảm thẩm 

quyền của cấp Tòa án. Nếu vụ án thuộc thẩm quyền Tòa án cấp huyện thì thỏa thuận chỉ 

được chấp nhận khi các đương sự thỏa thuận Tòa án huyện M của tỉnh N giải quyết. Nếu 

các đương sự thỏa thuận Tòa án tỉnh N giải quyết thì thỏa thuận đó không được chấp 

nhận. 
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3. Đối với tranh chấp về bất động sản quy định tại điểm c khoản 1 Điều 35 của BLTTDS 

thì chỉ có Tòa án nơi có bất động sản mới có thẩm quyền giải quyết. 

4. Trong vụ án về hôn nhân và gia đình, thừa kế tài sản,... 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 35 của BLTTDS. 

5. Việc xác định nơi cư trú, làm việc, nơi có trụ sở quy định tại Điều 35 của BLTTDS 

được xác định tại thời điểm nộp đơn khởi kiện, đơn yêu cầu Tòa án giải quyết vụ việc dân 

sự. 

Điều 9. Về quy định tại Điều 36 của BLTTDS 

1. Khi xem xét yêu cầu của nguyên đơn lựa chọn Tòa án giải quyết vụ việc dân sự, thì 

ngoài việc phải thực hiện đúng quy định tại Điều 33 và Điều 34 của BLTTDS về thẩm 

quyền của các cấp Tòa án, cần phân biệt như sau: 

a) Đối với trường hợp mà Điều 36 của BLTTDS quy định yêu cầu lựa chọn Tòa án giải 

quyết vụ việc dân sự phải có điều kiện, thì Tòa án chỉ chấp nhận yêu cầu khi điều kiện đó 

xảy ra. 

Ví dụ: Điểm a khoản 1 Điều 36 của BLTTDS quy định: “Nếu không biết nơi cư trú, làm 

việc, trụ sở của bị đơn thì nguyên đơn có thể yêu cầu Tòa án nơi bị đơn cư trú, làm việc, 

có trụ sở cuối cùng hoặc nơi bị đơn có tài sản giải quyết”. Như vậy, chỉ trong trường hợp 

không biết nơi cư trú, làm việc, trụ sở của bị đơn, thì nguyên đơn mới có thể yêu cầu Tòa 

án nơi bị đơn cư trú, làm việc, có trụ sở cuối cùng hoặc nơi bị đơn có tài sản giải quyết. 

b) Đối với trường hợp mà Điều 36 của BLTTDS quy định yêu cầu lựa chọn Tòa án giải 

quyết vụ việc dân sự không cần bất cứ điều kiện nào, thì Tòa án chấp nhận yêu cầu đó. 

Ví dụ: Điểm d khoản 1 Điều 36 của BLTTDS quy định: “Nếu tranh chấp về bồi thường 

thiệt hại ngoài hợp đồng thì nguyên đơn có thể yêu cầu Tòa án nơi mình cư trú, làm việc, 

có trụ sở hoặc nơi xảy ra việc gây thiệt hại giải quyết”. Như vậy, trong trường hợp này 

việc yêu cầu lựa chọn Tòa án giải quyết tranh chấp dân sự không đòi hỏi phải có bất kỳ 

điều kiện nào, nên nguyên đơn có thể yêu cầu Tòa án nơi mình cư trú, làm việc, có trụ sở 

hoặc nơi xảy ra việc gây thiệt hại giải quyết và Tòa án chấp nhận yêu cầu đó. 

2. Trong trường hợp nguyên đơn, người yêu cầu được quyền lựa chọn nhiều Tòa án có 

thẩm quyền giải quyết vụ việc dân sự (ví dụ: Tòa án nơi bị đơn cư trú, làm việc, có trụ sở 

cuối cùng hoặc nơi bị đơn có tài sản quy định tại điểm a khoản 1 Điều 36 của BLTTDS), 

thì khi nhận đơn khởi kiện, đơn yêu cầu, Tòa án phải giải thích cho họ biết là chỉ có một 

Tòa án trong các Tòa án được Điều luật quy định mới có thẩm quyền giải quyết vụ việc 

dân sự để họ lựa chọn. Cho nên người khởi kiện, người yêu cầu phải cam kết trong đơn 

khởi kiện hoặc trong đơn yêu cầu là không khởi kiện hoặc không yêu cầu tại các Tòa án 

khác. 

Trong trường hợp người khởi kiện, người yêu cầu nộp đơn khởi kiện, nộp đơn yêu cầu tại 

nhiều Tòa án khác nhau được Điều luật quy định, thì Tòa án đã thụ lý đầu tiên theo thời 

gian có thẩm quyền giải quyết vụ việc dân sự. Các Tòa án khác, nếu chưa thụ lý thì căn cứ 

vào điểm đ khoản 1 Điều 168 của BLTTDS trả lại đơn khởi kiện, đơn yêu cầu; nếu đã thụ 

lý thì căn cứ vào điểm đ khoản 1 Điều 168 và điểm i khoản 1 Điều 192 của BLTTDS ra 
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quyết định đình chỉ giải quyết vụ việc dân sự, xoá tên vụ việc dân sự đó trong sổ thụ lý và 

trả lại đơn khởi kiện, đơn yêu cầu cùng tài liệu, chứng cứ kèm theo cho đương sự. 

Nếu đương sự đã nộp tiền tạm ứng án phí, thì Tòa án căn cứ vào khoản 3 Điều 193 của 

BLTTDS trả lại tiền tạm ứng án phí cho người đã nộp. 

Điều 10. Về quy định tại khoản 1 Điều 37 của BLTTDS 

Khi xét thấy vụ việc dân sự đã được thụ lý không thuộc thẩm quyền giải quyết của mình mà 

thuộc thẩm quyền giải quyết của Tòa án nhân dân địa phương khác cùng cấp hoặc khác cấp, 

thì Tòa án đã thụ lý vụ việc dân sự ra quyết định chuyển hồ sơ vụ việc dân sự cho Tòa án có 

thẩm quyền và xoá sổ thụ lý. Trong trường hợp đương sự đã nộp tiền tạm ứng án phí, thì 

Tòa án chuyển hồ sơ vụ việc dân sự không phải trả lại tiền tạm ứng án phí cho đương sự mà 

tiền tạm ứng án phí đã nộp được xử lý khi Tòa án có thẩm quyền giải quyết vụ việc dân sự. 

Quyết định chuyển hồ sơ vụ việc dân sự do Thẩm phán được phân công giải quyết vụ việc 

dân sự ký tên và đóng dấu của Tòa án. Quyết định này phải được gửi ngay cho Viện kiểm 

sát cùng cấp, đương sự, cá nhân, cơ quan, tổ chức có liên quan. Tòa án có thẩm quyền sau 

khi nhận được quyết định chuyển vụ việc dân sự và hồ sơ vụ việc dân sự phải vào sổ thụ lý 

và tiếp tục giải quyết vụ việc đó theo quy định chung. 

Điều 11. Quyết định của Tòa án trong một số trường hợp cụ thể 

1. Trường hợp có tranh chấp và có đơn khởi kiện yêu cầu Tòa án giải quyết, nếu sau khi 

Tòa án thụ lý vụ án và trong thời hạn chuẩn bị xét xử sơ thẩm các đương sự tự thoả thuận 

được với nhau về việc giải quyết toàn bộ vụ án, thì Tòa án phải lập biên bản về sự thoả 

thuận đó và ra quyết định công nhận sự thoả thuận của các đương sự theo quy định tại 

Điều 187 của BLTTDS. 

2. Trường hợp các bên yêu cầu công nhận thuận tình ly hôn, nuôi con, chia tài sản khi ly 

hôn; yêu cầu công nhận sự thoả thuận về thay đổi người trực tiếp nuôi con sau khi ly hôn 

theo quy định tại khoản 2 và khoản 3 Điều 28 của BLTTDS, nhưng sau khi Tòa án thụ lý 

và trong quá trình giải quyết việc dân sự các bên có sự thay đổi về thoả thuận, thì cần 

phân biệt như sau: 

a) Nếu các bên thay đổi sự thoả thuận (một phần hoặc toàn bộ) bằng một thoả thuận mới 

thì Tòa án tiếp tục giải quyết việc dân sự theo thủ tục chung; 

b) Nếu một hoặc các bên thay đổi sự thoả thuận (một phần hoặc toàn bộ), nhưng không 

thoả thuận được về vấn đề đã được thoả thuận trước đó và có tranh chấp, thì được coi như 

đương sự rút đơn yêu cầu. Tòa án căn cứ vào Điều 311 và điểm c khoản 1 Điều 192 của 

BLTTDS ra quyết định đình chỉ giải quyết việc dân sự. Trong trường hợp này Tòa án cần 

giải thích cho đương sự biết nếu họ vẫn có yêu cầu Tòa án giải quyết, thì phải khởi kiện 

vụ án dân sự theo thủ tục chung. 

Điều 12. Về quy định tại Điều 43 của BLTTDS 

“Thư ký Tòa án” quy định tại Điều 43 của BLTTDS là người tiến hành tố tụng bao gồm 

những người được xếp ngạch công chức “Thư ký Tòa án” và những người được xếp 

ngạch công chức “Chuyên viên pháp lý”, “Thẩm tra viên” được Chánh án Tòa án phân 

công tiến hành tố tụng đối với vụ việc dân sự và thực hiện các nhiệm vụ, quyền hạn quy 

định tại Điều 43 của BLTTDS. 
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Điều 13. Về quy định tại Điều 46 của BLTTDS 

1. Theo quy định tại khoản 1 Điều 46 của BLTTDS thì người tiến hành tố tụng phải từ 

chối tiến hành tố tụng hoặc bị thay đổi, nếu họ là người thân thích của đương sự (bao gồm 

nguyên đơn, bị đơn, người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan) trong vụ án dân sự. 

2. Người thân thích của đương sự là người có quan hệ sau đây với đương sự: 

a) Là vợ, chồng, cha đẻ, mẹ đẻ, cha nuôi, mẹ nuôi, con đẻ, con nuôi của đương sự; 

b) Là ông nội, bà nội, ông ngoại, bà ngoại, anh ruột, chị ruột, em ruột của đương sự; 

c) Là bác ruột, chú ruột, cậu ruột, cô ruột, dì ruột của đương sự; 

d) Là cháu ruột của đương sự, mà đương sự là ông nội, bà nội, ông ngoại, bà ngoại, bác 

ruột, chú ruột, cậu ruột, cô ruột, dì ruột. 

3. Có căn cứ rõ ràng để cho rằng họ có thể không vô tư trong khi làm nhiệm vụ là ngoài 

các trường hợp được quy định tại khoản 1, khoản 2 Điều 46 của BLTTDS thì trong các 

trường hợp khác (như trong quan hệ tình cảm, quan hệ thông gia, quan hệ công tác, quan 

hệ kinh tế,...) có căn cứ rõ ràng để có thể khẳng định là Thẩm phán, Hội thẩm nhân dân, 

Kiểm sát viên, Thư ký Tòa án không vô tư trong khi làm nhiệm vụ. Ví dụ: Hội thẩm nhân 

dân là anh em kết nghĩa của nguyên đơn; Thẩm phán là con rể của bị đơn; người có quyền 

lợi, nghĩa vụ liên quan là Thủ trưởng cơ quan nơi vợ của Thẩm phán làm việc,... mà có 

căn cứ rõ ràng chứng minh là trong cuộc sống giữa họ có mối quan hệ tình cảm thân thiết 

với nhau, có mối quan hệ về kinh tế,... 

Cũng được coi là có căn cứ rõ ràng để cho rằng họ có thể không vô tư trong khi làm 

nhiệm vụ nếu trong cùng một phiên toà xét xử vụ án dân sự Kiểm sát viên, Thẩm phán, 

Hội thẩm nhân dân và Thư ký Tòa án là người thân thích với nhau hoặc nếu Thẩm phán, 

Hội thẩm nhân dân, Kiểm sát viên được phân công xét xử phúc thẩm vụ án dân sự có 

người thân thích là Thẩm phán, Hội thẩm nhân dân, Kiểm sát viên đã tham gia xét xử sơ 

thẩm, phúc thẩm vụ án đó. 

Điều 14. Về quy định tại khoản 2 và khoản 3 Điều 47 của BLTTDS 

1. Theo quy định tại khoản 2 Điều 47 của BLTTDS, thì Thẩm phán, Hội thẩm nhân dân 

phải từ chối tiến hành tố tụng hoặc bị thay đổi nếu họ cùng trong một Hội đồng xét xử và 

là người thân thích với nhau. Tuy nhiên, khi có hai người trong Hội đồng xét xử thân 

thích với nhau, thì chỉ có một người phải từ chối hoặc bị thay đổi. Việc thay đổi ai trước 

khi mở phiên toà do Chánh án Tòa án quyết định, tại phiên toà do Hội đồng xét xử quyết 

định. Việc xác định Thẩm phán, Hội thẩm nhân dân trong cùng một Hội đồng xét xử là 

người thân thích với nhau được thực hiện tương tự theo hướng dẫn tại khoản 2 Điều 13 

của Nghị quyết này. 

2. Theo quy định tại khoản 3 Điều 47 của BLTTDS, thì Thẩm phán, Hội thẩm nhân dân 

phải từ chối tiến hành tố tụng hoặc bị thay đổi nếu họ “Đã tham gia xét xử sơ thẩm, phúc 

thẩm,… trong vụ án đó”. Đã tham gia xét xử sơ thẩm, phúc thẩm,... trong vụ án đó là đã 

tham gia giải quyết vụ án và đã ra bản án sơ thẩm, bản án phúc thẩm hoặc quyết định 

công nhận sự thoả thuận của các đương sự, quyết định đình chỉ giải quyết vụ án. 

Điều 15. Về quy định tại khoản 2 Điều 51 của BLTTDS 
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1. Tại phiên toà người yêu cầu thay đổi người tiến hành tố tụng phải trình bày rõ lý do và 

căn cứ của việc yêu cầu thay đổi người tiến hành tố tụng. 

Hội đồng xét xử nghe người bị yêu cầu thay đổi trình bày ý kiến của họ về yêu cầu thay 

đổi người tiến hành tố tụng. 

Yêu cầu thay đổi người tiến hành tố tụng và lời trình bày của người có yêu cầu, của người 

bị yêu cầu thay đổi phải được ghi đầy đủ vào biên bản phiên toà. Hội đồng xét xử thảo luận 

tại phòng nghị án và căn cứ vào quy định tại các điều 46, 47, 48 và 49 của BLTTDS và 

hướng dẫn tại Điều 13 và Điều 14 của Nghị quyết này quyết định theo đa số thay đổi hoặc 

không thay đổi người tiến hành tố tụng. 

Trường hợp quyết định thay đổi người tiến hành tố tụng, thì trong quyết định phải ghi rõ 

việc hoãn phiên toà và đề nghị người có thẩm quyền cử người khác thay thế người tiến 

hành tố tụng đã bị thay đổi trong thời hạn ba ngày, kể từ ngày nhận được quyết định và 

thời hạn hoãn phiên toà. 

2. Quyết định thay đổi hoặc không thay đổi người tiến hành tố tụng phải được Hội đồng 

xét xử công bố công khai tại phiên toà. Quyết định thay đổi người tiến hành tố tụng phải 

được gửi ngay cho những người có thẩm quyền quy định tại khoản 2 Điều 51 của 

BLTTDS. 

Điều 16. Về quy định tại khoản 3 Điều 57 của BLTTDS 

Theo quy định tại khoản 3 Điều 57 của BLTTDS thì: “Đương sự là người từ đủ mười tám 

tuổi trở lên có đầy đủ năng lực hành vi tố tụng dân sự, trừ người mất năng lực hành vi dân 

sự, người bị hạn chế năng lực hành vi dân sự hoặc pháp luật có quy định khác”. Như vậy, 

ngoài việc trừ người mất năng lực hành vi dân sự, người bị hạn chế năng lực hành vi dân 

sự, nếu trong trường hợp pháp luật có quy định khác, thì người chưa đủ mười tám tuổi 

vẫn có thể có đầy đủ năng lực hành vi tố tụng dân sự hoặc ngược lại người từ đủ mười 

tám tuổi trở lên vẫn có thể không có đầy đủ năng lực hành vi tố tụng dân sự. Do đó, để 

xác định đúng năng lực hành vi tố tụng dân sự của một người cụ thể, ngoài quy định của 

BLTTDS Tòa án phải xem xét có văn bản quy phạm pháp luật nào quy định khác về năng 

lực hành vi tố tụng dân sự hay không. 

Ví dụ 1: Về trường hợp người chưa đủ mười tám tuổi nhưng có đầy đủ năng lực hành vi 

tố tụng dân sự. Theo quy định tại Điều 9 của Luật Hôn nhân và Gia đình, thì nữ từ mười 

tám tuổi trở lên được kết hôn và theo hướng dẫn tại điểm a mục 1 Nghị quyết số 

02/2000/NQ-HĐTP ngày 23-12-2000 của Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao 

hướng dẫn áp dụng một số quy định của Luật Hôn nhân và Gia đình, thì nữ đã bước 

sang tuổi mười tám mà kết hôn là không vi phạm điều kiện về tuổi kết hôn; do đó, khi 

có yêu cầu Tòa án giải quyết các vụ việc về hôn nhân và gia đình thì họ có quyền tự 

mình tham gia tố tụng dân sự. 

Ví dụ 2: Về trường hợp người từ đủ mười tám tuổi trở lên nhưng không có đầy đủ năng 

lực hành vi tố tụng dân sự. Theo quy định tại Điều 41 của Luật Hôn nhân và Gia đình, thì 

cha, mẹ có thể bị Tòa án ra quyết định không cho trông nom, chăm sóc, giáo dục con, 

quản lý tài sản riêng của con hoặc đại diện theo pháp luật của con; do đó, trong thời hạn 

bị Tòa án cấm làm người đại diện theo pháp luật của con, thì cha mẹ không được tham gia 

tố tụng dân sự với tư cách là người đại diện theo pháp luật cho con trong vụ việc dân sự. 
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Điều 17. Về quy định tại điểm đ khoản 2 Điều 58 của BLTTDS 

1. Đương sự chỉ được yêu cầu ghi chép, sao chụp tài liệu, chứng cứ có trong hồ sơ vụ 

án trước khi Tòa án mở phiên toà xét xử vụ án. Khi có yêu cầu ghi chép, sao chụp tài 

liệu, chứng cứ, thì họ phải làm đơn gửi Tòa án có thẩm quyền. Nếu họ trực tiếp đến 

Tòa án trình bày yêu cầu được ghi chép, sao chụp tài liệu, chứng cứ, thì họ cũng phải 

thể hiện bằng văn bản nộp cho Tòa án. Nếu đương sự là người không biết chữ, thì Tòa 

án lập biên bản ghi rõ yêu cầu của họ. Biên bản phải được đọc lại cho người có yêu 

cầu nghe, ký tên hoặc điểm chỉ xác nhận. 

Đơn hoặc văn bản yêu cầu phải ghi cụ thể các tên tài liệu, chứng cứ mà mình cần ghi 

chép, sao chụp. 

2. Trên cơ sở đề nghị của đương sự, Tòa án tạo điều kiện cho họ được ghi chép, sao chụp 

tài liệu, chứng cứ mà họ có yêu cầu. Tuy nhiên, theo quy định về chế độ bảo quản hồ sơ 

vụ án, về trách nhiệm của cán bộ, công chức của các cơ quan tiến hành tố tụng trong việc 

bảo quản hồ sơ vụ án, thì Tòa án yêu cầu đương sự thực hiện quyền ghi chép, sao chụp 

các tài liệu, chứng cứ trong hồ sơ vụ án như sau: 

a) Tòa án cung cấp cho đương sự những tài liệu, chứng cứ cần ghi chép, sao chụp theo 

yêu cầu của họ, để họ thực hiện việc ghi chép, sao chụp bằng máy ảnh hoặc phương tiện 

kỹ thuật khác của họ. Các tài liệu chứng cứ đó phải liên quan đến vụ án, không liên quan 

đến bí mật nhà nước, bí mật nghề nghiệp, bí mật kinh doanh, bí mật đời tư. Nếu không 

cung cấp tài liệu nào theo đề nghị của đương sự thì cần nêu rõ lý do. 

b) Trong trường hợp đương sự không có máy ảnh hoặc phương tiện kỹ thuật khác để tự 

mình thực hiện việc sao chụp và nhờ Tòa án sao chụp giúp, thì tuỳ theo các điều kiện cụ 

thể, lực lượng cán bộ của Tòa án mà có thể sao chụp giúp được thì đương sự phải trả chi 

phí sao chụp theo quy định chung. Việc sao chụp có thể được thực hiện ngay hoặc có thể 

trong một thời hạn hợp lý do Tòa án ấn định. 

c) Việc ghi chép, sao chụp phải được thực hiện tại trụ sở của Tòa án dưới sự giám sát của 

cán bộ Tòa án và phải tuân thủ các quy định của pháp luật về bảo vệ bí mật nhà nước, bí 

mật nghề nghiệp, bí mật kinh doanh, bí mật đời tư. 

Điều 18. Về quy định tại Điều 63 của BLTTDS 

1. Tuỳ từng trường hợp cụ thể mà người được đương sự nhờ làm người bảo vệ quyền và 

lợi ích hợp pháp của đương sự phải xuất trình cho Tòa án các giấy tờ, tài liệu sau đây: 

a) Đối với Luật sư thì phải xuất trình cho Tòa án giấy giới thiệu của Văn phòng Luật sư 

nơi họ là thành viên hoặc có hợp đồng làm việc cử họ tham gia tố tụng tại Tòa án và thẻ 

Luật sư; 

b) Đối với Trợ giúp viên pháp lý, người tham gia trợ giúp pháp lý thì phải xuất trình cho 

Tòa án giấy giới thiệu của Tổ chức thực hiện trợ giúp pháp lý cử họ tham gia tố tụng và 

thẻ Trợ giúp viên pháp lý hoặc thẻ cộng tác viên trợ giúp pháp lý.  

c) Đối với người khác thì phải xuất trình cho Tòa án văn bản có nội dung thể hiện ý chí 

của đương sự nhờ bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho đương sự; văn bản của Uỷ ban 

nhân dân xã, phường, thị trấn nơi họ cư trú hoặc của cơ quan, tổ chức nơi họ làm việc xác 
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nhận họ không có tiền án, không đang bị khởi tố về hình sự, không thuộc trường hợp đang 

bị áp dụng biện pháp xử lý hành chính, không phải là cán bộ, công chức trong các ngành 

Tòa án, Kiểm sát, Công an; một trong các loại giấy tờ tuỳ thân (như chứng minh thư nhân 

dân, hộ chiếu, sổ hộ khẩu,...). 

2. Trong thời hạn ba ngày làm việc, kể từ ngày nhận được đầy đủ giấy tờ, tài liệu, Thẩm 

phán được phân công giải quyết vụ án phải xem xét giải quyết. Nếu họ có đầy đủ các điều 

kiện, thì cấp giấy chứng nhận người bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của đương sự để họ 

tham gia tố tụng. Nếu họ không có đầy đủ các điều kiện thì không chấp nhận và thông báo 

bằng văn bản cho đương sự và người bị từ chối biết trong đó cần nói rõ lý do của việc 

không chấp nhận. 

3. Trong quá trình giải quyết vụ án, nếu người bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của 

đương sự có một trong các hành vi quy định tại Điều 385 của BLTTDS, thì Thẩm phán 

được phân công giải quyết vụ án lập biên bản về việc vi phạm của người bảo vệ quyền 

và lợi ích hợp pháp của đương sự. Biên bản phải có chữ ký của người tiến hành lập biên 

bản, người vi phạm, người làm chứng. Nếu người vi phạm từ chối ký vào biên bản, thì 

Thẩm phán phải ghi rõ vào biên bản việc từ chối đó. Trong trường hợp xét thấy việc để 

người vi phạm đó tiếp tục tham gia tố tụng với tư cách là người bảo vệ quyền và lợi ích 

hợp pháp của đương sự là không khách quan cho việc giải quyết vụ án, thì Tòa án không 

chấp nhận người vi phạm đó tiếp tục tham gia tố tụng với tư cách là người bảo vệ quyền 

và lợi ích hợp pháp của đương sự, đồng thời thông báo bằng văn bản cho đương sự và 

người đó biết. 

4. Tại phiên toà đương sự mới nhờ người bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của đương sự, 

thì Hội đồng xét xử chấp nhận, nếu người được đương sự nhờ làm người bảo vệ quyền và 

lợi ích hợp pháp của đương sự đáp ứng các điều kiện được hướng dẫn tại khoản 1 Điều 

này và việc chấp nhận đó không gây cản trở cho Hội đồng xét xử tiếp tục xét xử vụ án. 

Hội đồng xét xử không chấp nhận đề nghị của đương sự hoãn phiên toà để đương sự nhờ 

người bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của đương sự. 

Điều 19. Về quy định tại khoản 2 Điều 64 của BLTTDS 

Về quy định người bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của đương sự được ghi chép, sao 

chụp những tài liệu cần thiết có trong hồ sơ vụ án để thực hiện việc bảo vệ quyền và lợi 

ích hợp pháp của đương sự, được thực hiện tương tự như hướng dẫn tại Điều 17 của Nghị 

quyết này. 

Điều 20. Về quy định tại các khoản 3, 8 và 9 Điều 66 của BLTTDS 

1. Về khoản 3 Điều 66 của BLTTDS 

a) Liên quan đến bí mật nhà nước là liên quan đến những vấn đề (thông tin, tin tức, nội 

dung,...) trong các văn bản quy phạm pháp luật của các cơ quan nhà nước có thẩm quyền 

được pháp luật quy định là có các mức độ: “Tuyệt mật”, “Tối mật” hoặc “Mật”. 

b) Liên quan đến bí mật nghề nghiệp, bí mật kinh doanh, bí mật đời tư là liên quan đến bí 

mật nghề nghiệp, bí mật kinh doanh, bí mật đời tư được pháp luật bảo vệ của chính người 

làm chứng. 
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c) Có ảnh hưởng xấu, bất lợi cho đương sự trong vụ án là người có quan hệ thân thích với 

người làm chứng. 

c1) Việc xác định người thân thích của người làm chứng được thực hiện tương tự như 

hướng dẫn tại khoản 2 Điều 13 của Nghị quyết này; 

c2) Ảnh hưởng xấu cho đương sự là trường hợp nếu người làm chứng khai ra những điều 

mình biết thì ảnh hưởng xấu đến hạnh phúc, danh dự, nhân phẩm, uy tín hoặc ảnh hưởng 

xấu khác trong cuộc sống, công tác, sản xuất, kinh doanh của đương sự là người có quan 

hệ thân thích với người làm chứng; 

d) Nếu người làm chứng từ chối khai báo vì các lý do được hướng dẫn tại các điểm a, b 

và c khoản 1 Điều này, thì Thẩm phán phải giải thích cho họ biết nếu việc từ chối khai 

báo không có căn cứ, thì họ phải chịu trách nhiệm theo quy định của pháp luật. 

2. Về khoản 8 Điều 66 của BLTTDS 

a) Hội đồng xét xử chỉ có thể ra quyết định dẫn giải người làm chứng đến phiên toà khi có 

đầy đủ các điều kiện sau đây: 

a1) Người làm chứng đã được triệu tập hợp lệ; 

a2) Người làm chứng không đến phiên toà mà không có lý do chính đáng; 

a3) Việc vắng mặt của người làm chứng tại phiên toà gây trở ngại cho việc xét xử vụ án; 

a4) Việc dẫn giải người làm chứng đến phiên toà có thể thực hiện được trước khi Hội 

đồng xét xử vào Phòng nghị án để nghị án. 

b) Quyết định dẫn giải người làm chứng phải được giao ngay cho lực lượng Cảnh sát bảo 

vệ và hỗ trợ tư pháp thuộc Công an nhân dân có thẩm quyền để thực hiện theo quy định 

tại Thông tư số 15/2003/TT-BCA (V19) ngày 10-9-2003 của Bộ Công an hướng dẫn hoạt 

động hỗ trợ tư pháp của lực lượng Cảnh sát bảo vệ và hỗ trợ tư pháp thuộc Công an nhân 

dân. 

3. Về khoản 9 Điều 66 của BLTTDS 

Trong giai đoạn chuẩn bị xét xử và tại phiên toà xét xử vụ án, Thẩm phán hoặc Hội đồng 

xét xử yêu cầu người làm chứng phải cam đoan trước Tòa án về việc thực hiện quyền, 

nghĩa vụ của họ, trừ người làm chứng là người chưa thành niên. Lời cam đoan của người 

làm chứng phải có các nội dung sau: 

a) Cam đoan đã được Tòa án giải thích rõ về quyền, nghĩa vụ của người làm chứng; 

b) Cam đoan khai báo trung thực trước Tòa án; 

c) Cam đoan chịu hoàn toàn trách nhiệm trước pháp luật về lời khai của mình. 

Trong giai đoạn chuẩn bị xét xử, lời cam đoan của người làm chứng được ghi vào biên 

bản lấy lời khai của người làm chứng. Tại phiên toà, lời cam đoan của người làm chứng 

được ghi vào biên bản phiên toà. 

Điều 21. Về quy định tại Điều 73 của BLTTDS 

Theo quy định tại khoản 2 Điều 73 của BLTTDS, thì cơ quan, tổ chức khởi kiện để 

bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của người khác cũng là đại diện theo pháp luật trong 
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tố tụng dân sự của người được bảo vệ. Trong trường hợp này cơ quan, tổ chức khởi 

kiện tham gia tố tụng được thực hiện thông qua người đại diện theo pháp luật hoặc 

người đại diện theo uỷ quyền của cơ quan, tổ chức đó. 

Điều 22. Về quy định tại Điều 75 của BLTTDS 

1. Theo quy định tại điểm b khoản 1 Điều 75 của BLTTDS người đang là người đại 

diện theo pháp luật trong tố tụng dân sự cho một đương sự, thì không được làm người 

đại diện theo pháp luật cho một đương sự khác trong cùng một vụ án mà quyền và lợi 

ích hợp pháp của các đương sự đó đối lập với nhau. Trong trường hợp này họ chỉ được 

làm người đại diện theo pháp luật cho đương sự mà chính họ đang là người đại diện 

theo pháp luật của đương sự đó trong vụ án. 

Ví dụ: Anh B đang là người đại diện theo pháp luật cho người vợ bị mất năng lực hành vi 

dân sự, thì không được làm người đại diện theo pháp luật cho người em ruột của mình là 

người chưa thành niên trong cùng một vụ án, nếu quyền và lợi ích hợp pháp của người vợ 

và người em đối lập nhau. Trong trường hợp này anh B chỉ có thể là người đại diện theo 

pháp luật của người vợ trong tố tụng dân sự. 

2. Theo quy định tại khoản 3 Điều 75 của BLTTDS, thì cán bộ, công chức trong ngành 

Tòa án, Kiểm sát, Công an chỉ được làm người đại diện trong tố tụng dân sự khi thuộc 

một trong các trường hợp sau đây: 

a) Khi họ là người đại diện theo pháp luật cho cơ quan của họ hoặc là người đại diện được 

cơ quan của họ uỷ quyền; 

b) Khi họ là người đại diện theo pháp luật của đương sự (không phải là cơ quan của họ) 

trong vụ án. 

Điều 23. Về thời hiệu khởi kiện quy định tại khoản 3 Điều 159 của BLTTDS 

1. Đối với tranh chấp dân sự mà văn bản quy phạm pháp luật có quy định về thời hiệu 

khởi kiện thì áp dụng thời hiệu khởi kiện được quy định trong văn bản quy phạm pháp 

luật đó. 

Ví dụ 1: Đối với tranh chấp về hợp đồng kinh doanh bảo hiểm thì theo quy định tại Điều 

30 của Luật Kinh doanh bảo hiểm, thời hiệu khởi kiện về hợp đồng bảo hiểm là ba năm, 

kể từ thời điểm phát sinh tranh chấp; 

Ví dụ 2: Đối với các tranh chấp lao động cá nhân thì theo quy định tại khoản 2 Điều 202 

của Bộ luật lao động, thời hiệu khởi kiện về tranh chấp lao động cá nhân là 01 năm kể từ 

ngày phát hiện ra hành vi mà mỗi bên tranh chấp cho rằng quyền, lợi ích hợp pháp của 

mình bị vi phạm 

Ví dụ 3: Đối với tranh chấp về chia di sản thừa kế, xác nhận quyền thừa kế của mình hoặc 

bác bỏ quyền thừa kế của người khác thì theo quy định tại Điều 645 của Bộ luật dân sự 

năm 2005 thì thời hiệu khởi kiện là mười năm, kể từ thời điểm mở thừa kế. 

2. Đối với các tranh chấp dân sự sau đây thì không áp dụng thời hiệu khởi kiện: 

a) Tranh chấp về quyền sở hữu tài sản là tranh chấp ai có quyền chiếm hữu, sử dụng, định 

đoạt tài sản đó; 
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Ví dụ: Tranh chấp ai có quyền sở hữu nhà ở; nếu có khởi kiện thì Tòa án thụ lý vụ án; 

việc chấp nhận hay không phải căn cứ vào các quy định của pháp luật. 

b) Tranh chấp về đòi lại tài sản do người khác quản lý, chiếm hữu là tranh chấp về tài sản 

thuộc quyền sở hữu, quyền sử dụng hợp pháp của mình nhưng do người khác quản lý, 

chiếm hữu tài sản đó; 

Ví dụ: Ngôi nhà thuộc quyền sở hữu của A nhưng do B đang quản lý; A có tài liệu 

chứng minh ngôi nhà thuộc quyền sở hữu của A và khởi kiện đòi nhà thì Tòa án thụ lý; 

việc chấp nhận hay không phải căn cứ vào các quy định của pháp luật. 

c) Tranh chấp về quyền sử dụng đất theo quy định của pháp luật về đất đai là tranh chấp 

ai có quyền sử dụng đất đó. 

3. Đối với tranh chấp dân sự phát sinh từ giao dịch dân sự (hợp đồng vay tài sản, hợp đồng 

gửi giữ tài sản, thuê tài sản, thuê khoán tài sản, hợp đồng gia công, hợp đồng vận chuyển, 

hợp đồng chuyển quyền sử dụng đất, hợp đồng thuê quyền sử dụng đất, hợp đồng thuê lại 

quyền sử dụng đất), thì giải quyết như sau: 

a) Đối với tranh chấp phát sinh từ giao dịch dân sự thì áp dụng thời hiệu quy định trong 

văn bản quy phạm pháp luật tương ứng đối với loại giao dịch đó. 

Ví dụ: Tranh chấp về hợp đồng thuê nhà thì thời hiệu khởi kiện đối với hợp đồng cho 

thuê tài sản được xác định theo quy định tại Điều 427 của Bộ luật dân sự năm 2005 thì 

thời hiệu khởi kiện là 02 năm. 

b) Đối với tranh chấp về quyền sở hữu tài sản, về đòi lại tài sản, đòi lại quyền sử dụng đất 

do người khác quản lý, chiếm hữu thông qua giao dịch dân sự thì không áp dụng thời hiệu 

khởi kiện. 

Ví dụ 1: Ngày 01-01-2008, A cho B vay 500 triệu đồng, thời hạn vay là 1 năm. Đến 

ngày 01-01-2009, B không trả tiền gốc và tiền lãi. Đến ngày 03-4-2011, A khởi kiện yêu 

cầu buộc B trả lại khoản tiền gốc và tiền lãi. Đối với yêu cầu thanh toán khoản tiền lãi 

thì Tòa án không giải quyết vì đã hết thời hiệu khởi kiện. Đối với yêu cầu thanh toán 

khoản tiền gốc thì không áp dụng thời hiệu khởi kiện, Tòa án thụ lý giải quyết theo thủ 

tục chung. 

Ví dụ 2: Trường hợp người cho thuê tài sản mà có tranh chấp về hợp đồng thuê tài sản 

thì thời hiệu khởi kiện đối với hợp đồng cho thuê tài sản được xác định theo quy định  tại 

Điều 427 của Bộ luật dân sự năm 2005. Đối với tranh chấp về đòi lại tài sản cho thuê do 

người khác đang quản lý, chiếm hữu thì căn cứ hướng dẫn tại điểm a khoản 3 Điều 159 

của BLTTDS và điểm b khoản 3 của Điều này không áp dụng thời hiệu khởi kiện.  

Ví dụ 3: Đối với tranh chấp quyền sở hữu trí tuệ mà có tranh chấp về việc ai có quyền 

sở hữu đối với quyền sở hữu trí tuệ đó thì không áp dụng thời hiệu khởi kiện. Nếu tranh 

chấp các giao dịch về quyền sở hữu trí tuệ thì áp dụng thời hiệu tương ứng đối với g iao 

dịch quyền sở hữu trí tuệ đó. 

4. Đối với tranh chấp dân sự mà văn bản quy phạm pháp luật không có quy định về thời 

hiệu khởi kiện và không thuộc trường hợp quy định tại điểm a khoản 3 Điều 159 của 

BLTTDS và hướng dẫn tại khoản 2 và điểm b khoản 3 Điều này, thì thời hiệu khởi kiện 
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vụ án dân sự là hai năm, kể từ ngày cá nhân, cơ quan, tổ chức biết được quyền và lợi ích 

hợp pháp của mình bị xâm phạm. 

Ví dụ: Điều 111 Luật Đường sắt quy định "Thời hiệu khởi kiện để yêu cầu giải quyết 

tranh chấp về hợp đồng trong hoạt động kinh doanh đường sắt được thực hiện theo quy 

định của pháp luật về tố tụng dân sự và pháp luật về trọng tài thương mại". 

5. Thời điểm bắt đầu thời hiệu khởi kiện được tính kể từ ngày quyền và lợi ích hợp pháp 

của cá nhân, cơ quan, tổ chức, lợi ích công cộng, lợi ích của Nhà nước bị xâm phạm và 

được xác định như sau: 

a) Đối với nghĩa vụ dân sự mà các bên có thoả thuận hoặc pháp luật có quy định thời 

hạn thực hiện, nếu hết thời hạn đó mà bên có nghĩa vụ không thực hiện, thì ngày hết hạn 

thực hiện nghĩa vụ là ngày xảy ra xâm phạm; 

b) Đối với nghĩa vụ dân sự mà các bên không thoả thuận hoặc pháp luật không quy định 

thời hạn thực hiện, nhưng theo quy định của pháp luật các bên có thể thực hiện nghĩa vụ 

hoặc yêu cầu thực hiện nghĩa vụ bất cứ lúc nào nhưng phải thông báo cho nhau biết trước 

trong một thời gian hợp lý, nếu hết thời hạn đã được thông báo đó bên có nghĩa vụ không 

thực hiện, thì ngày hết thời hạn đã được thông báo là ngày xảy ra xâm phạm; 

c) Trường hợp khi hết hạn thực hiện nghĩa vụ dân sự, các bên có thoả thuận kéo dài thời 

hạn thực hiện nghĩa vụ đó, thì việc xác định ngày quyền và lợi ích hợp pháp bị xâm phạm 

căn cứ vào ngày chấm dứt thoả thuận của các bên và được thực hiện như hướng dẫn tại 

điểm a và điểm b khoản 5 Điều này; 

d) Trong quá trình thực hiện hợp đồng mà có vi phạm nghĩa vụ trong hợp đồng, thì ngày 

vi phạm nghĩa vụ là ngày xảy ra xâm phạm, trừ trường hợp các bên có thoả thuận khác. 

Nếu một bên đơn phương đình chỉ hợp đồng thì ngày đơn phương đình chỉ hợp đồng là 

ngày bị xâm phạm. 

đ) Đối với trường hợp đòi bồi thường thiệt hại do hành vi xâm phạm tài sản, sức khoẻ, 

tính mạng,..., thì ngày xảy ra hành vi xâm phạm tài sản, sức khoẻ, tính mạng,... là ngày bị 

xâm phạm. 

e) Trong một quan hệ pháp luật hoặc trong một giao dịch dân sự, nếu hành vi xâm phạm 

xảy ra ở nhiều thời điểm khác nhau, thì thời điểm bắt đầu thời hiệu khởi kiện được tính kể 

từ thời điểm xảy ra hành vi xâm phạm cuối cùng. 

g) Trong các trường hợp được hướng dẫn tại các điểm a, b, c, d, đ và e khoản 5 Điều này 

nếu các bên có thoả thuận khác về thời điểm bắt đầu thời hiệu khởi kiện, thì thời điểm bắt 

đầu thời hiệu khởi kiện được xác định theo thoả thuận của các bên. 

6. Theo quy định tại Điều 160 của BLTTDS thì các quy định của Bộ luật dân sự năm 

2005 về thời hiệu được áp dụng trong tố tụng dân sự; do đó, việc không áp dụng thời 

hiệu khởi kiện, thời gian không tính vào thời hiệu khởi kiện, bắt đầu lại thời hiệu 

khởi kiện,... được thực hiện theo quy định của Bộ luật dân sự năm 2005.  

Điều 24. Về thời hiệu yêu cầu quy định tại khoản 4 Điều 159 của BLTTDS 

1. Đối với yêu cầu giải quyết việc dân sự mà trong văn bản quy phạm pháp luật có quy 

định về thời hiệu yêu cầu thì áp dụng quy định của văn bản quy phạm pháp luật đó. 

271



Ví dụ 1: Đối với yêu cầu hủy phán quyết trọng tài thì thời hạn yêu cầu là ba mươi ngày kể 

từ ngày nhận được phán quyết trọng tài quy định tại Điều 69 của Luật Trọng tài thương 

mại. 

Ví dụ 2: Đối với yêu cầu không công nhận bản án, quyết định dân sự của Tòa án nước 

ngoài không có yêu cầu thi hành tại Việt Nam thì thời hạn yêu cầu là ba mươi ngày kể từ 

ngày nhận được bản án, quyết định dân sự của Tòa án nước ngoài mà không có yêu cầu 

thi hành tại Việt Nam quy định tại Điều 360 của BLTTDS. 

2. Đối với yêu cầu giải quyết việc dân sự mà trong văn bản quy phạm pháp luật không 

quy định về thời hiệu yêu cầu thì thời hiệu yêu cầu Tòa án giải quyết việc dân sự là 

một năm, kể từ ngày phát sinh quyền yêu cầu, trừ trường hợp quy định tại khoản 4 

Điều 159 của BLTTDS và hướng dẫn tại khoản 3 Điều này. 

Ví dụ: Đối với yêu cầu tuyên bố văn bản công chứng vô hiệu quy định tại khoản 6 Điều 

26 của BLTTDS và Điều 45 của Luật Công chứng thì thời hiệu yêu cầu Tòa án tuyên bố 

văn bản công chứng vô hiệu là một năm kể từ ngày phát sinh quyền yêu cầu. 

3. Đối với yêu cầu giải quyết việc dân sự liên quan đến quyền dân sự về nhân thân của cá 

nhân sau đây, thì không áp dụng thời hiệu yêu cầu: 

a) Yêu cầu tuyên bố một người mất năng lực hành vi dân sự hoặc bị hạn chế năng lực 

hành vi dân sự; yêu cầu hủy bỏ quyết định một người mất năng lực hành vi dân sự hoặc bị 

hạn chế năng lực hành vi dân sự quy định tại Điều 319 và Điều 322 của BLTTDS; 

b) Yêu cầu tuyên bố một người mất tích; hủy bỏ quyết định tuyên bố một người mất tích 

quy định tại Điều 330 và Điều 333 của BLTTDS; 

c) Yêu cầu tuyên bố một người là đã chết; yêu cầu hủy bỏ quyết định tuyên bố một người 

là đã chết quy định tại Điều 335 và Điều 338 của BLTTDS; 

d) Yêu cầu hạn chế một số quyền của cha, mẹ đối với con chưa thành niên theo quy định 

tại Điều 41 của Luật Hôn nhân và Gia đình; 

đ) Các trường hợp khác theo quy định của pháp luật. 

4. Thời điểm bắt đầu thời hiệu yêu cầu 

Thời điểm bắt đầu thời hiệu yêu cầu được tính từ ngày phát sinh quyền yêu cầu. 

Ví dụ: Theo quy định tại Điều 45 của Luật Công chứng, thì Công chứng viên, người yêu 

cầu công chứng, người làm chứng, người có quyền và lợi ích liên quan, cơ quan nhà nước 

có thẩm quyền có quyền đề nghị Tòa án tuyên bố văn bản công chứng vô hiệu khi có căn 

cứ cho rằng việc công chứng có vi phạm pháp luật. Trong trường hợp này thời điểm bắt 

đầu thời hiệu yêu cầu được tính từ ngày phát sinh quyền yêu cầu. Ngày phát sinh quyền 

yêu cầu là ngày biết được việc công chứng có vi phạm pháp luật. 

Điều 25. Các mẫu văn bản tố tụng 

Ban hành kèm theo Nghị quyết này các mẫu văn bản tố tụng sau đây: 

1. Bản án dân sự sơ thẩm (Mẫu số 01); 

2. Giấy chứng nhận người bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của đương sự (Mẫu số 02). 
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Điều 26. Hiệu lực thi hành 

1. Nghị quyết này đã được Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao thông qua ngày 

03-12-2012 và có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01-7-2013. 

Nghị quyết số 01/2005/NQ-HĐTP ngày 31-3-2005 của Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân 

dân tối cao hướng dẫn thi hành một số quy định trong Phần thứ nhất “Những quy định 

chung” của Bộ luật tố tụng dân sự năm 2004 và hướng dẫn về các vấn đề đã được hướng 

dẫn tại Nghị quyết này của Tòa án nhân dân tối cao ban hành trước ngày Nghị quyết này 

có hiệu lực thi hành hết hiệu lực thi hành kể từ ngày 01-7-2013. 

2. Đối với những vụ việc dân sự, hôn nhân và gia đình, kinh tế, lao động mà Tòa án đã 

thụ lý nhưng chưa xét xử sơ thẩm, xét xử phúc thẩm hoặc xét xử giám đốc thẩm, tái thẩm 

thì áp dụng hướng dẫn tại Nghị quyết này để giải quyết. 

Đối với bản án, quyết định của Tòa án đã có hiệu lực pháp luật trước ngày Nghị quyết này 

có hiệu lực thi hành thì không áp dụng hướng dẫn tại Nghị quyết này để kháng nghị theo 

thủ tục giám đốc thẩm hoặc tái thẩm, trừ trường hợp có căn cứ kháng nghị khác. 

  

  

Nơi nhận: 

- Uỷ ban Thường vụ Quốc hội; (để giám sát) 

- Uỷ ban Pháp luật của Quốc hội; (để giám sát) 

- Uỷ ban Tư pháp của Quốc hội; (để giám sát) 

- Văn phòng Trung ương Đảng; (để báo cáo) 

- Văn phòng Chủ tịch nước; (để báo cáo) 

- Văn phòng Chính phủ 02 bản; (để đăng Công 

báo) 

- Viện kiểm sát nhân dân tối cao; (để phối hợp) 

- Bộ Tư pháp; (để phối hợp) 

- Thanh tra Chính phủ; (để phối hợp) 

- Bộ, các cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc 

Chính phủ; (để phối hợp) 

- Tòa án nhân dân các cấp; (để thực hiện) 

- Các Thẩm phán và các đơn vị TANDTC; (để 

thực hiện) 

- Trang thông tin điện tử TANDTC (để đăng); 

- Lưu: VT VP, VT Viện KHXX TANDTC. 

TM. HỘI ĐỒNG THẨM PHÁN 

CHÁNH ÁN 

 

 

 

 

Trương Hoà Bình 
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Mẫu số 01 (Ban hành kèm theo Nghị quyết số 03/2012/NQ-HĐTP ngày 03 tháng 12 năm 

2012 của Hội đồng Thẩm phán Toà án nhân dân tối cao) 

TÒA ÁN NHÂN DÂN... .. .. (1) 

-------- 

Bản án số:(2)... .. ./.. .. .. ./.. .. ...  

Ngày:(3) .... ...-.. .. ... .-. ... .. ... .  

V/v tranh chấp(4).... ... . ... .. ... .  

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  

--------------- 

  

NHÂN DANH 

NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TÒA ÁN NHÂN DÂN (5)...... .. .. ... .. ... .. .. . ... .. ..  

Với thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có:(6) 

Thẩm phán - Chủ toạ phiên toà: Ông (Bà) 

Thẩm phán: Ông (Bà) 

Các Hội thẩm nhân dân: 

1. Ông (Bà) 

2. Ông (Bà) 

3. Ông (Bà) 

Thư ký Toà án ghi biên bản phiên toà: Ông (Bà) ………………………….. 

cán bộ Toà án(7) 

Đại diện Viện kiểm sát nhân dân(8). .. ... .. ... .. .. ... .. ...  tham gia phiên toà: 

Ông (Bà)... .. .. ... .. ... .. ... .. ... .. ... .. .. ... .. ... .. . ... .. ... .. ... .  Kiểm sát viên. 

Trong các ngày. .. ... ..  tháng. .. ... ..  năm. .. ... .. (9) tại... ... .. ... .. .. ... .. ... .. ... .. ..  xét xử sơ 

thẩm công khai(10) vụ án thụ lý số:. .. ... . ... . /. ... .. .. ... /TLST-.. . ... .. .. (11) ngày.. ... .. .  

tháng. ... .. ..  năm.. ... .. . về tranh chấp.. .. .. ... . ... .. ... .. ... .. .. ... .. ... .. . .. (12) theo Quyết định 

đưa vụ án ra xét xử số:.. ... .. ... .. .. ... /.. .. ... . ... .. ... /QĐXX-ST ngày. .. .. .. .  tháng.. ... .. .  

năm.. .. ... .  giữa các đương sự: 

1. Nguyên đơn:(13) 

... .. ... .. ... .. .. ... .. ... .. . ... .. ... .. ... .. .. ... .. ... .. . ... .. ... .. ... .. .. ... .. ... .. . ... .. ... .. ...  

Người đại diện hợp pháp của nguyên đơn:(14) 

... .. ... .. ... .. .. ... .. ... .. . ... .. ... .. ... .. .. ... .. . .. .. . ... .. ... .. ... .. .. ... .. ... .. . ... .. ... .. ...  

Người bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của nguyên đơn:(15) 

... .. ... .. ... .. .. ... .. ... .. . ... .. ... .. ... .. .. ... .. ... .. . ... .. ... .. ... .. .. ... .. ... .. . ... .. ... .. ...  
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2. Bị đơn: (16) 

... .. ... .. ... .. .. ... .. ... .. . ... .. ... .. ... .. .. ... .. ... .. . ... .. ... .. ... .. .. ... .. ... .. . ... .. ... .. ...  

Người đại diện hợp pháp của bị đơn:(17) 

... .. ... .. ... .. .. ... .. ... .. . ... .. ... .. ... .. .. ... .. ... .. . ... .. ... .. ... .. .. ... .. ... .. . ... .. ... .. ...  

Người bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của bị đơn:(18) 

... .. ... .. ... .. .. ... .. ... .. . ... .. ... .. ... .. .. ... .. ... .. . ... .. ... .. ... .. .. ... .. ... .. . ... .. ... .. ...  

3. Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan:(19) 

... .. ... .. ... .. .. ... .. ... .. . ... .. ... .. ... .. .. ... .. ... .. . ... .. ... .. ... .. .. ... .. ... .. . ... .. ... .. ...  

Người đại diện hợp pháp của người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan:(20) 

... .. ... .. ... .. .. ... .. ... .. . ... .. ... .. ... .. .. ... .. ... .. . ... .. ... .. ... .. .. ... .. ... .. . ... .. ... .. ...  

Người bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan:(21) 

... .. ... .. ... .. .. ... .. ... .. . ... .. ... .. ... .. .. ... .. ... .. . ... .. ... .. ... .. .. ... .. ... .. . ... .. ... .. ...  

4. Người phiên dịch:(22) 

... .. ... .. ... .. .. ... .. ... .. . ... .. ... .. ... .. .. ... .. ... .. . ... .. ... .. ... .. .. ... .. ... .. . ... .. ... .. ...  

5. Người giám định:(23) 

... .. ... .. ... .. .. ... .. .. . .. . ... .. ... .. ... .. .. ... .. ... .. . ... .. ... .. ... .. .. ... .. ... .. . ... .. ... .. ...  

NHẬN THẤY: (24) 

... .. ... .. ... .. .. ... .. ... .. . ... .. ... .. ... .. .. ... .. ... .. . ... .. ... .. ... .. .. ... .. ... .. . ... .. ... .. ...  

... .. ... .. ... .. .. ... .. ... .. . ... .. ... .. ... .. .. ... .. ... .. . ... .. ... .. .. . .. .. ... .. ... .. . ... .. ... .. ...  

... .. ... .. ... .. .. ... .. ... .. . ... .. ... .. ... .. .. ... .. ... .. . ... .. ... .. ... .. .. ... .. ... .. . ... .. ... .. ...  

XÉT THẤY: 

Sau khi nghiên cứu các tài liệu có trong hồ sơ vụ án được thẩm tra tại phiên toà và căn 

cứ vào kết quả tranh luận tại phiên toà, Hội đồng xét xử nhận định:(25) 

- ... .. .. ... .. ... .. .. ... .. ... ... .. ... .. ... .. .. ... .. ... .. . ... .. ... .. ... .. .. ... .. ... .. . ... .. ... .. ..  

- ... .. .. ... .. ... .. .. ... .. ... ... .. ... .. ... .. .. ... .. ... .. . ... .. ... .. ... .. .. ... .. ... .. . ... .. ... .. ..  

- ... .. .. ... .. ... . . .. ... .. ... ... .. ... .. ... .. .. ... .. ... .. . ... .. ... .. ... .. .. ... .. ... .. . ... .. ... .. ..  

Vì các lẽ trên, 

QUYẾT ĐỊNH:(26) 

... .. ... .. ... .. .. ... .. ... .. . ... .. ... .. ... .. .. ... .. ... .. . ... .. ... .. ... .. .. ... .. ... .. . ... .. ... .. ..  

... .. ... .. ... .. .. ... .. ... .. . ... .. ... .. ... .. .. .. . .. ... .. . ... .. ... .. ... .. .. ... .. ... .. . ... .. ... .. ..  

... .. ... .. ... .. .. ... .. ... .. . ... .. ... .. ... .. .. ... .. ... .. . ... .. ... .. ... .. .. ... .. ... .. . ... .. ... .. (27) 
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Hướng dẫn sử dụng mẫu số 01: 

Mẫu bản án sơ thẩm kèm theo bản hướng dẫn này được soạn thảo theo tinh thần quy định 

tại Điều 238 của Bộ luật tố tụng dân sự. Mẫu bản án sơ thẩm kèm theo hướng dẫn này 

được sử dụng cho tất cả các Toà án khi xét xử sơ thẩm các tranh chấp về dân sự, hôn nhân 

và gia đình, kinh doanh, thương mại, lao động. Tuy nhiên, cần lưu ý là việc ghi số, ký 

hiệu và trích yếu trong bản án sơ thẩm phải thực hiện theo đúng hướng dẫn tại Điều 3 

Nghị quyết số 03/2012/NQ-HĐTP ngày 03-12-2012 của Hội đồng Thẩm phán Toà án 

nhân dân tối cao. 

Sau đây là những hướng dẫn cụ thể về việc sử dụng mẫu bản án sơ thẩm kèm theo: 

(1) Nếu là Toà án nhân dân huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh thì ghi rõ tên Toà án 

nhân dân huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương nào 

(ví dụ: Toà án nhân dân huyện Từ Liêm, thành phố Hà Nội); nếu là Toà án nhân dân tỉnh, 

thành phố trực thuộc trung ương thì ghi Toà án nhân dân tỉnh (thành phố) nào (ví dụ: Toà 

án nhân dân tỉnh Hà Nam). 

(2) Ô thứ nhất ghi số bản án, ô thứ hai ghi năm ra bản án theo đúng tinh thần hướng dẫn 

của Chính phủ về cách ghi số văn bản, ô thứ ba ghi ký hiệu loại bản án theo hướng dẫn tại 

Điều 3 Nghị quyết số 03/2012/NQ-HĐTP ngày 03-12-2012 của Hội đồng Thẩm phán Toà 

án nhân dân tối cao (ví dụ: Nếu là bản án giải quyết tranh chấp về hôn nhân và gia đình 

năm 2012 có số 108 thì ghi: Số: 108/2012/HNGĐ-ST). 

(3) Ghi ngày, tháng, năm tuyên án không phân biệt vụ án được xét xử sơ thẩm và kết thúc 

trong một ngày hay được xét xử sơ thẩm trong nhiều ngày. 

(4) Ghi đúng theo việc ghi trích yếu được hướng dẫn tại Điều 3 Nghị quyết số 

03/2012/NQ-HĐTP ngày 03-12-2012 của Hội đồng Thẩm phán Toà án nhân dân tối cao. 

(5) Ghi như hướng dẫn tại điểm (1). 

(6) Nếu Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm ba người, thì chỉ ghi họ và tên của Thẩm phán - 

Chủ toạ phiên toà, bỏ dòng “Thẩm phán...”, đối với Hội thẩm nhân dân chỉ ghi họ và tên 

của hai Hội thẩm nhân dân; nếu Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có năm người, thì ghi họ 

và tên của Thẩm phán - Chủ toạ phiên toà, họ và tên của Thẩm phán, họ và tên của cả ba 

Hội thẩm nhân dân. Cần chú ý là không ghi chức vụ của Thẩm phán; chức vụ, nghề 

nghiệp của Hội thẩm nhân dân. 

(7) Ghi họ tên của Thư ký Toà án ghi biên bản phiên toà và tên của Toà án, nơi Thư ký 

Toà án công tác như hướng dẫn tại điểm (1). 

(8) Nếu có Viện kiểm sát nhân dân tham gia phiên toà thì ghi như hướng dẫn tại điểm (1) 

song đổi các chữ “Toà án nhân dân” thành “Viện kiểm sát nhân dân”. 

(9) Trong trường hợp vụ án được xét xử và kết thúc trong một ngày thì bỏ hai chữ “Trong 

các” (ví dụ: Ngày 15 tháng 3 năm 2012 tại...). 

Trong trường hợp vụ án được xét xử trong hai ngày trở lên, nếu số ngày tương đối ít thì 

có thể ghi đủ số ngày (ví dụ: Trong các ngày 3, 4 và 5 tháng 3...); nếu số ngày nhiều liền 

nhau thì ghi từ ngày đến ngày (ví dụ: Trong các ngày từ ngày 7 đến 11 tháng 3 năm ....); 

nếu khác tháng mà xét xử liên tục thì ghi từ ngày... tháng... đến ngày... tháng... (ví dụ: 
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Trong các ngày từ ngày 28-2 đến ngày 02-3 năm...), nếu không xét xử liên tục thì ghi các 

ngày của từng tháng (Ví dụ: Trong các ngày 30, 31 tháng 3 và các ngày 04, 05 tháng 4 

năm...). 

(10) Nếu xét xử kín thì thay hai chữ “công khai” bằng chữ “kín”. 

(11) Ô thứ nhất ghi số thụ lý, ô thứ hai ghi năm thụ lý và ô thứ ba nếu là tranh chấp về 

dân sự thì ghi “DS”; nếu là tranh chấp về hôn nhân và gia đình thì ghi “HNGĐ”; nếu là 

tranh chấp về kinh doanh, thương mại thì ghi “KDTM”; nếu là tranh chấp về lao động thì 

ghi “LĐ” (ví dụ: số 18/2012/TLST-HNGĐ). 

(12) Ghi như hướng dẫn tại điểm (4). 

(13) Nguyên đơn là cá nhân thì ghi họ tên, địa chỉ cư trú. Nếu nguyên đơn là người chưa 

thành niên thì sau họ tên cần ghi thêm ngày, tháng, năm sinh. 

Nguyên đơn là cơ quan, tổ chức thì ghi tên cơ quan, tổ chức và địa chỉ của cơ quan, tổ 

chức đó. 

(14) Chỉ ghi khi có người đại diện hợp pháp của nguyên đơn và ghi họ tên, địa chỉ cư trú; 

ghi rõ là người đại diện theo pháp luật hay là người đại diện theo uỷ quyền của nguyên 

đơn; nếu là người đại diện theo pháp luật thì cần ghi chú trong ngoặc đơn quan hệ giữa 

người đó với nguyên đơn; nếu là người đại diện theo uỷ quyền thì cần ghi chú trong 

ngoặc đơn: “văn bản uỷ quyền ngày... tháng... năm...”. 

Ví dụ 1: Ông Nguyễn Văn A trú tại... là người đại diện theo pháp luật của nguyên đơn 

(Giám đốc Công ty TNHH Thắng Lợi). 

Ví dụ 2: Bà Lê Thị B trú tại... là người đại diện theo uỷ quyền của nguyên đơn (Văn 

bản uỷ quyền ngày... tháng... năm...). 

(15) Chỉ ghi khi có người bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của nguyên đơn. Ghi họ tên, 

địa chỉ cư trú (nếu là Luật sư thì ghi là Luật sư của Văn phòng luật sư nào và thuộc Đoàn 

luật sư nào); nếu có nhiều nguyên đơn thì ghi cụ thể bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho 

nguyên đơn nào. 

(16) và (19) Ghi tương tự như hướng dẫn tại điểm (13). 

(17) và (20) Ghi tương tự như hướng dẫn tại điểm (14). 

(18) và (21) Ghi tương tự như hướng dẫn tại điểm (15). 

(22) và (23) Ghi họ tên, địa chỉ nơi làm việc (nếu không có nơi làm việc thì ghi địa chỉ 

cư trú). 

(24) Trong phần này ghi quan hệ được xác lập giữa các đương sự dẫn đến có tranh 

chấp; các vấn đề cụ thể mà người khởi kiện yêu cầu Toà án giải quyết; yêu cầu phản tố 

(nếu có) và đề nghị cụ thể của bị đơn; yêu cầu độc lập và đề nghị của người có quyền lợi, 

nghĩa vụ liên quan (chú ý không mô tả diễn biến sự việc theo lời trình bày của các đương 

sự). 

Ví dụ 1: Trong đơn khởi kiện ngày... tháng... năm... (được bổ sung ngày... tháng... năm..., 

(nếu có)), nguyên đơn là... trình bày giữa nguyên đơn và bị đơn là... có giao kết hợp 

đồng kinh doanh thương mại về vận chuyển hàng hoá. Do bị đơn vi phạm nghĩa vụ thực 
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hiện hợp đồng, nên nguyên đơn yêu cầu Toà án giải quyết buộc bị đơn: (các yêu cầu cụ 

thể). 

Tại văn bản phản tố ngày... tháng... năm... (hoặc tại văn bản ngày... tháng... năm..., hoặc tại 

phiên toà sơ thẩm) bị đơn có yêu cầu, đề nghị Toà án giải quyết (các yêu cầu, đề nghị cụ 

thể). 

Tại văn bản ngày... tháng... năm... (hoặc tại phiên toà sơ thẩm) người có quyền lợi, nghĩa 

vụ liên quan đến vụ án là... (nếu có) có yêu cầu độc lập, đề nghị: (các yêu cầu, đề nghị cụ 

thể). 

Ví dụ 2: Trong đơn khởi kiện (đơn xin ly hôn) ngày... tháng... năm... (được bổ sung 

ngày... tháng... năm..., (nếu có)) nguyên đơn là... trình bày giữa nguyên đơn và bị đơn là... 

đăng ký kết hôn ngày... tháng... năm... Do tình trạng hôn nhân ngày càng trầm trọng, đời 

sống chung không thể kéo dài, mục đích của hôn nhân không đạt được, nên nguyên đơn 

yêu cầu Toà án giải quyết (các yêu cầu cụ thể: ly hôn, nuôi con, chia tài sản chung...). 

Tại văn bản ngày... tháng... năm... (hoặc tại phiên toà sơ thẩm) bị đơn là... có yêu cầu, đề 

nghị Toà án giải quyết (các yêu cầu, đề nghị cụ thể). 

Tại văn bản ngày... tháng... năm... (hoặc tại phiên toà sơ thẩm) người có quyền lợi, nghĩa 

vụ liên quan đến vụ án là... (nếu có) có yêu cầu độc lập, đề nghị (các yêu cầu, đề nghị cụ 

thể). 

(25) Trong phần này ghi nhận định của Toà án, phải phân tích những căn cứ để chấp nhận 

hoặc không chấp nhận từng yêu cầu, đề nghị cụ thể của đương sự, người bảo vệ quyền và 

lợi ích hợp pháp của đương sự, ý kiến của đại diện Viện kiểm sát (nếu có). Cần viện dẫn 

điểm, khoản và điều luật của văn bản quy phạm pháp luật mà Toà án căn cứ để chấp nhận 

hoặc không chấp nhận. 

(26) Trong phần này ghi áp dụng điểm, khoản, điều luật của văn bản quy phạm pháp luật 

mà Toà án căn cứ để ra quyết định. Ghi các quyết định của Toà án về từng vấn đề phải 

giải quyết trong vụ án, về án phí và quyền kháng cáo đối với bản án; trường hợp có quyết 

định phải thi hành ngay thì phải ghi rõ quyết định đó. 

(27) Phần cuối cùng của bản án, nếu là bản án gốc được thông qua tại phòng nghị án thì cần 

phải có đầy đủ chữ ký, họ và tên của các thành viên Hội đồng xét xử (bản án này phải lưu 

vào hồ sơ vụ án); nếu là bản án chính để gửi cho các đương sự, cơ quan, tổ chức khởi 

kiện và Viện kiểm sát cùng cấp thì cần ghi như sau: 

  

Nơi nhận: 

(Ghi những nơi mà Toà án cấp sơ thẩm phải giao 

hoặc gửi bản án theo quy định tại Điều 241 của Bộ 

luật tố tụng dân sự và những nơi cần lưu bản án chính). 

T.M HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM 

THẨM PHÁN - CHỦ TỌA PHIÊN TOÀ 

(Ký tên và đóng dấu của Toà án) 

(Họ và tên) 
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Mẫu số 02 (Ban hành kèm theo Nghị quyết số 03/2012/NQ-HĐTP ngày 03 tháng 12 năm 

2012 của Hội đồng Thẩm phán Toà án nhân dân tối cao) 

TÒA ÁN NHÂN 

DÂN. ... .. ...(1) 

-------- 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  

--------------- 

Số:(2)..... ... ./. .. .. ... . /TA-GCN ... .. ... .. .. , ngày.... .. .. .  tháng... ... .. .  năm .. ... ... .  

 

GIẤY CHỨNG NHẬN 

NGƯỜI BẢO VỆ QUYỀN VÀ LỢI ÍCH HỢP PHÁP CỦA ĐƯƠNG SỰ 

TÒA. ... .. .. . .. .. ... .. .. .. ... .. ... .. ... .. ..  

Căn cứ vào Điều 41 và Điều 63 của Bộ luật tố tụng dân sự; 

Căn cứ vào hồ sơ vụ án.. ... .. ... .. . (3) thụ lý số:.. ... .. ./. ... .. .. . /TLST-... .. .. (4) ngày. .. .. .. .  

tháng. ... .. ..  năm. ... .. .. ; 

Sau khi xem xét các giấy tờ, tài liệu về điều kiện để được cấp Giấy chứng nhận người bảo 

vệ quyền và lợi ích hợp pháp của đương sự; 

CHỨNG NHẬN: 

1. Ông (Bà)(5)..... ... .. .. ... .. ... .. ... .. .. ... .. ... .. . ... .. ... .. ... .. .. ... .. ... .. . ... .. ... .. ...  …..  

Là người bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của:(6)...... .. ... .. ... .. .. ... . ... .. ... .. ... ..  …..  

Trong vụ án(7)..... ... .. . ... .. ... .. ... .. .. ... .. ... .. . ... .. ... .. ... .. .. ... .. ... .. . ... .. ... .. ... . …..  

2. Ông (Bà).... .. .. ... .. ... .. ... .. ... .. .. ... .. ...  thực hiện các quyền và nghĩa vụ của người 

bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của đương sự theo đúng quy định của pháp luật. 

  

Nơi nhận: 
- Người bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của đương 

sự; 

- Đương sự. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ; 

- Lưu hồ sơ vụ án. 

TÒA ÁN NHÂN DÂN ..... .. .. ... .. ... .  

THẨM PHÁN 

(Ký tên và đóng dấu của Toà án) 

(Họ và tên) 

  

Hướng dẫn sử dụng mẫu số 02: 

(1) Ghi tên Toà án: Nếu là Toà án nhân dân cấp huyện thì ghi tỉnh, thành phố trực thuộc trung 

ương (Toà án nhân dân quận 1, thành phố H); nếu là Toà án nhân dân cấp tỉnh thì ghi Toà 

án nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương nào (Toà án nhân dân thành phố Hà Nội); 

nếu là Toà phúc thẩm Toà án nhân dân tối cao thì ghi: Toà phúc thẩm Toà án nhân dân tối 

cao tại (Hà Nội, Đà Nẵng, thành phố Hồ Chí Minh). 
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(2) Ô thứ nhất ghi số, ô thứ hai ghi năm cấp Giấy chứng nhận người bảo vệ quyền và lợi 

ích hợp pháp của đương sự (ví dụ: Số: 10/2012/TA-GCN). 

(3) Ghi đúng theo cách ghi trích yếu được hướng dẫn tại Điều 3 Nghị quyết số 

03/2012/NQ-HĐTP ngày 03-12-2012 của Hội đồng Thẩm phán Toà án nhân dân tối cao. 

Ví dụ: Căn cứ vào hồ sơ vụ án tranh chấp về hợp đồng thuê nhà ở. 

(4) Ghi đúng theo cách ghi ký hiệu được hướng dẫn tại Điều 3 Nghị quyết số 

03/2012/NQ-HĐTP ngày 03-12-2012 của Hội đồng Thẩm phán Toà án nhân dân tối cao; 

nếu là Toà án cấp phúc thẩm thì thay ký hiệu “TLST” bằng ký hiệu “TLPT”. Ví dụ: 

Số: 215/2012/TLST-LĐ hoặc Số: 217/2012/TLPT-KDTM. 

(5) Ghi họ tên, địa chỉ cư trú hoặc nơi làm việc; nếu là Luật sư thì ghi Luật sư của Văn 

phòng Luật sư nào thuộc Đoàn luật sư nào. 

(6) Ghi địa vị pháp lý của đương sự trong vụ án và họ tên. Ví dụ: nguyên đơn là ông 

(bà)... 

(7) Ghi như hướng dẫn tại điểm (3). 
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HỘI ĐỒNG THẨM PHÁN 
TÒA ÁN NHÂN DÂN TỐI CAO

Số: 05/2012/NQ-HĐTP 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Hà Nội, ngày 03 tháng 12 năm 2012 

NGHỊ QUYẾT 
Hướng dẫn thi hành một số quy định trong Phần thứ hai  

“Thủ tục giải quyết vụ án tại Tòa án cấp sơ thẩm”  
của Bộ luật Tố tụng dân sự đã được sửa đổi, bổ sung  

theo Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều  
của Bộ luật Tố tụng dân sự 

HỘI ĐỒNG THẨM PHÁN TÒA ÁN NHÂN DÂN TỐI CAO 

Căn cứ Luật Tổ chức Tòa án nhân dân; 
Để thi hành đúng và thống nhất các quy định trong Phần thứ hai “Thủ tục giải 

quyết vụ án tại Tòa án cấp sơ thẩm” của Bộ luật Tố tụng dân sự đã được sửa đổi, 
bổ sung theo Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ luật Tố tụng dân sự ngày 29 
tháng 3 năm 2011(sau đây viết tắt là BLTTDS); 

Sau khi có ý kiến thống nhất của Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao 
và Bộ trưởng Bộ Tư pháp, 

QUYẾT NGHỊ: 

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh 
Nghị quyết này hướng dẫn thi hành một số quy định của BLTTDS nhằm bảo 

đảm thi hành đúng và thống nhất Phần thứ hai “Thủ tục giải quyết vụ án tại Tòa án 
cấp sơ thẩm” của BLTTDS. 

Điều 2. Quyền khởi kiện vụ án quy định tại Điều 161 của BLTTDS 
Khi xét thấy cần khởi kiện vụ án tại Tòa án có thẩm quyền để yêu cầu bảo vệ 

quyền và lợi ích hợp pháp của mình, thì cá nhân, cơ quan, tổ chức phải làm đơn 
khởi kiện theo đúng quy định tại khoản 2 Điều 164 của BLTTDS và cần phân biệt 
như sau: 

1. Đối với cá nhân có đầy đủ năng lực hành vi tố tụng dân sự, thì có thể tự
mình hoặc nhờ người khác làm hộ đơn khởi kiện vụ án. Tại mục tên, địa chỉ của 
người khởi kiện trong đơn phải ghi họ tên, địa chỉ của cá nhân đó. Đồng thời, ở 
phần cuối đơn, cá nhân đó phải ký tên hoặc điểm chỉ. 

2. Đối với cá nhân là người từ đủ mười lăm tuổi đến chưa đủ mười tám tuổi
không mất năng lực hành vi dân sự, không bị hạn chế năng lực hành vi dân sự đã 
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tham gia lao động theo hợp đồng lao động hoặc giao dịch dân sự bằng tài sản riêng 
của mình, thì có thể tự mình hoặc nhờ người khác làm hộ đơn khởi kiện vụ án về 
tranh chấp có liên quan đến hợp đồng lao động hoặc giao dịch dân sự đó. Tại mục 
tên, địa chỉ của người khởi kiện trong đơn phải ghi họ tên, địa chỉ của cá nhân đó. 
Đồng thời, ở phần cuối đơn, cá nhân đó phải ký tên hoặc điểm chỉ. 

3. Đối với cá nhân là người chưa thành niên (trừ trường hợp được hướng dẫn 
tại khoản 2 Điều này), người mất năng lực hành vi dân sự, người bị hạn chế năng 
lực hành vi dân sự, thì người đại diện hợp pháp của họ (đại diện theo pháp luật) có 
thể tự mình hoặc nhờ người khác làm hộ đơn khởi kiện vụ án. Tại mục tên, địa chỉ 
của người khởi kiện trong đơn phải ghi họ tên, địa chỉ của người đại diện hợp pháp 
của cá nhân đó. Đồng thời, ở phần cuối đơn, người đại diện hợp pháp đó phải ký 
tên hoặc điểm chỉ. 

4. Đối với cá nhân thuộc trường hợp quy định tại khoản 1, 2 và 3 Điều này là 
người không biết chữ, không nhìn được, không thể tự mình làm đơn khởi kiện, 
không thể tự mình ký tên hoặc điểm chỉ thì có thể nhờ người khác làm hộ đơn khởi 
kiện vụ án và phải có người làm chứng. Người làm chứng phải ký xác nhận việc 
khởi kiện và nội dung khởi kiện vào đơn khởi kiện trước mặt người có thẩm quyền 
chứng thực của Ủy ban nhân dân cấp xã. Người có thẩm quyền chứng thực của Ủy ban 
nhân dân cấp xã chứng nhận trước mặt người khởi kiện và người làm chứng. 

“Người làm chứng” trong trường hợp này phải là người có đầy đủ năng lực 
hành vi tố tụng dân sự quy định tại Điều 57 của BLTTDS. 

5. Đối với cơ quan, tổ chức, thì người đại diện hợp pháp của cơ quan, tổ chức 
đó có thể tự mình hoặc nhờ người khác làm hộ đơn khởi kiện vụ án. Tại mục tên, 
địa chỉ của người khởi kiện phải ghi tên, địa chỉ của cơ quan, tổ chức và họ tên, 
chức vụ của người đại diện hợp pháp của cơ quan, tổ chức đó. Đồng thời, ở phần 
cuối đơn, người đại diện hợp pháp của cơ quan, tổ chức phải ký tên và đóng dấu 
của cơ quan, tổ chức đó. 

Trường hợp đại diện theo pháp luật của cơ quan, tổ chức thực hiện việc khởi 
kiện vụ án, thì tại mục “Tên, địa chỉ của người khởi kiện” sau khi ghi tên, địa chỉ 
của cơ quan, tổ chức, phải ghi họ tên, chức vụ của người đại diện theo pháp luật 
của cơ quan, tổ chức đó. Tại mục “Người khởi kiện” ở cuối đơn khởi kiện cần phải 
ghi tên của cơ quan, tổ chức, ghi chức vụ của người đại diện theo pháp luật của cơ 
quan, tổ chức; người đại diện theo pháp luật của cơ quan, tổ chức ký tên, ghi họ, 
tên của người đại diện theo pháp luật của cơ quan, tổ chức và đóng dấu của cơ 
quan, tổ chức. 

Trường hợp người đại diện theo pháp luật của cơ quan, tổ chức ủy quyền cho 
người khác thực hiện việc khởi kiện vụ án thì tại mục “Tên, địa chỉ của người khởi kiện” 
sau khi ghi tên, địa chỉ của cơ quan, tổ chức, phải ghi họ tên, chức vụ của người 
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đại diện theo ủy quyền của cơ quan, tổ chức đó, văn bản ủy quyền (số, ngày, tháng, 
năm) và chức danh của người đại diện theo pháp luật của cơ quan, tổ chức ủy 
quyền. Tại mục “Người khởi kiện” ở cuối đơn khởi kiện cần phải ghi tên của cơ 
quan, tổ chức, ghi dòng chữ “Người đại diện theo ủy quyền”; người đại diện theo 
ủy quyền ký tên, ghi họ, tên của người đại diện theo ủy quyền và đóng dấu của cơ 
quan, tổ chức. 

Trường hợp văn phòng đại diện, chi nhánh của pháp nhân thực hiện việc khởi 
kiện vụ án phát sinh từ giao dịch do văn phòng đại diện, chi nhánh xác lập thực 
hiện, thì tại mục “Tên, địa chỉ của người khởi kiện” sau khi ghi tên, địa chỉ của cơ 
quan, tổ chức, phải ghi họ tên, chức vụ của người đứng đầu văn phòng đại diện, 
chi nhánh của pháp nhân, văn bản ủy quyền (số, ngày, tháng, năm) và chức danh 
của người đại diện theo pháp luật của pháp nhân ủy quyền. Tại mục “Người khởi kiện” 
ở cuối đơn khởi kiện cần phải ghi tên của pháp nhân, ghi chức vụ của người đứng 
đầu văn phòng đại diện, chi nhánh của pháp nhân; người đứng đầu văn phòng đại 
diện, chi nhánh của pháp nhân ký tên; ghi họ, tên của người đứng đầu văn phòng 
đại diện, chi nhánh của pháp nhân. Đóng dấu của pháp nhân hoặc đóng dấu của 
văn phòng đại diện, chi nhánh của pháp nhân. 

6. Khi xét thấy có đủ điều kiện để thụ lý vụ án, thì việc xác định tư cách 
nguyên đơn trong vụ án được thực hiện như sau: 

a) Đối với trường hợp được hướng dẫn tại khoản 1 và khoản 2 Điều này, thì 
nguyên đơn trong vụ án chính là người khởi kiện; 

b) Đối với trường hợp được hướng dẫn tại khoản 3 Điều này, thì nguyên đơn là 
người chưa thành niên, người mất năng lực hành vi dân sự, người bị hạn chế năng 
lực hành vi dân sự. Do những người này không có năng lực hành vi tố tụng dân sự, 
nên người đại diện hợp pháp của họ thực hiện quyền, nghĩa vụ tố tụng của nguyên 
đơn tại Tòa án; 

c) Đối với cơ quan, tổ chức được hướng dẫn tại khoản 5 Điều này, thì cơ quan, 
tổ chức khởi kiện là nguyên đơn trong vụ án. Người đại diện theo pháp luật hoặc 
theo ủy quyền tham gia tố tụng, thực hiện quyền và nghĩa vụ tố tụng của cơ quan, 
tổ chức là nguyên đơn đó. 

Điều 3. Quyền khởi kiện vụ án dân sự để bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp 
của người khác, lợi ích công cộng và lợi ích của Nhà nước quy định tại Điều 162 
của BLTTDS 

1. Cơ quan, tổ chức có quyền khởi kiện vụ án dân sự để yêu cầu Tòa án bảo vệ 
lợi ích công cộng, lợi ích của Nhà nước quy định tại khoản 3 Điều 162 của 
BLTTDS khi có đầy đủ các điều kiện sau đây: 

a) Cơ quan, tổ chức đó có những nhiệm vụ, quyền hạn trong việc thực hiện 
chức năng quản lý nhà nước, quản lý xã hội về một lĩnh vực nhất định; 
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b) Lợi ích công cộng, lợi ích của Nhà nước cần yêu cầu Tòa án bảo vệ phải 
thuộc lĩnh vực do cơ quan, tổ chức đó phụ trách. 

Ví dụ 1: Cơ quan Tài nguyên và Môi trường có quyền khởi kiện vụ án dân sự để 
yêu cầu Tòa án buộc cá nhân, cơ quan, tổ chức có hành vi gây ô nhiễm môi trường 
phải bồi thường thiệt hại, khắc phục sự cố gây ô nhiễm môi trường công cộng. 

Ví dụ 2: Cơ quan Văn hóa - Thông tin có quyền khởi kiện vụ án dân sự để yêu 
cầu Tòa án buộc cá nhân, cơ quan, tổ chức có hành vi xâm phạm di sản văn hóa 
thuộc sở hữu toàn dân phải bồi thường thiệt hại do hành vi xâm phạm gây ra. 

2. Khi xét thấy có đủ điều kiện để thụ lý vụ án do cơ quan, tổ chức khởi kiện 
theo quy định tại Điều 162 của BLTTDS, thì việc xác định tư cách nguyên đơn 
trong vụ án được thực hiện như sau: 

a) Đối với trường hợp cơ quan về dân số - gia đình và trẻ em, Hội Liên hiệp 
Phụ nữ khởi kiện vụ án về hôn nhân và gia đình thì nguyên đơn là: 

a1) Người được cơ quan về dân số - gia đình và trẻ em, Hội Liên hiệp Phụ nữ 
khởi kiện vụ án để yêu cầu Tòa án buộc người không tự nguyện thực hiện nghĩa vụ 
cấp dưỡng phải thực hiện nghĩa vụ đó theo quy định tại khoản 3 Điều 55 Luật Hôn 
nhân và Gia đình; 

a2) Người con được cơ quan về dân số - gia đình và trẻ em, Hội Liên hiệp Phụ 
nữ khởi kiện vụ án để yêu cầu Tòa án xác định cha, mẹ cho con chưa thành niên, 
con đã thành niên mất năng lực hành vi dân sự quy định tại khoản 3 Điều 66 
Luật Hôn nhân và Gia đình; 

a3) Cha, mẹ được cơ quan về dân số - gia đình và trẻ em, Hội Liên hiệp Phụ 
nữ khởi kiện vụ án để yêu cầu Tòa án xác định con cho cha, mẹ mất năng lực hành 
vi dân sự quy định tại khoản 3 Điều 66 Luật Hôn nhân và Gia đình. 

b) Đối với trường hợp công đoàn cấp trên của công đoàn cơ sở khởi kiện vụ án 
về tranh chấp lao động để bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của tập thể người lao 
động, thì nguyên đơn là tập thể người lao động có quyền và lợi ích hợp pháp được 
bảo vệ; 

c) Đối với trường hợp cơ quan, tổ chức khởi kiện vụ án yêu cầu Tòa án bảo vệ 
lợi ích công cộng, lợi ích của Nhà nước, thì nguyên đơn chính là cơ quan, tổ chức 
khởi kiện vụ án. 

Điều 4. Phạm vi khởi kiện quy định tại Điều 163 của BLTTDS 
Được coi là “nhiều quan hệ pháp luật có liên quan với nhau” để giải quyết 

trong cùng một vụ án khi thuộc một trong các trường hợp sau đây: 
a) Việc giải quyết quan hệ pháp luật này đòi hỏi phải giải quyết đồng thời quan 

hệ pháp luật khác; 
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Ví dụ: A khởi kiện yêu cầu Tòa án buộc B phải trả lại quyền sử dụng đất. 
Đồng thời, A khởi kiện yêu cầu Tòa án buộc C phải tháo dỡ công trình mà C đã 
xây dựng trên đất đó. 

b) Việc giải quyết các quan hệ pháp luật có cùng đương sự và về cùng loại 
tranh chấp quy định trong một điều luật tương ứng tại một trong các Điều 25, 27, 29 
và 31 của BLTTDS. 

Ví dụ: A khởi kiện yêu cầu Tòa án buộc B phải trả nợ 100 triệu đồng. Đồng thời, A 
còn khởi kiện yêu cầu Tòa án buộc B phải trả lại chiếc xe ôtô mà B thuê của A do 
đã hết thời hạn cho thuê. 

Điều 5. Hình thức, nội dung đơn khởi kiện quy định tại Điều 164 của BLTTDS 
Để bảo đảm cho việc làm đơn khởi kiện đúng và thống nhất, Tòa án yêu cầu 

người khởi kiện làm đơn khởi kiện theo Mẫu số 01 ban hành kèm theo Nghị quyết 
này. Tòa án phải niêm yết công khai tại trụ sở Tòa án mẫu đơn khởi kiện và hướng 
dẫn sử dụng mẫu đơn khởi kiện. 

Điều 6. Tài liệu, chứng cứ kèm theo đơn khởi kiện quy định tại Điều 165 
của BLTTDS 

Về nguyên tắc, khi gửi đơn khởi kiện cho Tòa án, người khởi kiện phải gửi 
kèm theo tài liệu, chứng cứ để chứng minh họ là người có quyền khởi kiện và 
những yêu cầu của họ là có căn cứ và hợp pháp. Tuy nhiên, trong trường hợp vì lý 
do khách quan nên họ không thể nộp ngay đầy đủ các tài liệu, chứng cứ, thì họ 
phải nộp các tài liệu, chứng cứ ban đầu chứng minh cho việc khởi kiện là có căn cứ. 
Các tài liệu, chứng cứ khác, người khởi kiện phải tự mình bổ sung hoặc bổ sung 
theo yêu cầu của Tòa án trong quá trình giải quyết vụ án. 

Ví dụ 1: Khi gửi đơn khởi kiện cho Tòa án yêu cầu giải quyết ly hôn (có đăng 
ký kết hôn hợp pháp), nuôi con, chia tài sản, thì về nguyên tắc người khởi kiện 
phải gửi kèm theo đầy đủ các tài liệu, chứng cứ về quan hệ hôn nhân, con, tài sản 
chung của vợ chồng; nếu họ chưa thể gửi đầy đủ các tài liệu, chứng cứ này, thì 
cùng với đơn khởi kiện, họ phải gửi bản sao giấy đăng ký kết hôn, bản sao giấy 
khai sinh của con (nếu có tranh chấp về nuôi con). 

Ví dụ 2: Khi gửi đơn khởi kiện cho Tòa án yêu cầu giải quyết tranh chấp hợp 
đồng, thì người khởi kiện phải gửi kèm theo bản sao hợp đồng có tranh chấp, hóa 
đơn thanh toán tiền, nhận tài sản, biên bản thanh lý,...; nếu họ chưa thể gửi đủ các 
tài liệu, chứng cứ này, thì cùng với đơn khởi kiện họ phải gửi bản sao hợp đồng. 

Điều 7. Thủ tục nhận đơn khởi kiện quy định tại Điều 167 của BLTTDS 
1. Tòa án phải có sổ nhận đơn để ghi ngày tháng năm nhận đơn của đương sự 

làm căn cứ xác định ngày khởi kiện. 
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2. Tòa án thực hiện thủ tục nhận đơn của người khởi kiện như sau: 
a) Trường hợp người khởi kiện trực tiếp nộp đơn tại Tòa án theo quy định tại 

điểm a khoản 1 Điều 166 của BLTTDS, thì Tòa án ghi ngày, tháng, năm người khởi 
kiện nộp đơn vào sổ nhận đơn. Ngày khởi kiện được xác định là ngày nộp đơn; 

b) Trường hợp đương sự gửi đơn đến Tòa án qua bưu điện theo quy định tại 
điểm b khoản 1 Điều 166 của BLTTDS, thì Tòa án ghi ngày, tháng, năm nhận đơn 
do bưu điện chuyển đến vào sổ nhận đơn và ngày, tháng, năm đương sự gửi đơn 
theo ngày, tháng, năm có dấu bưu điện nơi gửi đơn. Phong bì có dấu bưu điện phải 
được đính kèm đơn khởi kiện. Ngày khởi kiện được xác định là ngày có dấu bưu 
điện nơi gửi. Trường hợp không xác định được ngày, tháng, năm theo dấu bưu 
điện trên phong bì, thì Tòa án phải ghi chú trong sổ nhận đơn là “không xác định 
được ngày, tháng, năm theo dấu bưu điện”. Trong trường hợp này, ngày khởi kiện 
được xác định là ngày Tòa án nhận được đơn do bưu điện chuyển đến; 

c) Tòa án phải ghi (hoặc đóng dấu nhận đơn có ghi) ngày, tháng, năm nhận 
đơn vào góc trên bên trái của đơn khởi kiện; 

d) Việc giao nhận chứng cứ do đương sự nộp hoặc gửi kèm theo đơn khởi kiện 
được thực hiện theo hướng dẫn tại Điều 4 Nghị quyết số 04/2012/NQ-HĐTP 
ngày 03-12-2012 của Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao hướng dẫn thi 
hành một số quy định về “Chứng minh và chứng cứ” của Bộ luật Tố tụng dân sự 
đã được sửa đổi, bổ sung theo Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ luật Tố 
tụng dân sự; 

đ) Sau khi nhận đơn khởi kiện, Tòa án phải cấp giấy báo nhận đơn khởi kiện 
cho người khởi kiện; nếu Tòa án nhận đơn khởi kiện gửi qua bưu điện, thì Tòa án 
gửi giấy báo nhận đơn khởi kiện để thông báo cho người khởi kiện biết. 

3. Ngay sau khi nhận được đơn khởi kiện, việc phân công người xem xét đơn 
khởi kiện được thực hiện như sau: 

a) Đối với Tòa án nhân dân huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh (sau đây 
gọi chung là Tòa án cấp huyện), thì Chánh án hoặc Phó Chánh án được Chánh án 
ủy nhiệm phân công cho một Thẩm phán xem xét đơn khởi kiện; 

b) Đối với Tòa án nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (sau đây 
gọi chung là Tòa án cấp tỉnh), thì Chánh án hoặc Phó Chánh án được Chánh án ủy 
nhiệm, Chánh Tòa hoặc Phó Chánh tòa được Chánh án ủy quyền phân công cho 
một Thẩm phán xem xét đơn khởi kiện. 

4. Trong thời hạn năm ngày làm việc, kể từ ngày nhận được đơn khởi kiện, 
Thẩm phán được phân công xem xét đơn khởi kiện phải có một trong các quyết 
định sau đây: 

286



 
 CÔNG BÁO/Số 337 + 338/Ngày 20-6-2013 31 
 

a) Tiến hành thủ tục thụ lý vụ án, nếu vụ án thuộc thẩm quyền giải quyết của 
mình theo quy định tại Điều 171 của BLTTDS và hướng dẫn tại Điều 10 của Nghị 
quyết này; 

b) Chuyển đơn khởi kiện cho Tòa án có thẩm quyền và thông báo bằng văn 
bản cho người khởi kiện biết. Thủ tục chuyển đơn khởi kiện được thực hiện theo 
quy định tại Điều 37 của BLTTDS và hướng dẫn tại Điều 10 Nghị quyết số 
03/2012/NQ-HĐTP ngày 03-12-2012 của Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân 
tối cao hướng dẫn thi hành một số quy định tại Phần thứ nhất “Những quy định chung” 
của Bộ luật Tố tụng dân sự đã được sửa đổi, bổ sung theo Luật Sửa đổi, bổ sung 
một số điều của Bộ luật Tố tụng dân sự; 

c) Trả lại đơn khởi kiện cho người khởi kiện, nếu thuộc một trong các trường 
hợp quy định tại Điều 168 của BLTTDS và hướng dẫn tại Điều 8 của Nghị quyết 
này và thông báo bằng văn bản cho người khởi kiện biết. 

Điều 8. Trả lại đơn khởi kiện, hậu quả của việc trả lại đơn khởi kiện quy 
định tại Điều 168 của BLTTDS 

1. Người khởi kiện không có quyền khởi kiện là người không thuộc một trong 
các chủ thể quy định tại Điều 161 và Điều 162 của BLTTDS và hướng dẫn tại 
Điều 2 và Điều 3 của Nghị quyết này. 

Người khởi kiện không có đủ năng lực hành vi tố tụng dân sự là người không 
có khả năng tự mình thực hiện quyền, nghĩa vụ tố tụng dân sự hoặc ủy quyền cho 
người đại diện tham gia tố tụng dân sự theo quy định tại Điều 57 của BLTTDS. 

2. Chưa có đủ điều kiện khởi kiện là trường hợp các đương sự có thỏa thuận 
hoặc pháp luật có quy định về các điều kiện để khởi kiện (kể cả quy định về hình 
thức, nội dung đơn kiện), nhưng đương sự đã khởi kiện khi còn thiếu một trong các 
điều kiện đó. 

Ví dụ 1: Theo quy định tại Điều 135 của Luật Đất đai thì tranh chấp đất đai 
phải qua thủ tục hòa giải tại Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn nơi có đất tranh 
chấp. Do đó, kể từ ngày 01-7-2004 (ngày Luật Đất đai có hiệu lực thi hành), thì 
Tòa án chỉ xem xét, thụ lý tranh chấp đất đai khi tranh chấp đất đó đã được hòa 
giải tại Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn. Trường hợp tranh chấp đất đai chưa 
được hòa giải tại Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn, thì Tòa án căn cứ vào quy 
định tại điểm d khoản 1 Điều 168 của BLTTDS để trả lại đơn khởi kiện và hướng 
dẫn đương sự tiến hành thủ tục hòa giải tại Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn 
nơi có đất tranh chấp. 

Ví dụ 2: Trong đơn khởi kiện, nguyên đơn không ghi đúng địa chỉ của bị đơn, 
mặc dù Tòa án yêu cầu bổ sung nhưng đã quá thời hạn do Tòa án ấn định mà 
nguyên đơn vẫn không bổ sung được. 
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Ví dụ 3: Công ty A và Công ty B ký kết hợp đồng mua bán hàng hóa, trong đó 
thỏa thuận việc giải quyết tranh chấp hợp đồng bằng Trọng tài. Khi phát sinh tranh 
chấp hợp đồng, Công ty A khởi kiện Công ty B tại Tòa án trước khi yêu cầu Trọng 
tài giải quyết tranh chấp. Tòa án xét thấy thỏa thuận trọng tài giữa các bên là hợp 
pháp theo đúng quy định của Luật Trọng tài thương mại thì Tòa án căn cứ vào quy 
định tại điểm d khoản 1 Điều 168 của BLTTDS để trả lại đơn khởi kiện và hướng 
dẫn họ tiến hành thủ tục giải quyết tranh chấp tại Trọng tài. 

3. Khi xác định điều kiện khởi kiện vụ án dân sự mà đối tượng khởi kiện là 
quyền sử dụng đất thì thực hiện như sau: 

a) Đối với tranh chấp ai có quyền sử dụng đất thì phải tiến hành hòa giải tại Ủy 
ban nhân dân xã, phường, thị trấn nơi có đất tranh chấp theo quy định tại Điều 135 
của Luật Đất đai; 

b) Đối với tranh chấp liên quan đến quyền sử dụng đất như: tranh chấp về giao 
dịch liên quan đến quyền sử dụng đất, tranh chấp về thừa kế quyền sử dụng đất, 
chia tài sản chung của vợ chồng là quyền sử dụng đất,... thì không phải tiến hành 
hòa giải tại Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn nơi có đất tranh chấp nhưng vẫn 
phải thực hiện thủ tục hòa giải theo quy định của BLTTDS.  

4. Vụ án không thuộc thẩm quyền giải quyết của Tòa án là trường hợp không 
thuộc một trong các tranh chấp quy định tại các điều 25, 27, 29 và 31 của BLTTDS. 

5. Việc trả lại đơn khởi kiện phải được Tòa án thông báo bằng văn bản cho 
người khởi kiện và Viện kiểm sát cùng cấp biết; trong đó cần ghi rõ lý do trả lại 
đơn khởi kiện thuộc trường hợp nào quy định tại khoản 1 Điều 168 của BLTTDS. 
Thông báo này có thể được giao trực tiếp hoặc gửi cho người khởi kiện qua bưu 
điện. Việc giao hoặc gửi thông báo này phải có sổ theo dõi. 

6. Khoản 1 Điều 168 của BLTTDS đã bỏ căn cứ trả lại đơn khởi kiện vì lý do 
thời hiệu khởi kiện đã hết, vì vậy, Tòa án không được lấy lý do thời hiệu khởi kiện 
đã hết để trả lại đơn khởi kiện. 

Trường hợp trước đây, Tòa án đã trả lại đơn khởi kiện vì lý do thời hiệu khởi 
kiện đã hết mà đương sự có yêu cầu khởi kiện lại, thì Tòa án thụ lý vụ việc và 
đương sự phải nộp tiền tạm ứng án phí nếu không thuộc diện được miễn theo quy 
định pháp luật. 

Trường hợp đã có bản án, quyết định của Tòa án bác yêu cầu hoặc đình chỉ vì 
lý do thời hiệu khởi kiện đã hết, thì Tòa án căn cứ điểm b khoản 1 Điều 168 của 
BLTTDS để trả lại đơn khởi kiện và giải thích cho họ biết họ có quyền làm đơn đề 
nghị xem xét vụ việc theo thủ tục giám đốc thẩm, tái thẩm đối với bản án, quyết 
định nêu trên. 
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7. Người khởi kiện có quyền nộp đơn khởi kiện lại vụ án khi thuộc một trong 
các trường hợp quy định tại khoản 3 Điều 168 và các điểm c, e, g khoản 1 Điều 192 
của BLTTDS và các văn bản pháp luật có quy định. 

"Các trường hợp khác theo quy định của pháp luật" quy định tại điểm d khoản 3 
Điều 168 của BLTTDS là các trường hợp trong BLTTDS chưa quy định nhưng đã 
được quy định trong các văn bản quy phạm pháp luật khác hoặc sau khi BLTTDS 
có hiệu lực thi hành mới được quy định trong các văn bản quy phạm pháp luật 
được ban hành sau đó hoặc trong các điều ước quốc tế mà nước Cộng hòa xã hội 
chủ nghĩa Việt Nam là thành viên. 

Ví dụ 1: Trường hợp Tòa án tiến hành hòa giải đoàn tụ thành theo quy định tại 
Điều 88 của Luật Hôn nhân và Gia đình và đã ra quyết định công nhận sự thỏa 
thuận về việc hòa giải đoàn tụ thành giữa các đương sự. Trong thời gian đoàn tụ, 
các đương sự lại phát sinh mâu thuẫn và có đơn xin ly hôn yêu cầu Tòa án giải 
quyết, thì Tòa án căn cứ vào Điều 85 của Luật Hôn nhân và Gia đình để thụ lý, giải 
quyết theo thủ tục chung.  

Ví dụ 2: Trường hợp Tòa án đã bác đơn xin ly hôn của người chồng xin ly hôn 
vợ đang có thai hoặc đang nuôi con dưới mười hai tháng tuổi, thì Tòa án chỉ thụ lý 
lại vụ án xin ly hôn của người chồng khi đã đáp ứng đủ điều kiện khởi kiện quy 
định tại khoản 2 Điều 85 của Luật Hôn nhân và Gia đình. 

Điều 9. Yêu cầu sửa đổi, bổ sung đơn khởi kiện quy định tại Điều 169 
của BLTTDS 

1. Khi nhận đơn khởi kiện hoặc sau khi nhận đơn khởi kiện, xét thấy đơn khởi 
kiện không có đủ các nội dung quy định tại khoản 2 Điều 164 của BLTTDS, thì 
tùy theo yêu cầu sửa đổi, bổ sung đơn khởi kiện mà Tòa án yêu cầu người khởi 
kiện sửa đổi, bổ sung đơn khởi kiện trong một thời hạn do Tòa án ấn định, nhưng 
không quá ba mươi ngày, kể từ ngày người khởi kiện nhận được văn bản của Tòa 
án yêu cầu sửa đổi, bổ sung đơn khởi kiện. Trong trường hợp đặc biệt, Tòa án có 
thể gia hạn thêm, nhưng không quá mười lăm ngày, kể từ ngày kết thúc thời hạn do 
Tòa án ấn định nêu trên. 

2. Yêu cầu sửa đổi, bổ sung đơn khởi kiện phải được làm bằng văn bản, trong 
đó phải nêu rõ những vấn đề cần sửa đổi, bổ sung cho người khởi kiện biết để họ 
thực hiện. Văn bản này có thể được giao trực tiếp hoặc gửi cho người khởi kiện 
qua bưu điện. Việc giao hoặc gửi này phải có sổ theo dõi. 

3. Thời gian thực hiện việc sửa đổi, bổ sung đơn khởi kiện không tính vào thời 
hiệu khởi kiện. Ngày khởi kiện vẫn được xác định là ngày nộp đơn khởi kiện, nếu 
người khởi kiện nộp trực tiếp tại Tòa án hoặc ngày có dấu bưu điện nơi gửi, nếu 
đơn khởi kiện được gửi qua bưu điện. 
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4. Sau khi người khởi kiện đã sửa đổi, bổ sung đơn khởi kiện theo yêu cầu của 
Tòa án, thì Tòa án tiếp tục việc thụ lý vụ án theo thủ tục chung quy định tại 
Điều 171 của BLTTDS. Nếu hết thời hạn do Tòa án ấn định mà người khởi kiện 
không sửa đổi, bổ sung theo yêu cầu của Tòa án, thì Tòa án căn cứ vào khoản 2 
Điều 169 của BLTTDS trả lại đơn khởi kiện và tài liệu, chứng cứ kèm theo cho họ. 

5. Trường hợp trong đơn khởi kiện không ghi đầy đủ cụ thể hoặc ghi không 
đúng tên, địa chỉ của người bị kiện; tên, địa chỉ của người có quyền lợi, nghĩa vụ 
liên quan, thì Tòa án yêu cầu người khởi kiện ghi đầy đủ và đúng tên, địa chỉ của 
người bị kiện, người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan. Nếu người khởi kiện không 
thực hiện, thì Tòa án căn cứ vào khoản 2 Điều 169 của BLTTDS trả lại đơn khởi 
kiện và tài liệu, chứng cứ kèm theo cho họ mà không được thụ lý vụ án. Việc Tòa 
án thụ lý vụ án để sau đó ra quyết định tạm đình chỉ giải quyết vụ án với lý do 
“chưa tìm được địa chỉ của bị đơn” là không đúng quy định của BLTTDS, vì đây 
không phải là một trong những trường hợp Tòa án ra quyết định tạm đình chỉ giải 
quyết vụ án quy định tại Điều 189 của BLTTDS. Tòa án cũng không được tự mình 
tiến hành thông báo tìm người bị kiện, vì đây là nghĩa vụ của đương sự. 

6. Đối với trường hợp trong đơn khởi kiện người khởi kiện có ghi đầy đủ cụ 
thể và đúng địa chỉ của người bị kiện, của người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan 
theo đúng quy định tại khoản 2 Điều 164 BLTTDS, hướng dẫn tại Điều 5 của Nghị 
quyết này và Mẫu số 01 ban hành kèm theo Nghị quyết này nhưng họ không có nơi 
cư trú ổn định, thường xuyên thay đổi nơi cư trú mà không thông báo địa chỉ mới 
cho người khởi kiện, cho Tòa án, nhằm mục đích giấu địa chỉ, trốn tránh nghĩa vụ 
đối với người khởi kiện, thì được coi là trường hợp người bị kiện, người có quyền 
lợi, nghĩa vụ liên quan cố tình giấu địa chỉ. Tòa án tiến hành thụ lý giải quyết vụ án 
theo thủ tục chung. 

7. Nếu người khởi kiện không biết hoặc ghi không đúng địa chỉ của người bị 
kiện, người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan để ghi trong đơn khởi kiện, thì họ phải 
thực hiện việc tìm địa chỉ của người bị kiện, người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan. 

Điều 10. Thụ lý vụ án quy định tại Điều 171 của BLTTDS 
1. Trong trường hợp người khởi kiện không nộp tiền tạm ứng án phí trong thời 

hạn mười lăm ngày theo quy định tại khoản 2 Điều 171 của BLTTDS vì sự kiện 
bất khả kháng hoặc trở ngại khách quan thì theo quy định tại khoản 1 Điều 161 của 
Bộ luật Dân sự năm 2005, thời gian có sự kiện bất khả kháng hoặc trở ngại khách 
quan đó không tính vào thời hạn nộp tiền tạm ứng án phí. 

2. Tòa án phải ấn định cho người khởi kiện trong thời hạn bảy ngày, sau khi 
hết thời hạn mười lăm ngày, kể từ ngày nhận được giấy báo của Tòa án về việc 
nộp tiền tạm ứng án phí, người khởi kiện phải nộp cho Tòa án biên lai nộp tiền tạm 
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ứng án phí. Hết thời hạn này người khởi kiện mới nộp cho Tòa án biên lai nộp tiền 
tạm ứng án phí, thì giải quyết như sau:  

a) Trường hợp chưa trả lại đơn khởi kiện, thì Thẩm phán tiến hành thụ lý vụ án; 
b) Trường hợp đã trả lại đơn khởi kiện mà người khởi kiện chứng minh được 

là họ đã nộp tiền tạm ứng án phí đúng thời hạn quy định, nhưng vì sự kiện bất khả 
kháng hoặc trở ngại khách quan nên họ nộp biên lai nộp tiền tạm ứng án phí cho 
Tòa án không đúng hạn, thì Thẩm phán yêu cầu họ nộp lại đơn khởi kiện, các tài 
liệu, chứng cứ kèm theo và tiến hành thụ lý vụ án theo thủ tục chung; 

c) Trường hợp sau khi Tòa án trả lại đơn khởi kiện, người khởi kiện mới nộp 
tiền tạm ứng án phí và nộp biên lai nộp tiền tạm ứng án phí cho Tòa án, nếu không 
vì sự kiện bất khả kháng hoặc trở ngại khách quan thì được coi là nộp đơn khởi 
kiện lại, Thẩm phán yêu cầu họ nộp lại đơn khởi kiện, các tài liệu, chứng cứ kèm 
theo và tiến hành thụ lý lại vụ án theo thủ tục chung. 

3. Hết thời hạn được hướng dẫn tại khoản 2 Điều này, người khởi kiện không 
nộp cho Tòa án biên lai nộp tiền tạm ứng án phí, thì Tòa án thông báo cho họ biết 
về việc không thụ lý vụ án với lý do là họ không nộp tiền tạm ứng án phí. 

Điều 11. Phân công Thẩm phán giải quyết vụ án quy định tại Điều 172 
của BLTTDS 

1. Chánh án Tòa án cấp huyện có thể tự mình hoặc ủy nhiệm cho một Phó 
Chánh án phân công Thẩm phán giải quyết vụ án. 

Chánh án Tòa án cấp tỉnh có thể ủy nhiệm cho một Phó Chánh án hoặc ủy quyền 
cho Chánh tòa hoặc Phó Chánh tòa phân công Thẩm phán giải quyết vụ án. 

2. Khi phân công Thẩm phán giải quyết vụ án, thì cần tiếp tục phân công Thẩm 
phán đã thực hiện việc xem xét đơn khởi kiện và thụ lý vụ án. Việc phân công này 
không phải ra quyết định. 

3. Đối với vụ án phức tạp, việc giải quyết có thể phải kéo dài, thì cần phân 
công thêm Thẩm phán dự khuyết để bảo đảm xét xử liên tục. 

Điều 12. Quyền yêu cầu phản tố của bị đơn quy định tại Điều 176 của BLTTDS 
1. Được coi là yêu cầu phản tố của bị đơn đối với nguyên đơn, đối với người 

có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan có yêu cầu độc lập nếu yêu cầu đó độc lập, không 
cùng với yêu cầu mà nguyên đơn, người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan có yêu 
cầu độc lập yêu cầu Tòa án giải quyết. 

Ví dụ: Nguyên đơn A có đơn khởi kiện yêu cầu bị đơn B phải trả lại tiền thuê 
nhà còn nợ của năm 2005 là năm triệu đồng. Bị đơn B có yêu cầu đòi nguyên đơn A 
phải thanh toán cho mình tiền sửa chữa nhà bị hư hỏng và tiền thuế sử dụng đất mà 
bị đơn đã nộp thay cho nguyên đơn là ba triệu đồng. Trường hợp này, yêu cầu của 
bị đơn B được coi là yêu cầu phản tố đối với nguyên đơn A. 
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2. Chỉ coi là ý kiến của bị đơn mà không phải là yêu cầu phản tố của bị đơn đối 
với nguyên đơn, đối với người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan có yêu cầu độc lập 
nếu bị đơn có yêu cầu cùng với yêu cầu của nguyên đơn, người có quyền lợi, nghĩa 
vụ liên quan có yêu cầu độc lập (như yêu cầu Tòa án không chấp nhận yêu cầu của 
nguyên đơn, người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan có yêu cầu độc lập hoặc chỉ 
chấp nhận một phần yêu cầu của nguyên đơn, người có quyền lợi, nghĩa vụ liên 
quan có yêu cầu độc lập). 

Ví dụ: Nguyên đơn C có đơn khởi kiện yêu cầu Tòa án công nhận quyền sở 
hữu đối với một xe ôtô và buộc bị đơn D trả lại cho mình xe ôtô đó. Bị đơn D có 
yêu cầu Tòa án không công nhận xe ôtô này thuộc sở hữu của C mà là của mình 
hoặc công nhận xe ôtô này thuộc sở hữu chung của C và D. Trường hợp này, yêu 
cầu của bị đơn D không được coi là yêu cầu phản tố đối với nguyên đơn C. 

3. Yêu cầu phản tố để bù trừ nghĩa vụ với yêu cầu của nguyên đơn, người có 
quyền lợi, nghĩa vụ liên quan có yêu cầu độc lập là trường hợp bị đơn có nghĩa vụ 
đối với nguyên đơn, người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan có yêu cầu độc lập và 
nguyên đơn, người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan có yêu cầu độc lập cũng có 
nghĩa vụ đối với bị đơn; do đó, bị đơn có yêu cầu Tòa án giải quyết để bù trừ nghĩa 
vụ mà họ phải thực hiện theo yêu cầu của nguyên đơn, người có quyền lợi, nghĩa 
vụ liên quan có yêu cầu độc lập. 

Ví dụ: Xem ví dụ 1 khoản 1 Điều này. 
4. Yêu cầu phản tố của bị đơn dẫn đến loại trừ việc chấp nhận một phần hoặc 

toàn bộ yêu cầu của nguyên đơn, người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan có yêu 
cầu độc lập là trường hợp bị đơn có yêu cầu phản tố lại đối với nguyên đơn, người 
có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan có yêu cầu độc lập và nếu yêu cầu đó được chấp 
nhận, thì loại trừ việc chấp nhận một phần hoặc toàn bộ yêu cầu của nguyên đơn, 
người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan có yêu cầu độc lập vì không có căn cứ. 

Ví dụ: A có chiếc xe ôtô thuộc sở hữu riêng đã bán cho C, nhưng nói với con 
(B là con của A) là cho C thuê mỗi tháng năm triệu đồng. Sau đó A chết, B khởi kiện 
yêu cầu C phải thanh toán tiền thuê xe trong một năm qua là sáu mươi triệu đồng. 
C có yêu cầu phản tố yêu cầu Tòa án công nhận quyền sở hữu xe ôtô và có tranh 
chấp. Nếu Tòa án chấp nhận yêu cầu phản tố của C, thì dẫn đến không chấp nhận 
toàn bộ yêu cầu của B đòi C thanh toán tiền thuê xe ôtô. 

5. Có sự liên quan giữa yêu cầu phản tố của bị đơn và yêu cầu của nguyên đơn, 
người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan có yêu cầu độc lập là trường hợp hai yêu 
cầu này có mối quan hệ với nhau và nếu được giải quyết trong cùng một vụ án, thì 
làm cho việc giải quyết vụ án được chính xác và nhanh chóng hơn. 

Ví dụ: Chị M khởi kiện yêu cầu anh N phải trợ cấp nuôi con P một tháng ba 
trăm ngàn đồng. Anh N có yêu cầu phản tố yêu cầu Tòa án xác định P không phải 
là con của anh. 
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Điều 13. Thủ tục yêu cầu phản tố hoặc yêu cầu độc lập quy định tại Điều 178 
của BLTTDS 

1. Thủ tục yêu cầu phản tố hoặc yêu cầu độc lập được thực hiện như thủ tục 
khởi kiện của nguyên đơn quy định tại các điều 164, 165, 166, 167, 168, 169 và 170 
của BLTTDS và hướng dẫn tại các điều 5, 6, 7, 8 và 9 của Nghị quyết này. 

2. Trong trường hợp Tòa án nhận được đơn về yêu cầu phản tố của bị đơn hoặc 
yêu cầu độc lập của người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan để giải quyết trong 
cùng một vụ án, thì (thời hạn chuẩn bị xét xử được xác định từ ngày hoàn thành 
thủ tục phản tố, yêu cầu độc lập) ngày thụ lý vụ án để tính thời hạn chuẩn bị xét xử 
vụ án đó được xác định như sau: 

a) Trường hợp bị đơn hoặc người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan được miễn 
hoặc không phải nộp tiền tạm ứng án phí, án phí, thì ngày thụ lý vụ án là ngày Tòa 
án nhận được đơn về yêu cầu phản tố của bị đơn hoặc yêu cầu độc lập của người 
có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan cùng các tài liệu, chứng cứ kèm theo;  

b) Trường hợp bị đơn hoặc người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan phải nộp 
tiền tạm ứng án phí, thì ngày thụ lý vụ án là ngày bị đơn hoặc người có quyền lợi, 
nghĩa vụ liên quan nộp cho Tòa án biên lai nộp tiền tạm ứng án phí. 

Ví dụ: Ngày 15-3-2013, Tòa án thụ lý vụ án theo đơn khởi kiện vụ án của 
nguyên đơn A. Tòa án thông báo về việc thụ lý vụ án cho bị đơn B biết. Sau khi nhận 
được thông báo, ngày 31-3-2013, bị đơn B có đơn yêu cầu phản tố đối với nguyên 
đơn A. Tòa án tiến hành thủ tục xem xét đơn yêu cầu phản tố. Ngày 15-4-2013, bị 
đơn B nộp cho Tòa án biên lai nộp tiền tạm ứng án phí. Trong trường hợp này, 
ngày Tòa án thụ lý vụ án được xác định lại là ngày 15-4-2013 (Tòa án ghi chú lại 
ngày thụ lý vụ án trong sổ thụ lý vụ án). Trong trường hợp bị đơn B không phải 
nộp tiền tạm ứng án phí, thì ngày thụ lý vụ án được xác định lại là ngày 31-3-2013;  

c) Trường hợp có nhiều bị đơn có yêu cầu phản tố hoặc có nhiều người có 
quyền lợi, nghĩa vụ liên quan có yêu cầu độc lập, thì ngày thụ lý vụ án được xác 
định như sau: 

c1) Là ngày Tòa án nhận được đơn về yêu cầu phản tố hoặc đơn về yêu cầu 
độc lập cuối cùng, nếu họ đều thuộc trường hợp được miễn hoặc không phải nộp 
tiền tạm ứng án phí, án phí; 

c2) Là ngày người nộp cuối cùng cho Tòa án biên lai nộp tiền tạm ứng án phí, 
nếu họ thuộc trường hợp phải nộp tiền tạm ứng án phí. 

Điều 14. Thời hạn chuẩn bị xét xử quy định tại Điều 179 của BLTTDS 
Điều 179 của BLTTDS quy định về thời hạn chuẩn bị xét xử; do đó, các thời 

hạn quy định trong Điều này đều được tính trong thời hạn chuẩn bị xét xử. Tùy 
từng trường hợp cụ thể, thời hạn chuẩn bị xét xử được tính như sau: 
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1. Trường hợp có quyết định đưa vụ án ra xét xử. 
a) Nếu không phải gia hạn thời hạn chuẩn bị xét xử, thì thời hạn chuẩn bị xét 

xử kể từ ngày Tòa án thụ lý vụ án tối đa là: 
- Bốn tháng đối với các vụ án quy định tại Điều 25 và Điều 27 của BLTTDS; 
- Hai tháng đối với các vụ án quy định tại Điều 29 và Điều 31 của BLTTDS. 
b) Nếu phải gia hạn thời hạn chuẩn bị xét xử, thì thời hạn chuẩn bị xét xử kể từ 

ngày Tòa án thụ lý vụ án tối đa là: 
- Sáu tháng đối với các vụ án quy định tại Điều 25 và Điều 27 của BLTTDS; 
- Ba tháng đối với các vụ án quy định tại Điều 29 và Điều 31 của BLTTDS. 
c) Trong các trường hợp được hướng dẫn tại điểm a và điểm b khoản 1 Điều 

này mà phiên tòa không được mở trong thời hạn một tháng, kể từ ngày có quyết 
định đưa vụ án ra xét xử vì có lý do chính đáng, thì thời hạn chuẩn bị xét xử đối 
với từng trường hợp được cộng thêm tối đa là một tháng nữa. 

2. Trường hợp có quyết định tạm đình chỉ giải quyết vụ án dân sự. 
Trong trường hợp có quyết định tạm đình chỉ giải quyết vụ án dân sự, thì thời 

hạn chuẩn bị xét xử kết thúc vào ngày ra quyết định tạm đình chỉ. Thời hạn chuẩn 
bị xét xử được bắt đầu tính lại, kể từ ngày Tòa án tiếp tục giải quyết vụ án khi lý 
do tạm đình chỉ không còn nữa. 

3. Về việc gia hạn thời hạn chuẩn bị xét xử. 
Đối với những vụ án có tính chất phức tạp hoặc do trở ngại khách quan quy 

định tại điểm a và điểm b khoản 1 Điều 179 của BLTTDS mà thời hạn gần hết 
(thời hạn chuẩn bị xét xử còn lại không quá năm ngày) mà Thẩm phán được phân 
công giải quyết vụ án thấy rằng vụ án phức tạp nên chưa thể ra được một trong 
những quyết định quy định tại khoản 2 Điều 179 của BLTTDS, thì cần phải báo 
ngay với Chánh án Tòa án để ra quyết định gia hạn thời hạn chuẩn bị xét xử. Việc 
gia hạn thời hạn chuẩn bị xét xử không được quá thời hạn quy định tại đoạn cuối 
khoản 1 Điều 179 của BLTTDS và hướng dẫn tại điểm b khoản 1 Điều này. Hết thời 
hạn được gia hạn, Thẩm phán được phân công giải quyết vụ án phải ra một trong 
những quyết định quy định tại khoản 2 Điều 179 của BLTTDS. 

a) “Những vụ án có tính chất phức tạp” là những vụ án có nhiều đương sự, có 
liên quan đến nhiều lĩnh vực; vụ án có nhiều tài liệu, có các chứng cứ mâu thuẫn 
với nhau cần có thêm thời gian để nghiên cứu tổng hợp các tài liệu có trong hồ sơ 
vụ án hoặc tham khảo ý kiến của các cơ quan chuyên môn hoặc cần phải giám định 
kỹ thuật phức tạp; những vụ án mà đương sự là người nước ngoài đang ở nước 
ngoài hoặc người Việt Nam đang cư trú, học tập, làm việc ở nước ngoài, tài sản ở 
nước ngoài cần phải có thời gian ủy thác tư pháp cho cơ quan lãnh sự, ngoại giao 
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của Việt Nam ở nước ngoài, cho Tòa án nước ngoài,... Tuy nhiên, đối với trường 
hợp cần phải chờ ý kiến của các cơ quan chuyên môn, cần phải chờ kết quả giám 
định kỹ thuật phức tạp hoặc cần phải chờ kết quả ủy thác tư pháp mà đã hết thời 
hạn chuẩn bị xét xử (kể cả thời gian gia hạn), thì Thẩm phán căn cứ vào khoản 4 
Điều 189 của BLTTDS ra quyết định tạm đình chỉ giải quyết vụ án dân sự; 

b) “Trở ngại khách quan” là những trở ngại do hoàn cảnh khách quan tác động 
như: thiên tai, địch họa, nhu cầu chiến đấu, phục vụ chiến đấu,... làm cho Tòa án 
không thể giải quyết được vụ án trong thời hạn quy định. 

Ví dụ: Tòa án nhân dân huyện X, tỉnh H ở miền núi đã có quyết định đưa vụ án 
ra xét xử, trong đó đã ấn định ngày mở phiên tòa. Tuy nhiên, còn hai ngày nữa là 
tiến hành mở phiên tòa, thì xảy ra lũ quét. Trụ sở của Tòa án nhân dân huyện X bị 
hư hỏng. Do phải khắc phục hậu quả của lũ quét, sửa chữa lại trụ sở, nên Tòa án 
nhân dân huyện X không thể tiến hành phiên tòa trong thời hạn quy định. 

c) “Lý do chính đáng” quy định tại khoản 3 Điều 179 của BLTTDS được hiểu 
là các sự kiện xảy ra một cách khách quan, không lường trước được như: cần phải 
có sự thay đổi, phân công lại người tiến hành tố tụng có tên trong quyết định đưa 
vụ án ra xét xử mà người có thẩm quyền chưa cử được người khác thay thế; vụ án 
có tính chất phức tạp đã được xét xử nhiều lần ở nhiều cấp Tòa án khác nhau, nên 
không còn đủ Thẩm phán để tiến hành xét xử vụ án đó mà phải chuyển vụ án cho 
Tòa án cấp trên xét xử hoặc phải chờ biệt phái Thẩm phán từ Tòa án khác đến,... 
nên cản trở Tòa án tiến hành phiên tòa trong thời hạn quy định. 

Điều 15. Những vụ án dân sự không được hòa giải quy định tại Điều 181 
của BLTTDS 

1. “Tài sản của Nhà nước” được hiểu là tài sản thuộc hình thức sở hữu nhà 
nước quy định tại Điều 200 của Bộ luật Dân sự năm 2005 và được điều chỉnh theo 
các quy định tại mục 1 Chương XIII của Bộ luật Dân sự năm 2005. 

“Yêu cầu đòi bồi thường thiệt hại đến tài sản của Nhà nước” là trường hợp tài 
sản của Nhà nước bị thiệt hại do hành vi trái pháp luật, do hợp đồng vô hiệu, do vi 
phạm nghĩa vụ dân sự,... gây ra và người được giao chủ sở hữu đối với tài sản Nhà 
nước đó có yêu cầu đòi bồi thường. 

Khi thi hành quy định tại khoản 1 Điều 181 của BLTTDS cần phân biệt: 
a) Trường hợp tài sản của Nhà nước được giao cho cơ quan, tổ chức, đơn vị vũ 

trang quản lý, sử dụng hoặc đầu tư vào doanh nghiệp nhà nước do Nhà nước thực 
hiện quyền sở hữu thông qua cơ quan có thẩm quyền, thì khi có yêu cầu đòi bồi 
thường thiệt hại đến loại tài sản này, Tòa án không được hòa giải để các bên đương 
sự thỏa thuận với nhau về việc giải quyết vụ án; 

b) Trường hợp tài sản của Nhà nước được Nhà nước đầu tư vào doanh nghiệp 
nhà nước, góp vốn trong các doanh nghiệp liên doanh có vốn đầu tư của các chủ sở 
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hữu khác theo quy định của Luật Doanh nghiệp, Luật Đầu tư mà doanh nghiệp 
được quyền tự chủ chiếm hữu, sử dụng hoặc định đoạt tài sản và chịu trách nhiệm 
trước Nhà nước đối với tài sản đó trong hoạt động sản xuất, kinh doanh, thì khi có 
yêu cầu đòi bồi thường thiệt hại đến tài sản đó, Tòa án tiến hành hòa giải để các 
bên đương sự thỏa thuận với nhau về việc giải quyết vụ án theo thủ tục chung. 

2. Tòa án không được hòa giải vụ án dân sự phát sinh từ giao dịch trái pháp 
luật (giao dịch vi phạm điều cấm của pháp luật) hoặc trái đạo đức xã hội, nếu việc 
hòa giải nhằm mục đích để các bên tiếp tục thực hiện các giao dịch đó. Trường hợp 
các bên chỉ có tranh chấp về việc giải quyết hậu quả của giao dịch vô hiệu do trái 
pháp luật hoặc trái đạo đức xã hội, thì Tòa án vẫn phải tiến hành hòa giải để các 
đương sự thỏa thuận với nhau về việc giải quyết hậu quả của giao dịch vô hiệu đó. 

Điều 16. Những vụ án dân sự không tiến hành hòa giải được quy định tại 
khoản 1 Điều 182 của BLTTDS 

Trong trường hợp bị đơn đã được Tòa án triệu tập hợp lệ đến lần thứ hai mà 
vẫn cố tình vắng mặt, thì Tòa án lập biên bản về việc không tiến hành hòa giải 
được do bị đơn vắng mặt và ra quyết định đưa vụ án ra xét xử theo thủ tục chung. 
Trong trường hợp tại phiên tòa bị đơn có yêu cầu Tòa án hoãn phiên tòa để tiến 
hành hòa giải, thì Tòa án không chấp nhận, nhưng cần tạo điều kiện cho các bên 
thỏa thuận với nhau về việc giải quyết vụ án. 

Điều 17. Thành phần phiên hòa giải quy định tại Điều 184 của BLTTDS 
1. Tòa án phải triệu tập tất cả những người có liên quan đến việc giải quyết vụ 

án quy định tại khoản 3 Điều 64 và Điều 184 của BLTTDS tham dự phiên hòa giải.  
2. Nếu việc hòa giải vụ án có liên quan đến tất cả các đương sự trong vụ án mà 

có đương sự vắng mặt, thì Thẩm phán phải hoãn phiên hòa giải để mở lại phiên 
hòa giải khác có mặt tất cả các đương sự. Thẩm phán thông báo hoãn phiên hòa 
giải theo Mẫu số 06b ban hành kèm theo Nghị quyết này. 

3. Nếu trong vụ án có nhiều quan hệ pháp luật mà quan hệ pháp luật này liên 
quan đến đương sự này, quan hệ pháp luật kia liên quan đến đương sự khác và việc 
giải quyết quan hệ pháp luật đó chỉ liên quan đến các đương sự có mặt, không liên 
quan đến các đương sự vắng mặt, thì Thẩm phán tiến hành hòa giải những vấn đề 
có liên quan đến các đương sự có mặt. 

Trường hợp nêu trên mà các đương sự có mặt thỏa thuận được với nhau về 
việc giải quyết vụ án, thì thỏa thuận đó chỉ 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 nếu 
đương sự vắng mặt tại phiên hòa giải đồng ý bằng văn bản. 
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Trường hợp trước khi tiến hành hòa giải đương sự vắng mặt đã có ý kiến bằng 
văn bản nhưng sau khi kết thúc phiên hòa giải, nội dung hòa giải của các đương sự 
có mặt khác với nội dung văn bản thể hiện ý chí của đương sự vắng mặt, thì Tòa án 
phải lấy ý kiến bằng văn bản của đương sự vắng mặt tại phiên hòa giải về thỏa 
thuận của các đương sự tại phiên hòa giải. Thủ tục và thời hạn lấy ý kiến bằng văn 
bản của đương sự được thực hiện theo quy định của pháp luật tố tụng dân sự. 
Trường hợp đương sự đồng ý với kết quả hòa giải thì ngày nhận được ý kiến bằng 
văn bản của đương sự vắng mặt tại phiên hòa giải được xác định là ngày các 
đương sự thỏa thuận được với nhau về vấn đề phải giải quyết trong vụ án. 

Điều 18. Nội dung hòa giải quy định tại Điều 185 của BLTTDS 
1. Tòa án xem xét các yêu cầu cụ thể của đương sự trong vụ án phải giải quyết 

để tiến hành hòa giải từng yêu cầu theo thứ tự hợp lý. 
Ví dụ: Trong vụ án ly hôn, có cả tranh chấp về nuôi con, chia tài sản thì Tòa án 

cần hòa giải về quan hệ hôn nhân trước, nếu hòa giải đoàn tụ không thành thì tiếp 
tục tiến hành hòa giải việc nuôi con và sau đó hòa giải việc chia tài sản. 

2. Khi tiến hành hòa giải, ngoài việc tuân thủ nguyên tắc quy định tại Điều 184 
của BLTTDS, tùy theo các quan hệ pháp luật Thẩm phán phổ biến cho các đương 
sự biết các quy định của pháp luật có liên quan đến việc giải quyết vụ án để các 
bên liên hệ đến quyền, nghĩa vụ của mình mà tự nguyện thỏa thuận với nhau về 
việc giải quyết vụ án; phân tích hậu quả pháp lý của việc hòa giải thành cho các 
đương sự biết (như mối quan hệ giữa các đương sự, việc chịu án phí,...). Thẩm 
phán không được nói trước với các đương sự ai sai, ai đúng ở chỗ nào hoặc nếu 
các đương sự không thỏa thuận được, thì hướng xét xử của Tòa án như thế nào,... 

Điều 19. Trình tự hòa giải quy định tại Điều 185a của BLTTDS 
Thẩm phán được phân công giải quyết vụ án tiến hành việc hòa giải theo trình 

tự như sau: 
1. Thẩm phán chủ trì phiên hòa giải khai mạc phiên hòa giải như sau: “Hôm nay, 

ngày, tháng, năm, Tòa án nhân dân... tiến hành tổ chức hòa giải vụ án về..., tôi tuyên 
bố khai mạc phiên hòa giải”. 

2. Thẩm phán chủ trì phiên hòa giải giới thiệu họ, tên những người tiến hành 
tố tụng, người giám định, người phiên dịch, cá nhân, cơ quan, tổ chức khác tham gia 
phiên hòa giải (nếu có). 

3. Thư ký Tòa án báo cáo với Thẩm phán chủ trì phiên hòa giải về sự có mặt, 
vắng mặt của những người tham gia phiên hòa giải theo giấy triệu tập, giấy báo 
của Tòa án và lý do vắng mặt. Thẩm phán chủ trì phiên hòa giải kiểm tra lại sự có 
mặt và kiểm tra căn cước của những người tham gia phiên hòa giải theo giấy triệu 
tập, giấy báo của Tòa án (quy định tại các khoản 3, 4 và 5 Điều 184 của BLTTDS).  
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4. Thẩm phán chủ trì phiên hòa giải phải phổ biến đầy đủ quyền, nghĩa vụ của 
các đương sự và của những người tham gia tố tụng khác quy định tại điều luật 
tương ứng của BLTTDS. 

Ví dụ: Đối với nguyên đơn phải giải thích đầy đủ quyền, nghĩa vụ của họ quy 
định tại Điều 58 và Điều 59 của BLTTDS,... Đối với người phiên dịch, Thẩm phán 
chủ trì phiên hòa giải yêu cầu họ phải cam đoan làm tròn nhiệm vụ; đối với người 
làm chứng là người thành niên, thì yêu cầu họ cam đoan khai báo trung thực. 

7. Thẩm phán chủ trì phiên hòa giải theo nội dung hòa giải quy định tại Điều 185 
của BLTTDS và hướng dẫn tại Điều 18 của Nghị quyết này.  

8. Phiên hòa giải phải được ghi biên bản theo quy định tại Điều 186 của 
BLTTDS và hướng dẫn tại Điều 20 của Nghị quyết này, trước khi kết thúc phiên 
hòa giải Thẩm phán chủ trì phiên hòa giải xem xét (lập biên bản hòa giải thành 
hoặc không thành...) về việc giải quyết vụ án tại phiên hòa giải. 

Điều 20. Biên bản hòa giải quy định tại Điều 186 của BLTTDS 
1. Thư ký Tòa án ghi biên bản hòa giải có đầy đủ nội dung quy định tại khoản 1 

Điều 186, có đầy đủ chữ ký hoặc điểm chỉ của những người quy định tại khoản 2 
Điều 186 của BLTTDS và theo Mẫu số 07 ban hành kèm theo Nghị quyết này. 

2. Khi các đương sự thỏa thuận được với nhau về vấn đề phải giải quyết trong 
vụ án, thì Thẩm phán hoặc Thư ký Tòa án lập biên bản hòa giải thành. Biên bản 
hòa giải thành phải ghi cụ thể nội dung thỏa thuận của các đương sự theo Mẫu 
số 08a ban hành kèm theo Nghị quyết này. 

Thẩm phán chủ trì phiên hòa giải ký tên và đóng dấu của Tòa án vào biên bản. 
Các đương sự tham gia phiên hòa giải phải ký tên hoặc điểm chỉ vào biên bản hòa 
giải thành. Biên bản hòa giải thành phải được gửi ngay cho các đương sự tham gia 
hòa giải. 

Đối với các đương sự vắng mặt mà việc hòa giải thuộc trường hợp quy định tại 
khoản 3 Điều 184 của BLTTDS, thì Tòa án phải gửi ngay biên bản hòa giải thành 
cho các đương sự vắng mặt. 

3. Trong biên bản hòa giải thành cần ghi: “Trong thời hạn bảy ngày, kể từ ngày 
lập biên bản hòa giải, nếu đương sự nào có thay đổi ý kiến về sự thỏa thuận, thì 
phải làm thành văn bản gửi cho Tòa án”. Trong trường hợp đương sự trực tiếp đến 
Tòa án xin thay đổi thỏa thuận, thì Thẩm phán phải lập biên bản ghi ý kiến thay 
đổi thỏa thuận của họ. Biên bản phải có chữ ký hoặc điểm chỉ của đương sự và lưu 
vào hồ sơ vụ án. Việc thay đổi ý kiến về sự thỏa thuận này phải được Tòa án thông 
báo cho các đương sự khác có liên quan đến thỏa thuận đó. 
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Điều 21. Ra quyết định công nhận sự thỏa thuận của các đương sự quy 
định tại Điều 187 của BLTTDS 

1. Hết thời hạn bảy ngày, kể từ ngày lập biên bản hòa giải thành mà không có 
đương sự nào thay đổi ý kiến về sự thỏa thuận đó, thì về nguyên tắc chung Thẩm 
phán chủ trì phiên hòa giải ra quyết định công nhận sự thỏa thuận của các đương sự. 
Nếu vì trở ngại khách quan mà Thẩm phán không ra quyết định được, thì Chánh án 
Tòa án phân công một Thẩm phán khác ra quyết định công nhận sự thỏa thuận của 
các đương sự. 

2. Thẩm phán chỉ ra quyết định công nhận sự thỏa thuận của các đương sự, nếu 
các đương sự thỏa thuận được với nhau về việc giải quyết toàn bộ vụ án (các quan 
hệ pháp luật, các yêu cầu của các đương sự trong vụ án) và cả về án phí. Trong 
trường hợp các đương sự thỏa thuận được với nhau về việc giải quyết toàn bộ vụ 
án nhưng không thỏa thuận được với nhau về trách nhiệm phải chịu án phí hoặc 
mức án phí, thì Tòa án không công nhận sự thỏa thuận của các đương sự mà tiến 
hành mở phiên tòa để xét xử vụ án. 

3. Trong trường hợp các đương sự chỉ thỏa thuận được với nhau về việc giải 
quyết một phần vụ án, còn phần khác không thỏa thuận được, thì Tòa án ghi những 
vấn đề mà các đương sự thỏa thuận được và những vấn đề không thỏa thuận được 
vào biên bản hòa giải theo quy định tại khoản 1 Điều 186 của BLTTDS và tiến 
hành ra quyết định đưa vụ án ra xét xử, trừ trường hợp có căn cứ để tạm đình chỉ 
hoặc đình chỉ việc giải quyết vụ án. 

Điều 22. Tạm đình chỉ giải quyết vụ án dân sự quy định tại Điều 189 
của BLTTDS 

1. Thẩm phán ra quyết định tạm đình chỉ giải quyết vụ án dân sự mà không 
phụ thuộc có hay không có yêu cầu của đương sự khi thuộc một trong các trường 
hợp quy định tại Điều 189 của BLTTDS. 

2. “Trường hợp cơ quan, tổ chức đã sáp nhập, chia, tách mà chưa có cơ quan, 
tổ chức kế thừa quyền và nghĩa vụ tố tụng của cơ quan, tổ chức đó” là trường hợp 
đã có quyết định của cơ quan, tổ chức có thẩm quyền về việc sáp nhập, chia, tách 
cơ quan, tổ chức đó, nhưng cơ quan, tổ chức mới chưa được thành lập hoặc đã 
được thành lập nhưng chưa có đầy đủ điều kiện để hoạt động theo quy định của 
pháp luật đối với loại hình cơ quan, tổ chức đó. 

“Trường hợp cơ quan, tổ chức đã giải thể mà chưa có cơ quan, tổ chức kế thừa 
quyền và nghĩa vụ tố tụng của cơ quan, tổ chức đó” là trường hợp chưa xác định 
được cơ quan, tổ chức, cá nhân kế thừa quyền, nghĩa vụ tố tụng theo quy định tại 
các điểm a và b khoản 2, khoản 3 Điều 62 của BLTTDS. 

3. “Đại diện hợp pháp của đương sự” quy định tại khoản 3 Điều 189 của 
BLTTDS bao gồm đại diện theo pháp luật và đại diện theo ủy quyền. Người đại 
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diện hợp pháp của đương sự được xác định theo quy định của Bộ luật Dân sự 
năm 2005, Điều 73 của BLTTDS và hướng dẫn tại Điều 21 Nghị quyết số 03/2012/ 
NQ-HĐTP ngày 03-12-2012 của Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao 
hướng dẫn thi hành một số quy định trong Phần thứ nhất “Những quy định chung” 
của Bộ luật Tố tụng dân sự đã được sửa đổi, bổ sung theo Luật Sửa đổi, bổ sung 
một số điều của Bộ luật Tố tụng dân sự. 

4. “Cần đợi kết quả giải quyết vụ án khác có liên quan hoặc sự việc được pháp 
luật quy định là phải do cơ quan, tổ chức khác giải quyết trước mới giải quyết 
được vụ án” quy định tại khoản 4 Điều 189 của BLTTDS là trường hợp mà kết quả 
giải quyết vụ án dân sự, hình sự, hành chính đó, hoặc kết quả giải quyết của cơ 
quan, tổ chức có thẩm quyền là cơ sở để xác định thẩm quyền của Tòa án, xác định 
quyền khởi kiện đối với vụ án, xác định địa vị pháp lý, xác định người tham gia tố 
tụng, xác định quan hệ pháp luật tranh chấp hoặc là căn cứ khác để Tòa án giải 
quyết vụ án này một cách toàn diện, chính xác và đúng pháp luật.  

“Vụ án khác có liên quan” đến vụ án mà Tòa án đang giải quyết là vụ việc dân 
sự, vụ án hình sự, hành chính. 

“Sự việc được pháp luật quy định” phải là sự việc có ảnh hưởng trực tiếp đến 
việc giải quyết vụ án, và nếu không được cơ quan, tổ chức khác giải quyết trước 
thì việc giải quyết của Tòa án là vi phạm pháp luật. 

Ví dụ 1: Trong vụ án tranh chấp về hợp đồng mua bán tài sản giữa nguyên 
đơn A và bị đơn B. Sau khi thụ lý vụ án mà Tòa án nhân dân huyện X nhận được 
thông báo của Tòa án nhân dân huyện Y về việc Tòa án này đang thụ lý giải quyết 
vụ án giữa nguyên đơn C và bị đơn A về tranh chấp quyền sở hữu đối với tài sản 
đó. Trường hợp này, Tòa án nhân dân huyện X cần ra quyết định tạm đình chỉ giải 
quyết vụ án tranh chấp về hợp đồng mua bán tài sản giữa A và B để chờ kết quả 
giải quyết tranh chấp về quyền sở hữu tài sản đó của Tòa án nhân dân huyện Y. 
Căn cứ vào kết quả giải quyết của Tòa án nhân dân huyện Y, Tòa án nhân dân 
huyện X sẽ tiếp tục giải quyết vụ án tranh chấp về hợp đồng mua bán tài sản theo 
thủ tục chung. 

Ví dụ 2: Tòa án nhân dân huyện X đang giải quyết tranh chấp giữa nguyên 
đơn A và bị đơn B xuất phát từ giao dịch trái pháp luật giữa A và B thì nhận được 
thông báo của Viện kiểm sát nhân dân huyện X về giao dịch giữa A và B có dấu 
hiệu vi phạm pháp luật hình sự và yêu cầu Tòa án nhân dân huyện X chuyển hồ sơ 
để điều tra hành vi vi phạm pháp luật hình sự. Trường hợp này, Tòa án nhân dân 
huyện X cần tạm đình chỉ giải quyết vụ án để chờ kết quả điều tra của Cơ quan có 
thẩm quyền về hành vi vi phạm pháp luật đó. Nếu cơ quan điều tra kết luận giao 
dịch dân sự trái pháp luật giữa A và B chưa đến mức truy cứu trách nhiệm hình sự, 
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thì Tòa án nhân dân huyện X tiếp tục giải quyết vụ án tranh chấp giữa A và B về 
giao dịch trái pháp luật đó. 

5. “Cần đợi kết quả thực hiện ủy thác tư pháp hoặc đợi cơ quan, tổ chức cung 
cấp tài liệu, chứng cứ theo yêu cầu của Tòa án mới giải quyết được vụ án mà thời 
hạn giải quyết đã hết” quy định tại khoản 5 Điều 189 của BLTTDS là trường hợp 
Tòa án phải ra quyết định tạm đình chỉ vụ án khi phải thực hiện thủ tục ủy thác tư 
pháp hoặc chưa có kết quả thực hiện ủy thác tư pháp hoặc chưa nhận được các tài 
liệu, chứng cứ từ cơ quan, tổ chức mà thời hạn chuẩn bị xét xử (kể cả trường hợp 
đã gia hạn) đã hết hoặc tuy đã có quyết định đưa vụ án ra xét xử hoặc tại phiên tòa 
xét xử mà xét thấy cần phải thực hiện ủy thác tư pháp hoặc cần phải yêu cầu cơ 
quan, tổ chức cung cấp tài liệu, chứng cứ mới giải quyết được vụ án thì Tòa án 
phải ra quyết định tạm đình chỉ giải quyết vụ án. 

Ví dụ: Theo quy định tại khoản 4 Điều 93 của BLTTDS, thì Tòa án phải tiến 
hành ủy thác thu thập chứng cứ ra nước ngoài trong trường hợp cần thiết. Trường 
hợp đã hết thời hạn chuẩn bị xét xử (kể cả trường hợp đã gia hạn) mà vẫn chưa có 
kết quả ủy thác thu thập chứng cứ theo quy định, thì Tòa án phải ra quyết định tạm 
đình chỉ giải quyết vụ án để chờ kết quả ủy thác tư pháp của cơ quan có thẩm 
quyền của nước ngoài. Sau khi có kết quả ủy thác tư pháp của cơ quan có thẩm 
quyền của nước ngoài hoặc sau khi đã hết thời hạn ủy thác tư pháp theo quy định 
của pháp luật, thì Tòa án tiếp tục tiến hành giải quyết vụ án theo thủ tục chung. 

6. “Các trường hợp khác mà pháp luật có quy định” quy định tại khoản 6 
Điều 189 của BLTTDS là các trường hợp làm căn cứ cho Tòa án ra quyết định tạm 
đình chỉ giải quyết vụ án dân sự mà trong BLTTDS này chưa quy định nhưng đã 
được quy định trong các văn bản quy phạm pháp luật khác hoặc sau khi BLTTDS 
có hiệu lực thi hành mới được quy định trong các văn bản quy phạm pháp luật 
được ban hành sau đó hoặc trong các điều ước quốc tế mà nước Cộng hòa xã hội 
chủ nghĩa Việt Nam là thành viên. 

Điều 23. Hậu quả của việc tạm đình chỉ giải quyết vụ án dân sự quy định 
tại khoản 3 Điều 190 của BLTTDS 

1. Khi quyết định tạm đình chỉ giải quyết vụ án dân sự bị kháng cáo, kháng 
nghị theo thủ tục phúc thẩm và việc kháng cáo, kháng nghị là hợp lệ, thì Tòa án 
cấp sơ thẩm phải gửi hồ sơ vụ án, kháng cáo, kháng nghị cho Tòa án cấp phúc 
thẩm theo quy định tại Điều 255 của BLTTDS. 

2. Trong trường hợp hết thời hạn kháng cáo, kháng nghị mới có khiếu nại, 
kiến nghị đối với quyết định tạm đình chỉ giải quyết vụ án dân sự, thì cần phân 
biệt như sau: 

a) Trường hợp Tòa án cấp sơ thẩm xét thấy quyết định tạm đình chỉ giải quyết 
vụ án dân sự là không đúng, thì tiếp tục giải quyết vụ án bị tạm đình chỉ vì lý do 
tạm đình chỉ không còn; 
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b) Trường hợp Tòa án cấp sơ thẩm xét thấy quyết định tạm đình chỉ giải 
quyết vụ án dân sự là đúng và vẫn giữ nguyên, thì khiếu nại, kiến nghị đối với 
quyết định tạm đình chỉ giải quyết vụ án dân sự phải được xem xét theo thủ tục 
giám đốc thẩm. 

Điều 24. Đình chỉ giải quyết vụ án dân sự quy định tại điểm c và điểm k 
khoản 1 Điều 192 của BLTTDS 

1. Khi người khởi kiện rút đơn khởi kiện, thì Tòa án cần phải xem xét trong vụ 
án có yêu cầu phản tố của bị đơn hoặc yêu cầu độc lập của người có quyền lợi, 
nghĩa vụ liên quan hay không để quyết định như sau: 

a) Trong trường hợp không có yêu cầu phản tố và yêu cầu độc lập, thì Tòa án 
chấp nhận việc người khởi kiện rút đơn khởi kiện và căn cứ vào điểm c khoản 1 
Điều 192 của BLTTDS ra quyết định đình chỉ giải quyết vụ án dân sự; 

b) Trong trường hợp có yêu cầu phản tố của bị đơn và yêu cầu độc lập của 
người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan, thì tùy trường hợp mà giải quyết như sau: 

b1) Trường hợp người khởi kiện rút đơn khởi kiện, bị đơn vẫn giữ nguyên yêu 
cầu phản tố, người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan vẫn giữ nguyên yêu cầu độc 
lập của mình, thì Tòa án ra quyết định đình chỉ giải quyết vụ án dân sự đối với yêu 
cầu của người khởi kiện đã rút; 

b2) Trường hợp người khởi kiện rút đơn khởi kiện, bị đơn rút toàn bộ yêu cầu 
phản tố, nhưng người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan vẫn giữ nguyên yêu cầu độc 
lập của mình, thì Tòa án ra quyết định đình chỉ giải quyết vụ án dân sự đối với yêu 
cầu của người khởi kiện và yêu cầu phản tố của bị đơn đã rút; 

b3) Trường hợp người khởi kiện rút đơn khởi kiện, người có quyền lợi, nghĩa 
vụ liên quan rút toàn bộ yêu cầu độc lập, nhưng bị đơn vẫn giữ nguyên yêu cầu 
phản tố của mình, thì Tòa án ra quyết định đình chỉ giải quyết vụ án dân sự đối với 
yêu cầu của người khởi kiện và yêu cầu độc lập của người có quyền lợi, nghĩa vụ 
liên quan đã rút. 

c) Sau khi ra quyết định đình chỉ giải quyết vụ án đối với yêu cầu của đương 
sự đã rút được hướng dẫn tại điểm b khoản 1 Điều này, Tòa án tiếp tục giải quyết 
vụ án theo thủ tục chung đối với yêu cầu phản tố của bị đơn hoặc yêu cầu độc lập 
của người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan và căn cứ vào từng trường hợp cụ thể 
để xác định lại địa vị tố tụng của các đương sự theo đúng quy định tại Điều 219 
của BLTTDS và hướng dẫn tại Điều 33 của Nghị quyết này; 

d) Trong trường hợp người khởi kiện rút toàn bộ yêu cầu khởi kiện, bị đơn rút 
toàn bộ yêu cầu phản tố, người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan rút toàn bộ yêu 
cầu độc lập, thì Tòa án ra quyết định đình chỉ giải quyết toàn bộ vụ án. 
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2. “Các trường hợp khác mà pháp luật có quy định” quy định tại điểm k khoản 1 
Điều 192 của BLTTDS là các trường hợp làm căn cứ cho Tòa án ra quyết định 
đình chỉ giải quyết vụ án dân sự mà trong BLTTDS này chưa quy định nhưng đã 
được quy định trong các văn bản quy phạm pháp luật khác hoặc sau khi BLTTDS 
có hiệu lực thi hành mới được quy định trong các văn bản quy phạm pháp luật 
được ban hành sau đó hoặc trong các điều ước quốc tế mà Cộng hòa xã hội chủ 
nghĩa Việt Nam là thành viên. 

Điều 25. Hậu quả của việc đình chỉ giải quyết vụ án dân sự quy định tại 
khoản 1 Điều 193 của BLTTDS 

Trong trường hợp đã có quyết định đình chỉ giải quyết vụ án dân sự, thì cần 
phân biệt như sau: 

1. Trường hợp quyết định đình chỉ giải quyết vụ án dân sự quy định tại các 
điểm a, b, d, đ, h, i và k khoản 1 Điều 192 của BLTTDS, thì đương sự không có 
quyền khởi kiện yêu cầu Tòa án giải quyết lại vụ án dân sự đó, nếu việc khởi kiện 
vụ án sau không có gì khác vụ án trước về nguyên đơn, bị đơn và quan hệ pháp 
luật có tranh chấp. 

Trường hợp Tòa án ra quyết định đình chỉ việc giải quyết vụ án theo quy định 
tại điểm d và điểm đ khoản 1 Điều 192 của BLTTDS, thì trước khi ra quyết định, 
Tòa án phải giải thích rõ cho các đương sự về hậu quả của việc đình chỉ giải quyết 
vụ án là các đương sự sẽ không có quyền khởi kiện lại vụ án đó. 

Trường hợp cơ quan, tổ chức (trong trường hợp không có nguyên đơn), 
nguyên đơn quy định tại điểm d và điểm đ khoản 1 Điều 192 của BLTTDS chỉ rút 
văn bản khởi kiện, không yêu cầu Tòa án tiếp tục giải quyết vụ án khi có những 
điều kiện nhất định theo thỏa thuận, thương lượng giữa các đương sự thì Tòa án 
cần ghi rõ điều kiện đó trong quyết định đình chỉ giải quyết vụ án để làm căn cứ 
cho việc khởi kiện lại của đương sự. 

Do đó, trường hợp đình chỉ việc giải quyết vụ án theo quy định tại điểm d và 
điểm đ khoản 1 Điều 192 của BLTTDS thì trong quyết định đình chỉ giải quyết 
vụ án Tòa án phải nêu rõ hậu quả pháp lý của việc đình chỉ giải quyết vụ án là 
các đương sự sẽ không có quyền khởi kiện lại vụ án đó, nếu việc khởi kiện vụ án 
sau không có gì khác vụ án trước về nguyên đơn, bị đơn và quan hệ pháp luật có 
tranh chấp. 

2. Trường hợp quyết định đình chỉ giải quyết vụ án dân sự quy định tại các 
điểm c, e và g khoản 1 Điều 192 của BLTTDS, hoặc vụ việc thuộc trường hợp quy 
định tại khoản 3 Điều 168 của BLTTDS, thì đương sự có quyền khởi kiện yêu cầu 
Tòa án giải quyết lại vụ án dân sự đó theo thủ tục chung, nếu thời hiệu khởi kiện 
vụ án theo quy định tại Điều 159 của BLTTDS vẫn còn, mặc dù việc khởi kiện vụ 
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án sau không có gì khác vụ án trước về nguyên đơn, bị đơn và quan hệ pháp luật 
có tranh chấp. 

3. Trường hợp quyết định đình chỉ vụ án quy định tại điểm g khoản 1 Điều 192 
của BLTTDS và khoản 2 Điều 77 của Luật Phá sản, nếu sau đó Tòa án ra quyết 
định đình chỉ thủ tục phục hồi hoạt động kinh doanh gửi trả lại hồ sơ vụ án cho 
Tòa án có thẩm quyền, thì Tòa án đó tiếp tục giải quyết vụ án theo thủ tục chung. 

Điều 26. Quyết định đưa vụ án ra xét xử quy định tại Điều 195 của BLTTDS 
1. Quyết định đưa vụ án ra xét xử phải có đủ nội dung quy định tại khoản 1 

Điều 195 của BLTTDS và theo Mẫu số 12 ban hành kèm theo Nghị quyết này. 
Quyết định đưa vụ án ra xét xử phải được ban hành chậm nhất là bảy ngày làm 
việc trước ngày mở phiên tòa.  

2. Để không phải hoãn phiên tòa và bảo đảm đúng quy định của BLTTDS, 
trong trường hợp Hội thẩm nhân dân được phân công tham gia xét xử không tiếp 
tục tham gia xét xử được sau khi có quyết định đưa vụ án ra xét xử, thì đồng thời 
với việc phân công Hội thẩm nhân dân chính thức, cần phân công Hội thẩm dự 
khuyết và cùng ghi họ tên Hội thẩm dự khuyết vào quyết định đưa vụ án ra xét xử. 

3. Quyết định đưa vụ án ra xét xử phải được gửi cho các đương sự, Viện kiểm 
sát cùng cấp ngay sau khi Tòa án ra quyết định, không phân biệt vụ án đó Viện 
kiểm sát cùng cấp có tham gia phiên tòa hay không. 

Trong trường hợp Viện kiểm sát cùng cấp tham gia phiên tòa, thì Tòa án gửi 
hồ sơ vụ án dân sự cùng với quyết định đưa vụ án ra xét xử theo hướng dẫn tại 
Thông tư liên tịch số 04/2012/TTLT-VKSNDTC-TANDTC ngày 01-8-2012 của 
Viện kiểm sát nhân dân tối cao, Tòa án nhân dân tối cao hướng dẫn thi hành một 
số quy định của Bộ luật Tố tụng dân sự về kiểm sát việc tuân theo pháp luật trong 
tố tụng dân sự. 

Điều 27. Sự có mặt của đương sự, người đại diện, người bảo vệ quyền và 
lợi ích hợp pháp của đương sự quy định tại Điều 199 của BLTTDS 

Trường hợp bị đơn có yêu cầu phản tố được triệu tập hợp lệ lần thứ hai vắng 
mặt và không có người đại diện tham gia phiên tòa mà không vì sự kiện bất khả 
kháng, thì Tòa án đình chỉ giải quyết đối với yêu cầu phản tố của bị đơn, trừ 
trường hợp người đó có đơn đề nghị xét xử vắng mặt. Bị đơn có yêu cầu phản tố có 
quyền khởi kiện lại đối với yêu cầu phản tố đó, nếu thời hiệu khởi kiện vẫn còn. 

Điều 28. Xét xử trong trường hợp đương sự, người bảo vệ quyền và lợi ích 
hợp pháp của đương sự vắng mặt tại phiên tòa quy định tại Điều 202 của 
BLTTDS 

1. Tòa án triệu tập hợp lệ lần thứ nhất mà đương sự, người đại diện của đương 
sự, người bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của đương sự vắng mặt mà không có 
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đơn đề nghị Tòa án xét xử vắng mặt theo quy định tại khoản 1 Điều 199 của 
BLTTDS thì dù có hay không có lý do chính đáng, Tòa án hoãn phiên tòa.  

Tòa án chỉ tiến hành xét xử vắng mặt đương sự, người bảo vệ quyền và lợi ích 
hợp pháp của đương sự nếu Tòa án triệu tập hợp lệ lần thứ nhất mà thuộc một 
trong các trường hợp sau đây: 

a) Có một hoặc một số đương sự; người đại diện của một hoặc một số đương 
sự; người bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của một hoặc một số đương sự có đơn 
đề nghị Tòa án xét xử vắng mặt và các đương sự còn lại, người đại diện của các 
đương sự còn lại, người bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của các đương sự còn lại 
vẫn có mặt theo giấy triệu tập của Tòa án; 

b) Tất cả các đương sự và người đại diện của đương sự, người bảo vệ quyền và 
lợi ích hợp pháp của đương sự trong vụ án đều có đơn đề nghị Tòa án xét xử 
vắng mặt. Trong trường hợp này, Hội đồng xét xử căn cứ vào tài liệu có trong hồ 
sơ để giải quyết theo quy định pháp luật. 

2. Tòa án triệu tập hợp lệ lần thứ hai, đương sự hoặc người đại diện của họ, 
người bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của đương sự phải có mặt tại phiên tòa, 
nếu vắng mặt không vì sự kiện bất khả kháng thì xử lý theo quy định tại khoản 2 
Điều 199 của BLTTDS. 

3. Trường hợp đương sự, người bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của đương 
sự đã nhận được quyết định đưa vụ án ra xét xử theo quy định tại khoản 2 Điều 195 
của BLTTDS, đã được Tòa án tống đạt hợp lệ giấy triệu tập phiên tòa theo quy 
định tại các điều từ Điều 150 đến Điều 156 của BLTTDS và đương sự, người bảo 
vệ quyền và lợi ích hợp pháp của đương sự đã chuẩn bị tham gia phiên tòa xét xử 
vụ án, nhưng do sự kiện bất khả kháng xảy ra đối với họ vào trước thời điểm Tòa 
án mở phiên tòa hoặc ngay trong thời điểm họ đang trên đường đến Tòa án để 
tham gia phiên tòa (do thiên tai, địch họa, bị tai nạn, ốm nặng phải đi bệnh viện 
cấp cứu, người thân bị chết,...) nên họ không thể có mặt tại phiên tòa theo giấy 
triệu tập của Tòa án, thì Tòa án cũng hoãn phiên tòa. 

Trường hợp do Tòa án không nhận được thông báo từ phía đương sự, người 
bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của đương sự nên vẫn tiến hành xét xử vụ án 
vắng mặt họ, nếu sau khi bản án, quyết định của Tòa án có hiệu lực pháp luật, 
đương sự có khiếu nại và chứng minh được việc họ vắng mặt tại phiên tòa là do sự 
kiện bất khả kháng, thì khiếu nại cần được xem xét theo thủ tục tái thẩm. 

Điều 29. Thời hạn hoãn phiên tòa và quyết định hoãn phiên tòa quy định 
tại Điều 208 của BLTTDS 

1. Thời hạn hoãn phiên tòa sơ thẩm không quá ba mươi ngày, kể từ ngày Hội 
đồng xét xử ra quyết định hoãn phiên tòa. 
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Nếu phiên tòa xét xử một vụ án bị hoãn nhiều lần, thì thời hạn của mỗi lần 
hoãn phiên tòa không được quá giới hạn cho phép là ba mươi ngày, kể từ ngày Hội 
đồng xét xử ra quyết định hoãn phiên tòa của lần đó. Thời gian hoãn phiên tòa 
không tính vào thời hạn chuẩn bị xét xử quy định tại Điều 179 của BLTTDS và 
được hướng dẫn tại Điều 14 của Nghị quyết này. Tuy nhiên, để bảo vệ quyền và 
lợi ích hợp pháp của đương sự, bảo đảm việc mở lại phiên tòa xét xử vụ án theo 
đúng quy định, thì sau khi hoãn phiên tòa, Tòa án phải có kế hoạch mở lại phiên 
tòa trong thời gian sớm nhất mà không nhất thiết phải để đến 30 ngày mới mở lại 
phiên tòa. 

2. Quyết định hoãn phiên tòa phải có các nội dung chính quy định tại khoản 2 
Điều 208 của BLTTDS và ghi theo Mẫu số 14 ban hành kèm theo Nghị quyết này. 

3. Trường hợp đã ấn định được ngày mở lại phiên tòa, thì trong quyết định 
hoãn phiên tòa phải ghi thời gian, địa điểm mở lại phiên tòa. Nếu chưa ấn định 
được ngày mở lại phiên tòa, thì trong quyết định ghi về thời gian, địa điểm mở lại 
phiên tòa sẽ được Tòa án thông báo sau. 

Chủ tọa phiên tòa thay mặt Hội đồng xét xử thông báo công khai quyết định 
hoãn phiên tòa cho những người tham gia tố tụng có mặt tại phiên tòa biết và giao 
ngay cho họ quyết định này. Đối với người vắng mặt và Viện kiểm sát cùng cấp, 
thì Tòa án gửi ngay quyết định hoãn phiên tòa. Quyết định này được coi như giấy 
triệu tập mới đối với đương sự, nếu trong quyết định đã ghi thời gian, địa điểm mở 
lại phiên tòa. 

Trong trường hợp có sự thay đổi về thời gian, địa điểm mở lại phiên tòa ghi 
trong quyết định hoãn phiên tòa, thì Tòa án phải thông báo ngay cho Viện kiểm 
sát cùng cấp và những người tham gia tố tụng biết về thời gian, địa điểm mở lại 
phiên tòa. 

4. Hội đồng xét xử không được hoãn phiên tòa vì lý do tại phiên tòa đương sự 
yêu cầu hoãn phiên tòa để nhờ người bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của đương 
sự hoặc để ủy quyền cho người khác tham gia tố tụng thay mình. 

5. Nếu tại phiên tòa, đương sự xuất trình tài liệu, chứng cứ mới mà có yêu cầu 
giám định bổ sung đối với tài liệu, chứng cứ đó hoặc giám định lại (kể cả việc tài 
sản mới được phát hiện cần phải định giá, thẩm định giá) và xét thấy việc giám 
định bổ sung, giám định lại (định giá, thẩm định giá) là cần thiết cho việc giải 
quyết vụ án, thì Hội đồng xét xử quyết định giám định bổ sung, giám định lại (định giá, 
thẩm định giá) và căn cứ vào khoản 4 Điều 230 của BLTTDS ra quyết định hoãn 
phiên tòa. 

Nếu sắp hết thời hạn hoãn phiên tòa mà chưa có kết quả giám định, kết quả 
định giá, thẩm định giá thì Thẩm phán căn cứ vào khoản 4 Điều 189 của BLTTDS 
ra quyết định tạm đình chỉ giải quyết vụ án dân sự. 
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Điều 30. Biên bản phiên tòa quy định tại Điều 211 của BLTTDS 
1. Biên bản phiên tòa phải ghi đầy đủ nội dung quy định tại khoản 1 Điều 211 

của BLTTDS. Theo quy định tại khoản 1 Điều 211 của BLTTDS, thì biên bản 
phiên tòa phải ghi mọi diễn biến ở phiên tòa từ khi bắt đầu cho đến khi kết thúc 
phiên tòa. Trong biên bản phiên tòa không phải ghi phần quyết định của bản án. 

2. Sau khi kết thúc phiên tòa trước khi trình chủ tọa phiên tòa kiểm tra lại và 
ký vào biên bản phiên tòa, Thư ký Tòa án phải tự mình kiểm tra lại biên bản phiên 
tòa để sửa chữa những điểm không chính xác trong biên bản phiên tòa. Chủ tọa 
phiên tòa phải kiểm tra lại biên bản và cùng với Thư ký Tòa án ký vào biên bản đó. 
Sau khi chủ tọa phiên tòa đã kiểm tra lại và ký vào biên bản phiên tòa, nếu phát 
hiện được những điểm không chính xác trong biên bản phiên tòa cần phải được sửa 
đổi, thì Thư ký Tòa án không được tự mình sửa đổi mà phải báo cáo với chủ tọa 
phiên tòa xem xét việc sửa đổi. Khi có một trong những người quy định tại khoản 4 
Điều 211 của BLTTDS có yêu cầu được xem biên bản phiên tòa, thì chủ tọa phiên 
tòa phải cho phép họ xem biên bản phiên tòa. Nếu họ có yêu cầu ghi những sửa 
đổi, bổ sung vào biên bản phiên tòa, thì Thư ký Tòa án phải ghi những sửa đổi, bổ 
sung theo yêu cầu của họ. Không được tẩy xóa, sửa chữa trực tiếp vào những vấn 
đề đã ghi mà ghi những sửa đổi, bổ sung tiếp vào biên bản phiên tòa. Người nào 
được quy định tại khoản 4 Điều 211 của BLTTDS có yêu cầu ghi những sửa đổi, 
bổ sung vào biên bản phiên tòa, thì ghi tư cách tiến hành tố tụng hoặc tham gia tố 
tụng và họ tên của người đó. Tiếp theo ghi những vấn đề được ghi trong biên bản 
phiên tòa có yêu cầu sửa đổi, bổ sung và những sửa đổi, bổ sung cụ thể. Nếu có 
nhiều người yêu cầu, thì ghi thứ tự từng người một. Sau đó người có yêu cầu phải 
ký xác nhận. 

Ví dụ 1: (trường hợp có một người yêu cầu ghi những sửa đổi, bổ sung) 
Những sửa đổi, bổ sung theo yêu cầu của nguyên đơn Nguyễn Văn A: 
1. Về vấn đề được ghi tại dòng (các dòng) từ trên xuống (hoặc từ dưới lên) 

trang... của biên bản phiên tòa yêu cầu ghi sửa đổi, bổ sung như sau: 
... 
2. ... 
Ví dụ 2: (trường hợp có từ hai người trở lên có yêu cầu ghi những sửa đổi, 

bổ sung) 
Những sửa đổi, bổ sung: 
1. Theo yêu cầu của Kiểm sát viên Trần Văn B: 
a. ... 
b. ... 
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2. Theo yêu cầu của bị đơn Lê Thị M: 
a. ... 
b. .. 
Điều 31. Khai mạc phiên tòa quy định tại Điều 213 của BLTTDS 
1. Chủ tọa phiên tòa khai mạc phiên tòa và đọc quyết định đưa vụ án ra xét xử. 
Khi khai mạc phiên tòa, chủ tọa phiên tòa yêu cầu mọi người trong phòng xử 

án đứng dậy. Chủ tọa phiên tòa khai mạc phiên tòa như sau: “Hôm nay, ngày, 
tháng, năm, Tòa án nhân dân... mở phiên tòa sơ thẩm công khai (không công khai) 
xét xử vụ án về tranh chấp... thay mặt Hội đồng xét xử, tôi tuyên bố khai mạc 
phiên tòa” và đọc quyết định đưa vụ án ra xét xử. 

2. Sau khi nghe Thư ký Tòa án báo cáo có đương sự vắng mặt tại phiên tòa, 
Hội đồng xét xử phải vào phòng nghị án thảo luận việc hoãn phiên tòa theo quy 
định tại khoản 2 Điều 210 của BLTTDS. 

3. Chủ tọa phiên tòa tiến hành kiểm tra căn cước của đương sự có mặt tại phiên 
tòa như sau: 

a) Chủ tọa hỏi để các đương sự khai về họ, tên, ngày tháng năm sinh; nơi cư trú 
(nơi đăng ký hộ khẩu thường trú; nơi cư trú); nghề nghiệp (nếu đương sự là cá nhân); 
tên, địa chỉ trụ sở chính (nếu đương sự là cơ quan, tổ chức). Đối với người đại diện 
hợp pháp của đương sự phải hỏi họ để họ khai về: họ, tên, tuổi; nghề nghiệp; chức vụ; 
nơi cư trú; quan hệ với đương sự; 

b) Trong trường hợp các tài liệu có trong hồ sơ vụ án cũng như lời khai của các 
đương sự về căn cước có sự khác nhau, thì cần phải xác minh chính xác về căn 
cước của họ. 

4. Đối với việc phổ biến quyền, nghĩa vụ của các đương sự và của những 
người tham gia tố tụng khác, chủ tọa phiên tòa phải phổ biến đầy đủ quyền, nghĩa 
vụ của họ quy định tại điều luật tương ứng của BLTTDS. 

Ví dụ: Đối với nguyên đơn phải giải thích đầy đủ quyền, nghĩa vụ của họ quy 
định tại Điều 58 và Điều 59 của BLTTDS,... 

Đối với người phiên dịch, người giám định, chủ tọa phiên tòa yêu cầu họ phải 
cam đoan làm tròn nhiệm vụ; đối với người làm chứng là người thành niên, thì yêu 
cầu họ cam đoan khai báo trung thực. 

5. Đối với trường hợp Hội đồng xét xử quyết định hoãn phiên tòa, thì khi mở 
lại phiên tòa, chủ tọa phiên tòa không đọc lại quyết định đưa vụ án ra xét xử. 

Nếu Hội đồng xét xử quyết định hoãn phiên tòa mà trong thời gian chuẩn bị 
mở phiên tòa, có sự thay đổi, phân công lại người tiến hành tố tụng có tên trong 
quyết định đưa vụ án ra xét xử, thì Tòa án thông báo cho những người quy định tại 
khoản 2 Điều 195 của BLTTDS biết. 
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Điều 32. Xem xét việc thay đổi, bổ sung, rút yêu cầu quy định tại khoản 1 
Điều 218 của BLTTDS 

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. 

Việc thay đổi, bổ sung yêu cầu của đương sự phải được ghi vào biên bản phiên 
tòa. Trong trường hợp Hội đồng xét xử chấp nhận yêu cầu thay đổi, bổ sung của 
đương sự, thì phải ghi trong bản án. 

Trường hợp đương sự rút một phần yêu cầu trước và tại phiên tòa, thì Tòa án 
ghi vào phần nhận định và quyết định trong bản án, quyết định về việc rút yêu cầu 
đó của đương sự. 

Điều 33. Thay đổi địa vị tố tụng quy định tại Điều 219 của BLTTDS 
Trường hợp tại phiên tòa có đương sự rút yêu cầu, thì tùy từng trường hợp mà 

giải quyết như sau: 
1. Nếu nguyên đơn rút toàn bộ yêu cầu khởi kiện, nhưng bị đơn vẫn giữ yêu 

cầu phản tố của mình theo quy định tại khoản 1 Điều 219 của BLTTDS, thì Hội 
đồng xét xử: 

a) Ra quyết định đình chỉ xét xử đối với toàn bộ yêu cầu của nguyên đơn đã rút 
theo quy định tại khoản 2 Điều 218 của BLTTDS; 

b) Công bố việc thay đổi địa vị tố tụng của các đương sự. Bị đơn vẫn giữ 
nguyên yêu cầu phản tố của mình trở thành nguyên đơn; nguyên đơn đã rút toàn bộ 
yêu cầu của mình trở thành bị đơn. 

2. Nếu nguyên đơn rút toàn bộ yêu cầu khởi kiện, bị đơn rút toàn bộ yêu cầu 
phản tố, nhưng người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan vẫn giữ nguyên yêu cầu 
độc lập của mình theo quy định tại khoản 2 Điều 219 của BLTTDS, thì Hội đồng 
xét xử: 

a) Ra quyết định đình chỉ xét xử đối với toàn bộ yêu cầu của nguyên đơn, của 
bị đơn đã rút theo quy định tại khoản 2 Điều 218 của BLTTDS; 

b) Công bố công khai tại phiên tòa việc thay đổi địa vị tố tụng tùy theo mối 
quan hệ giữa các đương sự liên quan đến yêu cầu độc lập của người có quyền lợi, 
nghĩa vụ liên quan. 

3. Việc thay đổi địa vị tố tụng của đương sự phải được ghi vào biên bản phiên 
tòa và phải được ghi trong bản án. 
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Điều 34. Công nhận sự thỏa thuận của đương sự quy định tại khoản 1 
Điều 220 của BLTTDS 

1. Trước khi chuyển sang phần hỏi, Hội đồng xét xử cần giải thích cho các 
đương sự biết nội dung quy định tại Điều 220 của BLTTDS, hỏi họ có thỏa thuận 
được với nhau về việc giải quyết vụ án hay không; nếu có thì hỏi họ có hoàn toàn 
tự nguyện hay không, có bị ép buộc hay không và xem xét thỏa thuận đó có trái 
pháp luật, đạo đức xã hội hay không và cho họ biết hậu quả của việc Tòa án ra 
quyết định công nhận thỏa thuận đó, thì các đương sự không được kháng cáo, 
Viện kiểm sát không được kháng nghị theo thủ tục phúc thẩm; quyết định của 
Tòa án công nhận sự thỏa thuận của đương sự về việc giải quyết vụ án có hiệu 
lực pháp luật. 

2. Sự thỏa thuận của các đương sự phải được ghi vào biên bản phiên tòa. 
Theo quy định tại Điều 210 của BLTTDS, thì Hội đồng xét xử thảo luận và ra 
quyết định công nhận sự thỏa thuận của các đương sự về việc giải quyết vụ án tại 
phòng xử án. 

Điều 35. Nghị án quy định tại Điều 236 của BLTTDS 
1. Các thành viên Hội đồng xét xử phải giải quyết tất cả các vấn đề của vụ án 

bằng cách biểu quyết theo đa số về từng vấn đề một; cụ thể là các vấn đề chính 
sau: căn cứ vào những tài liệu, chứng cứ đã được kiểm tra xem xét tại phiên tòa, 
qua việc hỏi và tranh luận tại phiên tòa, qua việc xem xét ý kiến của những người 
tham gia tố tụng, kiểm sát viên (nếu có) đã đủ căn cứ để chấp nhận toàn bộ, một 
phần các yêu cầu của nguyên đơn, yêu cầu phản tố của bị đơn, yêu cầu độc lập của 
người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan hoặc không chấp nhận toàn bộ, một phần 
các yêu cầu của các đương sự hay chưa, nếu đã đủ căn cứ để chấp nhận thì theo 
điểm, khoản, điều luật nào của văn bản quy phạm pháp luật tương ứng và án phí 
dân sự sơ thẩm. 

2. Trong trường hợp Hội đồng xét xử sơ thẩm chỉ có một Thẩm phán và hai 
Hội thẩm nhân dân, thì khi phát biểu (hoặc khi biểu quyết) các Hội thẩm nhân dân 
phát biểu (hoặc biểu quyết) trước, Thẩm phán chủ tọa phiên tòa phát biểu (hoặc 
biểu quyết) sau. Trong trường hợp Hội đồng xét xử sơ thẩm có hai Thẩm phán và 
ba Hội thẩm nhân dân, thì các Hội thẩm nhân dân phát biểu (hoặc biểu quyết) 
trước, đến Thẩm phán không phải là chủ tọa phiên tòa và sau cùng là Thẩm phán 
chủ tọa phiên tòa phát biểu (hoặc biểu quyết). 

3. Thành viên của Hội đồng xét xử có ý kiến thiểu số, thì có quyền (không phải 
là nghĩa vụ) trình bày ý kiến của mình bằng văn bản riêng và văn bản đó được đưa 
vào hồ sơ vụ án. 

4. Trong biên bản nghị án phải ghi lại đầy đủ các ý kiến đã thảo luận về 
từng vấn đề một và quyết định theo đa số của Hội đồng xét xử về từng vấn đề đó. 
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Các thành viên Hội đồng xét xử phải ký vào biên bản nghị án tại phòng nghị án 
trước khi tuyên án. 

5. Trong trường hợp vụ án có nhiều tình tiết phức tạp, việc nghị án đòi hỏi phải 
có thời gian dài, thì Hội đồng xét xử có thể quyết định thời gian nghị án nhưng 
không quá năm ngày làm việc, kể từ khi kết thúc tranh luận tại phiên tòa. Hội đồng 
xét xử phải thông báo ngày giờ tuyên án cho các đương sự biết. Nếu đã ấn định 
ngày giờ tuyên án mà có thay đổi, thì Hội đồng xét xử phải thông báo lại cho các 
đương sự biết việc thay đổi đó. 

Điều 36. Bản án sơ thẩm quy định tại Điều 238 của BLTTDS 
Bản án sơ thẩm phải được viết theo đúng quy định tại Điều 238 của BLTTDS, 

cách viết, trình bày phải theo Mẫu số 01 ban hành kèm theo Nghị quyết số 
03/2012/NQ-HĐTP ngày 03-12-2012 của Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân 
tối cao hướng dẫn thi hành một số quy định trong Phần thứ nhất “Những quy 
định chung” của Bộ luật Tố tụng dân sự đã được sửa đổi, bổ sung theo Luật Sửa đổi, 
bổ sung một số điều của Bộ luật Tố tụng dân sự. 

Cùng với biên bản nghị án, bản án gốc phải được các thành viên Hội đồng xét 
xử thông qua và ký tại phòng nghị án và được lưu vào hồ sơ vụ án. Trên cơ sở bản 
án gốc, Thẩm phán chủ tọa phiên tòa thay mặt Hội đồng xét xử ký các bản án 
chính và Tòa án thực hiện việc giao hoặc gửi bản án theo quy định tại Điều 241 
của BLTTDS. 

Điều 37. Tuyên án quy định tại Điều 239 của BLTTDS 
Khi tuyên án, mọi người trong phòng xử án phải đứng dậy. Nếu thấy có người 

không đứng dậy, thì Thư ký Tòa án phải nhắc nhở họ, nếu người đó báo cáo vì lý 
do sức khỏe nên không thể đứng dậy được, thì chủ tọa phiên tòa cho phép ngồi tại 
chỗ và sau đó mới tuyên án. Chủ tọa phiên tòa hoặc một thành viên khác của 
Hội đồng xét xử đọc bản án; nếu bản án dài thì có thể thay nhau đọc bản án. 

Trong trường hợp bản án quá dài, thì chủ tọa phiên tòa có thể chỉ yêu cầu mọi 
người trong phòng xử án phải đứng dậy khi đọc phần mở đầu và phần quyết định 
của bản án. 

Sau khi đọc xong bản án, tùy vào từng trường hợp cụ thể, chủ tọa phiên tòa 
hoặc một thành viên khác của Hội đồng xét xử giải thích thêm về việc thi hành bản 
án và quyền kháng cáo của đương sự. 

Đối với đương sự không biết tiếng Việt, thì sau khi tuyên án xong người phiên 
dịch phải dịch lại cho họ nghe toàn bộ bản án sang thứ tiếng mà họ biết (bao gồm 
cả phần bản án có liên quan đến họ và phần bản án có liên quan đến các đương sự 
khác trong vụ án). 
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Điều 38. Sửa chữa, bổ sung bản án quy định tại Điều 240 của BLTTDS 
1. Chỉ được sửa chữa, bổ sung bản án trong các trường hợp sau đây: 
a) Phát hiện lỗi rõ ràng về chính tả như: lỗi do viết không đúng từ ngữ, dấu, 

chữ viết hoa, viết thường, phiên âm tiếng nước ngoài sang tiếng Việt, bỏ sót không 
ghi tên đệm trong họ, tên của đương sự,... 

b) Số liệu do nhầm lẫn hoặc do tính toán sai (kể cả án phí) như: cộng, trừ, 
nhân, chia sai,... mà phải sửa lại cho đúng. 

2. Tòa án phải gửi văn bản thông báo về việc sửa chữa, bổ sung bản án cho 
những người quy định tại khoản 1 Điều 240 của BLTTDS. Thông báo về việc sửa 
chữa, bổ sung bản án trình bày theo Mẫu số 15 ban hành kèm theo Nghị quyết này. 

Điều 39. Các mẫu văn bản tố tụng 
Ban hành kèm theo Nghị quyết này các mẫu văn bản tố tụng sau đây: 
1. Đơn khởi kiện (Mẫu số 01); 
2. Giấy báo nhận đơn khởi kiện (Mẫu số 02); 
3. Thông báo trả lại đơn khởi kiện (Mẫu số 03); 
4. Thông báo nộp tiền tạm ứng án phí (Mẫu số 04); 
5. Thông báo về việc thụ lý vụ án (Mẫu số 05); 
6. Thông báo về phiên hòa giải (Mẫu số 06a); 
- Thông báo hoãn phiên hòa giải (Mẫu số 06b); 
7. Biên bản hòa giải (Mẫu số 07); 
8. Biên bản hòa giải thành (Mẫu số 08a); 
- Biên bản ghi nhận sự tự nguyện ly hôn và hòa giải thành (Mẫu số 08b); 
9. Quyết định công nhận sự thỏa thuận của các đương sự (Mẫu số 09a); 
- Quyết định công nhận thuận tình ly hôn và sự thỏa thuận của các đương sự 

(Mẫu số 09b); 
10. Quyết định tạm đình chỉ giải quyết vụ án dân sự (Mẫu số 10a); 
- Quyết định tạm đình chỉ giải quyết vụ án dân sự (Mẫu số 10b); 
11. Quyết định đình chỉ giải quyết vụ án dân sự (Mẫu số 11a); 
- Quyết định đình chỉ giải quyết vụ án dân sự (Mẫu số 11b); 
12. Quyết định đưa vụ án ra xét xử (Mẫu số 12); 
13. Biên bản phiên tòa sơ thẩm (Mẫu số 13); 
14. Quyết định hoãn phiên tòa (Mẫu số 14); 
15. Thông báo sửa chữa, bổ sung bản án (Mẫu số 15). 
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Điều 40. Hiệu lực thi hành 
1. Nghị quyết này đã được Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao 

thông qua ngày 03-12-2012 và có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01-7-2013. 
 Nghị quyết số 02/2006/NQ-HĐTP ngày 12-5-2006 của Hội đồng Thẩm phán 

Tòa án nhân dân tối cao hướng dẫn thi hành một số quy định tại Phần thứ hai 
“Thủ tục giải quyết vụ án tại Tòa án cấp sơ thẩm” của Bộ luật Tố tụng dân sự và 
hướng dẫn về các vấn đề đã được hướng dẫn tại Nghị quyết này của Tòa án nhân 
dân tối cao ban hành trước ngày Nghị quyết này có hiệu lực thi hành hết hiệu lực 
thi hành kể từ ngày 01-7-2013. 

2. Đối với những vụ việc dân sự, hôn nhân và gia đình, kinh tế, lao động mà 
Tòa án đã thụ lý nhưng chưa xét xử sơ thẩm, xét xử phúc thẩm hoặc xét xử giám 
đốc thẩm, tái thẩm thì áp dụng hướng dẫn tại Nghị quyết này để giải quyết. 

Đối với bản án, quyết định của Tòa án đã có hiệu lực pháp luật trước ngày 
Nghị quyết này có hiệu lực thi hành, thì không áp dụng hướng dẫn tại Nghị quyết 
này để kháng nghị theo thủ tục giám đốc thẩm hoặc tái thẩm, trừ trường hợp có căn 
cứ kháng nghị khác./. 

 
TM. HỘI ĐỒNG THẨM PHÁN 

CHÁNH ÁN 
 

Trương Hòa Bình 
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Mẫu số 01 
(Ban hành kèm theo Nghị quyết số 05/2012/NQ-HĐTP ngày 03 tháng 12 năm 2012 

của Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao) 
 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 
......(1), ngày..... tháng...... năm....... 

 
ĐƠN KHỞI KIỆN 

 
Kính gửi: Tòa án nhân dân (2)....................................................... 

 
Họ và tên người khởi kiện: (3)............................................................................... 
Địa chỉ: (4).............................................................................................................. 
Họ và tên người có quyền và lợi ích được bảo vệ (nếu có)(5)............................... 
Địa chỉ: (6).............................................................................................................. 
Họ và tên người bị kiện: (7)................................................................................... 
Địa chỉ: (8).............................................................................................................. 
Họ và tên người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan (nếu có) (9)..............................  
Địa chỉ:(10)............................................................................................................. 
Yêu cầu Tòa án giải quyết những vấn đề sau đây đối với bị đơn, người có 

quyền lợi, nghĩa vụ liên quan (11)................................................................................. 
............................................................................................................................... 
............................................................................................................................... 
Họ và tên người làm chứng (nếu có) (12)............................................................... 
Địa chỉ: (13)............................................................................................................ 
Những tài liệu, chứng kèm theo đơn khởi kiện gồm có: (14) 
1............................................................................................................................ 
2............................................................................................................................ 
............................................................................................................................... 
(Các thông tin khác mà người khởi kiện xét thấy cần thiết cho việc giải quyết 

vụ án) (15)  
............................................................................................................................... 
............................................................................................................................... 

 
Người khởi kiện (16) 
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Hướng dẫn sử dụng mẫu số 01: 
(1) Ghi địa điểm làm đơn khởi kiện (ví dụ: Hà Nội, ngày..... tháng..... năm......). 
(2) Ghi tên Tòa án có thẩm quyền giải quyết vụ án; nếu là Tòa án nhân dân cấp 

huyện, thì cần ghi rõ Tòa án nhân dân huyện nào thuộc tỉnh, thành phố trực thuộc Trung 
ương nào (ví dụ: Tòa án nhân dân huyện A thuộc tỉnh B), nếu là Tòa án nhân dân cấp tỉnh, 
thì ghi rõ Tòa án nhân dân tỉnh (thành phố) nào (ví dụ: Tòa án nhân dân tỉnh Hưng Yên) 
và địa chỉ của Tòa án đó. 

(3) Nếu người khởi kiện là cá nhân, thì ghi họ và tên; nếu người khởi kiện là cơ 
quan, tổ chức, thì ghi tên cơ quan, tổ chức và ghi họ, tên của người đại điện hợp pháp của 
cơ quan, tổ chức khởi kiện đó. 

(4) Ghi địa chỉ tại thời điểm nộp đơn khởi kiện. Nếu người khởi kiện là cá nhân, thì 
ghi đầy đủ địa chỉ nơi cư trú (ví dụ: Nguyễn Văn A, trú tại thôn B, xã C, huyện M, tỉnh H); 
nếu người khởi kiện là cơ quan, tổ chức, thì ghi địa chỉ trụ sở chính của cơ quan, tổ chức đó 
(ví dụ: Công ty TNHH Hin Sen có trụ sở: Số 20 phố LTK, quận HK, thành phố H). 

(5), (7) và (9) Ghi tương tự như hướng dẫn tại điểm (3). 
(6), (8) và (10) Ghi tương tự như hướng dẫn tại điểm (4).  
(11) Nêu cụ thể từng vấn đề yêu cầu Tòa án giải quyết. 
(12) và (13) Ghi họ và tên, địa chỉ nơi người làm chứng cư trú (thôn, xã, huyện, tỉnh), 

nếu là nơi làm việc, thì ghi địa chỉ nơi người đó làm việc (ví dụ: Nguyễn Văn A, công tác 
tại Công ty B, trụ sở làm việc tại số... phố... quận... TP Hà Nội). 

(14) Ghi rõ tên các tài liệu kèm theo đơn khởi kiện gồm có những tài liệu gì và phải 
đánh số thứ tự (ví dụ: các tài liệu kèm theo đơn gồm có: bản sao hợp đồng mua bán nhà, 
bản sao giấy chứng nhận quyền sử dụng đất,...) 

(15) Ghi những thông tin mà người khởi kiện xét thấy cần thiết cho việc giải quyết 
vụ án (ví dụ: Người khởi kiện thông báo cho Tòa án biết khi xảy ra tranh chấp một trong 
các đương sự đã đi nước ngoài chữa bệnh...). 

(16) Nếu người khởi kiện là cá nhân, thì phải có chữ ký hoặc điểm chỉ của người 
khởi kiện đó; nếu là cơ quan tổ chức khởi kiện, thì người đại điện hợp pháp của cơ quan, 
tổ chức khởi kiện ký tên, ghi rõ họ tên, chức vụ của mình và đóng dấu của cơ quan, tổ 
chức đó. 
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Mẫu số 02  
(Ban hành kèm theo Nghị quyết số 05/2012/NQ-HĐTP ngày 03 tháng 12 năm 2012 

của Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao) 
 

TÒA ÁN NHÂN DÂN...(1) 

 

 
Số:...../GB-TA 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

......., ngày...... tháng...... năm...... 

 
GIẤY BÁO 

NHẬN ĐƠN KHỞI KIỆN 
 

Kính gửi:(2)......................................................................... 
Địa chỉ: (3).......................................................................... 

 
Tòa án nhân dân.............................. đã nhận được đơn khởi kiện đề ngày....... 

tháng..... năm........... của..........................................................................................(4) 

nộp trực tiếp (hoặc do bưu điện chuyển đến) ngày.... tháng..... năm......  
Về việc yêu cầu Tòa án giải quyết (ghi tóm tắt các yêu cầu trong đơn khởi kiện).... 

..................................................................................................................................... 
Tòa án nhân dân................................... sẽ tiến hành xem xét đơn khởi kiện theo 

quy định của pháp luật tố tụng dân sự. 
 

 Nơi nhận: 
- Người khởi kiện; 
- Lưu hồ sơ vụ án. 

TÒA ÁN NHÂN DÂN............ 
THẨM PHÁN 

 
 
Hướng dẫn sử dụng mẫu số 02:  
(1) Ghi tên Tòa án nhân dân nhận đơn khởi kiện; nếu là Tòa án nhân dân cấp huyện, 

thì cần ghi rõ Tòa án nhân dân huyện nào thuộc tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương nào 
(ví dụ: Tòa án nhân dân huyện X, tỉnh H), nếu là Tòa án nhân dân cấp tỉnh, thì ghi rõ Tòa 
án nhân dân tỉnh (thành phố) nào (ví dụ: Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội). 

 (2) và (3) Nếu là cá nhân, thì ghi họ tên và địa chỉ người khởi kiện; nếu là cơ quan, 
tổ chức thì ghi tên, địa chỉ trụ sở của cơ quan, tổ chức khởi kiện (ghi theo đơn khởi kiện). 
Cần lưu ý đối với cá nhân, thì tùy theo độ tuổi mà ghi Ông hoặc Bà, Anh hoặc Chị trước 
khi ghi họ tên (ví dụ: Kính gửi: Ông Nguyễn Văn A). 

 (4) Nếu là cá nhân thì tùy theo độ tuổi mà ghi Ông hoặc Bà, Anh hoặc Chị như 
hướng dẫn tại điểm (2) mà không phải ghi họ tên (ví dụ: của Ông; của Bà;...); nếu là cơ 
quan, tổ chức, thì ghi tên của cơ quan, tổ chức đó như hướng dẫn tại điểm (2). 
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Mẫu số 03 
(Ban hành kèm theo Nghị quyết số 05/2012/NQ-HĐTP ngày 03 tháng 12 năm 2012 

của Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao) 
 

TÒA ÁN NHÂN DÂN... (1) 

 

 
Số:...../TB-TA 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

........, ngày...... tháng...... năm...... 

 
THÔNG BÁO 

TRẢ LẠI ĐƠN KHỞI KIỆN 
 

Kính gửi: (2)............................................................................ 
Địa chỉ: (3).............................................................................. 

 
Sau khi xem xét đơn khởi kiện của: (4)........................ và các tài liệu, chứng cứ 

kèm theo (nếu có) về việc yêu cầu Tòa án giải quyết (ghi tóm tắt các yêu cầu trong 
đơn khởi kiện)............................................................................................................. 

Xét thấy đơn khởi kiện thuộc trường hợp (5)......................................................... 
Căn cứ vào điểm (6)...... khoản 1 Điều 168 (hoặc khoản 2 Điều 169) của Bộ luật 

Tố tụng dân sự; 
Tòa án nhân dân..................................... trả lại đơn khởi kiện cùng các tài liệu, 

chứng cứ kèm theo (nếu có) và thông báo cho người khởi kiện được biết. 
Trong thời hạn 3 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được Thông báo trả lại đơn 

khởi kiện, người khởi kiện có quyền khiếu nại với Chánh án Tòa án nhân dân...... 
về việc trả lại đơn khởi kiện theo quy định của pháp luật tố tụng dân sự. 

 
Nơi nhận: 
- Như trên; 
- Lưu hồ sơ vụ án. 

TÒA ÁN NHÂN DÂN............ 
THẨM PHÁN 
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Hướng dẫn sử dụng mẫu số 03: 
(1) Ghi tên Tòa án ra thông báo trả lại đơn khởi kiện; nếu Tòa án ra thông báo trả lại 

đơn khởi kiện là Tòa án nhân dân cấp huyện, thì cần ghi tên tỉnh, thành phố trực thuộc 
Trung ương nào (ví dụ: Tòa án nhân dân quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội). Nếu là 
Tòa án nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, thì ghi rõ Tòa án nhân dân tỉnh, 
(thành phố) nào (ví dụ: Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội). 

(2) và (3) Nếu là cá nhân, thì ghi họ tên, địa chỉ của người khởi kiện; nếu là cơ quan, 
tổ chức, thì ghi tên, địa chỉ của cơ quan, tổ chức khởi kiện (ghi theo đơn khởi kiện). Cần 
lưu ý đối với cá nhân, thì tùy theo độ tuổi mà ghi Ông hoặc Bà, Anh hoặc Chị trước khi 
ghi họ tên (ví dụ: Kính gửi: Anh Trần Văn B). 

(4) Nếu là cá nhân, thì tùy theo độ tuổi mà ghi Ông hoặc Bà, Anh hoặc Chị như 
hướng dẫn tại điểm (2) mà không phải ghi họ tên (ví dụ: của Ông; của Bà); nếu là cơ quan, 
tổ chức, thì ghi tên của cơ quan, tổ chức đó như hướng dẫn tại điểm (2). 

(5) Khi thuộc trường hợp nào quy định tại khoản 1 Điều 168 hay khoản 2 Điều 169 
của BLTTDS được hướng dẫn tại Điều 8 và Điều 10 của Nghị quyết số 05/2012/NQ-HĐTP 
ngày 03-12-2012, thì ghi rõ lý do trả lại đơn khởi kiện theo trường hợp đó. 

(6) Trả lại đơn khởi kiện thuộc trường hợp nào thì căn cứ vào điểm, khoản, điều luật 
cụ thể đó. 
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Mẫu số 04 
(Ban hành kèm theo Nghị quyết số 05/2012/NQ-HĐTP ngày 03 tháng 12 năm 2012 

của Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao) 
 

TÒA ÁN NHÂN DÂN.... (1) 

 

 
Số:...../TB-TA 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

........, ngày...... tháng...... năm.......... 

THÔNG BÁO 
NỘP TIỀN TẠM ỨNG ÁN PHÍ 

 
Kính gửi:(2)................................................................................ 
Địa chỉ: (3).................................................................................. 

 
Sau khi xem xét đơn khởi kiện và các tài liệu, chứng cứ kèm theo; 
Xét thấy vụ án theo đơn khởi kiện của người khởi kiện thuộc thẩm quyền giải 

quyết của Tòa án nhân dân............. và người khởi kiện thuộc trường hợp phải nộp 
tiền tạm ứng án phí theo quy định của pháp luật.  

Căn cứ vào khoản 1 Điều 171 của Bộ luật Tố tụng dân sự; 
Tòa án nhân dân........................... thông báo cho:(4)................... biết. 
Trong thời hạn 15 ngày, kể từ ngày nhận được thông báo này phải đến trụ sở 

Tòa án nhân dân........................, địa chỉ:.................................................................... 
để làm thủ tục nộp tiền tạm ứng án phí sơ thẩm theo quy định của pháp luật. 

Hết thời hạn 15 ngày, kể từ ngày nhận được thông báo này, nếu người khởi 
kiện không đến Tòa án để làm thủ tục nộp tiền tạm ứng án phí sơ thẩm mà không 
có lý do chính đáng, thì Tòa án sẽ trả lại đơn khởi kiện cho người khởi kiện theo 
quy định tại điểm d khoản 1 Điều 168 của Bộ luật Tố tụng dân sự. 

  
Nơi nhận: 
- Như trên; 
- Lưu hồ sơ vụ án. 

TÒA ÁN NHÂN DÂN............ 
THẨM PHÁN 

 
Hướng dẫn sử dụng mẫu số 04: 
(1) Ghi tên Tòa án nhân dân ra thông báo nộp tiền tạm ứng án phí; nếu là Tòa án 

nhân dân cấp huyện, thì cần ghi rõ Tòa án nhân dân huyện gì thuộc tỉnh, thành phố trực 
thuộc Trung ương nào (ví dụ: Tòa án nhân dân huyện X, tỉnh H), nếu là Tòa án nhân dân 
cấp tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, thì ghi rõ Tòa án nhân dân tỉnh (thành phố) 
nào (ví dụ: Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội).  

(2) và (3) Nếu là cá nhân, thì ghi họ tên, địa chỉ của người khởi kiện; nếu là cơ quan, 
tổ chức, thì ghi tên, địa chỉ của cơ quan, tổ chức khởi kiện (ghi theo đơn khởi kiện). Cần 
lưu ý đối với cá nhân, thì tùy theo độ tuổi mà ghi Ông hoặc Bà, Anh hoặc Chị trước khi 
ghi họ tên (ví dụ: Kính gửi: Anh Trần Văn B). 

(4) Nếu là cá nhân, thì tùy theo độ tuổi mà ghi Ông hoặc Bà, Anh hoặc Chị như 
hướng dẫn tại điểm (2) mà không phải ghi họ tên (ví dụ: cho Ông, cho Bà biết); nếu là cơ 
quan, tổ chức, thì ghi tên của cơ quan, tổ chức đó như hướng dẫn tại điểm (2). 
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Mẫu số 05 
(Ban hành kèm theo Nghị quyết số 05/2012/NQ-HĐTP ngày 03 tháng 12 năm 2012 

của Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao) 
 

TÒA ÁN NHÂN DÂN... (1) 

 
 

Số:...../TB-TLVA 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

....., ngày...... tháng...... năm...... 

THÔNG BÁO 
VỀ VIỆC THỤ LÝ VỤ ÁN 

 
Kính gửi: (2)......................................................................... 
Địa chỉ: (3)........................................................................... 

 
Ngày...... tháng...... năm......., Tòa án nhân dân.................................................... 

đã thụ lý vụ án dân sự số:...../...../TLST-...(4) về việc(5)................................................ 
Theo đơn khởi kiện của(6)...................................................................................... 
Địa chỉ (7)............................................................................................................... 
Những vấn đề cụ thể người khởi kiện yêu cầu Tòa án giải quyết bao gồm: (8) 
1............................................................................................................................. 
2............................................................................................................................. 
............................................................................................................................... 
Kèm theo đơn khởi kiện, người khởi kiện đã nộp các tài liệu, chứng cứ sau đây: (9) 
1............................................................................................................................. 
2............................................................................................................................. 
............................................................................................................................... 
Căn cứ vào Điều 174 của Bộ luật Tố tụng dân sự, Tòa án nhân dân thông báo 

cho (10).............................................................................. được biết. 
Trong thời hạn 15 ngày, kể từ ngày nhận được Thông báo này, người được 

thông báo phải nộp (gửi) cho Tòa án văn bản ghi ý kiến của mình đối với yêu cầu 
của người khởi kiện và các tài liệu, chứng cứ kèm theo (nếu có). Trường hợp cần 
gia hạn, thì phải có đơn xin gia hạn gửi cho Tòa án nêu rõ lý do để Tòa án xem xét. 
Hết thời hạn này mà người được thông báo không có ý kiến gì đối với các yêu cầu 
của người khởi kiện, thì Tòa án căn cứ vào các tài liệu, chứng cứ có trong hồ sơ để 
giải quyết vụ án theo quy định của pháp luật. 

 
Nơi nhận: 
- Ghi nơi nhận theo quy định tại Điều 174  
của BLTTDS; 
- Lưu hồ sơ vụ án. 

TÒA ÁN NHÂN DÂN............ 
THẨM PHÁN 
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Hướng dẫn sử dụng mẫu số 05: 
(1) Ghi tên Tòa án có thẩm quyền thông báo về việc thụ lý vụ án; nếu là Tòa án nhân 

dân cấp huyện cần ghi rõ Tòa án nhân dân huyện gì thuộc tỉnh, thành phố trực thuộc 
Trung ương nào (Ví dụ: Tòa án nhân dân huyện X, tỉnh H). Nếu là Tòa án nhân dân tỉnh, 
thành phố trực thuộc Trung ương, thì ghi rõ Tòa án nhân dân tỉnh (thành phố) nào (Ví dụ: 
Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội). 

(2) và (3) Nếu là cá nhân, thì ghi họ tên, địa chỉ của người được thông báo; nếu là cơ 
quan, tổ chức, thì ghi tên, địa chỉ của cơ quan, tổ chức được thông báo (ghi theo đơn 
khởi kiện). Cần lưu ý đối với cá nhân, thì tùy theo độ tuổi mà ghi Ông hoặc Bà, Anh 
hoặc Chị trước khi ghi họ tên (ví dụ: Kính gửi: Bà Trần Thị Q). 

(4) Ghi theo hướng dẫn việc ghi ký hiệu vụ án tại Nghị quyết số 03/2012/NQ-HĐTP 
ngày 03-12-2012 của Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao. (Ví dụ: Số: 
05/2012/TLST-HNGĐ). 

(5) Ghi theo hướng dẫn việc ghi “trích yếu” vụ án tại Nghị quyết số 03/2012/NQ-HĐTP 
ngày 03-12-2012 của Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao (ví dụ: “về việc tranh 
chấp về hợp đồng dân sự thuê nhà ở”). 

(6) và (7) Nếu là cá nhân, thì ghi họ tên, địa chỉ của người khởi kiện; nếu là cơ quan, 
tổ chức, thì ghi tên, địa chỉ của cơ quan, tổ chức khởi kiện (ghi theo đơn khởi kiện). 

(8) Ghi cụ thể những vấn đề mà người khởi kiện yêu cầu Tòa án giải quyết. 
(9) Ghi cụ thể tên những tài liệu, chứng cứ của người khởi kiện gửi kèm theo đơn 

khởi kiện. 
(10) Nếu là cá nhân, thì tùy theo độ tuổi mà ghi Ông hoặc Bà, Anh hoặc Chị như 

hướng dẫn tại điểm (2) mà không phải ghi họ và tên (ví dụ: Thông báo cho Ông được biết; 
Thông báo cho Bà được biết); nếu là cơ quan, tổ chức, thì ghi tên của cơ quan, tổ chức đó 
như hướng dẫn tại điểm (2). 
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Mẫu số 06a 
(Ban hành kèm theo Nghị quyết số 05/2012/NQ-HĐTP ngày 03 tháng 12 năm 2012 

của Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao) 
 

TÒA ÁN NHÂN DÂN...(1) 

 

 

Số:...../TB-TA 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

....., ngày..... tháng..... năm...... 

 
THÔNG BÁO 

VỀ PHIÊN HÒA GIẢI 
 

Kính gửi: (2).............................................................................. 
Địa chỉ: (3)................................................................................ 

 
Căn cứ vào các Điều 180, 181, 182 và 183 của Bộ luật Tố tụng dân sự; 
Sau khi nghiên cứu các tài liệu, chứng cứ có trong hồ sơ vụ án dân sự thụ lý 

số...../....../......TLST-......ngày.... tháng..... năm............ 
Xét thấy vụ án không thuộc trường hợp không được hòa giải hoặc không tiến 

hành hòa giải được. Việc Tòa án tiến hành hòa giải để các đương sự thỏa thuận với 
nhau và việc giải quyết vụ án là cần thiết. 

Vì các lẽ trên: 
1. Thông báo cho: (4)............................................................................................. 
Là: (5).......................................................... trong vụ án biết. 
Đúng..... giờ.... phút, ngày...... tháng...... năm....................................................... 
Có mặt tại phòng số......, trụ sở Tòa án nhân dân.................................................. 
Địa chỉ:.................................................................................................................. 
Để tham gia phiên hòa giải. 
2. Nội dung các vấn đề cần hòa giải bao gồm(6)................................................... 
.............................................................................................................................. 
.............................................................................................................................. 
3. Nếu người được thông báo không có mặt đúng thời gian, địa điểm ghi trong 

thông báo này để tham gia phiên hòa giải, Tòa án sẽ tiếp tục giải quyết vụ án theo 
quy định của pháp luật tố tụng dân sự. 

 
Nơi nhận: 
- Như trên; 
- Lưu hồ sơ vụ án. 

TÒA ÁN NHÂN DÂN............ 
THẨM PHÁN 
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Hướng dẫn sử dụng mẫu số 06a: 
(1) Ghi tên Tòa án ra thông báo về phiên hòa giải; nếu Tòa án ra thông báo trả lại 

đơn khởi kiện là Tòa án nhân dân cấp huyện cần ghi tên tỉnh, thành phố trực thuộc Trung 
ương nào (ví dụ: Tòa án nhân dân huyện Việt Yên tỉnh Bắc Giang). Nếu Tòa án nhân dân 
tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, thì ghi rõ Tòa án nhân dân tỉnh (thành phố) nào 
(ví dụ: Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội). 

(2) và (3) Nếu là cá nhân, thì ghi họ tên, địa chỉ của người được thông báo; nếu là 
cơ quan, tổ chức, thì ghi tên, địa chỉ của cơ quan, tổ chức được thông báo (ghi theo đơn 
khởi kiện). Cần lưu ý đối với cá nhân, thì tùy theo độ tuổi mà ghi Ông hoặc Bà, Anh hoặc 
Chị trước khi ghi họ tên (ví dụ: Kính gửi: Ông Nguyễn Văn A). 

(4) Ghi như hướng dẫn tại điểm (2), không phải ghi địa chỉ. 
(5) Ghi địa vị pháp lý của người được thông báo trong vụ án (ví dụ: là nguyên đơn, 

bị đơn...). 
(6) Ghi đầy đủ nội dung các vấn đề cần hòa giải trong vụ án (ví dụ: trong vụ án ly 

hôn các vấn đề cần được hòa giải có thể bao gồm: quan hệ hôn nhân, nuôi con, chia tài 
sản chung của vợ chồng và các vấn đề khác có liên quan, (nếu có)). 

323



 
68 CÔNG BÁO/Số 337 + 338/Ngày 20-6-2013 
  

Mẫu số 06b 
(Ban hành kèm theo Nghị quyết số 05/2012/NQ-HĐTP ngày 03 tháng 12 năm 2012 

của Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao) 
 

TÒA ÁN NHÂN DÂN...(1) 

 
 

Số:...../TB-TA 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 
....., ngày..... tháng..... năm......... 
 

THÔNG BÁO 
HOÃN PHIÊN HÒA GIẢI 

 
Kính gửi: (2)............................................................................... 
Địa chỉ: (3)................................................................................. 

 
Ngày..... tháng...... năm.......(4), Tòa án nhân dân (5)............... tiến hành mở phiên 

hòa giải vụ án dân sự thụ lý số:...../...../TLST-... ngày... tháng... năm... về việc.... 
(Theo thông báo về phiên hòa giải số:...../TB-TA ngày... tháng... năm..... (6)). 

Xét thấy đề nghị hoãn phiên hòa giải của..... (7) để các đương sự thỏa thuận với 
nhau về việc giải quyết vụ án là cần thiết.  

Tòa án nhân dân................(8) căn cứ vào khoản 3 Điều 184 của Bộ luật Tố tụng 
dân sự, quyết định hoãn phiên hòa giải vụ án dân sự thụ lý số:......./....../TLST-.... 
ngày... tháng... năm... về việc...... 

Tòa án nhân dân thông báo thời gian, địa điểm mở lại phiên hòa giải như sau: 
1. Thông báo cho:(9).............................................................................................. 
Là: (10).......................................................... trong vụ án biết. 
Đúng..... giờ.... phút, ngày...... tháng...... năm....................................................... 
Có mặt tại phòng số......, trụ sở Tòa án nhân dân................................................. 
Địa chỉ:.................................................................................................................. 
Để tham gia phiên hòa giải. 
2. Nội dung các vấn đề cần hòa giải bao gồm (11)................................................. 
............................................................................................................................... 
............................................................................................................................... 
3. Nếu người được thông báo không có mặt đúng thời gian, địa điểm ghi trong 

thông báo này để tham gia phiên hòa giải, Tòa án sẽ tiếp tục giải quyết vụ án theo 
quy định của pháp luật tố tụng dân sự. 

 
Nơi nhận: 
- Như trên; 
- Lưu hồ sơ vụ án. 

TÒA ÁN NHÂN DÂN............ 
THẨM PHÁN 
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Hướng dẫn sử dụng mẫu số 06b: 
(1) (5) (8) Ghi tên Tòa án ra thông báo hoãn phiên hòa giải; nếu Tòa án ra thông báo 

hoãn phiên hòa giải là Tòa án nhân dân cấp huyện cần ghi tên tỉnh, thành phố trực thuộc 
Trung ương nào (ví dụ: Tòa án nhân dân huyện Việt Yên tỉnh Bắc Giang). Nếu Tòa án 
nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, thì ghi rõ Tòa án nhân dân tỉnh (thành phố) 
nào (ví dụ: Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội). 

(2) và (3) Nếu là cá nhân, thì ghi họ tên, địa chỉ của người được thông báo; nếu là 
cơ quan, tổ chức, thì ghi tên, địa chỉ của cơ quan, tổ chức được thông báo (ghi theo đơn 
khởi kiện). Cần lưu ý đối với cá nhân, thì tùy theo độ tuổi mà ghi Ông hoặc Bà, Anh hoặc 
Chị trước khi ghi họ tên (ví dụ: Kính gửi: Ông Nguyễn Văn A). 

(4) Ghi ngày... tháng... năm mở phiên hòa giải theo Thông báo về phiên hòa giải. 
(6) Ghi số, ngày, tháng, năm của Thông báo về phiên hòa giải. 
(7) Ghi đầy đủ họ, tên, địa vị pháp lý của người đề nghị hoãn phiên hòa giải (ví dụ: 

Ông Nguyễn Văn A là nguyên đơn, bị đơn...). 
(9) Ghi như hướng dẫn tại điểm (2), không phải ghi địa chỉ. 
(10) Ghi địa vị pháp lý của người được thông báo trong vụ án (ví dụ: là nguyên đơn, 

bị đơn...). 
(11) Ghi đầy đủ nội dung các vấn đề cần hòa giải trong vụ án (ví dụ: trong vụ án ly 

hôn các vấn đề cần được hòa giải có thể bao gồm: quan hệ hôn nhân, nuôi con, chia tài 
sản chung của vợ chồng và các vấn đề khác có liên quan, (nếu có)). 
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Mẫu số 07 
(Ban hành kèm theo Nghị quyết số 05/2012/NQ-HĐTP ngày 03 tháng 12 năm 2012 

của Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao) 
 

TÒA ÁN NHÂN DÂN...(1) 

 
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

BIÊN BẢN HÒA GIẢI 
 

Hôm nay ngày..... tháng..... năm..... vào hồi..... giờ..... phút................................ 
Tại trụ sở Tòa án nhân dân:.................................................................................. 
Bắt đầu tiến hành phiên hòa giải để các đương sự thỏa thuận với nhau về việc 

giải quyết vụ án dân sự thụ lý số:..../...../TLST-.....(2) ngày.... tháng.... năm............... 
I. Những người tiến hành tố tụng 
Thẩm phán - Chủ trì phiên hòa giải: Ông (Bà)..................................................... 
Thư ký Tòa án ghi biên bản hòa giải: Ông (Bà)................................................... 
II. Những người tham gia phiên hòa giải(3) 
.............................................................................................................................. 
.............................................................................................................................. 
.............................................................................................................................. 

PHẦN THỦ TỤC BẮT ĐẦU PHIÊN HÒA GIẢI 
- Thư ký Tòa án báo cáo về sự có mặt, vắng mặt của những người tham gia 

phiên hòa giải đã được Tòa án thông báo. 
- Thẩm phán chủ trì phiên hòa giải kiểm tra lại sự có mặt và căn cước của 

những người tham gia phiên hòa giải. 
- Thẩm phán chủ trì phiên hòa giải phổ biến cho các đương sự biết các quy 

định của pháp luật có liên quan đến việc giải quyết vụ án để các bên liên quan liên 
hệ đến quyền, nghĩa vụ của mình, phân tích hậu quả pháp lý của việc hòa giải 
thành để họ tự nguyện thỏa thuận với nhau về việc giải quyết vụ án. 

PHẦN TRÌNH BÀY CỦA CÁC ĐƯƠNG SỰ  
HOẶC NGƯỜI ĐẠI DIỆN HỢP PHÁP CỦA ĐƯƠNG SỰ(4) 

.............................................................................................................................. 

.............................................................................................................................. 

.............................................................................................................................. 
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NHỮNG NỘI DUNG NHỮNG NGƯỜI THAM GIA PHIÊN HÒA GIẢI  
ĐÃ THỎA THUẬN ĐƯỢC VÀ KHÔNG THỎA THUẬN ĐƯỢC (5) 

.............................................................................................................................. 

.............................................................................................................................. 

.............................................................................................................................. 
NHỮNG SỬA ĐỔI, BỔ SUNG THEO YÊU CẦU  

CỦA NHỮNG NGƯỜI THAM GIA PHIÊN HÒA GIẢI (6) 
.............................................................................................................................. 
.............................................................................................................................. 
.............................................................................................................................. 
Phiên hòa giải kết thúc vào hồi.... giờ.... phút, ngày..... tháng...... năm...... 
 

Thẩm phán 
Chủ trì phiên hòa giải 

 
 

Thư ký Tòa án 
ghi biên bản hòa giải 

Các đương sự  
tham gia phiên hòa giải 
(Chữ ký hoặc điểm chỉ) 

Họ và tên 
 
 
Hướng dẫn sử dụng mẫu số 07: 
(1) Ghi tên TAND tiến hành phiên hòa giải; nếu là TAND cấp huyện, thì cần ghi rõ 

TAND huyện gì thuộc tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương nào (ví vụ: TAND huyện X, 
tỉnh H); nếu là TAND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, thì ghi rõ TAND tỉnh 
(thành phố) nào (ví dụ: TAND thành phố Hà Nội). 

(2) Ghi số ký hiệu và ngày, tháng, năm thụ lý vụ án (ví dụ: Số: 30/2012/TLST-HNGĐ). 
(3) Ghi họ tên, địa vị pháp lý trong vụ án và địa chỉ của những người tham gia phiên 

hòa giải theo thứ tự như hướng dẫn cách ghi trong mẫu bản án sơ thẩm (ban hành kèm 
theo Nghị quyết số 03/2012/NQ-HĐTP ngày 03-12-2012 của Hội đồng Thẩm phán Tòa 
án nhân dân tối cao). 

(4) Ghi đầy đủ ý kiến trình bày, tranh luận của những người tham gia phiên hòa giải 
về những vấn đề cần phải giải quyết trong vụ án. 

(5) Ghi những nội dung những người tham gia phiên hòa giải đã thỏa thuận được 
trước, đến những nội dung những người tham gia phiên hòa giải không thỏa thuận được. 
Trong trường hợp các bên đương sự thỏa thuận được với nhau về việc giải quyết toàn bộ 
vụ án, thì Thẩm phán chủ trì phiên hòa giải lập biên bản hòa giải thành theo mẫu số 08 
(ban hành kèm theo Nghị quyết số 05/2012/NQ-HĐTP ngày 03-12-2012 của Hội đồng 
Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao). 

(6) Ghi họ tên, địa vị pháp lý và yêu cầu sửa đổi, bổ sung cụ thể của người tham gia 
phiên hòa giải. 
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Mẫu số 08a 
(Ban hành kèm theo Nghị quyết số 05/2012/NQ-HĐTP ngày 03 tháng 12 năm 2012 

của Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao)  

TÒA ÁN NHÂN DÂN...(1) 
 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

   

.........., ngày......... tháng......... năm......... 
 

BIÊN BẢN 
HÒA GIẢI THÀNH 

 
Căn cứ vào khoản 2 Điều 186 của Bộ luật Tố tụng dân sự; 
Căn cứ vào biên bản hòa giải ngày... tháng... năm...... 
Xét thấy các đương sự đã thỏa thuận được với nhau về việc giải quyết vụ án 

dân sự thụ lý số:.../..../TLST-.....(2) ngày... tháng... năm..... 
Lập biên bản hòa giải thành do các đương sự đã thỏa thuận được với nhau về 

việc giải quyết toàn bộ vụ án; cụ thể như sau:(3) 

1............................................................................................................................ 
2............................................................................................................................ 
Trong thời hạn bảy ngày, kể từ ngày lập biên bản hòa giải thành, nếu đương sự 

nào có thay đổi ý kiến về sự thỏa thuận trên đây, thì phải làm thành văn bản gửi 
cho Tòa án. Hết thời hạn này, nếu không có đương sự nào thay đổi ý kiến về sự 
thỏa thuận đó, thì Tòa án ra quyết định công nhận sự thỏa thuận của các đương sự 
và quyết định này có hiệu lực pháp luật ngay sau khi ban hành, không bị kháng 
cáo, kháng nghị theo thủ tục phúc thẩm. 

 
Các đương sự tham gia phiên hòa giải 

(Chữ ký hoặc điểm chỉ) 
Họ và tên 

 Thẩm phán 
Chủ trì phiên hòa giải

 
 

Nơi nhận: 
- Những người tham gia hòa giải; 
- Ghi cụ thể các đương sự vắng mặt theo quy định 
 tại khoản 3 Điều 184 của BLTTDS; 
- Lưu hồ sơ vụ án. 

 
Hướng dẫn sử dụng mẫu số 08a: 
(1) Ghi tên Tòa án tiến hành phiên hòa giải và lập biên bản hòa giải thành; nếu là 

Tòa án nhân dân cấp huyện, thì cần ghi huyện gì thuộc tỉnh, thành phố trực thuộc Trung 
ương nào (ví dụ: Tòa án nhân dân huyện X, tỉnh H). Nếu là Tòa án nhân dân tỉnh, thành 
phố trực thuộc Trung ương, thì ghi rõ Tòa án nhân dân tỉnh, (thành phố) nào (ví dụ: Tòa 
án nhân dân tỉnh H). 

(2) Ghi số ký hiệu và ngày, tháng, năm thụ lý vụ án (ví dụ: Số: 50/2012/TLST-KDTM). 
(3) Ghi đầy đủ cụ thể từng vấn đề phải giải quyết trong vụ án mà các đương sự đã 

thỏa thuận được với nhau. 
Chú ý: Biên bản hòa giải thành phải được giao (gửi) ngay cho các đương sự tham gia 

hòa giải. 
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Mẫu số 08b 
(Ban hành kèm theo Nghị quyết số 05/2012/NQ-HĐTP ngày 03 tháng 12 năm 2012 

của Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao) 
 

TÒA ÁN NHÂN DÂN...(1) 
 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

.........., ngày....... tháng....... năm......... 
 

BIÊN BẢN 
GHI NHẬN SỰ TỰ NGUYỆN LY HÔN VÀ HÒA GIẢI THÀNH 

 
Căn cứ vào khoản 2 Điều 186 của Bộ luật Tố tụng dân sự; 
Căn cứ vào Điều 90 Luật Hôn nhân và gia đình; 
Căn cứ vào biên bản hòa giải ngày... tháng... năm...... 
Xét thấy các đương sự thật sự tự nguyện ly hôn và đã thỏa thuận được với 

nhau về việc giải quyết các vấn đề có tranh chấp trong vụ án về hôn nhân và gia 
đình thụ lý số:.../..../TLST-HNGĐ ngày... tháng... năm..... 

Lập biên bản ghi nhận sự tự nguyện ly hôn và hòa giải thành các vấn đề có 
tranh chấp trong vụ án do các đương sự đã thật sự tự nguyện ly hôn và thỏa thuận 
được với nhau về việc giải quyết toàn bộ vụ án; cụ thể như sau:(2) 

1............................................................................................................................. 
2............................................................................................................................. 
3............................................................................................................................. 
Trong thời hạn 7 ngày, kể từ ngày lập biên bản ghi nhận sự tự nguyện ly hôn 

và hòa giải thành, nếu đương sự nào có thay đổi ý kiến về sự thỏa thuận trên đây, 
thì phải làm thành văn bản gửi cho Tòa án. Hết thời hạn này, nếu không có đương 
sự nào thay đổi ý kiến về sự thỏa thuận đó, thì Tòa án ra quyết định công nhận sự 
thỏa thuận của các đương sự và quyết định này có hiệu lực pháp luật ngay sau khi 
ban hành, không bị kháng cáo, kháng nghị theo thủ tục phúc thẩm. 

 
Các đương sự tham gia phiên hòa giải 

(Chữ ký hoặc điểm chỉ) 
Họ và tên 

 Thẩm phán 
Chủ trì phiên hòa giải 

 
  

Nơi nhận: 
- Những người tham gia hòa giải; 
- Ghi cụ thể các đương sự vắng mặt theo quy định 
 tại khoản 3 Điều 184 của BLTTDS; 
- Lưu hồ sơ vụ án. 
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74 CÔNG BÁO/Số 337 + 338/Ngày 20-6-2013 
  

Hướng dẫn sử dụng mẫu số 08b: 
(1) Ghi tên Tòa án tiến hành phiên hòa giải và lập biên bản hòa giải thành; nếu là 

Tòa án nhân dân cấp huyện, thì cần ghi huyện gì thuộc tỉnh, thành phố trực thuộc Trung 
ương nào (ví dụ: Tòa án nhân dân huyện X, tỉnh H). Nếu là Tòa án nhân dân tỉnh, thành 
phố trực thuộc Trung ương, thì ghi rõ Tòa án nhân dân tỉnh, (thành phố) nào (ví dụ: Tòa 
án nhân dân tỉnh H). 

(2) Ghi đầy đủ cụ thể từng vấn đề phải giải quyết trong vụ án mà các đương sự đã 
thỏa thuận được với nhau (quan hệ hôn nhân, việc nuôi con, chia tài sản). 

Chú ý: Biên bản này phải được giao (gửi) ngay cho các đương sự tham gia hòa giải.  
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 CÔNG BÁO/Số 337 + 338/Ngày 20-6-2013 75 
 

Mẫu số 09a 
(Ban hành kèm theo Nghị quyết số 05/2012/NQ-HĐTP ngày 03 tháng 12 năm 2012 

của Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao) 
 

TÒA ÁN NHÂN DÂN...(1) 

 

 
Số:...../...../QĐST-..... (2) 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

...., ngày...... tháng...... năm...... 

 
QUYẾT ĐỊNH 

CÔNG NHẬN SỰ THỎA THUẬN CỦA CÁC ĐƯƠNG SỰ 
 

Căn cứ vào Điều 187 và Điều 188 của Bộ luật Tố tụng dân sự;  
Căn cứ vào biên bản hòa giải thành ngày.....tháng......năm..... về việc các 

đương sự thỏa thuận được với nhau về việc giải quyết toàn bộ vụ án dân sự thụ lý 
số:.../..../TLST-.....(3) ngày...tháng... năm..... 

 
XÉT THẤY: 

 
Các thỏa thuận của các đương sự được ghi trong biên bản hòa giải thành về 

việc giải quyết toàn bộ vụ án là tự nguyện; nội dung thỏa thuận giữa các đương sự 
không trái pháp luật, không trái đạo đức xã hội. 

Đã hết thời hạn bảy ngày, kể từ ngày lập biên bản hòa giải thành, không có 
đương sự nào thay đổi ý kiến về sự thỏa thuận đó. 

 
QUYẾT ĐỊNH: 

 
1. Công nhận sự thỏa thuận của các đương sự:(4)  

............................................................................................................................... 

............................................................................................................................... 
2. Sự thỏa thuận của các đương sự cụ thể như sau:(5)  
............................................................................................................................... 
............................................................................................................................... 
3. Quyết định này có hiệu lực pháp luật ngay sau khi được ban hành và không 

bị kháng cáo, kháng nghị theo thủ tục phúc thẩm. 
 

Nơi nhận: 
- (Ghi theo quy định tại đoạn 2 khoản 1 
Điều 187 của BLTTDS); 
- Lưu hồ sơ vụ án. 

TÒA ÁN NHÂN DÂN.......... 
THẨM PHÁN 
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76 CÔNG BÁO/Số 337 + 338/Ngày 20-6-2013 
  

Hướng dẫn sử dụng mẫu số 09a: 
(1) Ghi tên Tòa án nhân dân ra quyết định công nhận sự thỏa thuận của các đương 

sự; nếu là Tòa án nhân dân cấp huyện, thì cần ghi rõ Tòa án nhân dân huyện gì thuộc 
tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương nào (ví dụ: Tòa án nhân dân huyện X, tỉnh H), nếu 
là Tòa án nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, thì ghi rõ Tòa án nhân dân 
tỉnh (thành phố) nào (ví dụ: Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội). 

(2) Ô thứ nhất ghi số, ô thứ hai ghi năm ra quyết định (ví dụ: Số: 02/2012/QĐST-KDTM). 
(3) Ghi số ký hiệu và ngày, tháng, năm thụ lý vụ án (ví dụ: Số 50/2012/TLST-KDTM). 
(4) Ghi họ tên, địa vị pháp lý trong vụ án, địa chỉ của các đương sự theo thứ tự như 

hướng dẫn cách ghi trong mẫu bản án sơ thẩm (ban hành kèm theo Nghị quyết số 
03/2012/NQ-HĐTP ngày 03-12-2012 của Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao). 

(5) Ghi đầy đủ lần lượt các thỏa thuận của các đương sự về từng vấn đề phải giải 
quyết trong vụ án đã được thể hiện trong biên bản hòa giải thành (kể cả án phí). 
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 CÔNG BÁO/Số 337 + 338/Ngày 20-6-2013 77 
 

Mẫu số 09b 
(Ban hành kèm theo Nghị quyết số 05/2012/NQ-HĐTP ngày 03 tháng 12 năm 2012 

của Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao) 
 

TÒA ÁN NHÂN DÂN...(1) 

 

 
Số:...../...../QĐST-HNGĐ 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

...., ngày...... tháng...... năm...... 
 

QUYẾT ĐỊNH 
CÔNG NHẬN THUẬN TÌNH LY HÔN VÀ SỰ THỎA THUẬN 

CỦA CÁC ĐƯƠNG SỰ 
 

Căn cứ vào Điều 187 và Điều 188 của Bộ luật Tố tụng dân sự; 
Căn cứ vào Điều 90 Luật Hôn nhân và gia đình; 
Căn cứ vào biên bản ghi nhận sự tự nguyện ly hôn và hòa giải thành ngày..... 

tháng...... năm..... về việc các đương sự đã thật sự tự nguyện ly hôn và thỏa thuận 
được với nhau về việc giải quyết toàn bộ vụ án về hôn nhân và gia đình thụ lý 
số:.../..../TLST-HNGĐ ngày... tháng... năm........ 

 
XÉT THẤY: 

 
Việc thuận tình ly hôn và thỏa thuận của các đương sự được ghi trong biên bản 

ghi nhận sự tự nguyện ly hôn và hòa giải thành ngày.... tháng.... năm..... là hoàn 
toàn tự nguyện và không trái pháp luật, không trái đạo đức xã hội. 

Đã hết thời hạn bảy ngày, kể từ ngày lập biên bản ghi nhận sự tự nguyện ly 
hôn và hòa giải thành, không có đương sự nào thay đổi ý kiến về sự thỏa thuận đó. 

 
QUYẾT ĐỊNH: 

 
1. Công nhận sự thuận tình ly hôn giữa (2)............................................................ 
2. Công nhận sự thỏa thuận của các đương sự: (3)  

............................................................................................................................... 

............................................................................................................................... 
3. Sự thỏa thuận của các đương sự cụ thể như sau: (4)  
............................................................................................................................... 
............................................................................................................................... 
4. Quyết định này có hiệu lực pháp luật ngay sau khi được ban hành và không 

bị kháng cáo, kháng nghị theo thủ tục phúc thẩm. 
 

Nơi nhận: 
- Ghi theo quy định tại đoạn 2 khoản 1 
Điều 187 của BLTTDS; 
- Lưu hồ sơ vụ án. 

TÒA ÁN NHÂN DÂN.......... 
THẨM PHÁN 
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78 CÔNG BÁO/Số 337 + 338/Ngày 20-6-2013 
  

Hướng dẫn sử dụng mẫu số 09b: 
(1) Ghi tên Tòa án nhân dân ra quyết định công nhận sự thỏa thuận của các đương sự; 

nếu là Tòa án nhân dân cấp huyện, thì cần ghi rõ Tòa án nhân dân huyện gì thuộc tỉnh, 
thành phố trực thuộc Trung ương nào (ví dụ: Tòa án nhân dân huyện X, tỉnh H), nếu là 
Tòa án nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, thì ghi rõ Tòa án nhân dân tỉnh 
(thành phố) nào (ví dụ: Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội). 

(2) Ghi họ tên, địa chỉ của chồng và của vợ. Tùy theo độ tuổi mà ghi Ông hoặc Bà, 
Anh hoặc Chị trước khi ghi họ tên. 

(3) Ghi họ tên, địa vị pháp lý trong vụ án, địa chỉ của các đương sự theo thứ tự như 
hướng dẫn cách ghi trong mẫu bản án sơ thẩm (ban hành kèm theo Nghị quyết số 
01/2005/NQ-HĐTP ngày 31-3-2005 của Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao). 

(4) Ghi đầy đủ lần lượt các thỏa thuận của các đương sự về từng vấn đề phải giải 
quyết trong vụ án đã được thể hiện trong biên bản ghi nhận sự tự nguyện ly hôn và hòa 
giải thành (kể cả án phí). 
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 CÔNG BÁO/Số 337 + 338/Ngày 20-6-2013 79 
 

Mẫu số 10a 
(Ban hành kèm theo Nghị quyết số 05/2012/NQ-HĐTP ngày 03 tháng 12 năm 2012 

của Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao) 
 

TÒA ÁN NHÂN DÂN...(1) 

 

 
Số:...../...../QĐST-.....(2) 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

........, ngày..... tháng..... năm........ 

 
QUYẾT ĐỊNH 

TẠM ĐÌNH CHỈ GIẢI QUYẾT VỤ ÁN DÂN SỰ 
 

Căn cứ vào Điều 189 và Điều 194 của Bộ luật Tố tụng dân sự;  
Sau khi nghiên cứu hồ sơ vụ án dân sự sơ thẩm; 
Xét thấy:(3)............................................................................................................. 

 
QUYẾT ĐỊNH: 

 
1. Tạm đình chỉ giải quyết vụ án dân sự thụ lý số.../.../TLST-...(4) ngày... tháng... 

năm... về việc (5)........................................................................................................... 
Nguyên đơn: (6)...................................................................................................... 
Địa chỉ:.................................................................................................................. 
Bị đơn: (7).............................................................................................................. 
Địa chỉ:.................................................................................................................. 
Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan (nếu có) (8)............................................. 
Địa chỉ:.................................................................................................................. 
Kể từ ngày..... tháng..... năm......... 
2. Tòa án tiếp tục giải quyết vụ án dân sự này khi lý do tạm đình chỉ không còn. 
3. Quyết định này có thể bị kháng cáo, kháng nghị theo thủ tục phúc thẩm theo 

quy định của pháp luật tố tụng dân sự. 
 

Nơi nhận: 
- Ghi theo quy định tại khoản 2 Điều 194 
của BLTTDS; 
- Lưu hồ sơ vụ án. 

TÒA ÁN NHÂN DÂN............... 
THẨM PHÁN 
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80 CÔNG BÁO/Số 337 + 338/Ngày 20-6-2013 
  

Hướng dẫn sử dụng mẫu số 10a:  
(1) Ghi tên Tòa án ra quyết định tạm đình chỉ giải quyết vụ án dân sự; nếu Tòa án ra 

quyết định là Tòa án nhân dân cấp huyện cần ghi rõ tên tỉnh, thành phố trực thuộc Trung 
ương nào (ví dụ: Tòa án nhân dân huyện Nghi Xuân, tỉnh Thanh Hóa). Nếu Tòa án nhân 
dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, thì ghi rõ Tòa án nhân dân tỉnh, (thành phố) 
nào (ví dụ: Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội). 

(2) Ô thứ nhất ghi số, ô thứ hai ghi năm ra quyết định (ví dụ: Số: 02/2012/QĐST- HNGĐ). 
(3) Ghi cụ thể lý do của việc tạm đình chỉ giải quyết vụ án dân sự thuộc trường hợp 

nào quy định tại Điều 189 của BLTTDS (ví dụ: Xét thấy nguyên đơn là cá nhân đã chết 
mà chưa có cá nhân kế thừa quyền và nghĩa vụ trong tố tụng của cá nhân đó quy định tại 
khoản 1 Điều 189 của BLTTDS). 

(4) Ghi số, ngày, tháng, năm thụ lý vụ án (ví dụ: Số: 50/2012/TLST-KDTM). 
(5) Ghi theo hướng dẫn việc ghi “trích yếu” vụ án tại Nghị quyết số 03/2012/NQ-HĐTP 

ngày 03-12-2012 của Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao (ví dụ: “Về ly hôn, 
tranh chấp về nuôi con, chia tài sản khi ly hôn”). 

(6), (7) và (8) Nếu nguyên đơn, bị đơn, người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan là cá 
nhân, thì ghi họ tên và địa chỉ của cá nhân đó; nếu là cơ quan, tổ chức, thì ghi tên, địa chỉ 
trụ sở của cơ quan, tổ chức đó (ghi theo đơn khởi kiện).  
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 CÔNG BÁO/Số 337 + 338/Ngày 20-6-2013 81 
 

Mẫu số 10b 
(Ban hành kèm theo Nghị quyết số 05/2012/NQ-HĐTP ngày 03 tháng 12 năm 2012 

của Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao) 
 

TÒA ÁN NHÂN DÂN.....(1) 

 

 
Số:...../...../QĐST-.....(2) 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

..........., ngày..... tháng..... năm........ 
 

QUYẾT ĐỊNH 
TẠM ĐÌNH CHỈ GIẢI QUYẾT VỤ ÁN DÂN SỰ 

 
TÒA ÁN NHÂN DÂN............................................ 

 
Với Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có: 
Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: Ông (Bà)............................................................  

Thẩm phán (nếu Hội đồng xét xử gồm có 5 người): Ông (Bà)............................ 
Các Hội thẩm nhân dân: 
1. Ông (Bà)............................................................................................................ 
2. Ông (Bà)............................................................................................................ 
3. Ông (Bà)........................................................................................................... 
Căn cứ vào Điều 189 và Điều 210 của Bộ luật Tố tụng dân sự;  
Xét thấy: (3)............................................................................................................ 
 

QUYẾT ĐỊNH: 
 
1. Tạm đình chỉ giải quyết vụ án dân sự thụ lý số...../...../TLST-......(4) ngày.... 

tháng... năm..... về việc (5)............................................................................................ 
Nguyên đơn:(6)....................................................................................................... 
Địa chỉ:.................................................................................................................. 
Bị đơn:(7)................................................................................................................ 
Địa chỉ:.................................................................................................................. 
Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan (nếu có).(8)............................................. 
Địa chỉ:................................................................................................................. 
Kể từ ngày.... tháng.... năm.... 
2. Tòa án tiếp tục giải quyết vụ án dân sự này khi lý do tạm đình chỉ không còn. 
3. Quyết định này có thể bị kháng cáo, kháng nghị theo thủ tục phúc thẩm theo 

quy định của pháp luật tố tụng dân sự. 
 

Nơi nhận: 
- Ghi theo quy định tại khoản 2  
Điều 194 của BLTTDS; 
- Lưu hồ sơ vụ án. 

TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ 
THẨM PHÁN - CHỦ TỌA PHIÊN TÒA 
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82 CÔNG BÁO/Số 337 + 338/Ngày 20-6-2013 
  

Hướng dẫn sử dụng mẫu số 10b:  
(1) Ghi tên Tòa án ra quyết định tạm đình chỉ giải quyết vụ án dân sự; nếu Tòa án ra 

quyết định là Tòa án nhân dân cấp huyện cần ghi rõ tên tỉnh, thành phố trực thuộc Trung 
ương nào (ví dụ: Tòa án nhân dân huyện Nghi Xuân, tỉnh Thanh Hóa). Nếu Tòa án nhân 
dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, thì ghi rõ Tòa án nhân dân tỉnh, (thành phố) nào 
(ví dụ: Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội). 

(2) Ô thứ nhất ghi số, ô thứ hai ghi năm ra quyết định tạm đình chỉ giải quyết vụ án 
(ví dụ: Số 02/2012/QĐST-HNGĐ). 

(3) Ghi cụ thể lý do của việc tạm đình chỉ giải quyết vụ án dân sự thuộc trường hợp 
nào quy định tại Điều 189 của BLTTDS (ví dụ: xét thấy nguyên đơn là cá nhân đã chết 
mà chưa có cá nhân kế thừa quyền và nghĩa vụ trong tố tụng của cá nhân đó quy định tại 
khoản 1 Điều 189 của BLTTDS). 

(4) Ghi số, ngày tháng năm thụ lý vụ án (ví dụ: Số: 50/2012/TLST-KDTM). 
(5) Ghi theo hướng dẫn việc ghi “trích yếu” vụ án tại Nghị quyết số 03/2012/NQ-HĐTP 

ngày 03-12-2012 của Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao (ví dụ: “Về việc 
tranh chấp về thừa kế tài sản”). 

(6), (7) và (8) Nếu nguyên đơn, bị đơn, người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan là cá 
nhân, thì ghi họ tên và địa chỉ của cá nhân đó; nếu là cơ quan, tổ chức, thì ghi tên, địa chỉ 
trụ sở cơ quan, tổ chức đó (ghi theo đơn khởi kiện).  
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 CÔNG BÁO/Số 337 + 338/Ngày 20-6-2013 83 
 

Mẫu số 11a 
(Ban hành kèm theo Nghị quyết số 05/2012/NQ-HĐTP ngày 03 tháng 12 năm 2012 

của Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao) 
 

TÒA ÁN NHÂN DÂN...(1) 

 

 
Số:...../...../QĐST-......(2) 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

......, ngày...... tháng...... năm...... 

QUYẾT ĐỊNH 
ĐÌNH CHỈ GIẢI QUYẾT VỤ ÁN DÂN SỰ 

 
Căn cứ vào Điều 192 và Điều 194 của Bộ luật Tố tụng dân sự; 
Sau khi nghiên cứu hồ sơ vụ án dân sự sơ thẩm................................................... 
Xét thấy(3).............................................................................................................. 

 
QUYẾT ĐỊNH: 

 
1. Đình chỉ giải quyết vụ án dân sự thụ lý số.../.../TLST-...(4) ngày... tháng... 

năm.... về việc(5)..........................................................................................................: 
Nguyên đơn:(6)....................................................................................................... 
Địa chỉ:.................................................................................................................. 
Bị đơn:(7)................................................................................................................ 
Địa chỉ:.................................................................................................................. 
Người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan (nếu có)(8)........................................... 
Địa chỉ:.................................................................................................................. 
2.........................................................................................................................(9) 

3. Quyết định này có thể bị kháng cáo, kháng nghị theo thủ tục phúc thẩm theo 
quy định của pháp luật tố tụng dân sự. 

 
Nơi nhận: 
- Các đương sự; 
- Viện kiểm sát cùng cấp; 
- Lưu hồ sơ vụ án. 

TÒA ÁN NHÂN DÂN............ 
THẨM PHÁN 
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Hướng dẫn sử dụng mẫu số 11a: 
(1) Ghi tên Tòa án ra quyết định đình chỉ giải quyết vụ án dân sự; nếu Tòa án ra 

quyết định là Tòa án nhân dân cấp huyện cần ghi rõ tên tỉnh, thành phố trực thuộc Trung 
ương nào (ví dụ: Tòa án nhân dân huyện Nghi Xuân, tỉnh Thanh Hóa). Nếu Tòa án nhân 
dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, thì ghi rõ Tòa án nhân dân tỉnh, (thành phố) nào 
(ví dụ: Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội). 

(2) Ô thứ nhất ghi số, ô thứ hai ghi năm ra quyết định (ví dụ: số 02/2012/QĐST-KDTM). 
(3) Ghi cụ thể lý do của việc đình chỉ giải quyết vụ án dân sự thuộc trường hợp nào 

quy định tại Điều 192 hoặc các điều luật khác của BLTTDS (ví dụ: xét thấy nguyên đơn 
là cá nhân đã chết mà quyền, nghĩa vụ của họ không được thừa kế quy định tại điểm a 
khoản 1 Điều 192 của BLTTDS). 

(4) Ghi số, ngày tháng năm thụ lý vụ án (ví dụ: số 50/2012/TLST-KDTM). 
(5) Ghi theo hướng dẫn việc ghi “trích yếu” vụ án tại Nghị quyết số 03/2012/NQ-HĐTP 

ngày 03-12-2012 của Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao (ví dụ: “Về việc 
tranh chấp về cấp dưỡng”).  

(6), (7) và (8) Nếu nguyên đơn, bị đơn, người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan là cá 
nhân, thì ghi họ tên và địa chỉ của cá nhân đó; nếu là cơ quan, tổ chức, thì ghi tên, địa chỉ 
trụ sở của cơ quan, tổ chức đó (ghi theo đơn khởi kiện). 

(9) Tùy vào từng trường hợp đình chỉ vụ án cụ thể mà ghi hậu quả của việc đình chỉ 
giải quyết vụ án quy định tại Điều 193 của BLTTDS, (kể cả về tiền tạm ứng án phí). 
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Mẫu số 11b 
(Ban hành kèm theo Nghị quyết số 05/2012/NQ-HĐTP ngày 03 tháng 12 năm 2012 

của Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao) 
 

TÒA ÁN NHÂN DÂN...(1) 

 

 
Số:...../...../QĐST-.....(2) 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

......, ngày...... tháng...... năm...... 
 

QUYẾT ĐỊNH 
ĐÌNH CHỈ GIẢI QUYẾT VỤ ÁN DÂN SỰ 

 
TÒA ÁN NHÂN DÂN............................. 

 
Với Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có: 
Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: Ông (Bà)............................................................  

Thẩm phán (nếu Hội đồng xét xử gồm có 5 người): Ông (Bà)............................. 
Các Hội thẩm nhân dân:  
1. Ông (Bà)............................................................................................................ 
2. Ông (Bà)........................................................................................................... 
3. Ông (Bà)........................................................................................................... 
Căn cứ vào Điều 192 và Điều 210 của Bộ luật Tố tụng dân sự; 
Xét thấy(3).............................................................................................................. 

 
QUYẾT ĐỊNH: 

 
1. Đình chỉ giải quyết vụ án dân sự thụ lý số...../..../TLST-....(4) ngày.... tháng.... 

năm.... về việc(5).............................................................. giữa: 
Nguyên đơn:(6)....................................................................................................... 
Địa chỉ:.................................................................................................................. 
Bị đơn:(7)............................................................................................................... 
Địa chỉ:.................................................................................................................. 
Người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan (nếu có)(8)........................................... 
Địa chỉ:.................................................................................................................. 
2.........................................................................................................................(9) 
3. Quyết định này có thể bị kháng cáo, kháng nghị theo thủ tục phúc thẩm theo 

quy định của pháp luật tố tụng dân sự. 
 

Nơi nhận: 
- Các đương sự; 
- Viện kiểm sát cùng cấp; 
- Lưu hồ sơ vụ án. 

THAY MẶT HỘI ĐỒNG XÉT XỬ 
THẨM PHÁN - CHỦ TỌA PHIÊN TÒA 
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Hướng dẫn sử dụng mẫu số 11b: 
(1) Ghi tên Tòa án ra quyết định đình chỉ giải quyết vụ án dân sự; nếu Tòa án ra 

quyết định là Tòa án nhân dân cấp huyện cần ghi rõ tên tỉnh, thành phố trực thuộc Trung 
ương nào (ví dụ: Tòa án nhân dân huyện Nghi Xuân, tỉnh Thanh Hóa). Nếu Tòa án nhân 
dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, thì ghi rõ Tòa án nhân dân tỉnh, (thành phố) 
nào (ví dụ: Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội). 

(2) Ô thứ nhất ghi số, ô thứ hai ghi năm ra quyết định (ví dụ: Số 02/2012/QĐST-KDTM). 
(3) Ghi cụ thể lý do của việc đình chỉ giải quyết vụ án dân sự thuộc trường hợp nào 

quy định tại Điều 192 hoặc các điều luật khác của BLTTDS (ví dụ: xét thấy nguyên đơn 
là cá nhân đã chết mà quyền, nghĩa vụ của họ không được thừa kế quy định tại điểm a 
khoản 1 Điều 192 của BLTTDS). 

(4) Ghi số, ngày tháng năm thụ lý vụ án (ví dụ: Số 50/2012/TLST-KDTM). 
(5) Ghi theo hướng dẫn việc ghi “trích yếu” vụ án tại Nghị quyết số 03/2012/NQ-HĐTP 

ngày 03-12-2012 của Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao (ví dụ: “Về việc 
tranh chấp về mua bán hàng hóa”). 

(6), (7) và (8) Nếu nguyên đơn, bị đơn, người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan là cá 
nhân, thì ghi họ tên và địa chỉ của cá nhân đó; nếu là cơ quan, tổ chức, thì ghi tên, địa chỉ 
trụ sở của cơ quan, tổ chức đó (ghi theo đơn khởi kiện). 

(9) Tùy vào từng trường hợp đình chỉ vụ án cụ thể mà ghi hậu quả của việc đình chỉ 
giải quyết vụ án quy định tại Điều 193 của BLTTDS (kể cả về tiền tạm ứng án phí). 
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Mẫu số 12 
(Ban hành kèm theo Nghị quyết số 05/NQ-HĐTP ngày 03 tháng 12 năm 2012  

của Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao) 
 

TÒA ÁN NHÂN DÂN... (1) 

 

 

Số:....../....../QĐST-.....(2) 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

......, ngày...... tháng...... năm...... 

 
QUYẾT ĐỊNH 

ĐƯA VỤ ÁN RA XÉT XỬ 
 

TÒA ÁN NHÂN DÂN........................... 

 
Căn cứ vào các Điều 41, 179 và 195 của Bộ luật Tố tụng dân sự; 

Sau khi nghiên cứu hồ sơ vụ án dân sự sơ thẩm thụ lý số.../.../TLST-...(3) ngày... 
tháng...năm......; 

 
QUYẾT ĐỊNH: 

 
1. Đưa ra xét xử sơ thẩm vụ án dân sự về việc(4).................................................. 
Nguyên đơn(5)........................................................................................................ 
Địa chỉ:.................................................................................................................. 
Bị đơn(6)................................................................................................................. 
Địa chỉ:.................................................................................................................. 
Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan (nếu có)(7).............................................. 
Địa chỉ:.................................................................................................................. 
Người khởi kiện yêu cầu Tòa án giải quyết vụ án (nếu có):(8).............................. 
Địa chỉ:.................................................................................................................. 
Thời gian mở phiên tòa:...... giờ.... phút, ngày....... tháng....... năm...................... 
Địa điểm mở phiên tòa:......................................................................................... 
Vụ án được (xét xử công khai hay xét xử kín). 
2. Những người tiến hành tố tụng(9) 
Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: Ông (Bà)............................................................ 
Thẩm phán (nếu Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có 5 người): Ông (Bà)............... 
Thẩm phán dự khuyết (nếu có): Ông (Bà)............................................................ 
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Các Hội thẩm nhân dân: Ông (Bà)........................................................................ 

Hội thẩm nhân dân dự khuyết (nếu có): Ông (Bà)................................................ 
Thư ký Tòa án: Ông (Bà)(10).................................................................................. 
Kiểm sát viên Viện kiểm sát nhân dân:(11)............................................................ 

tham gia phiên tòa: Ông (Bà)...................................................................................... 
3. Những người tham gia tố tụng khác:(12)............................................................ 
............................................................................................................................... 
............................................................................................................................... 
 

Nơi nhận: 
- Các đương sự; 
- Viện kiểm sát cùng cấp; 
- Lưu hồ sơ vụ án. 

TÒA ÁN NHÂN DÂN................
THẨM PHÁN 

 

 
 
Hướng dẫn sử dụng mẫu số 12: 
(1) Ghi tên Tòa án ra quyết định đưa vụ án ra xét xử; nếu là Tòa án nhân dân cấp 

huyện, thì cần ghi huyện gì thuộc tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương nào (ví dụ: Tòa 
án nhân dân huyện X, tỉnh H). Nếu là Tòa án nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung 
ương, thì ghi rõ Tòa án nhân dân tỉnh, (thành phố) nào (ví dụ: Tòa án nhân dân tỉnh H). 

(2) Ô thứ nhất ghi số, ô thứ hai ghi năm ra quyết định đưa vụ án ra xét xử (ví dụ: Số: 
110/2012/QĐST-DS). 

(3) Ghi số ký hiệu và ngày, tháng, năm thụ lý vụ án (ví dụ: Số: 15/2012/TLST-LĐ). 
(4) Ghi đúng việc ghi trích yếu vụ án được hướng dẫn tại Nghị quyết số 03/2012/ 

NQ-HĐTP ngày 03-12-2012 của Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao. 
(5) Nếu nguyên đơn là cá nhân, thì ghi họ tên và địa chỉ của cá nhân đó; nếu là cơ quan, 

tổ chức, thì ghi tên và địa chỉ trụ sở của cơ quan, tổ chức đó (ghi theo đơn khởi kiện). 
(6) (7), và (8) Ghi tương tự như hướng dẫn tại điểm (5). 
(9) Nếu Hội đồng xét xử gồm ba người, thì chỉ ghi họ tên của Thẩm phán chủ tọa 

phiên tòa, bỏ dòng “Thẩm phán...”; đối với Hội thẩm nhân dân chỉ ghi họ tên của hai Hội 
thẩm nhân dân; nếu Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có năm người, thì ghi họ tên của Thẩm 
phán, họ tên của cả ba Hội thẩm nhân dân. Cần chú ý là không ghi chức vụ của Thẩm 
phán; chức vụ, nghề nghiệp của Hội thẩm nhân dân. Nếu có Hội thẩm nhân dân dự 
khuyết, thì ghi họ tên của Hội thẩm nhân dân dự khuyết. 

(10) Ghi họ tên của Thư ký Tòa án. 
(11) Nếu có Viện kiểm sát nhân dân tham gia phiên tòa, thì ghi như hướng dẫn tại 

điểm (1) song đổi các chữ “ Tòa án nhân dân” thành “Viện kiểm sát nhân dân”. 
(12) Ghi họ tên, địa chỉ của những người tham gia tố tụng khác (nếu có). 
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Mẫu số 13 
(Ban hành kèm theo Nghị quyết số 05/2012/NQ-HĐTP ngày 03 tháng 12 năm 2012 

của Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao) 
 

TÒA ÁN NHÂN DÂN...(1) 
 

 
 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

BIÊN BẢN 
PHIÊN TÒA SƠ THẨM 

 
Vào hồi..... giờ..... phút, ngày..... tháng..... năm.................................................... 
Tại:(2)..................................................................................................................... 
Tòa án nhân dân.................................................................................................... 
Mở phiên tòa để xét xử sơ thẩm vụ án dân sự thụ lý số.../.../TLST-.... ngày..... 

tháng..... năm..... về việc(3)........................................................................................... 
Vụ án được xét xử(4).............................................................................................. 
I. Những người tham gia tố tụng 
1. Nguyên đơn:(5)................................................................................................... 
Người đại diện hợp pháp của nguyên đơn:(6) 
.............................................................................................................................. 
Người bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của nguyên đơn:(7)  
.............................................................................................................................. 
2. Bị đơn:(8) 
.............................................................................................................................. 
Người đại diện hợp pháp của bị đơn:(9) 
.............................................................................................................................. 
Người bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của bị đơn:(10) 
.............................................................................................................................. 
3. Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan:(11) 
.............................................................................................................................. 
Người đại diện hợp pháp của người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan:(12) 
.............................................................................................................................. 
Người bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của người có quyền lợi, nghĩa vụ 

liên quan:(13) 
.............................................................................................................................. 
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4. Người làm chứng:(14) 
.............................................................................................................................. 
5. Người phiên dịch:(15) 
.............................................................................................................................. 
6. Người giám định:(16) 
.............................................................................................................................. 
II. Những người tiến hành tố tụng 
Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: Ông (Bà)........................................................... 
Thẩm phán (nếu có): Ông (Bà)............................................................................. 
Các Hội thẩm nhân dân :(17) 
1. Ông (Bà):.......................................................................................................... 
2. Ông (Bà):.......................................................................................................... 
3. Ông (Bà):.......................................................................................................... 
Thư ký Tòa án ghi biên bản phiên tòa: Ông (Bà)................................................. 
cán bộ Tòa án:(18).................................................................................................. 
Đại diện Viện kiểm sát nhân dân:(19)................ tham gia phiên tòa (nếu có). 
Ông (Bà)............................................................. Kiểm sát viên. 
III. Phần thủ tục bắt đầu phiên tòa  
- Chủ tọa phiên tòa tuyên bố khai mạc phiên tòa và đọc quyết định đưa vụ án 

ra xét xử. 
- Thư ký Tòa án báo cáo với Hội đồng xét xử về sự có mặt, vắng mặt của 

những người tham gia phiên tòa theo giấy triệu tập, giấy báo của Tòa án và lý do 
vắng mặt.(20) 

- Chủ tọa phiên tòa kiểm tra lại sự có mặt của những người tham gia phiên tòa 
theo giấy triệu tập, giấy báo của Tòa án và kiểm tra căn cước của đương sự; giải 
thích quyền, nghĩa vụ của các đương sự và của những người tham gia tố tụng khác 
tại phiên tòa; yêu cầu người phiên dịch, người giám định phải cam đoan làm tròn 
nhiệm vụ và yêu cầu người làm chứng phải cam đoan không khai báo gian dối. 

- Chủ tọa phiên tòa giới thiệu họ, tên những người tiến hành tố tụng, người 
giám định, người phiên dịch. 

- Chủ tọa phiên tòa hỏi những người có quyền yêu cầu thay đổi những người 
tiến hành tố tụng xem họ có đề nghị thay đổi Thẩm phán, Hội thẩm, Kiểm sát viên 
(nếu có), Thư ký Tòa án, người giám định, người phiên dịch hay không.(21) 

 - Chủ tọa phiên tòa hỏi những người tham gia tố tụng và Kiểm sát viên (nếu có) 
xem có ai cung cấp thêm tài liệu, chứng cứ mới tại phiên tòa hay không.  
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IV. Phần Thủ tục hỏi tại phiên tòa(22) 

...............................................................................................................................  

...............................................................................................................................  

...............................................................................................................................  

...............................................................................................................................  

...............................................................................................................................  

...............................................................................................................................  

...............................................................................................................................  

...............................................................................................................................  
V. Phần Tranh luận tại phiên tòa(23) 

...............................................................................................................................  

...............................................................................................................................  

...............................................................................................................................  

...............................................................................................................................  

...............................................................................................................................  

...............................................................................................................................  

...............................................................................................................................  

...............................................................................................................................  
Hội đồng xét xử vào phòng nghị án để nghị án(24) 

Những sửa đổi, bổ sung theo yêu cầu của Kiểm sát viên và những người tham 
gia tố tụng:(25) 

...............................................................................................................................  

...............................................................................................................................  

...............................................................................................................................  

...............................................................................................................................  
Phiên tòa kết thúc vào hồi....... giờ....... phút, ngày....... tháng....... năm ...... ... 
 

THƯ KÝ TÒA ÁN  
GHI BIÊN BẢN PHIÊN TÒA 

(Chữ ký) 
 

Họ và tên 

THẨM PHÁN -  
CHỦ TỌA PHIÊN TÒA 

(Chữ ký) 
 

Họ và tên 
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Hướng dẫn sử dụng mẫu số 13: 
Mẫu biên bản phiên tòa dân sự sơ thẩm kèm theo bản hướng dẫn này được soạn thảo 

theo quy định của Bộ luật Tố tụng dân sự năm 2011. Mẫu này được sử dụng cho tất cả 
các Tòa án khi xét xử sơ thẩm vụ án dân sự. Sau đây là những hướng dẫn cụ thể về việc 
sử dụng mẫu biên bản phiên tòa dân sự sơ thẩm kèm theo: 

(1) Nếu là Tòa án nhân dân huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh, thì ghi Tòa án 
nhân dân quận (huyện, thị xã, thành phố) nào thuộc tỉnh, thành phố trực thuộc Trung 
ương nào (ví dụ: Tòa án nhân dân huyện M, tỉnh T); nếu là Tòa án nhân dân tỉnh, thành 
phố trực thuộc Trung ương, thì ghi Tòa án nhân dân tỉnh (thành phố) nào (ví dụ: Tòa án 
nhân dân thành phố H). 

(2) Ghi địa điểm nơi tiến hành phiên tòa (ví dụ: Tại trụ sở Tòa án nhân dân tỉnh N; 
hoặc: Tại Hội trường Ủy ban nhân dân huyện S, thành phố H). 

(3) Ghi theo hướng dẫn việc ghi “trích yếu” vụ án tại Nghị quyết số 03/2012/NQ-HĐTP 
ngày 03-12-2012 của Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao (ví dụ: “Về tranh 
chấp về xử lý kỷ luật theo hình thức sa thải”). 

(4) Ghi vụ án được xét xử công khai hay xử kín. 
(5) Nếu nguyên đơn là cá nhân, thì ghi họ tên và địa chỉ của cá nhân đó. Nếu nguyên 

đơn là cơ quan, tổ chức, thì ghi tên, địa chỉ trụ sở của cơ quan, tổ chức đó (ghi theo đơn 
khởi kiện). Nếu có mặt tại phiên tòa, thì ghi “có mặt” và nếu vắng mặt tại phiên tòa, thì 
ghi “vắng mặt”. 

(6) Ghi họ tên và địa chỉ của người đại diện hợp pháp của nguyên đơn. Nếu có mặt 
tại phiên tòa, thì ghi “có mặt” và nếu vắng mặt tại phiên tòa, thì ghi “vắng mặt”. 

(7) Ghi họ tên và địa chỉ của người bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của nguyên đơn; 
nếu là Luật sư, thì ghi Luật sư của Văn phòng luật sư nào và thuộc Đoàn luật sư nào 
(ví dụ: Ông Trần B, Luật sư Văn phòng luật sư Vạn Xuân thuộc Đoàn luật sư tỉnh H); 
nếu không phải là Luật sư thì ghi nghề nghiệp, nơi công tác của người đó. Nếu có nhiều 
nguyên đơn, thì ghi cụ thể bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho nguyên đơn nào. Nếu có 
mặt tại phiên tòa, thì ghi “có mặt” và nếu vắng mặt tại phiên tòa, thì ghi “vắng mặt”. 

(8) và (11) Ghi tương tự như hướng dẫn tại điểm (5). 
(9) và (12) Ghi tương tự như hướng dẫn tại điểm (6).  
(10) và (13) Ghi tương tự như hướng dẫn tại điểm (7). 
(14) Ghi họ tên và địa chỉ của người làm chứng. Nếu có mặt tại phiên tòa, thì ghi “có mặt” 

và nếu vắng mặt tại phiên tòa, thì ghi “vắng mặt”. 
(15) Ghi họ tên và địa chỉ nơi làm việc của người phiên dịch. Nếu không có nơi làm 

việc, thì ghi địa chỉ cư trú. Nếu có mặt tại phiên tòa, thì ghi “có mặt” và nếu vắng mặt tại 
phiên tòa, thì ghi “vắng mặt”. 

(16) Ghi họ tên và địa chỉ nơi làm việc của người giám định. Nếu không có nơi làm 
việc, thì ghi địa chỉ cư trú. Nếu có mặt tại phiên tòa, thì ghi “có mặt” và nếu vắng mặt tại 
phiên tòa, thì ghi “vắng mặt”. 

(17) Ghi lần lượt họ tên, nơi công tác của các Hội thẩm nhân dân. 

348



 
 CÔNG BÁO/Số 337 + 338/Ngày 20-6-2013 93 
 

(18) Ghi họ tên của Thư ký Tòa án ghi biên bản phiên tòa và tên của Tòa án, nơi Thư 
ký Tòa án công tác như hướng dẫn tại điểm (1). 

(19) Nếu có Viện kiểm sát nhân dân tham gia phiên tòa, thì ghi như hướng dẫn tại 
điểm (1) song đổi các chữ “Tòa án nhân dân” thành “Viện kiểm sát nhân dân” và ghi họ 
tên của Kiểm sát viên tham gia phiên tòa (nếu có).  

(20) Cần ghi rõ trường hợp khi có người tham gia tố tụng vắng mặt tại phiên tòa 
(mà không thuộc trường hợp phải hoãn phiên tòa), thì Chủ tọa phiên tòa phải hỏi xem có 
ai đề nghị hoãn phiên tòa hay không; nếu có người đề nghị, thì Hội đồng xét xử xem xét, 
quyết định chấp nhận hoặc không chấp nhận, nếu không chấp nhận, thì nêu rõ lý do và 
ghi quyết định của Hội đồng xét xử. 

(21) Nếu những người có quyền yêu cầu thay đổi những người tiến hành tố tụng có 
đề nghị hoặc yêu cầu thay đổi những người tiến hành tố tụng, thì ghi đề nghị hoặc yêu 
cầu của họ và ghi quyết định của Hội đồng xét xử. 

(22) Bắt đầu của phần này ghi: “Chủ tọa phiên tòa hỏi các đương sự” sau đó ghi việc 
hỏi tại phiên tòa. 

(23) Ghi tóm tắt các ý kiến phát biểu và đối đáp, ghi ý kiến của Viện kiểm sát (nếu có). 
(24) Nếu sau khi nghị án, Hội đồng xét xử tuyên án, thì tiếp đó ghi: “Hội đồng xét xử 

tuyên án theo bản án gốc đã được Hội đồng xét xử thông qua tại phòng nghị án” 
(Không phải ghi phần quyết định của bản án). Nếu Hội đồng xét xử có quyết định khác, 
thì ghi quyết định của Hội đồng xét xử (ví dụ: Quyết định trở lại việc hỏi và tranh luận). 

(25) Ghi theo hướng dẫn tại khoản 2 Điều 30 của Nghị quyết số 05/2012/NQ-HĐTP 
ngày 03-12-2012 của Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao. 

 
 
Chú ý: Nếu phiên tòa diễn ra trong nhiều ngày, thì khi kết thúc mỗi ngày cần ghi: 

“Hội đồng xét xử tạm nghỉ” và khi tiếp tục phiên tòa cần ghi: “Ngày..... tháng..... năm..... 
Hội đồng xét xử tiếp tục phiên tòa”. 
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Mẫu số 14 
(Ban hành kèm theo Nghị quyết số 05/2012/NQ-HĐTP ngày 03 tháng 12 năm 2012 

của Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao) 
 

TÒA ÁN NHÂN DÂN... (1) 

 

 
Số:...../...../QĐST-.... (2) 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

............., ngày... tháng... năm... 

 
QUYẾT ĐỊNH 

HOÃN PHIÊN TÒA 
 

TÒA ÁN NHÂN DÂN............................. 
 

Với Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có: 
Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: Ông (Bà)............................................................  

Thẩm phán (nếu Hội đồng xét xử gồm có 5 người): Ông (Bà)............................. 
Các Hội thẩm nhân dân:  
 1. Ông (Bà)........................................................................................................... 
 2. Ông (Bà)........................................................................................................... 
 3. Ông (Bà)........................................................................................................... 
Thư ký Tòa án ghi biên bản phiên tòa: Ông (Bà)(3).............................................. 
cán bộ Tòa án nhân dân........................................................................................ 
Đại diện Viện Kiểm sát nhân dân(4)............................ tham gia phiên tòa:  
Ông (Bà).............................................. Kiểm sát viên (nếu có) 
Đã tiến hành mở phiên tòa sơ thẩm xét xử vụ án dân sự thụ lý số:.../.../TLST-...., 

ngày... tháng... năm.....(5) về việc(6).............................................................................. 
Theo Quyết định đưa vụ án ra xét xử số:....../........./QĐST....... ngày..... tháng.... 

năm......(7)..................................................................................................................... 
Xét thấy: (8)............................................................................................................ 
Căn cứ vào các Điều(9)................. và 208 của Bộ luật Tố tụng dân sự; 

 
QUYẾT ĐỊNH: 

 
 1. Hoãn phiên tòa xét xử sơ thẩm vụ án dân sự thụ lý số.../.../TLST-.... ngày.... 

tháng..... năm..... 
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 2. Thời gian, địa điểm mở lại phiên tòa xét xử vụ án được ấn định như sau(10)  
............................................................................................................................... 
............................................................................................................................... 
 

Nơi nhận: 
- Ghi theo quy định tại khoản 3 
Điều 208 của BLTTDS; 
- Lưu hồ sơ vụ án. 

TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ 
THẨM PHÁN - CHỦ TỌA PHIÊN TÒA 

 
 
Hướng dẫn sử dụng mẫu số 14:  
(1) Ghi tên Tòa án nhân dân ra quyết định hoãn phiên tòa; nếu là Tòa án nhân dân 

cấp huyện, thì cần ghi rõ Tòa án nhân dân huyện gì thuộc tỉnh, thành phố trực thuộc 
Trung ương nào (ví dụ: Tòa án nhân dân huyện X, tỉnh H), nếu là Tòa án nhân dân tỉnh, 
thành phố trực thuộc Trung ương, thì ghi rõ Tòa án nhân dân tỉnh (thành phố) nào (ví dụ: 
Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội). 

(2) Ô thứ nhất ghi số, ô thứ hai ghi năm ra quyết định hoãn phiên tòa (ví dụ: Số: 
89/2012/QĐST-KDTM). 

(3) Ghi họ tên của Thư ký Tòa án và tên Tòa án nơi thư ký Tòa án công tác như 
hướng dẫn tại điểm (1). 

(4) Nếu có Viện kiểm sát nhân dân tham gia phiên tòa, thì ghi như hướng dẫn tại 
điểm (1) song đổi các chữ “ Tòa án nhân dân” thành “Viện kiểm sát nhân dân”. 

(5) Ghi số, ngày, tháng, năm thụ lý vụ án (ví dụ: Số: 30/2012/TLST-LĐ). 
(6) Ghi theo hướng dẫn việc ghi “trích yếu” vụ án tại Nghị quyết số 03/2012/NQ-HĐTP 

ngày 03/12/2012 của Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao. 
(7) Ghi số, ngày, tháng, năm của Quyết định đưa vụ án ra xét xử (ví dụ: số 

02/2012/QĐST-LĐ). 
(8) Ghi rõ lý do của việc hoãn phiên tòa dân sự sơ thẩm thuộc trường hợp cụ thể nào 

quy định tại điều luật tương ứng của BLTTDS được nêu tại khoản 1 Điều 208 của 
BLTTDS (ví dụ: Xét thấy nguyên đơn đã được Tòa án triệu tập hợp lệ mà vắng mặt tại 
phiên tòa lần thứ nhất vì lý do tai nạn lao động). 

(9) Tùy từng trường hợp cụ thể mà ghi điều luật tương ứng của BLTTDS (ví dụ: 
nguyên đơn vắng mặt lần thứ nhất có lý do chính đáng (bị tai nạn lao động phải đi cấp 
cứu tại bệnh viện) quy định tại khoản 1 Điều 199 của BLTTDS, thì ghi: “Căn cứ vào 
khoản 1 Điều 199 và Điều 208 của BLTTDS”). 

(10) Ghi rõ thời gian, địa điểm mở lại phiên tòa dân sự sơ thẩm (ví dụ: Phiên tòa dân 
sự sơ thẩm sẽ được mở lại vào hồi 08.00 giờ ngày 18 tháng 2 năm 2012 tại trụ sở Tòa án 
nhân dân quận 1, thành phố H), địa chỉ số...... phố.... phường...... quận 1, thành phố H. 
Trong trường hợp chưa ấn định được thì ghi “Thời gian, địa điểm mở lại phiên tòa xét xử 
vụ án sẽ được Tòa án thông báo sau”. 
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Mẫu số 15 
(Ban hành kèm theo Nghị quyết số 05/2012/NQ-HĐTP ngày 03 tháng 12 năm 2012 

của Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao) 
 

TÒA ÁN NHÂN DÂN... (1) 

 

 
Số:..../TB-TA 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

........, ngày.... tháng.... năm..... 
 

THÔNG BÁO 
SỬA CHỮA, BỔ SUNG BẢN ÁN 

 
Căn cứ vào Điều 240 của Bộ luật Tố tụng dân sự; 
Xét thấy bản án sơ thẩm số......./......./.......(2) ngày........ tháng....... năm........ 

về.................................................................................................................................
của Tòa án nhân dân(3)................................................ có những sai sót, nhầm lẫn 
cần được sửa chữa, bổ sung như sau:  

1. Về nội dung tại dòng (các dòng) từ trên xuống (hoặc từ dưới lên) trang... của 
bản án sơ thẩm nêu trên đã ghi:(4) “............................................................................. 

.............................................................................................................................”  
Nay được sửa chữa, bổ sung như sau:(5) “............................................................. 
.............................................................................................................................” 
2. ........................................................................................................................... 
............................................................................................................................... 
 

Nơi gửi: 
- Ghi theo quy định tại khoản 1  
Điều 240 của BLTTDS; 
- Lưu hồ sơ vụ án. 

THẨM PHÁN - CHỦ TỌA PHIÊN TÒA 
(Hoặc Chánh án, nếu Thẩm phán - Chủ tọa 
phiên tòa không còn đảm nhiệm chức vụ 

Thẩm phán)(6) 
 
Hướng dẫn sử dụng mẫu số 15: 
(1) Ghi tên Tòa án nhân dân đã xét xử sơ thẩm và ra bản án; nếu là Tòa án nhân dân 

cấp huyện, thì ghi rõ Tòa án nhân dân huyện gì thuộc tỉnh, thành phố trực thuộc Trung 
ương nào (ví dụ: Tòa án nhân dân huyện A, tỉnh H), nếu là Tòa án nhân dân tỉnh, thành 
phố trực thuộc Trung ương, thì ghi rõ Tòa án nhân dân tỉnh (thành phố) nào (ví dụ: Tòa án 
nhân dân thành phố Hà Nội). 

(2) Ghi ký hiệu bản án theo Nghị quyết số 03/2012/NQ-HĐTP ngày 03-12-2012 của 
Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao (ví dụ: Số: 15/2012/DS-KDTM ngày 20-4-2012). 

(3) Ghi tên Tòa án nhân dân đã ra bản án đó theo cách ghi hướng dẫn tại điểm (1). 
(4) Trích lại nguyên văn phần nội dung bản án phát hiện có sai sót, nhầm lẫn cần 

sửa chữa, bổ sung. 
(5) Ghi đầy đủ nội dung cần sửa chữa, bổ sung để khắc phục sai sót. 
(6) Nếu Thẩm phán chủ tọa phiên tòa thực hiện việc sửa chữa, bổ sung bản án, thì ghi 

họ tên của Thẩm phán; nếu Chánh án Tòa án thực hiện việc sửa chữa, bổ sung bản án, thì 
ghi họ, tên của Chánh án Tòa án. 
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HỘI ĐỒNG THẨM PHÁN 

TÒA ÁN NHÂN DÂN  

TỐI CAO 

-------- 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  

--------------- 

Số: 06/2012/NQ-HĐTP Hà Nội, ngày 03 tháng 12 năm 2012 

NGHỊ QUYẾT 

HƯỚNG DẪN THI HÀNH MỘT SỐ QUY ĐỊNH TRONG PHẦN THỨ BA “THỦ 

TỤC GIẢI QUYẾT VỤ ÁN TẠI TÒA ÁN CẤP PHÚC THẨM” CỦA BỘ LUẬT TỐ 

TỤNG DÂN SỰ ĐÃ ĐƯỢC SỬA ĐỔI, BỔ SUNG THEO LUẬT SỬA ĐỔI, BỔ 

SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA BỘ LUẬT TỐ TỤNG DÂN SỰ 

HỘI ĐỒNG THẨM PHÁN TÒA ÁN NHÂN DÂN TỐI CAO 

Căn cứ vào Luật Tổ chức Toà án nhân dân; 

Để thi hành đúng và thống nhất các quy định tại Phần thứ ba “Thủ tục giải quyết vụ 

án tại Toà án cấp phúc thẩm” của Bộ luật tố tụng dân sự đã được sửa đổi, bổ sung 

theo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ luật tố tụng dân sự ngày 29 tháng 3 

năm 2011(sau đây viết tắt là BLTTDS); 

Sau khi có ý kiến thống nhất của Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao và Bộ 

trưởng Bộ Tư pháp, 

QUYẾT NGHỊ: 

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh 

Nghị quyết này hướng dẫn thi hành một số quy định của BLTTDS nhằm đảm bảo thi 

hành đúng và thống nhất Phần thứ ba “Thủ tục giải quyết vụ án tại Tòa án cấp phúc 

thẩm” của BLTTDS. 

Điều 2. Người có quyền kháng cáo quy định tại Điều 243 của BLTTDS 

1. Đối tượng mà đương sự, người đại diện của đương sự, cơ quan, tổ chức khởi kiện có

quyền làm đơn kháng cáo để yêu cầu Tòa án cấp trên trực tiếp giải quyết lại theo thủ

tục phúc thẩm bao gồm: bản án, quyết định tạm đình chỉ, đình chỉ giải quyết vụ án của

Tòa án cấp sơ thẩm.

2. Đương sự là cá nhân có đầy đủ năng lực hành vi tố tụng dân sự có thể tự mình làm

đơn kháng cáo. Tại mục tên, địa chỉ của người kháng cáo trong đơn phải ghi họ, tên,

địa chỉ của đương sự có kháng cáo. Đồng thời, ở phần cuối đơn kháng cáo, đương sự

đó phải ký tên hoặc điểm chỉ.

3. Đương sự là người từ đủ mười lăm tuổi đến chưa đủ mười tám tuổi không mất năng

lực hành vi dân sự, không bị hạn chế năng lực hành vi dân sự đã tham gia lao động

theo hợp đồng lao động hoặc giao dịch dân sự bằng tài sản riêng của mình là đương sự

trong vụ án về tranh chấp có liên quan đến hợp đồng lao động hoặc giao dịch dân sự

đó có thể tự mình làm đơn kháng cáo. Tại mục tên, địa chỉ của người kháng cáo trong

đơn phải ghi họ, tên, địa chỉ của đương sự có kháng cáo. Đồng thời, ở phần cuối đơn

kháng cáo, đương sự đó phải ký tên hoặc điểm chỉ.

4. Đương sự được hướng dẫn tại khoản 2 và khoản 3 Điều này nếu không tự mình

kháng cáo, thì có thể uỷ quyền cho người khác đại diện cho mình kháng cáo, trừ kháng
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cáo bản án, quyết định của Toà án cấp sơ thẩm về ly hôn. Tại mục tên, địa chỉ của 

người kháng cáo trong đơn phải ghi họ, tên, địa chỉ của người đại diện theo uỷ quyền 

có kháng cáo; họ, tên, địa chỉ của đương sự uỷ quyền kháng cáo và văn bản uỷ quyền. 

Đồng thời, ở phần cuối đơn kháng cáo, người đại diện theo uỷ quyền phải ký tên hoặc 

điểm chỉ. 

5. Đương sự là cơ quan, tổ chức có quyền kháng cáo. Người đại diện theo pháp luật 

của đương sự là cơ quan, tổ chức đó có thể tự mình làm đơn kháng cáo. Tại mục tên, 

địa chỉ của người kháng cáo trong đơn phải ghi tên, địa chỉ của đương sự là cơ quan, tổ 

chức; họ, tên, chức vụ của người đại diện theo pháp luật của đương sự là cơ quan, tổ 

chức. Đồng thời, ở phần cuối đơn kháng cáo, người đại diện theo pháp luật phải ký tên 

và đóng dấu của cơ quan, tổ chức đó. 

Trường hợp người đại diện theo pháp luật của đương sự là cơ quan, tổ chức uỷ quyền 

cho người khác đại diện cho cơ quan, tổ chức kháng cáo, thì tại mục tên, địa chỉ của 

người kháng cáo trong đơn phải ghi họ, tên, địa chỉ của người đại diện theo uỷ quyền 

kháng cáo; tên, địa chỉ của đương sự là cơ quan, tổ chức uỷ quyền; họ, tên, chức vụ 

của người đại diện theo pháp luật của đương sự là cơ quan, tổ chức đó và văn bản uỷ 

quyền. Đồng thời, ở phần cuối đơn kháng cáo, người đại diện theo uỷ quyền phải ký 

tên hoặc điểm chỉ. 

6. Người đại diện theo pháp luật của đương sự là người chưa thành niên (trừ trường hợp 

được hướng dẫn tại khoản 3 Điều này), người mất năng lực hành vi dân sự, người bị hạn 

chế năng lực hành vi dân sự có thể tự mình làm đơn kháng cáo. Tại mục tên, địa chỉ của 

người kháng cáo trong đơn phải ghi họ, tên, địa chỉ của người đại diện theo pháp luật; 

họ, tên, địa chỉ của đương sự là người chưa thành niên, người mất năng lực hành vi dân 

sự, người bị hạn chế năng lực hành vi dân sự. Đồng thời, ở phần cuối đơn kháng cáo, 

người kháng cáo phải ký tên hoặc điểm chỉ. 

Trường hợp người đại diện theo pháp luật của đương sự uỷ quyền cho người khác đại 

diện cho mình kháng cáo, thì tại mục tên, địa chỉ của người kháng cáo trong đơn phải 

ghi họ, tên, địa chỉ của người đại diện theo uỷ quyền và văn bản uỷ quyền; họ, tên, địa 

chỉ của người đại diện theo pháp luật của đương sự uỷ quyền; họ, tên, địa chỉ của 

đương sự là người chưa thành niên, người mất năng lực hành vi dân sự, người bị hạn 

chế năng lực hành vi dân sự. Đồng thời, ở phần cuối đơn kháng cáo, người đại diện 

theo uỷ quyền phải ký tên hoặc điểm chỉ. 

7. Cơ quan, tổ chức khởi kiện vụ án dân sự để bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của 

người khác quy định tại khoản 1 và khoản 2 Điều 162 của BLTTDS là người đại diện 

theo pháp luật trong tố tụng dân sự của người được bảo vệ. Người đại diện theo pháp 

luật của cơ quan, tổ chức đó có thể tự mình làm đơn kháng cáo. Tại mục tên, địa chỉ 

của người kháng cáo trong đơn phải ghi tên, địa chỉ của cơ quan, tổ chức và họ, tên, 

chức vụ của người đại diện theo pháp luật của cơ quan, tổ chức đó; họ, tên, địa chỉ của 

người có quyền và lợi ích hợp pháp được bảo vệ. Đồng thời, ở phần cuối đơn, người 

đại diện theo pháp luật của cơ quan, tổ chức đó phải ký tên và đóng dấu của cơ quan, 

tổ chức đó. 

8. Việc uỷ quyền được hướng dẫn tại các khoản 4, 5 và 6 Điều này phải được làm 

thành văn bản có công chứng, chứng thực hợp pháp, trừ trường hợp văn bản uỷ quyền 

đó được lập tại Toà án có sự chứng kiến của Thẩm phán hoặc cán bộ Toà án được 

Chánh án Toà án phân công. Trong văn bản uỷ quyền phải có nội dung đương sự uỷ 
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quyền cho người đại diện theo uỷ quyền kháng cáo bản án, quyết định tạm đình chỉ, 

đình chỉ giải quyết vụ án của Toà án cấp sơ thẩm. 

Điều 3. Đơn kháng cáo quy định tại Điều 244 của BLTTDS 

1. Để bảo đảm cho việc làm đơn kháng cáo đúng và thống nhất, Toà án cấp sơ thẩm  

yêu cầu người kháng cáo làm đơn kháng cáo theo Mẫu số 01 ban hành kèm theo 

Nghị quyết này. Toà án cấp sơ thẩm phải niêm yết công khai tại trụ sở Toà án nhân 

dân mẫu đơn kháng cáo và hướng dẫn sử dụng mẫu đơn kháng cáo.  

2. Việc nhận đơn kháng cáo và xử lý đơn kháng cáo tại Tòa án cấp sơ thẩm. 

a) Tòa án cấp sơ thẩm phải có sổ nhận đơn kháng cáo để ghi ngày, tháng, năm nhận 

đơn kháng cáo làm căn cứ xác định ngày kháng cáo. 

b) Toà án cấp sơ thẩm thực hiện thủ tục nhận đơn kháng cáo như sau: 

b1) Trường hợp người kháng cáo trực tiếp nộp đơn kháng cáo tại Toà án cấp sơ thẩm, thì 

Toà án cấp sơ thẩm ghi ngày, tháng, năm người kháng cáo nộp đơn vào sổ nhận đơn 

kháng cáo. Ngày kháng cáo được xác định là ngày nộp đơn kháng cáo. 

b2) Trường hợp người kháng cáo gửi đơn kháng cáo đến Toà án cấp sơ thẩm qua bưu 

điện, thì Toà án phải ghi ngày, tháng, năm nhận đơn kháng cáo do bưu điện chuyển 

đến và ngày, tháng, năm người kháng cáo gửi đơn theo ngày, tháng, năm có dấu bưu 

điện nơi gửi đơn vào sổ nhận đơn. Phong bì có dấu bưu điện phải được đính kèm đơn 

kháng cáo. Ngày kháng cáo được xác định là ngày có dấu bưu điện nơi gửi đơn. 

Trường hợp không có hoặc không xác định được ngày, tháng, năm theo dấu bưu điện 

nơi gửi trên phong bì, thì Toà án phải ghi chú trong sổ nhận đơn và vào góc bên trái 

của đơn kháng cáo là “không xác định được ngày, tháng, năm”. Trường hợp này, ngày 

kháng cáo được xác định là ngày Toà án nhận được đơn. Khi kiểm tra đơn kháng cáo, 

nếu thấy đơn kháng cáo này quá hạn thì Toà án cấp sơ thẩm yêu cầu người kháng cáo 

trình bày rõ lý do bằng văn bản theo quy định tại khoản 2 Điều 246 của BLTTDS và 

hướng dẫn tại khoản 1 Điều 6 của Nghị quyết này. Nếu đơn kháng cáo đúng hạn quy 

định tại Điều 245 của BLTTDS, thì Toà án cấp sơ thẩm tiến hành các thủ tục quy định 

tại Điều 248 của BLTTDS và hướng dẫn tại Điều 7 của Nghị quyết này. 

b3) Toà án phải ghi (hoặc đóng dấu nhận đơn kháng cáo có ghi) ngày, tháng, năm 

nhận đơn vào góc trên bên trái của đơn kháng cáo. 

c) Khi nhận được đơn kháng cáo do Toà án cấp phúc thẩm chuyển đến, theo hướng 

dẫn tại khoản 3 Điều này, Toà án cấp sơ thẩm phải kiểm tra xem đã nhận được đơn 

kháng cáo có cùng nội dung do cùng người kháng cáo gửi đến chưa để xử lý như sau: 

c1) Trường hợp Toà án cấp sơ thẩm đã nhận được đơn kháng cáo có nội dung trùng 

với nội dung đơn kháng cáo do Toà án cấp phúc thẩm chuyển đến, thì Toà án cấp sơ 

thẩm ghi chú vào đơn kháng cáo đó và đính kèm với đơn kháng cáo đã nhận để lưu 

vào hồ sơ vụ án. 

c2) Trường hợp Toà án cấp sơ thẩm chưa nhận được đơn kháng cáo hoặc đã nhận 

được đơn kháng cáo, nhưng một phần hoặc toàn bộ nội dung kháng cáo khác với nội 

dung kháng cáo do Toà án cấp phúc thẩm chuyển đến, thì Tòa án cấp sơ thẩm ghi 

ngày, tháng, năm nhận đơn kháng cáo do Toà án cấp phúc thẩm chuyển đến và ngày, 

tháng, năm nhận đơn kháng cáo theo ngày, tháng, năm mà Toà án cấp phúc thẩm ghi ở 

góc trên bên trái của đơn kháng cáo vào sổ nhận đơn. Trong trường hợp này, việc xác 
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định ngày kháng cáo được thực hiện theo hướng dẫn tại các điểm b1 và b2 điểm b 

khoản 2 Điều này. 

3. Việc nhận đơn kháng cáo và xử lý đơn kháng cáo tại Tòa án cấp phúc thẩm. 

Trường hợp người kháng cáo trực tiếp nộp đơn kháng cáo tại Toà án cấp phúc thẩm 

hoặc gửi đơn kháng cáo đến Toà án cấp phúc thẩm qua bưu điện, thì khi nhận đơn 

kháng cáo Toà án cấp phúc thẩm cũng phải vào sổ nhận đơn kháng cáo để theo dõi. 

Toà án cấp phúc thẩm phải ghi ngày, tháng, năm nhận đơn kháng cáo theo hướng dẫn 

tại điểm b khoản 2 Điều này. Đồng thời, Toà án cấp phúc thẩm phải chuyển ngay đơn 

kháng cáo và các tài liệu, chứng cứ kèm theo (nếu có) cho Toà án cấp sơ thẩm đã ra 

bản án, quyết định sơ thẩm bị kháng cáo để Tòa án cấp sơ thẩm tiến hành các thủ tục 

cần thiết và gửi kèm hồ sơ vụ án cho Toà án cấp phúc thẩm theo quy định tại Điều 255 

của BLTTDS và hướng dẫn tại Điều 10 của Nghị quyết này. Việc chuyển đơn kháng 

cáo cho Toà án cấp sơ thẩm phải được ghi chú vào sổ nhận đơn để theo dõi. Toà án 

cấp phúc thẩm phải thông báo cho người kháng cáo biết về việc đã nhận được đơn 

kháng cáo và chuyển đơn kháng cáo cho Toà án cấp sơ thẩm để họ liên hệ với Toà án 

cấp sơ thẩm thực hiện quyền, nghĩa vụ của người kháng cáo theo thủ tục chung. 

4. Sau khi nhận đơn kháng cáo do người kháng cáo nộp trực tiếp, Toà án cấp sơ thẩm 

phải cấp ngay giấy báo nhận đơn kháng cáo cho người kháng cáo. Nếu Toà án cấp sơ 

thẩm nhận đơn kháng cáo gửi qua bưu điện hoặc do Toà án cấp phúc thẩm chuyển đến, 

thì Toà án cấp sơ thẩm gửi ngay giấy báo nhận đơn kháng cáo để thông báo cho người 

kháng cáo biết. 

5. Trường hợp người kháng cáo nộp hoặc gửi kèm theo đơn kháng cáo tài liệu, chứng 

cứ bổ sung để chứng minh cho kháng cáo của mình là có căn cứ và hợp pháp, thì việc 

giao nhận tài liệu, chứng cứ bổ sung do người kháng cáo nộp hoặc gửi kèm theo đơn 

kháng cáo được thực hiện theo hướng dẫn tại Điều 13 Nghị quyết số 04/2012/NQ-

HĐTP ngày 03-12-2012 của Hội đồng Thẩm phán Toà án nhân dân tối cao hướng dẫn 

thi hành một số quy định về “Chứng minh và chứng cứ” của Bộ luật tố tụng dân sự đã 

được sửa đổi, bổ sung theo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ luật tố tụng dân 

sự”. 

6. Trong trường hợp người kháng cáo đến Toà án cấp sơ thẩm hoặc Toà án cấp phúc 

thẩm trình bày trực tiếp về việc kháng cáo, thì Toà án cấp sơ thẩm hoặc Toà án cấp 

phúc thẩm giải thích cho họ biết là theo quy định tại Điều 243 của BLTTDS thì người 

kháng cáo phải làm đơn kháng cáo, để họ tự mình làm đơn kháng cáo hoặc uỷ quyền 

cho người khác kháng cáo. 

Điều 4. Về thời hạn kháng cáo, kháng nghị quy định tại Điều 245 và Điều 252 của 

BLTTDS 

1. Thời điểm bắt đầu tính thời hạn kháng cáo bản án sơ thẩm là ngày tiếp theo của 

ngày được xác định. Ngày được xác định là ngày Toà án tuyên án đối với đương sự có 

mặt tại phiên toà sơ thẩm hoặc là ngày bản án sơ thẩm được giao hoặc được niêm yết 

đối với đương sự không có mặt tại phiên toà sơ thẩm. 

2. Thời điểm bắt đầu tính thời hạn kháng nghị bản án sơ thẩm là ngày tiếp theo của 

ngày được xác định. Ngày được xác định là ngày Toà án tuyên án, trong trường hợp 

Viện kiểm sát cùng cấp tham gia phiên toà sơ thẩm hoặc là ngày Viện kiểm sát cùng 

cấp nhận được bản án sơ thẩm trong trường hợp Viện kiểm sát cùng cấp không tham 

gia phiên toà sơ thẩm. 
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Ví dụ: Ngày 01-10-2013, Toà án xét xử sơ thẩm vụ án dân sự và cùng ngày 01-10-

2013 Toà án tuyên án, thì ngày được xác định và thời điểm bắt đầu tính thời hạn kháng 

cáo, kháng nghị như sau: 

- Đối với đương sự có mặt tại phiên toà sơ thẩm, thì ngày được xác định là ngày 01-

10-2013 và thời điểm bắt đầu tính thời hạn kháng cáo mười lăm ngày là ngày 02-10-

2013. 

- Đối với đương sự không có mặt tại phiên toà sơ thẩm và giả sử ngày 15-10-2013 

Toà án cấp sơ thẩm mới giao bản án sơ thẩm cho đương sự, thì ngày được xác định 

là ngày 15-10-2013 và thời điểm bắt đầu tính thời hạn kháng cáo mười lăm ngày là 

ngày 16-10-2013; nếu Toà án cấp sơ thẩm không thể giao trực tiếp bản án sơ thẩm 

cho đương sự mà phải niêm yết công khai và giả sử ngày niêm yết công khai tại trụ 

sở Uỷ ban nhân dân cấp xã nơi cư trú của đương sự là ngày 15-10-2013, thì ngày 

được xác định là ngày 15-10-2013 và thời điểm bắt đầu tính thời hạn kháng cáo mười 

lăm ngày là ngày 16-10-2013. 

- Trường hợp đại diện Viện kiểm sát cùng cấp có tham gia phiên toà sơ thẩm, thì ngày 

được xác định là ngày 01-10-2013 và thời điểm bắt đầu tính thời hạn kháng nghị mười 

lăm ngày (đối với Viện kiểm sát cùng cấp), ba mươi ngày (đối với Viện kiểm sát cấp 

trên trực tiếp) là ngày 02-10-2013. 

- Trường hợp đại diện Viện kiểm sát cùng cấp không tham gia phiên toà sơ thẩm và 

giả sử ngày 15-10-2013 Viện kiểm sát cùng cấp mới nhận được bản án của Toà án cấp 

sơ thẩm, thì ngày được xác định là ngày 15-10-2013 và thời điểm bắt đầu tính thời hạn 

kháng nghị mười lăm ngày (đối với Viện kiểm sát cùng cấp), ba mươi ngày (đối với 

Viện kiểm sát cấp trên trực tiếp) là ngày 16-10-2013. 

3. Thời điểm bắt đầu thời hạn kháng cáo, kháng nghị quyết định tạm đình chỉ, đình chỉ 

giải quyết vụ án của Toà án cấp sơ thẩm là ngày tiếp theo của ngày được xác định. 

Ngày được xác định là ngày người có quyền kháng cáo, Viện kiểm sát cùng cấp nhận 

được quyết định đó. 

a) Trường hợp quyết định tạm đình chỉ, đình chỉ giải quyết vụ án được ban hành tại 

phiên toà sơ thẩm và Hội đồng xét xử giao ngay quyết định này cùng ngày cho đương 

sự có mặt tại phiên toà, đại diện Viện kiểm sát tham gia phiên toà (nếu có), thì ngày 

được xác định là ngày ban hành quyết định đó. Nếu ngày giao quyết định không cùng 

với ngày ban hành quyết định, thì ngày được xác định là ngày giao quyết định cho 

đương sự, Viện kiểm sát cùng cấp. 

b) Trường hợp quyết định tạm đình chỉ, đình chỉ giải quyết vụ án được ban hành trước 

khi mở phiên toà sơ thẩm hoặc tại phiên toà sơ thẩm mà đương sự vắng mặt, thì ngày 

được xác định đối với đương sự là ngày quyết định đó được giao hoặc được niêm yết; 

đối với Viện kiểm sát cùng cấp và cấp trên trực tiếp là ngày Viện kiểm sát cùng cấp 

nhận được quyết định đó. 

4. Thời điểm kết thúc thời hạn kháng cáo, kháng nghị 

Thời điểm kết thúc thời hạn kháng cáo, kháng nghị là thời điểm kết thúc ngày cuối 

cùng của thời hạn. Nếu ngày cuối cùng của thời hạn là ngày nghỉ cuối tuần (thứ bảy, 

chủ nhật) hoặc ngày nghỉ lễ, thì thời hạn kháng cáo, kháng nghị kết thúc vào lúc hai 

mươi tư giờ của ngày làm việc đầu tiên tiếp theo ngày nghỉ đó. 
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Ví dụ: Thời hạn kháng cáo là mười lăm ngày được tính bắt đầu từ ngày 02-10-

2013. Theo quy định tại khoản 1 Điều 245 của BLTTDS, thì thời hạn kháng cáo 

mười lăm ngày (đối với đương sự có mặt tại phiên toà) kết thúc vào lúc hai mươi tư 

giờ ngày 16-10-2013 (nếu không đúng vào ngày nghỉ cuối tuần, ngày nghỉ lễ). Giả sử, 

ngày 16-10-2013 là ngày nghỉ lễ, thì thời hạn kháng cáo mười lăm ngày kết thúc vào 

lúc hai mươi tư giờ ngày 17-10-2013 (nếu không đúng vào ngày nghỉ cuối tuần); giả 

sử sau ngày nghỉ lễ (17-10-2013), ngày 18-10-2013 đúng vào ngày thứ bảy, thì 

thời hạn kháng cáo mười lăm ngày kết thúc vào lúc hai mươi tư giờ ngày 20-10-

2013. 

Trường hợp Tòa án phải tiến hành ủy thác tư pháp để tống đạt bản án, quyết định của 

Tòa án cấp sơ thẩm cho đương sự đang cư trú ở nước ngoài thì thời điểm bắt đầu tính 

thời hạn kháng cáo, kháng nghị là ngày nhận được ủy thác tư pháp, ngày nhận được ủy 

thác tư pháp được xác định theo quy định của pháp luật về ủy thác tư pháp. 

Điều 5. Kiểm tra đơn kháng cáo quy định tại Điều 246 của BLTTDS 

1. Sau khi nhận được đơn kháng cáo, Tòa án cấp sơ thẩm phải kiểm tra đơn kháng cáo 

có đầy đủ các nội dung quy định tại khoản 1 Điều 244 của BLTTDS và người làm đơn 

kháng cáo có thuộc chủ thể có quyền kháng cáo được quy định tại Điều 243 của 

BLTTDS và hướng dẫn tại Điều 2 của Nghị quyết này hay không; đồng thời kiểm tra 

kháng cáo có được làm trong thời hạn quy định tại Điều 245 của BLTTDS và được 

hướng dẫn tại Điều 4 của Nghị quyết này hay không để tiến hành tiếp các công việc 

theo quy định của BLTTDS và hướng dẫn của Nghị quyết này. Trường hợp đơn kháng 

cáo làm trong thời hạn luật định và là của người có quyền kháng cáo nhưng chưa có 

đầy đủ các nội dung chính quy định tại khoản 1 Điều 244 của BLTTDS hoặc nội dung 

kháng cáo chưa cụ thể, thì Tòa án cấp sơ thẩm phải thông báo (trực tiếp hoặc bằng văn 

bản) ngay cho người kháng cáo để họ sửa đổi, bổ sung đơn kháng cáo cho đầy đủ hoặc 

thể hiện nội dung kháng cáo cho cụ thể, rõ ràng theo quy định của pháp luật. 

2. Việc thông báo và thực hiện yêu cầu sửa đổi, bổ sung đơn kháng cáo được thực hiện 

như sau: 

a) Toà án cấp sơ thẩm yêu cầu người kháng cáo sửa đổi, bổ sung đơn kháng cáo trong 

thời hạn do Toà án cấp sơ thẩm ấn định nhưng không quá năm ngày làm việc, kể từ 

ngày người kháng cáo nhận được thông báo của Toà án yêu cầu sửa đổi, bổ sung đơn 

kháng cáo, trừ trường hợp có trở ngại khách quan, thì thời gian có trở ngại khách quan 

không tính vào thời hạn sửa đổi, bổ sung đơn kháng cáo. 

b) Trong thông báo yêu cầu sửa đổi, bổ sung đơn kháng cáo phải nêu rõ những vấn đề 

cần sửa đổi, bổ sung cho người kháng cáo biết để họ thực hiện. 

c) Thời gian thực hiện việc sửa đổi, bổ sung đơn kháng cáo không tính vào thời hạn 

kháng cáo. Ngày kháng cáo vẫn được xác định theo hướng dẫn tại Điều 3 của Nghị 

quyết này. 

d) Sau khi người kháng cáo đã sửa đổi, bổ sung đơn kháng cáo theo yêu cầu của Toà 

án, thì Toà án cấp sơ thẩm tiếp tục thực hiện các thủ tục theo quy định tại Điều 248 

của BLTTDS. Hết thời hạn do Toà án ấn định mà người kháng cáo không thực hiện 

việc sửa đổi, bổ sung đơn kháng cáo và đơn kháng cáo không có đầy đủ các nội dung 

chính quy định tại khoản 1 Điều 244 của BLTTDS, thì đơn kháng cáo không được coi 

là hợp lệ. Toà án cấp sơ thẩm trả lại đơn cho người kháng cáo và ghi chú vào sổ nhận 

đơn về việc trả lại đơn. 
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đ) Nếu qua kiểm tra mà phát hiện thấy đơn kháng cáo là của người không có quyền 

kháng cáo hoặc nội dung kháng cáo không thuộc giới hạn của việc kháng cáo, thì trong 

thời hạn ba ngày làm việc, kể từ ngày nhận được đơn, Toà án cấp sơ thẩm trả lại đơn 

và ghi chú vào sổ nhận đơn về việc trả lại đơn. 

e) Việc trả lại đơn kháng cáo được hướng dẫn tại điểm d và điểm đ khoản 2 Điều này 

phải được thông báo bằng văn bản trong đó ghi rõ lý do của việc trả lại đơn.  

Điều 6. Kháng cáo quá hạn quy định tại Điều 247 của BLTTDS 

1. Trường hợp đơn kháng cáo là của người có quyền kháng cáo, nội dung kháng cáo 

thuộc giới hạn kháng cáo, nhưng quá thời hạn kháng cáo quy định tại Điều 245 của 

BLTTDS và hướng dẫn tại Điều 4 của Nghị quyết này mà người kháng cáo chưa 

tường trình hoặc có tường trình nhưng lý do kháng cáo quá hạn không rõ ràng, thì Toà 

án cấp sơ thẩm phải có văn bản yêu cầu người kháng cáo tường trình cụ thể bằng văn 

bản về lý do kháng cáo quá hạn và xuất trình tài liệu, chứng cứ (nếu có) để chứng 

minh cho lý do nộp đơn kháng cáo quá hạn là chính đáng. Toà án cấp sơ thẩm yêu cầu 

người kháng cáo quá hạn tường trình cụ thể bằng văn bản về lý do kháng cáo quá hạn 

và xuất trình tài liệu, chứng cứ (nếu có) trong thời hạn do Toà án cấp sơ thẩm ấn định 

nhưng không quá năm ngày làm việc, kể từ ngày người kháng cáo nhận được thông 

báo của Toà án yêu cầu làm bản tường trình về lý do kháng cáo quá hạn. Toà án có thể 

giao trực tiếp hoặc gửi văn bản này cho người kháng cáo qua bưu điện. 

“Lý do chính đáng” là trường hợp bất khả kháng hoặc trở ngại khách quan khác (như: 

do thiên tai, lũ lụt; do ốm đau, tai nạn phải điều trị tại bệnh viện,...) làm cho người 

kháng cáo không thể thực hiện được việc kháng cáo trong thời hạn luật định. 

2. Toà án cấp sơ thẩm phải gửi đơn kháng cáo, bản tường trình về lý do kháng cáo quá 

hạn và các tài liệu, chứng cứ (nếu có) chứng minh lý do của việc kháng cáo quá hạn 

cho Toà án cấp phúc thẩm để xét kháng cáo quá hạn. Nếu trong vụ án chỉ có kháng cáo 

quá hạn, không có kháng cáo khác, không có kháng nghị, thì Toà án cấp sơ thẩm chưa 

phải gửi hồ sơ vụ án cho Toà án cấp phúc thẩm. 

3. Việc kháng cáo quá hạn có thể được chấp nhận, nếu có lý do chính đáng được 

hướng dẫn tại khoản 5 Điều này. 

4. Việc xét lý do kháng cáo quá hạn phải được thực hiện trước khi mở phiên toà phúc 

thẩm không phụ thuộc vào việc ngoài các đương sự kháng cáo quá hạn, trong vụ án 

còn có kháng cáo của các đương sự khác trong thời hạn quy định tại Điều 245 của 

BLTTDS hoặc kháng nghị của Viện kiểm sát quy định tại Điều 252 của BLTTDS; do 

đó, khi nhận được hồ sơ vụ án có nhiều người kháng cáo, Toà án cấp phúc thẩm phải 

kiểm tra có kháng cáo nào quá hạn hay không. Nếu có thì phải xét lý do kháng cáo quá 

hạn trước khi mở phiên toà. 

5. Trong thời hạn mười ngày, kể từ ngày nhận được đơn kháng cáo quá hạn và tài liệu, 

chứng cứ kèm theo, Toà án cấp phúc thẩm thành lập Hội đồng gồm ba Thẩm phán để 

xem xét đơn kháng cáo quá hạn. Trong trường hợp cần thiết Hội đồng xét đơn kháng 

cáo quá hạn có quyền triệu tập người kháng cáo quá hạn đến phiên họp trình bày bổ 

sung về lý do kháng cáo quá hạn hoặc yêu cầu họ cung cấp tài liệu, giấy tờ bổ sung 

chứng minh cho việc kháng cáo quá hạn của mình là có lý do chính đáng. Đại diện 

Viện kiểm sát cùng cấp tham gia phiên họp xét lý do kháng cáo quá hạn đối với các 

trường hợp Viện kiểm sát phải tham gia phiên toà phúc thẩm quy định tại khoản 2 

Điều 264 của BLTTDS. 
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Trước khi Hội đồng xét đơn kháng cáo quá hạn thảo luận, một thành viên của Hội 

đồng nêu tóm tắt nội dung đơn kháng cáo quá hạn, các tài liệu, chứng cứ chứng minh 

lý do của việc kháng cáo quá hạn. Nếu người kháng cáo quá hạn được triệu tập đến 

phiên họp thì Hội đồng xét đơn kháng cáo có thể yêu cầu trình bày bổ sung lý do 

kháng cáo quá hạn. Hội đồng xét đơn kháng cáo quá hạn có quyền ra quyết định chấp 

nhận hoặc không chấp nhận việc kháng cáo quá hạn. Quyết định chấp nhận hoặc 

không chấp nhận kháng cáo quá hạn phải được gửi ngay cho Toà án cấp sơ thẩm và 

người kháng cáo quá hạn. Trường hợp nhận được quyết định chấp nhận kháng cáo quá 

hạn của Toà án cấp phúc thẩm, thì Toà án cấp sơ thẩm phải thông báo theo quy định 

tại Điều 249 của BLTTDS và hướng dẫn tại Điều 8 của Nghị quyết này. Toà án cấp sơ 

thẩm phải tiến hành các thủ tục theo quy định của BLTTDS và gửi hồ sơ vụ án cho 

Toà án cấp phúc thẩm (nếu hồ sơ vụ án còn ở Toà án cấp sơ thẩm). 

6. Thẩm phán Toà án cấp phúc thẩm đã tham gia Hội đồng xét đơn kháng cáo quá 

hạn vẫn có thể tham gia Hội đồng xét xử phúc thẩm vụ án theo thủ tục chung.  

Điều 7. Thông báo nộp tiền tạm ứng án phí phúc thẩm quy định tại Điều 248 của 

BLTTDS 

1. Sau khi chấp nhận đơn kháng cáo hợp lệ, nếu người kháng cáo được miễn án phí 

hoặc không phải nộp tiền tạm ứng án phí phúc thẩm, thì Toà án cấp sơ thẩm tiến hành 

thủ tục thông báo về việc kháng cáo và gửi hồ sơ cho Toà án cấp phúc thẩm theo quy 

định tại khoản 1 Điều 249 và khoản 1 Điều 255 của BLTTDS. Trường hợp họ phải 

nộp tiền tạm ứng án phí phúc thẩm, thì Toà án cấp sơ thẩm phải thông báo bằng văn 

bản cho người kháng cáo biết để họ nộp tiền tạm ứng án phí phúc thẩm. Thông báo 

phải ghi rõ số tiền tạm ứng án phí phúc thẩm phải nộp, nơi nộp tiền, thời hạn nộp tiền 

và hậu quả của việc không nộp tiền tạm ứng án phí phúc thẩm. Thông báo nộp tiền 

tạm ứng án phí phúc thẩm được giao trực tiếp hoặc gửi cho người kháng cáo qua bưu 

điện. 

2. Trong thời hạn mười ngày, kể từ ngày nhận được thông báo của Toà án về việc nộp 

tiền tạm ứng án phí phúc thẩm, người kháng cáo phải nộp tiền tạm ứng án phí và nộp 

cho Toà án cấp sơ thẩm biên lai nộp tiền tạm ứng án phí. Nếu hết thời hạn này mà 

người kháng cáo không nộp tiền tạm ứng án phí phúc thẩm mà không có lý do chính 

đáng, thì được coi là họ từ bỏ việc kháng cáo. 

“Lý do chính đáng” là trường hợp được hướng dẫn tại khoản 1 Điều 6 của Nghị quyết 

này. 

3. Trong trường hợp sau khi hết thời hạn mười ngày, người kháng cáo mới nộp cho 

Toà án biên lai nộp tiền tạm ứng án phí phúc thẩm và không có tường trình về lý do 

chậm nộp biên lai nộp tiền tạm ứng án phí phúc thẩm, thì Toà án cấp sơ thẩm yêu cầu 

người kháng cáo trong thời hạn ba ngày làm việc, kể từ ngày Toà án yêu cầu phải làm 

bản tường trình nộp cho Toà án cấp sơ thẩm để đưa vào hồ sơ vụ án. Trường hợp này 

được coi như kháng cáo quá hạn và Toà án cấp sơ thẩm thực hiện theo hướng dẫn tại 

Điều 6 của Nghị quyết này. 

4. Toà án cấp sơ thẩm không phải tiến hành thủ tục thông báo về việc kháng cáo đã 

được coi là từ bỏ hướng dẫn tại khoản 2 Điều này và không phải gửi hồ sơ cho Toà án 

cấp phúc thẩm, trừ trường hợp trong vụ án còn có kháng cáo của người khác, kháng 

nghị của Viện kiểm sát. 

Điều 8. Thông báo về việc kháng cáo quy định tại Điều 249 của BLTTDS 
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1. Khi thực hiện thông báo về việc kháng cáo, Toà án cấp sơ thẩm không phải thông 

báo về việc kháng cáo cho chính người đã kháng cáo. Toà án cấp sơ thẩm phải thông 

báo ngay bằng văn bản cho Viện kiểm sát cùng cấp và đương sự có liên quan đến 

kháng cáo (nếu việc xét xử phúc thẩm vụ án do có kháng cáo có liên quan đến quyền 

lợi, nghĩa vụ của đương sự đó) biết về việc kháng cáo. 

2. Đương sự được thông báo về việc kháng cáo có quyền gửi văn bản nêu ý kiến của 

mình về nội dung kháng cáo cho Toà án cấp phúc thẩm. Văn bản nêu ý kiến của người 

được thông báo phải được lưu vào hồ sơ vụ án. Trường hợp người được thông báo gửi 

văn bản nêu ý kiến của mình về nội dung kháng cáo cho Toà án cấp sơ thẩm mà hồ sơ 

vụ án chưa gửi cho Toà án cấp phúc thẩm, thì Toà án cấp sơ thẩm đưa văn bản này vào 

hồ sơ vụ án và gửi cho Toà án cấp phúc thẩm; nếu hồ sơ vụ án đã gửi cho Toà án cấp 

phúc thẩm, thì Toà án cấp sơ thẩm phải gửi văn bản đó cho Toà án cấp phúc thẩm để 

đưa vào hồ sơ vụ án và xem xét khi xét xử phúc thẩm. 

Điều 9. Hậu quả của việc kháng cáo, kháng nghị quy định tại Điều 254 của 

BLTTDS 

Những phần của bản án, quyết định sơ thẩm không bị kháng cáo, kháng nghị thì có 

hiệu lực pháp luật, kể từ ngày hết thời hạn kháng cáo, kháng nghị và được thi hành khi 

có đầy đủ các điều kiện sau đây: 

a) Độc lập với những phần của bản án, quyết định sơ thẩm bị kháng cáo, kháng nghị; 

b) Việc xét kháng cáo, kháng nghị đối với những phần của bản án, quyết định sơ thẩm 

bị kháng cáo, kháng nghị không có liên quan đến những phần của bản án, quyết định 

sơ thẩm không bị kháng cáo, kháng nghị. 

Ví dụ: Tại bản án số 35/2013/HNGĐ-ST ngày 15-02-2013, Toà án nhân dân huyện H, 

tỉnh HT đã quyết định cho anh A được ly hôn chị B; giao chị B trông nom, nuôi 

dưỡng, chăm sóc, giáo dục con chung là cháu C, anh A phải có nghĩa vụ cấp dưỡng 

nuôi con mỗi tháng 200.000 đồng và chia tài sản chung của vợ chồng cho anh A và chị 

B. Sau khi xét xử sơ thẩm anh A không kháng cáo, Viện kiểm sát không kháng nghị. 

Chị B chỉ kháng cáo bản án sơ thẩm về quyết định chia tài sản chung của vợ chồng. 

Như vậy, những phần của bản án sơ thẩm về ly hôn giữa anh A và chị B; về trông 

nom, nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục con, nghĩa vụ cấp dưỡng nuôi con sau khi ly hôn 

không bị kháng cáo, kháng nghị, độc lập với phần bản án sơ thẩm bị chị B kháng cáo 

và việc xét kháng cáo phần bản án sơ thẩm này không có liên quan đến những phần 

của bản án sơ thẩm không bị kháng cáo, kháng nghị; do đó những phần của bản án sơ 

thẩm không bị kháng cáo, kháng nghị có hiệu lực pháp luật và được thi hành. 

Điều 10. Gửi hồ sơ vụ án và kháng cáo, kháng nghị quy định tại Điều 255 của 

BLTTDS 

1. Toà án cấp sơ thẩm phải gửi hồ sơ vụ án, kháng cáo, kháng nghị, tài liệu, chứng cứ 

kèm theo cho Toà án cấp phúc thẩm trong thời hạn năm ngày làm việc, kể từ ngày hết 

thời hạn kháng cáo, kháng nghị, nếu người kháng cáo không phải nộp tiền tạm ứng án 

phí phúc thẩm và trong vụ án không có người khác kháng cáo. 

2. Nếu người kháng cáo phải nộp tiền tạm ứng án phí phúc thẩm, thì thời hạn năm 

ngày làm việc để Toà án cấp sơ thẩm gửi hồ sơ vụ án, kháng cáo, kháng nghị, tài liệu, 

chứng cứ kèm theo cho Toà án cấp phúc thẩm được tính kể từ ngày người kháng cáo 

nộp cho Toà án cấp sơ thẩm biên lai nộp tiền tạm ứng án phí phúc thẩm. 
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3. Nếu có nhiều người kháng cáo và họ đều phải nộp tiền tạm ứng án phí phúc thẩm, 

thì thời hạn năm ngày làm việc để Toà án cấp sơ thẩm gửi hồ sơ vụ án, kháng cáo, 

kháng nghị, tài liệu, chứng cứ kèm theo cho Toà án cấp phúc thẩm được tính kể từ 

ngày người cuối cùng nộp cho Toà án cấp sơ thẩm biên lai nộp tiền tạm ứng án phí 

phúc thẩm. 

Điều 11. Thay đổi, bổ sung, rút kháng cáo, kháng nghị quy định tại Điều 256 của 

BLTTDS 

1. Về việc thay đổi, bổ sung kháng cáo, kháng nghị cần phân biệt như sau: 

a) Trường hợp vẫn còn thời hạn kháng cáo, kháng nghị quy định tại Điều 245 và Điều 

252 của BLTTDS, thì người kháng cáo, Viện kiểm sát đã kháng nghị có quyền thay 

đổi, bổ sung nội dung kháng cáo, kháng nghị đối với phần bản án hoặc toàn bộ bản án 

mà mình có quyền kháng cáo, kháng nghị. 

Trường hợp người kháng cáo, Viện kiểm sát đã rút một phần hoặc toàn bộ kháng cáo, 

kháng nghị nhưng sau đó có kháng cáo, kháng nghị lại mà vẫn còn trong thời hạn 

kháng cáo, kháng nghị, thì vẫn được chấp nhận để xét xử phúc thẩm theo thủ tục 

chung. 

b) Trường hợp đã hết thời hạn kháng cáo, kháng nghị theo quy định tại Điều 245 và 

Điều 252 của BLTTDS, thì trước khi bắt đầu phiên toà hoặc tại phiên toà phúc thẩm 

người kháng cáo, Viện kiểm sát đã kháng nghị có quyền thay đổi, bổ sung kháng cáo, 

kháng nghị nhưng không được vượt quá phạm vi kháng cáo, kháng nghị đã gửi cho 

Toà án trong thời hạn kháng cáo, kháng nghị. 

2. Về việc rút kháng cáo, kháng nghị. 

a) Toà án cấp phúc thẩm ra quyết định đình chỉ xét xử phúc thẩm đối với những phần 

của vụ án mà người kháng cáo đã rút kháng cáo hoặc Viện kiểm sát đã rút kháng nghị 

khi có đủ các điều kiện sau đây: 

a1) Người kháng cáo rút kháng cáo hoặc Viện kiểm sát rút kháng nghị mà trong vụ án 

không còn có kháng cáo của người khác, không có kháng nghị của Viện kiểm sát đối 

với phần của bản án, quyết định sơ thẩm đó. 

a2) Phần bản án, quyết định sơ thẩm bị kháng cáo hoặc kháng nghị mà kháng cáo hoặc 

kháng nghị đó đã được rút độc lập với những phần khác của bản án, quyết định sơ 

thẩm bị kháng cáo, kháng nghị và việc xét kháng cáo, kháng nghị này không liên quan 

đến phần bản án, quyết định sơ thẩm có kháng cáo hoặc kháng nghị đã được rút. 

Ví dụ: Trong ví dụ nêu tại điểm b Điều 9 của Nghị quyết này, sau khi xét xử sơ thẩm, 

anh A không kháng cáo, Viện kiểm sát không kháng nghị bản án sơ thẩm mà chỉ có 

chị B kháng cáo bản án sơ thẩm về quyết định chia tài sản chung của vợ chồng. Trước 

khi mở phiên toà phúc thẩm hoặc tại phiên toà phúc thẩm nếu chị B rút kháng cáo, thì 

Toà án cấp phúc thẩm ra quyết định đình chỉ xét xử phúc thẩm đối với phần của vụ án 

mà chị B đã rút kháng cáo vì trong vụ án không có kháng cáo của người khác, không 

có kháng nghị của Viện kiểm sát. 

Trường hợp anh A cũng kháng cáo bản án sơ thẩm về quyết định chia tài sản chung 

của vợ chồng vì lý do Toà án cấp sơ thẩm quyết định buộc anh A phải thanh toán một 

số khoản nợ mà chị B vay không sử dụng cho mục đích chung của vợ chồng, mặc dù 

chị B rút kháng cáo, thì phần bản án sơ thẩm mà chị B rút kháng cáo vẫn có liên quan 

đến phần bản án sơ thẩm bị anh A kháng cáo. Do đó, trường hợp này Toà án cấp phúc 
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thẩm không ra quyết định đình chỉ xét xử phúc thẩm đối với phần của vụ án mà chị B 

đã rút kháng cáo. 

b) Trường hợp người kháng cáo rút toàn bộ kháng cáo và Viện kiểm sát rút toàn bộ 

kháng nghị trước khi bắt đầu hoặc tại phiên toà (trong vụ án không còn có kháng cáo, 

kháng nghị), thì việc xét xử phúc thẩm phải được đình chỉ. Trước khi mở phiên toà 

việc ra quyết định đình chỉ xét xử phúc thẩm do Thẩm phán được phân công làm chủ 

tọa phiên toà thực hiện, tại phiên toà do Hội đồng xét xử thực hiện. Bản án sơ thẩm có 

hiệu lực pháp luật, kể từ ngày Toà án cấp phúc thẩm ra quyết định đình chỉ xét xử 

phúc thẩm. 

3. Về hình thức thay đổi, bổ sung, rút kháng cáo, kháng nghị. 

a) Việc thay đổi, bổ sung, rút kháng cáo, kháng nghị trước khi mở phiên toà phải được 

làm thành văn bản và gửi cho Toà án cấp phúc thẩm. 

Toà án cấp phúc thẩm phải thông báo bằng văn bản về việc thay đổi, bổ sung, rút 

kháng cáo, kháng nghị đó cho các đương sự biết theo quy định tại khoản 3 Điều 

256 của BLTTDS và hướng dẫn tại Điều 8 của Nghị quyết này, đồng thời tiến hành 

các công việc theo quy định của BLTTDS để mở phiên toà xét xử phúc thẩm vụ án 

đối với kháng cáo, kháng nghị, phần kháng cáo, kháng nghị còn lại theo thủ tục 

chung. 

b) Việc thay đổi, bổ sung, rút kháng cáo, kháng nghị tại phiên toà phải được ghi vào 

biên bản phiên toà. Toà án cấp phúc thẩm tiếp tục xét xử phúc thẩm vụ án theo thủ tục 

chung đối với kháng cáo, kháng nghị đã được thay đổi, bổ sung và phần kháng cáo, 

kháng nghị còn lại. 

Điều 12. Về thụ lý vụ án để xét xử phúc thẩm quy định tại khoản 2 Điều 257 của 

BLTTDS 

1. Trong thời hạn ba ngày làm việc, kể từ ngày thụ lý vụ án, Toà án cấp phúc thẩm 

phải thông báo bằng văn bản cho các đương sự kháng cáo và Viện kiểm sát cùng cấp 

về việc Toà án đã thụ lý vụ án theo Mẫu số 12 ban hành kèm theo Nghị quyết này. 

2. Việc phân công Thẩm phán chủ tọa phiên tòa được thực hiện như sau: 

a) Đối với Toà án nhân dân cấp tỉnh, Chánh án Toà án có thể uỷ nhiệm cho một 

Phó Chánh án hoặc uỷ quyền cho Chánh toà hoặc Phó Chánh toà thành lập Hội 

đồng xét xử phúc thẩm và phân công một Thẩm phán làm chủ tọa phiên toà. 

b) Đối với Toà phúc thẩm Toà án nhân dân tối cao, Chánh toà có thể uỷ nhiệm cho 

một Phó Chánh toà thành lập Hội đồng xét xử phúc thẩm và phân công một Thẩm 

phán làm chủ tọa phiên toà. 

c) Khi phân công Thẩm phán tham gia Hội đồng xét xử phúc thẩm, thì cần tiếp tục 

phân công các Thẩm phán đã tham gia Hội đồng xét kháng cáo quá hạn. Việc phân 

công này không phải ra quyết định. 

Điều 13. Thời hạn chuẩn bị xét xử phúc thẩm quy định tại Điều 258 của BLTTDS 

Điều 258 của BLTTDS quy định về thời hạn chuẩn bị xét xử phúc thẩm; do đó, các 

thời hạn quy định trong Điều này đều được tính trong thời hạn chuẩn bị xét xử phúc 

thẩm. Tuỳ từng trường hợp cụ thể thời hạn chuẩn bị xét xử phúc thẩm được tính như 

sau: 

1. Trường hợp có quyết định đưa vụ án ra xét xử 
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a) Nếu không phải gia hạn thời hạn chuẩn bị xét xử, thì thời hạn chuẩn bị xét xử tối đa 

là hai tháng, kể từ ngày Toà án thụ lý vụ án. 

b) Nếu phải kéo dài thời hạn chuẩn bị xét xử đối với vụ án có tính chất phức tạp hoặc 

do trở ngại khách quan, thì thời hạn chuẩn bị xét xử phúc thẩm tối đa là ba tháng, kể từ 

ngày Toà án thụ lý vụ án. 

c) Trong các trường hợp được hướng dẫn tại điểm a và điểm b khoản 1 Điều này mà 

phiên toà không được mở trong thời hạn một tháng, kể từ ngày có quyết định đưa vụ 

án ra xét xử vì có lý do chính đáng, thì thời hạn chuẩn bị xét xử đối với từng trường 

hợp được cộng thêm tối đa là một tháng nữa. 

2. Trường hợp có quyết định tạm đình chỉ xét xử phúc thẩm vụ án dân sự. 

Trường hợp có quyết định tạm đình chỉ xét xử phúc thẩm vụ án dân sự, thì thời hạn 

chuẩn bị xét xử kết thúc vào ngày ra quyết định tạm đình chỉ. Thời hạn chuẩn bị xét xử 

phúc thẩm bắt đầu tính lại, kể từ ngày Toà án cấp phúc thẩm tiếp tục xét xử phúc thẩm 

vụ án khi lý do tạm đình chỉ không còn nữa. 

3. Về việc gia hạn thời hạn chuẩn bị xét xử phúc thẩm. 

Đối với những vụ án có tính chất phức tạp hoặc do trở ngại khách quan quy định tại 

khoản 1 Điều 258 của BLTTDS mà thời hạn chuẩn bị xét xử phúc thẩm gần hết (thời 

hạn chuẩn bị xét xử phúc thẩm còn lại không quá năm ngày) và Thẩm phán được phân 

công làm chủ toạ phiên toà thấy rằng vụ án phức tạp nên chưa thể ra được một trong 

những quyết định quy định tại khoản 1 Điều 258 của BLTTDS, thì cần phải báo ngay 

với Chánh án Toà án cấp phúc thẩm để ra quyết định gia hạn thời hạn chuẩn bị xét xử 

phúc thẩm. Việc gia hạn thời hạn chuẩn bị xét xử phúc thẩm không được quá thời hạn 

quy định tại đoạn cuối khoản 1 Điều 258 của BLTTDS và hướng dẫn tại điểm b và điểm 

c khoản 1 Điều này. Hết thời hạn được gia hạn, Thẩm phán được phân công làm chủ toạ 

phiên toà phải ra một trong những quyết định quy định tại khoản 1 Điều 258 của 

BLTTDS. 

Việc xác định những vụ án có tính chất phức tạp, trở ngại khách quan, lý do chính 

đáng được thực hiện theo hướng dẫn tại Điều 14 Nghị quyết số 05/2012/NQ-HĐTP 

ngày 03-12-2012 của Hội đồng Thẩm phán Toà án nhân dân tối cao hướng dẫn thi 

hành các quy định trong Phần thứ hai “Thủ tục giải quyết vụ án tại Toà án cấp sơ 

thẩm” của Bộ luật tố tụng dân sự đã được sửa đổi, bổ sung theo Luật sửa đổi, bổ sung 

một số điều của Bộ luật tố tụng dân sự. 

4. Thẩm phán được phân công chủ toạ phiên toà phúc thẩm ra quyết định đưa vụ án ra 

xét xử phúc thẩm. Quyết định này phải theo Mẫu số 13 ban hành kèm theo Nghị quyết 

này. 

Quyết định đưa vụ án ra xét xử phúc thẩm phải được gửi ngay cho Viện kiểm sát cùng 

cấp và những người có liên quan đến kháng cáo, kháng nghị sau khi Toà án ra quyết 

định, không phân biệt trong vụ án đó Viện kiểm sát cùng cấp có tham gia phiên toà 

phúc thẩm hay không. 

Điều 14. Chuyển hồ sơ vụ án cho Viện kiểm sát nghiên cứu quy định tại Điều 262 

của BLTTDS 

Trường hợp Viện kiểm sát cùng cấp tham gia phiên toà phúc thẩm, thì Toà án cấp 

phúc thẩm gửi hồ sơ vụ án cùng với quyết định đưa vụ án ra xét xử phúc thẩm cho 

Viện kiểm sát theo hướng dẫn tại Thông tư liên tịch số 04/2012/TTLT-VKSNDTC-

364



13 

TANDTC ngày 01-8-2012 hướng dẫn thi hành một số quy định của Bộ luật tố tụng 

dân sự về kiểm sát việc tuân theo pháp luật trong tố tụng dân sự. 

Điều 15. Phạm vi xét xử phúc thẩm quy định tại Điều 263 của BLTTDS 

“Có liên quan đến việc xem xét nội dung kháng cáo, kháng nghị” là trường hợp việc 

giải quyết kháng cáo, kháng nghị đối với phần này của bản án, quyết định sơ thẩm đòi 

hỏi phải xem xét, giải quyết đồng thời phần khác của bản án, quyết định sơ thẩm đó 

mặc dù phần này không bị kháng cáo, kháng nghị. 

Ví dụ: Tại bản án số 45/2013/DS-ST ngày 17-3-2013, Toà án nhân dân huyện K, tỉnh 

TN đã quyết định xử chia di sản thừa kế của ông N cho năm thừa kế theo pháp luật của 

ông N. Toà án cấp sơ thẩm còn quyết định các thừa kế của ông N phải thực hiện nghĩa 

vụ về tài sản do ông N để lại đối với ông B. Sau khi xét xử sơ thẩm, ông B kháng cáo 

phần bản án sơ thẩm về thanh toán nghĩa vụ tài sản mà các thừa kế của ông N phải 

thực hiện đối với ông B trong khối di sản do ông N để lại. 

Trường hợp này việc giải quyết kháng cáo của ông B đòi hỏi phải xem xét đồng thời 

phần bản án về chia di sản thừa kế của ông N cho các thừa kế theo đúng quy định của 

Bộ luật dân sự năm 2005 là người hưởng thừa kế có trách nhiệm thực hiện nghĩa vụ tài 

sản trong phạm vi di sản do người chết để lại. 

Điều 16. Về hoãn phiên toà phúc thẩm quy định tại Điều 266 của BLTTDS 

Việc hoãn phiên tòa phúc thẩm được thực hiện theo quy định tại Điều 266 của 

BLTTDS. 

1. Trong mọi trường hợp, người kháng cáo, người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan đến 

việc kháng cáo, kháng nghị, người bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của họ vắng mặt 

lần thứ nhất, thì Hội đồng xét xử phúc thẩm phải hoãn phiên toà mà không phân biệt 

họ vắng mặt có lý do chính đáng hay không có lý do chính đáng, trừ trường hợp họ có 

đơn đề nghị xét xử vắng mặt thì Tòa án vẫn tiến hành xét xử vắng mặt họ. 

2. Người kháng cáo đã được triệu tập hợp lệ đến lần thứ hai mà vẫn vắng mặt không vì 

sự kiện bất khả kháng thì bị coi là từ bỏ việc kháng cáo và Hội đồng xét xử phúc thẩm 

ra quyết định đình chỉ xét xử phúc thẩm vụ án có kháng cáo của người kháng cáo vắng 

mặt (nếu trong vụ án không có người kháng cáo khác). 

Trường hợp có nhiều người kháng cáo mà có người kháng cáo thuộc trường hợp quy 

định tại khoản 3 Điều 266 của BLTTDS, thì Hội đồng xét xử phúc thẩm tiến hành xét 

xử phúc thẩm vụ án theo thủ tục chung đối với kháng cáo của những người kháng cáo 

có mặt tại phiên toà. 

Trường hợp có nhiều người kháng cáo mà có người kháng cáo vắng mặt thuộc trường 

hợp quy định tại khoản 3 Điều 266 của BLTTDS và phần vụ án có kháng cáo của 

người kháng cáo vắng mặt đó độc lập và không liên quan đến phần khác của bản án bị 

kháng cáo, kháng nghị, thì Hội đồng xét xử phúc thẩm đình chỉ xét xử phúc thẩm đối 

với phần vụ án có kháng cáo của người kháng cáo vắng mặt mà không phải ra quyết 

định riêng bằng văn bản, nhưng phải ghi rõ trong bản án. 

Toà án cấp phúc thẩm cũng phải hoãn phiên toà đối với người kháng cáo vắng mặt tại 

phiên toà phúc thẩm nếu thuộc trường hợp hướng dẫn tại khoản 3 Điều 28 Nghị quyết 

số 05/2012/NQ-HĐTP ngày 03-12-2012 của Hội đồng Thẩm phán Toà án nhân dân tối 

cao hướng dẫn thi hành các quy định trong Phần thứ hai “Thủ tục giải quyết vụ án tại 
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Toà án cấp sơ thẩm” của Bộ luật tố tụng dân sự đã được sửa đổi, bổ sung theo Luật 

sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ luật tố tụng dân sự. 

Trong quyết định đình chỉ xét xử phúc thẩm phải ghi rõ bản án, quyết định sơ thẩm có 

hiệu lực pháp luật. 

3. Đối với người tham gia tố tụng khác không phải là người kháng cáo vắng mặt tại 

phiên toà, thì việc hoãn phiên toà hay vẫn tiến hành xét xử phúc thẩm được thực hiện 

theo quy định tại các điều 199, 202, 204, 205 và Điều 206 của BLTTDS và hướng 

dẫn tại Điều 27 và Điều 28 Nghị quyết số 05/2012/NQ-HĐTP ngày 03-12-2012 của 

Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao hướng dẫn thi hành các quy định trong 

Phần thứ hai “Thủ tục giải quyết vụ án tại Tòa án cấp sơ thẩm” của Bộ luật tố tụng 

dân sự đã được sửa đổi, bổ sung theo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ luật 

tố tụng dân sự. Người tham gia tố tụng khác phải là người liên quan đến kháng cáo, 

kháng nghị theo quy định tại Điều 263 của BLTTDS, thì Toà án cấp phúc thẩm mới 

xem xét việc hoãn phiên toà. Nếu họ không có liên quan đến việc xét xử phúc thẩm 

(quyền lợi, nghĩa vụ của họ độc lập với việc xem xét kháng cáo, kháng nghị) thì Toà 

án cấp phúc thẩm không phải xem xét việc hoãn phiên toà. 

4. Trường hợp Hội đồng xét xử phúc thẩm hoãn phiên toà phúc thẩm, thì thời hạn hoãn 

phiên toà và quyết định hoãn phiên toà phúc thẩm được thực hiện theo quy định tại 

Điều 208 của BLTTDS và hướng dẫn tại Điều 29 Nghị quyết số 05/2012/NQ-HĐTP 

ngày 03-12-2012 của Hội đồng Thẩm phán Toà án nhân dân tối cao hướng dẫn thi 

hành một số quy định trong Phần thứ hai “Thủ tục giải quyết vụ án tại Toà án cấp sơ 

thẩm” của Bộ luật tố tụng dân sự đã được sửa đổi, bổ sung theo Luật sửa đổi, bổ sung 

một số điều của Bộ luật tố tụng dân sự. 

Điều 17. Chuẩn bị khai mạc phiên toà phúc thẩm và thủ tục bắt đầu phiên toà 

phúc thẩm quy định tại Điều 267 của BLTTDS 

Việc chuẩn bị khai mạc phiên toà phúc thẩm và thủ tục bắt đầu phiên toà phúc thẩm 

cũng được thực hiện theo quy định tại các điều 212, 213, 214, 215 và Điều 216 của 

BLTTDS. Do đó, khi chuẩn bị khai mạc phiên toà phúc thẩm và tiến hành thủ tục bắt 

đầu phiên toà phúc thẩm, Hội đồng xét xử phúc thẩm phải thi hành đúng các quy định 

tại các điều luật nêu trên của BLTTDS và hướng dẫn tại Điều 31 Nghị quyết số 

05/2012/NQ-HĐTP ngày 03-12-2012 của Hội đồng Thẩm phán Toà án nhân dân tối 

cao hướng dẫn thi hành các quy định trong Phần thứ hai “Thủ tục giải quyết vụ án tại 

Toà án cấp sơ thẩm” của Bộ luật tố tụng dân sự đã được sửa đổi, bổ sung theo Luật 

sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ luật tố tụng dân sự. 

Điều 18. Nguyên đơn rút đơn khởi kiện trước khi mở phiên tòa hoặc tại phiên tòa 

phúc thẩm quy định tại Điều 269 của BLTTDS 

1. Việc rút đơn khởi kiện của nguyên đơn trước khi mở phiên toà phải được làm thành 

văn bản. Việc rút đơn khởi kiện của nguyên đơn tại phiên toà không phải làm thành 

văn bản, nhưng phải ghi vào biên bản phiên toà. 

2. Trong thời hạn nguyên đơn có quyền kháng cáo, nếu nguyên đơn rút đơn khởi 

kiện, thì Toà án cấp sơ thẩm cần phải giải thích cho họ biết hậu quả của việc bị đơn 

không đồng ý để họ quyết định việc kháng cáo hoặc rút đơn khởi kiện. 

Trường hợp nguyên đơn vẫn quyết định rút đơn khởi kiện thì Toà án cấp sơ thẩm phải 

thông báo bằng văn bản cho bị đơn biết và yêu cầu bị đơn phải trả lời bằng văn bản 

cho Toà án cấp sơ thẩm về việc họ có đồng ý hay không đồng ý trong thời hạn năm 
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ngày làm việc, kể từ ngày nhận được thông báo của Toà án. Tuỳ thuộc vào kết quả trả 

lời của bị đơn mà giải quyết như sau: 

a) Trường hợp Toà án cấp sơ thẩm nhận được văn bản trả lời của bị đơn không 

đồng ý việc rút đơn khởi kiện của nguyên đơn và trong thời hạn kháng cáo, kháng 

nghị không có đương sự nào kháng cáo, Viện kiểm sát không kháng nghị, thì việc 

rút đơn khởi kiện của nguyên đơn đương nhiên không được chấp nhận. Trong 

trường hợp này bản án sơ thẩm được coi là không bị kháng cáo, kháng nghị và có 

hiệu lực pháp luật kể từ ngày hết thời hạn kháng cáo, kháng nghị. 

b) Trường hợp Toà án cấp sơ thẩm nhận được văn bản trả lời của bị đơn đồng ý việc 

rút đơn khởi kiện của nguyên đơn, thì không phân biệt trong thời hạn kháng cáo, 

kháng nghị có đương sự nào kháng cáo hoặc Viện kiểm sát kháng nghị hay không, 

Toà án cấp sơ thẩm đều phải gửi hồ sơ vụ án và kháng cáo, kháng nghị, văn bản rút 

đơn khởi kiện cho Toà án cấp phúc thẩm để Toà án cấp phúc thẩm căn cứ vào Điều 

269 của BLTTDS mở phiên toà giải quyết vụ án theo thủ tục chung. 

3. Trường hợp đương sự có kháng cáo (bao gồm cả nguyên đơn) hoặc Viện kiểm sát 

có kháng nghị, nhưng trước khi mở phiên toà hoặc tại phiên toà phúc thẩm nguyên đơn 

rút đơn khởi kiện, thì Toà án cấp phúc thẩm giải quyết vụ án theo quy định tại khoản 1 

Điều 269 của BLTTDS. 

4. Khi Toà án cấp phúc thẩm ra quyết định huỷ bản án sơ thẩm và đình chỉ giải quyết 

vụ án theo quy định tại điểm b khoản 1 Điều 269 của BLTTDS, thì căn cứ vào quyết 

định của Toà án cấp sơ thẩm về án phí trong bản án sơ thẩm bị huỷ, Toà án cấp phúc 

thẩm quyết định đương sự nào phải chịu án phí và mức án phí sơ thẩm. Đối với trường 

hợp này các đương sự còn phải chịu một nửa án phí phúc thẩm. 

Điều 19. Công nhận sự thỏa thuận của các đương sự tại phiên tòa phúc thẩm quy 

định tại Điều 270 của BLTTDS 

1. Trường hợp trước khi mở phiên toà phúc thẩm, các đương sự đã tự thoả thuận được 

với nhau về việc giải quyết vụ án và các đương sự yêu cầu Tòa án cấp phúc thẩm công 

nhận sự thỏa thuận của họ, thì Tòa án yêu cầu các đương sự làm văn bản ghi rõ nội 

dung thỏa thuận và nộp cho Tòa án cấp phúc thẩm để đưa vào hồ sơ vụ án. Văn bản 

này được coi như chứng cứ mới bổ sung. Tại phiên toà phúc thẩm Hội đồng xét xử 

phúc thẩm phải hỏi lại các đương sự về thỏa thuận của họ là có tự nguyện hay không 

và xem xét thoả thuận đó có trái pháp luật hoặc đạo đức xã hội hay không; nếu thoả 

thuận của họ là tự nguyện, không trái pháp luật, đạo đức xã hội, thì Hội đồng xét xử 

vào phòng nghị án thảo luận và ra bản án phúc thẩm sửa bản án sơ thẩm, công nhận sự 

thỏa thuận của các đương sự. 

2. Tại phiên toà phúc thẩm nếu các đương sự thoả thuận được với nhau về việc giải 

quyết vụ án thì thoả thuận này phải được ghi vào biên bản phiên toà. Nếu xét thấy thoả 

thuận của các đương sự là tự nguyện không trái pháp luật hoặc đạo đức xã hội, thì Hội 

đồng xét xử vào phòng nghị án thảo luận và ra bản án phúc thẩm sửa bản án sơ thẩm, 

công nhận sự thoả thuận của các đương sự. 

3. Trong các trường hợp được hướng dẫn tại khoản 1 và khoản 2 Điều này, Hội đồng 

xét xử cần hướng dẫn cho các đương sự thoả thuận về trách nhiệm chịu án phí sơ 

thẩm; nếu họ không thoả thuận được, thì Hội đồng xét xử phúc thẩm quyết định theo 

quy định của pháp luật về án phí. 

Điều 20. Gửi bản án, quyết định phúc thẩm quy định tại Điều 281 của BLTTDS 
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1. Toà án cấp phúc thẩm phải gửi bản án, quyết định phúc thẩm cho người đã kháng 

cáo, người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan đến kháng cáo, kháng nghị hoặc người đại 

diện hợp pháp của họ và các chủ thể khác theo đúng quy định tại Điều 281 của 

BLTTDS. 

2. Trường hợp phải gửi bản án, quyết định phúc thẩm cho một trong những người 

được hướng dẫn tại khoản 1 Điều này mà họ là người nước ngoài thì Toà án phải dịch 

bản án, quyết định đó sang tiếng nước ngoài, nếu điều ước quốc tế mà Cộng hoà xã hội 

chủ nghĩa Việt Nam là thành viên có quy định. 

Trường hợp đương sự là người nước ngoài là công dân của nước chưa ký kết điều ước 

quốc tế với Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam nhưng nước đó và Cộng hòa xã hội 

chủ nghĩa Việt Nam đã áp dụng nguyên tắc có đi, có lại thì áp dụng nguyên tắc có đi, 

có lại. 

Điều 21. Các mẫu văn bản tố tụng 

1. Ban hành kèm theo Nghị quyết này các mẫu văn bản tố tụng sau đây: 

1.1. Đơn kháng cáo (Mẫu số 01) 

1.2. Giấy báo nhận đơn kháng cáo (Mẫu số 02) 

1.3. Thông báo về yêu cầu sửa đổi, bổ sung đơn kháng cáo (Mẫu số 03) 

1.4. Thông báo về yêu cầu trình bày lý do kháng cáo quá hạn (Mẫu số 04) 

1.5. Thông báo trả lại đơn kháng cáo (Mẫu số 05) 

1.6. Quyết định chấp nhận việc kháng cáo quá hạn (Mẫu số 06) 

1.7. Quyết định không chấp nhận việc kháng cáo quá hạn (Mẫu số 07) 

1.8. Thông báo nộp tiền tạm ứng án phí phúc thẩm (Mẫu số 08) 

1.9. Thông báo về việc kháng cáo (Mẫu số 09) 

1.10. Thông báo về việc sửa đổi, bổ sung kháng cáo (kháng nghị) (Mẫu số 10) 

1.11. Thông báo về việc rút kháng cáo (kháng nghị) (Mẫu số 11) 

1.12. Thông báo về việc thụ lý vụ án để xét xử phúc thẩm (Mẫu số 12) 

1.13. Quyết định đưa vụ án ra xét xử phúc thẩm (Mẫu số 13) 

1.14. Quyết định tạm đình chỉ xét xử phúc thẩm vụ án dân sự (Mẫu số 14) 

1.15. Quyết định tạm đình chỉ xét xử phúc thẩm vụ án dân sự (Mẫu số 15) 

1.16. Quyết định đình chỉ xét xử phúc thẩm vụ án dân sự (Mẫu số 16) 

1.17. Quyết định đình chỉ xét xử phúc thẩm vụ án dân sự (Mẫu số 17) 

1.18. Quyết định huỷ bản án sơ thẩm và đình chỉ giải quyết vụ án dân sự (Mẫu số 18) 

1.19. Quyết định giải quyết việc kháng cáo, kháng nghị đối với quyết định tạm đình 

chỉ (đình chỉ) giải quyết vụ án (Mẫu số 19) 

1.20. Biên bản phiên toà phúc thẩm (Mẫu số 20) 

1.21. Quyết định hoãn phiên toà phúc thẩm (Mẫu số 21) 

1.22. Bản án phúc thẩm (Mẫu số 22) 
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1.23. Thông báo sửa chữa, bổ sung bản án phúc thẩm (Mẫu số 23) 

2. Mẫu văn bản tố tụng ban hành kèm theo Nghị quyết này chỉ hướng dẫn về nội dung 

để Toà án ban hành văn bản tố tụng tương ứng trong quá trình giải quyết vụ án. Khi ban 

hành các văn bản tố tụng cụ thể, Toà án phải thực hiện đúng nội dung và hướng dẫn sử 

dụng ban hành kèm theo Nghị quyết, thực hiện đúng hướng dẫn tại Thông tư liên tịch số 

55/2005/TTLT-BNV-VPCP ngày 06-5-2005 của Bộ Nội vụ - Văn phòng Chính phủ 

hướng dẫn về thể thức và kỹ thuật trình bày văn bản và Thông tư số 01/2011/TT-BNV 

ngày 19-01-2011 của Bộ Nội vụ hướng dẫn thể thức và kỹ thuật trình bày văn bản hành 

chính. 

3. Trong quá trình sử dụng mẫu văn bản tố tụng, nếu cần sửa đổi, bổ sung hoặc ban 

hành mẫu văn bản tố tụng mới thì báo cáo cho Hội đồng Thẩm phán Toà án nhân dân 

tối cao. 

Hội đồng Thẩm phán Toà án nhân dân tối cao giao cho Viện khoa học xét xử Toà án 

nhân dân tối cao nghiên cứu, soạn thảo mẫu văn bản tố tụng sửa đổi, bổ sung hoặc 

mẫu văn bản tố tụng mới trình Chánh án Toà án nhân dân tối cao ký ban hành. 

Điều 22. Hiệu lực thi hành 

1. Nghị quyết này đã được Hội đồng Thẩm phán Toà án nhân dân tối cao thông qua 

ngày 03-12-2012 và có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01-7-2013. 

Nghị quyết số 05/2006/NQ-HĐTP ngày 04-8-2006 của Hội đồng Thẩm phán Toà án 

nhân dân tối cao hướng dẫn thi hành một số quy định trong Phần thứ ba “Thủ tục giải 

quyết vụ án tại Tòa án cấp phúc thẩm” của Bộ luật tố tụng dân sự và hướng dẫn về các 

vấn đề đã được hướng dẫn tại Nghị quyết này của Tòa án nhân dân tối cao ban hành 

trước ngày Nghị quyết này có hiệu lực thi hành hết hiệu lực thi hành kể từ ngày 01-7-

2013. 

2. Đối với những vụ việc dân sự, hôn nhân và gia đình, kinh tế, lao động mà Toà án đã 

thụ lý nhưng chưa xét xử sơ thẩm, xét xử phúc thẩm hoặc xét xử giám đốc thẩm, tái 

thẩm thì áp dụng hướng dẫn tại Nghị quyết này để giải quyết. 

Đối với bản án, quyết định của Toà án đã có hiệu lực pháp luật trước ngày Nghị quyết 

này có hiệu lực thi hành thì không áp dụng hướng dẫn tại Nghị quyết này để kháng 

nghị theo thủ tục giám đốc thẩm hoặc tái thẩm, trừ trường hợp có căn cứ kháng nghị 

khác. 

 

 
TM. HỘI ĐỒNG THẨM PHÁN 

CHÁNH ÁN 
 

 

Trương Hòa Bình 
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HỘI ĐỒNG THẨM PHÁN 
TÒA ÁN NHÂN DÂN TỐI CAO 

HỘI ĐỒNG THẨM PHÁN 
TÒA ÁN NHÂN DÂN TỐI CAO 

Số: 01/2014/NQ-HĐTP 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Hà Nội, ngày 20 tháng 3 năm 2014 

NGHỊ QUYẾT 
Hướng dẫn thi hành một số quy định Luật Trọng tài thương mại 

HỘI ĐỒNG THẨM PHÁN TÒA ÁN NHÂN DÂN TỐI CAO 

Căn cứ vào Luật Tổ chức Tòa án nhân dân; 
Để thi hành đúng và thống nhất các quy định Luật Trọng tài thương mại được 

Quốc hội khóa XII thông qua ngày 17 tháng 6 năm 2010 và có hiệu lực thi hành kể 
từ ngày 01 tháng 01 năm 2011 (sau đây gọi tắt là Luật TTTM); 

Sau khi có ý kiến thống nhất của Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao, 
Bộ trưởng Bộ Tư pháp, 

QUYẾT NGHỊ: 

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh 
Nghị quyết này hướng dẫn thi hành một số quy định Luật TTTM về thẩm 

quyền, trình tự, thủ tục tố tụng của Tòa án đối với hoạt động trọng tài; đăng ký 
phán quyết trọng tài vụ việc. 

Điều 2. Xác định thẩm quyền giải quyết tranh chấp giữa Trọng tài, Tòa án 
theo quy định Luật TTTM 

1. Trọng tài có thẩm quyền giải quyết các tranh chấp quy định tại Điều 2 Luật
TTTM nếu các bên có thỏa thuận trọng tài quy định tại Điều 5 và Điều 16 Luật 
TTTM, trừ trường hợp hướng dẫn tại khoản 3 Điều này. 

2. Khi có yêu cầu Tòa án giải quyết tranh chấp phát sinh trong lĩnh vực quy
định tại Điều 2 Luật TTTM thì Tòa án yêu cầu một hoặc các bên cho biết tranh 
chấp đó các bên có thỏa thuận trọng tài hay không. Tòa án phải kiểm tra, xem xét 
các tài liệu gửi kèm theo đơn khởi kiện để xác định vụ tranh chấp đó có thuộc 
trường hợp hướng dẫn tại khoản 3 Điều này hay không. Tùy từng trường hợp cụ 
thể mà Tòa án xử lý như sau: 

a) Trường hợp tranh chấp không có thỏa thuận trọng tài hoặc đã có bản án,
quyết định có hiệu lực pháp luật của Tòa án hoặc quyết định, phán quyết có hiệu lực 

Ký bởi: Cổng Thông tin điện tử Chính phủ
Email: thongtinchinhphu@chinhphu.vn
Cơ quan: Văn phòng Chính phủ
Thời gian ký: 06.05.2015 16:11:56 +07:00
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pháp luật của Trọng tài xác định vụ tranh chấp không có thỏa thuận trọng tài thì 
Tòa án xem xét thụ lý, giải quyết theo thẩm quyền, trừ trường hợp hướng dẫn tại 
điểm c khoản 2 Điều này;  

b) Trường hợp tranh chấp đã có thỏa thuận trọng tài và thỏa thuận trọng tài 
không thuộc trường hợp hướng dẫn tại khoản 3 Điều này thì Tòa án căn cứ quy 
định tại điểm đ khoản 1 Điều 168 Bộ luật tố tụng dân sự năm 2004 đã được sửa 
đổi, bổ sung theo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ luật tố tụng dân sự 
năm 2011 (sau đây gọi tắt là BLTTDS) để trả lại đơn khởi kiện và các tài liệu, 
chứng cứ kèm theo đơn khởi kiện cho người khởi kiện. 

Trường hợp sau khi thụ lý vụ án Tòa án mới phát hiện vụ tranh chấp đã có thỏa 
thuận trọng tài và thỏa thuận trọng tài không thuộc trường hợp hướng dẫn tại 
khoản 3 Điều này thì Tòa án căn cứ quy định tại điểm i khoản 1 Điều 192 
BLTTDS ra quyết định đình chỉ việc giải quyết vụ án, trả lại đơn khởi kiện và các 
tài liệu gửi kèm theo đơn khởi kiện cho người khởi kiện. 

c) Trường hợp đã có yêu cầu Trọng tài giải quyết tranh chấp và Hội đồng trọng 
tài đang giải quyết vụ tranh chấp thì dù Tòa án nhận thấy tranh chấp không thuộc 
thẩm quyền của Trọng tài, không có thỏa thuận trọng tài hoặc tuy đã có thỏa thuận 
trọng tài nhưng thuộc trường hợp hướng dẫn tại khoản 3 Điều này mà người khởi 
kiện có yêu cầu Tòa án giải quyết tranh chấp thì Tòa án trả lại đơn khởi kiện cho 
người khởi kiện, trường hợp Tòa án đã thụ lý thì ra quyết định đình chỉ việc giải 
quyết vụ án, trừ trường hợp Tòa án thụ lý vụ tranh chấp trước khi có yêu cầu 
Trọng tài giải quyết tranh chấp. Sau khi có quyết định, phán quyết của Hội đồng 
trọng tài quy định tại các điều 43, 58, 59 và 61 Luật TTTM mà người khởi kiện có 
yêu cầu Tòa án giải quyết, thì Tòa án xem xét thụ lý, giải quyết theo thủ tục chung. 

3. Tranh chấp có thỏa thuận trọng tài nhưng thuộc một trong các trường hợp 
sau đây thì thuộc thẩm quyền giải quyết của Tòa án, trừ trường hợp các bên có 
thỏa thuận khác hoặc pháp luật có quy định khác: 

a) Có quyết định của Tòa án hủy phán quyết trọng tài, hủy quyết định của 
Hội đồng trọng tài về việc công nhận sự thỏa thuận của các bên; 

b) Có quyết định đình chỉ giải quyết tranh chấp của Hội đồng trọng tài, Trung 
tâm trọng tài quy định tại khoản 1 Điều 43, các điểm a, b, d và đ khoản 1 Điều 59 
Luật TTTM; 

c) Tranh chấp thuộc trường hợp quy định tại các khoản 1, 2, 3 và 5 Điều 4 
Nghị quyết này. 

4. Trường hợp các bên vừa có thỏa thuận giải quyết tranh chấp bằng Trọng tài, 
vừa có thỏa thuận giải quyết tranh chấp bằng Tòa án mà các bên không có thỏa 
thuận lại hoặc thỏa thuận mới về cơ quan có thẩm quyền giải quyết tranh chấp và 
không thuộc trường hợp quy định tại khoản 3 Điều này mà phát sinh tranh chấp thì 
xử lý như sau: 
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a) Trường hợp người khởi kiện yêu cầu Trọng tài giải quyết tranh chấp trước 
khi yêu cầu Tòa án giải quyết tranh chấp hoặc yêu cầu Trọng tài giải quyết tranh 
chấp khi Tòa án chưa thụ lý vụ án quy định tại điểm b khoản 4 Điều này thì Tòa án 
căn cứ quy định tại Điều 6 Luật TTTM để từ chối thụ lý, giải quyết. Trong trường 
hợp này, khi nhận được đơn khởi kiện Tòa án phải trả lại đơn khởi kiện, nếu đã thụ 
lý vụ án thì căn cứ quy định tại điểm i khoản 1 Điều 192 BLTTDS ra quyết định 
đình chỉ việc giải quyết vụ án vì không thuộc thẩm quyền của Tòa án, trả lại đơn 
khởi kiện và các tài liệu gửi kèm theo đơn khởi kiện; 

b) Trường hợp người khởi kiện yêu cầu Tòa án giải quyết tranh chấp, thì ngay 
sau khi nhận được đơn khởi kiện, Tòa án phải xác định một trong các bên đã yêu 
cầu Trọng tài giải quyết hay chưa. 

Trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận được đơn khởi kiện mà Tòa 
án xác định người bị kiện, người khởi kiện đã yêu cầu Trọng tài giải quyết tranh 
chấp thì Tòa án trả lại đơn khởi kiện cho người khởi kiện, trường hợp người bị 
kiện, người khởi kiện chưa yêu cầu Trọng tài giải quyết tranh chấp thì Tòa án xem 
xét thụ lý giải quyết theo thủ tục chung. 

Trường hợp Tòa án đã thụ lý vụ án mà phát hiện tranh chấp đã có yêu cầu 
Trọng tài giải quyết trước thời điểm Tòa án thụ lý vụ án thì Tòa án căn cứ quy định 
tại điểm i khoản 1 Điều 192 BLTTDS ra quyết định đình chỉ việc giải quyết vụ án 
vì không thuộc thẩm quyền của Tòa án, trả lại đơn khởi kiện và các tài liệu gửi 
kèm theo đơn khởi kiện. 

Điều 3. Thỏa thuận trọng tài vô hiệu quy định tại Điều 6 và Điều 18 
Luật TTTM 

Thỏa thuận trọng tài vô hiệu là thỏa thuận trọng tài thuộc một trong các trường 
hợp quy định tại Điều 18 Luật TTTM. Khi xem xét thỏa thuận trọng tài vô hiệu 
quy định tại Điều 18 Luật TTTM cần lưu ý một số trường hợp như sau: 

1. “Tranh chấp phát sinh trong các lĩnh vực không thuộc thẩm quyền của 
Trọng tài” quy định tại khoản 1 Điều 18 Luật TTTM là trường hợp thỏa thuận 
trọng tài được xác lập để giải quyết tranh chấp không thuộc lĩnh vực quy định tại 
Điều 2 Luật TTTM. 

2. “Người xác lập thỏa thuận trọng tài không có thẩm quyền theo quy định của 
pháp luật” quy định tại khoản 2 Điều 18 Luật TTTM là người xác lập thỏa thuận 
trọng tài khi không phải là người đại diện theo pháp luật hoặc không phải là người 
được ủy quyền hợp pháp hoặc là người được ủy quyền hợp pháp nhưng vượt quá 
phạm vi được ủy quyền. 

Về nguyên tắc thỏa thuận trọng tài do người không có thẩm quyền xác lập thì 
thỏa thuận trọng tài đó vô hiệu. Trường hợp thỏa thuận trọng tài do người không có 
thẩm quyền xác lập nhưng trong quá trình xác lập, thực hiện thỏa thuận trọng tài 
hoặc trong tố tụng trọng tài mà người có thẩm quyền xác lập thỏa thuận trọng tài đã 
chấp nhận hoặc đã biết mà không phản đối thì thỏa thuận trọng tài không vô hiệu. 

373



 
 CÔNG BÁO/Số 567 + 568/Ngày 06-6-2014 5 
 

3. “Người xác lập thỏa thuận trọng tài không có năng lực hành vi dân sự” quy 
định tại khoản 3 Điều 18 Luật TTTM là người chưa thành niên, người mất năng 
lực hành vi dân sự hoặc người bị hạn chế năng lực hành vi dân sự. Trong trường 
hợp này thì Tòa án cần thu thập chứng cứ để chứng minh người xác lập thỏa thuận 
trọng tài không có năng lực hành vi dân sự thì phải có giấy tờ tài liệu chứng minh 
ngày tháng năm sinh hoặc kết luận của cơ quan có thẩm quyền hoặc quyết định của 
Tòa án xác định, tuyên bố người đó mất năng lực hành vi dân sự hoặc bị hạn chế 
năng lực hành vi dân sự. 

4. “Hình thức của thỏa thuận trọng tài không phù hợp với quy định tại Điều 16 
Luật TTTM” quy định tại khoản 4 Điều 18 Luật TTTM là trường hợp thỏa thuận 
trọng tài không được xác lập bằng một trong các hình thức quy định tại Điều 16 
Luật TTTM và hướng dẫn tại Điều 7 Nghị quyết này. 

5. “Một trong các bên bị lừa dối, đe dọa, cưỡng ép trong quá trình xác lập 
thỏa thuận trọng tài” quy định tại khoản 5 Điều 18 Luật TTTM là trường hợp một 
trong các bên bị lừa dối, đe dọa, cưỡng ép theo quy định tại Điều 4, Điều 132 của 
Bộ luật dân sự. 

6. “Thỏa thuận trọng tài vi phạm điều cấm của pháp luật” quy định tại khoản 6 
Điều 18 Luật TTTM là thỏa thuận thuộc trường hợp quy định tại Điều 128 của Bộ 
luật dân sự. 

Điều 4. Thỏa thuận trọng tài không thể thực hiện được quy định tại Điều 6 
Luật TTTM 

“Thỏa thuận trọng tài không thể thực hiện được” quy định tại Điều 6 Luật 
TTTM là thỏa thuận trọng tài thuộc một trong các trường hợp sau đây: 

1. Các bên đã có thỏa thuận giải quyết tranh chấp tại một Trung tâm trọng tài 
cụ thể nhưng Trung tâm trọng tài này đã chấm dứt hoạt động mà không có tổ chức 
trọng tài kế thừa, và các bên không thỏa thuận được việc lựa chọn Trung tâm trọng 
tài khác để giải quyết tranh chấp. 

2. Các bên đã có thỏa thuận cụ thể về việc lựa chọn Trọng tài viên trọng tài vụ 
việc, nhưng tại thời điểm xảy ra tranh chấp, vì sự kiện bất khả kháng hoặc trở ngại 
khách quan mà Trọng tài viên không thể tham gia giải quyết tranh chấp, hoặc Trung 
tâm trọng tài, Tòa án không thể tìm được Trọng tài viên như các bên thỏa thuận và 
các bên không thỏa thuận được việc lựa chọn Trọng tài viên khác để thay thế. 

3. Các bên đã có thỏa thuận cụ thể về việc lựa chọn Trọng tài viên trọng tài vụ 
việc, nhưng tại thời điểm xảy ra tranh chấp, Trọng tài viên từ chối việc được chỉ 
định hoặc Trung tâm trọng tài từ chối việc chỉ định Trọng tài viên và các bên 
không thỏa thuận được việc lựa chọn Trọng tài viên khác để thay thế. 

4. Các bên có thỏa thuận giải quyết tranh chấp tại một Trung tâm trọng tài 
nhưng lại thỏa thuận áp dụng Quy tắc tố tụng của Trung tâm trọng tài khác với 
Quy tắc tố tụng trọng tài của Trung tâm trọng tài đã thỏa thuận và điều lệ của 

374



 
6 CÔNG BÁO/Số 567 + 568/Ngày 06-6-2014 
  
Trung tâm trọng tài do các bên lựa chọn để giải quyết tranh chấp không cho phép 
áp dụng Quy tắc tố tụng của Trung tâm trọng tài khác và các bên không thỏa thuận 
được về việc lựa chọn Quy tắc tố tụng trọng tài thay thế. 

5. Nhà cung cấp hàng hóa, dịch vụ và người tiêu dùng có điều khoản về thỏa 
thuận trọng tài được ghi nhận trong các điều kiện chung về cung cấp hàng hóa, 
dịch vụ do nhà cung cấp soạn sẵn quy định tại Điều 17 Luật TTTM nhưng khi 
phát sinh tranh chấp, người tiêu dùng không đồng ý lựa chọn Trọng tài giải quyết 
tranh chấp. 

Điều 5. Xác định Tòa án có thẩm quyền đối với hoạt động trọng tài quy 
định tại Điều 7 Luật TTTM 

1. Các bên có quyền thỏa thuận lựa chọn một trong các Tòa án nhân dân tỉnh, 
thành phố trực thuộc Trung ương của Việt Nam để giải quyết vụ việc liên quan đến 
hoạt động trọng tài tại Việt Nam. Việc thỏa thuận lựa chọn Tòa án có thẩm quyền 
phải được lập thành văn bản, trong đó nêu rõ loại việc yêu cầu Tòa án giải quyết, 
tên Tòa án mà các bên lựa chọn.  

Trường hợp thỏa thuận của các bên không đúng quy định tại khoản 3 Điều 7 
Luật TTTM thì thẩm quyền của Tòa án đối với hoạt động trọng tài được xác định 
theo quy định tại khoản 2 Điều 7 Luật TTTM về thẩm quyền theo lãnh thổ của Tòa 
án và quy định tại khoản 3 Điều 7 Luật TTTM về thẩm quyền theo cấp của Tòa án. 

Ví dụ: các bên thỏa thuận lựa chọn Tòa án nhân dân huyện X để giải quyết yêu 
cầu triệu tập người làm chứng thì thỏa thuận này là trái với quy định tại khoản 3 
Điều 7 Luật TTTM. Tòa án không chấp nhận thỏa thuận lựa chọn này của các bên 
và thẩm quyền của Tòa án đối với hoạt động trọng tài được xác định theo quy định 
tại điểm e khoản 2 và khoản 3 Điều 7 Luật TTTM. 

2. Các bên có thể thỏa thuận lựa chọn Tòa án có thẩm quyền đối với hoạt động 
trọng tài trước hoặc sau khi có tranh chấp. Việc thỏa thuận lựa chọn Tòa án đối với 
hoạt động trọng tài phải đảm bảo nguyên tắc chỉ có một Tòa án có thẩm quyền đối 
với một hoạt động trọng tài hoặc tất cả hoạt động trọng tài.  

3. Xác định Tòa án có thẩm quyền đối với yêu cầu chỉ định Trọng tài viên để 
thành lập Hội đồng trọng tài vụ việc. 

a) Trường hợp yêu cầu chỉ định Trọng tài viên để thành lập Hội đồng trọng tài 
vụ việc mà có nhiều bị đơn thì nguyên đơn có quyền lựa chọn yêu cầu một trong 
các Tòa án nơi cư trú hoặc nơi có trụ sở của một trong các bị đơn đó. Trường hợp 
có một hoặc các bị đơn cư trú, hoặc có trụ sở ở nước ngoài thì nguyên đơn có 
quyền lựa chọn Tòa án nơi cư trú, nơi có trụ sở của nguyên đơn; 

b) Khi nhận đơn yêu cầu chỉ định Trọng tài viên để thành lập Hội đồng trọng 
tài vụ việc, Tòa án phải giải thích cho người nộp đơn yêu cầu biết là chỉ có một 
Tòa án trong các Tòa án được quy định tại điểm a khoản 2 Điều 7 Luật TTTM có 
thẩm quyền giải quyết để họ lựa chọn. Tòa án do họ lựa chọn phải yêu cầu họ cam 
kết trong đơn yêu cầu về việc không nộp đơn yêu cầu tại các Tòa án khác; 
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c) Trong trường hợp nguyên đơn nộp đơn yêu cầu tại nhiều Tòa án khác nhau 
và các Tòa án đều nhận được đơn yêu cầu thì Tòa án đã thụ lý đầu tiên theo thời 
gian có thẩm quyền giải quyết. Các Tòa án nhận được đơn yêu cầu sau thì xử lý 
đơn như sau: 

c1) Nếu chưa thụ lý thì căn cứ quy định tại điểm đ khoản 1 Điều 168 và Điều 311 
của BLTTDS để trả lại đơn yêu cầu cùng tài liệu, chứng cứ và tiền tạm ứng lệ phí 
cho người đã nộp;  

c2) Nếu đã thụ lý thì căn cứ quy định tại điểm đ khoản 1 Điều 168, điểm i khoản 1 
Điều 192 và Điều 311 của BLTTDS để ra quyết định đình chỉ việc xét đơn yêu cầu, 
xóa tên vụ việc đó trong sổ thụ lý, trả lại đơn yêu cầu cùng tài liệu, chứng cứ kèm 
theo cho người nộp đơn. Tiền tạm ứng lệ phí được Tòa án trả lại cho người đã nộp; 

c3) Trường hợp nhiều Tòa án đều đã ra quyết định chỉ định Trọng tài viên, thì 
lấy quyết định chỉ định Trọng tài viên của Tòa án do nguyên đơn lựa chọn và 
thông báo cho bị đơn đầu tiên theo thời gian. Trong trường hợp này, căn cứ quy 
định tại khoản 2 Điều 39 Pháp lệnh án phí, lệ phí Tòa án thì nguyên đơn vẫn phải 
chịu lệ phí yêu cầu Tòa án chỉ định Trọng tài viên theo Quyết định chỉ định trọng 
tài viên của Tòa án tại tất cả các Tòa án mà nguyên đơn có yêu cầu. 

4. Tòa án có thẩm quyền đối với yêu cầu thay đổi Trọng tài viên, giải quyết 
khiếu nại quyết định của Hội đồng trọng tài, hủy phán quyết trọng tài, đăng ký 
phán quyết trọng tài vụ việc quy định tại các điểm b, c và g khoản 2 Điều 7 Luật 
TTTM được xác định như sau: 

a) “Nơi Hội đồng trọng tài giải quyết tranh chấp” quy định tại điểm b khoản 2 
Điều 7 Luật TTTM được xác định theo quy định tại khoản 8 Điều 3 Luật TTTM. 
Trường hợp các bên không thỏa thuận lựa chọn được địa điểm giải quyết tranh 
chấp và Hội đồng trọng tài không xác định hoặc không xác định rõ địa điểm giải 
quyết tranh chấp thì người yêu cầu phải nộp các tài liệu, chứng cứ chứng minh. 
Trường hợp họ không chứng minh được thì Tòa án hướng dẫn họ yêu cầu Hội 
đồng trọng tài xác định. Tòa án căn cứ vào kết quả xác định địa điểm giải quyết 
tranh chấp của Hội đồng trọng tài để xem xét, quyết định việc thụ lý theo quy định 
của pháp luật; 

b) “Nơi Hội đồng trọng tài ra quyết định” và “Nơi Hội đồng trọng tài đã tuyên 
phán quyết trọng tài” quy định tại điểm c và điểm g khoản 2 Điều 7 Luật TTTM 
được xác định theo quyết định, phán quyết của Hội đồng trọng tài. Trường hợp 
quyết định, phán quyết của Hội đồng trọng tài không xác định hoặc không xác 
định rõ địa điểm nơi Hội đồng trọng tài ra quyết định, nơi Hội đồng trọng tài đã 
tuyên phán quyết trọng tài thì người yêu cầu phải nộp các tài liệu, chứng cứ chứng 
minh. Trường hợp họ không chứng minh được thì Tòa án hướng dẫn họ yêu cầu 
Hội đồng trọng tài xác định. Tòa án căn cứ vào kết quả xác định của Hội đồng 
trọng tài để xem xét, quyết định việc thụ lý theo quy định của pháp luật; 
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c) Trường hợp nơi Hội đồng trọng tài ra quyết định, nơi Hội đồng trọng tài đã 
tuyên phán quyết trọng tài quy định tại điểm c và điểm g khoản 2 Điều 7 Luật 
TTTM được tiến hành ở nước ngoài thì Tòa án có thẩm quyền là Tòa án nơi cư trú 
hoặc nơi có trụ sở của bị đơn tại Việt Nam. Trường hợp bị đơn có nơi cư trú hoặc 
trụ sở ở nước ngoài thì Tòa án có thẩm quyền là Tòa án nơi cư trú hoặc nơi có trụ 
sở của nguyên đơn.  

5. Xác định thẩm quyền của Tòa án đối với hoạt động của Trọng tài nước 
ngoài tại Việt Nam 

a) Trọng tài nước ngoài tiến hành việc giải quyết tranh chấp và có yêu cầu Tòa 
án Việt Nam hỗ trợ hoạt động thì Tòa án Việt Nam có thẩm quyền đối với hoạt 
động của Trọng tài nước ngoài theo quy định tại các điểm a, b, c, d, đ và e khoản 2 
Điều 7 Luật TTTM. 

b) Tòa án Việt Nam không có thẩm quyền đối với yêu cầu hủy phán quyết 
trọng tài, đăng ký phán quyết trọng tài vụ việc của Trọng tài nước ngoài quy định 
tại điểm g khoản 2 Điều 7 Luật TTTM. Phán quyết của Trọng tài nước ngoài được 
công nhận và cho thi hành tại Việt Nam theo quy định của BLTTDS về thủ tục 
công nhận và cho thi hành tại Việt Nam quyết định của Trọng tài nước ngoài. 

Điều 6. Mất quyền phản đối quy định tại Điều 13 Luật TTTM 
1. Trường hợp một bên phát hiện có vi phạm quy định Luật TTTM hoặc của 

thỏa thuận trọng tài mà vẫn tiếp tục thực hiện tố tụng trọng tài và không phản đối 
với Hội đồng trọng tài, Trung tâm trọng tài những vi phạm đó trong thời hạn do 
Luật TTTM quy định thì mất quyền phản đối tại Trọng tài, hoặc tại Tòa án đối với 
những vi phạm đã biết đó. Trường hợp Luật TTTM không quy định thời hạn thì 
thời hạn được xác định theo thỏa thuận của các bên hoặc quy tắc tố tụng trọng tài. 
Trường hợp các bên không thỏa thuận hoặc quy tắc tố tụng trọng tài không quy 
định thì việc phản đối phải được thực hiện trước thời điểm Hội đồng trọng tài 
tuyên phán quyết. 

2. Trước khi xem xét yêu cầu của một hoặc các bên về việc có vi phạm quy 
định Luật TTTM hoặc của thỏa thuận trọng tài, Tòa án phải kiểm tra các tài liệu, 
chứng cứ, quy tắc tố tụng trọng tài để xác định đối với yêu cầu đó, một hoặc các 
bên có mất quyền phản đối hay không mất quyền phản đối. 

Trường hợp Tòa án xác định vi phạm đã mất quyền phản đối quy định tại Điều 13 
Luật TTTM và hướng dẫn tại khoản 1 Điều này thì bên đã mất quyền phản đối 
không được quyền khiếu nại quyết định của Hội đồng trọng tài, yêu cầu hủy phán 
quyết trọng tài đối với những vi phạm đã mất quyền phản đối đó. Tòa án không 
được căn cứ vào các vi phạm mà một hoặc các bên đã mất quyền phản đối để 
quyết định chấp nhận yêu cầu của một hoặc các bên. 

3. Khi giải quyết yêu cầu hủy phán quyết trọng tài, Tòa án có trách nhiệm xem 
xét theo quy định tại điểm đ khoản 2 và điểm b khoản 3 Điều 68 Luật TTTM. 
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Trường hợp xét thấy có đủ căn cứ để chấp nhận hoặc không chấp nhận yêu cầu thì 
Tòa án có quyền quyết định ngay cả khi một hoặc các bên đã mất quyền phản đối. 

Điều 7. Về thỏa thuận trọng tài quy định tại Điều 16 Luật TTTM 
1. Trường hợp có nhiều thỏa thuận trọng tài được xác lập đối với cùng một nội 

dung tranh chấp thì thỏa thuận trọng tài được xác lập hợp pháp sau cùng theo thời 
gian có giá trị áp dụng. 

2. Trường hợp thỏa thuận trọng tài có nội dung không rõ ràng, có thể hiểu theo 
nhiều nghĩa khác nhau thì áp dụng quy định của Bộ luật dân sự để giải thích. 

3. Khi có sự chuyển giao quyền, nghĩa vụ phát sinh từ giao dịch, hợp đồng mà 
trong giao dịch, hợp đồng đó các bên có xác lập thỏa thuận trọng tài hợp pháp thì 
thỏa thuận trọng tài trong giao dịch, hợp đồng vẫn có hiệu lực đối với bên được 
chuyển giao và bên nhận chuyển giao, trừ trường hợp các bên có thỏa thuận khác. 

4. Việc gộp nhiều quan hệ pháp luật tranh chấp để giải quyết trong cùng một 
vụ kiện được thực hiện khi thuộc một trong các trường hợp sau đây: 

a) Các bên thỏa thuận đồng ý gộp nhiều quan hệ pháp luật tranh chấp vào giải 
quyết trong cùng một vụ kiện; 

b) Quy tắc tố tụng trọng tài cho phép gộp nhiều quan hệ pháp luật tranh chấp 
vào giải quyết trong cùng một vụ kiện. 

Điều 8. Thành lập Hội đồng trọng tài vụ việc quy định tại Điều 41 Luật TTTM 
1. Trường hợp các bên không có thỏa thuận khác, thì Tòa án thực hiện việc chỉ 

định Trọng tài viên khi có yêu cầu trong các trường hợp sau đây: 
a) Hết thời hạn 30 ngày, kể từ ngày bị đơn nhận được đơn khởi kiện của 

nguyên đơn mà bị đơn không thông báo cho nguyên đơn tên Trọng tài viên mà 
mình lựa chọn, nếu nguyên đơn có yêu cầu thì Tòa án có thẩm quyền chỉ định 
Trọng tài viên cho bị đơn; 

b) Trường hợp vụ tranh chấp có nhiều bị đơn, khi hết thời hạn 30 ngày, kể từ 
ngày bị đơn cuối cùng nhận được đơn khởi kiện của nguyên đơn và các tài liệu, 
chứng cứ kèm theo, mà các bị đơn không thống nhất được việc chọn Trọng tài 
viên, nếu một hoặc các bên có yêu cầu thì Tòa án có thẩm quyền chỉ định Trọng tài 
viên cho các bị đơn; 

c) Hết thời hạn 15 ngày, kể từ ngày được các bên chọn hoặc được Tòa án chỉ 
định mà các Trọng tài viên này không bầu được Chủ tịch Hội đồng trọng tài, nếu 
một hoặc các bên có yêu cầu thì Tòa án có thẩm quyền chỉ định Chủ tịch Hội đồng 
trọng tài cho các bên; 

d) Trường hợp các bên thỏa thuận vụ tranh chấp do một Trọng tài viên duy 
nhất giải quyết, nhưng không chọn được Trọng tài viên duy nhất mà đã hết thời 
hạn 30 ngày, kể từ ngày bị đơn cuối cùng nhận được đơn khởi kiện của nguyên 
đơn, thì theo yêu cầu của một hoặc các bên, Tòa án có thẩm quyền chỉ định Trọng 
tài viên duy nhất cho các bên. 
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2. Trong thời hạn 07 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được đơn yêu cầu, Chánh 
án Tòa án nhân dân cấp tỉnh có thẩm quyền phân công một Thẩm phán chỉ định 
Trọng tài viên. Tòa án có thẩm quyền thông báo ngay cho các bên tranh chấp, 
Trọng tài viên của Hội đồng trọng tài vụ việc được lựa chọn về việc thụ lý vụ việc 
và Thẩm phán được phân công giải quyết vụ việc. 

3. Trong thời hạn 07 ngày làm việc, kể từ ngày được phân công, Thẩm phán 
xét đơn yêu cầu chỉ định Trọng tài viên mà không phải mở phiên họp để xét đơn 
yêu cầu, không phải triệu tập các bên tranh chấp. 

4. Khi xét đơn yêu cầu, Thẩm phán căn cứ vào quy định tại Điều 20 và Điều 21 
Luật TTTM, danh sách Trọng tài viên của các tổ chức trọng tài hoạt động tại 
Việt Nam quy định tại điểm c khoản 1 Điều 15 Luật TTTM, khoản 4 Điều 2 và 
Điều 19 của Nghị định số 63/2011/NĐ-CP ngày 28 tháng 7 năm 2011 của Chính 
phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều Luật Trọng tài thương mại 
và các tài liệu kèm theo để xem xét, quyết định. Quyết định chỉ định Trọng tài viên 
của Tòa án được thực hiện theo Mẫu số 01 ban hành kèm theo Nghị quyết này. 

5. Trong thời hạn 03 ngày làm việc, kể từ ngày ra quyết định, Tòa án gửi quyết 
định cho các bên, Hội đồng trọng tài, Trọng tài viên Trọng tài vụ việc. 

Điều 9. Thay đổi Trọng tài viên trọng tài vụ việc quy định tại khoản 4 
Điều 42 Luật TTTM 

1. Tòa án chỉ thụ lý và giải quyết việc thay đổi Trọng tài viên trọng tài vụ việc 
trong những trường hợp quy định tại khoản 4 Điều 42 Luật TTTM. Người có yêu 
cầu thay đổi Trọng tài viên phải làm đơn yêu cầu bằng văn bản, trong đó nêu rõ 
trường hợp và lý do thay đổi Trọng tài viên. 

2. Trong thời hạn 15 ngày, kể từ ngày nhận được đơn yêu cầu, Chánh án Tòa 
án nhân dân cấp tỉnh có thẩm quyền phân công một Thẩm phán thực hiện việc thay 
đổi Trọng tài viên. Tòa án có thẩm quyền thông báo ngay cho Hội đồng trọng tài, 
các Trọng tài viên của Hội đồng trọng tài vụ việc, các bên tranh chấp về việc thụ lý 
đơn yêu cầu và Thẩm phán được phân công giải quyết. 

3. Trong thời hạn 07 ngày làm việc, kể từ ngày được phân công, Thẩm phán 
xét đơn yêu cầu thay đổi Trọng tài viên mà không phải mở phiên họp để xét đơn 
yêu cầu, không phải triệu tập các bên tranh chấp.  

4. Khi xét đơn yêu cầu, Thẩm phán căn cứ vào quy định tại Điều 20, Điều 21 
và khoản 6 Điều 42 Luật TTTM, danh sách Trọng tài viên của các tổ chức trọng tài 
hoạt động tại Việt Nam quy định tại điểm c khoản 1 Điều 15 Luật TTTM, khoản 4 
Điều 2 và Điều 19 Nghị định số 63/2011/NĐ-CP ngày 28 tháng 7 năm 2011 của 
Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều Luật TTTM và các 
tài liệu kèm theo để xem xét, quyết định Trọng tài viên có thuộc trường hợp bị thay 
đổi hay không.  

Trường hợp yêu cầu thay đổi Trọng tài viên là có căn cứ, thì tùy từng trường 
hợp cụ thể mà Thẩm phán căn cứ quy định tương ứng để quyết định việc thay đổi 
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Trọng tài viên. Trường hợp không chấp nhận yêu cầu thay đổi Trọng tài viên, thì 
Thẩm phán phải ra quyết định bằng văn bản, trong đó nêu rõ lý do của việc không 
chấp nhận yêu cầu thay đổi. Quyết định thay đổi Trọng tài viên được thực hiện 
theo Mẫu số 02 ban hành kèm theo Nghị quyết này. 

5. Trong thời hạn 03 ngày làm việc, kể từ ngày ra quyết định, Tòa án gửi 
quyết định cho các bên, Hội đồng trọng tài, Trọng tài viên, Viện kiểm sát nhân 
dân cùng cấp. 

Điều 10. Khiếu nại và giải quyết khiếu nại quyết định của Hội đồng trọng 
tài về việc không có thỏa thuận trọng tài, thỏa thuận trọng tài vô hiệu, thỏa 
thuận trọng tài không thể thực hiện được, thẩm quyền của Hội đồng trọng tài 
quy định tại Điều 44 Luật TTTM 

1. Bên khiếu nại quyết định của Hội đồng trọng tài về việc không có thỏa 
thuận trọng tài, thỏa thuận trọng tài vô hiệu, thỏa thuận trọng tài không thể thực 
hiện được, thẩm quyền của Hội đồng trọng tài thì phải làm đơn khiếu nại. Đơn 
khiếu nại phải có các nội dung quy định tại khoản 2 Điều 44 Luật TTTM và nộp 
kèm theo các tài liệu, chứng cứ quy định tại khoản 3 Điều 44 Luật TTTM. Trường 
hợp Hội đồng trọng tài không ban hành quyết định riêng về thẩm quyền của Hội 
đồng trọng tài thì người yêu cầu phải cung cấp những tài liệu, chứng cứ chứng 
minh việc Hội đồng trọng tài không có thẩm quyền giải quyết tranh chấp đó. 

2. Trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận được đơn khiếu nại và tài 
liệu, chứng cứ kèm theo đơn, Tòa án phải thông báo cho Hội đồng trọng tài biết về 
việc Tòa án đang thụ lý, giải quyết đơn khiếu nại. 

3. Thẩm phán căn cứ vào đơn khiếu nại, tài liệu, chứng cứ kèm theo đơn và 
quy định tại các điều 5, 6, 18 Luật TTTM để xác định khiếu nại về việc không có 
thỏa thuận trọng tài, thỏa thuận trọng tài vô hiệu, thỏa thuận trọng tài không thể 
thực hiện được, thẩm quyền của Hội đồng trọng tài là có căn cứ hay không có 
căn cứ. Trong trường hợp cần thiết, Thẩm phán có thể đề nghị Hội đồng trọng tài 
trình bày ý kiến của họ về nội dung khiếu nại.  

4. Trong thời hạn quy định tại khoản 4 Điều 44 Luật TTTM, Thẩm phán phải 
xem xét, ra quyết định giải quyết khiếu nại. Quyết định giải quyết khiếu nại được 
thực hiện theo Mẫu số 03 ban hành kèm theo Nghị quyết này. Trong thời hạn 05 
ngày làm việc, kể từ ngày ra Quyết định giải quyết khiếu nại, Tòa án gửi quyết 
định cho các bên, Hội đồng trọng tài, Trọng tài viên, Viện kiểm sát nhân dân 
cùng cấp. 

5. Căn cứ vào quy định của pháp luật mà Thẩm phán chấp nhận hoặc không 
chấp nhận khiếu nại quyết định của Hội đồng trọng tài về việc không có thỏa thuận 
trọng tài, thỏa thuận trọng tài vô hiệu, thỏa thuận trọng tài không thể thực hiện 
được, thẩm quyền của Hội đồng trọng tài. Tòa án nêu rõ lý do và căn cứ của việc 
chấp nhận hoặc không chấp nhận khiếu nại, tùy từng trường hợp cụ thể mà xử lý 
như sau: 

380



 
12 CÔNG BÁO/Số 567 + 568/Ngày 06-6-2014 
  

a) Trường hợp Tòa án xác định vụ tranh chấp không thuộc thẩm quyền của Hội 
đồng trọng tài, không có thỏa thuận trọng tài, thỏa thuận trọng tài vô hiệu hoặc 
thỏa thuận trọng tài không thể thực hiện được thì xử lý như sau: 

a1) Trường hợp Hội đồng trọng tài đã ra quyết định đình chỉ việc giải quyết vụ 
việc thì các bên có quyền thỏa thuận, lựa chọn phương thức giải quyết tranh chấp; 

a2) Trường hợp vụ việc đang được Hội đồng trọng tài tiến hành giải quyết 
tranh chấp thì trong thời hạn 15 ngày, kể từ ngày nhận được quyết định giải quyết 
khiếu nại của Tòa án, Hội đồng trọng tài phải ra quyết định đình chỉ giải quyết 
tranh chấp theo quy định tại khoản 6 Điều 44 Luật TTTM; 

a3) Trường hợp Hội đồng trọng tài đã ra phán quyết trọng tài thì một hoặc các 
bên có quyền yêu cầu Tòa án hủy phán quyết trọng tài theo thủ tục chung; 

b) Trường hợp Tòa án xác định vụ tranh chấp thuộc thẩm quyền của Hội đồng 
trọng tài, có thỏa thuận trọng tài, thỏa thuận trọng tài không vô hiệu hoặc thỏa 
thuận trọng tài thực hiện được thì xử lý như sau: 

b1) Trường hợp Hội đồng trọng tài đã ra quyết định đình chỉ giải quyết vụ 
việc thì trong thời hạn 15 ngày, kể từ ngày nhận được quyết định giải quyết khiếu 
nại của Tòa án, Hội đồng trọng tài tiếp tục thụ lý, giải quyết tranh chấp theo thủ 
tục chung; 

b2) Trường hợp Hội đồng trọng tài đã ra phán quyết trọng tài thì một hoặc các 
bên có quyền yêu cầu thi hành phán quyết trọng tài, đăng ký phán quyết trọng tài 
hoặc yêu cầu Tòa án hủy phán quyết trọng tài theo thủ tục chung; 

b3) Trường hợp vụ việc đang được Hội đồng trọng tài tiến hành giải quyết 
tranh chấp thì Hội đồng trọng tài tiếp tục giải quyết theo thủ tục chung. 

Điều 11. Về đề nghị Tòa án thu thập chứng cứ, triệu tập người làm chứng 
quy định tại Điều 46 và Điều 47 Luật TTTM 

1. Tòa án chỉ tiến hành thu thập chứng cứ trong trường hợp quy định tại 
khoản 5, 6 Điều 46 Luật TTTM nếu Hội đồng trọng tài, một hoặc các bên đã áp dụng 
các biện pháp cần thiết để thu thập chứng cứ mà vẫn không thu thập được (đã áp 
dụng các biện pháp cần thiết là đã sử dụng mọi cách thức và khả năng cho phép để 
yêu cầu cá nhân, cơ quan, tổ chức đang quản lý, lưu giữ chứng cứ cung cấp cho 
mình chứng cứ mà vẫn không được cá nhân, cơ quan, tổ chức cung cấp). Văn bản 
đề nghị Tòa án thu thập chứng cứ phải có đầy đủ nội dung quy định tại khoản 5 
Điều 46 Luật TTTM, gửi kèm theo văn bản đề nghị là thỏa thuận trọng tài, đơn 
khởi kiện, tài liệu khác có liên quan và tài liệu, chứng cứ chứng minh việc đã tiến 
hành thu thập chứng cứ nhưng vẫn không thể tự mình thu thập được. 

2. Trình tự, thủ tục thu thập, bảo quản, chuyển giao chứng cứ của Tòa án thực 
hiện theo quy định tại khoản 6 Điều 46 Luật TTTM và quy định của BLTTDS. 

3. Tòa án chỉ tiến hành triệu tập người làm chứng khi có căn cứ chứng minh 
người làm chứng đã được Hội đồng trọng tài triệu tập hợp lệ mà không đến phiên 
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họp nhưng không có lý do chính đáng và việc vắng mặt của họ gây cản trở cho 
việc giải quyết tranh chấp. Văn bản đề nghị triệu tập người làm chứng phải có đầy 
đủ nội dung quy định tại khoản 2 Điều 47 Luật TTTM, gửi kèm theo văn bản đề 
nghị là thỏa thuận trọng tài, đơn khởi kiện, tài liệu khác có liên quan và tài liệu, 
chứng cứ chứng minh việc triệu tập hợp lệ mà người làm chứng không đến phiên 
họp nhưng không có lý do chính đáng và việc vắng mặt của họ gây cản trở cho 
việc giải quyết tranh chấp. 

4. Trình tự, thủ tục ra quyết định, triệu tập, thông báo kết quả triệu tập người 
làm chứng thực hiện theo quy định tại khoản 3 Điều 47 Luật TTTM và quy định 
của BLTTDS. 

5. Cùng với việc nộp các tài liệu, chứng cứ theo yêu cầu, bên yêu cầu thu thập 
chứng cứ, triệu tập người làm chứng phải nộp lệ phí thu thập chứng cứ, triệu tập 
người làm chứng và chi phí thu thập chứng cứ, chi phí cho người làm chứng theo 
quy định. Trường hợp Hội đồng trọng tài yêu cầu Tòa án thu thập chứng cứ, triệu 
tập người làm chứng thì lệ phí thu thập chứng cứ, triệu tập người làm chứng và chi 
phí thu thập chứng cứ, chi phí cho người làm chứng do bên yêu cầu thu thập chứng 
cứ, triệu tập người làm chứng nộp thông qua Hội đồng trọng tài. 

Điều 12. Thẩm quyền, trình tự, thủ tục của Tòa án áp dụng, thay đổi, hủy 
bỏ biện pháp khẩn cấp tạm thời quy định tại Điều 53 Luật TTTM 

1. Một hoặc các bên tranh chấp có quyền làm đơn gửi đến Tòa án có thẩm 
quyền yêu cầu áp dụng một hoặc một số biện pháp khẩn cấp tạm thời ngay sau khi 
nộp đơn khởi kiện tại Trọng tài (khi thời điểm tố tụng trọng tài đã bắt đầu) mà 
không phân biệt Hội đồng trọng tài đã được thành lập hay chưa, Hội đồng trọng tài 
đã giải quyết tranh chấp hay chưa. 

2. Một hoặc các bên có quyền đề nghị Tòa án có thẩm quyền yêu cầu áp dụng 
một hoặc một số biện pháp khẩn cấp tạm thời quy định tại khoản 2 Điều 49 Luật 
TTTM, trừ trường hợp các bên có thỏa thuận khác. 

3. Cùng với việc nộp các tài liệu, chứng cứ theo yêu cầu, bên yêu cầu áp dụng, 
thay đổi, hủy bỏ biện pháp khẩn cấp tạm thời phải nộp lệ phí yêu cầu và thực hiện 
biện pháp bảo đảm theo quy định. 

4. Trình tự, thủ tục áp dụng, thay đổi, hủy bỏ biện pháp khẩn cấp tạm thời và 
kiểm sát việc tuân theo pháp luật trong việc áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời 
của Tòa án thực hiện theo quy định tại các điều 48, 49, 52, 53 Luật TTTM và quy 
định của BLTTDS. 

5. Khi một trong các bên yêu cầu Tòa án áp dụng một hoặc một số biện pháp 
khẩn cấp tạm thời thì Tòa án đề nghị họ cho biết trước hoặc sau khi yêu cầu họ đã 
yêu cầu Hội đồng trọng tài áp dụng một hoặc một số biện pháp khẩn cấp tạm thời 
hay chưa. Nếu họ chưa yêu cầu Hội đồng trọng tài thì Tòa án yêu cầu họ phải cam 
kết trong đơn yêu cầu không yêu cầu tại các Tòa án khác, hoặc Hội đồng trọng tài. 
Đồng thời Tòa án phải kiểm tra, xem xét các tài liệu gửi kèm theo đơn yêu cầu để 
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xác định vụ tranh chấp đó các bên đã có yêu cầu Tòa án, Hội đồng trọng tài áp 
dụng một hoặc một số biện pháp khẩn cấp tạm thời hay chưa. 

a) Trường hợp có căn cứ cho thấy một trong các bên đã có yêu cầu Hội đồng 
trọng tài, Tòa án áp dụng một hoặc một số biện pháp khẩn cấp tạm thời thì Tòa án 
căn cứ vào quy định tại khoản 5 Điều 53 Luật TTTM để trả lại đơn yêu cầu cho 
các bên, trừ trường hợp yêu cầu áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời của các bên 
không thuộc thẩm quyền của Hội đồng trọng tài; 

b) Trường hợp sau khi đã ra quyết định áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời, 
Tòa án mới phát hiện được vụ tranh chấp đó các bên đã có yêu cầu Hội đồng trọng 
tài, Tòa án áp dụng một hoặc một số biện pháp khẩn cấp tạm thời, thì Tòa án căn 
cứ vào quy định tương ứng để ra quyết định hủy bỏ biện pháp khẩn cấp tạm thời 
do mình ban hành, đồng thời, trả lại đơn yêu cầu và các tài liệu gửi kèm theo đơn 
yêu cầu cho các bên. 

Điều 13. Đăng ký phán quyết trọng tài vụ việc quy định tại Điều 62 
Luật TTTM 

1. Theo quy định tại khoản 2 Điều 62 Luật TTTM thì hết thời hạn 01 năm, kể 
từ ngày ban hành phán quyết trọng tài, mà một hoặc các bên mới có đơn yêu cầu 
Tòa án đăng ký phán quyết trọng tài vụ việc, thì Tòa án không có thẩm quyền xem 
xét, giải quyết đơn yêu cầu đó. 

Trường hợp có căn cứ cho thấy phán quyết trọng tài vụ việc đang được xem 
xét, giải quyết theo thủ tục yêu cầu hủy phán quyết trọng tài tại Tòa án có thẩm 
quyền thì khi nhận được đơn yêu cầu đăng ký phán quyết trọng tài, Tòa án chưa 
thụ lý yêu cầu này để đợi kết quả giải quyết yêu cầu hủy phán quyết trọng tài. 

2. Bên yêu cầu đăng ký phán quyết trọng tài vụ việc phải làm đơn yêu cầu 
bằng văn bản và gửi cùng các tài liệu quy định tại khoản 2 Điều 62 Luật TTTM 
đến Tòa án có thẩm quyền. 

3. Khi xem xét đăng ký phán quyết trọng tài vụ việc, Thẩm phán không phải 
mở phiên họp xét đơn yêu cầu. Trường hợp cần thiết, Thẩm phán có thể triệu tập 
một hoặc các bên tranh chấp, Hội đồng trọng tài để nghe ý kiến của họ về yêu cầu 
đăng ký phán quyết trọng tài vụ việc. Thẩm phán căn cứ vào quy định Luật TTTM, 
các tài liệu kèm theo, kiểm tra tính xác thực của các tài liệu gửi kèm theo đơn để 
xem xét, quyết định việc đăng ký. 

4. Trường hợp xét thấy phán quyết trọng tài vụ việc và các tài liệu gửi kèm 
theo đơn yêu cầu là xác thực thì Thẩm phán thực hiện việc đăng ký. Quyết định 
đăng ký phán quyết trọng tài vụ việc được thực hiện theo Mẫu số 04 ban hành kèm 
theo Nghị quyết này. 

5. Trường hợp xác định phán quyết trọng tài không có thật, thì Thẩm phán từ 
chối đăng ký, trả lại đơn yêu cầu, các tài liệu kèm theo và phải thông báo ngay cho 
bên có yêu cầu biết, đồng thời nêu rõ lý do. Mẫu thông báo từ chối đăng ký phán 
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quyết Trọng tài vụ việc được thực hiện theo Mẫu số 05 ban hành kèm theo Nghị 
quyết này. 

Điều 14. Căn cứ hủy phán quyết trọng tài quy định tại Điều 68 Luật TTTM 
1. Phán quyết trọng tài quy định tại khoản 10 Điều 3 và Điều 68 Luật TTTM 

bao gồm quyết định công nhận sự thỏa thuận của các bên của Hội đồng trọng tài 
quy định tại Điều 58 Luật TTTM và phán quyết trọng tài của Hội đồng trọng tài 
quy định tại Điều 61 Luật TTTM. 

2. Tòa án hủy phán quyết trọng tài quy định tại Điều 58 và Điều 61 Luật 
TTTM khi thuộc một trong các trường hợp sau đây: 

a) “Không có thỏa thuận trọng tài hoặc thỏa thuận trọng tài vô hiệu” là thỏa 
thuận trọng tài thuộc một trong các trường hợp quy định tại Điều 6 và Điều 18 
Luật TTTM và hướng dẫn tại các điều 2, 3 và 4 Nghị quyết này; 

b) “Thành phần Hội đồng trọng tài, thủ tục tố tụng trọng tài không phù hợp 
với thỏa thuận của các bên hoặc trái với các quy định Luật TTTM” là trường hợp 
các bên có thỏa thuận về thành phần Hội đồng trọng tài, quy tắc tố tụng trọng tài 
nhưng Hội đồng trọng tài thực hiện không đúng thỏa thuận của các bên hoặc Hội 
đồng trọng tài thực hiện không đúng quy định Luật TTTM về nội dung này mà Tòa 
án xét thấy đó là những vi phạm nghiêm trọng và cần phải hủy nếu Hội đồng trọng 
tài không thể khắc phục được hoặc không khắc phục theo yêu cầu của Tòa án quy 
định tại khoản 7 Điều 71 Luật TTTM. 

Ví dụ 1: Trường hợp một bên không được thông báo về đơn khởi kiện quy 
định tại Điều 32 Luật TTTM kịp thời và hợp pháp theo quy tắc tố tụng trọng tài, 
Luật TTTM dẫn tới việc không đảm bảo được quyền được thành lập Hội đồng 
trọng tài là trường hợp vi phạm nghiêm trọng thủ tục tố tụng trọng tài quy định tại 
điểm b khoản 2 Điều 68 Luật TTTM. 

Ví dụ 2: Các bên thỏa thuận tranh chấp được giải quyết bởi Hội đồng trọng tài 
gồm ba trọng tài viên và áp dụng luật nội dung của Việt Nam để giải quyết vụ 
tranh chấp nhưng thực tế việc giải quyết tranh chấp được tiến hành bởi Hội đồng 
Trọng tài gồm một Trọng tài viên duy nhất, pháp luật áp dụng là pháp luật nội 
dung của Singapore mặc dù một bên có phản đối nhưng không được Hội đồng 
trọng tài chấp nhận thì đây là trường hợp vi phạm nghiêm trọng thủ tục tố tụng 
trọng tài quy định tại điểm b khoản 2 Điều 68 Luật TTTM. 

c) “Vụ tranh chấp không thuộc thẩm quyền của Hội đồng trọng tài” là trường 
hợp Hội đồng trọng tài giải quyết tranh chấp trong lĩnh vực không thuộc thẩm 
quyền của Trọng tài quy định tại Điều 2 Luật TTTM; hoặc Hội đồng trọng tài giải 
quyết tranh chấp mà không được các bên thỏa thuận yêu cầu Trọng tài giải quyết 
hoặc giải quyết vượt quá phạm vi của thỏa thuận đưa ra Trọng tài giải quyết. 

Về nguyên tắc, Tòa án chỉ hủy phần quyết định có nội dung không thuộc thẩm 
quyền của Hội đồng trọng tài mà không hủy phán quyết trọng tài. Trường hợp có 
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thể tách được phần quyết định của Hội đồng trọng tài về vấn đề đã được yêu cầu 
và phần quyết định về vấn đề không được yêu cầu giải quyết tại Trọng tài, thì phần 
quyết định về vấn đề được yêu cầu giải quyết không bị hủy.  

Trường hợp không thể tách được phần quyết định của Hội đồng trọng tài về 
vấn đề đã được yêu cầu và phần quyết định về vấn đề không được yêu cầu giải 
quyết tại Trọng tài, thì Tòa án hủy phán quyết trọng tài đó. 

d) “Chứng cứ do các bên cung cấp mà Hội đồng trọng tài căn cứ vào đó để ra 
phán quyết là giả mạo; Trọng tài viên nhận tiền, tài sản hoặc lợi ích vật chất khác 
của một bên tranh chấp làm ảnh hưởng đến tính khách quan, công bằng của phán 
quyết trọng tài” 

Tòa án chỉ xem xét việc xác định chứng cứ giả mạo nếu có chứng cứ chứng 
minh cho yêu cầu đó và chứng cứ đó phải có liên quan đến việc ra phán quyết, có 
ảnh hưởng đến tính khách quan, công bằng của phán quyết. Tòa án phải căn cứ vào 
quy định Luật TTTM, quy tắc tố tụng trọng tài, thỏa thuận của các bên và quy tắc 
xem xét, đánh giá chứng cứ mà Hội đồng trọng tài áp dụng khi giải quyết vụ việc 
để xác định chứng cứ giả mạo. 

đ) “Phán quyết trọng tài trái với các nguyên tắc cơ bản của pháp luật Việt Nam” 
là phán quyết vi phạm các nguyên tắc xử sự cơ bản có hiệu lực bao trùm đối với 
việc xây dựng và thực hiện pháp luật Việt Nam. 

Khi xem xét yêu cầu hủy phán quyết trọng tài, Tòa án phải xác định được phán 
quyết trọng tài có vi phạm một hoặc nhiều nguyên tắc cơ bản của pháp luật và 
nguyên tắc đó có liên quan đến việc giải quyết tranh chấp của Trọng tài. 

Tòa án chỉ hủy phán quyết trọng tài sau khi đã chỉ ra được rằng phán quyết 
trọng tài có nội dung trái với một hoặc nhiều nguyên tắc cơ bản của pháp luật Việt 
Nam mà Hội đồng trọng tài đã không thực hiện nguyên tắc này khi ban hành phán 
quyết trọng tài và phán quyết trọng tài xâm phạm nghiêm trọng lợi ích của nhà 
nước, quyền, lợi ích hợp pháp của một hoặc các bên, người thứ ba. 

Ví dụ 1: Các bên đã tự nguyện thỏa thuận về việc giải quyết tranh chấp và thỏa 
thuận này không trái pháp luật, đạo đức xã hội nhưng Hội đồng trọng tài không ghi 
nhận sự thỏa thuận đó của các bên trong phán quyết trọng tài. Trong trường hợp 
này phán quyết trọng tài đã vi phạm nguyên tắc tự do, tự nguyện cam kết trong 
lĩnh vực thương mại quy định tại Điều 11 Luật Thương mại và Điều 4 của Bộ luật 
dân sự... Tòa án xem xét, quyết định việc hủy phán quyết trọng tài này vì trái 
nguyên tắc cơ bản của pháp luật Việt Nam đã được Luật Thương mại và Bộ luật 
dân sự... quy định. 

Ví dụ 2: Một bên tranh chấp cung cấp chứng cứ chứng minh phán quyết trọng 
tài được lập có sự cưỡng ép, lừa dối, đe dọa hoặc hối lộ. Trong trường hợp này 
phán quyết trọng tài đã vi phạm nguyên tắc “trọng tài viên phải độc lập, khách 
quan, vô tư” quy định tại khoản 2 Điều 4 Luật TTTM. 

385



 
 CÔNG BÁO/Số 567 + 568/Ngày 06-6-2014 17 
 

Điều 15. Tòa án xét đơn yêu cầu hủy phán quyết trọng tài quy định tại 
Điều 71 Luật TTTM 

1. Khi chỉ định Thẩm phán tham gia Hội đồng xét đơn yêu cầu hủy phán quyết 
trọng tài, Chánh án Tòa án không chỉ định Thẩm phán đã ra quyết định chỉ định 
hoặc thay đổi Trọng tài viên, Thẩm phán đã giải quyết khiếu nại quyết định của 
Hội đồng trọng tài. 

2. Khi xét đơn yêu cầu, Hội đồng xét đơn không xét lại nội dung vụ tranh chấp 
mà cần kiểm tra phán quyết trọng tài có thuộc một trong các trường hợp quy định 
tại khoản 2 Điều 68 Luật TTTM hay không. Nếu xét thấy phán quyết trọng tài 
thuộc một trong các trường hợp quy định tại khoản 2 Điều 68 Luật TTTM và Hội 
đồng trọng tài không khắc phục hoặc không thể khắc phục được theo yêu cầu của 
Tòa án quy định tại khoản 7 Điều 71 Luật TTTM, thì Hội đồng xét đơn yêu cầu 
căn cứ vào điểm tương ứng tại khoản 2 Điều 68 Luật TTTM để ra quyết định hủy 
phán quyết trọng tài. Nếu xét thấy phán quyết trọng tài không thuộc một trong các 
trường hợp quy định tại khoản 2 Điều 68 Luật TTTM, thì Hội đồng xét đơn yêu 
cầu ra quyết định không hủy phán quyết trọng tài. Quyết định về việc hủy phán 
quyết trọng tài được thực hiện theo Mẫu số 08 ban hành kèm theo Nghị quyết này. 

3. Khi xét thấy cần thiết, Hội đồng xét đơn yêu cầu xem xét tạm đình chỉ việc 
xét đơn yêu cầu hủy phán quyết trọng tài khi có yêu cầu của một bên trong trường 
hợp quy định tại khoản 7 Điều 71 Luật TTTM. Quyết định tạm đình chỉ xét đơn 
yêu cầu hủy phán quyết trọng tài được thực hiện theo Mẫu số 06 ban hành kèm 
theo Nghị quyết này. 

4. Hội đồng xét đơn yêu cầu có quyền quyết định đình chỉ việc xét đơn yêu cầu 
hủy phán quyết trọng tài trong các trường hợp quy định tại khoản 5 Điều 71 Luật 
TTTM. Quyết định đình chỉ xét đơn yêu cầu hủy phán quyết trọng tài được thực 
hiện theo Mẫu số 07 ban hành kèm theo Nghị quyết này. 

Điều 16. Lệ phí Tòa án liên quan đến Trọng tài quy định tại Điều 72 
Luật TTTM 

Người yêu cầu Tòa án giải quyết các loại việc liên quan đến Trọng tài phải nộp 
lệ phí Tòa án theo quy định của Pháp lệnh án phí, lệ phí Tòa án và hướng dẫn tại 
Nghị quyết số 01/2012/NQ-HĐTP ngày 13-6-2012 của Hội đồng thẩm phán Tòa 
án nhân dân tối cao hướng dẫn áp dụng một số quy định của pháp luật về án phí, lệ phí 
Tòa án. Khi có đơn yêu cầu Tòa án thu thập chứng cứ; triệu tập người làm chứng; 
hủy phán quyết trọng tài, đăng ký phán quyết trọng tài vụ việc thì Tòa án không 
yêu cầu người nộp đơn nộp lệ phí mà tiến hành thụ lý vụ việc theo thủ tục chung. 

Điều 17. Ban hành các mẫu văn bản tố tụng 
Ban hành kèm theo Nghị quyết này các mẫu văn bản tố tụng sau đây: 
1. Quyết định chỉ định Trọng tài viên (Mẫu số 01). 
2. Quyết định thay đổi Trọng tài viên (Mẫu số 02). 
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3. Quyết định giải quyết khiếu nại (Mẫu số 03). 
4. Quyết định đăng ký phán quyết trọng tài vụ việc (Mẫu số 04). 
5. Thông báo từ chối đăng ký phán quyết trọng tài vụ việc (Mẫu số 05). 
6. Quyết định tạm đình chỉ xét đơn yêu cầu hủy phán quyết trọng tài (Mẫu số 06). 
7. Quyết định đình chỉ xét đơn yêu cầu hủy phán quyết trọng tài (Mẫu số 07). 
8. Quyết định về việc hủy phán quyết trọng tài (Mẫu số 08). 
Điều 18. Về hiệu lực thi hành quy định tại khoản 3 Điều 81 Luật TTTM 
Kể từ ngày Luật TTTM có hiệu lực (ngày 01-01-2011), việc giải quyết tranh 

chấp giữa các bên được thực hiện theo quy định Luật TTTM mà không phụ thuộc 
vào tranh chấp phát sinh trước hoặc sau khi Luật TTTM có hiệu lực, và các bên đã 
có thỏa thuận trọng tài trước hoặc sau khi Luật TTTM có hiệu lực. 

Đối với thỏa thuận trọng tài được xác lập trước ngày Luật TTTM có hiệu lực, 
nhưng kể từ ngày Luật TTTM có hiệu lực mới phát sinh tranh chấp và các bên 
không có thỏa thuận trọng tài mới, thì việc xác định thỏa thuận trọng tài có hợp 
pháp hay không và hiệu lực của thỏa thuận trọng tài đó phải căn cứ vào quy định 
tương ứng của pháp luật tại thời điểm xác lập thỏa thuận trọng tài. 

Ví dụ: Công ty A và Công ty B ký hợp đồng ngày 01-6-2008 trong đó có điều 
khoản lựa chọn trọng tài để giải quyết tranh chấp. Ngày 18-8-2013 Công ty A khởi 
kiện tranh chấp hợp đồng tại trọng tài do các bên không thỏa thuận mới về cơ quan 
có thẩm quyền giải quyết tranh chấp. Trong trường hợp này trọng tài tiến hành thụ 
lý, giải quyết tranh chấp theo quy định Luật TTTM và xác định hiệu lực của thỏa 
thuận trọng tài theo quy định của Pháp lệnh trọng tài thương mại. Hiệu lực của 
thỏa thuận trọng tài được xác định theo quy định của pháp luật có hiệu lực tại thời 
điểm xác lập thỏa thuận trọng tài. Pháp lệnh trọng tài thương mại có hiệu lực từ 
ngày 01-7-2003 đến hết ngày 31-12-2010. 

Điều 19. Hiệu lực thi hành của Nghị quyết 
1. Nghị quyết này đã được Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao 

thông qua ngày 20 tháng 3 năm 2014 và có hiệu lực thi hành kể từ ngày 02 tháng 7 
năm 2014. Các hướng dẫn của Tòa án nhân dân tối cao ban hành trước ngày Nghị 
quyết này có hiệu lực thi hành hết hiệu lực kể từ ngày 02 tháng 7 năm 2014. 

2. Trong quá trình thực hiện nếu có vướng mắc cần phải giải thích hoặc hướng 
dẫn bổ sung thì đề nghị phản ánh về Tòa án nhân dân tối cao để có sự giải thích 
hoặc hướng dẫn bổ sung kịp thời./. 
 
 TM. HỘI ĐỒNG THẨM PHÁN 

TÒA ÁN NHÂN DÂN TỐI CAO 
CHÁNH ÁN 

 
Trương Hòa Bình 
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Mẫu số 01 (Ban hành kèm theo Nghị quyết số 01/2014/NQ-HĐTP 
ngày 20 tháng 3 năm 2014 của Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao  

hướng dẫn thi hành một số quy định Luật Trọng tài thương mại) 
 

TÒA ÁN NHÂN DÂN....(1) 

 
 

Số:...../...../QĐ-CĐTTV (2) 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 
........, ngày...... tháng...... năm......  

 
QUYẾT ĐỊNH 

CHỈ ĐỊNH TRỌNG TÀI VIÊN 
 

TÒA ÁN NHÂN DÂN.....................(3) 
 

Căn cứ vào Điều 41 Luật Trọng tài thương mại; 
Sau khi xem xét đơn khởi kiện của nguyên đơn và văn bản yêu cầu chỉ định 

Trọng tài viên của...............(4) là.....................(5) trong vụ tranh chấp về.................(6); 
Xét thấy việc chỉ định...... (7) là cần thiết cho việc giải quyết vụ tranh chấp; 
 

QUYẾT ĐỊNH: 
 
1. Chỉ định Ông (Bà):............................................................................................ 
Địa chỉ:..............................................................................................................(8). 
Làm......(9) để giải quyết vụ tranh chấp về................................................(10) giữa: 
Nguyên đơn:....................................................................................................(11). 
Địa chỉ:.................................................................................................................. 
Bị đơn:.............................................................................................................(12). 
Địa chỉ:.................................................................................................................. 
2. Ông (Bà) có tên nêu trên chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này và có 

các quyền, nghĩa vụ theo quy định của pháp luật trọng tài thương mại. 
3. Quyết định này có hiệu lực thi hành ngay, các bên, Hội đồng trọng tài, 

Trọng tài viên không có quyền khiếu nại, kháng cáo, Viện kiểm sát không có 
quyền kháng nghị. 

 
Nơi nhận: 
- Các bên; 
- Hội đồng trọng tài, Trọng tài viên; 
- Viện kiểm sát nhân dân..... (cùng cấp); 
- Lưu hồ sơ. 

TÒA ÁN NHÂN DÂN............ 
THẨM PHÁN 

(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu Tòa án) 
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Hướng dẫn sử dụng Mẫu số 01: 
(1) (3) Ghi tên Tòa án nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương ra quyết định 

chỉ định Trọng tài viên; (ví dụ: Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội). 
(2) Ô thứ nhất ghi số, ô thứ hai ghi năm ra quyết định (ví dụ: số 02/2014/QĐ-CĐTTV). 
(4) Ghi đầy đủ họ tên và địa chỉ của cá nhân; nếu là cơ quan, tổ chức, thì ghi tên, địa chỉ 

trụ sở của cơ quan, tổ chức và họ tên, địa chỉ của cá nhân là đại diện hợp pháp của cơ quan, 
tổ chức đề nghị Tòa án chỉ định Trọng tài viên. Ví dụ: Công ty TNHH Toàn Thắng, địa 
chỉ: số 20 Trần Hưng Đạo, phường Trần Hưng Đạo, quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội. 

(5) Ghi địa vị pháp lý của người đề nghị Tòa án chỉ định Trọng tài viên. Ví dụ: 
"nguyên đơn". 

(6) (10) Ghi tóm tắt nội dung quan hệ pháp luật tranh chấp giữa nguyên đơn và bị 
đơn. Ví dụ: “hợp đồng mua bán hàng hóa”. 

(7) (9) Tùy theo yêu cầu của các bên mà ghi địa vị pháp lý của Trọng tài viên. 
Trường hợp đơn yêu cầu chỉ định Trọng tài viên theo quy định tại khoản 3 Điều 41 Luật 
Trọng tài thương mại thì ghi là “Chủ tịch Hội đồng trọng tài”. Trường hợp đơn yêu cầu 
chỉ định Trọng tài viên theo quy định tại khoản 1 và 2 Điều 41 Luật Trọng tài thương mại 
thì ghi là “Trọng tài viên”. Trường hợp chỉ định trọng tài viên duy nhất quy định tại 
khoản 4 Điều 41 Luật Trọng tài thương mại thì ghi là “Trọng tài viên duy nhất”. 

(8) Trường hợp yêu cầu Tòa án chỉ định Trọng tài viên để giải quyết vụ tranh chấp 
thì ghi đầy đủ họ tên và địa chỉ của Trọng tài viên đó. Trường hợp yêu cầu Tòa án chỉ 
định Trọng tài viên duy nhất để giải quyết vụ tranh chấp thì ghi đầy đủ họ tên và địa chỉ 
của Trọng tài viên duy nhất đó. Trường hợp yêu cầu Tòa án chỉ định Trọng tài viên làm 
Chủ tịch Hội đồng trọng tài thì ghi đầy đủ họ tên và địa chỉ của Trọng tài viên làm Chủ 
tịch Hội đồng trọng tài đó. 

(11) (12) Nếu nguyên đơn, bị đơn là cá nhân, thì ghi họ tên và địa chỉ của cá nhân đó; 
nếu là cơ quan, tổ chức, thì ghi tên, địa chỉ trụ sở của cơ quan, tổ chức đó và họ tên, địa 
chỉ của cá nhân là đại diện hợp pháp của cơ quan, tổ chức đó (ghi theo đơn khởi kiện). 
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Mẫu số 02 (Ban hành kèm theo Nghị quyết số 01/2014/NQ-HĐTP 
ngày 20 tháng 3 năm 2014 của Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao  

hướng dẫn thi hành một số quy định Luật Trọng tài thương mại) 
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

TÒA ÁN NHÂN DÂN.....(1) 

 
 

Số:...../....../QĐ-TĐTTV (2) 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 
......, ngày...... tháng...... năm......  

 
QUYẾT ĐỊNH 

THAY ĐỔI TRỌNG TÀI VIÊN 
 

TÒA ÁN NHÂN DÂN.....................(3) 
 

Căn cứ vào Điều 42 Luật Trọng tài thương mại; 
Sau khi xem xét đơn khởi kiện của nguyên đơn và văn bản yêu cầu thay đổi 

Trọng tài viên của................(4) là.................(5), trong vụ tranh chấp về...................(6); 
Xét thấy việc thay đổi Trọng tài viên là cần thiết cho việc giải quyết vụ 

tranh chấp;  
 

QUYẾT ĐỊNH: 
 
1. Chỉ định Ông (Bà):........................................................................................(7) 
Địa chỉ:.................................................................................................................. 
Làm............... (8) để giải quyết vụ tranh chấp về.......................................(9) giữa: 
Nguyên đơn:.....................................................................................................(10) 
Địa chỉ:................................................................................................................. 
Bị đơn:..............................................................................................................(11) 
Địa chỉ:.................................................................................................................. 
2. Ông (Bà)......(12) thay thế cho Ông (Bà).....(13) và có các quyền, nghĩa vụ theo 

quy định của pháp luật trọng tài thương mại kể từ ngày quyết định này có hiệu lực 
thi hành. 

3. Quyết định này có hiệu lực thi hành ngay, các bên, Hội đồng trọng tài, 
Trọng tài viên không có quyền khiếu nại, kháng cáo, Viện kiểm sát không có 
quyền kháng nghị. 

 
Nơi nhận: 
- Các bên; 
- Hội đồng trọng tài, Trọng tài viên; 
- Viện kiểm sát nhân dân..... (cùng cấp); 
- Lưu hồ sơ. 

TÒA ÁN NHÂN DÂN............ 
THẨM PHÁN 

(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu Tòa án) 
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Hướng dẫn sử dụng mẫu số 02: 
(1) (3) Ghi tên Tòa án nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương ra quyết định 

thay đổi Trọng tài viên; (ví dụ: Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội). 
(2) Ô thứ nhất ghi số, ô thứ hai ghi năm ra quyết định (ví dụ: số 04/2014/QĐ-TĐTTV). 
(4) Ghi đầy đủ họ tên và địa chỉ của cá nhân; nếu là cơ quan, tổ chức, thì ghi tên, địa 

chỉ trụ sở của cơ quan, tổ chức và họ tên, địa chỉ của cá nhân là đại diện hợp pháp của cơ 
quan, tổ chức đề nghị Tòa án thay đổi Trọng tài viên. Ví dụ: Công ty TNHH Toàn Thắng, 
địa chỉ: số 20 Trần Hưng Đạo, phường Trần Hưng Đạo, quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà 
Nội do ông Nguyễn Văn A, địa chỉ: số 20 Thụy Khuê, quận Tây Hồ, thành phố Hà Nội - 
Giám đốc Công ty TNHH Toàn Thắng làm đại diện theo pháp luật. 

(5) Ghi địa vị pháp lý của người đề nghị Tòa án thay đổi Trọng tài viên. Ví dụ: 
"nguyên đơn". 

(6) (9) Ghi tóm tắt nội dung quan hệ pháp luật tranh chấp giữa nguyên đơn và bị đơn. 
Ví dụ: “hợp đồng mua bán hàng hóa”. 

(7) (12) Ghi đầy đủ họ tên và địa chỉ của Trọng tài viên được Tòa án quyết định 
thay đổi. 

(8) Tùy theo yêu cầu mà ghi địa vị pháp lý của Trọng tài viên được Tòa án quyết 
định thay đổi. Trọng tài viên được thay đổi thuộc trường hợp quy định tại khoản 3 Điều 41 
Luật Trọng tài thương mại thì ghi là “Chủ tịch Hội đồng trọng tài”. Trọng tài viên được 
thay đổi thuộc trường hợp quy định tại khoản 1 và 2 Điều 41 Luật Trọng tài thương mại 
thì ghi là “Trọng tài viên”. Trọng tài viên được thay đổi thuộc trường hợp quy định tại 
khoản 4 Điều 41 Luật Trọng tài thương mại thì ghi là “Trọng tài viên duy nhất”. 

(10) (11) Nếu nguyên đơn, bị đơn là cá nhân, thì ghi họ tên và địa chỉ của cá nhân đó; 
nếu là cơ quan, tổ chức, thì ghi tên, địa chỉ trụ sở của cơ quan, tổ chức đó và họ tên, địa 
chỉ của cá nhân là đại diện hợp pháp của cơ quan, tổ chức đó (ghi theo đơn khởi kiện). 

(13) Ghi đầy đủ họ tên và địa chỉ của Trọng tài viên bị Tòa án quyết định thay đổi. 
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Mẫu số 03 (Ban hành kèm theo Nghị quyết số 01/2014/NQ-HĐTP 
ngày 20 tháng 3 năm 2014 của Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao  

hướng dẫn thi hành một số quy định Luật Trọng tài thương mại) 
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

TÒA ÁN NHÂN DÂN....(1) 

 
 

Số:...../...../QĐ-GQKN (2) 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 
......, ngày...... tháng...... năm......  

 
QUYẾT ĐỊNH 

GIẢI QUYẾT KHIẾU NẠI 
 

TÒA ÁN NHÂN DÂN.....................(3) 
 

Căn cứ vào Điều 44 của Luật Trọng tài thương mại; 
Sau khi xem xét Đơn khiếu nại ngày..... tháng... năm.... (4) của...........(5) là.......(6) 

trong vụ tranh chấp giữa:  
Nguyên đơn:......................................................................................................(7). 
Địa chỉ:.................................................................................................................. 
Bị đơn:...............................................................................................................(8). 
Địa chỉ:.................................................................................................................. 
và các tài liệu, chứng cứ kèm theo khiếu nại đối với Quyết định của Hội đồng 

trọng tài....................(9) về.....................(10); 
Nội dung yêu cầu.............................................................................................(11); 
Xét thấy...........................................................................................................(12); 
 

QUYẾT ĐỊNH: 
 
1............................................................................................(13). 
2. Hội đồng trọng tài, Trọng tài viên, các bên có trách nhiệm thi hành quyết 

định này theo quy định của pháp luật.  
3. Quyết định giải quyết khiếu nại này có hiệu lực thi hành ngay, các bên, 

Hội đồng trọng tài, Trọng tài viên không có quyền khiếu nại, kháng cáo, Viện 
kiểm sát không có quyền kháng nghị. 

 
Nơi nhận: 
- Các bên; 
- Hội đồng trọng tài, Trọng tài viên; 
- Viện kiểm sát nhân dân.... (cùng cấp); 
- Trung tâm trọng tài (nếu có); 
- Lưu hồ sơ. 

TÒA ÁN NHÂN DÂN............ 
THẨM PHÁN 

(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu Tòa án) 
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Hướng dẫn sử dụng Mẫu số 03: 
(1) (3) Ghi tên Tòa án nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương ra quyết định 

hủy phán quyết trọng tài; (ví dụ: Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội). 
(2) Ô thứ nhất ghi số, ô thứ hai ghi năm ra quyết định (ví dụ: số 01/2013/QĐ-GQKN). 
(4) Ghi ngày tháng năm trên đơn khiếu nại. 
(5) Ghi đầy đủ họ tên và địa chỉ của người khiếu nại; nếu là cơ quan, tổ chức, thì ghi 

tên, địa chỉ trụ sở của cơ quan, tổ chức và họ tên, địa chỉ của cá nhân là đại diện hợp pháp 
của cơ quan, tổ chức đề nghị Tòa án giải quyết khiếu nại. Ví dụ: Công ty TNHH Toàn 
Thắng, địa chỉ: số 20 Trần Hưng Đạo, phường Trần Hưng Đạo, quận Hoàn Kiếm, thành 
phố Hà Nội do ông Nguyễn Văn A, địa chỉ: số 20 Thụy Khuê, quận Tây Hồ, thành phố 
Hà Nội, Giám đốc Công ty TNHH Toàn Thắng làm đại diện theo pháp luật. 

(6) Ghi địa vị pháp lý của người khiếu nại trong vụ tranh chấp. Ví dụ: "nguyên đơn". 
(7) (8) Nếu nguyên đơn, bị đơn là cá nhân, thì ghi họ tên và địa chỉ của cá nhân đó; 

nếu là cơ quan, tổ chức, thì ghi tên, địa chỉ trụ sở của cơ quan, tổ chức đó và họ tên, địa 
chỉ của cá nhân là đại diện hợp pháp của cơ quan, tổ chức đó (ghi theo đơn khởi kiện). 

(9) Ghi rõ hình thức của quyết định trọng tài bị khiếu nại và họ tên của Trọng tài 
viên là thành viên Hội đồng trọng tài ban hành Quyết định trọng tài bị khiếu nại. Trường 
hợp Hội đồng trọng tài có ban hành Quyết định bằng văn bản về nội dung bị khiếu nại thì 
ghi cụ thể số, ngày tháng năm ban hành Quyết định của Hội đồng trọng tài bị khiếu nại. 
Trường hợp Hội đồng trọng tài không ban hành Quyết định bằng văn bản về nội dung bị 
khiếu nại thì ghi những tài liệu, chứng cứ mà một hoặc các bên cung cấp để chứng 
minh Hội đồng trọng tài đã quyết định về hiệu lực của thỏa thuận trọng tài, về thỏa 
thuận trọng tài có thể thực hiện được hay không và thẩm quyền của Hội đồng trọng tài. 
Ví dụ: “Quyết định việc số 28/2014/HĐTTVV của Hội đồng trọng tài trọng tài vụ việc do 
Trọng tài viên Nguyễn Văn A, Nguyễn Thị B và Phạm Thị C lập ngày 20-8-2014.  

(10) Ghi rõ loại quyết định của Hội đồng trọng tài bị khiếu nại quy định tại Điều 43 
Luật Trọng tài thương mại. Ví dụ: “thẩm quyền của Hội đồng trọng tài". 

(11) Ghi tóm tắt nội dung vụ việc, nội dung tranh chấp giữa các bên, nội dung yêu 
cầu và căn cứ yêu cầu giải quyết khiếu nại. 

(12) Ghi những nhận định của Tòa án, phân tích những căn cứ để giải quyết khiếu 
nại. Cần viện dẫn điều luật của văn bản quy phạm pháp luật mà Tòa án căn cứ để giải 
quyết khiếu nại. 

(13) Ghi nội dung quyết định của Tòa án về việc chấp nhận hay không chấp nhận 
khiếu nại và phán quyết của Tòa án liên quan đến việc chấp nhận hoặc không chấp nhận 
khiếu nại của đương sự. Ví dụ: Trong trường hợp Tòa án quyết định vụ tranh chấp không 
thuộc thẩm quyền của Hội đồng trọng tài thì ghi như sau: Chấp nhận khiếu nại của Công 
ty TNHH X về việc tranh chấp giữa Công ty TNHH X và Công ty TNHH Y không thuộc 
thẩm quyền giải quyết tranh chấp của Hội đồng trọng tài. Hội đồng trọng tài phải ra quyết 
định đình chỉ giải quyết tranh chấp theo quy định tại khoản 6 Điều 44 Luật Trọng tài 
thương mại". 
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Mẫu số 04 (Ban hành kèm theo Nghị quyết số 01/2014/NQ-HĐTP 
ngày 20 tháng 3 năm 2014 của Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao  

hướng dẫn thi hành một số quy định Luật Trọng tài thương mại) 
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

TÒA ÁN NHÂN DÂN....(1) 

 
 

Số:...../...../QĐ-ĐKPQ (2) 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 
......, ngày...... tháng...... năm...... 

 
QUYẾT ĐỊNH 

ĐĂNG KÝ PHÁN QUYẾT TRỌNG TÀI VỤ VIỆC 
 

TÒA ÁN NHÂN DÂN............. 
 

Căn cứ vào Điều 62 Luật Trọng tài thương mại; 
Căn cứ vào các tài liệu, chứng cứ kèm theo:..........(3); 
Sau khi xem xét Đơn yêu cầu đăng ký Phán quyết Trọng tài vụ việc ngày.... 

tháng.... năm.... (4) của............ (5) là.......(6); Phán quyết trọng tài.......(7) giữa: 
Nguyên đơn:......................................................................................................(8). 
Địa chỉ:.................................................................................................................. 
Bị đơn:...............................................................................................................(9). 
Địa chỉ:.................................................................................................................. 
Tranh chấp về:.................................................................................................(10). 
Xét thấy:..........................................................................................................(11). 
Vì các lẽ trên, 

 
QUYẾT ĐỊNH: 

 
1. Phán quyết trọng tài....(12) giữa....(13) được đăng ký tại Tòa án nhân dân.......(14) 
2. Cơ quan thi hành án dân sự, Hội đồng trọng tài, Trọng tài viên, các bên có 

trách nhiệm thi hành Quyết định này và Phán quyết trọng tài vụ việc. 
3. Quyết định đăng ký phán quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Người yêu 

cầu có quyền khiếu nại với Chánh án Tòa án nhân dân.........(15) về việc đăng ký 
phán quyết trọng tài vụ việc theo quy định của pháp luật trọng tài thương mại. 

 
Nơi nhận: 
- Các bên; 
- Hội đồng trọng tài vụ việc; 
- Cơ quan thi hành án dân sự... (theo quy định 
tại khoản 1 Điều 8 Luật Trọng tài thương mại); 
- Viện kiểm sát nhân dân.... (cùng cấp); 
- Lưu hồ sơ. 

TÒA ÁN NHÂN DÂN............ 
THẨM PHÁN 

(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu Tòa án) 
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Hướng dẫn sử dụng Mẫu số 04: 
(1) (14) (15) Ghi tên Tòa án nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương ra 

quyết định hủy phán quyết trọng tài; (ví dụ: Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội). 
(2) Ô thứ nhất ghi số, ô thứ hai ghi năm ra quyết định (ví dụ: số 01/2013/QĐ-ĐKPQ). 
(3) Ghi đầy đủ những tài liệu, chứng cứ được nộp kèm theo đơn yêu cầu theo quy 

định tại khoản 2 Điều 62 Luật Trọng tài thương mại và các tài liệu, chứng cứ khác (nếu có). 
Ví dụ: Biên bản họp giải quyết tranh chấp của Hội đồng trọng tài vụ việc, Bản chính hoặc 
bản sao thỏa thuận trọng tài hợp lệ. 

(4) Ghi ngày tháng năm nhận đơn yêu cầu đăng ký phán quyết trọng tài. 
(5) Ghi đầy đủ họ tên và địa chỉ của người yêu cầu đăng ký phán quyết trọng tài; nếu 

là cơ quan, tổ chức, thì ghi tên, địa chỉ trụ sở của cơ quan, tổ chức và họ tên, địa chỉ của 
cá nhân là đại diện hợp pháp của cơ quan, tổ chức đề nghị Tòa án giải quyết khiếu nại. Ví 
dụ: Công ty TNHH Toàn Thắng, địa chỉ: số 20 Trần Hưng Đạo, phường Trần Hưng Đạo, 
quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội do ông Nguyễn Văn A, địa chỉ: số 20 Thụy Khuê, 
quận Tây Hồ, thành phố Hà Nội, Giám đốc Công ty TNHH Toàn Thắng làm đại diện 
theo pháp luật. 

(6) Ghi địa vị pháp lý của người yêu cầu đăng ký phán quyết trọng tài trong vụ tranh 
chấp. Ví dụ: "nguyên đơn". 

(7) (12) Ghi đầy đủ thông tin của Phán quyết trọng tài được yêu cầu đăng ký. Ghi cụ 
thể số, ngày tháng năm, địa điểm ban hành Phán quyết trọng tài; họ tên, địa chỉ của 
Trọng tài viên Hội đồng trọng tài và tóm tắt nội dung quan hệ pháp luật tranh chấp giữa 
các bên. Ví dụ: “Phán quyết trọng tài số 18/2014/PQTT của Hội đồng trọng tài trọng tài 
vụ việc do Trọng tài viên Nguyễn Văn A, Trần Văn B và Phạm Thị C lập ngày 26-8-2014 
tại Hà Nội giải quyết tranh chấp về hợp đồng mua bán hàng hóa quốc tế.  

(8) (9) Nếu nguyên đơn, bị đơn là cá nhân, thì ghi họ tên và địa chỉ của cá nhân đó; 
nếu là cơ quan, tổ chức, thì ghi tên, địa chỉ trụ sở của cơ quan, tổ chức đó và họ tên, địa 
chỉ của cá nhân là đại diện hợp pháp của cơ quan, tổ chức đó (ghi theo đơn khởi kiện). 

(10) Ghi tóm tắt vụ việc, nội dung tranh chấp giữa các bên, nội dung phán quyết 
trọng tài, nội dung yêu cầu và căn cứ yêu cầu đăng ký phán quyết trọng tài. 

(11) Trong phần này ghi nhận định của Tòa án, phân tích những căn cứ để Tòa án 
quyết định Phán quyết trọng tài được đăng ký. Cần viện dẫn điều luật của văn bản quy 
phạm pháp luật mà Tòa án căn cứ để đăng ký phán quyết. 

(13) Ghi đầy đủ họ tên của nguyên đơn, bị đơn. 
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Mẫu số 05 (Ban hành kèm theo Nghị quyết số 01/2014/NQ-HĐTP 
ngày 20 tháng 3 năm 2014 của Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao  

hướng dẫn thi hành một số quy định Luật Trọng tài thương mại) 
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

TÒA ÁN NHÂN DÂN...(1) 

 
 

Số:...../...../TB-ĐKPQ (2) 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 
......, ngày...... tháng...... năm......  

 
THÔNG BÁO 

TỪ CHỐI ĐĂNG KÝ PHÁN QUYẾT TRỌNG TÀI VỤ VIỆC 
 

Kính gửi:.....................................................................(3) 
Địa chỉ:........................................................................... 

 
Căn cứ vào Điều 62 Luật Trọng tài thương mại; 
Căn cứ vào các tài liệu, chứng cứ kèm theo:..........(4); 
Sau khi xem xét Đơn yêu cầu đăng ký Phán quyết Trọng tài vụ việc ngày.... 

tháng.... năm.... (5) của............ (6) là.......(7); Phán quyết trọng tài.......(8) giữa: 
Nguyên đơn:......................................................................................................(9). 
Địa chỉ:.................................................................................................................. 
Bị đơn:.............................................................................................................(10). 
Địa chỉ:.................................................................................................................. 
Tranh chấp về:.................................................................................................(11). 
Xét thấy đơn yêu cầu thuộc trường hợp..........................................................(12). 
Căn cứ quy định tại khoản 3 Điều 62 Luật Trọng tài thương mại và..............(13); 
Tòa án nhân dân.......(14) từ chối đăng ký Phán quyết trọng tài........(15) giữa....(16). 
Tòa án nhân dân.........(17) trả lại đơn yêu cầu cùng các tài liệu, chứng cứ kèm 

theo (nếu có) và thông báo cho người yêu cầu được biết. 
Trong thời hạn 3 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được Thông báo từ chối đăng 

ký phán quyết trọng tài vụ việc, người yêu cầu có quyền khiếu nại với Chánh án 
Tòa án nhân dân............(18) về việc từ chối đăng ký phán quyết trọng tài vụ việc 
theo quy định tại khoản 3 Điều 62 Luật Trọng tài thương mại. 

 
Nơi nhận: 
- Các bên; 
- Hội đồng trọng tài vụ việc, Trọng tài viên; 
- Cơ quan thi hành án dân sự.... (theo quy định 
tại khoản 1 Điều 8 Luật Trọng tài thương mại); 
- Viện kiểm sát nhân dân.... (cùng cấp); 
- Lưu hồ sơ. 

TÒA ÁN NHÂN DÂN............ 
THẨM PHÁN 

(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu Tòa án) 

396



 
28 CÔNG BÁO/Số 567 + 568/Ngày 06-6-2014 
  

Hướng dẫn sử dụng mẫu số 05: 
(1) (14) (17) (18) Ghi tên Tòa án nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương 

ban hành thông báo từ chối đăng ký phán quyết trọng tài; (ví dụ: Tòa án nhân dân thành 
phố Hà Nội). 

(2) Ô thứ nhất ghi số, ô thứ hai ghi năm ra thông báo (ví dụ: số 01/2013/TB-ĐKPQ). 
(3) (6) Ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ của người yêu cầu đăng ký phán quyết trọng tài; 

nếu là cơ quan, tổ chức, thì ghi tên, địa chỉ trụ sở của cơ quan, tổ chức và họ tên, địa chỉ 
của cá nhân là đại diện hợp pháp của cơ quan, tổ chức yêu cầu đăng ký phán quyết trọng 
tài. Ví dụ: Công ty TNHH Toàn Thắng, địa chỉ: số 20 Trần Hưng Đạo, phường Trần 
Hưng Đạo, quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội do ông Nguyễn Văn A, địa chỉ: số 20 
Thụy Khuê, quận Tây Hồ, thành phố Hà Nội, Giám đốc Công ty TNHH Toàn Thắng làm 
đại diện theo pháp luật. 

(4) Ghi đầy đủ những tài liệu, chứng cứ được nộp kèm theo đơn yêu cầu theo quy 
định tại khoản 2 Điều 62 Luật Trọng tài thương mại và các tài liệu, chứng cứ khác (nếu có). 
Ví dụ: Biên bản họp giải quyết tranh chấp của Hội đồng trọng tài vụ việc, Bản chính hoặc 
bản sao thỏa thuận trọng tài hợp lệ. 

(5) Ghi ngày tháng năm nhận đơn yêu cầu đăng ký phán quyết trọng tài. 
(7) Ghi địa vị pháp lý của người yêu cầu đăng ký phán quyết trọng tài trong vụ tranh 

chấp. Ví dụ: "nguyên đơn". 
(8) (15) Ghi đầy đủ thông tin của Phán quyết trọng tài được yêu cầu đăng ký. Ghi cụ 

thể số, ngày tháng năm, địa điểm ban hành Phán quyết trọng tài và họ tên, địa chỉ của 
Trọng tài viên của Hội đồng trọng tài. Ví dụ: “Phán quyết trọng tài số 18/2014/PQTT của 
Hội đồng trọng tài trọng tài vụ việc do Trọng tài viên Nguyễn Văn A, Trần Văn B và 
Phạm Thị C lập ngày 26-8-2014 tại Hà Nội giải quyết tranh chấp về hợp đồng mua bán 
hàng hóa quốc tế”.  

(9) (10) Nếu nguyên đơn, bị đơn là cá nhân, thì ghi họ tên và địa chỉ của cá nhân đó; 
nếu là cơ quan, tổ chức, thì ghi tên, địa chỉ trụ sở của cơ quan, tổ chức đó và họ tên, địa 
chỉ của cá nhân là đại diện hợp pháp của cơ quan, tổ chức đó (ghi theo đơn khởi kiện). 

(11) Ghi tóm tắt nội dung vụ việc, nội dung tranh chấp giữa các bên, nội dung phán 
quyết trọng tài, nội dung yêu cầu và căn cứ yêu cầu đăng ký phán quyết trọng tài. 

(12) Ghi nhận định của Tòa án, phân tích những căn cứ là lý do để Tòa án quyết định 
từ chối đăng ký Phán quyết trọng tài.  

(13) Ghi điều luật của văn bản quy phạm pháp luật mà Tòa án căn cứ để từ chối đăng 
ký phán quyết trọng tài vụ việc. 

(16) Ghi đầy đủ họ tên của nguyên đơn, bị đơn. 
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Mẫu số 06 (Ban hành kèm theo Nghị quyết số 01/2014/NQ-HĐTP 
ngày 20 tháng 3 năm 2014 của Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao  

hướng dẫn thi hành một số quy định Luật Trọng tài thương mại) 
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

TÒA ÁN NHÂN DÂN....(1) 

 
 

Số:.../...../QĐ-TĐCPQTT(2) 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 
......, ngày...... tháng...... năm......  

 
QUYẾT ĐỊNH 

TẠM ĐÌNH CHỈ XÉT ĐƠN YÊU CẦU HỦY PHÁN QUYẾT TRỌNG TÀI 
 

TÒA ÁN NHÂN DÂN.....................(3) 
Với Hội đồng xét đơn yêu cầu gồm có: 

 
Thẩm phán - Chủ tọa: Ông (Bà)..........................................................................  
(Các) Thẩm phán: Ông (Bà)................................................................................  
 Ông (Bà).............................................................................................................. 
Căn cứ vào khoản 7 Điều 71 Luật Trọng tài thương mại; 
Căn cứ vào các tài liệu, chứng cứ kèm theo:...........(4); 
Sau khi xem xét Đơn yêu cầu tạm đình chỉ xét đơn yêu cầu hủy Phán quyết 

trọng tài ngày... tháng... năm... (5) của....(6) là....(7); Phán quyết trọng tài........(8) giữa: 
Nguyên đơn:.......................................................................................................(9) 

Địa chỉ:.................................................................................................................. 
Bị đơn:..............................................................................................................(10) 
Địa chỉ:.................................................................................................................. 
Tranh chấp về:..................................................................................................(11) 
Yêu cầu và căn cứ đề nghị tạm đình chỉ xét đơn yêu cầu hủy phán quyết trọng 

tài................................................................................................................................. 
Xét thấy...........................................................................................................(12), 

 
QUYẾT ĐỊNH: 

 
1. Tạm đình chỉ xét đơn yêu cầu hủy phán quyết trọng tài thụ lý số.../..../TLST-

KDTM... ngày... tháng... năm.....(13) đối với Phán quyết trọng tài.......(14) giữa: 
Nguyên đơn:.....................................................................................................(15) 

Địa chỉ:.................................................................................................................. 
Bị đơn:..............................................................................................................(16) 
Địa chỉ:.................................................................................................................. 
2. Tòa án tiếp tục giải quyết đơn yêu cầu hủy phán quyết trọng tài này khi lý 

do tạm đình chỉ không còn nhưng tối đa không quá 60 ngày kể từ ngày ban hành 
Quyết định này. 
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3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký, các bên, Hội đồng trọng 
tài, Trọng tài viên không có quyền khiếu nại, kháng cáo, Viện kiểm sát không có 
quyền kháng nghị. 

 
Nơi nhận: 
- Các bên; 
- Hội đồng trọng tài, Trọng tài viên; 
- Trung tâm trọng tài (nếu có); 
- Cơ quan thi hành án dân sự... (theo quy định 
tại khoản 1 Điều 8 Luật Trọng tài thương mại); 
- Viện kiểm sát nhân dân.... (cùng cấp); 
- Lưu hồ sơ. 

TM. HỘI ĐỒNG XÉT ĐƠN YÊU CẦU 
THẨM PHÁN - CHỦ TỌA PHIÊN HỌP 

(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu Tòa án) 

 
Hướng dẫn sử dụng Mẫu số 06: 
(1) (3) Ghi tên Tòa án nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương ra quyết định tạm 

đình chỉ xét đơn yêu cầu hủy phán quyết trọng tài; (ví dụ: Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội). 
(2) Ô thứ nhất ghi số, ô thứ hai ghi năm ra quyết định (ví dụ: số 01/2013/QĐ-TĐCPQTT). 
(4) Ghi đầy đủ những tài liệu, chứng cứ được nộp kèm theo đơn yêu cầu theo quy định tại 

khoản 7 Điều 71 Luật Trọng tài thương mại và các tài liệu, chứng cứ khác (nếu có). Ví dụ: Biên 
bản họp giải quyết tranh chấp của Hội đồng trọng tài vụ việc, Bản chính hoặc bản sao thỏa thuận 
trọng tài hợp lệ. 

(5) Ghi ngày tháng năm nhận đơn yêu cầu tạm đình chỉ xét đơn yêu cầu hủy phán quyết 
trọng tài. 

(6) Ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ của người yêu cầu tạm đình chỉ xét đơn yêu cầu hủy phán 
quyết trọng tài; nếu là cơ quan, tổ chức, thì ghi tên, địa chỉ trụ sở của cơ quan, tổ chức và họ tên, 
địa chỉ của cá nhân là đại diện hợp pháp của cơ quan, tổ chức yêu cầu tạm đình chỉ xét đơn yêu 
cầu hủy phán quyết trọng tài. Ví dụ: Công ty TNHH Toàn Thắng, địa chỉ: số 20 Trần Hưng Đạo, 
phường Trần Hưng Đạo, quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội do ông Nguyễn Văn A, địa chỉ: 
số 20 Thụy Khuê, quận Tây Hồ, thành phố Hà Nội, Giám đốc Công ty TNHH Toàn Thắng làm 
đại diện theo pháp luật. 

(7) Ghi địa vị pháp lý của người yêu cầu tạm đình chỉ xét đơn yêu cầu hủy phán quyết trọng 
tài trong vụ tranh chấp. Ví dụ: nguyên đơn. 

(8) (14) Ghi đầy đủ thông tin của Phán quyết trọng tài được yêu cầu tạm đình chỉ xét đơn 
yêu cầu hủy phán quyết trọng tài. Ghi cụ thể số, ngày tháng năm, địa điểm ban hành Phán quyết 
trọng tài và họ tên, địa chỉ của Trọng tài viên của Hội đồng trọng tài. Ví dụ: “Phán quyết trọng 
tài số 18/2014/PQTT của Hội đồng trọng tài trọng tài vụ việc do Trọng tài viên Nguyễn Văn A, 
Trần Văn B và Phạm Thị C lập ngày 26-8-2014 tại Hà Nội giải quyết tranh chấp về hợp đồng 
mua bán hàng hóa quốc tế”.  

(9) (10) (15) (16) Nếu nguyên đơn, bị đơn là cá nhân, thì ghi họ tên và địa chỉ của cá nhân 
đó; nếu là cơ quan, tổ chức, thì ghi tên, địa chỉ trụ sở của cơ quan, tổ chức đó và họ tên, địa chỉ của cá 
nhân là đại diện hợp pháp của cơ quan, tổ chức đó (ghi theo đơn khởi kiện). 

(11) Ghi tóm tắt nội dung vụ việc, nội dung tranh chấp giữa các bên, nội dung phán quyết 
trọng tài. 

(12) Trong phần này ghi nhận định của Tòa án, phải phân tích những căn cứ là lý do để Tòa án 
tạm đình chỉ xét đơn yêu cầu hủy phán quyết trọng tài. Cần viện dẫn điều luật của văn bản quy 
phạm pháp luật mà Tòa án căn cứ để tạm đình chỉ xét đơn yêu cầu hủy phán quyết trọng tài. 

(13) Ghi đầy đủ số, ngày tháng năm thụ lý vụ việc yêu cầu Tòa án hủy phán quyết trọng tài. 
Ví dụ: thụ lý số 28/2014/TLST-KDTM ngày 16 tháng 8 năm 2014. 
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Mẫu số 07 (Ban hành kèm theo Nghị quyết số 01/2014/NQ-HĐTP 
ngày 20 tháng 3 năm 2014 của Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao  

hướng dẫn thi hành một số quy định Luật Trọng tài thương mại) 
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

TÒA ÁN NHÂN DÂN...(1) 

 
 

Số:...../...../QĐ-ĐCPQTT (2) 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 
......, ngày...... tháng...... năm......  

 
QUYẾT ĐỊNH 

ĐÌNH CHỈ XÉT ĐƠN YÊU CẦU HỦY PHÁN QUYẾT TRỌNG TÀI 
 

TÒA ÁN NHÂN DÂN.....................(3) 
Với Hội đồng xét đơn yêu cầu gồm có: 

 
Thẩm phán - Chủ tọa: Ông (Bà)..........................................................................  
(Các) Thẩm phán: Ông (Bà)................................................................................  
Ông (Bà).............................................................................................................. 
Căn cứ vào khoản 5 Điều 71 của Luật Trọng tài thương mại; 
Căn cứ vào các tài liệu, chứng cứ kèm theo:....................................................(4); 
Sau khi xem xét Đơn yêu cầu hủy Phán quyết trọng tài ngày... tháng... năm... (5) 

của......(6) là.......(7); Phán quyết trọng tài.................(8) giữa: 
Nguyên đơn:......................................................................................................(9) 

Địa chỉ:................................................................................................................. 
Bị đơn:..............................................................................................................(10) 
Địa chỉ:.................................................................................................................. 
Tranh chấp về:..................................................................................................(11) 
Yêu cầu và căn cứ đình chỉ xét đơn yêu cầu hủy phán quyết trọng tài:............... 
Xét thấy............................................................................................................(12), 
 

QUYẾT ĐỊNH: 
 

1. Đình chỉ xét đơn yêu cầu hủy phán quyết trọng tài thụ lý số.../.../TLST-KDTM...(13) 

ngày...tháng...năm..... đối với Phán quyết trọng tài.......(14) giữa: 
Nguyên đơn:.....................................................................................................(15) 

Địa chỉ:.................................................................................................................. 
Bị đơn:..............................................................................................................(16) 
Địa chỉ:.................................................................................................................. 
2. Khi có quyết định đình chỉ xét đơn yêu cầu hủy phán quyết trọng tài, các bên 

không có quyền yêu cầu Tòa án giải quyết đơn yêu cầu hủy phán quyết trọng tài.  
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3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký, các bên, Hội đồng trọng 
tài, Trọng tài viên không có quyền khiếu nại, kháng cáo, Viện kiểm sát không có 
quyền kháng nghị. 

 
Nơi nhận: 
- Các bên; 
- Hội đồng trọng tài, Trọng tài viên; 
- Trung tâm trọng tài (nếu có); 
- Cơ quan thi hành án dân sự... (theo quy định 
tại khoản 1 Điều 8 Luật Trọng tài thương mại); 
- Viện kiểm sát nhân dân.... (cùng cấp); 
- Lưu hồ sơ. 

TM. HỘI ĐỒNG XÉT ĐƠN YÊU CẦU 
THẨM PHÁN - CHỦ TỌA PHIÊN HỌP 

(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu Tòa án) 

 
Hướng dẫn sử dụng Mẫu số 07: 
(1) (3) Ghi tên Tòa án nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương ra quyết định tạm 

đình chỉ xét đơn yêu cầu hủy phán quyết trọng tài (ví dụ: Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội). 
(2) Ô thứ nhất ghi số, ô thứ hai ghi năm ra quyết định (ví dụ: số 01/2013/QĐ-TĐCPQTT). 
(4) Ghi đầy đủ những tài liệu, chứng cứ được nộp kèm theo đơn yêu cầu (nếu có). Ví 

dụ: Biên bản họp giải quyết tranh chấp của Hội đồng trọng tài vụ việc, Bản chính hoặc 
bản sao thỏa thuận trọng tài hợp lệ... 

(5) Ghi ngày tháng năm nhận đơn yêu cầu hủy phán quyết trọng tài. 
(6) Ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ của người yêu cầu hủy phán quyết trọng tài; nếu là cơ 

quan, tổ chức, thì ghi tên, địa chỉ trụ sở của cơ quan, tổ chức và họ tên, địa chỉ của cá 
nhân là đại diện hợp pháp của cơ quan, tổ chức yêu cầu đình chỉ xét đơn yêu cầu hủy 
phán quyết trọng tài. Ví dụ: Công ty TNHH Toàn Thắng, địa chỉ: số 20 Trần Hưng Đạo, 
phường Trần Hưng Đạo, quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội do ông Nguyễn Văn A, địa 
chỉ: số 20 Thụy Khuê, quận Tây Hồ, thành phố Hà Nội, Giám đốc Công ty TNHH Toàn 
Thắng làm đại diện theo pháp luật. 

(7) Ghi địa vị pháp lý của người yêu cầu hủy phán quyết trọng tài trong vụ tranh 
chấp. Ví dụ: "nguyên đơn". 

(8) (14) Ghi đầy đủ thông tin của Phán quyết trọng tài được yêu cầu hủy phán quyết 
trọng tài. Ghi cụ thể số, ngày tháng năm, địa điểm ban hành Phán quyết trọng tài và họ 
tên, địa chỉ của Trọng tài viên của Hội đồng trọng tài. Ví dụ: “Phán quyết trọng tài số 
18/2014/PQTT của Hội đồng trọng tài trọng tài vụ việc do Trọng tài viên Nguyễn Văn A, 
Trần Văn B và Phạm Thị C lập ngày 26-8-2014 tại Hà Nội giải quyết tranh chấp về hợp 
đồng mua bán hàng hóa quốc tế”.  

(9) (10) (15) (16) Nếu nguyên đơn, bị đơn là cá nhân, thì ghi họ tên và địa chỉ của cá 
nhân đó; nếu là cơ quan, tổ chức, thì ghi tên, địa chỉ trụ sở của cơ quan, tổ chức đó và họ tên, 
địa chỉ của cá nhân là đại diện hợp pháp của cơ quan, tổ chức đó (ghi theo đơn khởi kiện). 

(11) Ghi tóm tắt nội dung vụ việc, nội dung tranh chấp giữa các bên, nội dung phán 
quyết trọng tài. 

(12) Trong phần này ghi nhận định của Tòa án, phải phân tích những căn cứ là lý do để 
Tòa án đình chỉ xét đơn yêu cầu hủy phán quyết trọng tài. Cần viện dẫn điều luật của văn bản 
quy phạm pháp luật mà Tòa án căn cứ để đình chỉ xét đơn yêu cầu hủy phán quyết trọng tài. 

(13) Ghi đầy đủ số, ngày tháng năm thụ lý vụ việc yêu cầu Tòa án hủy phán quyết 
trọng tài. Ví dụ: thụ lý số 28/2014/TLST-KDTM ngày 16 tháng 8 năm 2014. 
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Mẫu số 08 (Ban hành kèm theo Nghị quyết số 01/2014/NQ-HĐTP 
ngày 20 tháng 3 năm 2014 của Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao  

hướng dẫn thi hành một số quy định Luật Trọng tài thương mại) 
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

TÒA ÁN NHÂN DÂN....(1) 

 
 

Số:...../...../QĐ-PQTT (2) 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 
......, ngày...... tháng...... năm......  

 
QUYẾT ĐỊNH 

VỀ VIỆC HỦY PHÁN QUYẾT TRỌNG TÀI 
 

TÒA ÁN NHÂN DÂN.....................(3) 
Với Hội đồng xét đơn yêu cầu gồm có:  

 
Thẩm phán - Chủ tọa: Ông (Bà)..........................................................................  
(Các) Thẩm phán: Ông (Bà)................................................................................  
Ông (Bà)................................................................................................................ 
Căn cứ vào Điều 71 của Luật Trọng tài thương mại; 
Căn cứ vào các tài liệu, chứng cứ kèm theo:....................................................(4); 
Sau khi xem xét Đơn yêu cầu hủy phán quyết trọng tài ngày... tháng... năm... (5) 

của............ (6) là.......(7); Phán quyết trọng tài.......(8) giữa: 
Nguyên đơn:.......................................................................................................(9) 

Địa chỉ:.................................................................................................................. 
Bị đơn:..............................................................................................................(10) 
Địa chỉ:.................................................................................................................. 
Tranh chấp về:..................................................................................................(11) 
Nội dung yêu cầu và căn cứ yêu cầu hủy phán quyết trọng tài:........................... 
Xét thấy............................................................................................................(12), 
 

QUYẾT ĐỊNH: 
 
1.......(13) Phán quyết trọng tài.......(14) về việc giải quyết vụ tranh chấp giữa: 
Nguyên đơn:.....................................................................................................(15) 

Địa chỉ:.................................................................................................................. 
Bị đơn:..............................................................................................................(16) 
Địa chỉ:.................................................................................................................. 
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2. Quyết định này là quyết định cuối cùng và có hiệu lực thi hành kể từ ngày 
ký, các bên, Hội đồng trọng tài không có quyền khiếu nại, kháng cáo, Viện kiểm 
sát không có quyền kháng nghị. 

 
Nơi nhận: 
- Các bên; 
- Hội đồng trọng tài ; 
- Cơ quan thi hành án dân sự......  
(ghi theo khoản 1 Điều 8 Luật TTTM); 
- Viện kiểm sát nhân dân..... (cùng cấp); 
- Lưu hồ sơ. 

TM. HỘI ĐỒNG XÉT ĐƠN YÊU CẦU 
THẨM PHÁN - CHỦ TỌA PHIÊN HỌP 

(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu Tòa án) 
 

 
Hướng dẫn sử dụng Mẫu số 08: 
(1) (3) Ghi tên Tòa án nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương ra quyết định 

hủy phán quyết trọng tài; (ví dụ: Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội). 
(2) Ô thứ nhất ghi số, ô thứ hai ghi năm ra quyết định (ví dụ: số 01/2013/QĐ-HPQTT). 
(4) Ghi đầy đủ những tài liệu, chứng cứ được nộp kèm theo đơn yêu cầu theo quy 

định tại khoản 2 Điều 70 Luật Trọng tài thương mại và các tài liệu, chứng cứ khác (nếu có). 
Ví dụ: Biên bản họp giải quyết tranh chấp của Hội đồng trọng tài vụ việc, Bản chính hoặc 
bản sao thỏa thuận trọng tài hợp lệ. 

(5) Ghi ngày tháng năm nhận đơn yêu cầu hủy phán quyết trọng tài. 
(6) Ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ của người yêu cầu hủy phán quyết trọng tài; nếu là cơ 

quan, tổ chức, thì ghi tên, địa chỉ trụ sở của cơ quan, tổ chức và họ tên, địa chỉ của cá 
nhân là đại diện hợp pháp của cơ quan, tổ chức yêu cầu hủy phán quyết trọng tài. Ví dụ: 
Công ty TNHH Toàn Thắng, địa chỉ: số 20 Trần Hưng Đạo, phường Trần Hưng Đạo, 
quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội do ông Nguyễn Văn A, địa chỉ: số 20 Thụy Khuê, 
quận Tây Hồ, thành phố Hà Nội, Giám đốc Công ty TNHH Toàn Thắng làm đại diện 
theo pháp luật. 

(7) Ghi địa vị pháp lý của người yêu cầu hủy phán quyết trọng tài trong vụ tranh 
chấp. Ví dụ: "nguyên đơn". 

(8) (14) Ghi đầy đủ thông tin của Phán quyết trọng tài bị yêu cầu hủy. Ghi cụ thể số, 
ngày tháng năm, địa điểm ban hành Phán quyết trọng tài và họ tên, địa chỉ của Trọng tài 
viên của Hội đồng trọng tài. Ví dụ: “Phán quyết trọng tài số 18/2014/PQTT của Hội đồng 
trọng tài trọng tài vụ việc do Trọng tài viên Nguyễn Văn A, Trần Văn B và Phạm Thị C lập 
ngày 26-8-2014 tại Hà Nội giải quyết tranh chấp về hợp đồng mua bán hàng hóa quốc tế”.  

(9) (10) (15) (16) Nếu nguyên đơn, bị đơn là cá nhân, thì ghi họ tên và địa chỉ của cá 
nhân đó; nếu là cơ quan, tổ chức, thì ghi tên, địa chỉ trụ sở của cơ quan, tổ chức đó và họ tên, 
địa chỉ của cá nhân là đại diện hợp pháp của cơ quan, tổ chức đó (ghi theo đơn khởi kiện). 

(11) Ghi tóm tắt nội dung vụ việc, nội dung tranh chấp giữa các bên, nội dung phán 
quyết trọng tài. 

(12) Trong phần này ghi nhận định của Tòa án, phải phân tích những căn cứ là lý do 
để Tòa án hủy hoặc không hủy phán quyết trọng tài. Cần viện dẫn điều luật của văn bản 
quy phạm pháp luật mà Tòa án căn cứ để hủy hoặc không hủy phán quyết trọng tài. 

(13) Ghi rõ quyết định hủy hay không hủy phán quyết trọng tài của Tòa án. 
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HỘI ĐỒNG THẨM PHÁN 

TÒA ÁN NHÂN DÂN TỐI CAO 
______________________

Số: 03/2015/NQ-HĐTP 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
____________________________________________________ 

  Hà Nội, ngày 28 tháng 10 năm 2015 

NGHỊ QUYẾT 
Về quy trình lựa chọn, công bố và áp dụng án lệ 

––––––––––––––– 

HỘI ĐỒNG THẨM PHÁN TÒA ÁN NHÂN DÂN TỐI CAO 

- Căn cứ vào Luật tổ chức Tòa án nhân dân số 62/2014/QH13;

- Căn cứ vào Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật số 17/2008/QH12;

- Sau khi có ý kiến thống nhất của Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân

tối cao và Bộ trưởng Bộ Tư pháp. 

QUYẾT NGHỊ: 

Điều 1. Án lệ và giá trị pháp lý của án lệ 

Án lệ là những lập luận, phán quyết trong bản án, quyết định đã có hiệu 
lực pháp luật của Tòa án về một vụ việc cụ thể được Hội đồng Thẩm phán Toà 
án nhân dân tối cao lựa chọn và được Chánh án Toà án nhân dân tối cao công 
bố là án lệ để các Toà án nghiên cứu, áp dụng trong xét xử. 

Điều 2. Tiêu chí lựa chọn án lệ 

Án lệ được lựa chọn phải đáp ứng được các tiêu chí sau đây: 

1. Chứa đựng lập luận để làm rõ quy định của pháp luật còn có cách
hiểu khác nhau; phân tích, giải thích các vấn đề, sự kiện pháp lý và chỉ ra 
nguyên tắc, đường lối xử lý, quy phạm pháp luật cần áp dụng trong một vụ 
việc cụ thể; 

2. Có tính chuẩn mực;

3. Có giá trị hướng dẫn áp dụng thống nhất pháp luật trong xét xử, bảo
đảm những vụ việc có tình tiết, sự kiện pháp lý như nhau thì phải được giải 
quyết như nhau. 

Điều 3. Rà soát, phát hiện bản án, quyết định để đề xuất phát triển 
thành án lệ 

1. Việc rà soát, phát hiện bản án, quyết định để đề xuất phát triển thành
án lệ được thực hiện như sau: 

a) Chánh án Tòa án nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương,
Chánh án Tòa án quân sự quân khu và tương đương tổ chức tổng kết thực tiễn 
xét xử để đề xuất những vấn đề cần hướng dẫn; căn cứ vào các tiêu chí hướng 
dẫn tại Điều 2 của Nghị quyết này tổ chức rà soát, phát hiện các bản án, quyết 
định có hiệu lực pháp luật của Tòa án mình, các Tòa án thuộc phạm vi thẩm 
quyền theo lãnh thổ và đề nghị Ủy ban Thẩm phán Toà án nhân dân tỉnh, thành 
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phố trực thuộc trung ương, Uỷ ban Thẩm phán Toà án quân sự quân khu và 
tương đương xem xét, đánh giá. 

Trường hợp bản án, quyết định đã đưa ra xem xét, đánh giá có nội dung 

đáp ứng các tiêu chí hướng dẫn tại Điều 2 của Nghị quyết này thì Chánh án Toà 

án nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương, Chánh án Toà án quân sự 

quân khu và tương đương gửi báo cáo về Toà án nhân dân tối cao (thông qua 

Vụ Pháp chế và Quản lý khoa học), trong đó đánh giá thực tiễn xét xử và pháp 

luật liên quan đến đề xuất lựa chọn án lệ; nêu rõ bản án, quyết định có chứa 

đựng nội dung đề xuất lựa chọn để phát triển thành án lệ; nội dung đề xuất lựa 

chọn làm án lệ; ý kiến đánh giá của Uỷ ban Thẩm phán Toà án nhân dân tỉnh, 

thành phố trực thuộc trung ương, Uỷ ban Thẩm phán Toà án quân sự quân khu 

và tương đương (kèm theo bản án, quyết định được đề xuất);  

b) Chánh án Tòa án nhân dân cấp cao, Chánh án Tòa án quân sự trung 

ương tổ chức tổng kết thực tiễn xét xử để đề xuất những vấn đề cần hướng dẫn; 

căn cứ vào các tiêu chí hướng dẫn tại Điều 2 của Nghị quyết này tổ chức rà 

soát, phát hiện các bản án, quyết định có hiệu lực pháp luật của Toà án mình và 

đề nghị Ủy ban Thẩm phán Tòa án nhân dân cấp cao, Ủy ban Thẩm phán Tòa 

án quân sự trung ương xem xét, đánh giá. 

Trường hợp bản án, quyết định đã đưa ra xem xét, đánh giá có nội dung 

đáp ứng các tiêu chí hướng dẫn tại Điều 2 của Nghị quyết này thì Chánh án Toà 

án nhân dân cấp cao, Chánh án Toà án quân sự trung ương gửi báo cáo về Toà 

án nhân dân tối cao (thông qua Vụ Pháp chế và Quản lý khoa học), trong đó 

đánh giá thực tiễn xét xử và pháp luật liên quan đến đề xuất lựa chọn án lệ; nêu 

rõ bản án, quyết định có chứa đựng nội dung đề xuất lựa chọn phát triển thành 

án lệ; nội dung đề xuất lựa chọn làm án lệ; ý kiến đánh giá của Uỷ ban Thẩm 

phán Toà án nhân dân cấp cao, Uỷ ban Thẩm phán Toà án quân sự trung ương 

(kèm theo bản án, quyết định được đề xuất); 

c) Vụ trưởng các Vụ Giám đốc kiểm tra Toà án nhân dân tối cao căn cứ 

vào các tiêu chí hướng dẫn tại Điều 2 của Nghị quyết này tổ chức rà soát, phát 

hiện các quyết định giám đốc thẩm của Hội đồng Thẩm phán Toà án nhân dân 

tối cao và các bản án, quyết định có hiệu lực pháp luật của các Toà án khác, gửi 

báo cáo về Vụ Pháp chế và Quản lý khoa học Toà án nhân dân tối cao, trong đó 

đánh giá thực tiễn xét xử và pháp luật liên quan đến đề xuất lựa chọn án lệ; nêu 

rõ bản án, quyết định có chứa đựng nội dung đề xuất lựa chọn phát triển thành 

án lệ; nội dung đề xuất lựa chọn làm án lệ (kèm theo bản án, quyết định được 

đề xuất); 

d) Cá nhân, cơ quan, tổ chức có thể gửi đề xuất lựa chọn các bản án, 

quyết định có hiệu lực pháp luật của Toà án đáp ứng các tiêu chí hướng dẫn tại 

Điều 2 của Nghị quyết này cho Toà án nhân dân tối cao (thông qua Vụ Pháp 

chế và Quản lý khoa học) để phát triển thành án lệ. 

2. Việc tổ chức rà soát, phát hiện bản án, quyết định để đề xuất phát triển 

thành án lệ của các Toà án được tiến hành theo định kỳ 06 tháng. 
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Điều 4. Lấy ý kiến đối với bản án, quyết định được đề xuất lựa chọn, 

phát triển thành án lệ 

1. Ngay sau khi nhận được báo cáo kèm theo các bản án, quyết định 

được đề xuất lựa chọn để phát triển thành án lệ theo hướng dẫn tại khoản 1 

Điều 3 của Nghị quyết này, Vụ Pháp chế và Quản lý khoa học Toà án nhân dân 

tối cao tiến hành đăng các bản án, quyết định được đề xuất, nội dung đề xuất 

lựa chọn làm án lệ trên Tạp chí Tòa án nhân dân, Cổng thông tin điện tử Tòa án 

nhân dân tối cao để các cơ quan, tổ chức và cá nhân tham gia ý kiến trong thời 

hạn 02 tháng. Trường hợp cần thiết có thể tổ chức Hội thảo lấy ý kiến của các 

đại biểu Quốc hội, các chuyên gia, nhà khoa học, các nhà hoạt động thực tiễn, 

các cơ quan, tổ chức hữu quan. 

2. Trong thời hạn 01 tháng kể từ ngày hết thời hạn lấy ý kiến theo hướng 

dẫn tại khoản 1 Điều này, Vụ Pháp chế và Quản lý khoa học Tòa án nhân dân 

tối cao chủ trì phối hợp với các đơn vị chức năng của Toà án nhân dân tối cao 

tập hợp các ý kiến góp ý; tổ chức nghiên cứu, đánh giá những nội dung trong 

bản án, quyết định được đề xuất lựa chọn làm án lệ, các ý kiến góp ý của cơ 

quan, tổ chức, cá nhân và báo cáo Chánh án Toà án nhân dân tối cao xem xét, 

quyết định việc lấy ý kiến của Hội đồng tư vấn án lệ. 

Điều 5. Hội đồng tư vấn án lệ 

1. Hội đồng tư vấn án lệ do Chánh án Toà án nhân dân tối cao thành lập 

theo đề nghị của Vụ Pháp chế và Quản lý khoa học gồm có ít nhất 09 thành viên. 

Chủ tịch Hội đồng là Chủ tịch Hội đồng khoa học Toà án nhân dân tối cao,  

01 Phó Chủ tịch Hội đồng là Phó Chủ tịch Hội đồng khoa học Toà án nhân 

dân tối cao, 01 Thư ký Hội đồng là đại diện lãnh đạo Vụ Pháp chế và Quản lý 

khoa học Toà án nhân dân tối cao và các thành viên là đại diện Bộ Tư pháp, 

Viện kiểm sát nhân dân tối cao, Liên đoàn luật sư Việt Nam, các chuyên gia, 

nhà khoa học đầu ngành về pháp luật và đại diện các cơ quan, tổ chức hữu quan.  

Trường hợp tư vấn án lệ về hình sự thì thành phần của Hội đồng tư vấn 

án lệ phải có đại diện Bộ Công an. 

2. Hội đồng tư vấn án lệ có trách nhiệm thảo luận, cho ý kiến đối với các 

nội dung của bản án, quyết định được đề xuất lựa chọn làm án lệ.  

3. Sau khi Hội đồng tư vấn án lệ được thành lập, Vụ Pháp chế và Quản lý 

khoa học gửi hồ sơ đề nghị tư vấn án lệ tới các thành viên của Hội đồng tư vấn án lệ.  

Hồ sơ đề nghị tư vấn án lệ gồm có: Văn bản đề nghị tư vấn của Toà án 

nhân dân tối cao; Báo cáo kết quả nghiên cứu, đánh giá về các nội dung của 

bản án, quyết định được đề xuất lựa chọn làm án lệ của Vụ Pháp chế và Quản 

lý khoa học Toà án nhân dân tối cao; Bản tổng hợp ý kiến góp ý đối với các nội 

dung của bản án, quyết định được đề xuất lựa chọn làm án lệ; các bản án, quyết 

định được đề xuất phát triển thành án lệ. 

4. Trong thời hạn 15 ngày, kể từ ngày nhận được hồ sơ đề nghị tư vấn, 
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Chủ tịch Hội đồng tư vấn án lệ tổ chức phiên họp để thảo luận, cho ý kiến về 

các nội dung của bản án, quyết định được đề xuất lựa chọn làm án lệ và báo cáo 

Chánh án Toà án nhân dân tối cao kết quả phiên họp tư vấn (kèm theo hồ sơ đề 

nghị tư vấn án lệ).  

Điều 6. Thông qua án lệ 

1. Trên cơ sở Báo cáo của Hội đồng tư vấn án lệ, Chánh án Toà án nhân 

dân tối cao tổ chức phiên họp toàn thể Hội đồng Thẩm phán Toà án nhân dân tối 

cao để thảo luận và biểu quyết thông qua án lệ. 

2. Phiên họp của Hội đồng Thẩm phán Toà án nhân dân tối cao phải có ít 

nhất 2/3 tổng số thành viên tham gia; quyết định của Hội đồng Thẩm phán Toà 

án nhân dân tối cao phải được quá nửa tổng số thành viên Hội đồng Thẩm phán 

biểu quyết tán thành. 

3. Kết quả biểu quyết thông qua án lệ phải được ghi vào biên bản phiên 

họp của Hội đồng Thẩm phán và là căn cứ để Chánh án Tòa án nhân dân tối 

cao công bố án lệ. 

Điều 7. Công bố án lệ 

1. Sau khi Hội đồng Thẩm phán Toà án nhân dân tối cao thông qua án lệ, 

Chánh án Toà án nhân dân tối cao công bố án lệ. 

2. Án lệ được công bố phải bao gồm những nội dung sau: 

a) Tên của vụ việc được Toà án giải quyết;  

b) Số bản án, quyết định của Toà án có chứa đựng án lệ; 

c) Từ khoá về những vấn đề pháp lý được giải quyết trong án lệ; 

d) Các tình tiết trong vụ án và phán quyết của Toà án có liên quan đến án lệ; 

đ) Vấn đề pháp lý có giá trị hướng dẫn xét xử được giải quyết trong án lệ.  

3. Án lệ được đăng trên Tạp chí Toà án nhân dân, Cổng thông tin điện tử 

Tòa án nhân dân tối cao; được gửi cho các Toà án và được đưa vào Tuyển tập 

án lệ xuất bản theo định kỳ 12 tháng.  

Điều 8. Nguyên tắc áp dụng án lệ trong xét xử 

 1. Án lệ được nghiên cứu, áp dụng trong xét xử sau 45 ngày kể từ ngày 

công bố hoặc được ghi trong quyết định công bố án lệ của Chánh án Toà án 

nhân dân tối cao. 

 2. Khi xét xử, Thẩm phán, Hội thẩm phải nghiên cứu, áp dụng án lệ để 

giải quyết các vụ việc tương tự, bảo đảm những vụ việc có tình tiết, sự kiện 

pháp lý giống nhau phải được giải quyết như nhau. Trường hợp áp dụng án lệ 
thì số bản án, quyết định của Toà án có chứa đựng án lệ, tính chất, tình tiết vụ 

việc tương tự được nêu trong án lệ và tính chất, tình tiết vụ việc đang được giải 

quyết, vấn đề pháp lý trong án lệ phải được viện dẫn, phân tích, làm rõ trong 
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bản án, quyết định của Toà án; trường hợp không áp dụng án lệ thì phải phân 

tích, lập luận, nêu rõ lý do trong bản án, quyết định của Toà án. 

 3. Trường hợp do có sự thay đổi của Luật, Nghị quyết của Quốc hội, Pháp 

lệnh, Nghị quyết của Uỷ ban thường vụ Quốc hội, Nghị định của Chính phủ mà 

án lệ không còn phù hợp thì Thẩm phán, Hội thẩm không áp dụng án lệ. 

 4. Trường hợp do chuyển biến tình hình mà án lệ không còn phù hợp thì 

Thẩm phán, Hội thẩm không áp dụng án lệ, đồng thời phải kiến nghị ngay với 

Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao (thông qua Vụ Pháp chế và Quản 

lý khoa học) để xem xét hủy bỏ theo hướng dẫn tại các khoản 2, 3, 4 và 5 Điều 9 

Nghị quyết này. 

Điều 9. Huỷ bỏ, thay thế án lệ 

1. Trường hợp do sự thay đổi của Luật, Nghị quyết của Quốc hội, Pháp 

lệnh, Nghị quyết của Uỷ ban thường vụ Quốc hội, Nghị định của Chính phủ mà 

án lệ không còn phù hợp thì án lệ đương nhiên bị hủy bỏ. 

2. Trường hợp do chuyển biến tình hình mà án lệ không còn phù hợp 

nhưng chưa có quy định mới của pháp luật thì Hội đồng Thẩm phán Toà án 

nhân dân tối cao có trách nhiệm xem xét huỷ bỏ án lệ. 

Những người có thẩm quyền rà soát, phát hiện bản án, quyết định để đề 

xuất phát triển thành án lệ hướng dẫn tại khoản 1 Điều 3 Nghị quyết này có 

quyền kiến nghị với Hội đồng Thẩm phán Toà án nhân dân tối cao (thông qua 

Vụ Pháp chế và Quản lý khoa học) xem xét huỷ bỏ, thay thế án lệ. 

3. Trường hợp Hội đồng xét xử không áp dụng án lệ và có phân tích, lập 

luận nêu rõ lý do trong bản án, quyết định thì ngay sau khi tuyên án phải gửi 

kiến nghị thay thế án lệ về Tòa án nhân dân tối cao (thông qua Vụ Pháp chế và 

Quản lý khoa học) kèm theo bản án, quyết định đó. 

4. Ngay sau khi nhận được kiến nghị xem xét huỷ bỏ, thay thế án lệ theo 

hướng dẫn tại khoản 2 và khoản 3 Điều này, Vụ Pháp chế và Quản lý khoa học 

nghiên cứu, báo cáo Chánh án Toà án nhân dân tối cao để tổ chức phiên họp 

toàn thể Hội đồng Thẩm phán Toà án nhân dân tối cao xem xét việc huỷ bỏ, 

thay thế án lệ. 

5. Hội đồng Thẩm phán Toà án nhân dân tối cao họp biểu quyết thông 

qua việc huỷ bỏ, thay thế án lệ đối với trường hợp nêu tại khoản 2 và khoản 3 

Điều này theo nguyên tắc hướng dẫn tại khoản 2 Điều 6 của Nghị quyết này. 

Trên cơ sở kết quả biểu quyết của Hội đồng Thẩm phán Toà án nhân dân 

tối cao, Chánh án Toà án nhân dân tối cao công bố việc huỷ bỏ, thay thế án lệ, 

trong đó xác định rõ thời điểm án lệ bị hủy bỏ, thay thế. 

Quyết định huỷ bỏ hoặc thay thế án lệ phải được đăng trên Tạp chí Toà 

án nhân dân, Cổng thông tin điện tử của Toà án nhân dân tối cao và gửi đến các 

Toà án.  
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Điều 10. Hiệu lực thi hành  

1. Nghị quyết này đã được Hội đồng Thẩm phán Toà án nhân dân tối cao 

thông qua ngày 19 tháng 10 năm 2015 và có hiệu lực thi hành kể từ ngày 16 

tháng 12 năm 2015.   

2. Trong quá trình thực hiện nếu có vướng mắc cần phải giải thích hoặc 

hướng dẫn bổ sung thì đề nghị phản ánh cho Toà án nhân dân tối cao để có sự 

giải thích hoặc hướng dẫn bổ sung kịp thời. 

 

Nơi nhận: 
- Uỷ ban thường vụ Quốc hội; 

- Uỷ ban pháp luật của Quốc hội; 

- Uỷ ban tư pháp của Quốc hội; 

- Văn phòng Trung ương Đảng; 

- Văn phòng Chủ tịch nước; 

- Văn phòng Chính phủ 02 bản (để đăng Công báo); 

- Viện kiểm sát nhân dân tối cao; 

- Bộ Tư pháp; 

- Bộ Công an; 

- Các TAND và TAQS các cấp; 

- Các Thẩm phán và các đơn vị TANDTC; 

- Lưu: VT (TANDTC, Vụ PC&QLKH). 

TM. HỘI ĐỒNG THẨM PHÁN  

CHÁNH ÁN 

 
 

 

 

 
   Trương Hoà Bình 

 để giám sát 

 để báo cáo 

để thực hiện  

 để phối hợp 
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Mẫu Biên bản phiên họp lựa chọn, thông qua án lệ  

(ban hành kèm theo Nghị quyết số 03/2015/NQ-HĐTP ngày 28 tháng 10 năm 2015  

của Hội đồng Thẩm phán Toà án nhân dân tối cao) 
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

 

HỘI ĐỒNG THẨM PHÁN 

TÒA ÁN NHÂN DÂN TỐI CAO 
–––––––––––––––––––––– 

  

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

 Hà Nội, ngày       tháng     năm 201... 

  

BIÊN BẢN PHIÊN HỌP 
Lựa chọn, thông qua án lệ 

––––––––––––––– 
 

 - Căn cứ Điều 22 Luật tổ chức Toà án nhân dân năm 2014; 

 - Căn cứ Nghị quyết số 03/2015/NQ-HĐTP ngày 28 tháng 10 năm 2015 

của Hội đồng Thẩm phán Toà án nhân dân tối cao về quy trình lựa chọn, công 

bố và áp dụng án lệ; 

 Ngày... tháng... năm...(1), Hội đồng Thẩm phán Toà án nhân dân tối cao  

tổ chức phiên họp để lựa chọn, thông qua án lệ. 

 I. Thành phần tham gia phiên họp: 

 - Tham gia phiên họp có ...(2) thành viên Hội đồng Thẩm phán Toà án 

nhân dân tối cao. 

 - Chủ trì: Đồng chí....................................................................................... 

 - Người ghi biên bản:................................................................................... 

 II. Nội dung phiên họp:(3) 

 ..................................................................................................................... 

 ..................................................................................................................... 

 ..................................................................................................................... 

 III. Kết quả biểu quyết thông qua án lệ:(4) 

 Sau khi thảo luận, Hội đồng Thẩm phán đã tiến hành biểu quyết; kết quả 

như sau: 

 - Số thành viên đồng ý thông qua án lệ:............................................... 

 - Số thành viên không đồng ý thông qua án lệ:.................................... 

 - Ý kiến khác:............................................................................................... 

 Phiên họp kết thúc lúc.... giờ... ngày... tháng... năm... 
 

CHỦ TRÌ 
 
 

NGƯỜI GHI BIÊN BẢN 

 

                                           
(1) Ghi ngày, tháng, năm Hội đồng Thẩm phán tổ chức phiên họp. 
(2) Ghi số thành viên Hội đồng Thẩm phán Toà án nhân dân tối cao tham gia phiên họp. 
(3) Ghi nội dung phát biểu, thảo luận tại phiên họp.  
(4) Kết quả biểu quyết thông qua đối với từng án lệ. 
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Mẫu Quyết định về việc công bố án lệ  

(ban hành kèm theo Nghị quyết số 03/2015/NQ-HĐTP ngày 28 tháng 10 năm 2015  

của Hội đồng Thẩm phán Toà án nhân dân tối cao) 
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

 

TÒA ÁN NHÂN DÂN TỐI CAO 
–––––––––––––––––––––– 

Số:        /QĐ-CA 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

 Hà Nội, ngày       tháng     năm 201... 
  

 

QUYẾT ĐỊNH 
Về việc công bố án lệ 

––––––––––––––– 
 

CHÁNH ÁN TOÀ ÁN NHÂN DÂN TỐI CAO 
 

 - Căn cứ Điều 27 Luật tổ chức Toà án nhân dân năm 2014; 

 - Căn cứ Nghị quyết số 03/2015/NQ-HĐTP ngày 28 tháng 10 năm 2015 

của Hội đồng Thẩm phán Toà án nhân dân tối cao về quy trình lựa chọn, công 

bố và áp dụng án lệ; 

 - Căn cứ kết quả lựa chọn và biểu quyết thông qua án lệ của Hội đồng Thẩm 

phán Toà án nhân dân tối cao tại Biên bản phiên họp ngày... tháng... năm...., 

QUYẾT ĐỊNH: 
 

Điều 1. Công bố...(1) án lệ đã được Hội đồng Thẩm phán Toà án nhân 

dân tối cao thông qua (có án lệ kèm theo). 

Điều 2. Các Tòa án nhân dân và Toà án quân sự có trách nhiệm nghiên 

cứu, áp dụng các án lệ trong xét xử kể từ ngày ...................(6). 

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. 
 

Nơi nhận: 
- Uỷ ban thường vụ Quốc hội (để b/c); 

- Uỷ ban tư pháp của Quốc hội; 

- Ban Nội chính Trung ương; 

- Ban Chỉ đạo CCTPTW; 

- Văn phòng Chủ tịch nước; 

- Viện kiểm sát nhân dân tối cao; 

- Bộ Tư pháp; 

- Bộ Công an; 

- Các TAND và TAQS; 

- Các Thẩm phán và các đơn vị TANDTC; 

- Tạp chí TAND (để đăng); 

- Lưu: VT (TANDTC, Vụ PC&QLKH). 

CHÁNH ÁN 
 

 

 

 

 
   

 

                                           
(1) Ghi số lượng án lệ được thông qua. 
(6) Được tính theo hướng dẫn tại khoản 1 Điều 8 Nghị quyết. 
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Mẫu Quyết định về việc huỷ bỏ án lệ  

(Ban hành kèm theo Nghị quyết số 03/2015/NQ-HĐTP ngày 28 tháng 10 năm 2015  

của Hội đồng Thẩm phán Toà án nhân dân tối cao) 
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

 
 

TÒA ÁN NHÂN DÂN TỐI CAO 
–––––––––––––––––––––– 

Số:        /QĐ-CA 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

 Hà Nội, ngày       tháng     năm 201... 
  

 

QUYẾT ĐỊNH 
Về việc huỷ bỏ án lệ 

––––––––––––––– 
 

CHÁNH ÁN TOÀ ÁN NHÂN DÂN TỐI CAO 
 

- Căn cứ Điều 27 Luật tổ chức Tòa án nhân dân số 62/2014/QH13; 

 - Căn cứ Nghị quyết số 03/2015/NQ-HĐTP ngày 28 tháng 10 năm 2015 

của Hội đồng Thẩm phán Toà án nhân dân tối cao về quy trình lựa chọn, công 

bố và áp dụng án lệ; 

 - Căn cứ kết quả thảo luận và biểu quyết thông qua việc huỷ bỏ án lệ của 

Hội đồng Thẩm phán Toà án nhân dân tối cao tại Biên bản phiên họp ngày ... 

tháng ... năm ... , 

QUYẾT ĐỊNH: 
 

Điều 1. Huỷ bỏ án lệ sau đây:(1) 

.....................................................................................................................

 ..................................................................................................................... 

    ..................................................................................................................... 

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. 

 

Nơi nhận: 
- Uỷ ban thường vụ Quốc hội (để b/c); 

- Uỷ ban tư pháp của Quốc hội; 

- Ban Nội chính Trung ương; 

- Ban Chỉ đạo CCTPTW; 

- Văn phòng Chủ tịch nước; 

- Viện kiểm sát nhân dân tối cao; 

- Bộ Tư pháp; 

- Bộ Công an; 

- Các TAND và TAQS; 

- Các Thẩm phán và các đơn vị TANDTC; 

- Tạp chí TAND (để đăng); 

- Lưu: VT (TANDTC, Vụ PC&QLKH). 

CHÁNH ÁN 
 

 

 

 

 
   

 

                                           
(1) Ghi nội dung của án lệ theo hướng dẫn tại khoản 2 Điều 7 Nghị quyết. 
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QU6CHQI 

Ngbi quy�t s6: 103/2015/QH13 

CQNG HOA XA HQI CHiJ NGHiA VItT NAM 
Bqc lip - T\I' do - Bfnh pbuc 

NGHJQUYET 
VE Vl¥C THI HANH BQ LU!T T6 TVNG DAN--SV' 

QU6CB(>I 

Nlf OC CQNG HOA XA H(>I cm) NGHiA VJ:E:T NAM 

Can cu Hiin phap nuac C9ng hoa xa h9i chu nghza Viit Nam; 

QUYETNGHJ: 

Bi�u 1 

KS tu ngay B(> lu�t t6 t\lllg da.n sv s6 92/2015/QH13 c6 hi�u Ive thi hanh 
(ngay 01 thang 7 nam 2016): 

1. DBi v6i nhfrng V\1 vi�c dan S\f, hon nhan va gia dinh, kinh doanh,
thuong m�, lao d9ng da duc;rc Toa an thµ ly truoc ngay 01 thang 7 nam 2016, 
nhung k� tu ngay O 1 thang 7 nam 2016 mm giai quy.St theo thu tl,lc so thfun 
thi ap d\lflg cac quy dinh cua B9 lu�t nay d� giai quy�t; 

2. DBi voi nhiing V\l vi� clan S\l', hon nhan va gia dinh, kinh doanh, thucmg
m�, lao d9ng da dugc Toa an giai quy�t theo thu tt;c so thfun truoc ngay O 1 
thang 7 nam 2016, nhung kS tu ngay 01 thang 7 nam 2016 m6i giai quySt theo 
thu t\lC phuc thfun thi ap dl)Ilg cac quy dinh cua BQ l�t nay dB giai quySt; 

3. Df>i voi nhiing ban an, quySt djnh dan S\I, hon nhan va gia dinh, kinh
doanh, thuong m�i, lao d9ng da c6 hi�u lvc phap lu�t ma bi khang nghi theo 
thu t\lC giam d6c thfun, tai thfun tru6c ngay 0 1 thang 7 nam 2016 nhung kB tu 
ngay 0 1 thang 7 nam 2016 m6i giai quy�t theo thu tl,lc giam d3c th§m, tai 
thfun thi ap d\Ulg cac quy dinh cua BQ lu�t nay dS giai quySt; 

4. D6i v6i nhfing ban an, quySt dinh dan S\f, hon nhan va gia dinh, kinh
doanh, thuong m�i, lao dQng da c6 hi�u Ive phap iu�t truoc ngay 0 1 thang 7 
nam 2016 ma kS tir ngay 01 thang 7 nam 2016 ngubi c6 thfun quyBn khang 
nghi m6i khang nghi giam df>c thfun, tai thfun, thi can cu d� thvc hi�n vi�c 
khang nghi theo thu tl,lc giam d6c thfun, tai thfun va vi�c giai quy�t theo thu 
tl,lc giam d6c thfun, tai thfun dugc thgc hi�n theo quy dinh cua BQ lu�t nay; 
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HỘI ĐỒNG THẨM PHÁN 

TÒA ÁN NHÂN DÂN TỐI CAO 

-------- 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  

--------------- 

Số: 02/2016/NQ-HĐTP Hà Nội, ngày 30 tháng 6 năm 2016 

NGHỊ QUYẾT 

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 

HỘI ĐỒNG THẨM PHÁN TÒA ÁN NHÂN DÂN TỐI CAO 

Căn cứ Luật tổ chức Tòa án nhân dân số 62/2014/QH13 ngày 24 tháng 11 năm 2014; 

Căn cứ Bộ luật tố tụng dân sự số 92/2015/QH13 ngày 25 tháng 11 năm 2015; 

Căn cứ Luật tố tụng hành chính số 93/2015/QH13 ngày 25 tháng 11 năm 2015; 

Để áp dụng đúng và thống nhất một số quy định của Nghị quyết số 103/2015/QH13 ngày 25 

tháng 11 năm 2015, Nghị quyết số 104/2015/QH13 ngày 25 tháng 11 năm 2015; 

Sau khi có ý kiến thống nhất của Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao và Bộ trưởng 

Bộ Tư pháp. 

QUYẾT NGHỊ: 

Điều 1. Áp dụng pháp luật tố tụng dân sự và tố tụng hành chính để giải quyết vụ việc 

dân sự, hôn nhân và gia đình, kinh doanh, thương mại, lao động, vụ án hành chính 

1. Kể từ ngày Bộ luật tố tụng dân sự số 92/2015/QH13 có hiệu lực thi hành (ngày 01-7-

2016), Tòa án áp dụng quy định tại các Khoản 1, 2 và 3 Điều 1 Nghị quyết số 

103/2015/QH13 để giải quyết theo thủ tục sơ thẩm, phúc thẩm, giám đốc thẩm, tái thẩm 

những vụ việc dân sự, hôn nhân và gia đình, kinh doanh, thương mại, lao động, trừ các 

trường hợp quy định tại Khoản 1 Điều 517 Bộ luật tố tụng dân sự số 92/2015/QH13 thì được 

áp dụng từ ngày 01-01-2017. 

2. Kể từ ngày Luật tố tụng hành chính số 93/2015/QH13 có hiệu lực thi hành (ngày 01-7-

2016), Tòa án áp dụng quy định tại các Khoản 1, 2 và 3 Điều 1 Nghị quyết số 

104/2015/QH13 để giải quyết theo thủ tục sơ thẩm, phúc thẩm, giám đốc thẩm, tái thẩm 

những vụ án hành chính, trừ các trường hợp quy định tại Khoản 1 Điều 371 Luật tố tụng 

hành chính số 93/2015/QH13 thì được áp dụng từ ngày 01-01-2017. 

Điều 2. Áp dụng pháp luật tố tụng dân sự và tố tụng hành chính để kháng nghị theo 

thủ tục giám đốc thẩm, tái thẩm và xét xử giám đốc thẩm, tái thẩm đối với bản án, 

quyết định dân sự, hôn nhân và gia đình, kinh doanh, thương mại, lao động, hành 

chính của Tòa án đã có hiệu lực pháp luật trước ngày 01-7-2016 

1. Kể từ ngày 01-7-2016, thẩm quyền và trình tự, thủ tục kháng nghị giám đốc thẩm, tái

thẩm đối với bản án, quyết định của Tòa án đã có hiệu lực pháp luật trước ngày 01-7-2016
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được thực hiện theo quy định của Bộ luật tố tụng dân sự số 92/2015/QH13 và Luật tố tụng 

hành chính số 93/2015/QH13. 

2. Đối với những bản án, quyết định dân sự, hôn nhân và gia đình, kinh doanh, thương mại, 

lao động của Tòa án đã có hiệu lực pháp luật trước ngày 01-7-2016 mà kể từ ngày 01-7-2016 

người có thẩm quyền kháng nghị mới kháng nghị giám đốc thẩm, tái thẩm thì căn cứ để thực 

hiện việc kháng nghị theo thủ tục giám đốc thẩm, tái thẩm được thực hiện theo quy định tại 

Điều 326 và Điều 352 Bộ luật tố tụng dân sự số 92/2015/QH13. Khi xem xét việc kháng 

nghị theo thủ tục giám đốc thẩm và xét xử theo thủ tục giám đốc thẩm thì việc xác định thế 

nào là “có vi phạm nghiêm trọng thủ tục tố tụng” và “có sai lầm trong việc áp dụng pháp 

luật” quy định tại Điểm b và Điểm c Khoản 1 Điều 326 Bộ luật tố tụng dân sự số 

92/2015/QH13 phải căn cứ vào các quy định của pháp luật tố tụng và pháp luật nội dung 

được áp dụng tại thời Điểm ra bản án, quyết định bị đề nghị kháng nghị, bị kháng nghị. 

Ví dụ: 

Bộ luật tố tụng dân sự số 24/2004/QH11 đã được sửa đổi, bổ sung theo Luật số 

65/2011/QH12 không quy định về việc Thẩm phán phải tổ chức phiên họp kiểm tra việc giao 

nộp, tiếp cận, công khai chứng cứ (chỉ quy định về phiên hòa giải). Bộ luật tố tụng dân sự số 

92/2015/QH13 quy định khi giải quyết vụ án dân sự, Tòa án phải tổ chức phiên họp kiểm tra 

việc giao nộp, tiếp cận, công khai chứng cứ và hòa giải (Điều 210). 

Năm 2015, Tòa án thụ lý vụ án tranh chấp hợp đồng dân sự. Trong quá trình giải quyết, Tòa 

án không tổ chức phiên họp kiểm tra việc giao nộp, tiếp cận, công khai chứng cứ và đã tiến 

hành xét xử sơ thẩm sau khi tổ chức hòa giải không thành. Sau khi xét xử sơ thẩm, bản án 

không bị kháng cáo, kháng nghị theo thủ tục phúc thẩm nên đã có hiệu lực pháp luật trước 

ngày 01-7-2016. Đối với trường hợp này, việc Tòa án không tổ chức phiên họp kiểm tra việc 

giao nộp, tiếp cận, công khai chứng cứ như quy định tại Điều 210 Bộ luật tố tụng dân sự số 

92/2015/QH13 không bị coi là “có vi phạm nghiêm trọng thủ tục tố tụng” để xem xét, kháng 

nghị theo thủ tục giám đốc thẩm. Việc xác định quá trình giải quyết vụ án có vi phạm 

nghiêm trọng thủ tục tố tụng hay không phải căn cứ vào quy định của Bộ luật tố tụng dân sự 

số 24/2004/QH11 đã được sửa đổi, bổ sung theo Luật số 65/2011/QH12. 

3. Đối với những bản án, quyết định hành chính của Tòa án đã có hiệu lực pháp luật trước 

ngày 01-7-2016 mà kể từ ngày 01-7-2016 người có thẩm quyền kháng nghị mới kháng nghị 

giám đốc thẩm, tái thẩm thì căn cứ để thực hiện việc kháng nghị theo thủ tục giám đốc thẩm, 

tái thẩm được thực hiện theo quy định tại Điều 255 và Điều 281 Luật tố tụng hành chính số 

93/2015/QH13. Khi xem xét việc kháng nghị theo thủ tục giám đốc thẩm và xét xử theo thủ 

tục giám đốc thẩm thì việc xác định thế nào là “có vi phạm nghiêm trọng thủ tục tố tụng” và 

“có sai lầm trong việc áp dụng pháp luật” quy định tại Điểm b và Điểm c Khoản 1 Điều 255 

Luật tố tụng hành chính số 93/2015/QH13 phải căn cứ vào các quy định của pháp luật tố 

tụng và pháp luật nội dung được áp dụng tại thời Điểm ra bản án, quyết định bị đề nghị 

kháng nghị, bị kháng nghị. 

Ví dụ: 

Theo quy định tại Khoản 1 Điều 29 Luật tố tụng hành chính số 64/2010/QH12 thì Tòa án 

nhân dân huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh có thẩm quyền giải quyết những khiếu 

kiện quyết định hành chính, hành vi hành chính của cơ quan nhà nước từ cấp huyện trở 
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xuống trên cùng phạm vi địa giới hành chính với Tòa án hoặc của người có thẩm quyền 

trong cơ quan nhà nước đó. Luật tố tụng hành chính số 93/2015/QH13 quy định Tòa án 

nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương có thẩm quyền giải quyết những khiếu kiện 

quyết định hành chính, hành vi hành chính của Ủy ban nhân dân cấp huyện, Chủ tịch Ủy 

ban nhân dân cấp huyện trên cùng phạm vi địa giới hành chính với Tòa án (Khoản 4 Điều 

32 Luật tố tụng hành chính số 93/2015/QH13). 

Ngày 01-6-2015, Tòa án nhân dân huyện A ra bản án giải quyết vụ án hành chính về việc 

ông B khiếu kiện quyết định hành chính của Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện A. Bản án 

hành chính sơ thẩm đã có hiệu lực pháp luật. 

Kể từ ngày 01-7-2016, Tòa án có thẩm quyền xem xét Bản án trên theo thủ tục giám đốc 

thẩm không được căn cứ vào quy định tại Khoản 4 Điều 32 Luật tố tụng hành chính số 

93/2015/QH13 để cho rằng Tòa án nhân dân huyện A đã vi phạm nghiêm trọng thủ tục tố 

tụng theo quy định tại Điểm b Khoản 1 Điều 255 Luật tố tụng hành chính số 93/2015/QH13. 

Trong trường hợp này, Tòa án phải căn cứ vào các quy định của Luật tố tụng hành chính số 

64/2010/QH12 để xem xét việc xác định thẩm quyền giải quyết vụ án hành chính. 

4. Kể từ ngày 01-7-2016, thời hạn kháng nghị theo thủ tục giám đốc thẩm, tái thẩm được 

thực hiện theo quy định của Bộ luật tố tụng dân sự số 92/2015/QH13 và Luật tố tụng hành 

chính số 93/2015/QH13, trừ trường hợp quy định tại Khoản 5 Điều này. 

5. Đối với trường hợp quy định tại Khoản 2 Điều 215 Luật tố tụng hành chính số 

64/2010/QH12 mà chưa bị kháng nghị theo thủ tục giám đốc thẩm thì thời hạn kháng nghị 

theo thủ tục giám đốc thẩm là 03 năm, kể từ ngày Luật tố tụng hành chính số 93/2015/QH13 

có hiệu lực thi hành. 

Điều 3. Áp dụng pháp luật về án phí để giải quyết vụ án dân sự, hôn nhân và gia đình, 

kinh doanh, thương mại, lao động, vụ án hành chính theo thủ tục rút gọn 

Khi giải quyết vụ án dân sự, hôn nhân và gia đình, kinh doanh, thương mại, lao động, hành 

chính theo thủ tục rút gọn, Tòa án áp dụng mức tạm ứng án phí, án phí bằng 50% mức tạm 

ứng án phí, án phí áp dụng đối với vụ án giải quyết theo thủ tục thông thường cho đến khi có 

quy định mới của cơ quan nhà nước có thẩm quyền về mức tạm ứng án phí, án phí áp dụng 

đối với vụ án dân sự, hôn nhân và gia đình, kinh doanh, thương mại, lao động, hành chính 

giải quyết theo thủ tục rút gọn. 

Điều 4. Áp dụng pháp luật về thời hiệu khởi kiện, thời hiệu yêu cầu để giải quyết vụ 

việc dân sự, hôn nhân và gia đình, kinh doanh, thương mại, lao động, vụ án hành chính 

Khi thụ lý, giải quyết vụ việc dân sự, hôn nhân và gia đình, kinh doanh, thương mại, lao 

động, vụ án hành chính thì cần lưu ý như sau: 

1. Thời Điểm phát sinh tranh chấp, yêu cầu về dân sự, hôn nhân và gia đình, kinh doanh, 

thương mại, lao động quy định tại Điều 2 Nghị quyết số 103/2015/QH13 là ngày khởi kiện, 

ngày yêu cầu. Việc xác định ngày khởi kiện, ngày yêu cầu được thực hiện theo quy định tại 

Khoản 2, 3 và 4 Điều 190 Bộ luật tố tụng dân sự số 92/2015/QH13. 

2. Thời Điểm phát sinh vụ án hành chính quy định tại Điều 2 Nghị quyết số 104/2015/QH13 

là ngày khởi kiện. Việc xác định ngày khởi kiện được thực hiện theo quy định tại Điều 120 

Luật tố tụng hành chính số 93/2015/QH13. 
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3. Quy định về thời hiệu khởi kiện, thời hiệu yêu cầu tại Điều 159 và Điểm h Khoản 1 Điều 

192 Bộ luật tố tụng dân sự số 24/2004/QH11 đã được sửa đổi, bổ sung theo Luật số 

65/2011/QH12 được áp dụng đến hết ngày 31-12-2016 để thụ lý, giải quyết vụ việc dân sự, 

hôn nhân và gia đình, kinh doanh, thương mại, lao động. 

4.Từ ngày 01-01-2017, Tòa án áp dụng quy định của Bộ luật tố tụng dân sự số 

92/2015/QH13, Bộ luật dân sự số 91/2015/QH13 và luật khác có liên quan về thời hiệu khởi 

kiện, thời hiệu yêu cầu để thụ lý, giải quyết vụ việc dân sự, hôn nhân và gia đình, kinh 

doanh, thương mại, lao động. 

Điều 5. Áp dụng pháp luật về thẩm quyền giải quyết vụ việc hôn nhân và gia đình 

1. Vụ việc hôn nhân và gia đình đã được Tòa án thụ lý trước ngày 01-7-2016 và Thẩm phán, 

Tòa chuyên trách đang giải quyết thì Thẩm phán, Tòa chuyên trách tiếp tục giải quyết mà 

không chuyển cho Tòa gia đình và người chưa thành niên. 

2. Vụ việc hôn nhân và gia đình được Tòa án thụ lý kể từ ngày 01-7-2016 mà ở Tòa án đó đã 

tổ chức Tòa gia đình và người chưa thành niên thì Tòa gia đình và người chưa thành niên có 

thẩm quyền giải quyết; đối với Tòa án chưa tổ chức Tòa gia đình và người chưa thành niên 

thì Chánh án Tòa án có trách nhiệm phân công Thẩm phán chuyên trách giải quyết. 

Điều 6. Hiệu lực thi hành 

Nghị quyết này đã được Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao thông qua ngày 16 

tháng 6 năm 2016 và có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 8 năm 2016. 

  

  

 

TM. HỘI ĐỒNG THẨM PHÁN 

CHÁNH ÁN 

 

 

 

 

Nguyễn Hòa Bình 
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HỘI ĐỒNG THẨM PHÁN  

TÒA ÁN NHÂN DÂN TỐI CAO 
–––––––––––––––––––––––

Số: 03/2016/NQ-HĐTP 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

Hà Nội, ngày 26 tháng 8 năm 2016 

NGHỊ QUYẾT 

Hướng dẫn thi hành một số quy định của Luật phá sản 
–––––––––––––––––– 

HỘI ĐỒNG THẨM PHÁN TÒA ÁN NHÂN DÂN TỐI CAO 

Căn cứ Luật tổ chức Tòa án nhân dân số 62/2014/QH13 ngày 24 tháng 11 năm 

2014; 

Để áp dụng đúng và thống nhất một số quy định của Luật phá sản số 

51/2014/QH13 ngày 19 tháng 6 năm 2014; 

Sau khi có ý kiến thống nhất của Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao và Bộ 

trưởng Bộ Tư pháp. 

QUYẾT NGHỊ: 

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh 

Nghị quyết này hướng dẫn thi hành một số quy định tại Điều 8, khoản 14 Điều 9, 

Điều 70 và Điều 104 của Luật phá sản. 

Điều 2. Về tài sản ở nước ngoài, người tham gia thủ tục phá sản ở nước 

ngoài quy định tại điểm a khoản 1 Điều 8 của Luật phá sản 

1. Tài sản ở nước ngoài là tài sản được xác định theo quy định của Bộ luật dân sự

ở ngoài lãnh thổ của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam vào thời điểm Tòa án 

thụ lý đơn yêu cầu mở thủ tục phá sản. 

2. Người tham gia thủ tục phá sản ở nước ngoài gồm:

a) Cá nhân không có mặt tại Việt Nam vào thời điểm Tòa án thụ lý đơn yêu cầu mở

thủ tục phá sản; 

b) Pháp nhân không có trụ sở, chi nhánh, văn phòng đại diện hoặc không có

người đại diện theo quy định của pháp luật tại Việt Nam vào thời điểm Tòa án thụ lý 

đơn yêu cầu mở thủ tục phá sản. 

Điều 3. Về vụ việc phá sản có tính chất phức tạp theo quy định tại điểm d 

khoản 1 Điều 8 của Luật phá sản và thẩm quyền giải quyết 

1. Vụ việc phá sản có tính chất phức tạp là vụ việc không thuộc một trong các

trường hợp quy định tại các điểm a, b, c khoản 1 Điều 8 của Luật phá sản và doanh 

nghiệp, hợp tác xã bị yêu cầu mở thủ tục phá sản thuộc một trong các trường hợp sau 

đây: 

a) Có từ trên 300 (ba trăm) lao động trở lên hoặc có vốn điều lệ từ trên

100.000.000.000 (một trăm tỷ đồng) trở lên; 

b) Là tổ chức tín dụng; doanh nghiệp, hợp tác xã cung ứng các sản phẩm, dịch vụ

công ích; doanh nghiệp quốc phòng, an ninh theo quy định của pháp luật; 
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c) Là tập đoàn kinh tế, tổng công ty Nhà nước; doanh nghiệp có vốn đầu tư nước 

ngoài; 

d) Có khoản nợ được Nhà nước bảo đảm hoặc có liên quan đến việc thực hiện 

các điều ước quốc tế mà Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thành viên, văn bản 

thỏa thuận về đầu tư với cơ quan, tổ chức nước ngoài; 

đ) Có giao dịch bị yêu cầu tuyên bố là vô hiệu theo quy định tại Điều 59 của Luật 

phá sản. 

2. Tòa án nhân dân cấp tỉnh tự mình hoặc theo đề nghị của Tòa án nhân dân cấp 

huyện lấy lên để giải quyết phá sản đối với vụ việc thuộc một trong các trường hợp 

được hướng dẫn tại khoản 1 Điều này. 

3. Tòa án nhân dân cấp huyện sau khi nhận đơn yêu cầu mở thủ tục phá sản thuộc 

một trong các trường hợp được hướng dẫn tại khoản 1 Điều này thì căn cứ vào điểm c 

khoản 1 Điều 32 của Luật phá sản làm văn bản đề nghị gửi kèm đơn yêu cầu mở thủ 

tục phá sản, tài liệu, chứng cứ cho Tòa án nhân dân cấp tỉnh có thẩm quyền xem xét 

thụ lý, giải quyết; đồng thời, thông báo bằng văn bản cho người nộp đơn yêu cầu mở 

thủ tục phá sản và Viện kiểm sát nhân dân cùng cấp. 

4. Trường hợp Tòa án nhân dân cấp huyện đã thụ lý đơn yêu cầu mở thủ tục phá 

sản đúng thẩm quyền nhưng trong quá trình giải quyết phá sản có sự thay đổi nơi cư 

trú, địa chỉ của người tham gia thủ tục phá sản hoặc xuất hiện tình tiết mới làm cho vụ 

việc phá sản thuộc một trong các trường hợp quy định tại khoản 1 Điều 8 của Luật phá 

sản và hướng dẫn tại khoản 1 Điều này thì Tòa án nhân dân cấp huyện vẫn tiếp tục giải 

quyết. 

Điều 4. Về tham khảo quyết định giải quyết phá sản trước đó trong vụ việc 

phá sản tương tự quy định tại khoản 14 Điều 9 của Luật phá sản 

1. Khi giải quyết vụ việc phá sản, Thẩm phán phải nghiên cứu, áp dụng án lệ đã 

được Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao công nhận theo hướng dẫn tại Nghị 

quyết số 03/2015/NQ-HĐTP ngày 28-10-2015 của Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân 

dân tối cao về quy trình lựa chọn, công bố và áp dụng án lệ đối với vụ việc phá sản 

tương tự. 

2. Thẩm phán có thể tham khảo quyết định giải quyết vụ việc phá sản của Tòa án 

đã có hiệu lực pháp luật, có tính chất tương tự với vụ việc phá sản đang giải quyết để 

bảo đảm áp dụng thống nhất pháp luật trong giải quyết phá sản. 

Điều 5. Về biện pháp khẩn cấp tạm thời quy định tại Điều 70 của Luật phá 

sản 

1. Trong quá trình giải quyết yêu cầu mở thủ tục phá sản, người có quyền, nghĩa 

vụ nộp đơn theo quy định tại Điều 5 của Luật phá sản, Quản tài viên, doanh nghiệp 

quản lý, thanh lý tài sản có quyền yêu cầu Tòa án nhân dân có thẩm quyền giải quyết 

phá sản ra quyết định áp dụng một hoặc một số biện pháp khẩn cấp tạm thời quy định 

tại khoản 1 Điều 70 của Luật phá sản để bảo toàn tài sản của doanh nghiệp, hợp tác xã 

mất khả năng thanh toán; bảo đảm quyền, lợi ích hợp pháp của người lao động; bảo 

đảm cho việc giải quyết vụ việc phá sản. 
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Trường hợp do tình thế khẩn cấp, để ngăn chặn hậu quả nghiêm trọng có thể xảy 

ra thì việc áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời có thể tiến hành đồng thời với việc 

nộp đơn yêu cầu mở thủ tục phá sản. 

2. Các biện pháp khẩn cấp tạm thời được áp dụng như sau: 

a) Quyết định cho bán hàng hóa dễ bị hư hỏng, hàng hóa sắp hết thời hạn sử 

dụng, hàng hóa không bán đúng thời điểm sẽ khó có khả năng tiêu thụ khi hàng hóa là 

thực phẩm tươi sống, dễ bị phân hủy, khó bảo quản; hàng hóa dễ cháy, nổ (xăng, dầu, 

khí hóa lỏng và các chất dễ cháy, nổ khác); thuốc chữa bệnh, thuốc thú y, thuốc bảo vệ 

thực vật mà hạn sử dụng còn dưới 60 ngày; thực phẩm đã qua chế biến và các loại 

hàng hóa khác mà hạn sử dụng còn dưới 30 ngày; hàng hóa có tính chất thời vụ (hàng 

tiêu dùng theo mùa, phục vụ lễ, tết), hàng điện tử cao cấp (các loại máy tính, điện thoại 

thông minh) và các loại hàng hóa, vật phẩm khác nếu không xử lý ngay sẽ bị hư hỏng, 

không bán được hoặc hết thời hạn sử dụng; 

b) Quyết định cho thu hoạch, cho bán hoa màu hoặc sản phẩm, hàng hóa khác khi 

hoa màu ở thời kỳ thu hoạch; sản phẩm, hàng hóa khác không thể bảo quản được lâu dài; 

c) Kê biên tài sản của doanh nghiệp, hợp tác xã khi có căn cứ cho thấy có hành vi 

tẩu tán, hủy hoại tài sản hoặc tài sản có khả năng bị mất mát hoặc mất giá trị. Trường 

hợp tài sản bị kê biên cần được giữ nguyên trạng, đầy đủ, bí mật thì biện pháp kê biên 

phải được tiến hành đồng thời với niêm phong. 

Việc kê biên, niêm phong tài sản phải được lập biên bản và giao trách nhiệm 

quản lý tài sản cho doanh nghiệp, hợp tác xã bị yêu cầu mở thủ tục phá sản; Quản tài 

viên; doanh nghiệp quản lý, thanh lý tài sản; người đang chiếm hữu, sử dụng tài sản 

hợp pháp hoặc được thu giữ, bảo quản tại cơ quan thi hành án dân sự có thẩm quyền 

(đối với trường hợp tài sản đang được bảo quản tại cơ quan thi hành án dân sự) cho 

đến khi có quyết định của Tòa án; 

d) Quyết định phong tỏa tài khoản của doanh nghiệp, hợp tác xã tại ngân hàng 

khi doanh nghiệp, hợp tác xã có tài khoản tại ngân hàng, kho bạc Nhà nước, tổ chức 

tín dụng khác; 

đ) Quyết định phong tỏa tài sản ở nơi gửi giữ khi doanh nghiệp, hợp tác xã có tài 

sản được gửi giữ bởi cá nhân, tổ chức khác; 

e) Quyết định niêm phong kho, quỹ, thu giữ và quản lý sổ kế toán, tài liệu liên 

quan của doanh nghiệp, hợp tác xã khi cần thiết phải giữ nguyên trạng kho, quỹ, sổ kế 

toán, tài liệu đó; 

g) Quyết định cấm chuyển dịch quyền về tài sản đối với tài sản của doanh 

nghiệp, hợp tác xã mất khả năng thanh toán khi có căn cứ cho thấy có hành vi chuyển 

dịch quyền về tài sản đối với tài sản đó; 

h) Quyết định cấm thay đổi hiện trạng đối với tài sản của doanh nghiệp, hợp tác 

xã mất khả năng thanh toán khi có căn cứ cho thấy có hành vi tháo gỡ, lắp ghép hoặc 

có hành vi khác làm thay đổi hiện trạng tài sản đó dẫn đến việc làm giảm sút hoặc mất 

giá trị của tài sản; 

i) Quyết định cấm hoặc buộc doanh nghiệp, hợp tác xã, cá nhân, tổ chức khác có 

liên quan thực hiện một số hành vi nhất định khi có căn cứ cho thấy việc thực hiện 

hoặc không thực hiện một hoặc một số hành vi nhất định của họ sẽ làm ảnh hưởng đến 
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việc giải quyết vụ việc phá sản, quyền và lợi ích hợp pháp của người khác có liên 

quan; 

k) Quyết định buộc người sử dụng lao động tạm ứng tiền lương, tiền công, tiền 

bồi thường, trợ cấp tai nạn lao động hoặc bệnh nghề nghiệp cho người lao động khi 

cần bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của người lao động về tiền lương, tiền công, tiền 

bồi thường, trợ cấp tai nạn lao động hoặc bệnh nghề nghiệp theo quy định của pháp 

luật về lao động, pháp luật về an toàn, vệ sinh lao động; 

l) Quyết định áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời khác theo quy định của pháp 

luật khi biện pháp đó được quy định tại luật khác ngoài quy định tại các điểm a, b, c, d, 

đ, e, g và h khoản 1 Điều 70 của Luật phá sản.  

3. Thủ tục áp dụng, thay đổi, hủy bỏ, thi hành biện pháp khẩn cấp tạm thời; hiệu 

lực của quyết định áp dụng, thay đổi, huỷ bỏ biện pháp khẩn cấp tạm thời; khiếu nại, 

kiến nghị và giải quyết khiếu nại, kiến nghị về quyết định áp dụng, thay đổi, huỷ bỏ 

hoặc không áp dụng, thay đổi, huỷ bỏ biện pháp khẩn cấp tạm thời được thực hiện theo 

quy định của Luật phá sản, pháp luật về tố tụng dân sự và pháp luật về thi hành án dân 

sự.  

4. Tòa án ra ngay quyết định hủy bỏ biện pháp khẩn cấp tạm thời khi thuộc một 

trong các trường hợp sau đây: 

a) Căn cứ của việc áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời không còn; 

b) Tòa án ra quyết định không mở thủ tục phá sản; 

c) Tòa án ra quyết định đình chỉ tiến hành thủ tục phá sản; 

d) Tòa án ra quyết định đình chỉ thủ tục phục hồi kinh doanh theo quy định tại 

điểm a khoản 1 Điều 95 của Luật phá sản; 

đ) Người yêu cầu áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời đề nghị hủy bỏ; 

e) Quyết định áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời không đúng theo quy định 

của pháp luật. 

5. Trách nhiệm do áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời không đúng: 

a) Người yêu cầu Tòa án áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời phải chịu trách 

nhiệm trước pháp luật về yêu cầu của mình; trường hợp yêu cầu áp dụng biện pháp 

khẩn cấp 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 theo quy định của pháp luật 

dân sự; 

b) Tòa án áp dụng biện pháp khẩn cấp 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 Tòa án phải 

bồi thường theo quy định tại khoản 2 và khoản 3 Điều 113 của Bộ luật tố tụng dân sự; 

c) Cá nhân, cơ quan, tổ chức có hành vi vi phạm pháp luật trong quá trình áp 

dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời thì bị xử lý trách nhiệm theo quy định tại Điều 129 

của Luật phá sản. 

Điều 6. Về quyết định tuyên bố tổ chức tín dụng phá sản quy định tại Điều 

104 của Luật phá sản 
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1. Trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày Quản tài viên, doanh nghiệp quản lý, thanh 

lý tài sản lập xong danh sách chủ nợ, danh sách người mắc nợ, bảng kê tài sản của tổ 

chức tín dụng, Thẩm phán (Tổ Thẩm phán) phải tiến hành các hoạt động sau đây trước 

khi ra quyết định tuyên bố tổ chức tín dụng phá sản: 

a) Kiểm tra lại việc lập danh sách chủ nợ, danh sách người mắc nợ, bảng kê tài 

sản của tổ chức tín dụng bảo đảm được thực hiện đúng theo quy định tại Điều 64, Điều 

65, Điều 67 và Điều 68 của Luật phá sản; 

b) Kiểm tra việc hoàn trả khoản vay đặc biệt mà tổ chức tín dụng đã được vay 

của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, tổ chức tín dụng khác theo quy định của Luật tổ 

chức tín dụng. 

2. Quyết định tuyên bố tổ chức tín dụng phá sản phải ghi rõ các nội dung quy 

định tại Điều 108 của Luật phá sản và quyết định việc hoàn trả khoản vay đặc biệt của 

Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, tổ chức tín dụng khác (nếu có). 

3. Trong thời hạn 10 ngày làm việc, kể từ ngày ra quyết định tuyên bố tổ chức tín 

dụng phá sản, quyết định này phải được gửi cho Ngân hàng Nhà nước Việt Nam và chi 

nhánh Ngân hàng Nhà nước tỉnh, thành phố nơi tổ chức tín dụng đặt trụ sở chính; đồng 

thời, việc gửi và thông báo quyết định tuyên bố phá sản được thực hiện theo quy định 

tại Điều 109 của Luật phá sản. 

Điều 7. Hiệu lực thi hành 

1. Nghị quyết này đã được Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao thông 

qua ngày 01 tháng 8 năm 2016 và có hiệu lực thi hành kể từ ngày 16 tháng 9 năm 

2016. 

2. Đối với yêu cầu mở thủ tục phá sản mà Tòa án đã thụ lý trước ngày Nghị 

quyết này có hiệu lực thi hành nhưng chưa giải quyết thì áp dụng Nghị quyết này để 

giải quyết. 

Đối với quyết định tuyên bố doanh nghiệp, hợp tác xã phá sản của Tòa án đã có 

hiệu lực pháp luật trước ngày Nghị quyết này có hiệu lực thi hành thì không áp dụng 

hướng dẫn tại Nghị quyết này để làm căn cứ kháng nghị. 

Nơi nhận: 

- Uỷ ban thường vụ Quốc hội; 

- Uỷ ban pháp luật của Quốc hội; 

- Uỷ ban tư pháp của Quốc hội; 

- Ủy ban kinh tế của Quốc hội; 

- Ban chỉ đạo CCTPTW; 

- Ban Nội chính Trung ương; 

- Văn phòng Chủ tịch nước; 

- Văn phòng Chính phủ (02 bản); 

- Viện kiểm sát nhân dân tối cao; 

- Bộ Tư pháp; 

- Ngân hàng Nhà nước Việt Nam;    

- Bộ Tài chính;  

- Các TAND và TAQS; 

- Các Thẩm phán TANDTC và các đơn vị thuộc TANDTC; 

- Lưu: VT, Vụ PC&QLKH. 

TM. HỘI ĐỒNG THẨM PHÁN 

CHÁNH ÁN 

 

 

(đã ký và đóng dấu) 

 

  

 

Nguyễn Hòa Bình 
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HỘI ĐỒNG THẨM PHÁN
TÒA ÁN NHÂN DÂN TỐI

CAO
--------

Số: 04/2016/NQ-HĐTP

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

---------------
Hà Nội, ngày 30 tháng 12 năm 2016

NGHỊ QUYẾT
HƯỚNG DẪN THI HÀNH MỘT SỐ QUY ĐỊNH CỦA BỘ LUẬT TỐ TỤNG DÂN SỰ

SỐ 92/2015/QH13, LUẬT TỐ TỤNG HÀNH CHÍNH SỐ 93/2015/QH13 VỀ GỬI,
NHẬN ĐƠN KHỞI KIỆN, TÀI LIỆU, CHỨNG CỨ VÀ CẤP, TỐNG ĐẠT, THÔNG

BÁO VĂN BẢN TỐ TỤNG BẰNG PHƯƠNG TIỆN ĐIỆN TỬ
-----------------------

HỘI ĐỒNG THẨM PHÁN TÒA ÁN NHÂN DÂN TỐI CAO

Căn cứ Luật tổ chức Tòa án nhân dân ngày 24 tháng 11 năm 2014;

Để áp dụng đúng và thống nhất các quy định của Bộ luật tố tụng dân sự ngày 25
tháng 11 năm 2015, Luật tố tụng hành chính ngày 25 tháng 11 năm 2015 về gửi, nhận đơn
khởi kiện, tài liệu, chứng cứ và cấp, tống đạt, thông báo văn bản tố tụng bằng phương tiện
điện tử;

Sau khi có ý kiến thống nhất của Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao và Bộ
trưởng Bộ Tư pháp,

QUYẾT NGHỊ:

Chương I
QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh

1. Nghị quyết này hướng dẫn việc gửi, nhận đơn khởi kiện, tài liệu, chứng cứ và cấp,
tống đạt, thông báo văn bản tố tụng bằng phương tiện điện tử giữa người khởi kiện, đương
sự, người tham gia tố tụng khác (sau đây gọi là người khởi kiện, người tham gia tố tụng) với
Tòa án trong thủ tục giải quyết vụ án dân sự, vụ án hành chính.

2. Hướng dẫn tại Nghị quyết này được áp dụng để gửi, nhận đơn yêu cầu, tài liệu,
chứng cứ và cấp, tống đạt, thông báo văn bản tố tụng bằng phương tiện điện tử giữa người
yêu cầu, người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan, người tham gia tố tụng khác với Tòa án
trong thủ tục giải quyết việc dân sự.

3. Nghị quyết này không áp dụng để thực hiện thủ tục giao, nhận hồ sơ, tài liệu,
chứng cứ, văn bản tố tụng bằng phương tiện điện tử giữa Tòa án với Tòa án; giữa Tòa án
với Viện kiểm sát và Cơ quan thi hành án dân sự.

Điều 2. Đối tượng áp dụng

1. Người khởi kiện, người tham gia tố tụng theo quy định của Bộ luật tố tụng dân
sự số 92/2015/QH13 (sau đây gọi là Bộ luật tố tụng dân sự), Luật tố tụng hành chính số
93/2015/QH13 (sau đây gọi là Luật tố tụng hành chính).

2. Tòa án nhân dân tối cao; Tòa án nhân dân cấp cao; Tòa án nhân dân tỉnh, thành
phố trực thuộc trung ương; Tòa án nhân dân huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh và
thành phố thuộc thành phố trực thuộc trung ương.
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3. Cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan đến việc thực hiện giao dịch điện tử trong
tố tụng dân sự, tố tụng hành chính.

Điều 3. Giải thích từ ngữ

1. Giao dịch điện tử trong tố tụng dân sự, tố tụng hành chính (sau đây gọi là giao
dịch điện tử) là viê êc người khởi kiện, người tham gia tố tụng thực hiê ên thủ tục gửi, nhận đơn
khởi kiện, tài liệu, chứng cứ và việc Tòa án cấp, tống đạt, thông báo văn bản tố tụng bằng
phương tiện điện tử theo quy định của Bộ luật tố tụng dân sự, Luật tố tụng hành chính.

2. Thông điệp dữ liệu điện tử trong tố tụng dân sự, tố tụng hành chính (sau đây gọi
là thông điệp dữ liệu điện tử) là dữ liệu điện tử được tạo ra, gửi đi, nhận và lưu trữ bằng
phương tiện điện tử từ đơn khởi kiện, tài liệu, chứng cứ, văn bản tố tụng đã được ban hành
theo quy định của pháp luật.

3. Tài khoản giao dịch điện tử trong tố tụng dân sự, tố tụng hành chính (sau đây gọi
là  tài  khoản  giao  dịch  điện  tử) là  tên  và  mật  khẩu  được  Tòa  án  cấp  cho người  khởi
kiện, người tham gia tố tụng để đăng nhập vào Cổng thông tin điện tử của Tòa án khi thực
hiện giao dịch điện tử.

4. Chữ ký điện tử trong tố tụng dân sự, tố tụng hành chính (sau đây gọi là chữ ký
điện tử) là chữ ký điện tử được tạo lập theo quy định của Luật giao dịch điện tử để ký thông
điệp dữ liệu điện tử và có khả năng xác nhận người ký thông điệp dữ liệu điện tử, xác nhận
sự chấp thuận của người đó đối với thông điệp dữ liệu điện tử được ký.

5. Cổng thông tin điện tử của Tòa án là điểm truy cập tập trung, lưu trữ, tích hợp các
thông tin để người khởi kiện, người tham gia tố tụng giao dịch điện tử với Tòa án trên nền
tảng Web.

Điều 4. Nguyên tắc giao dịch điện tử

1. Việc gửi, nhận đơn khởi kiện, tài liệu, chứng cứ và cấp, tống đạt, thông báo văn
bản tố tụng bằng phương tiện điện tử trong thủ tục giải quyết vụ án dân sự, vụ án hành chính
phải tuân theo quy định của Bộ luật tố tụng dân sự, Luật tố tụng hành chính, Nghị quyết này
và pháp luật về giao dịch điện tử.

2. Người khởi kiện, người tham gia tố tụng được lựa chọn giao dịch điện tử với Tòa
án theo một trong các hình sức sau:

a) Gửi và nhận thông điệp dữ liệu điện tử với Tòa án;

b) Chỉ nhận thông điệp dữ liệu điện tử do Tòa án cấp, tống đạt, thông báo.

3. Người khởi kiện, người tham gia tố tụng thực hiện giao dịch điện tử với Tòa án kể
từ ngày nhận được thông báo chấp nhận của Tòa án. Trường hợp này, Tòa án có trách nhiệm
thực hiện cấp, tống đạt, thông báo bằng phương tiện điện tử cho họ. Người khởi kiện, người
tham gia tố tụng vẫn có quyền gửi, nhận đơn khởi kiện, tài liệu, chứng cứ bằng phương thức
khác theo quy định của pháp luật tố tụng.

4. Người khởi kiện, người tham gia tố tụng ngừng giao dịch điện tử với Tòa án kể từ
ngày nhận được thông báo chấp nhận của Tòa án. Trường hợp này việc nộp đơn khởi kiện,
tài liệu, chứng cứ của người khởi kiện, người tham gia tố tụng và cấp, tống đạt, thông báo
văn bản tố tụng của Tòa án được thực hiện bằng phương thức khác theo quy định của pháp
luật tố tụng.

5. Người khởi kiện, người tham gia tố tụng, Tòa án đã thực hiện giao dịch điện tử
thành công thì được xác định là đã hoàn thành thủ tục tố tụng tương ứng theo quy định của
Bộ luật tố tụng dân sự, Luật tố tụng hành chính.

Điều 5. Điều kiện thực hiện giao dịch điện tử
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1. Người khởi kiện, người tham gia tố tụng lựa chọn gửi và nhận thông điệp dữ liệu
điện tử với Tòa án phải có các điều kiện sau:

a) Có địa chỉ thư điện tử để gửi và nhận thông điệp dữ liệu điện tử đến và đi từ Cổng
thông tin điện tử của Tòa án;

b) Có chữ ký điện tử được chứng thực bằng chứng thư điện tử đang còn hiệu lực do
cơ quan, tổ chức có thẩm quyền cấp, công nhận;

c) Đã đăng ký giao dịch thành công theo hướng dẫn tại Điều 12 Nghị quyết này;

d) Đáp ứng các điều kiện khác theo quy định của pháp luật về giao dịch điện tử và
hướng dẫn tại Nghị quyết này.

2. Người khởi kiện, người tham gia tố tụng lựa chọn chỉ nhận thông điệp dữ liệu điện
tử do Tòa án cấp, tống đạt, thông báo thì phải đáp ứng các điều kiện hướng dẫn tại điểm a
khoản 1 Điều này và đã đăng ký giao dịch thành công theo hướng dẫn tại Điều 15 Nghị
quyết này.

Điều 6. Thông điệp dữ liệu điện tử

1. Thông điệp dữ liệu điện tử được sử dụng trong giao dịch điện tử phải được định
dạng theo quy định của pháp luật về giao dịch điện tử và hướng dẫn của Tòa án nhân dân tối
cao.

2. Thông điệp dữ liệu điện tử được ký bằng chữ ký điện tử đã được chứng thực theo
quy định của pháp luật về giao dịch điện tử thì có giá trị như văn bản, bản gốc; có giá trị làm
nguồn chứng cứ nếu đáp ứng yêu cầu quy định tại các Điều 12, 13 và 14 Luật giao dịch điện
tử và quy định của pháp luật tố tụng.

Điều 7. Sử dụng chữ ký điện tử

1. Người khởi kiện, người tham gia tố tụng thực hiện việc gửi thông điệp dữ liệu điện
tử cho Tòa án phải sử dụng chữ ký điện tử được chứng thực bằng chứng thư điện tử do cơ
quan, tổ chức có thẩm quyền cấp, công nhận để ký thông điệp dữ liệu điện tử.

2. Tòa án khi thực hiện giao dịch điện tử với người khởi kiện, người tham gia tố
tụng phải sử dụng chữ ký điện tử được chứng thực bằng chứng thư điện tử do cơ quan nhà
nước có thẩm quyền cấp, công nhận để ký thông điệp dữ liệu điện tử.

3. Người khởi kiện, người tham gia tố tụng, Tòa án có trách nhiệm quản lý, sử dụng
chữ ký điện tử theo quy định của Luật giao dịch điện tử, Nghị quyết này và pháp luật có liên
quan.

Điều 8. Thời gian, địa chỉ thực hiện giao dịch điện tử

1. Người khởi kiện, người tham gia tố tụng được thực hiện các giao dịch điện tử 24
giờ trong ngày và 7 ngày trong tuần, bao gồm cả ngày nghỉ, ngày lễ và ngày Tết.

Sau khi nhận được thông điệp dữ diệu điện tử, Cổng thông tin điện tử của Tòa án tự
động gửi thông báo xác nhận giao dịch điện tử thành công đến địa chỉ thư điện tử của người
khởi kiện, người tham gia tố tụng.

2. Ngày gửi  thông  điệp  dữ  liệu  điện  tử  của người  khởi  kiện, người  tham gia  tố
tụng được xác định là ngày Cổng thông tin điện tử của Tòa án xác nhận đã nhận được thông
điệp dữ liệu điện tử do người khởi kiện, người tham gia tố tụng gửi đến.

3. Ngày cấp, tống đạt, thông báo thông điệp dữ liệu điện tử của Tòa án là ngày Cổng
thông tin điện tử của Tòa án xác nhận Tòa án đã gửi thông điệp dữ liệu điện tử đến địa chỉ
thư điện tử của người khởi kiện, người tham gia tố tụng thành công, trừ trường hợp hướng
dẫn tại khoản 4 Điều 9 của Nghị quyết này.
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4. Sau khi gửi, nhận thông điệp dữ liệu điện tử hướng dẫn tại khoản 2, khoản 3 Điều
này, Tòa án in thông tin xác nhận giao dịch điện tử thành công để lưu hồ sơ vụ án.

5. Người khởi kiện, người tham gia tố tụng, Tòa án đã giao dịch điện tử thành công
theo hướng dẫn tại khoản 2 và khoản 3 Điều này thì được coi là đã gửi đơn khởi kiện, tài
liệu, chứng cứ và cấp, tống đạt, thông báo văn bản tố tụng đến đúng địa chỉ theo quy định
của pháp luật tố tụng.

Điều 9. Xử lý sự cố trong quá trình thực hiện giao dịch điện tử

1.  Trường  hợp xảy  ra sự  cố  do  lỗi  hệ  thống  hạ  tầng  kỹ  thuật  của người  khởi
kiện, người tham gia tố tụng thì họ phải tự khắc phục sự cố và thông báo ngay bằng văn bản
cho Tòa án biết.

2. Trường hợp xảy ra sự cố do Cổng thông tin điện tử của Tòa án thì Tòa án có trách
nhiệm thông báo ngay bằng văn bản về sự cố của hệ thống hạ tầng kỹ thuật, thời gian hệ
thống tiếp tục vận hành đến địa chỉ mà người khởi kiện, người tham gia tố tụng đã đăng ký
để họ nộp đơn khởi kiện, tài liệu, chứng cứ bằng phương thức khác cho Tòa án.

3. Trong quá trình thực hiện giao dịch điện tử mà xảy ra sự cố, nếu sau 03 ngày
không khắc phục được thì người khởi kiện, người tham gia tố tụng phải gửi đơn khởi kiện,
tài liệu, chứng cứ; Tòa án phải cấp, tống đạt, thông báo văn bản tố tụng bằng phương thức
khác theo quy định của pháp luật tố tụng. Thời gian không khắc phục được sự cố (03 ngày)
được coi là trở ngại khách quan và không tính vào thời hạn tố tụng.

4. Quá trình giao dịch điện tử nếu hệ thống hạ tầng kỹ thuật Cổng thông tin điện tử
của Tòa án gặp sự cố thì ngày gửi, nhận thông điệp dữ liệu điện tử được xác định là ngày
thực tế thông điệp dữ liệu điện tử đó được gửi vào hệ thống của người nhận.

Điều 10. Lưu trữ trong giao dịch điện tử

1. Đơn khởi kiện, tài liệu, chứng cứ, văn bản tố tụng dưới dạng thông điệp dữ liệu
điện tử khi gửi đến, gửi đi từ Cổng thông tin điện tử của Tòa án phải được lưu trữ trên Cổng
thông tin điện tử của Tòa án, phải được Tòa án in ra bản giấy và lưu vào hồ sơ vụ án.

2. Tài liệu, chứng cứ là bản chính, bản sao hợp pháp mà người khởi kiện, người tham
gia tố tụng giao nộp theo hướng dẫn tại Điều 19 Nghị quyết này phải được lưu vào hồ sơ vụ
án.

3. Thời hạn lưu trữ thông điệp dữ liệu điện tử được thực hiện như đối với thời hạn
lưu trữ hồ sơ vụ án bằng văn bản theo quy định của pháp luật và hướng dẫn của Tòa án nhân
dân tối cao. Trường hợp thông điệp dữ liệu điện tử hết thời hạn lưu trữ theo quy định nhưng
có liên quan đến tính toàn vẹn về thông tin của hệ thống và các thông điệp dữ liệu điện tử
đang lưu hành thì tiếp tục được lưu trữ cho đến khi việc hủy thông điệp dữ liệu điện tử hoàn
toàn không ảnh hưởng đến các giao dịch điện tử khác.

Điều 11. Bảo đảm an ninh, an toàn, bảo mật thông tin

1. Việc gửi, nhận, trao đổi, lưu trữ thông tin trong giao dịch điện tử phải được thực
hiện theo quy định của Luật giao dịch điện tử, Luật an toàn thông tin mạng, Luật công nghệ
thông tin và các quy định khác của pháp luật.

2. Tòa án, người khởi kiện, người tham gia tố tụng có trách nhiệm bảo đảm an ninh,
an toàn, bảo mật thông tin trong giao dịch điện tử; sử dụng, quản lý, bảo vệ thông điệp dữ
liệu điện tử đúng pháp luật; tự mình hoặc phối hợp với các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên
quan thực hiện các biện pháp cần thiết bảo đảm tính an toàn, bảo mật, chính xác và toàn vẹn
của thông điệp dữ liệu điện tử. Trường hợp người khởi kiện, người tham gia tố tụng phát
hiện tài khoản bị xâm phạm phải có trách nhiệm báo ngay cho Tòa án biết để khóa tài khoản
giao dịch đó.
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Chương II
THỦ TỤC ĐĂNG KÝ, THAY ĐỔI, BỔ SUNG THÔNG TIN, NGỪNG GIAO

DỊCH ĐIỆN TỬ VỚI TÒA ÁN

Điều 12. Thủ tục đăng ký gửi và nhận thông điệp dữ liệu điện tử với Tòa án

1. Tòa án nhân dân tối cao thông báo trên Cổng thông tin điện tử của Tòa án nhân
dân tối cao danh sách các Tòa án thực hiện giao dịch điện tử trong tố tụng dân sự, tố tụng
hành chính.

2. Người khởi kiện, người tham gia tố tụng thực hiện đăng ký gửi và nhận thông điệp
dữ liệu điện tử với Tòa án bằng cách truy cập vào Cổng thông tin điện tử của Tòa án, điền
đầy đủ thông tin vào mẫu đơn đăng ký, ký điện tử và gửi đến Tòa án qua Cổng thông tin
điện tử của Tòa án.

3. Trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận được đơn đăng ký, Tòa án phải
gửi thông báo về việc chấp nhận hoặc không chấp nhận đơn đăng ký qua Cổng thông tin
điện tử của Tòa án vào địa chỉ thư điện tử đã đăng ký.

a) Trường hợp không được Tòa án chấp nhận, người khởi kiện, người tham gia tố
tụng căn cứ thông báo của Tòa án để hoàn chỉnh thông tin đơn đăng ký hoặc liên hệ với Tòa
án để được hướng dẫn, hỗ trợ.

b) Trường hợp được Tòa án chấp nhận, người khởi kiện, người tham gia tố tụng căn
cứ vào thông báo của Tòa án về tài khoản giao dịch để đổi mật khẩu tài khoản giao dịch đã
được cấp lần đầu để bảo đảm an toàn, bảo mật.

4. Tài khoản giao dịch điện tử mà Tòa án cấp cho người khởi kiện, người tham gia tố
tụng sẽ hết hiệu lực sử dụng sau 06 tháng kể từ ngày ban hành bản án, quyết định xét xử,
giải quyết vụ án dân sự, vụ án hành chính.

Điều 13. Thủ tục thay đổi, bổ sung thông tin đăng ký gửi và nhận thông điệp dữ
liệu điện tử

1. Người khởi kiện, người tham gia tố tụng truy cập vào Cổng thông tin điê ên tử của
Tòa án để thay đổi, bổ sung thông tin đã đăng ký, ký điện tử và gửi đến Tòa án qua Cổng
thông tin điện tử của Tòa án.

2. Sau khi nhận được thông tin thay đổi, bổ sung của người nộp đơn, Tòa án gửi
thông báo về việc chấp nhận thay đổi, bổ sung thông tin đăng ký qua Cổng thông tin điện tử
của Tòa án đến địa chỉ thư điện tử đã được đăng ký. Trường hợp người nộp đơn không điền
đúng hoặc đầy đủ thông tin thay đổi, bổ sung thì Tòa án thông báo không chấp nhận qua
Cổng thông tin điện tử của Tòa án; căn cứ vào thông báo không chấp nhận của Tòa án,
người nộp đơn điền đầy đủ và đúng thông tin thay đổi, bổ sung, ký điện tử và gửi đến Tòa
án qua Cổng thông tin điện tử của Tòa án.

Điều 14. Thủ tục ngừng gửi và nhận thông điệp dữ liệu điện tử

1. Người khởi kiện, người tham gia tố tụng truy cập vào Cổng thông tin điê ên tử của
Tòa án để đăng ký ngừng gửi và nhận thông điệp dữ liệu điện tử, ký điện tử và gửi đến Tòa
án.

Trong thời hạn 03 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được yêu cầu, Tòa án phải kiểm
tra, xác định thông tin và gửi thông báo về việc chấp nhận qua Cổng thông tin điện tử của
Tòa án đến địa chỉ thư điện tử đã được đăng ký. Trường hợp người nộp đơn không điền
đúng hoặc đầy đủ thông tin thì Tòa án gửi thông báo không chấp nhận qua Cổng thông tin
điện tử của Tòa án; căn cứ vào thông báo của Tòa án,  người nộp đơn điền đầy đủ và
đúng thông tin, ký điện tử và gửi đến Tòa án qua Cổng thông tin điện tử của Tòa án.
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2. Kể từ thời điểm Tòa án chấp nhận ngừng gửi và nhận thông điệp dữ liệu điện
tử, người khởi kiện, người tham gia tố tụng không được thực hiện các thủ tục gửi và nhận
thông điệp  dữ liệu  điện  tử theo  hướng dẫn của Nghị  quyết  này. Trường  hợp họ có  yêu
cầu gửi và nhận thông điệp dữ liệu điện tử lại thì thực hiện thủ tục đăng ký như đăng ký lần
đầu theo hướng dẫn tại Điều 12 Nghị quyết này.

Điều 15. Thủ tục đăng ký; thay đổi, bổ sung thông tin; ngừng nhận thông điệp
dữ liệu điện tử do Tòa án cấp, tống đạt, thông báo

1. Người khởi kiện, người tham gia tố tụng đăng ký nhận thông điệp dữ liệu điện tử
phải nộp trực tiếp tại Tòa án đơn đăng ký theo mẫu được đăng tải trên Cổng thông tin điện
tử của Tòa án.

Trong thời hạn 03 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đơn, Tòa án phải thông báo bằng
văn bản về việc chấp nhận hoặc không chấp nhận đơn đăng ký cho người nộp đơn. Trường
hợp không được Tòa án chấp nhận, người nộp đơn căn cứ thông báo của Tòa án để sửa đổi,
bổ sung đơn đăng ký. Trường hợp được Tòa án chấp nhận, người nộp đơn căn cứ vào thông
báo của Tòa án về tài khoản giao dịch để đổi mật khẩu tài khoản giao dịch đã được cấp lần
đầu để bảo đảm an toàn, bảo mật.

2. Người khởi kiện, người tham gia tố tụng đăng ký thay đổi, bổ sung thông tin giao
dịch điện tử phải nộp trực tiếp tại Tòa án đơn đăng ký theo mẫu được đăng tải trên Cổng
thông tin điện tử của Tòa án.

Trong thời hạn 03 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đơn, Tòa án gửi thông báo về việc
chấp nhận thay đổi, bổ sung thông tin đăng ký qua Cổng thông tin điện tử của Tòa án đến
địa chỉ thư điện tử đã được đăng ký. Trường hợp người nộp đơn không điền đúng hoặc đầy
đủ thông tin thay đổi, bổ sung thì Tòa án thông báo không chấp nhận qua Cổng thông tin
điện tử của Tòa án; căn cứ vào thông báo không chấp nhận của Tòa án, người nộp đơn điền
đầy đủ và đúng thông tin thay đổi, bổ sung và nộp trực tiếp tại Tòa án.

3. Người khởi kiện, người tham gia tố tụng đăng ký ngừng nhận thông điệp dữ liệu
điện tử phải nộp trực tiếp tại Tòa án đơn đăng ký theo mẫu được đăng tải trên Cổng thông
tin điện tử của Tòa án.

Trong thời hạn 03 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đơn, Tòa án phải kiểm tra, xác
định thông tin và gửi thông báo bằng văn bản về việc chấp nhận đơn đăng ký cho người nộp
đơn, thông báo này cũng được Tòa án gửi cho người nộp đơn qua Cổng thông tin điện tử
của Tòa án. Trường hợp người gửi đơn không điền đúng hoặc đầy đủ thông tin thì Tòa án
gửi thông báo không chấp nhận yêu cầu qua Cổng thông tin điện tử của Tòa án; căn cứ vào
thông báo của Tòa án, người gửi đơn điền đầy đủ, đúng thông tin và nộp trực tiếp tại Tòa án.

Trường hợp người khởi kiện, người tham gia tố tụng có yêu cầu nhận thông điệp dữ
liệu điện tử lại thì thực hiện thủ tục đăng ký như đăng ký lần đầu theo hướng dẫn tại khoản
1 Điều này.

4. Tài khoản giao dịch điện tử mà Tòa án cấp cho người khởi kiện, người tham gia tố
tụng sẽ hết hiệu lực sử dụng sau 06 tháng kể từ ngày ban hành bản án, quyết định xét xử,
giải quyết vụ án dân sự, vụ án hành chính.

Chương III
GIAO DỊCH ĐIỆN TỬ TRONG GỬI VÀ NHẬN ĐƠN KHỞI KIỆN, TÀI

LIỆU, CHỨNG CỨ

Điều 16. Lập và gửi đơn khởi kiện, tài liệu, chứng cứ bằng phương tiện điện tử
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1. Người khởi kiện phải truy cập vào Cổng thông tin điện tử của Tòa án điền đầy đủ
nội dung đơn khởi kiện, ký điện tử và gửi đến Tòa án.

2. Tài liệu, chứng cứ gửi kèm theo đơn khởi kiện phải được gửi đến Tòa án qua Cổng
thông tin điện tử của Tòa án.

Điều 17. Nhận và xử lý đơn khởi kiện, tài liệu, chứng cứ kèm theo

1. Sau khi nhận đơn khởi kiện, tài liệu, chứng cứ kèm theo bằng phương tiện điện tử,
Tòa án phải in ra bản giấy, ghi vào sổ nhận đơn và xử lý đơn khởi kiện theo quy định của
pháp luật tố tụng.

Tòa án gửi thông báo đã nhận đơn khởi kiện, tài liệu, chứng cứ cho người khởi kiện
từ Cổng thông tin điện tử của Tòa án đến địa chỉ thư điện tử đã đăng ký của người khởi
kiện. Nội dung thông báo theo quy định của Bộ luật tố tụng dân sự, Luật tố tụng hành
chính và hướng dẫn của Tòa án nhân dân tối cao.

2. Kết quả xử lý đơn khởi kiện được Tòa án gửi từ Cổng thông tin điện tử của Tòa
án đến địa chỉ thư điện tử đã đăng ký của người khởi kiện.

Điều 18. Gửi tài liệu, chứng cứ bằng phương tiện điện tử

1. Người khởi kiện, người tham gia tố tụng gửi tài liệu, chứng cứ bằng phương tiện
điện tử đến Tòa án qua Cổng thông tin điện tử của Tòa án, trừ trường hợp quy định tại
khoản 2 Điều 19 Nghị quyết này.

2. Sau khi nhận tài liệu, chứng cứ của người khởi kiện, người tham gia tố tụng quy
định tại khoản 1 Điều 17 và khoản 1 Điều này, Tòa án kiểm tra tài liệu, chứng cứ đã nhận và
gửi thông báo đã nhận tài liệu, chứng cứ từ Cổng thông tin điện tử của Tòa án đến địa chỉ
thư điện tử đã đăng ký của người khởi kiện, người tham gia tố tụng trong thời hạn 03 ngày
làm việc, kể từ ngày nhận được tài liệu, chứng cứ.

Điều 19. Giao nộp tài liệu, chứng cứ tại Tòa án

1. Người khởi kiện, người tham gia tố tụng đã gửi tài liệu, chứng cứ qua Cổng thông
tin điện tử của Tòa án phải nộp bản chính hoặc bản sao hợp pháp tài liệu, chứng cứ đó chậm
nhất là tại phiên họp kiểm tra việc giao nộp, tiếp cận, công khai chứng cứ và hòa giải; phiên
họp kiểm tra việc giao nộp, tiếp cận, công khai chứng cứ và đối thoại. Đối với các tài liệu,
chứng cứ mà người tham gia tố tụng gửi cho Tòa án bằng phương tiện điện tử sau phiên họp
kiểm tra việc giao nộp, tiếp cận, công khai chứng cứ và hòa giải; phiên họp kiểm tra việc
giao nộp, tiếp cận, công khai chứng cứ và đối thoại thì thời hạn giao nộp bản chính và bản
sao hợp pháp tài liệu, chứng cứ đó được thực hiện theo quy định của pháp luật tố tụng.

2. Đối với tài liệu, chứng cứ theo quy định tại khoản 2 Điều 109 Bộ luật tố tụng dân
sự, khoản 2 Điều 96 Luật tố tụng hành chính; chứng cứ là vật chứng; tài liệu nghe được,
nhìn được hoặc những tài liệu, chứng cứ khác mà không thể định dạng dưới dạng thông điệp
dữ liệu điện tử theo hướng dẫn tại khoản 1 Điều 6 Nghị quyết này thì Tòa án, người khởi
kiện, người tham gia tố tụng không được gửi bằng phương thức điện tử mà phải giao nộp
bằng phương thức khác theo quy định của pháp luật tố tụng.

Chương IV
GIAO DỊCH ĐIỆN TỬ TRONG CẤP, TỐNG ĐẠT, THÔNG BÁO VĂN BẢN

TỐ TỤNG CỦA TÒA ÁN, GỬI TÀI LIỆU, CHỨNG CỨ

Điều 20. Tòa án cấp, tống đạt, thông báo văn bản tố tụng bằng phương tiện điện
tử

Trong trường hợp người khởi kiện, người tham gia tố tụng đã đăng ký gửi và nhận,
đăng ký nhận thông điệp dữ liệu điện tử với Tòa án và được Tòa án chấp nhận theo quy định
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tại Điều 12, Điều 15 của Nghị quyết này thì văn bản tố tụng do Tòa án ban hành theo quy
định của pháp luật tố tụng phải được Tòa án gửi từ Cổng thông tin điện tử của Tòa án đến
địa chỉ thư điện tử đã được đăng ký của người khởi kiện, người tham gia tố tụng trong thời
hạn pháp luật quy định.

Điều 21. Tòa án gửi tài liệu, chứng cứ bằng phương tiện điện tử

1. Trong tố tụng hành chính, tài liệu, chứng cứ do Tòa án thu thập, do người khởi
kiện, người tham gia tố tụng cung cấp phải được Tòa án gửi từ Cổng thông tin điện tử của
Tòa án đến địa chỉ thư điện tử đã đăng ký của người khởi kiện, người tham gia tố tụng theo
quy định của pháp luật tố tụng hành chính.

2. Trong tố tụng dân sự, tài liệu, chứng cứ do Tòa án thu thập phải được Tòa án gửi
từ Cổng thông tin điện tử của Tòa án đến địa chỉ thư điện tử đã đăng ký của người khởi
kiện, người tham gia tố tụng theo quy định của pháp luật tố tụng dân sự. Trường hợp vì lý
do chính đáng mà người khởi kiện, đương sự không gửi được đơn khởi kiện, tài liệu, chứng
cứ cho đương sự khác quy định tại khoản 9 Điều 70 Bộ luật tố tụng dân sự thì Tòa án gửi
đơn khởi kiện, tài liệu, chứng cứ do người khởi kiện, đương sự cung cấp cho đương sự
khác.

Điều 22. Nhận và xử lý thông điệp dữ liệu điện tử do Tòa án cấp, tống đạt, thông
báo

1. Sau khi nhận thông điệp dữ liệu điện tử do Tòa án cấp, tống đạt, thông báo, người
khởi kiện, người tham gia tố tụng có trách nhiệm gửi thông báo đến Tòa án qua Cổng thông
tin điện tử của Tòa án về việc đã nhận được thông điệp dữ liệu điện tử.

2. Người khởi kiện, người tham gia tố tụng được sử dụng thông điệp dữ liệu điện tử
mà Tòa án gửi từ Cổng thông tin điện tử của Tòa án để thực hiện các quyền, nghĩa vụ của
mình theo quy định của pháp luật tố tụng và pháp luật về giao dịch điện tử.

3. Người khởi kiện, người tham gia tố tụng có trách nhiệm tiếp nhận, thực hiện các
nội dung, yêu cầu ghi trên văn bản tố tụng của Tòa án trong thời hạn quy định; thường
xuyên kiểm tra thư điện tử đã đăng ký với Tòa án, đăng nhập tài khoản giao dịch điện tử để
tra cứu, xem, in, sử dụng thông điệp dữ liệu điện tử đã gửi, nhận khi tài khoản của họ còn
hiệu lực sử dụng theo hướng dẫn tại khoản 4 Điều 12 và khoản 4 Điều 15 Nghị quyết này.
Người khởi kiện, người tham gia tố tụng tự chịu trách nhiệm trong trường hợp không thực
hiện việc đăng nhập, tiếp nhận, thực hiện các nội dung, yêu cầu ghi trên văn bản tố tụng của
Tòa án.

Chương V
TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Điều 23. Tổ chức thực hiện giao dịch điện tử tại Tòa án

1. Tòa án nhân dân tối cao tổ chức thực hiện giao dịch điện tử theo đúng quy định
của Luật giao dịch điện tử, Bộ luật tố tụng dân sự và Luật tố tụng hành chính, Nghị quyết
này và các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan.

2. Việc áp dụng giao dịch điện tử tại Tòa án nhân dân tối cao, Tòa án nhân dân cấp
cao, Tòa án nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương, Tòa án nhân dân huyện, quận,
thị xã, thành phố thuộc tỉnh và thành phố thuộc thành phố trực thuộc trung ương được thực
hiện khi có đủ điều kiện.

Điều 24. Hiệu lực thi hành

1. Nghị quyết này đã được Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao thông qua
ngày 09 tháng 11 năm 2016 và có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15 tháng 02 năm 2017.
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2. Trong quá trình triển khai thi hành Nghị quyết nếu có vướng mắc cần được hướng
dẫn thì các Tòa án phản ánh về Tòa án nhân dân tối cao để Tòa án nhân dân tối cao hướng
dẫn, sửa đổi, bổ sung kịp thời.
 
Nơi nhận:
- Uỷ ban thường vụ Quốc hội;
- Uỷ ban Pháp luật của Quốc hội;
- Uỷ ban Tư pháp của Quốc hội;
- Ban Chỉ đạo CCTPTƯ;
- Ban Nội chính Trung ương;
- Văn phòng Chủ tịch nước;
- Văn phòng Chính phủ 02 bản;
- Viện kiểm sát nhân dân tối cao;
- Bộ Tư pháp;
- Các TAND và TAQS;
- Các Thẩm phán TANDTC và các đơn vị 
TANDTC;
- Lưu: VT, Vụ PC&QLKH.

TM. HỘI ĐỒNG THẨM PHÁN
CHÁNH ÁN

Nguyễn Hòa Bình
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HỘI ĐỒNG THẨM PHÁN 

TÒA ÁN NHÂN DÂN TỐI 

CAO 

-------- 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  

--------------- 

Số: 01/2017/NQ-HĐTP Hà Nội, ngày 13 tháng 01 năm 2017 

NGHỊ QUYẾT 

BAN HÀNH MỘT SỐ BIỂU MẪU TRONG TỐ TỤNG DÂN SỰ 

HỘI ĐỒNG THẨM PHÁN TÒA ÁN NHÂN DÂN TỐI CAO 

Căn cứ Luật tổ chức Tòa án nhân dân ngày 24 tháng 11 năm 2014; 

Để áp dụng đúng và thống nhất biểu mẫu trong tố tụng dân sự; 

Sau khi có ý kiến thống nhất của Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao và Bộ 

trưởng Bộ Tư pháp, 

QUYẾT NGHỊ: 

Điều 1. Ban hành biểu mẫu trong tố tụng dân sự 

1. Ban hành 93 biểu mẫu theo Danh mục kèm theo Nghị quyết này.

2. Các biểu mẫu khác sẽ tiếp tục được ban hành trong thời gian tới.

Điều 2. Hiệu lực thi hành 

Nghị quyết này đã được Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao thông qua ngày 

06 tháng 01 năm 2017 và có hiệu lực thi hành kể từ ngày 24 tháng 02 năm 2017. 

Trong quá trình thực hiện (nếu có) những vướng mắc đề nghị phản ánh cho Tòa án 

nhân dân tối cao (thông qua Vụ Pháp chế và Quản lý khoa học) để có hướng dẫn bổ 

sung kịp thời. 

TM. HỘI ĐỒNG THẨM PHÁN 

CHÁNH ÁN 

Nguyễn Hòa Bình 
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DANH MỤC 

93 BIỂU MẪU TRONG TỐ TỤNG DÂN SỰ 

(Ban hành kèm theo Nghị quyết số 01/ 2017/NQ-HĐTP ngày 13 tháng 01 năm 2017 

của Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao) 

Mẫu số 01-DS Biên bản giao nhận tài liệu, chứng cứ 

Mẫu số 02-DS Biên bản lấy lời khai của đương sự 

Mẫu số 03-DS Biên bản lấy lời khai của người làm chứng 

Mẫu số 04-DS Thông báo nộp tiền tạm ứng chi phí tố tụng 

Mẫu số 05-DS Quyết định xem xét, thẩm định tại chỗ 

Mẫu số 06-DS Quyết định trưng cầu giám định 

Mẫu số 07-DS Đơn yêu cầu Tòa án ra quyết định định giá tài sản 

Mẫu số 08-DS Quyết định định giá tài sản và thành lập Hội đồng định giá 

Mẫu số 09-DS Quyết định thay đổi thành viên Hội đồng định giá 

Mẫu số 10-DS Biên bản định giá tài sản 

Mẫu số 11-DS Biên bản không tiến hành định giá được tài sản 

Mẫu số 12-DS Quyết định yêu cầu cung cấp tài liệu, chứng cứ 

Mẫu số 13-DS Quyết định uỷ thác thu thập chứng cứ 

Mẫu số 14-DS Thông báo về việc thu thập được tài liệu, chứng cứ 

Mẫu số 15-DS Quyết định buộc thực hiện biện pháp bảo đảm (dành cho Thẩm phán) 

Mẫu số 16-DS Quyết định buộc thực hiện biện pháp bảo đảm (dành cho Hội đồng xét 

xử sơ thẩm và Hội đồng xét xử phúc thẩm) 

Mẫu số 17-DS Quyết định áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời (dành cho Thẩm 

phán) 

Mẫu số 18-DS Quyết định áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời (dành cho Hội đồng 

xét xử sơ thẩm và Hội đồng xét xử phúc thẩm) 

Mẫu số 19-DS Quyết định thay đổi biện pháp khẩn cấp tạm thời (dành cho Thẩm 

phán) 

Mẫu số 20-DS Quyết định thay đổi biện pháp khẩn cấp tạm thời (dành cho Hội đồng 

xét xử sơ thẩm và Hội đồng xét xử phúc thẩm) 

Mẫu số 21-DS Quyết định huỷ bỏ biện pháp khẩn cấp tạm thời (dành cho Thẩm phán) 

Mẫu số 22-DS Quyết định huỷ bỏ biện pháp khẩn cấp tạm thời (dành cho Hội đồng xét 

xử sơ thẩm và Hội đồng xét xử phúc thẩm) 

Mẫu số 23-DS Đơn khởi kiện 

Mẫu số 24-DS Giấy xác nhận đã nhận đơn khởi kiện 

Mẫu số 25-DS Thông báo chuyển đơn khởi kiện 

Mẫu số 26-DS Thông báo yêu cầu sửa đổi, bổ sung đơn khởi kiện 

Mẫu số 27-DS Thông báo trả lại đơn khởi kiện 

Mẫu số 28-DS Quyết định giải quyết khiếu nại, kiến nghị việc trả lại đơn khởi kiện 

Mẫu số 29-DS Thông báo nộp tiền tạm ứng án phí 

Mẫu số 30-DS Thông báo về việc thụ lý vụ án 
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Mẫu số 31-DS Thông báo về phiên họp kiểm tra việc giao nộp, tiếp cận, công khai 

chứng cứ và hòa giải 

Mẫu số 32-DS Thông báo về phiên họp kiểm tra việc giao nộp, tiếp cận, công khai 

chứng cứ 

Mẫu số 33-DS Thông báo hoãn phiên họp kiểm tra việc giao nộp, tiếp cận, công khai 

chứng cứ và hòa giải 

Mẫu số 34-DS Biên bản hòa giải 

Mẫu số 35-DS Biên bản về kiểm tra việc giao nộp, tiếp cận, công khai chứng cứ 

Mẫu số 36-DS Biên bản hoà giải thành 

Mẫu số 37-DS Biên bản ghi nhận sự tự nguyện ly hôn và hòa giải thành 

Mẫu số 38-DS Quyết định công nhận sự thoả thuận của các đương sự (dành cho Thẩm 

phán) 

Mẫu số 39-DS Quyết định công nhận sự thoả thuận của các đương sự (dành cho Hội 

đồng xét xử) 

Mẫu số 40-DS Quyết định công nhận thuận tình ly hôn và sự thỏa thuận của các đương 

sự 

Mẫu số 41-DS Quyết định tạm đình chỉ giải quyết vụ án dân sự (dành cho Thẩm phán) 

Mẫu số 42-DS Quyết định tạm đình chỉ giải quyết vụ án dân sự (dành cho Hội đồng 

xét xử) 

Mẫu số 43-DS Quyết định tiếp tục giải quyết vụ án dân sự (dành cho Thẩm phán) 

Mẫu số 44-DS Quyết định tiếp tục giải quyết vụ án dân sự (dành cho Hội đồng xét xử) 

Mẫu số 45-DS Quyết định đình chỉ giải quyết vụ án dân sự (dành cho Thẩm phán) 

Mẫu số 46-DS Quyết định đình chỉ giải quyết vụ án dân sự (dành cho Hội đồng xét 

xử) 

Mẫu số 47-DS Quyết định đưa vụ án ra xét xử sơ thẩm 

Mẫu số 48-DS Biên bản phiên tòa sơ thẩm 

Mẫu số 49-DS Quyết định hoãn phiên tòa 

Mẫu số 50-DS Quyết định tạm ngừng phiên tòa 

Mẫu số 51-DS Biên bản nghị án 

Mẫu số 52-DS Bản án dân sự sơ thẩm 

Mẫu số 53-DS Quyết định sửa chữa, bổ sung bản án 

Mẫu số 54-DS Đơn kháng cáo 

Mẫu số 55-DS Giấy xác nhận đã nhận đơn kháng cáo 

Mẫu số 56-DS Thông báo về yêu cầu làm lại hoặc sửa đổi, bổ sung đơn kháng cáo 

Mẫu số 57-DS Thông báo về yêu cầu trình bày lý do kháng cáo quá hạn 

Mẫu số 58-DS Thông báo trả lại đơn kháng cáo 

Mẫu số 59-DS Quyết định chấp nhận việc kháng cáo quá hạn 

Mẫu số 60-DS Quyết định không chấp nhận việc kháng cáo quá hạn 

Mẫu số 61-DS Thông báo nộp tiền tạm ứng án phí phúc thẩm 

Mẫu số 62-DS Thông báo về việc kháng cáo 
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Mẫu số 63-DS Thông báo về việc thay đổi, bổ sung kháng cáo (kháng nghị) 

Mẫu số 64-DS Thông báo về việc rút kháng cáo (kháng nghị) 

Mẫu số 65-DS Thông báo về việc thụ lý vụ án để xét xử phúc thẩm 

Mẫu số 66-DS Quyết định đưa vụ án ra xét xử phúc thẩm 

Mẫu số 67-DS Quyết định tạm đình chỉ xét xử phúc thẩm vụ án dân sự (dành cho 

Thẩm phán) 

Mẫu số 68-DS Quyết định tạm đình chỉ xét xử phúc thẩm vụ án dân sự (dành cho Hội 

đồng xét xử) 

Mẫu số 69-DS Quyết định đình chỉ xét xử phúc thẩm vụ án dân sự (dành cho Thẩm 

phán) 

Mẫu số 70-DS Quyết định đình chỉ xét xử phúc thẩm vụ án dân sự (dành cho Hội đồng 

xét xử) 

Mẫu số 71-DS Quyết định huỷ bản án sơ thẩm và đình chỉ giải quyết vụ án dân sự 

Mẫu số 72-DS Quyết định giải quyết việc kháng cáo, kháng nghị đối với quyết định 

tạm đình chỉ (đình chỉ) giải quyết vụ án 

Mẫu số 73-DS Biên bản phiên tòa phúc thẩm 

Mẫu số 74-DS Quyết định hoãn phiên toà phúc thẩm 

Mẫu số 75-DS Bản án phúc thẩm 

Mẫu số 76-DS Quyết định sửa chữa, bổ sung bản án phúc thẩm 

Mẫu số 77-DS Quyết định đưa vụ án ra xét xử sơ thẩm theo thủ tục rút gọn 

Mẫu số 78-DS Quyết định giải quyết khiếu nại, kiến nghị về quyết định đưa vụ án ra 

xét xử theo thủ tục rút gọn 

Mẫu số 79-DS Quyết định chuyển vụ án giải quyết theo thủ tục rút gọn sang giải quyết 

theo thủ tục thông thường (tại Tòa án cấp sơ thẩm) 

Mẫu số 80-DS Quyết định đưa vụ án ra xét xử phúc thẩm theo thủ tục rút gọn 

Mẫu số 81-DS Quyết định chuyển vụ án giải quyết theo thủ tục rút gọn sang giải quyết 

theo thủ tục thông thường (tại Tòa án cấp phúc thẩm) 

Mẫu số 82-DS Đơn đề nghị xem xét theo thủ tục giám đốc thẩm 

Mẫu số 83-DS Đơn đề nghị xem xét theo thủ tục tái thẩm 

Mẫu số 84-DS Thông báo yêu cầu sửa đổi, bổ sung đơn đề nghị giám đốc thẩm 

Mẫu số 85-DS Giấy xác nhận đã nhận đơn đề nghị xem xét theo thủ tục giám đốc thẩm 

Mẫu số 86-DS Thông báo giải quyết đơn đề nghị xem xét theo thủ tục giám đốc thẩm 

Mẫu số 87-DS Thông báo giải quyết văn bản thông báo phát hiện vi phạm 

Mẫu số 88-DS Quyết định kháng nghị Giám đốc thẩm của Chánh án Tòa án nhân dân 

tối cao 

Mẫu số 89-DS Quyết định kháng nghị Giám đốc thẩm của Chánh án Tòa án nhân dân 

cấp cao 

Mẫu số 90-DS Quyết định Giám đốc thẩm của Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân 

tối cao 

Mẫu số 91-DS Quyết định Giám đốc thẩm của Ủy ban Thẩm phán Tòa án nhân dân 

cấp cao 
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Mẫu số 92-DS Đơn yêu cầu giải quyết việc dân sự 

Mẫu số 93-DS Quyết định giải quyết việc dân sự 
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H()I DONG THAM PHAN 
TOA AN NHAN DAN TOI CAO 

S6: 04/2017/NQ-HDTP 

CONG HOA XA HOI CHU NGHiA VIET NAM 
. . . 

Di)c l�p - T1_r'do - Hfnh phtic 

Ha N9i, ngay 05 thang 5 nam 2017 

NGHJQUYET 

Htr&ng dAn mi)t s6 quy djnh t�i khoan 1 va khoan 3 Di�u 192 
B(> lu�t t6 tl}.ng dan SI}.' s6 92/2015/QH13 v� tra l�i dO'n kh&i ki�n, 

quy�n ni)p dO'n kh&i ki�n lfi VI}. an 

H<)I DONG THAM PHAN TOA AN NHAN DAN TOI CAO 

Can cu Luc;it t6 chuc Toa an nhan dan ngay 24 thang 11 nam 2014,· 
Di ap d1:1ng clung va th6ng nhdt m9t s6 quy tlfnh tg,i khoan 1 va khoan 3 

Diiu 192 B9 luc;it t6 t1:1ng dan Slf ngay 25 thang 11 nam 2015,· 
Sau khi c6 y kiin th6ng nhdt cua Vi?n truong Vi?n kidm sat nhan dan t6i cao 

va B9 truong B9 Tu phap, 

QUYETNGHJ: 

Di�u 1. Ph�m vi di�u chinh 

Nghi quy@t nay hu6ng d�n m9t s6 quy dinh vS tra l�i don khoi ki�n, quySn 
n9p don khoi ki�n l�i V\l an t�i khoan 1 va khoan 3 DiSu 192 B9 lu�t t6 t\,lng dan 
sv s6 92/2015/QH13 ngay 25 thang 11 nam 2015 (sau day g9i tit la B9 lu�t t6 
tµng dan S\l' nam 2015). 

Di�u 2. V� ngtroi kh&i ki�n khong c6 quy�n kh&i ki�n quy djnh tfi 
di�m a khoan 1 Di�u 192 B<) lu�t t6 tl}.ng dan SI}.' nam 2015 

Nguoi khoi ki�n khong c6 quySn khoi ki�n la ca quan, tf> chuc, ca nhan 
khoi ki�n khi thu9c m9t trong cac truong hqp sau day: 

1. Ca quan, tf> chuc, ca nhan khong thu9c m9t trong cac chu th@ quy dinh
t�i Di Su 186, Di Su 187 B9 lu�t t6 tvng dan sv nam 2015. 

a) Ca quan, t6 chuc, ca nhan khong thu9c m9t trong cac chu th@ quy dinh
t�i Di Su 186 B9 lu�t t6 tvng dan S\f nam 2015 la truong hqp nguoi lam don kh6i 
ki�n khong nhim bao v� quySn va lgi ich hqp phap cho chinh minh ho�c bao v� 
quy@n va lgi ich hqp phap cua ca quan, tf> chuc, ca nhan ma minh la nguoi d�i 
di�n hqp phap; 

b) Ca quan, tf> chuc, ca nhan khong thu9c m9t trong cac chu th@ quy dinh
t�i DiSu 187 B9 lu�t t6 tvng dan S\f nam 2015 la truong hqp nguoi lam don khoi 
ki�n khong thu9c truong hqp theo quy dinh cua phap lu�t c6 quySn khoi ki�n dS 

1 
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H(H DONG THAM PHAN 
TOA AN NHAN DAN TOI CAO 

S6: 03/2018/NQ-HDTP 

CONG HOA XA HOI CHU NGHiA VIET NAM 
. . . 

D<)c lip - Tl}· do - H�nh phuc 

Ha N9i, ngay 15 thang 5 nam 2018 

NGHJQUYET 
HmS·ng d�n ap dt_mg m<)t sA quy djnh ciia phap lu�t 

trong giai quy�t tranh chfiJ? v� xfr ly llQ' x�u, tai san bao dam 
cua khoan OQ' xau t�i Toa an nhan dan 

H◊I DONG THAM PHAN TOA AN NHAN DAN TOI CAO 

Can cu: Lu(lt T6 chu:c Toa an nhdn dan ngay 24 thang 11 nam 2014; 

Can cu: Nghf quydt s6 42/2017/QH14 ngay 21 thang 6 nam 2017 cita 
Qw5c h9i vJ thi diim xit· ly n9· xdu cita eek t6 chu:c tin d1:1ng; 

Di ap d1;mg dung va th<5ng nhdt m9t s6 quy dfnh cita phap luqt trong 
giai quydt tranh chdp vJ Xlf ly n9· xdu, tai San baa dam cua khoan n9· xdu t<;ti 
Toa an nhdn dan; 

Sau khi c6 y kidn th6ng nhdt cita Viin tru:ong Viin Kiim sat nhan dan t6i cao 
va B9 truong B9 Tu phap, 

QUYETNGHJ: 

Di�u 1. Ph�m vi di&u chinh 
Nghi quySt nay hu6ng d�n ap d1,1ng thu t1,1c rut gc_m trong giai quySt tranh 

chip v� nghia V\l giao tai san bao dam, tranh chip v� quySn XU ly tai san bao 
dam cua khoan ncy xiu cua t6 chuc tin d1,mg, chi nhanh ngan hang nu&c ngoai, 
t6 ch{rc mua ban, xu ly nq xiu; m9t s6 quy dinh cua phap lu�t trong giai quy@t 
cac tranh chip v� Xlf ly ncy xiu, tai san bao dam cua khoan ncy x�u theo quy djnh 
cua Nghi quySt s6 42/2017/QH14 ngay 21 thang 6 nam 2017 cua Qu6c h9i v� thi 
di�m Xlf ly ncy xiu cua cac t6 chuc tin d1,1ng (sau day g9i la Nghi quySt. s6 
42/2017/QH14). 

, Di�u 2. Tranh ch�p v� nghia Vl} giao tai, san bao dam, tranh ch�p v�
quyen xfr ly tai san bao dam cua khoan no· xau theo quy dinh tai khoan 1 
Diiu 8 cua Nghi quy�t s& 42/2017/QH14 

· · · 

1. Tranh ch§.p vS nghia V\l giao tai san bao dam cua khoan ncy xfiu la tranh
chip vS vi�c ben bao dam, ben gifr tai san bao dam cua khoan n9· xiu khong 
giao tai san bao dam ho�c giao khong dt'.mg theo yeu c§.u cua ben nh?-n bao dam, 
ben c6 quySn XU ly tai san bao dam dS XU ly tai san d6 nh&m giai quy�t nq xilu. 

Vi dµ: Ngan hang thuong m�i c6 ph§.n A cho Cong ty trach nhi�m hilu 
h,;m B vay 5.000.000.000 d6ng (Nam ty d6ng). £)� bao dam cho khoan vay theo 
hgp d6ng vay, Cong ty trftch nhi�m hfru h�n B (ben bao dam) da th� chip ngoi 
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HỘI ĐỒNG THẢM PHÁN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TÒA ÁN NHÂN DÂN TÓI CAO Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 04/2018/NQ-HĐTP Hà Nội, ngày 09 tháng 8 năm 2018

NGHỊ QUYÉT
r £ r

Ban hành một sô biêu mâu trong giải quyêt việc dân sự

HỘI ĐỒNG THẨM PHÁN TÒA ÁN NHÂN DÂN TỐI CAO

Cần cứ Luật Tổ chức Tòa án nhân dân ngày 24 thảng 11 năm 2014;
Đe áp dụng đủng và thống nhất hiểu mẫu trong giải quyết việc dân sự;
Sau khỉ có ý  kiến của Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao và 

Bộ trưởng Bộ Tư pháp,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Ban hành biểu mẫu trong giải quyết việc dân sự
Ban hành 33 biểu mẫu theo Danh mục kèm theo Nghị quyết này.

Điều 2. Hiêu lưc thi hành• •
1. Nghị quyết này đã được Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao

thông qua ngày 09 tháng 8 năm 2018 và có hiệu lực thi hành kể từ ngày 
01 tháng 10 năm 2018.

2. Bãi bỏ các biểu mẫu số 92, 93 ban hành kèm theo Nghị quyết số
01/2017/NỌ-HĐTP ngày 13 tháng 01 năm 2017 của Hội đông Thẩm phán Tòa án 
nhân dân tối cao ban hành một số biểu mẫu trong tố tụng dân sự.

3. Các biểu mẫu ban hành kèm theo Nghị quyết này được sử dụng trong
quá trình xem xét thụ lý, giải quyêt việc dân sự tại Tòa án nhân dân.

4. Trong quá trình thực hiện nếu có vướng mắc, đề nghị phản ánh cho
Tòa án nhân dân tôi cao (thông qua Vụ Pháp chê và Quản lý khoa học) đê 
hướng dẫn bổ sung kịp thời.

Noi nhận:
- Uỷ ban Thường vụ Quôc hội;
- Uỷ ban Pháp luật của Quốc hội;
- Uỷ ban Tư pháp của Quôc hội;
- Ban Chỉ đạo CCTPTƯ;
- Ban Nội chính Trung ưong;
- Văn phòng Chủ tịch nước;
- Văn phòng Chính phủ (02 bản);
- Viện kiểm sát nhân dân tối cao;
- Bộ Tư pháp;
-CacTẨNDvàTAQS;
- Các Thẩm phán TANDTC;
- Các đơn vị thuộc TANDTC;
- Cổng TTĐT TANDTC (để đăng tải);
- Lưu: VT, Vụ PC&QLKH (TANDTC).

TM. HỘI ĐÒNG THẢM PHÁN 
CHÁNH ÁN
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DANH MỤC
33 BIỂU MẪU TRONG GIẲĨ QUYẾT VIỆC DÂN s ự  

(Ban hành kèm theo Nghị quyết sỗ 04/2018/NQ-HĐTP 
ngày 09 tháng 8 năm 2018 của Hội đồng Thầm phán Tòa án nhân dân tối cao)

MẩusốOl-VDS Đơn yêu cầu giải quyết việc dân sự

Mấu số 02-VDS Đơn rút yêu cầu giải quyết việc dân sự

Mầu số 03-VDS Giấy xác nhận đã nhận đơn yêu cầu giải quyết việc dân sự

Mau số 04-VDS Thông báo sửa đổi, bổ sung đơn yêu cầu giải quyết việc dân sự

Mầu số 05-VDS Thông báo nộp tiền tạm ứng lệ phí yêu cầu giải quyết việc dân sự

Mau số 06-VDS Thông báo ừà lại đom yêu cầu giải quyết việc dân sự

Mầu số 07-VDS Quyết định giải quyết khiếu nại, kiến nghị việc ừả lại đơn yêu 
cầu giải quyết việc dân sự (dành cho Thẩm phán)

Mầu số 08-VDS Quyết định giải quyết khiếu nại, kiến nghị việc trả lại đơn yêu cầu 
giải quyết việc dân sự (dành cho Chánh án)

Mầu số 09-VDS 'Thông báo thụ lý việc dân sự

Mầu số 10-VDS Quyết định phân công người tiến hành tố tụng

Mầu số 11-VDS Thông báo bổ sung tài liệu, chứng cứ

Mẩu số 12-VDS Quyết định yêu cầu cung cấp tài liệu, chứng cứ

Mấu số 13-VDS Giấy triệu tập người làm chứng

Mau số 14-VDS Quyết định trưng cầu giám định

Mầu số 15-VDS Quyết định mở phiên họp sơ thẩm giải quyết việc dân sự

Mau số 16-VDS Quyết định hoãn phiên họp sơ thẩm giải quyết việc dân sự

Mau số 17-VDS Quyết định thay đổi người tiến hành tố tụng giải quyết việc dân sự 
(dành cho Chánh án)

Mau số 18-VDS Quyết định thay đổi người tiến hành tố tụng giải quyết viêc dân sư 
(dành cho Hội đồng giải quyết việc dân sự)

Mầu số 19-VDS Quyết định đình chỉ việc xét đơn yêu cầu giải quyết việc dân sự

Mầu số 20-VDS Quyết định đình chỉ giải quyết sơ thẩm việc dân sự

Mầu số 21-VDS Biên bản phiên họp sơ thẩm giải quyết việc dân sự

Mau số 22-VDS Quyết định sơ thẩm giải quyết việc dân sự

Mầu số 23-VDS Quyết định mở phiên họp phúc thẩm giải quyết việc dân sự
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Mầu số 24-VDS Quyết định hoân phiên hợp phúc thẩm giải quyết việc dân sự

Mầu số 25-VDS Biên bản. phiên họp phúc thẩm giải quyết việc dân sự

Mầu số 26-VDS Quyết định đình chỉ giải quyết phúc thẩm việc dân sự

Mẩu số 27-VDS Quyết định phúc thẩm giải quyết việc dân sự

Mầu số 28-VDS Quyết định thông báo tìm kiếm người vắng mặt tại nơi cư trú

Mầu số 29-VDS Quyết định thông báo tìm kiếm người bị yêu cầu tuyên bố mất tích

Mau số 30-VDS Quyết định thông báo tìm kiếm người bị yêu cầu tuyên bố là đã chết

Mau số 31-VDS Quyết định công nhận thuận tình ly hôn và sự thỏa thuận của 
các đương sự

Mau số 32-VDS Quyết đinh công nhận kết quả hòa giải thành ngoài Tòa án

Mau số 33-VDS Quyết định không công nhận kết quả hòa giải thành ngoài Tòa án
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CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Mau số 01-VDS (Ban hành kềm thto Nghị quyết số 04/2018/NQ-HĐTP
ngày 09 thảng 8 năm 2018 của Hội âồng Thẩmphản Tòa án nhân dân tối cao)

ĐƠN YÊU CẦU 
GIẢI QUYẾT VIỆC DÂN s ự

(V/v: ........... ................................;(1)

Kính gửi: Tòa án nhân dân ....................... (2)

Người yêu cầu giải quyết việc dân sự:(3)...........................................................

Địa chỉ:(4)............................................... .............................................................

Số điện thoại (nếu có):............................ ; Fax (nếu có):..................................

Địa chỉ thư điện tử (nếu có):..............................................................................

Tôi (chúng tôi) xin trình bày với Tòa án nhân dân(5) .................................
việc như sau:

- Những vấn đề yêu cầu Tòa án giải quyết:(6)....................................................

- Lý do, mục đích, căn cứ của việc yêu cầu Tòa án giải quyết đối với
những vấn đề nêu trên:(7).............................................................................................

- Tên và địa chi của những người có liên quan đến những vấn đề yêu cầu 
Tòa án giải quyêt. ' .....................................................................................................

- Các thông tin khác (nếu có):(9)........................................................................

Tài liệu, chứng cứ kèm theo đơn yêu cầu:(10)

1....................................................................................................................................................

2............................................ ................................................................................................. .....................

3.............................................................................................................................

Tôi (chúng tôi) cam kết những lời khai trong đơn là đúng sự thật.

....... , ngày......tháng....... năm......... (11)
NGƯỜI YÊU CẦU(12)
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_  1 .. , Ọ.) Gm loại việc dân sự mà người yêu cầu yêu càu Tòa án giải ơuyết theo quy định của 
Bộ luật Tò tụng dân sự (ví dụ: Yêu cấu tuyên bô một người mát tích; yêu cầu hùy việc kết 

• . hon trái pháp luật; yêu cầu hủy bỏ nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông; yêu cầu tuyên bố
hợp đồng b o  động vô h iệu ;...).

(2) và (5) Ghi tên Tòa án có thẩm quyền giải quyết việc dân sự; nếu là Tòa án nhân dân 
huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh thi ghi. rõ tên Tòa án nhân dân huyện, quận, thị xã, 
thành phô thuộc tinh, thành phô trực thuộc trung ương nào (ví dụ: Tòa án nhân dân huyện 
Thường Tín, thành phố Hà Nội); nếu là Tòa án nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung 
ương thì ghi Tòa án nhân dân tỉnh (thành phố) đó (ví dụ: Tòa án nhân dân tỉnh Hà Nam).

(3) Neu người yêu cầu là cá nhân thi ghi rố họ tên, ngày tháng năm sinh và số chứng 
minh thư nhễn dân/cán cước công dân/hộ chiếu hoặc giấy tờ tùy thân khác của người đó; nếu 
là co quan, tổ chức tbì ghi tên cơ quan, tổ chức và họ tên của người đại điện hợp pháp của cơ 
quan, tổ chức đó. Neu là người đại diện theo pháp luật thì sau họ tên ghi là người đại diện 
theo pháp luật của người có quyền yêu cầu” và ghi rõ họ tên của người có quyền yêu cầu; nếu 
là người đại diện theo ủy quyền thì ghi là người đại diện theo ủy quyền của người có
quyền yêu cầu theo văn bản ủy quyền được xác lập ngày.......” và ghi rõ họ tên của người có
quyền yêu cầu. Trường hợp có nhiều người cùng làm đơn yêu cầu thì đánh số thứ tự 1, 2, 3,... 
và ghi đầy đủ các thông tin của từng người.

(4) Nếu người yêu cầu là cá nhân thì ghi đầy đủ địa chỉ nơi cư trú, nơi làm việc (nếu 
có) của. người đó tại thời điểm làm đơn yêu cầu (ví dụ: thôn Bình An, xã Phú Cường, huyện 
Mỹ Đức, thành phố Hà Nội); nếu là cơ quan, tổ chức thì ghi địa chỉ trụ sở của cơ quan, tồ 
chức đó tại thời điểm làm đơn yêu cầu (ví dụ: trụ sở tại số 20 phố Lý Thường Kiệt, quận 
Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội).

(6) Ghi cụ thể những nội dung mà người yêu cầu yêu cầu Tòa án giải quyết.

(7) Ghi rõ lý do, mục đích, căn cứ của việc yêu cầu Tòa án giải quyết việc dân sự đó.

(8) Ghi rõ họ tên, địa chỉ nơi cư trú, nơi làm việc (nếu có) của những người mà người 
yêu cầu nhận thấy có liên quan đên việc giải quyết việc dân sự đó.

(9) Ghi những thông tin khác mà người yêu cầu xét thấy cần thiết cho việc giải quyết 
yêu cầu của minh.

(10) Ghi rõ tên các tài liệu, chứng cứ kèm theo đơn yêu cầu, là bản sao hay bản chính,
theo thứ tự 1, 2, 3 , .... (ví dụ: 1. Bản sao Giấy khai sinh của ông Nguyễn Văn A; 2. Bàn sao
giấy chứng nhận đăng ký kết hôn của ông Trần Văn B và bà Phạm Thị C ; ....).

(11) Ghi địa điểm, thời gian làm đơn yêu cầu (ví dụ: Hà Nội, ngày 08 tháng 12 năm 
2018; Hưng Yên, ngày 18 tháng 02 năm 2019).

(12) Nếu người yêu cầu là cá nhân thì phải có chữ ký hoặc điểm chi của người đó; nếu 
là cơ quan, tổ chức thì người đại điện hợp pháp của cơ quan, tổ chức đó phải ký tên, ghi rõ họ 
tên, chức vụ của mình và đóng dấu của cơ quan, tổ chức đó. Trường hợp người yêu cầu là 
doanh nghiệp thì việc sừ dụng con dấu thực hiện theo quy định của Luật Doanh nghiệp. 
Trường hợp có nhiều người cùng yêu cầu thì cùng ký và ghi rõ họ tên của từng người vào 
cuối đơn yêu cầu.
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CỘNG HÒA XÃ RỘICRỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Mầu số (ữrVD S^ợn. hành kèm iheo Vghị quyết số 04/2018/NQ-HĐTP
ngày 09 tháng 8 năm 2018 của Hội âồng Thấm phán Tòa án nhân dân tôi cao)

ĐƠN RÚT YÊU CÀU 
GIẢI QUYẾT VIỆC DÂN s ự

(V/v: .......... ............. .................. .;(1)

Kính gửi: Tòa án nhân dân.....................

Người rút đơn yêu cầu:(3).....................................................................................

Địa chi:(4).............................................................................................................

Số điện thoại (nếu có):................................; Fax (nếu có):...............................

Địa chỉ thư điện tử (nếu có):............................................................................

Ngà-y........ th án g ........ năm ......... , tôi (chúng tôi) có đơn yêu càu Tòa án
nhân d ân ...................... giải quyết việc dân s ự (5).................................................

Nay do ..............................................................................................................

Vì vậy, tôi (chúng tôi) xin rút toàn bộ (một phần)(7).................... đon yêu
cầu ngày .... tháng ....... n ăm .............. , đề nghị Tòa án xem xét, giải quyết theo
quy định của pháp luật.

..... , ngày......tháng......năm .....

NGƯỜI RỦT ĐƠN YÊU CÀƯ(8)
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(1) và (5) Ghi loại việc dân sự mà người rút đon yêu cầu đã yêu cầu Tòa án giải quyết 
theo quy định của Bộ luật Tố tụng dân sự (ví dụ: “Yêu cầu tuyên bố một người mất tích”; “Yêu 
cầu hủy bỏ nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông”; “Yêu cầu tuyên bố hợp đồng lao động vô 
hiệu”).

(2) Nếu là Tòa án nhân dân huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh thì ghi rõ tên Tòa 
án nhân dân huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tinh, thành phố trực thuộc trung ương nào 
(ví dụ: Tòa án nhân dân huyện Thường TÚI, thành phố Hà Nội); nếu là Tòa án nhân dân tinh, 
thành phố trực thuộc trung ương thì ghi Tòa án nhân dân tỉnh (thành phố) đó (ví dụ: Tòa án 
nhân dân tỉnh Hà Nam).

(3) Neu người rút đơn yêu cầu là cá nhân thì ghi rõ họ tên, ngày tháng năm sinh và số 
chứng minh thư nhân dân/căn cước công dân/hộ chiếu hoặc giấy tờ tùy thân khác của người 
đó; nếu là cơ quan, tổ chức thi ghi tên cơ quan, tổ chức và họ tên của người đại điện hợp 
pháp của cơ quan, tổ chức đó. Nếu là người đại diện theo pháp luật thì sau họ tên ghi “- là 
người đại diện theo pháp luật của người có quyền yêu cầu” và ghi rõ họ tên của người có 
quyền yêu cầu; nếu là người đại diện theo ủy quyền thì ghi “- là người đại diện theo ủy quyền
của người có quyền yêu cầu theo văn bản ủy quyền được xác lập ngày.......” và ghi rõ họ tên
của người có quyền yêu cầu. Trường hợp có nhiều người cùng rút đơn yêu cầu thì đánh số 
thứ tự 1, 2, 3,... và ghi đầy đủ các thông tin của từng người.

(4) Neu người rút đơn yêu cầu là cá nhân thi ghi đầy đủ địa chỉ nơi cư trú, nơi làm việc 
(nếu có) của người đó tại thòi điểm rút đơn yêu cầu (ví dụ: thôn Bình An, xã Phú Cường, 
huyện Mỹ Đức, thành phố Hà Nội); nếu là cơ quan, tổ chức thì ghi địa chỉ trụ sở của cơ quan, tổ 
chức đó tại thời điểm rút đơn yêu cầu (ví dụ: trụ sở tại số 20 phố Lý Thường Kiệt, quận Hoàn 
Kiếm, thành phố Hà Nội).

(6) Ghi cụ thể lý do xin rút đơn yêu cầu (ví dụ: người bị yêu cầu tuyên bố mất tích đã 
trở v ề , ....).

(7) Trường hợp người rút đơn yêu cầu rút một phần yêu cầu thi ghi rõ nội dung phần 
yêu cầu rút đơn.

(8) Nếu người rút đơn yêu cầu là cá nhân thì phải có chữ ký hoặc điểm chi của người 
đó; nếu là cơ quan, tổ chức thi người đại điện hợp pháp của cơ quan, tổ chức phải ký tên, ghi 
rõ họ tên, chức vụ và đóng dấu của cơ quan, tổ chức đó. Trường hợp người rút đơn yêu cầu là 
doanh nghiệp thì việc sử dụng con dấu thực hiện theo quy định của Luật Doanh nghiệp. 
Trường hợp có nhiều người cùng rút yêu cầu thì cùng ký và ghi rõ họ tên của từng người vào 
cuối đơn.

Hướng dẫn sử dung mẫu số Q2-VDS: •

2
459



TÒA ÁN NHÂN DÂN........(1) CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Đôc lâp - Tư do - Hanh phúc

Số:...... /GXN-TA ----- --------- -
...... , ngày......thảng .......năm.......

GIẤY XÁC NHẬN
ĐÃ NHẬN ĐƠN YÊU CÀU GIẢI QUYẾT VIỆC DÂN s ự

Kính gửi:(2)...........................................................................................................

Địa chi:(3).............................................................................................................

Ngày........ tháng n ăm ........... , Tòa án nhân dân.............................-nhận
được đơn yêu cầu của(4) ...............  đề n g à y .... tháng ....... năm ....... nộp trực
tiếp/do dịch vụ bưu chính chuyển đến/bằng phương thức gửi trực tuyến, yêu cầu 
Tòa án giải quyết(5)...................................................... ...............................................

Tòa án nhân dân....................... ................ sẽ tiến hành xem xét đơn yêu cầu
theo quy định của pháp luật tố tụng dân sự.

Nơi nhận:
- Như kính gửi;(6)
- Lưu: VT, hồ sơ việc dân sự.

Mầu số 03-VDS (Ban hành kèm theo Nghị quyết sỗ 04/2018/NQ-HĐTP
ngày 09 tháng 8 năm 2018 của Hội đồng Thẩm phản Tòa án nhân dân toi cao)

NGƯỜI NHẬN ĐƠN<7)
(Ký tên, ghi rõ họ tên, đóng dấu)
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(1) Ghi tên Tòa án nhận đơn yêu cầu giải quyết việc dân sự; nếu là Tòa án nhân dân 
huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh thi ghi rõ tên Tòa án nhân dân huyện, quận, thị xã, 
thành phố thuộc tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương nào (ví dụ: Tòa án nhân dân huyện 
Thường Tín, thành phố Hà Nội); nếu là Tòa án nhân dân tình, thành phố trực thuộc trung 
ương thì ghi Tòa án nhàn dân tỉnh (thành phố) đó (ví dụ: Tòa án nhân dân tỉnh Hà Nam).

(2) và (3) Nếu người nộp đơn yêu cầu là cá nhân thì ghi rõ họ tên và địa chỉ nơi cư trú, 
nơi làm việc (nếu có) của người đó; nếu là cơ quan, tổ chức thì ghi tên, địa chỉ trụ sở của cơ 
quan, tồ chức đó (ghi theo đơn yêu cầu). Nếu gửi người đại diện theo pháp luật thi sau họ tên 
ghi là người đại diện theo pháp luật của người có quyền yêu cầu” và ghi rõ họ tên của 
người có quyền yêu cầu; nếu gửi người đại diện theo ủy quyền thì ghi là người đại diện
theo ủy quyền của người có quyền yêu cầu theo văn bản ủy quyền được xác lập ngày.......” và
ghi rõ họ tên của người có quyền yêu cầu.

(4) Neu là cá nhân thì ghi ông/bà mà không ghi họ tên; nếu là cơ quan, tổ chức thì ghi 
tên của cơ quan, tổ chức đó.

(5) Ghi loại việc dân sự (ví dụ: “tuyên bố một người là đã chết”; “hủy bỏ nghi quyết của 
Hội đồng thành viên theo quy định của pháp luật về doanh nghiệp”; “tuyên bố thỏa ước lao động 
tập thể vô hiệu”).

(6) Trường hợp đơn yêu cầu gửi qua cổng thông tin điện tử của Tòa án thì ghi địa chi 
thư điện tử đã đăng ký của người yêu cầu.

(7) Công chức thuộc bộ phận hành chính-tư pháp của Tòa án nhận đơn ký, ghi rõ họ tên 
và đóng dấu ừeo của Tòa án.

Hir ớn ọ dẫn sử  dung mẫu số 03-VDS:
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Mau sô 04-J/DS (Bon hành kèm theo Nghị quyết sẻ  04/2018/NQ-HĐTP
ngày 09 tháng 8 nôm 2018 cùa Hối dong Thẩm phản Tòa án nhân dân tôi cao)

TÒA ÁN NHÂN DẦN........ (1) CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: /TB-TA ——  -------- ----------- ------------
........ngày....... thảng ...... năm......

THÔNG BÁO
SỬA ĐỎI, BÒ SƯNG ĐƠN YÊƯ CÀU GIẢI QUYẾT VIỆC DẦN sự

Kính gửi:(2).......... ................................................................................................

Địa chỉ:(3).............................................................................................................

Ngày...... tháng........ năm............ , Tòa án nhân dân.................... ............  đã
nhận được đơn yêu cầu giải quyết việc dân sự đề ngày....... tháng .......năm..........
của(4)..................nộp trực tiếp/do dịch vụ bưu chính chuyển đến/bằng phương
thức gửi trực tuyến yêu cầu Tòa án giải quyết(5) .......................................................

Sau khi xem xét đơn yêu cầu, Tòa án nhân dân............................................
nhận thấy nội dung đơn chưa đúng quy định tại khoản 2 Điều 362 Bộ luật Tố 
tụng dân sự.

Căn cứ khoản 1 Điều 193, khoản 2 Điều 362, khoản 2 Điều 363 Bộ luật Tố
tụng dân sự, Tòa án nhân dân........................ yêu cầu(6).........................................
sửa đổi, bổ sung đơn yêu cầu giải quyết việc dân sự, cụ thể:(7)

1.............................................................................................................................

2

3

Trong thời hạn 07 ngày, kể từ ngày nhận được thông báo này, nếu(8)
................................ không sửa đổi, bổ sung đơn yêu cầu giải quyết việc dân sự
thì Tòa án trả lại đơn yêu cầu cùng các tài liệu, chứng cứ kèm theo (nếu có), trừ 
trường họp có trở ngại khách quan hoặc sự kiện bất khả kháng.

N oi nhận: THẢM PHÁN
- Như kính gửi; (Kỷ tên, gh i rõ họ tên, đóng dấu)
- Lưu: VT, hồ sơ việc dân sự.
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(1) Ghi tên Tòa án ra thông báo; nếu là Tòa án nhân dân huyện, quận, thị xã, thành phố 
thuộc tinh, thành phố trực thuộc trung ương thì ghi rõ tên Tòa án nhân dân huyện, quận, thị xã, 
thành phố thuộc tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương nào (Ví dụ: Tòa án nhân dân huyện 
Thường Tín, thảnh phố Hà Nội); nếu là Tòa án nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương 
thì ghi Tòa án nhân dân tỉnh (thành phố) đó (ví dụ: Tòa án nhân dân tỉnh Hà Nam).

(2) và  (3) Nếu người yêu cầu là cá nhân thi ghi rõ họ tên và địa chỉ nơi cư trú, nơi làm 
việc (nếu có) của người đó; nếu là cơ quan, tồ chức thì ghi tên, địa chỉ trụ sở của cơ quan, tổ 
chức đó (ghi theo đơn yêu cầu). Nếu gửi người đại diện theo pháp luật thì sau họ tên ghi là 
người đại diện theo pháp luật của người có quyền yêu cầu” và ghi rõ họ tên của người có 
quyền yêu cầu; nếu gửi người đại diện theo ủy quyền thi ghi là người đại diện theo ủy
quyền của người có quyền yêu cầu theo văn bản ủy quyền được xác lập ngày.......” và ghi rõ
họ tên của người có quyền yêu càu.

(4) , (6) và (8) Nếu là cá nhân thì ghi ông/bà mà không ghi họ tên; nếu là cơ quan, tồ 
chức, thì ghi tên của cơ quan, tổ chức đó.

(5) Ghi loại việc dân sự (ví dụ: ‘"tuyên bố một người là đã chết”; “hủy bỏ nghị quyết của 
Đại hội đồng cổ đông”; “tuyên bố họp đồng lao động vô hiệu”).

(7) Ghi những nội dung yêu cầu sừa đồi, bổ sung.

ỉĩư ởnR dẫn sử duns mẫu sắ Õ4-VDS:
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Mầu so 05-VDS (Ban hành kèm theo Nghị qvyếtsẩ 04/2018/NỌ-HĐTP
ngày 09 tháng 8 năm 2018 của Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân toi cao)

TÒA ÁN NHÂN DÂN......(1) CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
_ JJanb phúc

SỐ: ....../TB"TA —— — — :----------:------------
..... , ngày......tháng .......năm ........

THÔNG BÁO
NỘP TIỀN TẠM ỨNG LỆ PHÍ YÊU CẦU GIẢI QUYẾT VIỆC DÂN' s ự

Kính gửi:^2)..........................................................................................................

Địa chỉ:(3).............................................................................................................

Sau khi xem xét đơn yêu cầu giải quyết việc dân sự của(4)..........................
đề ngày..... «tháng.........năm............và các tài liệu, chứng cứ kèm theo.

Căn cứ khoản 2 Điều 146 và khoản 4 Điều 363 Bộ luật Tố tụng dân sự; 
khoản 5 Điều 7, Điều 17 và Điều 36 Nghị quyết số 326/2016/ƯBTVQH14 ngày 
30-12-2016 của ủ y  ban Thường vụ Quốc hội quy định về mức thu, miễn, giảm, 
thu, nộp, quản lý và sử dụng án phí và lệ phí Tòa án.

Tòa án nhân dân.............. .................  thông báo cho(5)..................... . biết,
trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được thông báo này, phải đến
trụ sở Chi cục/Cục thi hành án dân sự(6) .................................... , địa chỉ:
...........................  để nộp tiền tạm ứng lệ phí yêu cầu giải quyết việc dân sự là:
................(băng chữ :................................... ) và nộp cho Tòa án biên lai thu tiền
tạm ứng lệ phí yêu cầu giải quyết việc dân sự, trừ trường họp có lý do chính đáng.

Tòa án thụ lý đơn yêu càu của(7)..............................khi nhận được biên lai
thu tiền tạm ứng lệ phí yêu cầu giải quyết việc dân sự.

Nơi nhận: THẨM PHÁN
- Như kính gửi; ỢỊ£ỷ gfoị rQ đóng dấu)
- Lưu: VT, hô sơ việc dân sự.
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(1) Ghi tên Tòa án ra thông báo; nếu là Tòa án nhân dân huyện, quận, thị xã, thành phố 
thuộc tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương thì ghi rõ tên Tòa án nhân dân huyện, quận, thị 
xã, thành phố thuộc tinh, thành phố trực thuộc trung ương nào (ví dụ: Tòa án nhân dân huyện 
Thường Tín, thành phố Hà Nội); nếu là Tòa án nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung 
ương thì ghi Tòa án nhân dân tỉnh (thành phố) đó (ví dụ: Tòa án nhân dân tinh Hà Nam).

(2) và (3) Nếu người yêu cầu là cá nhân thì ghi rõ họ tên và địa chì nơi cư trú, nơi làm 
việc (nếu có) của người đó; nếu là cơ quan, tổ chức thi ghi tên, địa chi trụ sở của cơ quan, tổ 
chức đó (ghi theo đơn yêu cầu). Nếu gửi người đại diện theo pháp luật thi sau họ tên ghi là 
người đại diện theo pháp luật của người có quyền yêu cầu” và ghi rõ họ tên của người có 
quyền yêu cầu; nếu gửi người đại diện theo ủy quyền thi ghi là người đại diện theo ủy
quyền của người có quyền yêu cầu theo văn bản ủy quyền được xác lập ngày.......” và ghi rõ
họ tên của người có quyền yêu cầu.

(4), (5) và (7) Nếu là cá nhân thi ghi ông/bà mà không ghi họ tên; nếu là cơ quan, tổ 
chức thì ghi tên của. cơ quan, tổ chức đó.

(6) Ghi rõ tên, địa chỉ của Chi cục hoặc Cục Thi hành án dân sự có thẩm quyền thu tạm 
ứng lệ phí giải quyết việc dân sự; nếu là Chi cục Thi hành án dân sự thì ghi rõ Chi cục Thi 
hành án dân sự huyện nào thuộc tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương nào (ví dụ: Chi cục 
Thi hành án dân sự huyện X, tỉnh H); nếu là Cục Thi hành án dân sự thì ghi rố Cục Thi hành 
án dân sự tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương nào (ví dụ: Cục Thi hành án dân sự thành 
phố Hà Nội).

Hướng dẫn sử dụng mẫu số 05-VDS:
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Mau số 06- VDS (Ban hành kèm theo Nghị quyết sẳ 04/2018/NQ-HĐTP
ngày 09 tháng 8 năm 2018 của Hội đồng Thẩm phản Tòa án nhân dân tối cao)

TÒA ÁN NHÂN DÂN (1) CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Đôc lâp - Tư do - Hanh phúc

Số:..../TB-TA ------- — --------------- -
......... , ngày..... tháng .......năm.........

THÔNG BÁO
TRẢ LẠI ĐƠN YÊU CẦU GIẢI QƯYÉT VIỆC DÂN s ự

Kính gửi:(2)............................................................................................................

Địa chỉ:(3)................................................................................................... ..........

Sau khi xem xét đơn yêu cầu giải quyết việc dân sự của (4).................... đề
ngày....... tháng.......năm.............. và các tài liệu, chứng cứ kèm theo (nếu có) về
việc yêu cầu Tòa án giải quyết(3)................................................................................

Xét thấy, đơn yêu cầu giải quyết việc dân sự thuộc trường hợp(6)..................

Căn cứ(7)..................... khoản 1 Điều 364 Bộ luật Tố tụng dân sự.

Tòa án nhân dân...................................... ừả lại đơn yêu cầu giải quyết việc
dân sự cùng các tài liệu, chứng cứ kèm theo (nếu có).

Trong thời hạn 10 ngày, kể từ ngày nhận được Thông báo này, người 
yêu cầu có quyền khiếu nại, Viện kiểm sát có quyền kiến nghị với Tòa án 
nhân dân.....................................về việc trả lại đơn yêu cầu.

Nơi nhân'. THẢM PHÁN
- Như kính gửi; (Ký tên, ghi rõ họ tên, đóng dấu)
- Viện kiểm sát nhân dân cùng cấp;
- Lưu: VT
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(1) Ghi tên Tòa án ra thông báo; nếu ià Tòa án nhân dân huyện, quận, thị xã, thành phố 
thuộc tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương thi ghi rõ tên Tòa án nhân dân huyện, quận, thị 
xã, thành phố thuộc tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương nào (ví dụ: Tòa án nhân dân huyện 
Thường Tín, thành phố Hà Nội); nếu là Tòa án nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung 
uơng thì ghi Tòa án nhân dân tỉnh (thành phố) đó ('VÍ dụ: Tòa án nhân dân tỉnh Hà Nam).

(2) và (3) Nếu người yêu cầu là cá nhân thì ghi họ tên và địa chỉ nơi cư trú, nơi làm 
việc (nếu có) của người đó; nếu là cơ quan, tổ chức thì ghi tên, địa chỉ trụ sở của cơ quan, tổ 
chức đó (ghi theo đơn yêu cầu). Neu gừi người đại diện theo pháp luật thì sau họ tên ghi là 
người đại diện theo pháp luật của người có quyền yêu cầu” và ghi rõ họ tên của người có 
quyền yêu cầu; nếu gửi người đại diện theo ủy quyền thi ghi là người đại diện theo ủy
quyền của người có quyền yêu cầu theo văn bản ủy quyền được xác lập ngày.......
tháng......năm........” và ghi rõ họ tên của người có quyền yêu cầu.

(4) Nếu là cá nhân thì ghi ông/bà mà không ghi họ tên; nếu là cơ quan, tổ chức, thi ghi 
tên của cơ quan, tổ chức đó.

(5) Ghi loại việc dân sự (ví dụ: ‘Tuyên bố một người mất tích”; “hủỵ bỏ nghị quyết của Đại 
hội đồng cổ đông theo quy đinh của pháp luật doanh nghiệp”; “tuyên bố hợp đồng lao động vô
hiệu”), ..7

(6) Tùy từng trường hợp quy định tại khoản 1 Điều 364 Bộ luật Tố tụng dân sự mà ghi 
rõ lý do trả lại đơn yêu cầu.

(7) Tùy từng trường hợp mà ghi điểm tương ứng của khoản 1 Điều 364 Bộ luật Tố tụng 
dân sự.

R ite n  Z  dẽ»ỉ sừ  dụng mẫu so 06-VDS:
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Mau sổ 07-VDS (Ban hành kèm theo Nghị quyết sỗ 04/20187NQ-1ỈDTP 
ngày 09 thảĩĩg 8 năm 2018 của Bôi đồng Thẩm phản Tòa án nhân dân tối cao)

TÒA ÁN NHÂN BÂN....(1) CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VỆT NAM
“  • ĐỘC lập - Tự đo - Hạnh phức

s ố :.... /.... /QĐ-GQKN(2) —  — -------
.......... , ngày ..... th ả n g .......n ă m .......

QUYẾT ĐINH
GIẢI QUYẾT KHIẾU NẠI, KIẾN NGHỊ|3)

VIỆC TRẢ LẠI ĐƠN YÊU CẢU GIẢI QUYẾT v ử , c  DÂN s ự

TÒA ÁN NHẤN DÂN..........

Căn cử<4)............ . Điều 194 và khoản 3 Điều 364 Bộ luật Tố tụng dân sự;

Sau khi nghiên cứu đơn khiếu nại ngày.........  tháng..........  năm..............
của(5).................... ..... , văn bản. kiến nghị số..... /.... ngày........ tháng....... năm........
của Viện kiểm sát nhân dân(ố)...................... đối với Thông báo ừả lại đơn yêu cầu
giảỉ quyết việc dân sự số...... /TB-TA ngày........ tháng......... năm........ của Tòa án
nhân dân.......................và các tài liệu, chứng cứ có liên quan đến việc trả lại đơn
yêu cầu; ý kiến của người khiếu nại, ý kiến của đại diện Viện kiểm sát tại phiên 
họp giải quyết khiếu nại, kiến nghị;

Xét thấy(7)............................................................................................................

QUYẾT ĐỊNH:

Điều l . (8)..............................................................................................................

Điều 2.(9)..................có quyền khiếu nại, Viện kiểm sát có quyền kiến nghị
với Chánh án Tòa án nhân dân(10) .....................  ..............  xem xét, giải quyết
trong thời hạn 10 ngày, kể từ ngày nhận được Quyết định này.

Nơi nhận: THẨM PHÁN
- Người khiếu nại; (Ký tên, ghi rõ ho tên, đóng dấu)
- Viện kiêm sát nhân dân cùng cấp;
- Lưu: Hồ sơ giải quyết khiếu nại.
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(1) Ghi tên Tòa án ra quyết định; nếu là Tòa án nhân dân huyện, quận, thị xã, thành phố 
thuộc tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương thì ghi rõ tên Tòa án nhân dân huyện, quận, thị 
xã, thành phố thuộc tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương nào (ví dụ: Tòa án nhân dân huyện 
Thường Tín, thành phố Hà Nội); nếu là Tòa án nhân dân tinh, thành phố trực thuộc trung 
ương thi ghi Tòa án nhân dân tỉnh (thành phố) đó (ví dụ: Tòa án nhân dân tỉnh Hà Nam).

(2) ô  thứ nhất ghi số, ô thứ hai ghi năm ra quyết định.

(3) Nếu chỉ giải quyết khiếu nại thì ghi ”GIẢI QUYẾT KHIẾU NẠI”; nếu chỉ giải 
quyết kiến nghị thi ghi “GIẢI QUYẾT KIẾN NGHỊ”.

(4) Tùy từng trường hợp mà ghi cụ thể các điểm, khoản của Điều 194 Bộ luật Tố tụng 
dân sự.

(5) Neu người khiếu nại là cá nhân thì ghi rõ họ tên và địa chỉ nơi cư trú, nơi làm việc (nếu 
có) của người đó; nếu là cơ quan, tổ chức thì ghi tên, địa chỉ trụ sở của cơ quan, tổ chức đó (ghi 
theo đơn yêu cầu). Nếu người khiếu nại là người đại diện theo pháp luật thì sau họ tên ghi là 
người đại diện theo pháp luật của người có quyền khiếu nại” và ghi rõ họ tên của người có quyền 
khiếu nại; nếu người khiếu nại là người đại diện theo ủy quyền thì ghi là người đại diện theo
ủy quyền của người có quyền khiếu nại theo văn bản ủy quyền được xác lập ngày...... ” và ghi rõ
họ tên của người có quyền khiếu nại; trường hợp chỉ giải quyết kiến nghị của Viện kiểm sát thì 
không glii nội dung này.

(6) Ghi số, ký hiệu, ngày, tháng, năm của văn bản kiến nghị và tên Viện kiểm sát ra văn 
bản kiến nghị; trường họp chỉ giải quyết khiếu nại thi không ghi nội dung này.

(7) Tùy từng trường hợp quy định tại khoản 1 Điều 364 Bộ luật Tố tụng dân sự mà ghi 
nội dung cụ thể.

(8) Tùy từng trường hợp mà ghi kết quả giải quyết khiếu nại, kiến nghị theo quy định 
tại điểm a hoặc b khoản 4 Điều 194 Bộ luật Tố tụng dân sự.

(9) Ghi họ tên người khiếu nại (ví dụ: Ồng Nguyễn Văn A).

(10) Ghi tên Tòa án ừên một cấp trực tiếp của Tòa án ra Quyết định giải quyết khiếu 
nại, kiến nghị việc trả lại đơn yêu cầu.

Hrrớns dẫn sử duns  mẫu sc 07-VDS:
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TÒA ÁN NHÂN DÂN.... (1) CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Đôc lâp - Tư do - Hanh phúc

S ố :...../ ...../QĐ-GQKN(2) -------------------
........ , ngày.... thảng ......năm ......

Mau số 08-VDS (Ban hành kèm theo Nghị quyết so 04/2018/NQ-HĐTP
ngày 09 tháng 8 năm 2018 của Hội đồng Tham phàn Tòa án nhân dân toi cao)

QUYẾT ĐINH
GIẢI QUYẾT KHIẾU NẠI, KIẾN NGHỊ(3)

VIỆC TRẢ LẠI ĐƠN YÊU CÀU GIẢI QUYẾT VIẸC DÂN s ự

CHÁNH ÁN
TÒA ÁN NHÂN DÂN....................

Căn cứ(4).....................................................Bộ luật Tố tụng dân sự;

Sau khi nghiên cứu đơn khiếu nại ngày..... tháng.................. năm.............
của(5).................... , văn bản kiến nghị số...... /..... ngày........tháng........năm..........
của Viện kiểm sát nhân dân(6).................................đối với Quyết định giải quyết
khiếu nại, kiến nghị(7) việc trả lại đơn yêu cầu giải quyết việc dân sự
số..... / ....../QĐ-GQKN ngày....... tháng......  năm....... của Tòa án nhân dân
............................................ và các tài liệu, chứng cứ có liên quan đến việc trả lại
đơn yêu cầu;

Xét thấy(8)..............................................................................................................

QUYẾT ĐỊNH:

Điều l .(9)....................

Điều 2,(10)...................

Noi nhận:
- Người khiếu nại;
- Viện kiểm sát nhân dân cùng cấp;
- Tòa án nhân dân(1 ̂ ........... ;
- Lưu: Hồ sơ giải quyết khiếu nại.

CHÁNH ÁN(12)
(Ký tên, ghi rõ họ tên, đóng dấu)
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(1) Ghi tên Tòa án ra quyết định; nếu là Tòa án nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc 
trung ương thi ghi rõ Tòa án nhân dân tỉnh (thành phố) đó (ví dụ: Tòa án nhân dân tỉnh 
Hưng Yên); nếu là Tòa án nhân dân cấp cao thi ghi rõ Tòa án nhân dân cấp cao nào (ví du: 
Tòa án nhân dân cấp cao tại Thành phố Hồ Chí Minh) hoặc ghi Tòa án nhân dân tối cao.

(2) ô  thứ nhất ghi số, ô thứ hai ghi năm ra quyết đinh.

(3) Nếu chỉ giải quyết khiếu nại thì ghi “GIẢI QƯYÊT KHIẾU NẠI”; nếu chỉ giải 
quyết kiến nghị thi ghi “GIẢI QƯYỂT KIẾN NGHỊ”.

(4) Tùy từng trường hợp mà ghi cụ thể các điểm, khoản của Điều 194 Bộ luật Tố tụng 
dân sự.

(5) Nếu người khiếu nại là cá nhân thì ghi rõ họ tên và địa chỉ nơi cư trú, nơi làm việc (nếu 
có) của người đó; nếu là cơ quan, tổ chức thi ghi tên, địa chỉ trụ sở của cơ quan, tổ chức đó (ghi 
theo đơn yêu câu). Nêu người khiêu nại là người đại diện theo pháp luật thì sau họ tên ghi “- là 
người đại. diện theo pháp luật của người có quyền khiếu nại” và ghi rõ họ tên của người có quyền 
khiếu nại; nếu người khiếu nại là người đại diện theo ủy quyền thì ghi “- là người đại diện theo
ủy quyền của người có quyền khiếu nại theo văn bản ủy quyền được xác lập ngày...... ” và ghi rõ
họ tên của người có quyền khiếu nại; trường hợp chỉ giải quyết kiến nghị của Viện kiểm sát thì 
không ghi nội dung này.

(6) Ghi số, ký hiệu, ngày, tháng, năm của văn bản kiến nghị và tên Viện kiểm sát ra văn 
bản kiến nghị; trường hợp chỉ giải quyết khiếu nại thì không ghi nội dung này.

(7) Ghi tương tự như hướng dẫn tại điểm (3)

(8) Tùy từng trường hợp quy định tại khoản 1 Điều 364 Bộ luật Tố tụng dân sự mà ghi 
nội dung cụ thể.

(9) Tùy từng trường họp mà ghi kết quả giải quyết khiếu nại theo quy định tại điểm a 
hoặc b khoản 6 Điều 194 Bộ luật Tố tụng dân sự.

(9) Trường họp giải quyết khiếu nại, kiến nghị theo quy định tại khoản 6 Điều 194 Bộ 
luật Tố tụng dân sự thì ghi “Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.”. Trường hẹp 
giải quyết khiếu nại, kiến nghị theo quy định tại khoản 7 Điều 194 Bộ luật Tố tụng dân sự thì 
ghi “Quyết định này là quyết định cuối cùng, có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.”.

(10) Ghi họ tên người khiếu nại (ví dụ: ông Nguyễn Văn A).

(11) Ghi tên Tòa án đã ra quyết định ữả lại đơn yêu cầu.

(12) Trường họp Chánh án ủy quyền cho Phó Chánh án ký quyết định thì ghi:

“KT. CHÁNH ÁN 
PHÓ CHÁNH ÁN”

Hu&íig áẫn sử dụm f mẫu sé Ữ8-VDS:
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Mầu số 09-VDS (Ban hành kèm theo Nghị quyết số 04/2018/NQ-HĐTP
ngày 09 thảng 8 năm 2018 của Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân tôi cao)

TÒA ẤN NHẰN DÂN (1) CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: /TB-TA —1— 1-------- 1-------------:-------------
.... , ngày..... tháng .......năm......

THÔNG BÁO 
THU LÝ VIỆC DÂN s ự

Kính gửi:(2)...........................................................................................................

Địa chi:(3).............................................................................................................

Ngày....... tháng....... năm......... , Tòa án nhân dân........................................
đã thụ lý việc dân sự số:..... / ..... /TLST-........ (4) về việc(5).......................................

Theo đơn yêu cầu của(6)......................................................................................

Địa chi:(7).............................................................................................................

Nơi làm việc (nếu có ):^ .....................................................................................

Số điện thoại (nếu c ó ):................; số fax (nếu có): ........................................

Địa chỉ thư điện từ (nếu có):...............................................................................

Những vấn đề cụ thể người yêu cầu giải quyết việc dân sự yêu cầu Tòa án 
giải quyết bao gồm:(9)

1 ..................................................................................................................................................

2 .................................................................................................................................................................

Kèm theo đơn yêu càu giải quyết việc dân sự, người yêu cầu đã nộp các 
tài liệu, chứng cứ sau đây:(10)

1 ...................................................................................................................................................

2

Căn cứ Điều 365 Bộ luật Tố tụng dân sự, Tòa án nhân d â n ....................
thông báo cho (11).......................................................................được biết.

Trong thời hạn 15 ngày, kể từ ngày nhận được Thông báo này, người có
quyền lợi, nghĩa vụ liên quan phải nộp cho Tòa án nhân dân(12)........ văn bản về
ý kiến của minh đối với yêu cầu của người yêu cầu và các tài liệu, chứng cứ 
kèm theo (nếu có). Trường hợp cần gia hạn thì phải có đơn xin gia hạn gửi cho
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Tòa án nêu rõ lý do để Tòa án xem xét.

Hết thời hạn 15 ngày nêu ừên mà người được thông báo không nộp cho 
Tòa án văn bản về ý kiến của mình đối với yêu cầu của người yêu cầu thì Tòa 
án căn cứ vào các tài liệu, chứng cứ có ừong hồ sơ việc dân sự để giải quyết 
theo quy định của pháp luật.

N ơi nhận: THẲM PHÁN
" Hnh , (Kỷ tên, ghi rõ họ tên, đóng dấu)
- Viện kiểm sát nhân dân cùng cấp;
- Lưu: Hồ sơ việc dân sự.
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(1) Ghi tên Tòa án ra thông báo thụ lý; nếu là Tòa án nhân dân huyện, cỊuận, thị xã, 
thành phố thuộc tỉnh thì ghi rõ tên Tòa án nhân dân huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh, 
thành phố trực thuộc trung ương nào (ví dụ: Tòa án nhân dân huyện Thường Tín, thành phố 
Hà Nội); nếu là Tòa án nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương thì ghi Tòa án nhân 
dân tỉnh (thành phố) đó (ví dụ: Tòa án nhân dân tỉnh Hà Nam).

(2) và (3) Ghi tên người yêu cầu, người có quyền lại, nghĩa vụ hên quan; nếu là cả nhân 
thi ghi họ tên và địa chỉ nơi cư trú, nơi làm việc (nếu có) của người đó; nếu là cơ quan, tồ 
chức thì ghi tên, địa chi trụ sở của cơ quan, tổ chức đó (ghi theo đơn yêu câu). Trường hợp 
gửi người đại diện theo pháp luật của người có quyền yêu cầu, người có quyền lợi, nghĩa vụ 
liên quan thì sau họ tên người được gửi ghi là người đại diện theo pháp luật của người có 
quyền yêu cầu” hoặc là người đại diện theo pháp luật của ngưòd có quyền lợi, nghĩa vụ liên 
quan” và ghi rõ họ tên cùa người có quyền yêu cầu hoặc người có quyền lợi, nghĩa vụ liên 
quan; nếu gửi người đại diện theo ủy quyền thì ghi là người đại diện theo ủy quyền của
người có quyền yêu cầu theo văn bản ủy quyền được xác lập ngày...... ” hoặc là người đại
diện theo ủy quyền của người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan theo văn bản ủy quyền được
xác lập ngày...... ” và ghi rõ họ tên của người có quyền yêu cầu hoặc người có quyền lợi,
nghĩa vụ liên quan.

(4) Ô thứ nhất ghi số, ô thứ hai ghi năm, ô thứ ba ghi ký hiệu loại việc thụ lý; nếu về dân sự 
thì ghi “DS”; nếu về hôn nhân và gia đình thì ghi “HNGĐ”; nêu về kinh doanh, thương mại thì 
ghi “KDTM”; nếu về lao động thì ghi “LĐ” (ví dụ: số 18/2018/TLST-HNGĐ).

(5) Ghi loại việc dân sự mà Tòa án thụ lý giải quyết (Ví dụ: “tuyên bố một người mất 
tích”; “chấm dứt việc nuôi con nuôi”,...).

(6) , (7) và (8) Nếu người yêu cầu là cá nhân thì ghi họ tên, địa chỉ nơi cư trú, nơi làm 
việc (nếu có) của người đó; nếu là cơ quan, tô chức thi ghi tên, địa chỉ trụ sở của cơ quan, tồ 
chức đó (ghi theo đơn yêu cầu).

(9) Ghi cụ thể những vấn đề mà nguời yêu cầu giải quyết việc dân sự yêu cầu Tòa án 
giải quyết.

(10) Ghi cụ thể tên những tài liệu, chứng cứ của người yêu cầu giải quyết việc dân 
sự gửi kèm theo đơn yêu cầu.

(11) Ghi tên người được thông báo.

(12) Ghi tên, địa chi Tòa án ra thông báo thụ lý.

ỉỉưởnọ dẫn sử dun? mầu so 09-VDS;

3
474



Mẩu số 10-VDS (Ban hành kèm theo Nghị quyết sổ 04/2018/NQ-HĐTP
ngày 09 tháng 8 năm 2018 cùa Hội đồng Thẩm phản Tòa án nhân dân toi cao)

TÒA ÁN NHÂN DÂN.......(1) CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Đôc lâp - Tư do - Hanh phúc

s ố :...../..../QĐ-TA(2) ------------------------------------
.... , n g à y ..... tháng ........năm......

QUYẾT ĐINH
PHÂN CÔNG NGƯỜI TIẾN HÀNH TÓ TỤNG 

CHÁNH ÁN
TÒA ÁN NHÂN DÂN.....................................

Căn cứ điểm b khoản 1 Điều 47 và khoản 1 Điều 363 Bộ luật Tố tụng dân sự;

QUYẾT ĐINH:

Điều 1. Phân công Thẩm phán........................................................ giải quyết
việc dân sự thụ lý số..... / ..... /TL...-......... ngày........tháng......... n ă m ..............về
việc(3).................... theo đon yêu cầu giải quyết việc dân sự của(4)...........................

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Nơi nhân: CHÁNH ÁN(5)
-NhưĐiêu 1; Ợ£ỳ ghi rỹ họ dóng dấu)
- Lưu: Hô sơ việc dân sự.
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(1) Ghi tên Tòa án nhân dân ra quyết định; nếu là Tòa án nhân dân huyện, quận, thị xã, 
thành phố thuộc tinh, thành phố trực thuộc trung ương thì ghi rõ tên Tòa án nhân dân huyện, 
quận, thị xã, thành phố thuộc tinh, thành phố trực thuộc trung ương nào (ví dụ: Tòa án nhân 
dân huyện Thường Tín, thành phố Hà Nội); nếu là Tòa án nhân dân tỉnh, thành phố trực 
thuộc trung uơng thì ghi Tòa án nhân dân tỉnh (thành phố) đó (ví dụ: Tòa án nhân dân tỉnh 
Hà Nam).

(2) Ô thứ nhất ghi số, ô thứ hai ghi năm quyết định (ví dụ: số: 01/2018/QĐTĐ).

(3) Ghi số, ký hiệu, ngày tháng năm thụ lý việc dân sự và loại việc dân sự mà Tòa án 
thụ lý giải quyết.

(4) Nếu người yêu cầu là cá nhân thì ghi rõ họ tên và địa chi nơi cư trú hoặc nơi làm 
việc của người đó; nếu là người chưa thành niên thì sau họ tên cần ghi thêm ngày, tháng, năm 
sinh; nếu là cơ quan, tổ chức thi ghi tên cơ quan, tồ chức và địa chỉ trụ sở của cơ quan, tô 
chức đó.

(5) Trường hợp Chánh án ủy quyền cho Phó Chánh án ký quyết định thì ghi:

“KT. CHÁNH ÁN 
PHÓ CHÁNH ÁN”

Hư&ns dẫn sử duns mẫu số 10-VDS:
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Mau số 11-VDS (Ban hành kèm theo Nghị quyết sỗ 04/2018/NQ-HĐTP
ngởy 09 tháng 8 năm 2018 của Hội đồng Thầm phản Tòa án nhổm dân tói cao)

TÒA ÁN NHÂN DẤN (1) CỘNG HÒA XÃ H ội CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc ìập » Tự do - Hạnh phúc

Số: /TB-TA — —    -----------:-------------
...... , ngày..... tháng .......năm .........

THÔNG BẢO
BỔ SUNG TÀI LIỆU, CHỨNG c ứ

Kính gửi:(2)...........................................................................................................

Địa chi:(3)..............................................................................................................

Sau khi nghiên cứu hồ sơ việc dân sự thụ lý số....... / ......... /TLST-..........
ngày tháng..... năm............ về việc(4)........................................................, Tòa án
nhân dân................................nhận thấy tài liệu, chứng cứ mà các đương sự giao
nộp chưa đủ cơ sở để giải quyết.

Căn cứ điểm a khoản 2 Điều 366 Bộ luật Tố tụng dân sự, Tòa án nhân dân
.................................................... thông báo cho(5) ......................................biết,
trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được thông báo này phải nộp 
bồ sung tài liệu, chứng cứ sau đây:(6)

1....................................................................................................................................................

2

3

Hết thời hạn nêu trên, nếu(7)......................................... không giao nộp hoặc
giao nộp không đây đủ tài liệu, chứng cứ mà không có lý do chính đáng thi Tòa án 
căn cứ vào tài liệu, chứng cứ có trong hồ sơ việc dân sự để giải quyết.

Nơi nhận:
- Như kính gửi;
- Lưu: Hồ sơ việc dân sự.

THẢM PHÁN
(Ký tên, ghi rõ họ tên, đóng dấu)
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(1) Ghi tên Tòa án ra thông báo; nếu là Tòa án nhân dân huyện, quận, thị xã, thành phố 
thuộc tình, thành phố trực thuộc trung ương thì ghi rõ tên Tòa án nhân dân huyện, quận, thị 
xã, thành phố thuộc tinh, thành phố trực thuộc trung ương nào (ví dụ: Tòa án nhân dân huyện 
Thường Tín, thành phố Hà Nội); nếu là Tòa án nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung 
ương thì ghi Tòa án nhân dân tỉnh (thảnh phố) đó (ví dụ: Tòa án nhân dân tỉnh Hà Nam).

(2) và (3) Nếu người phải nộp bổ sung tài liệu, chứng cứ là cá nhân thì ghi họ tên và địa 
chỉ nơi cư trú, nơi làm việc (nếu có) của người đó; nếu là cơ quan, tổ chức thì ghi tên, địa chỉ 
trụ sở của cơ quan, tồ chức đó. Nếu gửi người đại diện theo pháp luật thì sau họ tên ghi là 
người đại diện theo pháp luật của người có quyền yêu cầu” và ghi rõ họ tên của người có 
quyền yêu cầu; nếu gửi người đại diện theo ủy quyền thi ghi là người đại diện theo ủy
quyền của người có quyền yêu cầu theo văn bản ủy quyền được xác lập ngày...... ” và ghi rõ
họ tên của người có quyền yêu cầu.

(4) Ghi số, ký hiệu, ngày tháng năm thụ lý việc dân sự và loại việc dân sự mà Tòa án 
thụ lý giải quyết.

(5) và (7) Nếu là cá nhân thi ghi ông hoặc bà mà không ghi họ tên; nếu là cơ quan, tổ 
chức, thi ghi tên của cơ quan, tổ chức đó.

(6) Ghi cụ thể tài liệu, chứng cứ phải nộp bổ sung.

Hưởng dẫn sử duns mẫu số 11-VDS:
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TÒA ẤN NHÂN DẰN......... (I) CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Đôc lâp - Tư do - Hanh phúc

<• _  _  m  . . r . r
SỐ:..... /..... /QĐ-TAW — --------------------- :-------------------

....... ,, ngày..... tháng .......năm .......

QƯYỂT ĐINH
YỂU CÀU CUNG CẤP TÀÍ LIỆU, CHỨNG c ứ  

TÒA ÁN NHÂN DÂN...........................

Căn cứ Điều 97, khoản 3 Điều 106 và điểm b khoản 2 Điều 366 Bộ luật Tố 
tụng dân sự;

Căn cứ hồ sơ việc dân sự thụ lý số TLST-... ngày...tháng....năm.......
về việc(3)........................................................................................................................

Xét(4)..........................................................................................................................

Đối với(5)........................................ ...........  là người (hoặc cơ quan, tổ chức)
đang quản lý, lưu giữ tài liệu, chứng cứ liên quan đến việc dân sự,

QUYẾT ĐỊNH:

Mầu số 12-VDS (Ban hành kèm theo Nghị quyết sỗ 04/2018/NQ-HĐTP
ngày 09 thảng 8 năm 2018 của Hội đằng Thầm phán Tòa ản nhãn dân tối cao)

Điều 1. Yêu cầu(6)................................................................................................
cung cấp cho Tòa á n (7)................................................................................................

Điều 2. Trong thời hạn 15 ngày, kể từ ngày nhận được Quyết đinh này, yêu 
cầu(8)............................................ cung cấp cho Tòa án tài liệu, chứng cứ nêu trên.

Trường họp không cung cấp được tài liệu, chứng cứ thì phải trả lòi bằng văn 
bản cho Tòa án biết và ghi rõ lý do của việc không cung cấp được tài liệu, 
chứng cứ.

Cơ quan, tổ chức, cá nhân không thực hiện yêu cầu của Tòa án mà không 
có lý do chinh đáng thì tùy theo tính chất, mức độ vi phạm có thể bị xử lý theo 
quy định tại khoản 3 Điều 106 Bộ luật Tố tụng dân sự.

Noi nhận: THẢM PHÁN
" N îư 1 ; (Ký tên, ghì rõ ho tên, đóng dấu)
- Người đê nghị Tòa án ra CỊuyêt định yêu câu
cung cấp tài liệu, chứng cứ (nếu có);
- Lưu: Hồ sơ việc dân sự.
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(1) Ghi tên Tòa án ra quyết định; nếu là Tòa án nhân dân huyện, quận, thị xã, thành phố 
thuộc tinh, thành phô ứực thuộc trung ương thì ghi rổ tên Tỏa án nhân dân huyện, quận, thị 
xã, thành phố thuộc tỉnh, thành phố trục thuộc trung ương nào (ví dụ: Tòa án nhân dân huyện 
Thường Tín, thành phố Hà Nội); nếu là Tòa án nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung 
ương thì ghi Tòa án nhận dân tỉnh (thành phố) đó (ví dụ: Tòa án nhân dân tinh Hà Nam).

(2) Ô thứ nhất ghi số, ô thứ hai ghi năm ra quyết định (ví dụ: số: 02/2018/QĐ-TA).

(3) Ghi số, ký hiệu, ngày tháng năm thụ lý việc dân sự và loại việc dân sự mà Tòa án 
thụ lý giải quyết.

(4) Tùy từng trường hợp cụ thể mà ghi yêu cầu của đương sự hoặc Tòa án thấy cần 
thiết. Trường hợp theo yêu cầu của đương sự thi ghi rõ tên, địa chi, tư cách đương sự của 
người có đơn yêu cầu.

(5) Ghi đầy đủ họ tên, địa chi của cá nhân hoặc tên, địa chỉ của cơ quan, tổ chức mà 
Tòa án yêu cầu cung cấp tài liệu, chứng cứ.

(6) và (8) Ghi họ tên của cá nhân hoặc tên của cơ quan, tổ chức mà Tòa án yêu cầu 
cung cấp tài liệu, chứng cứ.

(7) Ghi cụ thể tài liệu, chứng cứ mà Tòa án yêu cầu cung cấp.

Hướng dẫn sử duns mẫu số 12-VDS:
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Mau số 13-VDS (Ban hành kèm theo Nghị quyết số 04/2018/NQ-HĐTP
ngày 09 tháng 8 năm 2018 của Hội đồng Thẩm phản Tòa án nhân dân toi cao)

TÒA ÁN NHÂN DÂN......... (1) CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Đôc lâp - Tư do - Hanh phúc

số:......./..... /GTT-TA(2> --------------------------------------

........................... tháng .......năm .........

GIẤY TRIÊU TẬP NGƯỜI LÀM CHỨNG 

TÒA ÁN NHÂN DÂN..............................................

Triệu tập:(3)...........................................................................................................

Là người làm chứng ừong việc dân sự thụ lý số..../.../ TLST-..... ngày....
tháng..... năm.........về v i ệ c .......................................................................................

Đúng ... giờ.... phút, ngày... tháng... năm ... có mặt tại(5).............................
để(6C . . . .... . . . . .1 .L 1 Z . . . . . . . . .L . .1 : . . : . ..........

Trường hợp ông/bà(7)............................ không có mặt tại phiên họp mà
không có lý do chính đáng và sự vắng mặt của ông/bà(8)...................... gây ưở
ngại cho giải quyết việc dân sự thì bị xử lý theo quy định tại Điều 490 Bộ luật 
Tố tụng dân sự.

(Người làm chứng khi đến Tòa án phải mang theo giấy triệu tập này và 
giấy tờ tùy thân).

THẨM PHÁN
(Ký tên, ghi rõ họ tên, đóng dấu)
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(1) Ghi tên Tòa án triệu lập; nếu là Tòa án nhân dân huyện, quận, thị xã, thành phố 
thuộc tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương thi ghi rõ tên Tòa án nhân dân huyện, quận, thị 
xã, thành phố thuộc tinh, thành phố trực thuộc trung ương nào (ví dụ: Tòa án nhân dân huyện 
Thường Tín, thành phố Hà Nội); nếu là Tòa án nhân dân tỉnh, thành phố trục thuộc trung 
ương thì ghi Tea án nhân dân tỉnh (thành phố) đó (ví dụ: Tòa án nhân dân tỉnh Hà Nam); nếu 
là Tòa án nhân dân câp cao thi ghi rõ Tòa án nhân dân cap cao tại (Hà Nội, Đà Nang, Thành 
phố Hồ Chí Minh).

(2) Ô thứ nhất ghi số, ô thứ hai ghi năm của giấy triệu tập.

(3) Ghi đầy đủ họ tên, địa chi của cá nhân mà Tòa án triệu tập.

(4) Ghi số, ký hiệu, ngày tháng năm thụ lý việc dân sự và loại việc dân sự mà Tòa án thụ 
lý giải quyết.

(5) Ghi cụ thể địa điểm làm việc với người làm chứng (ví dụ: phòng 201, tòa nhà A, trụ 
sở Tòa án nhân dân quận Ba Đình, số 53 phố Linh Lang, quận Ba Đình, thành phố Hà Nội).

(6) Tùy từng trường hợp mà ghi cụ thể những nội dung Tòa án cần làm rõ.

(7) , (8) Ghi họ tên người làm chứng.

Hưởng dẫn sử dung mẫu số 13-VBSĩ
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Mầu sỗ 14-VDS (Ban hành kèm theo Nghị quyết sỗ 04/2018/NQ-HĐTP
ngày 09 tháng 8 năm 2018 của Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhăn dân toi cao)

TÒA ÁN NHÂN DÂN..........(1) CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số....... /..... /q đ -t a (2) --------------------------7-----------
....... , ngày..... tháng .......năm .......

QƯYÉT ĐỊNH
TRƯNG CẦU GIẢM ĐINH(3)

TÒA ÁN NHÂN BÂN...................................................

Căn cứ Điều 102 và điểm b khoản 2 Điều 366 Bộ luật Tố tụng dân sự;

Căn cứ(4)................... Luật Giám định tư pháp;

Căn cứ hồ sơ việc dân sự thụ lý số /.. ./TLST- ngày...... tháng....năm...

về việc(5)......................................................................................................................

Xét(6).................. ..................................................................................................

Đối với(7)

QUYẾT ĐỊNII:

Điều 1. Trưng cầu(8)............................................................................................

Thực hiện giám định:(9).......................................................................................

Điều 2. Các tài liệu có liên quan hoặc mẫu so sánh gửi kèm theo bao
X (10)gôm. *..........................................................................................................................

Điều 3. Thời hạn ừả kết luận giám định:(11) ...................................................

Nơi nhận: THẢM PHÁN
- Như Điều 1; Ợ£ý fên, ghì rõ ho tên, đóng dấu)
- Đương sự)  }.... ;
- Lưu: Hồ sơ việc dân sự.
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(1) Ghi tên Tòa án ra quyết định; nếu là Tòa án nhân dân huyện, quận, thị xã, thành phố 
thuộc tình, thành phố trực thuộc trung ương thì ghi rõ tên Tòa án nhân dân huyện, quận, thị 
xã, thành phố thuộc tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương nào (ví dụ: Tòa án nhân dân huyện 
Thường Tín, thành phố Hà Nội); nếu là Tòa án nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung 
ương thì ghi Tòa án nhân dân tinh (thành phố) đó (ví dụ: Tòa án nhân dân tỉnh Hà Nam).

(2) Ô thứ nhất ghi số, ô thứ hai ghi năm ra quyết định (ví dụ: số: 02/2018/QĐ-TA).

(3) Nếu trưng cầu giám định bổ sung hoặc giám đinh lại thi ghi: “TRƯNG CÀU 
GIÁM ĐỊNH BÒ SUNG” hoặc “TRƯNG CẦU GIAM ĐỊNH LẠI”

(4) Tùy từng trường hợp mà ghi điều luật tương ứng cùa Luật Giám định tư pháp.

(5) Ghi số, ký hiệu, ngày tháng năm thụ lý việc dân sự và loại việc dân sự mà Tòa án 
thụ lý giải quyết.

(6) Tùy từng trường họp cụ thể mà ghi yêu cầu của người yêu cầu hoặc Tòa án xét thấy cần 
thiết. Nếu người yêu cầu là cá nhân thì ghi rõ họ tên và địa chì nơi cư trú, nơi làm việc (nếu 
có) của người đó; nếu là cơ quan, tổ chức thì ghi tên, địa chi trụ sở của cơ quan, tồ chức đó 
(ghi theo đơn yêu cầu).

(7) Ghi đối tượng cần giám định.

(8) Ghi đầy đủ tên, địa chỉ của tổ chức được trưng cầu giám định hoặc họ tên, địa chỉ 
của giám định viên được trưng cầu giám định.

(9) Ghi cụ thể những vấn đề cần giám định và các yêu cầu cụ thể cần có kết luận giám định.

(10) Ghi tên các tài liệu có liên quan hoặc mẫu so sánh gửi kèm theo, số lượng cụ thể, 
ký hiệu (nếu có).

(11) Ghi thời hạn tổ chức giám định tư pháp hoặc giám định viên được trưng cầu giám 
đinh phải gửi kết luận giám định cho Tòa án.

(12) Nếu đương sự có người đại diện họp pháp thì ghi họ tên người đại diện họp pháp 
của đương sự.

Hư&ns dẫn sử duns mẫu số 14-VDS:
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Mầu số 15-VDS (Ban hành kèm theo Nghị quyết số 04/2018/NQ-HĐTP
ngày 09 tháng 8 năm 2018 của Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao)

TÒA ÁN NHÂN DÂN...... (1) CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Đôc lâp - Tư do - Hanh phúc

SỐ:..... /..... /QĐST-....(2) . -------------- ------------------------
....... , ngày....... tháng .......năm .......

QUYỂT ĐỊNH
M Ở PHIÊN HỌP S ơ  THẨM GIAI QUYẾT VIỆC DÂN s ự  

TÒA ÁN NHÂN DÂN.......................................

Căn cứ Điều 48, điểm d khoản 2 Điều 366 Bộ luật Tố tụng dân sự;

Sau khi nghiên cứu hồ sơ việc dân sự sơ thẩm thụ lý số.../.. ./TLST- (3)
ngày..... tháng...... năm ................................................................................................

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Mở phiên họp giải quyết việc dân sự:(4) .............................................

Điều 2. Những người tiến hành tố tụng:

Thẩm phán - Chủ tọa phiên họp: Ông (B à)......................................................

Các Thẩm phán(5); ông (Bà):.............................................................................

Ông (Bà):.............................................................................

Thư ký phiên họp: ông (B à)^ ............................................................................

Đại diện Viện kiểm sát nhân dân............................... tham gia phiên họp:
Ông (Bà)........................................... - Kiểm sát viên

Kiểm sát viên dự khuyết (nếu có): Ông (Bà)....................................................

Điều 3. Những người tham gia phiên họp

Người yêu cầu giải quyết việc dân sự:(7)...........................................................

Người đại diện hợp pháp của người yêu cầu giải quyết việc dân sự:^\

Người bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của người yêu cầu giải quyết việc 
dân s ự : ^ .... ..................................................................................................................

Người có quyền ỉợi, nghĩa vụ liên q u a n :^

Người đại diện hợp pháp của người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan:(11)
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Người bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của người có quyền lợi, nghĩa vụ 
Hên quan/ 12̂ ...................................................................................................................

Những người tham gia tổ tụng khác:(13)

Điều 4. Thời gian mở phiên họp:....... giờ...phút, ngày...tháng....năm...

Địa điểm mở phiên họp:.....................................................................................

Nơi nhận: THẢM PHÁN
- Như Điều 2 và Điều 3; Ợ£ỷ ghị rỊỳ ho đóng dấu)
- Viện kiêm sát nhân dân cùng câp;
- Lưu: Hồ sơ việc dân sự.
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(1) Ghi tên Tòa án ra quyết định; nếu là Tòa án nhân dân huyện, quận, thị xã, thành phố 
thuộc tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương thì ghi rõ tên Tòa án nhân dân huyện, quận, thị 
xã, thành phố thuộc tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương nào (Ví dụ: Tòa án nhân dân huyện 
Thường Tín, thành phố Hà Nội); nếu là Tòa án nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương 
thì ghi Tòa án nhân dân tỉnh (thành phố) đó (ví dụ: Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội).

(2) ô  thứ nhất ghi số, ô thứ hai ghi năm, ô thứ ba ghi ký hiệu loại quyết định (ví dụ: 
“Số: 20/2018/QĐST-HNGĐ”).

(3) Ghi số, năm, ký hiệu, ngày tháng năm thụ lý việc dân sự.

(4) Ghi loại việc dân sự mà Tòa án thụ lý giải quyết.

(5) Nếu việc dân sự do một Thẩm phán giải quyết thì không cần ghi nội dung này.

(6) Ghi họ tên, chức danh của Thư ký phiên họp.

(7) Nếu người yêu cầu là cá nhân thì ghi họ tên và địa chỉ nơi cư trú, nơi làm việc (nếu 
có) của người đó; nếu là cơ quan, tổ chức thì ghi tên, địa chi trụ sở của cơ quan, tồ chức đó 
(ghi theo đơn yêu cầu).

(8) Chi ghi khi có người đại diện hợp pháp của người yêu cầu. Ghi họ tên và địa chỉ nơi 
cư trú, nơi làm việc (nếu có); ghi rõ là người đại diện theo pháp luật hay là người đại diện 
theo uỷ quyền của người yêu cầu; nếu là người đại diện theo pháp luật thi cần ghi chú ứong 
ngoặc đơn quan hệ giữa người đó với người yêu cầu; nếu là người đại diện theo uỷ quyền thì 
cần ghi chú trong ngoặc đơn: “văn bản uỷ quyền ngày... tháng... năm...”.

Ví dụ 1 : Ông Nguyễn Văn A, địa chỉ... là người đại diện theo pháp luật của người yêu 
cầu (Giám đốc Công ty TNHH Thắng Lợi).

Ví dụ 2: Bà Lê Thi B, địa chỉ... là người đại diện theo uỷ quyền của người yêu cầu (Văn 
bản uỷ quyền ngày... tháng... năm...).

(9) Chỉ ghi khi có người bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của người yêu cầu. Ghi họ 
tên và địa chỉ nơi cư trú, nơi làm việc (nếu có) (nếu là Luật sư thì ghi là Luật sư của Văn 
phòng luật sư nào và thuộc Đoàn luật sư nào); nếu có nhiều người yêu cầu thi ghi cụ thể bảo 
vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho người yêu cầu nào.

(10) Ghi tương tự như hướng dẫn tại điểm (7).

(11) Ghi tương tự như hướng dẫn tại điểm (8).

(12) Ghi tương tự như hướng dẫn tại điểm (9).

(13) Ghi họ tên, địa chỉ của những người tham gia tố tụng khác (nếu có).

Hướng dẫn sử  duns mẫu số 15-VDS:
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Mau sỗ 16-VDS (Ban hành kèm theo Nghị quyết số 04/2018/NQ-HĐTP
ngày 09 tháng 8 năm 2018 của Hội đồng Thấm phán Tòa án nhân dân tối cao)

TÒA ÁN NHÂN DÂN..........(I) CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Đôc lâp - Tư do - Hanh phúc

SỐ:..../.... /QĐST-....(2) -------------------------------------
........ , n g à y ....... thảng......n ă m ........

QUYẾT ĐINH
HOÃN PHIÊN HỌP S ơ  THẨM GIẢI QUYẾT VIỆC DÂN s ự  

TÒA ÁN NHÂN DÂN...................................

Thành p h ầ n  g iả i qu yế t v iệc  dân  sự  g ồ m  có:

Thẩm p h án  - Chủ tọa  ph iên  họp: ông (B à)......................................................

Các Thẩm p h á n (3): Ông (B à)..............................................................................

Ông (Bà)..............................................................................

T hư  k ỷ  p h iê n  họp: ông (Bà)(4)...........................................................................

Đ ạ i d iện  Viện k iểm  sá t n h â n  dâ n ............................tham  g ia  p h iê n  họp:
Ông (Bà)....*........ .*,........................... - Kiểm sát viên.

Đã tiến hành mở phiên họp sơ thẩm giải quyết việc dân sự thụ lý
số:.../.../TLST-..... ngày........ tháng.....năm....; ..........về việc(5).;......................theo
Quyết định mở phiên họp sơ thẩm giải quyết việc dân sự số..../.... /QĐST-......
ngày.... tháng.......năm ............. , gồm những người tham gia tố tụng sau đây:

- N gư ờ i y ê u  cầu g iả i quyết v iệc  dân sự :(6).........................................................

Người đại diện hợp pháp của người yêu cầu giải quyết việc dân sự:^\

>  'y r

Người bảo vệ quyên và lợi ích hợp pháp của người yêu câu giải quyêt viêc 
dân s ự : ^ .......................................................................................................................

- Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan: (9)

Người đại diện hợp pháp của người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan:^ìồ)

Người bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của người có quyền loi, nghĩa vu 
Hên quan:(11)..................................................................................................................
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Xét thấy(12)................... .

Căn cứ(13)....................... .........................BÔ luât Tố tung dân sư,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Hoãn phiên họp sơ thẩm giải quyết việc dân sự thụ lý 
s ố . / T L S T - ......... ngày.. ..tháng..... năm.............. về việc(14)..............................

Điều 2. Thời gian, địa điểm mở lại phiên họp giải quyết việc dân sự được 
ấn định như sau:(15).......................................................................................................

N ơ i nhẫn:
r v  (16)- Đương sư, ..... ;

- Viện kiểm sát nhân dân cùng cấp;
- Lưu: Hồ sơ việc dân sự.

TM. HỘI ĐỒNG GIẢI QUYẾT VIỆC DÂN SƯ 
THẲM PHÁN - CHỦ TỌA PHlỂN HỌP(n) 

(Ký tên, ghì rõ họ tên, đóng dấu)
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(1) Ghi tên Tòa án ra quyết định; nếu là Tòa án nhân dân huyện, quận, thị xã, thành phố 
thuộc tỉnh, thành phố trực thuộc trong ương thi ghi rõ tên Tòa án nhân dân huyện, quận, thị 
xã, thành phố thuộc tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương nào (Ví dụ: Tòa án nhân dân huyện 
Thường Tín, thành phố Hà Nội); nếu là Tòa án nhân dân tỉnh, thành phô trực thuộc trung 
ương thi ghi Tòa án nhân dân tỉnh (thành phố) đó (ví dụ: Tòa án nhân dân tinh Hà Nam).

(2) ô  thứ nhất ghi số, ô thứ hai ghi năm, ô thứ ba ghi. ký hiệu loại quyết định (ví dụ: 
“Số: 20/2018/QĐST-HNGĐ”.

(3) Nếu việc dân sự do một Thẩm phán giải quyết thì không cần ghi nội dung này.

(4) Ghi họ tên, chức danh của Thư ký phiên họp.

(5) và (14) Ghi số, ký hiệu, ngày tháng năm thụ lý việc dân sự và loại việc dân sự mà 
Tòa án thụ lý giải quyết.

(6) Nếu người yêu cầu là cá nhân thi ghi rõ họ tên và địa chỉ nơi cư trú, nơi làm việc (nếu 
có) của người đó; nếu là người chưa thành niên thi sau họ tên cân ghi thêm ngày, tháng, năm 
sinh; nếu là cơ quan, tổ chức thi ghi tên cơ quan, tô chức và địa chỉ của cơ quan, tô chức đó.

(7) Chi ghi khi có người đại diện hợp pháp của người yêu cầu. Ghi họ tên và địa chỉ nơi
cư trú, nơi làm việc (nếu có) của người đó; ghi rõ là người đại diện theo pháp luật hay là 
người đại diện theo uỷ quyền của người yêu cầu; nếu là người đại diện theo pháp luật thi cần 
ghi chú trong ngoặc đơn quan hệ giữa người đó với người yêu cầu; nếu là người đại diện theo 
uỷ quyền thì cần ghi chú ừong ngoặc đơn: “văn bản uỷ quyên ngày... tháng... năm..... ”.

Ví dụ 1: Ông Nguyễn Văn A, địa chỉ... là người đại diện theo pháp luật của người yêu 
cầu (Giám đốc Công ty TNHH Thắng Lợi).

Ví dụ 2: Bà Lê Thị B, địa chi... là người đại diện theo uỷ quyền của người yêu cầu (Văn 
bản uỷ quyền ngày... tháng... năm...).

(8) Chỉ ghi khi có người bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cùa người yêu cầu. Ghi họ 
tên và địa chỉ nơi cư trú, nơi làm việc (nếu có) của người đó (nếu là Luật sư thi ghi là Luật sư 
của Văn phòng luật sư nào và thuộc Đoàn luật sư nào); nếu có nhiều người yêu cầu thì ghi cụ 
thể bảo vệ quyền và lợi ích họp pháp cho người yêu cầu nào.

(9) Ghi tương tự như hướng dẫn tại điểm (6).

(10) Ghi tương tự như hướng dẫn tại điểm (7).

(11) Ghi tương tự như hướng dẫn tại điểm (8).

(12) Ghi rõ lý do của việc hoãn phiên họp giải quyết việc dân sự thuộc trường họp cụ 
thể nào quy định tại Điều 367 Bộ luật Tố tụng dân sự (ví dụ: Xét thấy người yêu cầu đã được 
Tòa án triệu tập họp lệ mà vắng mặt tại phiên họp giải quyết việc dân sự lần thứ nhất vì có lý 
do chính đáng).

(13) Tùy từng trường hợp cụ thể mà ghi điểm, khoản, điều luật tương ứng của Bộ luật 
Tố tụng dân sự.

(15) Ghi rõ thòi gian, địa điểm mở lại phiên họp giải quyết việc dân sự (ví dụ: Phiên 
họp giải quyết việc dân sự sẽ được mở lại vào hồi 08 giờ 00 ngày 10 tháng 10 năm 2018 tại 
trụ sở Tòa án nhân dân tỉnh H, địa chỉ số....phố...thị xã X, tỉnh H). Trong trường hợp chưa 
ấn định được thì ghi “Thòi gian, địa điểm mở lại phiên họp giải quyết việc dân sự se được 
Tòa án thông báo sau”.

(16) Nếu đương sự có người đại diện họp pháp thì ghi họ tên người đại diện hợp pháp 
của đương sự.

Hướng dẫn sử  d u m  mẫu so 1Ó-JSPS:
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(17) Trường họp việc dân sự do một Thẩm phán giải quyết thi ghi:

“THẨM PHÁN - CHỦ TỌA PHIÊN HỌP
(Ký tên, ghi rõ họ tên, đóng dấu) ”
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Mau số 17-VDS (Ban hành kèm theo Nghị quyết số 04/2018/NQ-HĐTP
ngày 09 thảng 8 năm 2018 của Hội đồng Thẩm phản Tòa án nhân dân tối cao)

TÒA ÁN NHÂN DÂN....... (1) CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Đôc Iâp - Tư do - Hanh phúc

s ố : ...../,.../QĐ-TA(2) ------------------------------- -------
........ , ngày.....thảng___ năm .........

QUYẾT ĐINH
THAY ĐỎI NGƯỜI TIẾN HÀNH TÓ TỤNG 

GIẢI QƯYẾT(3).....................

CHÁNH ÁN
TÒA ÁN NHÂN DÂN.................................... ,

Căn cứ(4)........................................ Bộ luật Tố tụng dân sự;

Căn cứ Quyết định số..... /.../QĐ-TA ngày....... tháng......năm..........của
Chánh án Tòa án nhân dân....................................về việc phân công người tiến
hành tố tụng;

Xét thấy(5).............................................................................................................

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Thẩm phán(6)................ thay Thẩm phán(7)......................giải quyết
việc dân sự thụ lý s ố .... /...../TLST-......ngày.... tháng......năm............ về việc(8).....

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Nơi nhận: CHÁNH ÁN(10)
"ỊJhu’Điêu ỈẲ (Ký tên, ghi rõ họ tên, đỏng dấu)- Đương sự,' ’..... ;
- Viện kiểm sát nhân dân cùng cấp;
- Lưu: Hồ sơ việc dân sự.
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(1) Ghi tên Tòa án ra quyết định; nếu là Tòa án nhân dân huyện, quận, thị xã, thành phố 
thuộc tỉnh, thành phô trực thuộc trung ương thì ghi rõ tên Tòa án nhân dân huyện, quận, thi 
xã, thành phô thuộc tinh, thành phô trực thuộc trung ương nào (Ví dụ: Tòa án nhân dân huyện 
Thường Tín, thành phố Hà Nội); nếu là Tòa án nhân dân tình, thảnh phố trực thuôc trung 
ương thì ghi Tồa án nhân dân tỉnh (thành phố) đó (ví dụ: Tòa án nhân dân tỉnh Hà Nam).

(2) ô  thứ nhất ghi số, ô thứ hai ghi năm quyết định (ví dụ: số: 01/2018/QĐ-TA).

(3) Nếu thay đổi người tiến hành tố tụng ở giai đoạn sơ thẩm thì ghi “giải quyết sơ 
thẩm việc dân sự”; nếu ở giai đoạn phúc thẩm thi ghi “giải quyết phúc thẩm việc dân sự”.

(4) Tùy từng trường hợp mà ghi điểm, khoản, điều luật tương ứng của Bộ luật Tố tụng 
dân sự.

(5) Ghi lý do thay đổi người tiến hành tố tụng theo quy định của Bộ luật Tố tụng dân sự.

(6) (7) Ghi họ tên Thẩm phán; trường hợp thay đổi Thư ký phiên họp thì ghi họ tên Thư ký.

(8) Ghi số, ký hiệu, ngày tháng năm thụ lý việc dân sự và loại việc dân sự mà .Tòa án 
thụ lý giải quyết.

(9) Nếu đương sự có người đại diện hợp pháp thi ghi họ tên người đại diện hợp pháp 
của đương sự.

(10) Trường hợp Chánh án ủy quyền cho Phó Chánh án ký quyết định thi ghi:

“KT. CHÁNH ÁN 
PHÓ CHÁNH ÁN”

H ướng dẫn sử  dune mẫu số 1 7-VDS:
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Mâu sỗ 18-VDS (Ban hành kèm theo Nghị quyết số 04/2018/NQ-HĐTP
ngày 09 tháng 8 năm 2018 của Hội đồng Thẳm phán Tòa án nhân dân toi cao)

TÒA ÁN NHÂN DÂN....... (1)

Số:...../,.../QĐ-TA(2)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
ĐỘC lập - Tự do - Hạnh phúc

, n g à y .... tháng ........năm

QUYẾT ĐINH
THAY ĐỎI NGƯỜI TIẾN HÀNH TÓ TỤNG 

GIẢI QUYẾT<3).....................

TÒA ÁN NHÂN DÂN.....................................

Thành p h ầ n  g iả i qu yết v iệc  dân sự  g ồ m  có:

Thẩm phán - Chủ tọa phiên họp: Ông (B à)......................................................

Các Thẩm phán : ông (Bà).................................................................................

Ông (Bà).................................................................................

Thư kỷ  p h iê n  họp: ông (Bà)(4)...........................................................................

Đ ạ i diện Viện k iểm  sá t nhàn  d ã n ................................th am  g ia  p h iê n  họp:
Ông (Bà)........... .....................- Kiểm sát viên (nếu có).

Căn cứ điểm b khoản 2 Điều 368 Bộ luật Tố tụng dân sự;

Căn cứ Quyết định số..... / ..... /QĐ-TA n g à y ........tháng .......n ă m .........của
Chánh án Tòa án nhân dân.................về việc phân công người tiến hành tố tụng;

Xét thấy(5)..............................................................................................................

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Thẩm phán(6)................thay Thẩm phán(7)......................giải quyết
việc dân sự thụ lý s ố .... / .... /TLST-.....ngày.....tháng.....năm.........về việc(8)..........

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Nơỉ nhận:
-Như Điều 1;
- Đương sự, ...... ;
- Viện kiểm sát nhân dân cùng cấp;
- Lưu: Hồ sơ việc dân sự.

TM. HỘI ĐÒNG GIẢI QUYẾT VIỆC DÂN s ự  
THẢM PHÁN - CHỦ TỌA PHÌÊN HỌP ’

(Ký tên, ghi rõ họ tên, đóng dấu)
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(1) Ghi tên Tòa án ra quyết định; nếu là Tòa án nhân dân huyện, quận, thị xã, thành phố 
thuộc tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương thì ghi rõ tên Tòa án nhân dân huyện, quận, thị 
xã, thành phố thuộc tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương nào (Ví dụ: Tòa án nhân dân huyện 
Thường Tín, thành phố Hà Nội); nếu là Tòa án nhân dân tình, thành phố trực thuộc trung 
ương thì ghi Tòa án nhân dân tình (thành phố) đó (ví dụ: Tòa án nhân dân tỉnh Hà Nam).

(2) ô  thứ nhất ghi số, ô thứ hai ghi năm quyết định (ví dụ: số: 01/2018/QĐ-TA).

(3) Nếu thay đồi người tiến hành tố tụng ở giai đoạn sơ thẩm thì ghi “giải quyết sơ 
thẩm việc dân sự”; nếu ở giai đoạn phúc thẳm thl ghi “giải quyết phúc thẩm việc dân sự”.

(4) Ghi họ tên, chức danh cùa Thư ký phiên họp.

(5) Ghi lý do thay đồi người tiến hành tố tụng theo quy định của Bộ luật Tố tụng dân sự.

(6) và (7) Ghi họ tên Thẩm phán; trường hợp thay đổi Thư ký phiên họp thì ghi họ tên 
Thư ký.

(8) Ghi số, ký hiệu, ngày tháng năm thụ lý việc dân sự và loại việc dân sự mà Tòa án 
thụ lý giải quyết.

(9) Nếu đương sự có đại diện hợp pháp thi ghi họ tên người đại diện hợp pháp của 
đương sự.

H itớ n s dẫn sử  duns m ẫu sế 18-VĐS:
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Mẩu số ỉ9-VDS (Ban hành kèm theo Nghị quyết số 04/2018/NQ-HĐTP
ngày 09 thảng 8 năm 2018 của Hội đẳng Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao)

TÒA ÁN NHÂN DÂN...... (1) CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

. Số:...../..... /QĐST-...( 2 ) -----------------------------------------
....... ,, ngày....... tháng .......năm ......

QUYẾT ĐINH
ĐÌNH CHỈ VIỆC XÉT ĐƠN YÊU CẦÚ GIẢI QUYẾT VIỆC DÂN s ự  

TÒA ÁN NHÂN DÂN..........................................

Sau khi nghiên cứu hồ sơ việc dân sự sơ thẩm thụ lý số.../.../TLST-.....
ngày... tháng...năm ........... về việc(3)................................................ , gồm những
người tham gia tố tụng sau đây:

- Người yêu cầu giải quyết v iệc  dân sự:***.........................................................

Người đại diện hợp pháp của người yêu cầu giải quyết việc dân sự:*5*,

Người bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của người yêu cầu giải quyết việc 
dân sụ7 ^ .......................................................................................................................

- Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan:*7*

Ngưởi đại diện họp pháp của người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan:*®

Người bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của người có quyền lợi, nghĩa vụ 
Hên quan:*®...................................................................................................................

Xét thấy(10)...........................................................................................................

Căn cứ(11)..................Bộ luật Tố tụng dân sự,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Đình chỉ việc xét đơn yêu càu giải quyết việc dân sự thụ lý
số.../.../TLST-.... ngày..........tháng......năm........ về việc (12).....................*.......!

Đ iều2.(13)......... ........................... ....................................................................

Điều 3. Người yêu cầu(14)..........có quyền kháng cáo trong thời hạn 07
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ngày, kể từ ngày nhận được quyết định hoặc kể từ ngày quyết định được niêm 
yết. Viện kiểm sát cùng cấp có quyền kháng nghị ữong thòi hạn 07 ngày, Viện 
kiểm sát cấp trên trực tiếp có quyền kháng nghị ừong thời hạn 10 ngày, kể từ 
ngày Viện kiểm sát cùng cấp nhận được quyết định.

Nơi nhận: THẢM PHÁN
- Đương sự,(15).... ; (Xv tên, ghi rõ ho tên, đỏng dấu)
- Viện kiểm sát nhân dân cùng cáp;
- Lưu: Hồ sơ việc dân sự.
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(1) Ghi tên Tòa án ra quyết định; nếu là Tòa án nhân dân huyện, quận, thị xã, thành phố 
thuộc tỉnh thi ghi rố tên Tòa án nhân dân huyện, quận, thị xã, thành phô thuộc tỉnh, thành phô 
trực thuộc trung ương nào (Ví dụ: Tòa án nhân dân huyện Thường Tín, thành phố Hà Nội); 
nếu là Tòa án nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương thi ghi Tòa án nhân dân tỉnh 
(thành phố) đó (ví dụ: Tòa án nhân dân tỉnh Hà Nam).

(2) ô  thứ nhất ghi số, ô thứ hai ghi năm, ô thứ ba ghi ký hiệu loại quyết định (ví dụ: 
“Số: 20/2018/QĐST-DS”).

(3) và (12) Ghi số, ký hiệu, ngày tháng năm thụ lý việc dân sự và loại việc dân sự mà 
Tòa án thụ lý giải quyết.

(4) Nếu người yêu cầu là cá nhân thì ghi rõ họ tên và địa chì nơi cư trú, nơi làm việc (nếu 
có) của người đó; nêu là người chưa thành niên thì sau họ tên cân ghi thêm ngày, tháng, năm 
sinh; nếu là cơ quan, tồ chức thì ghi tên cơ quan, tổ chức và địa chi của cơ quan, tổ chức đó.

(5) Chỉ ghi khi có người đại diện hợp pháp của người yêu cầu. Ghi họ tên và địa chỉ nơi 
cư trú, nơi làm việc (nếu có) của người đó; ghi rõ là người đại diện theo pháp luật hay là 
người đại diện theo uỷ quyền của người yêu cầu; nếu là người đại diện theo pháp luật thì cần 
ghi chú ừong ngoặc đơn quan hệ giữa người đó với người yêu cầu; nếu là người đại diện theo 
uỳ quyền thì cần ghi chú trong ngoặc đơn: “văn bản uỷ quyền ngày... tháng... năm...”.

Ví dụ 1: Ông Nguyễn Văn A, địa chỉ... là người đại diện theo pháp luật của người yêu 
cầu (Giám đốc Công ty TNHH Thắng Lợi).

Ví dụ 2: Bà Lê Thị B, địa chỉ... là người đại diện theo uý quyền của người yêu cầu (Văn 
bàn uỷ quyền ngày... tháng... năm...).

(6) Chỉ ghi khi có người bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của người yêu cầu. Ghi họ 
tên và địa chi nơi cư trú, nơi làm việc (nếu có) của người đó (nếu là Luật sư thì ghi là Luật sư 
của Văn phòng luật sư nào và thuộc Đoàn luật sư nào); nếu có nhiều người yêu cầu thì ghi cụ 
thể bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho người yêu cầu nào.

(7) Ghi tương tự như hướng dẫn tại điểm (4).

(8) Ghi tương tự như hướng dẫn tại điểm (5).

(9) Ghi tương tự như hướng dẫn tại điểm (6).

(10) Ghi cụ thể trường hợp đình chỉ việc xét đơn yêu cầu giải quyết việc dân sự (ví dụ: 
Trường hợp đình chi theo quy định tại khoản 3 Điều .388 Bộ luật Tố tụng dân sự thi ghi: Xét 
thấy người bị yêu cầu tuyên bố mất tích trở về và yêu cầu Tòa án đinh chi xét đơn yêu cầu).

(11) Tùy từng trường họp mà ghi điểm, khoản, điều luật tương ứng của Bộ luật Tố tụng 
dân sự.

(13) Tùy từng trường họp mà ghi hậu quả của việc đình chỉ việc xét đơn yêu cầu giải 
quyết việc dân sự theo quy định của Bộ luật Tố tụng dân sự (kể cả về tiền tạm ứng lê phí và 
chi phí tố tụng khác).

(14) Trường họp có người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan thi ghi “người có quyền lợi 
nghĩa vụ hên quan”.

(15) Nếu đương sự có người đại diện họp pháp thì ghi họ tên người đại diện hợp pháp 
của đương sự.

Hĩr&ĩig dẫn sử  duns mẫu số 19-VĐSỉ
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Mầu sỗ 20-VDS (Ban hành kèm theo Nghị quyết số 04/2018/NQ-HĐTP
ngày 09 thảng 8 năm 2018 của Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao)

TÒA ÁN NHÂN DÂN...... (1) CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Đôc Iâp - Tư do - Hanh phúc

Số:..... / ..... /QĐST-...(2) --------------------------------------
....... ,, ngày....... thảng .......năm ......

QUYẾT ĐINH
ĐÌNH CHỈ GIẢI QUYẾT s ơ  THẨM VTỆC DÂN s ự  

TÒA ÁN NHÂN DÂN....................................

Thành p h ầ n  g iả i qu yết việc dân s ự  g ồ m  có:

Thẩm phán - Chủ tọa phiên họp: Ông (Bà).......................... ...........................

Các T h ẩ m p h á rP Ông (Bà)..............................................................................

Ông (Bà)..............................................................................

T h ư  kỷ  p h iên  họp: ông (Bà)(4)..........................................................................

Đ ạ i diện Viện k iểm  sá t n h â n  d â n ............................ tham  g ia  p h iê n  họp:
Ông (Bà)....*........ .*........................- Kiểm sát viên.

Đã tiến hành mở phiên họp sơ thẩm giải quyết việc dân sự thụ lý
số:.../.../TLST-.... ngày.......tháng:.......năm ................về việc(5)..................... theo
Quyết định mở phiên họp sơ thẩm giải quyết việc dân sự số.... /...../QĐST-....
ngày...tháng.... năm......... , gồm những người tham gia tố tụng sau đây:

- Người yêu cầu giải quyết việc dân sự:(6).........................................................

Người đại diện hợp pháp của người yêu cầu giải quyết việc dân sự :^

Người bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của người yêu cầu giải quyết việc 
dân sự :(8).......................................................................................................................

- Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan:

Người đại diện hợp pháp của người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan:(10)

Người bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của người có quyền loi, nghĩa vu 
liên quan'SXV)..................................................................................................................

Sau khi nghiên cứu tài liệu, chứng cứ có trong hồ sơ việc dân sự;
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Xét thấy(12)

Căn cứ(13)........................Bộ luật Tố tụng dân sự,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Đình chỉ giải quyết sơ thẩm việc dân sự thụ lý số.../.. ./TLST- 
ngày.........tháng..... .năm...........về việc(14)........................................................

Điều 2. Hậu quả của việc đinh chỉ giải quyết việc dân sự:(15)

Điều 3. Người yêu cầu,(16̂ .................................. có quyền kháng cáo trong
thời hạn 07 ngày, kể từ ngày nhận được quyết định hoặc kể từ ngày quyết định 
được niêm yết. Viện kiểm sát cùng cấp có quyền kháng nghị ừong thời hạn 07 
ngày, Viện kiểm sát cấp trên trực tiếp có quyền kháng nghị trong thời hạn 10 
ngày, kể từ ngày Viện kiểm sát cùng cấp nhận được quyết định.

N ơi nhận:
- Đương sự,(17).... ;
- Viện kiểm sát nhân dân cùng cấp;
- Lưu: Hồ sơ việc dân sự.

TM. HÔI ĐÒNG GIẢI QUYẾT VTÊC DÂN SƯ 
THẨM PHÁN - CHỦ TỌA PHIÊN HỌP(Í8) 

(Kỷ tên, ghi rõ họ tên, đóng dấu)
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(1) Ghi tên Tòa án ra quyết định; nếu là Tòa án nhân dân huyện, quận, thị xã, thành phố 
thuộc tỉnh, thành phố trực thuộc trung uơng thì ghi rõ tên Tòa án nhân dân huyện, quận, thị 
xã, thành phố thuộc tinh, thành phố trực thuộc trung ương nào (Ví dụ: Tòa án nhân dân huyện 
Thường TÚI, thành phố Hà Nội); nêu là Tòa án nhân dân tỉnh, thành phô trực thuộc trung 
ương thi ghi Tòa án nhân dân tỉnh (thành phô) đó (ví dụ: Tòa án nhân dân tỉnh Hà Nam).

(2) ô  thứ nhất ghi số, ô thứ hai ghi năm, ô thứ ba ghi ký hiệu loại quyết định (ví dụ: 
“Số: 20/2018/QĐST-LĐ”)

(3) Nếu việc dân sự do một Thẩm phán giải quyết thì không ghi nội dung này.

(4) Ghi họ tên, chức danh của Thư ký phiên họp.

(5) và (14) Ghi số, ký hiệu, ngày tháng năm thụ lý việc dân sự và loại việc dân sự mà 
Tòa án thụ lý giải quyết.

(6) Nếu người yêu cầu là cá nhân thì ghi rõ họ tên và địa chi nơi cư trú, nơi làm việc (nếu 
có) của người đó; nếu là người chưa thành niên thi sau họ tên cần ghi thêm ngày, tháng, năm 
sinh; nếu là cơ quan, tổ chức thi ghi tên cơ quan, tổ chức và địa chi của cơ quan, tổ chức đó.

(7) Chỉ ghi khi có người đại diện hợp pháp của người yêu cầu. Ghi họ tên và địa chỉ nơi 
cư trú, nơi làm việc (nếu có) của người đó; ẹhi rõ là người đại diện theo pháp luật hay là 
người đại diện theo uỷ quyền của người yêu cầu; nếu là người đại diện theo pháp luật thì cần 
ghi chú trong ngoặc đơn quan hệ giữa người đó với người yêu câu; nêu là người đại diện theo 
uỷ quyền thì cần ghi chú trong ngoặc đơn: “văn bản uỷ quyền ngày... tháng... năm...”.

Ví dụ 1: Ông Nguyễn Văn A, địa chỉ... là người đại diện theo pháp luật của người yêu 
cầu (Giám đốc Công ty TNHH Thắng Lợi).

Ví dụ 2: Bà Lê Thị B, địa chỉ... là người đại diện theo uỷ quyền của người yêu cầu (Văn 
bản uỷ quyền ngày... tháng... năm...).

(8) Clii ghi khi có người bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của người yêu cầu. Ghi họ 
tên và địa chi nơi cư trú, nơi làm việc (nếu có) của người đó (nếu là Luật sư thi ghi là Luật sư 
của Văn phòng luật sư nào và thuộc Đoàn luật sư nào); nếu có nhiều người yêu cầu thi ghi cụ 
thể bảo vệ quyền và lợi ích họp pháp cho người yêu cầu nào.

(9) Ghi tương tự như hướng dẫn tại điểm (6).

(10) Ghi tương tự như hướng dẫn tại điểm (7).

(11) Ghi tương tự như hướng dẫn tại điểm (8).

(12) Ghi cụ thể trường hợp đĩnh chỉ giải quyết việc dân sự (ví dụ: Trường họp đình chỉ 
theo quy định tại khoản 2 Điều 367 Bộ luật Tố tụng dân sự thì ghi: Xét thấy người yêu cầu đã 
được triệu tập họp lệ lần thứ hai mà vẫn vắng mặt).

(13) Tùy từng trường hợp mà ghi điều luật tương ứng của Bộ luật Tố tụng dân sự để ra quyết định

(15) Tùy từng trường hợp mà ghi hậu quả của việc đình chỉ giải quyết việc dân sự theo 
quy định của Bộ luật Tố tụng dân sự (kể cả về tiền tạm ứng lệ phí và chi phí tố tụng khác).

(16) Trường họp có người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan thì ghi “người có quyền lợi, 
nghĩa vụ liên quan”.

(17) Nếu đương sự có người đại diện hợp pháp thì ghi họ tên người đại diện họp pháp 
của đương sự.

(18) Trường họp việc dân sự do một Thẩm phán giải quyết thì ghi:

“THẤM PHÁN - CHỦ TỌA PHIÊN HỌP
(Kỷ tên, ghi rõ họ tên, đóng dấu)"

H ướng dẫn sử  dung mẫu số ĨO-ÌSPS:
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Mau số 21-VDS (Ban hành kềm theo Nghị quyết 50 04/2018/NQ-HĐTP
ngày 09 tháng 8 năm 2018 của Hội đồng Thẳm phán Tòa án nhân dân tối cao)

TÒA ÁN NHÂN DẦN (1) CỌNG HÒÀ XÃ H Ộ I CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
ĐỘC ỉập - Tự do - Hạnh phúc

BIÊN BẢN
PHIÊN HỌP S ơ  THẲM GIẢI QUYẾT VIỆC DÂN s ự

Vào hồi... giờ...phút, ngày...........tháng...........năm..........................................

Tại trạ sở Tòa án nhân dân.................................................................................

Tòa án nhân dân ...................................mở phiên họp sơ thẩm giải quyết
việc dân sự thụ lý số.../../TLST-...... ngày..... tháng..... năm..... về việc(2).............

L Những Egưồi tiến hành tố tụng

Thẩm phán “ Chủ tọa phiên họp: ông (Bà)......................................................

Các Thẩm phản:(3) ông (Bà)..............................................................................

Ồng (Bà)..............................................................................

Thư kỷ phiên họp: Ông (Bà)(4)............................................................................

Đại diện Viện kiểm sát nhân dân................................. tham gia phiên họp:
Ông (Bà)........... ............................ - Kiểm sát viên

n . Những người tham gia phiên họp

1. Người yêu cầu giải quyết việc dân sự:® .....................................................

Người đại diện hợp pháp của người yêu cầu giải quyết việc dân sự:®

Ngưởi bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của người yêu cầu giải quyết việc 
dân sự:® .......................................................................................................................

2. Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan:®

Người đại diện hợp pháp của người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan:®

Người bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của người có quyền lơi, nghĩa vu 
liên quan;(10).............................................................................................
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3. N gười làm chứng (nếu cớy) / 11)

4. Người phiên dịch (nếu cỏ)(lT)

5. Người giảm định (nếu Cớ):(13)

m . Phần thủ tục bắt đầu phiên họp

- Thư ký phiên họp báo cáo Thẩm phán, Hội đồng giải quyết việc dân sự 
về sự có mặt, vắng mặt của những người tham gia phiên họp.(14'

- Thẩm phán Chủ tọa phiên họp khai mạc phiên họp, kiểm tra về sự có 
mặt, vắng mặt của người được triệu tập tham gia phiên họp và căn cước của họ, 
giải thích quyền và nghĩa vụ của người tham gia phiên họp.

rv. Phần nội dung phiên họp

1. Người bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của người yêu cầu, người yêu 
cầu hoặc người đại diện hợp pháp của họ trình bày về những vấn đề cụ thể yêu 
cầu Tòa án giải quyết, lý do, mục đích và căn cứ của việc yêu cầu Tòa án giải 
quyết việc dân sự:

2. Người bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của người có quyền lợi, nghĩa 
vụ liên quan, người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan hoặc người đại diện hợp 
pháp của họ ừình bày ý kiến về những vấn đề có liên quan đến quyền, nghĩa vụ 
của ngưòd có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan ừong việc giải quyết việc dân sự:

r r

3. Người làm chứng trình bày ý kiên; người giám đinh trình bày kêt luận
r \  r

giám định, giải thích những vân đê còn chưa rõ hoặc có mâu thuân (nêu có):

4. Thẩm phán, Hội đồng giải quyết việc dân sự xem xét tài liệu, chứng cứ 
và hỏi những người tham gia phiên họp(15) (nếu người tham gia phiên họp trình 
bày chưa rõ):

5. Kiểm sát viên phát biểu ý kiến của Viện kiểm sát về việc giải quyết việc 
dân sự:

2
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Hội đồng giải quyết việc dân sự xem xẻt các tài liệu, chứng cứ và ra 
quyết định giải quyết việc dân sự.

Chủ tọa phiên họp công bố toàn văn Quyết định giải quyết việc dân sự.

Những sửa đổi, bổ sung theo yêu cầu của Kiểm sát viên và những người 
tham gia phiên họp:(16)

r >
Phiên họp kêt thúc vào hôi...... giờ........phút, ngày........tháng........nám,

THƯ KỶ PHIÊN HỌP
(K ỷ tên, gh i rõ họ tên)

THẢM PHÁN - CHỦ TỌA PHIÊN HỌP
ĩ

(Ký tên, ghi rõ họ tên, đóng dâu)
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(1) Ghi tên Tòa án mở phiên họp giải quyết việc dân sự; nếu là Tòa án nhân dân huyện, 
quận, thị xã, thành phô thuộc tỉnh, thành phô trực thuộc trung ương thi ghi rõ tên Tòa án nhân 
dân huyện, quận, ứụ xã, thành phô thuộc tỉnh,^ thành phố trực thuộc trung ương nào (ví dụ: 
Tòa án nhân dân huyện Thường Tín, thành phô Hà Nội); nêu là Tòa án nhân dân tinh, thành 
phô trực thuộc trung ương thì ghi Tòa án nhân dân tỉnh (thành phố) đó (ví dụ: Tòa án nhân 
dân tỉnh Hà Nam).

(2) Ghi số, ký hiệu, ngày tháng năm thụ lý việc dân sự và loại việc dân sự mà Tòa án 
thụ lý giải quyết.

(3) Neu việc dân sự do một Thẩm phán giải quyết thi không ghi nội dung này.
(4) Ghi họ tên, chức danh của Thư ký phiên họp.

(5) Nếu người yêu cầu là cá nhân thi ghi họ tên và địa chi nơi cư trú, nơi làm việc (nếu 
có) của người đó; nếu là người chưa thành niên thì sau họ tên cần ghi thêm ngày, tháng, năm 
sinh; nếu là cơ quan, tổ chức thi ghi tên cơ quan, tổ chức và địa chi của cơ quan, tổ chức đó.

(6) Chỉ ghi khi có người đại diện hợp pháp của người yêu cầu. Ghi họ tên và địa chi nơi 
cư trú, nơi làm việc (nêu có) của người đó; ậhi rõ là người đại diện theo pháp luật hay là 
người đại diện theo uỷ quyên của người yêu câu; nêu là người đại diên theo pháp luật thì cân 
ghi chú trong ngoặc đơn quan hệ giữa người đó với người yêu câu; nêu là người đại diện theo 
uỷ quyền thì cần ghi chú ừong ngoặc đơn: “vãn bản uỷ quyền ngày... tháng... năm...”.

Ví dụ 1: Ông Nguyễn Văn A, địa chi... là người đại diện theo pháp luật của người yêu 
cầu (Giám đốc Công ty TNHH Thắng Lợi).

Ví dụ 2: Bà Lê Thị B, địa chỉ... là người đại diện theo uỷ quyền của người yêu cầu (Văn 
bản uỷ quyền ngày... tháng... năm...).

(7) Chi ghi khi có người bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của người yêu cầu. Ghi họ 
tên và địa chỉ nơi cư trú, nơi làm việc (nêu có) của người đó (nêu là Luật sư thì ghi là Luật sư 
của Văn phòng luật sư nào và thuộc Đoàn luật sư nào); nếu có nhiều người yêu cầu thi ghi cụ 
thể bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho người yêu cầu nào.

(8) Ghi tương tự như hướng dẫn tại điểm (5).

(9) Ghi tương tự như hướng dẫn tại điểm (6).

(10) Ghi tương tự như hướng dẫn tại điểm (7).

(11) Ghi họ tên và địa chỉ của người làm chứng (nếu có).

(12) Ghi họ tên và địa chỉ nơi làm việc của người phiên dịch (nếu có). Nếu không có 
nơi làm việc thi ghi địa chỉ nơi cư trú.

(13) Ghi họ tên và địa chỉ nơi làm việc của người giám định (nếu có). Nếu không có 
nơi làm việc thì ghi địa chi nơi cư trú.

(14) Cần ghi rõ trường hợp khi có người tham gia vắng mặt tại phiên họp (mà không 
thuôc trường họp phải hoãn phiên họp) thì Chủ tọa phiên họp phải hỏi xem có ai đê nghị 
hoãn phiên họp hay không; nếu có người đề nghi thi Hội đồng xét xử xem xét, quyết định 
chấp nhận hoặc không châp nhận, nêu không châp nhận thì nêu rõ lý do và ghi quyêt định 
của Hội đồng xét xử.

(15) Ghi các câu hỏi và trả lời của những người tham gia phiên họp, người bảo vệ quyền và 
lợi ích hợp pháp của người tham gia phiên họp hoặc những ngưòi đại diện hợp pháp của họ.

(16) Ghi những sửa đồi, bổ sung theo yêu cầu của Kiểm sát viên, những người tham gia 
phiên họp: những vấn đề được ghi ừong biên bản phiên hop có yêu cầu sửa đổi, bổ sung và 
những sửa đổi, bổ sung cụ thể; nếu có nhiều người yêu cầu sửa đổi, bổ sung thì ghi thứ tự 
từng người một; người có yêu cầu sửa đổi, bổ sung phải ký xác nhận.

Hướng dẫn sử dung mẫu SG 21-VDS:
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TÒA ÁN NHÂN DÂN............(1) CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
--------------------- Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số:........./ ......../QĐST-.......(2)
........ , n g à y .....th ả n g ...... n ă m ......

QUYẾT ĐINH
S ơ  THẢM GIẢI QUYẾT VIỆC DÂN s ự

TÒA ÁN NHÂN DÂN....................

T hành p h ầ n  g iả i qu yế t v iệc  dân sự  g ồ m  có:

Thẩm ph án  - Chủ tọa p h iên  họp: ông (Bà).....................................................

C ác Thẩm p h á n / 4) ông (Bà)...........................................................................

Ông (Bà).............................................................................

T h ư  kỷ  p h iên  h ọ p : ông (Bà)(5).........................................................................

Đ ạ i diện  Viện kiểm  sá t n h ă n  dâ n ................................ th am  g ia  p h iê n  h ọ p :
Ông (Bà)......................................... - Kiểm sát viên.

N gày ..... tháng .......n ăm ....... , tại(6)..........................mở phiên họp sơ thẩm
công khai giải quyết việc dân sự thụ lý số .... /.... /TLST-.... ngày.....tháng......
năm....... về việc(7)..............................................theo Quyết định mở phiên họp sơ
thẩm giải quyết việc dân sự số..... /....../QĐST-..... ngày........tháng.......n ăm ........,
gồm những người tham gia tố tụng sau đây:

- N gư ờ i y êu  cầu g iả i qu yế t v iệc  dân sự :(8)......................................................

Mau số 22-VDS (Ban hành kèm theo Nghị quyết sổ 04/2018/NQ-HĐTP
ngày 09 tháng 8 năm 2018 của Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân toi cao)

Người đại diện hợp pháp của người yêu cầu giải quyết việc dân sự :^

Người bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của người yêu cầu giải quyết việc 
dân s ự : ^ ...................................................................................................................

- Người có quyền ỉợỉ, nghĩa vụ liên quan'SXX)..................................................

Người đại diện hợp pháp của người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan:(12)

Người bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của người có quyền lợi, nghĩa vụ 
liên quan:(13).................................................................................................................

- Người làm chứng (nếu CÓ)’} U)
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“ N gư ờ i phiên dịch (nếu có):^l5\

- Người giám định (nếu CÓ):̂ 1G\

NỘI DUNG VIỆC DÂN sựĩ(17)

NHẬN ĐINH CỦA TÒA ÁN:

Sau khi nghiên cứu các tài liệu, chứng cứ có trong hà sơ việc dân sự được 
thẩm tra tại phiên họp; ý kiến của các đương sự và đại diện Viện kiểm sát tại 
phiên họp, Tòa án nhân d ân ................................nhận định:(18)

[1]  .........................

[2]

[3]

- Căn cứ(19)

QUYẾT ĐỊNH:

(20)

- Lệ phí sơ thẩm giải quyết việc dân sự(21)

hành

- Quyền kháng cáo, kháng nghị(22)

- Quyền yêu cầu thi hành án, nghĩa vụ thi hành án, thời hiệu yêu cầu thi
' (23)á n v ' ........................................................................................................................................

N o i nhậ n : TM. HỘI ĐỎNG GIẢI QUYẾT VIỆC DẦN s ự
- Ghi theô quy định tại khoản 2 và khoản 3 THẨM PHÁN - CHỦ TỌA PHIÊN HỌP(24)
Điều 370 Bộ luật Tô tụng dân sự; ợgý tên, g h i rõ  họ tên, đỏng  dấu)
- Lưu: Hồ sơ việc dân sự.
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(1) Ghi tên Tòa án ra quyết định; nếu là Tòa án nhân dân huyện, quận, thị xã, thành phố 
thuộc tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương thì ghi rõ tên Tòa án nhân dân huyện, quận, thị 
xã, thành phố thuộc tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương nào (ví dụ: Tòa án nhân dân huyện 
Thường Tín, thành phố Hà Nội); nếu là Tòa án nhân dân tỉnh, thành phô trực thuộc trung 
ương thì ghi Tòa án nhân dân tỉnh (ữiành phố) đó (ví dụ: Tòa án nhân dân tỉnh Hà Nam).

(2) ô  thứ nhất ghi số, ô thứ hai ghi năm, ô thứ ba ghi ký hiệu loại quyết định (ví dụ:
“Số: 20/2018/QĐST-KDTM”.

(3) GIŨ loại việc dân sự mà Tòa án thụ lý giải quyết.

(4) Nếu việc dân sự do một Thẩm phán giải quyết thì không cần ghi nội dung này.

(5) Ghi họ tên, chức danh của Thư ký phiên họp.

(6) Ghi địa điểm diễn ra phiên họp (ví dụ: trụ sở Tòa án nhân dân huyện Ý Yên, tinh Nam
Định).

(7) Ghi số, ký hiệu, ngày tháng năm thụ lý việc dân sự và loại việc dân sự mà Tòa án 
thụ lý giải quyết.

(8) Nếu người yêu cầu là cá nhân thì ghi rõ họ tên, địa chi nơi cư trú, nơi làm việc (nếu 
có) của người đó; nếu là người chưa thành niên thi sau họ tên cần ghi thêm ngày, tháng, năm 
sinh của người đó; nếu là cơ quan, tổ chức thì ghi tên cơ quan, tổ chức và địa chỉ trụ sờ của cơ 
quan, tổ chức đó.

(9) Chi ghi khi có người đại diện họp pháp của người yêu cầu và ghi họ tên, địa chỉ nơi
cư trú, nơi làm việc (nếu có) của người đó; ghi rõ là người đại diện theo pháp luật hay người 
đại diện theo uỷ quyền của người yêu cầu; nếu là người đại diện theo pháp luật thì ghi chú 
ừong ngoặc đơn quan hệ giữa người đó với người yêu cầu; nếu là người đại diện theo uỷ 
quyền thì ghi chú trong ngoặc đơn “văn bản uỷ quyền ngày.... tháng........năm.......”

Ví dụ 1: Ông Nguyễn Văn A, trú tại ...............  là người đại diện theo pháp luật của
người yêu cầu (Tổng Giám đốc Công ty cổ phần xây dựng Tân Phước Thịnh).

Ví dụ 2: Bà Lê Thị B, trú tạ i .........là người đại diện theo uỷ quyền của người yêu cầu
(Văn bản uỷ quyền ngày.... tháng..... năm......).

(10) Chi ghi khi có người bảo vệ quyền và lợi ích họp pháp của người yêu cầu và ghi ho 
tên, địa chỉ nơi cư trú, nơi làm việc (nêu có) của người đó (nếu là Luật sư thì ghi là Luật sư 
của Văn phòng luật sư nào và thuộc Đoàn luật sư nào); nêu có nhiêu người yêu cầu thì ghi cu 
thể bảo vệ quyền và lợi ích họp pháp cho người yêu cầu nào.

(11) Ghi tương tự như hướng dẫn tại điểm (8).

(12) Ghi tương tự như hướng dẫn tại điểm (9).

(13) Ghi tương tự như hướng dẫn tại điểm (10).

(14) Ghi họ tên và địa chi nơi cư trú, nơi làm việc (nếu có) của người làm chứng.

(15) Ghi họ tên và địa chỉ nơi làm việc của người phiên dịch; nếu không có nơi làm việc 
thi ghi địa chi nơi cư trú.

(16) Ghi họ tên và địa chỉ nơi làm việc của người giám định; nếu không có nơi làm việc 
thì ghi địa chỉ nơi cư trú.

(17) Ghi rõ những nội dung mà người yêu cầu yêu cầu Tòa án giải quyết.

(18) Ghi nhận định của Tòa án và những căn cứ để chấp nhận hoặc không chấp nhân yêu 
cầu. Trong phần này, các đoạn văn được đánh số thứ tự ừong dấu [Ị.

Hirởng dẫn sử duns mẫu số 22-VDS
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(19) Ghi rõ điểm, khoản, điều luật tương ứng của Bộ luật Tố tụng dân sự và pháp luật 
liên quan để ra quyết định.

(20) Ghi các quyết định của Tòa án về giải quyết việc dân sự.

(21) Ghi rõ những người phải nộp lệ phí sơ thẩm giải quyết việc dân sự và mức lệ phí 
mỗi người phải nộp; nếu thuộc trường hợp không phải nộp (hoặc được miễn, giảm) lệ phí sơ 
thẩm giải quyết việc dân sự thì ghi rõ là không phải nộp (hoặc được miễn, giảm) lệ phí sơ 
thấm giải quyết việc dân sự.

(22) Ghi quyết định của Tòa án về quyền kháng cáo, kháng nghị của đương sự và Viện 
kiểm sát.

(23) Chỉ ghi quyền yêu cầu thi hành án, nghĩa vụ thi hành án, thời hiệu yêu cầu thi hành 
án theo quy định của Luật Thi hành án dân sự đối với những quyết định được thi hành theo 
quy định tại Điều 482 Bộ luật Tố tụng dân sự.

(24) Trường hợp việc dân sự do một Thẩm phán giải quyết thì ghi:

“THẢM PHÁN - CHỦ TỌA PHIÊN HỌP
(Ký tên, ghi rõ họ tên, đóng dấu)”
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TÒA ÁN NHÂN DÂN..... (1) CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

số :..... /  /QĐPT-J2) ------------------ ------------- ——
..... ,, ngày..... tháng.......năm.......

QUYẾT ĐỊNH
M Ở PHIÊN HỌP PHÚC THẨM GIẢI QUYẾT VIỆC DÂN s ự  

TÒA ÁN NHÂN DÂN........................

Căn cứ Điều 48 và điểm d khoản 2 Điều 373 Bộ luật Tố tụng dân sự;

Sau khi nghiên cứu hồ sơ việc dân sự phúc thẩm thụ lý số..../.. ./TLPT-..... (3)
ngày............tháng............ năm...................................................................................

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Mở phiên họp phúc thẩm giải quyết việc dân sự:(4).............

Điều 2. Những người tiến hành tố tụng:

Thẩm phán - Chủ tọa phiên họp: Ông (B à)..................................................

Các Thẩm phán: ông (Bà):................................................................................

Ông (Bà):................................................................................

Thư ký phiên họp: ông (Bà)(5).................................... .......................................

Đại diện Viện kiểm sát nhân dãn............................... tham gia phiên họp:
Ông (Bà)........................................... - Kiểm sát viên

Kiểm sát viên dự khuyết (nếu có): ông (Bà)....................................................

Điều 3. Những người tham gia phiên họp:

- Người yêu cầu giải quyết việc dân sụ7 ^ .........................................................

Người đại diện hợp pháp của người yêu cầu giải quyết việc dân sự :^ .........

Mau số 23-VDS (Ban hành kèm theo Nghị quyết sỗ 04/2018/NQ-HĐTP
ngày 09 tháng 8 năm 2018 của Hội đổng Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao)

Người bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của người yêu cầu giải quyết việc 
dân s ự .......................................................................................................................

- Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan:(9)......................................................

Người đại diện hợp pháp của người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan/ 10)

Người bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của người có quyền lợi, nghĩa vu 
liên quan:(11)..................................................................................................................
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- N hữ ng ngư ời tham  g ia  tố  tụng khác:(12̂

Điều 4. Thời gian mở phiên họp:....... giờ...phút, ngày...tháng....năm..

Địa điểm mở phiên họp:...............................................................................

Nơi nhân: THẢM PHÁN
- Như Điều 2 và Điều 3; (Ký tên, ghì rõ họ tên, đóng dấu)
- Viện kiểm sát nhân dân cùng cắp;
- Lưu: Hồ sơ việc dân sự.
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(1) Ghi tên Tòa án ra quyết định; nếu là Tòa án nhân dân tĩnh, thành phố trực thuộc 
trung ương thì ghi rõ Tòa án nhân dân tỉnh (thành phố) đó (ví dụ: Tòa án nhân dân tinh 
Hưng Yên); nếu là Tòa án nhân dân cấp cao thi ghi rõ Tòa án nhân dân cấp cao nào (ví dụ: 
Tòa án nhân dân cấp cao tại Thành phố Hồ Chí Minh).

(2) ô  thứ nhất ghi số, ô thứ hai ghi năm, ô thứ ba ghi ký hiệu loại quyết định (ví dụ: 
“Số: 20/2018/QĐPT-KDTM”).

(3) Ghi số, ký hiệu, ngày tháng năm thụ lý việc dân sự.

(4) Ghi loại việc dân sự mà Tòa án thụ lý giải quyết.

(5) Ghi họ tên, chức danh của Thư ký phiên họp.

(6) Nếu người yêu cầu là cá nhân thì ghi họ tên và địa chỉ nơi cư trú, nơi làm việc (nếu 
có) của người đó; nếu là cơ quan, tổ chức thi ghi tên và địa chỉ trụ sở của cơ quan, tồ chức đó 
(ghi theo đơn yêu cầu giải quyết việc dân sự).

(7) Chi ghi khi có người đại diện hợp pháp của người yêu cầu. Ghi họ tên và địa chỉ nơi 
cư trú, nơi làm việc (nếu có) của người đó; ghi rõ là người đại diện theo pháp luật hay là 
người đại diện theo uỷ quyền của người yêu cầu; nếu là người đại diện theo pháp luật thì cần 
ghi chú trong ngoặc đơn quan hệ giữa người đó với người yêu cầu; nếu là người đại diện theo 
uý quyền thì cần ghi chú ừong ngoặc đơn: “văn bản uỷ quyền ngày... tháng... năm...”.

Ví dụ 1: Ông Nguyễn Văn A, địa chi... là người đại diện theo pháp luật của người yêu 
cầu (Giám đốc Công ty TNHH Thắng Lợi).

Ví dụ 2: Bà Lê Thị B, địa chi... là người đại diện theo uỷ quyền của người yêu cầu (Văn 
bàn uỷ quyền ngày... tháng... năm...).

(8) Chỉ ghi khi có người bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của người yêu cầu. Ghi họ 
tên và địa chỉ nơi cư trú, nơi làm việc (nếu có) của người đó (nếu là Luật sư thì ghi là Luật sư 
cùa Văn phòng luật sư nào và thuộc Đoàn luật sư nào); nếu có nhiều người yêu cầu thì ghi cụ 
thể bảo vệ quyền và lợi ích họp pháp cho người yêu cầu nào.

(9) Ghi tương tự như hướng dẫn tại điểm (6).

(10) Ghi tương tự như hướng dẫn tại điểm (7).

(11) Ghi tương tự như hướng dẫn tại điểm (8).

(12) Ghi họ tên, địa chỉ của những người tham gia tố tụng khác (nếu có).

Hư&ns dẫn sử duns mẫu sổ 23-VDSỉ
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Mầu số 24-VDS (Ban hành kèm theo Nghị quyết số 04/2018/NQ-HĐTP
ngày 09 tháng 8 năm 2018 của Hội đồng Thẳm phán Tòa án nhân dân tối cao)

TÒA ÁN NHÂN DÂN..........(1) CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Đôc lâp - Tư do - Hanh phúc

số:..../.... /QĐPT-...(2) --------------------------------- -----
....... . n gày ... th á n g ... năm...

QUYẾT ĐỊNH
HOÃN PHIÊN HỌP PHÚC THẨM GIẢI QUYẾT VIỆC DÂN s ự  

TÒA ÁN NHÂN DÂN...................................

Thành p h ầ n  g iả i qu yết v iệc  dân  sự  g ồ m  có:

Thẩm p h á n  - Chủ tọa p h iên  h ọ p : Ông (Bà).......................................................

Các Thẩm p h á n : Ông (B à).................................................................................

Ông (Bà).................................................................................

T hư  kỷ p h iê n  họp: ông (Bà)(3)..........................................................................

Đ a i d iên  Viện k iểm  sá t n h â n  dân ......................... th am  g ia  p h iê n  họp:
Ông (Bà).. .......................................................... - Kiểm sát viên.

Đã tiến hành mở phiển họp phúc thẩm giải quyết việc dân sự thụ lý
số: /..../TLPT- ngày...... tháng  năm   về việc(4) ................... theo
Quyết định mở phiên họp phúc thẩm giải quyết việc dân sự sổ: .../.../QĐPT-... 
ngày ... tháng .... năm..............., gồm những người tham gia tố tụng sau đây:

- Người y êu  cầu giải qu yết việc dân sự. .........................................................

Người đại diện hợp pháp của người yêu cầu giải quyết việc dân sự:^6\

Người hảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của người yêu cầu giải quyết việc 
dân s ự : ^ .......................................................................................................................

- Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan:(8)

Người đại diện hợp pháp của người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan

Người bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của người có quyền lợi, nghĩa vụ 
liên quan:(10).............................................. ...................................................................

Xét thấy(11)
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Căn cứ(12)......................... .......................... Bô luât Tố tung dân sư,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Hoãn phiên họp phúc thẩm giải quyết việc dân sự thụ lý 
SO..../..../TLPT-.... ' ỷ  * ngày.......tháng........năm.......................................................

Điều 2. Thời gian, địa điểm mở lại phiên họp phúc thẩm giải quyết việc 
dân sự được ấn định như sau:(14)..................................................................................

N ơi nhận:
- Đương sư,(15).... ;
- Viện kiểm sát nhân dân cùng cấp;
- Lưu: Hồ sơ việc dân sự.

TM. HỘI ĐỎNG GIẢI QUYẾT VIỆC DÂN sự  
THẨM PHÁN - CHU TỌA PHIÊN HỌP

(Ký tên, ghi rõ họ tên, đóng dấu)
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(1) Ghi tên Tòa án. ra quyết định; nếu là Tòa án nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc 
trung ương thi ghi rõ Tòa án nhân dân tỉnh (thành phô) đó (ví dụ: Tòa án nhân dân tỉnh 
Hưng Yên); nếu là Tòa án nhân dân cấp cao thì ghi rõ Tòa án nhân dân cấp cao nào (ví dụ: 
Tòa án nhân dân cấp cao tại Thành phố Hồ Chí Minh).

(2) ô  thứ nhất ghi số, ô thứ hai ghi năm, ô thứ ba ghi ký hiệu loại quyết định (ví dụ: 
“Số: 20/2018/QĐPT-HNGĐ).

(3) Ghi họ tên, chức danh của Thư ký phiên họp.

(4) Ghi số, ký hiệu, ngày tháng năm thụ lý việc dân sự và loại việc dân sự mà Tòa án 
thụ lý giải quyết.

(5) Nếu người yêu cầu là cá nhân thi ghi rõ họ tên và địa chỉ nơi cư trú, nơi làm việc (nếu 
có) của người đó; nếu là người chưa thành niên thi sau họ tên cần ghi thêm ngày, tháng, năm 
sinh; nếu là cơ quan, tồ chức thì ghi tên cơ quan, tổ chức và địa chỉ của cơ quan, tổ chức đó.

(6) Chỉ ghi khi có người đại diện họp pháp của người yêu cầu. Ghi họ tên và địa chỉ nơi 
cư trú, nơi làm việc (nếu có) của người đó; ghi rõ là người đại diện theo pháp luật hay là 
người đại diện theo uỷ quyền của người yêu cầu; nếu là người đại diện theo pháp luật thi cần 
ghi chú ừong ngoặc đơn quan hệ giữa người đó với người yêu cầu; nếu là người đại diện theo 
uỷ quyền thì cần ghi chú ừong ngoặc đơn: “văn bản uỷ quyền ngày... tháng... năm...”.

Ví dụ 1: Ông Nguyễn Văn A, địa chỉ... là người đại diện theo pháp luật của người yêu 
cầu (Giám đốc Công ty TNHH Thắng Lợi).

Ví dụ 2: Bà Lê Thị B, địa chỉ... là người đại diện theo uỷ quyền của người yêu cầu (Văn 
bản uỷ quyền ngày... tháng... năm...).

(7) Chỉ ghi khi có người bảo vệ quyền và lợi ích họp pháp của người yêu cầu. Ghi họ 
tên và địa chi nơi cư trú, nơi làm việc (nếu có) cùa người đó (nếu là Luật sư thì ghi là Luật sư 
của Văn phòng luật sư nào và thuộc Đoàn luật sư nào); nếu có nhiều người yêu cầu thi ghi cụ 
thể bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho người yêu cầu nào.

(8) Ghi tương tự như hướng dẫn tại điểm (5).

(9) Ghi tương tự như hướng dẫn tại điểm (6).

(10) Ghi tương tự như hướng dẫn tại điểm (7).

(11) Ghi rõ lý do của việc hoãn phiên họp phúc thẩm giải quyết việc dân sự thuộc 
trường họp cụ thể nào quy định tại Điều 374 Bộ luật Tố tụng dân sự (ví dụ: Xét thấy người 
kháng cáo đã được Tòa án ữiệu tập hợp lệ mà văng mặt tại phiên họp lần thứ nhất vì bi tai 
nạn lao động phải đi cấp cứu tại bệnh v iện ,...).

(12) Tùy từng trường họp cụ thể mà ghi điểm, khoản, điều luật tương ứng của Bộ luật Tố 
tụng dân sự.

(13) Ghi số, ký hiệu, ngày tháng năm thụ lý việc dân sự.

(14) Ghi rõ thòi gian, địa điểm mở lại phiên họp phúc thẩm giải quyết việc dân sự (ví 
dụ: Phiên họp phúc thâm giải quyêt việc dân sự sẽ được mở lại vào hồi 08 giờ 00 ngày 10 
tháng 9 năm 2018 tại trụ sở Tòa án nhân dân tỉnh H; địa chỉ sô ...., phố K, thị xã X, tỉnh H). 
Trong trường họp chưa ân định được thì ghi “Thời gian, địa điểm mở lại phiên họp phúc 
thẩm giải quyết việc dân sự sẽ được Tòa án thông báo sau”.

(15) Nếu đương sự có người đại diện hợp pháp thì ghi họ tên người đại diện hợp pháp 
của đương sự.

Hlĩớn? dẫn sử dung mẫu SG 24-VDS:
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Mẩu số 25-VDS (Ban hành kèm theo Nghị quyết số 04/2018/NQ-HĐTP
ngày 09 tháng 8 năm 2018 của Hội đồng Thẩm phản Tòa án nhân dân tôi cao)

TÒA ÁN NHÂN DÂN...(1) CỘNG HÒA XÃ H Ộ I CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

BIÊN BẢN
PHIÊN HỌP PHÚC THẲM GIẢI QUYẾT VIỆC DÂN s ự

Vào hồi.... giờ..... phút, ngày..... tháng..... năm.................................................

Tại trụ sở Tòa án nhân dân .................................................................................
Tòa án nhân dân........ ............. ....mở phiên họp phúc thẩm giải quyết việc

dân sự thụ lý số..... / ....../TLPT-...........ngày..... tháng..... năm........về việc(2).........

I. Những ngưòi tiến hành tố tụng:

Thẩm phán - Chủ tọa phiên họp: ông (Bà)..................................................

Các Thẩm phản: ông (Bà):............................................................................

Ông (Bà):............................................................................

Thư ký phiên họp: Ông (Bà)(3)........................................................................

Đại diện Viện kiểm sát nhân dân................................ tham gia phiên họp:
Ông (Bà)........................................ - Kiểm sát viên.

H. Những người tham gia phiên họp

I. Người yêu cầu giải quyết việc dân ..................................................

Người đại diện hợp pháp của người yêu cầu giải quyết việc dần sự:(5\

Người bảo vệ quyền và ỉợi ích hợp pháp của người yêu cầu giải quyết việc 
dân s ự : ^ .......................................................................................................................

2. Người có quyền lợi, nghĩa vụ Hên quan

Người đại diện hợp pháp của người có quyền ỉợi, nghĩa vụ liên quan:(8)

Người bảo vệ quyền và ỉợỉ ích hợp pháp của người có quyền lợi, nghĩa vụ 
liên quan:(9)...................................................................................................................

3. Người làm chửng (nếu c ó ) /10)

1 516



4. Người phiên dịch (nếu CỎ)^XV)

5. Người giảm định (nếu c ổ ) : ^

III. Phần thủ tục bắt đầu phiên họp

- Thư ký phiên họp báo cáo với Hội đồng giải quyết việc dân sự về sự có 
mặt, vắng mặt của những người tham gia phiên họp theo giấy triệu tập, giấy báo 
của Tòa án và lý do vắng mặt.(13)

- Thẩm phán chủ tọa phiên họp khai mạc phiên họp, kiểm tra về sự có mặt, 
vắng mặt của những người được triệu tập tham gia phiên họp và căn cước của 
họ, giải thích quyền, nghĩa vụ của những người tham gia phiên họp.

IV. Phần nội dung phiên họp

1. Trình bày của người bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của người kháng 
cáo, người kháng cáo hoặc người đại diện hợp pháp của họ; trình bày của Kiểm 
sát viên đối với kháng nghị của Viện kiểm sát tại phiên họp:

2. Trình bày của người bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của người có 
quyền lợi, nghĩa vụ liên quan, người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan hoặc người 
đại diện hợp pháp của họ về những vấn đề có liên quan đến quyền, nghĩa vụ của 
người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan trong nội dung kháng cáo, kháng nghị:

3. Trình bày của người làm chứng, người giám định:

4. Thẳm phán chủ tọa phiên họp công bố lời khai, tài liệu, chứng cứ của 
người được Tòa án triệu tập tham gia phiên họp vắng mặt:

5. Chủ tọa phiên họp và đại diện Viện kiểm sát hỏi(14) (nếu người tham gia 
phiên họp trình bày chưa rõ):
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H ộ i đồ n g  p h ú c  thẩm  g iả i qu yế t việc dân s ự  x e m  x é t các tà i liệu , chứ ng  
cứ  và ra  q u yế t định p h ú c  thẩm  g iả i qu yết v iệc dân  sự.

C h ủ  tọa p h iê n  họp côn g  bố  toàn văn Q u yết định p h ú c  th ẩ m  g iả i qu yết 
việc dân  sự.

Những sửa đổi, bổ sung theo yêu càu của Kiểm sát viên và những người 
tham gia phiên họp:(15)

Phiên họp kết thúc vào hồi...... giờ........phút, ngày........tháng........năm........

THƯ KÝ PHIÊN HỌP THẢM PHÁN - CHỦ TỌA PHIÊN HỌP
(Kỷ tên, ghi rõ họ tên) (Ký tên, gh i rõ họ tên, đóng dấu)
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(1) Ghi tên Tòa án mở phiên họp phúc thẩm; nếu là Tòa án nhân dân tỉnh, thành phố 
trực thuộc trung ương thì ghi rõ Tòa án nhân dân tỉnh (thành phố) đó (ví dụ: Tòa án nhân dân 
tỉnh Phú Thọ); nêu là Tòa án nhân dân câp cao thì ghi rõ Tòa án nhân dân cấp cao tại đâu (ví 
dụ: Tòa án nhân dân câp cao tại Hà Nội).

(2) Ghi số, ký hiệu, ngày tháng năm thụ lý việc dân sự và loại việc dân sự mà Tòa án 
thụ lý giải quyêt.

(3) Ghi họ tên, chức danh cùa Thư ký phiên họp.

(4) Nếu người yêu cầu là cá nhân thì ghi rõ họ tên và địa chỉ nơi cư trú, nơi làm việc (nếu 
có) của người đó; nêu là người chưa thành niên thì sau họ tên cân ghi thêm ngày, tháng, năm 
sinh; nếu là cơ quan, tổ chức thi ghi tên cơ quan, tổ chức và địa chỉ của cơ quan, tố chức đó.

(5) Chi ghi khi có người đại diện hợp pháp của người yêu cầu. Ghi họ tên và địa chỉ nơi 
cư trú, nơi làm việc (nêu có) của người đó; ệhi rõ là người đại diện theo pháp luật hay là 
người đại diện theo uỷ quyền của người yêu cau; nếu là người đại diên theo pháp luật thì càn 
ghi chú ứong ngoặc đơn quan hệ giữa người đó với người yêu câu; nêu là người đại diện theo 
uỷ quyên thi cân ghi chú ứong ngoặc đơn: “văn bản uỷ quyên ngày... tháng... năm...”.

Ví dụ 1: Ông Nguyễn Văn A, địa chỉ... là người đại diện ửieo pháp luật của người yêu 
cầu (Giám đốc Công ty TNHH Thắng Lợi).

Ví dụ 2: Bà Lê Thị B, địa chi. .. là người đại diện theo uỷ quyền của người yêu cầu 
(Văn bản uỷ quyên ngày... tháng... năm...).

(6) Chỉ ghi khi có người bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của người yêu cầu. Ghi họ 
tên và địa chi nơi cư trú, nơi làm việc (nêu có) của người đó (nêu là Luật sư thì ghi là Luật sư 
của Văn phòng^ luật sư nào và thuộc Đoàn luật sư nào); nếu có nhiều người yêu cầu thì ghi cụ 
thể bảo vệ quyên và lợi ích họp pháp cho người yêu cầu nào.

(7) Ghi tương tự như hướng dẫn tại điểm (4).

(8) Ghi tương tự như hướng dẫn tại điểm (5).

(9) Ghi tương tự như hưcmg dẫn tại điểm (6).

(10) Ghi họ tên và địa chi của người làm chứng (nếu có).

(11) Ghi họ tên và địa chỉ nơi làm việc của người phiên dịch (nếu có). Neu không có 
nơi làm việc thi ghi địa chi nơi cư trú.

(12) Ghi họ tên và địa chỉ nơi làm việc của người giám định (nếu có). Neu không có 
nơi làm việc thi ghi địa chi nơi cư trú.

(13) Cần ghi rõ trường họp khi có người tham gia vắng mặt tại phiên họp (mà không 
thuộc trường họp phải hoãn phiên họp) thi Chủ toạ phiên họp phải hỏi xem có ai đê nghị 
hoãn phiên họp hay không; nếu có người đề nghi thì Hội đồng xét xử xem xét, quyệt định 
chấp nhận hoặc không chap nhận, nêu không chấp nhận thì nêu rõ lý do và ghi quyết định 
của Hội đông xét xử.

(14) Ghi các câu hỏi và ừả lời của những người tham gia phiên họp, người bảo vệ quyền và 
lợi ích hợp pháp của người tham gia phiên họp hoặc những người đại diện họp pháp của họ.

(15) Ghi những sửa đổi, bổ sung theo yêu cầu của Kiểm sát viên, những ngươi tham gia 
sau khi kết thúc phiên họp; nếu có nhiều người yêu cầu sửa đổi, bổ sung thì ghi thứ tự từng 
người. Người có yêu cầu sủa đổi, bổ sung phải ký xác nhận.

Iỉưóng dẫn sử duns' mẫu số 25-VDS:
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Mau số 26-VDS (Ban hành kèm theo Nghị quyết số 04/2018/NQ-HĐTP
ngày 09 tháng 8 năm 2018 của Hội đồng Thẩm phản Tòa án nhân dân tôi cao)

TÒA ÁN NHÂN DÂN......(1) CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

số:..... / ..... /QĐPT-...(2) --------------------------------------
....... , ngày....... thảng .......năm .......

QUYỂT ĐINH
ĐÌNH CHỈ GIẢI QUYẾT PHÚC THẢM VIỆC DÂN s ự  

TÒA ÁN NHÂN DÂN....................................

Thành phần giải quyết việc dàn sự gồm có:

Thẩm phán - Chủ tọa phiên họp: ông (Bà)......................................................

Các Thẩm phản: Ông (Bà):................................................................................

Ông (Bà):................................................................................

Thư kỷ phiên họp: ông (Bà)(3)..........................................................................

Đai diện Viện kiểm sát nhân dãn......................... tham gia phiên họp:
Ông (Bà)...!....... .........................................................- Kiểm sát viên.

Đã tiến hành mở phiên họp phúc thẩm giải quyết việc dân sự thụ lý
số..../.../TLPT-.....ngày........tháng......năm........... về việc(4).... .............................
theo Quyết định mở phiên họp phúc thẩm giải quyết việc dân sự
số..../ .... /QĐPT-.... ngày.......tháng.......năm.........., gồm những người tham gia
tố tụng sau đây:

- N g ư ờ i yêu cầu g iả i quyết việc dân  s ự / 5̂ ..............................................................

N g ư ờ i đại d iện  hợp p h á p  của  ngư ờ i y ê u  cầu g iả i q u yế t v iệc  dân sự:®.

N g ư ờ i hảo vệ  quyền  và lợ i ích họp  p h á p  của n g ư ờ i y ê u  cầu  g iả i quyết v iệc  
dân s ự p ^ .................................................................................................................................

- N g ư ờ i có  q u yền  lợi, ngh ĩa  vụ  liên q u a n :(8)

N g ư ờ i đại d iện  hợp  p h á p  củ a  ngư ờ i có quyền  lợi, ngh ĩa  vụ  liên quan /®

N g ư ở i bảo vệ  quyền và lợi ích hợp p h á p  của n g ư ờ i có quyền  lợi, ngh ĩa  vụ  
liên q u a n /1®...........................................................................................................................

Sau khi nghiên cứu tài liệu, chứng cứ có trong hồ sơ việc dân sự;

1 520



Xét thấy(11)

Căn cứ(12)........................................ Bộ luật Tố tụng dân sự,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Đình chỉ giải quyết phúc thẩm việc dân sự thụ lý số.../.. ./TLPT-.......
ngày... tháng... năm .... về việc(l3)..............................................................................

Điều 2. Quyết định(14)..................  ............  ngày...... tháng.... năm...........
của Tòa án nhân dân................................ có hiệu lực pháp luật kể từ ngày ra
quyết định này.

Điều 3.(15)..............................................................................................................

Điều 4. Quyết định này có hiệu lực pháp luật kể từ ngày ra quyết định.

N ơi nhận:
- Đương sự,(16).... ;
- Viện kiểm sát nhân dân cùng cấp;
- Lưu: Hồ sơ việc dân sự.

TM. HỘI ĐỒNG GIẢI QUYÉT VEÊC DÂN s ự  
THAM PHÁN - CHỦ TỌA PHIÊN h ọ p

(K ỷ tên, g h ì rõ  h ọ  tên, đ ó n g  dấu)
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(1) Ghi tên Tòa án ra Quyết định đinh chỉ giải quyết phúc thẩm việc dân sự; nếu là Tòa án 
nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương thì ghi rõ Tòa án nhân dân tỉnh (thành phố) 
đó (ví dụ: Tòa án nhân dân tinh Hưng Yên); nếu là Tòa án nhân dân cấp cao thì ghi rõ Tòa án 
nhân dân cấp cao nào íví dụ: Tòa án nhân dân cấp cao tại Thành phố Hồ Chí Minh).

(2) ô  thứ nhất ghi số, ô thứ hai ghi năm, ô thứ ba ghi ký hiệu loại quyết định (ví dụ: 
“Số: 20/2018/QĐPT-DS”).

(3) Ghi họ ton, chức danh của Thư ký phiên họp.

(4) và (13) Ghi số, ký hiệu, ngày tháng năm thụ lý việc dân sự và loại việc dân sự mà 
Tòa án thụ lý giải quyết.

(5) Nếu người yêu cầu là cá nhân thi ghi rõ họ tên và địa chỉ nơi cư trú, nơi làm việc (nếu 
có) của người đó; nếu là người chưa thành niên thi sau họ tên cần ghi thêm ngày, tháng, năm 
sinh; nếu là cơ quan, tổ chức thì ghi tên cơ quan, tổ chức và địa chỉ của cơ quan, tổ chức đó.

(6) Chỉ ghi khi có người đại diện họp pháp của người yêu cầu. Ghi họ tên và địa chỉ nơi 
cư trú, nơi làm việc (nếu có) của người đó; ghi rõ là người đại diện theo pháp luật hay là 
người đại diện theo uỷ quyền của người yêu cầu; nếu là người đại diện theo pháp luật thì cần 
ghi chú ữong ngoặc đơn quan hệ giữa người đó với người yêu cầu; nếu là người đại diện theo 
uỷ quyền ÜÙ cần ghi chú trong ngoặc đơn: “văn bản uỷ quyền ngày... tháng... năm...57.

Ví dụ 1: Ông Nguyễn Văn A, địa chỉ... là người đại diện theo pháp luật của người yêu 
cầu (Giám đốc Công ty TNHH Thắng Lợi).

Ví dụ 2: Bà Lê Thị B, địa chỉ... là người đại diện theo uỷ quyền của người yêu cầu (Văn 
bản uỷ quyền ngày... tháng... năm...).

(7) Chỉ ghi khi có người bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của người yêu cầu. Ghi họ 
tên và địa chi nơi cư trú, nơi làm việc (nếu có) của người đó (nếu là Luật sư thi ghi là Luật sư 
của Văn phòng luật sư nào và thuộc Đoàn luật sư nào); nếu có nhiều người yêu cầu thi ghi cụ 
thể bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho người yêu cầu nào.

(8) Ghi tương tự như hướng dẫn tại điểm (5).

(9) Ghi tương tự như hướng dẫn tại điểm (6).

(10) Ghi tương tự như hướng dẫn tại điểm (7).

(11) Ghi cụ thể trường hợp đình chỉ giải quyết phúc thẩm việc dân sự theo quy định Bộ 
luật Tố tụng dân sự.

(12) Tùy từng trường hợp cụ thể mà ghi điều luật tương ứng của Bộ luật Tố tung dân sư 
để ra quyết định.

(14) Ghi tên, số, ký hiệu, ngày tháng năm của Quyết định bị kháng cáo, kháng nghị.

(15) Quyết định xử lý tiền tạm ứng lệ phí phúc thẩm.

(16) Nếu đương sự có người đại diện họp pháp thi ghi họ tên người đại diện hợp pháp 
của đương sự.

Birânji ậẫnsử dung mẫu sit 26 VDS:
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Mầu sẳ 27-VDS (Ban hành kèm theo Nghị quyết số 04/2018/NQ-HĐTP
ngày 09 tháng 8 năm 2018 của Hội đồng Thầm phán Tòa án nhân dân tối cao)

TÒA ÁN NHÂN DÂN............(1) CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Đôc lâp - Tư do - Hanh phúc

số:........./ ........ /QĐPT-.......(2)
............ ngày....... tháng........năm.........

QUYẾT ĐINH
PHÚC THẨM GIẢI QUYẾT VIỆC DÂN s ự

V/v(3)....... ................................................ .................

TÒA ÁN NHÂN DẤN.................................

Thành p h ầ n  g iả i qu yết v iệc  dàn  s ự  g ồ m  có:

Thẩm phán - Chủ tọa phiên họp: ông (B à)......................................................

Các Thẩm phán: ông (Bà).................................................................................

Ông (Bà).............................................................................. ...

T hư  k ỷ  p h iê n  họp: ông (Bà)(4)..........................................................................

Đ a i d iên  V iện k iểm  sá t n h ăn  d â n ................................ th am  g ia  p h iê n  h ọ p :
Ông (Bà)....................................................................Kiểm sát viên.

Ngày..... tháng.... năm.........., tại trụ sở Tòa án nhân dân.........................mở
phiên họp phúc thẩm công khai giải quyết việc dân sự thụ lý số..../.... /TLPT-....
ngày .... tháng.... năm .........về việc(5̂ ........................................................................

Do Quyết định(6)............................... của Tòa án nhân d â n ...........................
bị kháng cáo/kháng nghị.

Theo Quyết định mở phiên họp phúc thẩm giải quyết việc dân sự
SO..../..../QĐPT-.......ngày...... tháng.......năm............ , gồm những người tham gia
tố tụng sau đây:

- Người yêu cầu giải quyết việc dân sự :(7)......................................................

Người đại diện họp pháp của người yêu cầu giải quyết việc dân s ự : ^ ......

N g ư ờ i hảo vệ  quyền và lợ i ích hợp  p h á p  của n g ư ờ i y ê u  cầu  g iả i q u yế t việc  
dân  s ự : ^ ..................................................................................................................................

- N g ư ờ i có  q u yền  lợi, ngh ĩa  vụ  liên  q u a n .......................................................

N g ư ờ i đại d iện  hợp p h á p  của n g ư ờ i có quyền  lợi, ngh ĩa  vụ  liên  q u a n ;(11)
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N gười bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp  của người có quyền lợi, nghĩa vụ
liên quan :^n \ . ........ ........  ’.......... ....................... ........................... ..................................................

- Người kháng cảop^

- Viện kiểm sá t khảng nghị:(14)

NỘI DUNG VIỆC DÂN s ự : (15)

NHẬN ĐINH CỦA TÒA ÁN:

Sau khi nghiên cứu các tài liệu, chứng cứ có ừong hồ sơ việc dân sự được 
thẩm ừa tại phiên họp; ý kiến của các đương sự và đại diện Viện kiểm sát tại 
phiên họp, Hội đồng phúc thầm nhận định:(16)..........................................................

[!]•■••.................... .....................................................................................................................

[2]

[3]

QƯYÉT ĐỊNH:

- Căn c ứ (17).....................................................
(18)

(19)

- Quyết đinh này có hiệu lực pháp luật kể từ ngày ra quyết định.

N ơi nhận: TM. HỘI ĐÒNG GIẢI QUYẾT VEÊC DÂN s ự
- Ghi thèo quy định tại khoản 2 và khoản 3 THAM p h á n  - CHỦ TỌA PHEEN HỌP
Điều 370 Bộ luật Tố tụng dân sự; (Ký ịgn> ghì ỴQ họ ịên} đóng dấu)
- Lưu: Hồ sơ việc dân sự.
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Hướns dẫn sử duns mẫu so 27-VDS:

(1) Ghi tên Tòa án ra quyết định; nếu là Tòa án nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc 
trung ương thì ghi rõ Tòa án nhân dân tỉnh (thành phô) đó (ví dụ: Tòa án nhân dân tĩnh 
Hưng Yên); nếu là Tòa án nhân dân cấp cao thi ghi rõ Tòa án nhân dân câp cao nào (ví dụ: 
Tòa án nhân dân cấp cao tại Thành phô Hô Chí Minh).

(2) ô  thứ nhất ghi số, ô thứ hai ghi năm, ô thứ ba ghi ký hiệu loại quyết định (ví dụ
“Số: 10/2018/QĐPT-LĐ”).

(3) Ghi loại việc dân sự mà Tòa án giải quyết (ví dụ: “Tuyên bố một người mất tích”, 
“Tuyên bố một người mất năng lực hành vi dân sự”,...)

(4) Ghi họ tên, chức danh của Thư ký phiên họp.

(5) Ghi số, ký hiệu, ngày tháng năm thụ lý việc dân sự và loại việc dân sự mà Tòa án 
thụ lý giải quyết.

(6) Ghi tên, số, ký hiệu ngày tháng năm của Quyết định bị kháng cáo, kháng nghị.

(7) Nếu người yêu cầu là cá nhân thì ghi rõ họ tên và địa chi nơi cư trú, nơi làm việc 
(nếu có) của người đó; nếu là người chưa thành niên thì sau họ tên cần ghi thêm ngày, tháng, 
năm sinh của người đó; nếu là cơ quan, tồ chức thì ghi tên cơ quan, tô chức và địa chi trụ sở 
của cơ quan, tổ chức đó.

(8) Chỉ ghi khi có người đại diện hợp pháp của người yêu cầu và ghi họ tên, địa chi nơi
cư trú, nơi làm việc (nếu có) của người đó; ghi rõ là người đại diện theo pháp luật hay người 
đại diện theo uỷ quyền của người yêu cầu; nếu là người đại diện theo pháp luật thi ghi chú 
trong ngoặc đơn quan hệ giữa người đó với người yêu cầu; nếu là người đại diện theo uỷ 
quyền thì ghi chú ừong ngoặc đơn “văn bản uỷ quyền ngày.... tháng.... năm.... ”.

Ví dụ 1: Ông Nguyễn Văn A, trú tại... là người đại diện theo pháp luật của người yêu 
cầu (Giám đốc Công ty TNHH Thắng Lợi).

Ví dụ 2: Bà Lê Thị B, trú tại... là người đại diện theo uỷ quyền của người yêu cầu (Văn 
bản uỷ quyền ngày... tháng... năm...).

(9) Chi ghi khi có người bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của người yêu cầu. Ghi họ 
tên và địa chỉ nơi cư trú, nơi làm việc (nếu có) của người đó (nếu là Luật sư thì ghi là Luật sư 
của Văn phòng luật sư nào và thuộc Đoàn luật sư nào); nếu có nhiều người yêu cầu thi ghi cụ 
thể bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho người yêu cầu nào.

(10) Ghi tương tự như hướng dẫn tại điểm (7).

(11) Ghi tương tự như hướng dẫn tại điểm (8).

(12) Ghi tương tự như hướng dẫn tại điểm (9).

(13) Ghi họ tên và tư cách tham gia tố tụng của người kháng cáo.

(14) Ghi số, ngày, tháng, năm của quyết định kháng nghị, người có thẩm quyền kháng
nghị (ví dụ: Quyêt định kháng nghị sô ..../.... / .....ngày ... tháng ... năm .... của Viện trưởng
Viện kiểm sát nhân dân thành phố Hà N ộ i...).

(15) Ghi tóm tắt nội dung việc dân sự, quyết định của Tòa án cấp sơ thẩm; nội dung lý 
do kháng cáo, kháng nghị. 16 17

(16) Ghi nhận định của Hội đồng phúc thẩm về việc kháng cáo, kháng nghị và những 
căn cứ để chấp nhận hoặc không chấp nhận kháng cáo, kháng nghị. Trong phần này, các đoan 
văn được đánh số thứ tự trong dấu [].

(17) Ghi rõ các căn cứ pháp luật để ra quyết định.
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(18) Ghi các quyết của Hội đồng phúc thẩm giải quyết việc dân sự.

(19) Ghi rồ những người phải nộp lệ phí phúc thẳm giải quyết việc dân sự và mức lệ 
phí mỗi người phải nộp; nếu thuộc trường hợp không phải nộp (hoặc được miễn, giảm) lệ phí 
phúc thẩm thì ghi rõ là không phải nộp (hoặc được miễn, giảm) lệ phí phúc thâm.
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Mầu số 28-VDS (Ban hành kèm theo Nghị quyết số 04/2018/NQ-HĐTP
ngày 09 tháng 8 năm 2018 của Hội đông Thâm phản Tòa án nhân dân tồi cao)

TÒA ÁN NHÂN dân .....(1) CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHlA v iệ t  nam
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

số:..... /..../QĐ-TA(2) --------------------------------------
.......n g à y ........ t h ả n g ....... n ă m .......

QUYẾT ĐỊNH
THÔNG BÁO TÌM  KIẾM  NGƯỜI VẮNG MẶT TẠI NƠI c ư  TRÚ 

TÒA ÁN NHÂN DÂN...........................................

Căn cứ Điều 383, Điều 384, Điều 385 và Điều 386 Bộ luật Tố tụng dân sự;

Căn cứ(3)..........................Bộ luật Dân sự;

Sau khi nghiên cứu hồ sơ việc dân sự sơ thẩm thụ lý số....... / ....... /TLST-DS(4)
ngày .... tháng .... năm......... về việc thông báo tìm kiếm người vắng mặt tại
nơi cư trú theo đơn yêu cầu của^5)........................................... ; địa chỉ:...................

QUYẾT ĐỊNH

1. Thông báo tìm kiếm ông/bà(6)........................................................................

Địa chỉ cư trú trước khi biệt tích :......................................................................

Ông/bà(7)....................................................................vắng mặt tại nơi cư trú từ
ngày.......tháng.......năm.............................................................................................. .

2. Khi biết được thông báo này, đề nghị ông/bà(8).............................liên hệ
với Tòa án nhân dân.................... theo địa chỉ................................. hoặc ai biết
được tin tức về ông/bà(9)..............................thì thông báo cho Tòa án nhân
dân....................  (theo địa chỉ như ứên), ủ y  ban nhân dân(10)...................... ,
người yêu cầu.

3. v ề  việc quản lý tài sản của người vắng mặt tại nơi cư trú (11)....................

4. Quyết định này đương nhiên hết hiệu lực khi ông/bà(12)..............trở về.

N oi nhận:
- Đương sự,(13).......... ;
- Ghi theo khoản 1 Điều 385 Bộ luật Tố tụng dân sự;
- Lưu: Hồ sơ việc dân sự.

TH Ẩ M  PH Á N
(Ký tên, ghi rõ họ tên, đóng dấu)
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(1) Ghi tên Tòa án ra thông báo tìm kiếm; nếu là Tòa án nhân dân huyện, quận, thị xã, 
thành phô thuộc tình, thành phô trực thuộc trung ưomg thì ghi rõ tên Tòa án nhân dân huyện, 
quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương nào (ví dụ: Tòa án nhân dân 
huyện Thường Tín, thành phố Hà Nội); nếu là Tòa án nhân dân tinh, thảnh phố trực thuộc trung 
ương thì ghi Tòa án nhân dân tỉnh (thành phố) đó (ví dụ: Tòa án nhân dân tỉnh Hà Nam).

(2) Ô thứ nhất ghi số, ô thứ hai ghi năm ra quyết định (ví dụ: số: 02/2018/QĐ-TA).

(3) Tùy từng trường hợp mà ghi các điều luật tương ứng của Bộ luật Dân sự.

(4) Ỏ thứ nhất ghi số, ô thứ 2 ghi năm thụ lý việc dân sự.

(5) Nếu người làm đơn yêu cầu thông báo tim kiếm người vắng mặt tại nơi cư trú là cá 
nhân thì ghi họ tên và địa chỉ nơi cư trú, nơi làm việc (nếu có) của người đó; nếu là cơ quan, 
tổ chức thi ghi tên cơ quan, tổ chức và địa chỉ trụ sở của cơ quan, tổ chức đó (ghi theo đơn 
yêu cầu).

(6) Ghi họ tên, ngày tháng năm sinh hoặc tuổi của người cần thông báo tìm kiếm vắng 
mặt tại nơi cư trú.

(7) , (8), (9) và (12) Ghi họ tên của người vắng mặt tại nơi cư trú.

(10) Ghi tên và địa chỉ trụ sở của ủ y  ban nhân dân nơi người bị thông báo tìm kiếm cư trú 
trước khi biệt tích.

(11) Trường hợp có yêu cầu áp dụng biện pháp quản lý tài sản của người vắng mặt tại nơi 
cư trú và được chấp nhận thì ghi quyết định của Tòa án về việc giao quản lý tài sản, nghĩa vụ và 
quyền của người quản lý tài sản theo quy định tại Điều 65, Điều 66 và Điều 67 Bộ luật Dân sự. 
Trường họp không có yêu cầu áp dụng biện pháp quản lý tài sản của người vắng mặt tại nơi cư trú 
thì ghi “không có yêu cầu”.

(13) Nếu người yẽu cầu có người đại diện họp pháp thì ghi họ tên người đại diện hợp 
pháp của họ.

Hưởns dẫn sử duns mẫu số 28-VDS:
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Mau số 29-VDS (Ban hành kèm theo Nghị quyết số 04/2018/NQ-HĐTP
ngày 09 thảng 8 năm 2018 của Hội đồng Thẩm phản Tòa án nhân dân tôi cao)

TÒA ÁN NHÂN DÂN (1) CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

SỐ:..../...../Q Đ -TA (2) ------ --------------------------------------
....., n g à y ...... th á n g ....... n ă m .......

QƯYÉT ĐỊNH
THÔNG BÁO TÌM KIẾM NGƯỜI BỊ YEU c ầ u  t u y ê n  b ố  m ấ t  t í c h  

TÒA ÁN NHÂN DÂN...........................................

Căn cứ Điều 388 Bộ luật Tố tụng dân sự;

Căn cứ(3).....................................Bộ luật Dân sự;

Sau khi nghiên cứu hồ sơ việc dân sự sơ thẩm thụ lý số....... / ....... /TLST-DS(4)
ngày .... tháng .... năm......... về việc yêu cầu tuyên bố một người mất tích theo
đơn yêu cầu của(5).....................................; địa chỉ:...................................................

QUYẾT ĐỊNH

1. Thông báo tìm kiếm ông/bà(6)................................................................ .......

Địa chỉ cư trú trước khi biệt tích:......................................................................

Ông/bà(7).................vắng mặt tại nơi cư trú từ ngày.....tháng.... năm.............

2. Khi biết được thông báo này, đề nghị ông/bà(8)....................... liên hệ với
Tòa án nhân dân.................. ................. theo địa chỉ.............................................để
giải quyết yêu cầu tuyên bố một người mất tích hoặc ai biết được tin tức về
ông/bà(9).............................................. thì thông báo cho Tòa án nhân dân
............................................................. theo địa chỉ như trên, ủ y  ban nhân dân(10)
..................................... , người yêu cầu.

3. Thời hạn thông báo tim kiếm người bị yêu cầu tuyên bố mất tích là 
04 tháng kể từ ngày đăng, phát thông báo lần đầu tiên. Trong thời hạn 10 ngày, 
kể từ ngày kêt thúc thời hạn nêu trên nếu không có tin tức gì của ông/bà(11)
.................... thì Tòa án sẽ mở phiên họp xét đơn yêu cầu tuyên bố môt người
mất tích.

Nơi nhận:
- Đương sự,(12).... ;
- Ghi theo khoản 1 Điều 385 Bộ luật Tố tụng dân sự;
- Lưu: Hồ sơ việc dân sự.

T H Ả M  PHÁN
(Ký tên, ghi rõ họ tên, đóng dấu)
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(1) Ghi tên Tòa án ra quyết định thông báo tìm kiếm; nếu là Tòa án nhân dân huyện, quện, 
thị xã, thành phô thuộc tình, thành phô trực thuộc trung ương thì ghi rõ tên Tòa án nhân dân 
huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tình, thành phố trực thuộc trung ương nào (ví dụ: Tòa án 
nhân dân huyện Thường TÚI, thành phô Hà Nội); nêu là Tòa án nhân dân tinh, thành phố trực thuộc 
trung ương thì ghi Tòa án nhân dân tỉnh (thành phố) đó (ví dụ: Tòa án nhân dân tỉnh Hà Nam).

(2) Ô thứ nhất ghi số, ô thứ hai ghi năm ra quyết định (ví dụ: số: 02/2018/QĐ-TA).

(3) Tùy từng trường hợp mà ghi các điều luật tương ứng của Bộ luật Dân sự.

(4) Ô thứ nhất ghi số, ô thứ 2 ghi năm thụ lý việc dân sự.

(5) Nếu người làm đơn yêu cầu tuyên bố một người mất tích là cá nhân thi ghi họ tên 
và địa chỉ nơi cư trú, nơi làm việc (nếu có) của người đó; nếu là cơ quan, tổ chức thì ghi tên 
cơ quan, tổ chức và địa chỉ trụ sở của cơ quan, tổ chức đó (ghi theo đơn yêu cầu).

(6) Ghi họ tên, ngày tháng năm sinh hoặc tuổi của người bị yêu cầu tuyên bố mất tích.

(7) , (8), (9) và (11) Ghi họ tên của người bị yêu cầu tuyên bố mất tích.

(10) Ghi tên và địa chỉ trụ sở của ủ y  ban nhân dân nơi người bị yêu cầu tuyên bố mất tích 
cư trú trước khi biệt tích.

(12) Nếu đương sự có người đại diện hợp pháp thì ghi họ tên người đại diện hợp pháp 
của họ.

Hướng dẫn sử duns mẫu số 29-VDS:
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Mau số 30-VDS (Ban hành kèm theo Nghị quyết số 04/2018/NQ-HĐTP
ngày 09 tháng 8 năm 2018 của Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao)

TÒA ÁN NHÂN DÂN (1) CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Đôc lâp - Tư do - Hanh phúc

số :..../...../QĐ-TA(2) ---------------------------------------------
....., n g à y ......th á n g ........n ă m .......

QUYẾT ĐINH
THÔNG BÁO TÌM KIỂM NGƯỜI BỊ YÊU CÀU TUYÊN BỐ LÀ ĐÃ CHẾT 

TÒA ÁN NHÂN DÂN..........................................

Căn cứ Điều 392 Bộ luật Tố tụng dân sự;

Căn cứ(3)..................................... Bộ luật Dân sự;

Sau khi nghiên cứu hồ sơ việc dân sự sơ thẩm thụ lý số....... / ....... /TLST-DS(4)
ngày .... tháng .... năm......... về việc yêu cầu tuyên bố một người là đã chết
theo đơn yêu cầu của(:>)................................... ; địa ch ỉ..............................................

QUYẾT ĐỊNH

1. Thông báo tìm kiếm ông/bà(6).......................................................................

Địa chỉ cư trú trước khi biệt tích:......................................................................

Ông/bà(7)................vắng mặt tại nơi cư trú từ ngày.... tháng.... năm..............

2. Khi biết được thông báo này, đề nghị ôngfàà(8)....................... liên hệ với
Tòa án nhân dân.................................... theo địa chỉ............................................. để
giải quyết yêu cầu tuyên bố một người là đã chết hoặc ai biết được tin tức về
ông/bà(9).............................................. thì thông báo cho Tòa án nhân dân
..............................................................theo địa chỉ như trên, ủ y  ban nhân dân(10)
..................................... , người yêu cầu.

3. Thời hạn thông báo tìm kiếm người bị yêu cầu tuyên bố là đã chết là 04 
tháng kể từ ngày đăng, phát thông báo lần đầu tiên. Trong thời hạn 10 ngày, kể 
từ ngày kết thúc thời hạn nêu trên nếu không có tin tức gì của ông/bà(11)
.................... thì Tòa án sẽ mở phiên họp xét đơn yêu cầu tuyên bố môt người là
đã chết.

N oi nhận:
- Đương sự,(12).... ;
- Ghi theo khoản 1 Điều 385 Bộ luật Tố tụng dân sự;
- Lưu: Hồ sơ việc dân sự.

TH Ả M  PH Á N
(Ký tên, ghi rõ họ tên, đóng dấu)
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(1) Ghi tên Tòa án ra quyết định thông báo tim kiếm; nếu là Tòa án nhân dân huyện, quận, 
thị xã, thành phố thuộc tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương thì ghi rõ tên Tòa án nhân dân 
huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương nào (ví dụ: Tòa án 
nhân dân huyện Thường Tín, thành phố Hà Nội); neu là Tòa án nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc 
trung ương thì ghi Tòa án nhân dân tỉnh (thành phố) đó (ví dụ: Tòa án nhân dân tình Hà Nam).

(2) ô  thứ nhất ghi số, ô thứ hai ghi năm ra quyết định (ví dụ: số: 02/2018/QĐ--TA).

(3) Tùy từng trường hợp mà ghi các điều luật tương ứng của Bộ luật Dân sự.

(4) ô  thứ nhất ghi số, ô thứ 2 ghi năm thụ lý việc dân sự.

(5) Nếu người làm đơn yêu cầu tuyên bố một người là đã chết là cá nhân thì ghi họ tên 
và địa chi nơi cư trú, nơi làm việc (nếu có) của người đó; nếu là cơ quan, tổ chức thỉ ghi tên 
cơ quan, tổ chức và địa chi trụ sở của cơ quan, tổ chức đó (ghi theo đơn yêu cầu).

(6) Ghi họ tên, ngày tháng năm sinh hoặc tuồi của người bị yêu cầu tuyên bố là đã chết.

(7) , (8), (9) và (11) Ghi họ tên của người bị yêu cầu tuyên bố là đã chết.

(10) Ghi tên và địa chỉ trụ sở của ủ y  ban nhân dân nơi người bị yêu cầu tuyên bố là đã 
chết cư trú trước khi biệt tích.

(12) Nếu đương sự có người đại diện hợp pháp thì ghi họ tên người đại diện hợp pháp 
của họ.

Hướng dẫn sử áun¿ mẫu sẳ 3Q-VDS:
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TOÀ ÁN NHÂN DÂN.......(1) CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Đôc lâp - Tư do - Hanh phúc

Số: / ........ /QĐST-HNGĐ(2) - — :--------:------------ ------------
ngày...... thảng........ năm ........

QUYẾT ĐỊNH
CÔNG NHẬN THUẬN TÌNH LY HỒN 

VÀ S ự  THỎA THUẬN CỦA CÁC ĐƯƠNG s ự

TÒA ÁN NHÂN DÂN.................................

Mau sỗ 3Ỉ-VDS (Ban hành kèm theo Nghị quyết số 04/2018/NQ-HĐTP
ngày 09 thảng 8 năm 2018 của Hội đồng Thầm phán Tòa án nhân dân tối cao)

Căn cứ(3).........................Bộ luật Tố tụng dân sự;

Căn cứ(4).........................Luật Hôn nhân và Gia đinh;

Căn cứ Luật Phí và Lệ phí năm 2015;

Căn cứ Nghị quyết số 326/2016/ƯBTVQH14 ngày 30-12-2016 của ủ y  ban 
Thường vụ Quốc hội quy định về mức thu, miễn, giảm, thu, nộp, quản lý và sử 
dụng án phí và lệ phí Tòa án;

Sau khi nghiên cứu hồ sơ việc dân sự thụ lý số......... / ......../TLST-HNGĐ(5)
ngày...... tháng........năm về việc yêu cầu công nhận thuận tinh ly hôn, gồm
những người tham gia tố tụng sau đây:

- N g ư ờ i y ê u  cầu  g iả i q u yế t v iệc  dân  s ự ...........................................................

- N g ư ờ i có quyền  lợi, ngh ĩa  vụ  liên q u a n :(7)

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN:(8)

[1]

[2]

Đã hết thời hạn 07 ngày, kể từ ngày lập Biên bản hòa giải đoàn tụ không 
thành, không có đương sự nào thay đổi ý kiến về sự thoả thuận đó.

QUYÉT ĐỊNH:

L Công nhận thuận tinh ly hôn và sự thoả thuận của các đương sự cụ thể 
như sau:

- về quan hệ hôn nhân:.................................................................................
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- về con chung:.......

- về tài sản chung: ...

- về các vấn đề khác:

2. về lệ phí Tòa án :.............................................................................................

3. Quyết định này có hiệu lực pháp luật ngay sau khi được ban hành và 
không bị kháng cáo, kháng nghị theo thủ tục phúc thẩm.

Nơi nhận: THẢM PHÁN
- Đương sự; (Xý tên, ghi rõ họ tên, đóng dấu)
- Viện kiểm sát nhân dân cùng cấp;
- Cơ quan đã thực hiện việc đãng ký kết hôn;
- Lưu: Hồ sơ việc dân sự.
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(1 ) Ghi tên Tòa án ra quyết định; nếu là Tòa án nhân dân huyện, quận, thị xẫ, thành phố 
thuộc tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương thì ghi rõ tên Tòa án nhân dân huyện, quận, thị 
xã, thành phố thuộc tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương nào (ví dụ: Tòa án nhân dân huyện 
Thường Tín, thành phố Hà Nội); nếu là Tòa án nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung 
ương thì ghi Tòa án nhân dân tỉnh (thành phố) đó (ví dụ: Tòa án nhân dân tỉnh Hà Nam).

(2) Ô thứ nhất ghi số, ô thứ hai ghi năm ra Quyết định.

(3) và (4) Ghi điểm, khoản, điều luật tương ứng của Bộ luật Tố tụng dân sự, Luật Hôn 
nhân và. Gia đình.

(5) ô  thứ nhất ghi số, ô thứ hai ghi năm thụ lý việc hôn nhân và gia đình.

(6) Ghi rõ họ tên, địa chỉ nơi cư trú của người yêu cầu;

(7) Nếu là cá nhân thì ghi rồ họ tên, địa chỉ nơi cư trú, nơi làm việc (nếu có) của người 
đó; nếu là cơ quan, tổ chức thì ghi tên cơ quan, tổ chức và địa chi trụ sở của cơ quan, tồ chức đó.

(8) Ghi nhận định của Tòa án về những nội dung mà các đương sự thỏa thuận được 
theo Biên bản hòa giải đoàn tụ không thành. Trong phần này, các đoạn văn được đánh số thứ 
tựừong dấu [].

Hirởnp dẩn sử duns mẫu số 3Ỉ -VĐS:
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TÒA ÁN NHÂN DÂN............(I) CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VỆT NAM
ĐỘC lập - Tự do - Hạnh phúc

số:...... / ......../QĐST-DS®
ngày......  thảng.......năm ........

QƯYÉT ĐỊNH
CÔNG NHẬN KẾT QUẢ HÒA GIAI THÀNH NGOÀI TÒA ÁN 

TÒA ÁN NHÂN DÂN.................................

Thành phần giải quyết việc dân sự gồm có:

Thẩm phán - Chủ tọa phiên họp: ồng (Bà)...... ............................................

Thư kỷ phiên họp: ông (Bà)(3)..........................................................................

Đại diện Viện kiểm sát nhân dân............................ tham gia phiên họp:
Ông (Bà).. .................................... - Kiểm sát viên.

Ngày...... tháng........ năm....... tại(4) ..................................mở phiên họp xét
công nhận kết quả hòa giải thành ngoài Tòa án thụ lý số ..... / ........ /TLST-DS(:>)
ngày.............. tháng..........năm................... theo Quyết định mở phiên họp
số...... /....... /QĐST-DS ngày......tháng........năm ...............

- Người yêu cầu giải quyết việc dân sự;(6).........................................................

Mau số 32-VDS (Ban hành kèm theo Nghị quyết sỗ 04/2018/NQ-HĐTP
ngày 09 tháng 8 năm 2018 của Hội đằng Thẩm phán Tòa án nhân dân toi cao)

Người đại diện hợp pháp của người yêu cầu giải quyết việc dân sự:{1̂.........

Ngưửi bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của người yêu cầu giải quyết việc 
dân s ự ........................................................................................................................

- Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan:(9)......................... ............................

Người đại diện hợp pháp của người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan:(10)

Người bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của người có quyền lợi, nghĩa vụ 
liên quan’} n>}.................................................................................................................

NỘI DƯNG VIỆC DẦN s ự :(12)
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NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN:

Sau khi nghiên cứu các tài liệu, chứng cứ có ừong hồ sơ yêu cầu công 
nhận kết quả hòa giải thành ngoài Tòa án được thẩm ưa tại phiên họp; ý kiến 
của các đương sự và đại diện Viện kiểm sát tại phiên họp, Tòa án nhân dân 
.................... nhận định.(13)

[1] ................. ................................................................................................

[2]

Căn cứ(14)

QUYẾT ĐỊNH:

Đ iều  1. Công nhận kết quả hòa giải thành ngoài Tòa án ứiụ lý 
số...... / ......./TLST-DS(15) ngày.......tháng........năm .............. , cụ thể như sau:

(16)

Đ iều  2. Lệ p h í..................................................................................................

Đ iều  3. Quyết định này có hiệu lực thi hành ngay, không bị kháng cáo, 
kháng nghị theo thủ tục phúc thẩm.

Đ iều  4. Quyết định này được thi hành theo quy định tại Điều 2 Luật Thi 
hành án dân sự; người được thi hành án, người phải thi hành án có quyền thỏa 
thuận thi hành án, quyền yêu cầu thi hành án, tự nguyện thi hành án hoặc bị 
cưỡng chế thi hành án theo quy định tại các điều 6, 7, 7a và 9 Luật Thi hành án 
dân sự; thời hiệu thi hành án được thực hiện theo quy định tại Điều 30 Luật Thi 
hành án dân sự.

Nơi nhận: T H Ả M  PH Á N  - C H Ủ  T Ọ A  P H IÊ N  H Ọ P
- Ghi theo Cịuy định tại khoản 7 Điều 419 (K ý  ghi ỴQ họ đóng dấu)

Bộ luật Tố tụng dân sự;
- Lưu: VT, hồ sơ việc dân sự.
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(1) Ghi tên Tòa án ra quyết định; nếu ] à Tòa án nhân dân huyện, quận, thị xã, thành phố 
thuộc tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương thì ghi rõ tên Tòa án nhân dân huyện, quận, thị 
xã, thành phố thuộc tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương nào (ví dụ: Tòa án nhân dân huyện 
Thường Tín, thành phố Hà Nội); nếu là Tòa án nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung 
ương thì ghi Tòa án nhân dân tỉnh (thành phố) đó (ví dụ: Tòa án nhân dân tỉnh Hà Nam).

(2) Ô thứ nhất ghi số, ô thứ hai ghi năm ra quyết định.

(3) Ghi họ tên, chức danh của Thư ký phiên họp.

(4) Ghi địa điểm diễn ra phiên họp (ví dụ: trụ sở Tòa án nhân dân huyện Ý Yên, tỉnh 
Nam Định).

(5) và (15) Ghi số, ký hiệu, ngày tháng năm thụ lý việc dân sự.

(6) Nếu người yêu cầu là cá nhân thì ghi rõ họ tên và địa chi nơi cư trú, nơi làm việc 
(nếu có) của người đó; nếu là người chưa thành niên thì sau họ tên cần ghi thêm ngày, tháng, 
năm sinh; nếu là cơ quan, tồ chức thì ghi tên cơ quan, tổ chức và địa chỉ cùa cơ quan, tổ chức đó.

(7) Chi ghi khi có người đại diện hợp pháp của người yêu cầu. Ghi họ tên và địa chỉ nơi
cư trú, nơi làm việc (nếu có) của người đó; ghi rõ là người đại diện theo pháp luật hay là 
người đại diện theo uỷ quyền của người yêu cầu; nếu là người đại diện theo pháp luật thì cần 
ghi chú trong ngoặc đơn quan hệ giữa người đó với người yêu cầu; nếu là người đại diện theo 
uỷ quyền thì cần ghi chú ừong ngoặc đơn: “văn bản uỷ quyền ngày.... tháng......năm......

Ví dụ 1: Ông Nguyễn Văn A, địa c h i ..... là người đại diện theo pháp luật của người
yêu cầu (Giám đốc Công ty TNHH Thắng Lợi).

Ví dụ 2: Bà Lê Thị B, địa c h ỉ .......là người đại diện theo uỷ quyền của người yêu cầu
(Văn bản uỷ quyền ngày... tháng... năm...).

(8) Chỉ ghi khi có người bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của người yêu cầu. Ghi họ 
tên và địa chỉ nơi cư trú, nơi làm việc (nếu có) của người đó (nếu là Luật sư thì ghi là Luật sư 
của Văn phòng luật sư nào và thuộc Đoàn luật sư nào); nếu có nhiều người yêu càu thi ghi cụ 
thể bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho người yêu cầu nào.

(9) Ghi tương tự như hướng dẫn tại điểm (6).

(10) Ghi tương tự như hướng dẫn tại điểm (7).

(11) Ghi tương tự như hướng dẫn tại điểm (8).

(12) Ghi tóm tắt nội dung mà người yêu cầu yêu cầu Tòa án giải quyết.

(13) Ghi nhận định của Tòa án và những căn cứ để chấp nhận đơn yêu cầu. Trong phần 
này, các đoạn văn được đánh số thứ tự trong dấu [Ị.

(14) Ghi rõ điểm, khoản, điều luật tương ứng của Bộ luật Tố tụng dân sự và pháp luật hên 
quan (nếu có) để ra quyết định.

(16) Ghi nội dung thỏa thuận của các đương sự tại Biên bản hòa giải thành ngoài Tòa án.

Hướng dẫn sử duns mẫu số 32-VDS
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TÒA ÁN NHÂN DÂN............. ,(1) CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Đôc lâp - Tư do - Hanh phúc

Số:...... ./....... /QĐST-DS(2)
...., ngày....  tháng.... năm .....

QUYẾT ĐỊNH
KHÔNG CÔNG NHẬN KẾT QUẢ HÒẨ GIẢI THÀNH NGOÀI TÒA ÁN 

TÒA ÁN NHÂN DÂN................................

Thành phần giải quyết việc dân sự gồm có:

Thẩm phản - Chủ tọa phiên họp: ồng (Bà)...................................................

Thư ỉ  tỷ phiên họp: Ông (Bà)(3)................................................................. ........

Đọi diên Viên kiểm sát nhân dân............................ tham gia phiên họp:
Ông ( B à ) ........................ ..- Kiểm sát viên.

Ngày...... tháng........  năm....... tại(4) ......... ........................ mở phiên họp xét
công nhận kết quả hòa giải thành ngoài Tòa án thụ lý số...../.... /TLST-DS(:))
ngày....... tháng...... năm........theo Quyết định mở phiên họp số..../..../QĐST-DS
ngày..... tháng........năm................

- Người yêu câu giải quyêt việc dan sự: ......................................................

Mẩu số 33-VDS (Ban hành kèm theo Nghị quyết sổ 04/2018/NQ-HĐTP
ngày 09 tháng 8 năm 2018 của Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân tôi cao)

Người đại diện hợp pháp của người yêu cầu giải quyết việc dân sự:{7)

Người hảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của người yêu cầu giải quyết việc 
dân sự:(8).......................................................................................................................

- Người cỏ quyền lợi, nghĩa vụ liên quan:(9)...................................................

Người đại diện họp pháp của người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan:(10)

Người bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của người có quyền lơi, nghĩa vu 
liên quan:(11)..................................................................................................................

NỘI DUNG VIỆC DÂN sự:(12)
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NHẢN ĐINH CỦA TÒA ÁN:• •

Sau khi nghiên cứu các tài liệu, chứng cứ có trong hồ sơ yêu cầu công nhận 
kết quả hòa giải thành ngoài Tòa án được thẩm tra tại phiên họp; ý kiến của các
đương sự và đại diện Viện kiểm sát tại phiên họp, Tòa án nhân d â n ....................
nhận định

[1] .................................................................................................................................................

[2]

Căn cứ'(14)

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Không công nhận kết quả hòa giải thành ngoài Tòa án thụ lý 
số...... /....... /TLST-DS(15) ngày.......tháng........năm .............................................

Điều 2. Lệ p h í ..................................................................................................

Điều 3. Quyết đinh này có hiệu lực thi hành ngay, không bị kháng cáo, 
kháng nghị theo thủ tục phúc thẩm.

N ơ i nhận: THẤM PHÁN - CHỦ TỌA PHIÊN HỌP
- Ghi theo guy định tại khoản 7 Điều 419 Ợ£ỷ g h i  ỴQ họ  đ ó n g  dấu )

Bộ luật Tô tụng dân sự;
- Lưu: VT, hồ sơ việc dân sự.
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Hướng dẫn sử duns mẫu số 33-VDS
(1) Ghi tên Tòa án ra quyết định; nếu là Tòa án nhân dân cấp huyện thì ghi rõ Tòa án nhân 

dân huyện nào thuộc tình, thành phố trực thuộc trung ương nào (ví dụ: Tòa án nhân dân huyện A, 
tỉnh B); nếu là Tòa án nhản dân cấp tinh thi ghi rõ Tòa án nhân dân tỉnh (thành phố) đó (ví dụ: 
Tòa án nhân dân tinh Hưng Yên).

(2) ô  thứ nhất ghi số, ô thứ hai ghi năm ra quyết định.

(3) Ghi họ tên, chức danh cùa Thư ký phiên họp.

(4) Ghi địa điểm diễn ra phiên họp (ví dụ: trụ sở Tòa án nhân dân huyện Ý Yên, tỉnh 
Nam Định).

(5) và (15) Ghi số, ký hiệu, ngày tháng năm thụ lý việc dân sự.

(6) Neu người yêu cầu là cá nhân thì ghi rõ họ tên và địa chỉ nơi cư trú, nơi làm việc (nếu 
có) của người đó; nếu là người chưa thành niên thì sau họ tên cần ghi thêm ngày, tháng, năm 
sinh; nếu là cơ quan, tồ chức thì ghi tên cơ quan, tổ chức và địa chi của cơ quan, tồ chức đó.

(7) Chỉ ghi khi có người đại diện hợp pháp của người yêu cầu. Ghi họ tên và địa chi nơi
cư trú, nơi làm việc (nếu có) của người đó; ghi rõ là người đại diện theo pháp luật hay là 
người đại hiện theo uỷ quyền của người yêu cầu; nếu là người đại diện theo pháp luật thì cần 
ghi chú trong ngoặc đơn quan hệ giữa người đó với người yêu cầu; nếu là người đại diện theo 
uỷ quyền thì cần ghi chú ừong ngoặc đơn: “văn bản uỷ quyền ngày.... tháng......năm......”.

Ví dụ 1 : Ông Nguyễn Văn A, địa c h i ..... là người đại diện theo pháp luật của người yêu
cầu (Giám đốc Công ty TNHH Thắng Lợi).

Ví dụ 2: Bà Lê Thị B, địa c h ỉ .......là người đại diện theo uỷ quyền của người yêu cầu
(Văn bản uỷ quyền ngày... tháng... năm...).

(8) Chi ghi khi có người bào vệ quyền và lợi ích hợp pháp của người yêu cầu. Ghi họ 
tên và địa chỉ nơi cư trú, nơi làm việc (nếu có) của người đó (nếu là Luật sư thì ghi là Luật sư 
của Văn phòng luật sư nào và thuộc Đoàn luật sư nào); nếu có nhiều người yêu cầu thì ghi cụ 
thể bảo vệ quyền và lợi ích họp pháp cho người yêu cầu nào.

(9) Ghi tương tự như hướng dẫn tại điểm (6).

(10) Ghi tương tự như hướng dẫn tại điểm (7).

(11) Ghi tương tự như hướng dẫn tại điểm (8).

(12) Ghi tóm tắt nội dung mà người yêu cầu yêu cầu Tòa án giải quyết.

(13) Ghi nhận định của Tòa án và những căn cứ pháp luật để không chấp nhận đơn yêu cầu. 
Trong phần này, các đoạn văn được đánh số thứ tự ừong dấu [].

(14) Ghi rõ điểm, khoản, điều luật tương ứng của Bộ luật Tố tụng dân sự và pháp luật Hên 
quan (nếu có) để ra quyết định.

3
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H<)I DONG TH.AM PHAN 
TOA AN NHAN DAN TOI CAO 

S6: 01/2019/NQ-HDTP 

CQNG HOA xA H<)I CHU NGHiA Vl¢T NAM 
D9c l�p -Tl! do -H�nh phuc 

Ha N<)i, ngay 11 th!mg OJ nam 2019 

NGHJQUYET 

Htr&ng d�n ap dl}ng mQt s6 quy djnh cua phap lu�t v� 
lai, lai sufit, ph�t vi ph�m * 

H<)I DONG THA.M PHAN TOA AN NHAN DAN TOI CAO 

Can cu· Lu(lt T6 chuc Toa an nhan dan ngay 24 thang 11 nam 2014; 
Di ap dz;ng dung va thlmg nhdt quy afnh cua phap lu(lt vd lai, lai sudt, phg,t 

vi phg,m; 
Sau khi c6 y kiln cua Vi?n truong Vi?n kiim sat nhan dan t<5i cao va B<) 

tru:cmg B<) Tu phap, 

QUYETNGHJ: 

Di�u 1. Ph�m vi di�u chinh 
Nghi quy6t nay hu&ng dfui ap dl)Ilg mot s6 quy djnh cua phap lu�t vS lai, lai 

su&t, ph�t vi ph�m trong hqp d6ng vay tai san; lai sufit trung binh tren thi truong; 
quy6t dinh lai, lai sufit trong ban an, quy�t dinh cua Toa an. 

Hqp d6ng vay tai san hu&ng dfui trong Nghi quy6t nay bao g6m hqp d6ng 
cho vay tai san la tiSn gifra t6 chuc tin d\mg v6i khach hang (sau day g9i la hqp 
d6ng tin d1,mg) va hqp d6ng vay tai san la tiSn gifra ca nhan, phap nhan kh6ng phai 
la t6 chuc tin d1,mg v6i nhau (sau day g9i la hqp d6ng vay tai san khong phai la 
hqp d6ng tin d1,mg). 

Di�u 2. Ap dl}ng phap lu�t v� lai, lai sufit trong hgp d6ng vay tai san 
khong phai la hgp d&ng tin d1_mg 

1. Hqp d6ng vay tai san khong phai la hqp d6ng tin dl,lilg du(Jc xac l�p tnr&c
ngay 01-01-2017 (ngay B9 lu�t Dan sv nam 2015 biit d�u c6 hi�u Ive) thi vi�c ap 
d1,mg phap lu�t v� lai, lai su�t xac dinh nhu sau: 

a) Hqp d6ng du(Jc thvc hi�n xong la hQ'p d6ng ma cac ben da hoan thanh
xong cac quySn, nghia V\,l theo thoa thu�n va cac quySn, nghia V\l khac phat sinh tu 
hqp d6ng ma phap lu�t c6 quy dinh. 

Hqp d6ng dU(JC thvc hi�n xong tru6c ngay 01-01-2017 ma c6 tranh ch�p thi ap 
d\,lilg B9 lu�t Dan sv nam 2005, Nghi quy6t s6 45/2005/QHl 1 ngay 14-6-2005 cua 
Qubc h9i vS vi�c thi hanh B9 lu�t Dan S\f va van ban quy ph� phap lu�t quy dinh 
chi ti6t, hu&ng dfui ap d\,lilg BQ lu�t Dan S\f nam 2005 dS giai quy6t; 

• Nghi quy€t nay clU'Q'C: clinh chinh theo Thong bao s6 15/fB-HDTP ngay 05-6-2019 v� vi?c dinh chinh Ngbj
quy€t s6 01/2019/NQ-HDTP hmmg dftn ap di,mg mi)t s6 quy cljnh ciia phap Iu{it v� H'ii, Ilii su§t, ph�t vi ph�m. 
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H<)I DONG THA.M PHAN 
TOA AN NHAN DAN TOI CAO 

S6: -15 /TB-HDTP 

C◊NG HOA XA H<)I CHU NGHiA VUJ:T NAM 
D(>c l�p - T\f do - H�nh phuc 

Ha N(Ji, ngay,PSihang 6 nam 2.'JJ9 

THONG BAO 
V� vi�c dinh chinh Nghj quy�t cua H(>i d&ng Th�m phan 

Toa an nhan dan t8i cao 

Ngay 11 thang 01 nam 2019, H9i d6ng Th�m phan Toa an nhan dan t6i cao 
da thong qua Nghi quySt s6 01/2019/NQ-I-IDTP hu6ng d[n ap d1,mg mot s6 quy 
dinh C"Lla phap lu�t vs lai, lai su�t, ph<;i.t vi ph�m (sau day g9i la Nghi quySt s6 
01/2019/NQ-IIDTP). 

Do SO' su�t trong khau danh may, soat xet nen Nghi quySt s6 01/2019/NQ-IIDTP 
c6 sai s6t vS ky thu?t, nay H9i d6ng Th�m phan Toa an nhan dan t6i cao thong 
bao dinh chinh l�i nhu sau: 

1. Dinh chinh Vi d1,12 di�m c khoan 1 DiSu 2 Nghi quySt s6 01/2019/NQ-l-IDTP
nhu sau: 

"Vi d� 2: Ngay 01-01-2003, ong A cha ba B vay 100.000.000 d6ng (h9J) 
d6ng vay khong kj; hr;m), lcii sudt thoa thwjn la 08%/niim. Ngay 01-01-2018, ong 
A khai kiin yeu cdu ba B tra gJc va lai theo h9'p d6ng ... ".

2. Dinh chinh diSm b khoan 2 DiSu 3 Nghi quySt s6 01/2019/NQ-I-IDTP
nhu sau: 

"Lai tren n()' gJc qua hr;rn chu-a tra theo lfii sudt n(J' qua htJn cua Ngan 
hang Nha nuac quy dtnh tr;Li thai aidm tra n()' tuong img vai thm gian chg,m tra. 

Ti�n lfii tren n()' gJc qua h(;m chua tra = (n9' gJc qua hr;rn chua tra) x (lfii 
sudt ll(J' qua h[Jn cua Ngan hang Nha nu&c quy djnh tc;zi thai aiim tra n()') X (thai 
gian ch(zm tra n()' g<5c) ".

H9i d6ng Th�m phan Toa an nhan dan t6i cao yeu c�u cac Toa an khi nh�n 
duqc Thong bao nay va Nghi quySt da duqc dinh chinh (duqc gui kem theo 
Thong bao nay) t6 chuc quan tri�t va triSn khai th\,!C hi�n nghiem rue. 

Nui nh{in: 
- Uy ban Thuong vv Qu6c hQi;
- Uy ban Phap lu�t cua Qu6c hQi;
- Uy ban Tu phap cua Qu6c h(>i;
- Ban chi a�o CCTPTl

f

; 
- Ban N9i chinh Trung uong;
- Van phong Chu tich nu&c;
- Van phong Chinh phu (02 ban);
- Vi�n ki§m sat nhan dan t6i cao;
- B9 Tu phap;
- Cac TAND va TAQS;
- Cac Thfun phan T ANDTC va cac 00'0 vi T ANDTC;
- Cong bao (02 ban);
- C6ng thong tin aien tu T ANDTC;
- Luu: VT, V1,1 PC&QLKH (T ANDTC).
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H<)I DONG THAM PHAN 
TOA AN NHAN DAN TO{ CAO 

S6: 04/2019/NQ-HDTP

C<)NG HOA XA H<)I CHU NGHIA VItT NAM 
Dqc l�p - Tv do_ - H�nh phuc 

Ha N9i, ngay 18 thang 6 nam 2019 

NGHJQUYET 

V� quy trinh Iva chqn, cong b6 va ap d\J.ng an I� 

H()I DONG THAM PHAN TOA AN NHAN DAN TOI CAO 

Can cu- Lu(lt T6 chu-c Toa an nhan dan ngay 24 thr:ing 11 nam 2014,· 

Can cu· Lu(lt Ban hanh van ban quy phc;zm phap lu(lt ngay 22 thang 6 nam 2015; 

Sau !chi c6 y kiin thbng nhdt cua Vi¢n truong Vi¢n !dim sat nhan dan tbi cao 
va B9 truong B(J Tu phap, 

QUYETNGHJ: 

Di�u 1. An I� 

An 1� la nhfmg l�.p h.1�n, pP:in quySt trong ban an, quySt dinh da c6 hi�u Ive 
phap lu�t cua Toa an v6 m9t V\l vi�c c\l th& duqc H9i d&ng Tham phan Toa an
nhan dan t6i cao Iva ch9n va duqc Chanh an Toa an nhan dan t6i cao cong b6 la 
an 1� dS cac Toa an nghien cuu, ap d\lllg trong xet XU. 

Di�u 2. Tieu chi hra chon an le 
. . . 

An 1� duqc lµa chc.m phai dap ung cac tieu chi sau day: 
1. C6 gia tri lam ro quy dinh cua phap lu�t con c6 each hiSu khac nhau, phan

tfch, giai thich cac vfui dS, S\f ki�n phap ly va chi ra nguyen tic, duong 16i XU ly,
· quy ph� phap lu�t c�n ap d\ll1g trong m9t V\l vi�c C\l thS ho�c thS hi�n le cong
bfulg d6i v&i nhfrng v�n dS chua c6 diSu lu�t quy dinh cµ thS;

2. C6 tinh chufui mvc;
3. C6 gia tri hu6ng d&n ap d\,lng th6ng nh&t phap lu�t trong xet xu.
Di�u 3. D� xu�t ban an, quy�t dinh d� phat tri�n thanh an I�
1. Ca nhan, ca quan, t6 chuc c6 th� gui dS xuftt ban an, quy6t dinh da c6

hi�u lvc pha.p lu�t cua Toa an chua dvng l�p lu�n, phan quy@t dap ung cac tieu 
chi hu&ng d&n tc;1-i DiSu 2 cua Nghi quySt nay cho Toa an nhan dan t6i cao dS 
xem xet, phat triSn thanh an I�. 

2. Cac Toa an c6 trach nhi�m t6 chuc ra soat, phat hi�n ban an, quy6t dinh
da c6 hi�u Ive phap lu�t cua Toa an minh chua d\fllg l�p lu�, phan quySt dap 
l'.mg cac ti�u chi h;t&ng d�n t�i Di�'; 2 cua Nghi quySt nay va gui cho Toa an 
nhan dan toi cao de xem xet, phat trien thanh an I�. 
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HỘI ĐỒNG THẨM PHÁN 

TÒA ÁN NHÂN DÂN TỐI CAO 

------- 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  

--------------- 

Số: 01/2020/NQ-HĐTP Hà Nội, ngày 05 tháng 3 năm 2020 

NGHỊ QUYẾT 

HƯỚNG DẪN ÁP DỤNG MỘT SỐ QUY ĐỊNH CỦA PHÁP LUẬT TRONG GIẢI 

QUYẾT TRANH CHẤP VỀ TÀI SẢN CHUNG CỦA DÒNG HỌ 

HỘI ĐỒNG THẨM PHÁN TÒA ÁN NHÂN DÂN TỐI CAO 

Căn cứ Luật Tổ chức Tòa án nhân dân ngày 24 tháng 11 năm 2014; 

Căn cứ Bộ luật Dân sự ngày 24 tháng 11 năm 2015; 

Căn cứ Bộ luật Tố tụng dân sự ngày 25 tháng 11 năm 2015; 

Để áp dụng đúng và thống nhất một số quy định của pháp luật trong giải quyết tranh 

chấp về tài sản chung của dòng họ; 

Sau khi có ý kiến của Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao và Bộ trưởng Bộ Tư 

pháp, 

QUYẾT NGHỊ: 

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh 

Nghị quyết này hướng dẫn áp dụng một số quy định của pháp luật về xác định thành viên 

dòng họ; quyền khởi kiện vụ án tranh chấp về tài sản chung của dòng họ để bảo vệ quyền 

và lợi ích hợp pháp của dòng họ; đương sự trong vụ án tranh chấp về tài sản chung của 

dòng họ; địa chỉ của người bị kiện, người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan; nhập vụ án 

tranh chấp về tài sản chung của dòng họ. 

Điều 2. Xác định thành viên dòng họ 

Thành viên dòng họ là cá nhân trong dòng họ được xác định theo tập quán phổ biến, được 

thừa nhận nơi dòng họ tồn tại. Các bên tranh chấp có trách nhiệm cung cấp họ, tên, địa 

chỉ của thành viên dòng họ. 

Điều 3. Quyền khởi kiện vụ án tranh chấp về tài sản chung của dòng họ để bảo vệ 

quyền và lợi ích hợp pháp của dòng họ 

1. Thành viên dòng họ có quyền khởi kiện vụ án tranh chấp về tài sản chung của dòng họ

để bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của dòng họ theo quy định của pháp luật tố tụng dân

sự.
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2. Dòng họ không phải là nguyên đơn. Tập thể (ví dụ: chi họ, nhánh họ, hội đồng gia 

tộc...) không có quyền khởi kiện vụ án tranh chấp về tài sản chung của dòng họ để bảo vệ 

quyền và lợi ích hợp pháp của dòng họ. 

Điều 4. Đương sự trong vụ án tranh chấp về tài sản chung của dòng họ 

1. Nguyên đơn trong vụ án tranh chấp về tài sản chung của dòng họ là người khởi kiện 

yêu cầu Tòa án giải quyết tranh chấp về tài sản chung của dòng họ. 

2. Bị đơn trong vụ án tranh chấp về tài sản chung của dòng họ là người bị kiện. Bị đơn có 

thể là thành viên dòng họ hoặc người không phải là thành viên dòng họ nhưng có quyền, 

nghĩa vụ liên quan đến tài sản chung của dòng họ. 

3. Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan trong vụ án tranh chấp về tài sản chung của 

dòng họ là người tuy không khởi kiện, không bị kiện nhưng việc giải quyết vụ án có liên 

quan đến quyền lợi, nghĩa vụ của họ. Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan bao gồm 

thành viên khác của dòng họ và người không phải là thành viên dòng họ. Thành viên 

khác của dòng họ được xác định là người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan nếu được 

đương sự đề nghị và Tòa án chấp nhận trước khi ra quyết định đưa vụ án ra xét xử. 

Điều 5. Địa chỉ của người bị kiện, người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan trong vụ án 

tranh chấp về tài sản chung của dòng họ 

1. Địa chỉ nơi cư trú của người bị kiện, người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan trong vụ 

án tranh chấp về tài sản chung của dòng họ được xác định theo quy định của Bộ luật Tố 

tụng dân sự và hướng dẫn tại Điều 5, Điều 6 của Nghị quyết số 04/2017/NQ-HĐTP ngày 

05 tháng 5 năm 2017 của Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao hướng dẫn một 

số quy định tại khoản 1 và khoản 3 Điều 192 Bộ luật Tố tụng dân sự số 92/2015/QH13 về 

trả lại đơn khởi kiện, quyền nộp đơn khởi kiện lại vụ án. 

2. Về địa chỉ của người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan là thành viên dòng họ: 

a) Trường hợp đương sự cung cấp được địa chỉ của thành viên dòng họ thì Tòa án đưa họ 

vào tham gia tố tụng với tư cách là người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan; 

b) Trường hợp đương sự không cung cấp được địa chỉ của thành viên dòng họ thì Tòa án 

không đưa họ vào tham gia tố tụng với tư cách là người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan. 

Quyền, nghĩa vụ của thành viên dòng họ chưa tham gia tố tụng sẽ được giải quyết bằng 

một vụ án khác khi có yêu cầu. 

Điều 6. Nhập vụ án tranh chấp về tài sản chung của dòng họ 

Tòa án nhập hai hoặc nhiều vụ án tranh chấp về tài sản chung của dòng họ khi có đủ các 

điều kiện sau đây: 

1. Việc nhập để giải quyết trong cùng một vụ án bảo đảm đúng pháp luật; 

2. Các yêu cầu khởi kiện cùng liên quan đến tài sản chung của dòng họ; 

3. Việc nhập và việc giải quyết trong cùng một vụ án không ảnh hưởng đến quyền và lợi 

ích hợp pháp của đương sự. 
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Điều 7. Điều khoản chuyển tiếp 

1. Đối với những vụ án tranh chấp về tài sản chung của dòng họ mà Tòa án đã thụ lý 

trước ngày Nghị quyết này có hiệu lực thi hành và đang trong giai đoạn chuẩn bị xét xử 

sơ thẩm thì áp dụng hướng dẫn của Nghị quyết này để giải quyết. 

2. Đối với bản án, quyết định của Tòa án đã có hiệu lực pháp luật trước ngày Nghị quyết 

này có hiệu lực thi hành thì không áp dụng hướng dẫn của Nghị quyết này để kháng nghị 

và xét xử theo thủ tục giám đốc thẩm hoặc tái thẩm, trừ trường hợp kháng nghị theo căn 

cứ khác. 

Điều 8. Hiệu lực thi hành 

1. Nghị quyết này đã được Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao thông qua ngày 

21 tháng 02 năm 2020 và có hiệu lực thi hành kể từ ngày 10 tháng 4 năm 2020. 

2. Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc cần phải giải thích hoặc hướng dẫn bổ 

sung thì đề nghị các Tòa án, cá nhân, cơ quan, tổ chức phản ánh cho Tòa án nhân dân tối 

cao (thông qua Vụ Pháp chế và Quản lý khoa học) để có sự giải thích hoặc hướng dẫn bổ 

sung kịp thời. 

  

 

 
TM. HỘI ĐỒNG THẨM PHÁN 

CHÁNH ÁN 

 

 

 

 

Nguyễn Hòa Bình 
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