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LÒI GIỚI THIỆU

Luật tố tụng dán sự la ngành luật quy định thú 
tục giải quyết vụ án dán sự góni thu tục khởi kiện và 
thụ lý vụ án, thủ tục chuán bỉ xct xư. thủ tục hoà giải, 
thủ tục phiên toà sơ thám, thu tuc phúc thám và thủ 
tục giám đốc thám, tái thám.

Cúng với sự phát triến cua hé thòng pháp luàt Việt 
Nam, luật tô tụng dán sự đù co qua trinh phát triển 
từ năm 1945 sau khi Nhà nươc Việt Nam dán chú 
cộng hoà được thành lập. Đặc biệị, ba pháp lệnh: 
Pháp lệnh thủ tục giải quyết cac rụ án dán sự năm 
1989; Pháp lệnh thủ tục giải quyết các vụ án kinh tê 
năm 1994; Pháp lệnh thủ tục giai quyết các tranh 
chấp lao động năm 1996 lờ những rơ sở pháp lý đê 
Toà án tiến hành thủ tục giái quyct các vụ án dán sự, 
vụ án kinh tế, các tranh chấp loo íĩòn^. Tuy nhiên, các 
pháp lệnh náv mới chi dứníỊ ỉni (/ ra r quv định những 
nguyên tắc, thủ tục cơ bản ma con thiếu nhiều những 
quy định cụ thế phát sinh troììịị t h ủ  tục giải quyết.



Trong quá trinh áp dụng, nhiều quy định trong các 
pháp lệnh này không còn phù hợp hoặc thiếu đổng bộ 
so với những văn bản pháp luật hiện hành như Bộ 
luật dân sự, Bộ luật lao động.

Bộ luật tô'tụng dân sự năm 2004, bên cạnh những 
nội dung mới cần tim hiểu, còn có một sỏ' vướng mắc 
cần được hướng dẫn trong quá trinh áp dụng. Điều 
này đã làm nảy sinh các ý kiến khác nhau giữa những 
nhà nghiên cửu lý luận củng như những người làm 
công tác thực tiền về thủ tục tố tụng dân sự.

Cuốn sách: “B ỉnh  lu ận  khoa học một sô vấn dê 
của pháp lu ậ t tô tung dân sự và thưc tiễn áp 
dụng" được biên soạn dựa trên sự tập hợp, hệ thống 
những bài nghiên cứu, trao đổi của tác giả TS. Lê Thu Hà 
hiện đang công tác tại Học viện Tư pháp về những vấn 
đề phát sinh khi áp dụng luật tố  tụng dãn sự vào quá 
trinh giải quyết vụ việc dân sự. Rất mong nhận được 
ý kiến góp ý của bạn đọc.

Xin trân trọng giới thiệu.

Tháng 10 năm 2006 

N H À  X U Ấ T  B Ả N  T ư  P H Á P
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Chưđng I. Quá trình hỉnh thành và phát triển
của luật tố tụng dãn sự Việt Nam

Chương / 

QUÁ TRÌNH HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN 
CỦA LUẬT TỐ TỤNG DÂN sụ VIỆT NAM

Luật tô tụng dân sự là ngành luật quy định thủ 

tục giải quyết vụ án dân sự, gồm thủ tục khởi kiện và 

thụ lý vụ án, thụ tục chuẩn bị xét xử, thủ tục hoà 

giải, thủ tục phiên toà sơ thẩm, thủ tục phúc thẩm và 

thủ tục giám đốc thẩm, tái thấm. Riêng thủ tục thi 

hành án dân sự trước ngày 01/7/1993 thuộc thẩm 

quyền của Toà án nhân dân và được coi là một giai 

đoạn của thủ tục tô' tụng. Từ ngày 01/7/1993, nhiệm 

vụ thi hành án dân sự được chuyên giao cho Cơ quan 

thi hành án dân sự và được Chính phủ giao cho Bộ 

Tư pháp trực tiếp quản lý.

Cùng vói sự hình thành và phát triển của hệ 

thống pháp luật Việt Nam. luật tô" lụng dân sự có quá 

trình phát triển đặc biệt là tư nồm 1945, sau khi Nhà 

nước Việt Nam dân chủ cộng h o à  d ư ợ c  thành lập.



I. G IA I Đ O Ạ N  T Ừ  N Á M  1945 Đ Ế N  n ă m  1960

Sau khi Cách mạng tháng Tám thành công, nước 

Việt Nam dân chủ cộng hoà được thành lập. Một 

trong những văn bản pháp luật do Nhà nưóc Việt 

Nam dân chủ cộng hòa ban hành là sắc lệnh sô 13 

ngày 24 tháng Giêng năm 1946 về tổ chức các toà án 

và ngạch thẩm phán, một văn bản quy định vê tố 

chức, thủ tục giải quyết vụ án của Tòa án. Sự cần 

thiết của Sắc lệnh sô" 13 được đánh giá trong tò trình 

Sắc: ‘T ò a  án và Thẩm phán là động cơ của nén tư 
pháp. Những luật lệ về thẩm quyền, tô'tụng, dàn sự, 
hình sự, vân vân, và ngạch những nhân viên phụ 
thuộc khác sẽ lần lượt tổ chức cho động cơ chạy đưỢc 
điều hòa, để gáy trật tự chung và bảo vệ những 
quyền dân chủ".

Tiếp đó, ngày 17/4/1946, sắc lệnh số 51 ấn định 

thẩm quyền các toà án và sự phân công giừa các nhán 

viên trong Toà án. sắc lệnh sô" 13, sắc lệnh sô* 51 là 

những văn bản pháp luật đầu tiên về tô" tụng dân sự 

của Nhà nước Việt Nam dán chủ cộng hoà. Theo tinh 

thần của những văn bản này, tổ chức của Toà án và 

hoạt động giải quyết vụ án dân sự có nhùng điểm 

chính sau đây:

Binh luận khoa học một số vấn để
của pháp luật tố tụng dần sự và thực tiễn áp dụng

8



Chương I. Quá trình hình thảnh và phát triển
của luật tô' tụng dân sự Việt Nam

1. Về tổ chức toà án

Theo sác lệnh sò 13. các toa án được tổ chức 

như sau:

Ban Tư pháp xã

ỏ  mỗi xã, Ban thường vụ cua L’v ban hành chính 

cáp xã có Chủ tịch, Phó Chủ tịch vá thư ký (theo Điếu 
sỏ 75 Sắc lệnh sô 63 ngày 22/11/1915 tổ chức chính 

quyên nhân dân sẽ kiêm cá việc tú pháp). Cá ba uỷ 

viẻn Ban tư pháp ấy dêu có quyền quyêt nghị. Thư ký 

giữ công việc lục sự, lưu trữ công vàn. làm các giấy tờ. 

biên bíin. Khi một trong ba uỷ viên vắng mặt. Chủ 

tịch sẻ lấy một nhân viên khác ỏ ưy ban hành chính 

vào  th a y . Một tu ầ n  lễ. Ban tư  p h á p  Ị)h á i họp í t  n h á t  

là một lản, họp công khai ở trụ sơ cua Uý ban.

Về chức năng, Ban tư pháp xà co quyển:

• Hoớ giải tất cả các việc dân sư cớ thương sự. Nếu 

hoà giái đưọc, Ban tư Ị)háp có thỏ láị) biên bàn hoà 

giài có các uý viên và đương sự ký.

- Phạt các việc VI cành, nhún ỉ̂ <’hi có quyền phạt
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tiền từ năm hào đến sáu đồng bạc. Các tiền phạt sẽ do 

thủ quỹ nhận và phát biên lai. Tiền phạt sẻ bỏ vào 

quỹ làng tiêu dùng. Nếu ngưòi phạm tội không chịu 

nộp phạt, thì Ban tư pháp lập biên bản và đệ lên Toà 

án sơ cấp xét xử.

- Thi hành những mệnh lệnh của các thẩm phán 
cấp trên.

Bình luận khoa học một số vấn để
của pháp luật tố  tụng dãn sự và thực tiễn áp dụng

li^iiíl # ơcđo íở c á c  ouÃnì
Ạ

Toà án sơ câp được tổ chức ỏ mỗi quận, phủ, 

huyện, châu. Nếu cần, Bộ trưởng Bộ Tư pháp có thế 

thay đổi quản hạt cho Toà án sơ cấp.

Mỗi một Toà án sơ cấp có một thẩm phán, một lục 

sự và một hay nhiều thư ký giúp việc.

Về thẩm quyền, Toà án sơ cấp có thẩm quyền 

chung thẩm và sơ thẩm các vụ dân sự và thương sự. 

Những vụ chung thẩm là những vụ chỉ xử một lần ở 

Toà án sơ cấp. Ngay sau khi Thẩm phán sơ cấp tuyên 

án, quyết định sơ cấp có hiệu lực ngay, đương sự 

không có quyền kháng cáo. Đối với những vụ xử sơ 

thẩm, đương sự có quyền kháng cáo lên Toà án cấp
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Chương I. Quá trinh hỉnh thành vả phát triển
của luật tố tụng dãn sự Việt Nam

trên. TheoĐiêỉ/ thứ 6 sắc lệnh sô" 51 ngày 17/4/1946, 

Toà án sơ cấp có thẩm quyền xử sd thẩm những vụ vê 

dân  sự và th ư ơ ng  sự sau  đây;

- Chung thám:

+ Nhủng việc kiện dán sự, thướng sự về động sản 

mà giá ngạch do nguyên đơn định không quá 150 đồng;

+ Những việc kiện vê các khoản lệ phí đã phát 

sinh ra trước Toà án ấy. không có giá ngạch nào.

- Sơ thám:

Những việc dân sự hay thương sự vê động sán mà 

ííiá ngạch do nguyên đơn định trên 150 đồng nhưng 

dưới 4Õ0 đồng.

Trong một vụ kiện có nhiều sự thỉnh cầu, nếu giá 

ngạch những sự thính cầu cộng lại quá 450 đồng, thì 

Thẩm phán sơ cấp không có thẩm quyên xét xử. 

Trường hợp, nêu giá ngạch chiểu theo đơn trinh, 

Thẩm phán sơ cấp có quyền chung thẩm, mà lúc xét 

xử lại nhận đương đơn phán tô hay đơn xin đối khấu, 

th ì tu y  g iá  n g ạch  n h ữ n g  dơn n à y  có q u á  sô c h u n g  

Thẩm, ông tham phán sơ cấp đôl vcii tất cả các việc 

kiện cũng có quyến chung thẩm.
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Binh iuận khoa học một số  vấn đề
của pháp luật tố tụng dân sự  và thực tiễn áp dụng

Về thủ tục tô tụng, việc hoà giải hết sức được coi 

trọng. Khi nhận được đơn kiện về dân sự hay thương 

sự, ông Thẩm phán sơ câ'p phải yêu cầu hai bên đến đê 

thử hoà giải. Biên bản hoà giải có hiệu lực công chứng 

thư (ĐUu thứ 9 Sắc lệnh sô' 13). Điều này cho thây vai 

trò của công tác hoà giải đã được nhìn nhận ngay từ 

những văn bản pháp luật đầu tiên về thủ tục tố tụng.

Khi xét xử, tại phiên toà, Thẩm phán xét xử một 

mình, lục sự giữ bút ký. lập biên bản án từ. Thẩm  

phán sơ cấp có thể ngày nào cũng xử kiện, dù ngày 

chủ nhật hay ngày lễ. Trong trường hợp đặc biệt, 

Thẩm phán có thể mở phiên toà ngoài trụ sơ của Toà 

án, ở các nơi cách xa Toà án.

Toề án đệ nhỊ cáp

Toà án đệ nhị cấp được tô chức tại mỗi một địa hạt 

tỉnh hay thành phố. Nếu cần, Bộ trưởng Bộ Tư pháp 

có thể thay đổi quản hạt. Toà án đệ nhị cấp gồm có 

một chánh án. một biện lý, một dự thẩm, một chánh 

lục sự và những thư ký giúp việc. Tuỳ nơi nhiêu việc 

hay ít việc, có thể tăng thêm thẩm phán và lục sự. hay
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Chương I. Quá trình hinh thành và phát triển
của luật tố tụng dân sự Việt Nam

đê một thẩm phán kiêm thêm chức vụ.

Về thám quyền, Toà án đệ nhị cấp có thẩm quyển xử:

- Chung thâm:

+ Những án của Toà án sơ cấp bị kháng cáo;

+ Nhửng việc kiện về bất động sản mà giá ngạch 

theo thòi giá hôm khởi tố” hay theo văn tự không quá 

150 đồng;

+ Những việc kiện về động sản mà giá ngạch trên 

450 đồng nhưng không quá 750 đồng.

• Sơ thẩm:

+ Những vụ kiện về bất động sản mà giá ngạch theo 

thòi giá hôm khởi tô" hay theo văn tự trên 150 đồng;

+ Những việc kiện không thể định trưỏc được 

giá ngạch;

+ Những việc kiện không cứ giá ngạch là bao 

n h iê u , m à  p h ả i có á n  n g h ị về  th ẩ m  q u y ề n ;

+ Những việc kiện có quan hệ đến thân phận hay 

cản cưóc của ngưòi, hoặc về vấn đề tê tự.

Vé thủ tục tô' tụng, tất cả những việc kiện dân sự 

và thương sự thuộc thẩm quyền của Toà án đệ nhị cấp
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đều phải giao trước về cho ông Thắm phán sơ câ'p thử 

hoà giải (Điều thứ 12 sắc lệnh s ô  51 ngày 17/4/ 1911Ì). 
Mỗi tuần, ít ra cũng phải có hai phiên toà công khai: 

một phiên hộ và một phiên hình, về dân sự và thương 

sự. án xử một mình (Điểu thứ 17 sắc lệnh sô" 13).

Bình luận khoa học một sô vấn đề
của pháp luật tố tụng dân sự và thực tiễn áp dụng

Toi thuợng thẩm__________J

ở  m ỗ i k ỳ  có một Toà th ư ợ n g  th ẩ m  (Điếu thư 35 
sác lệnh sô 13). Toà thượng thám Bắc kỳ đặt ỏ Hà 

Nội. Toà thượng thẩm Trung kỳ dặt ỏ Thuận Hoá 

(Huẽ). Toà thư Ợ ng thẩm Nam kỳ dặt ở Sài Gòn. Mỗi 

một Toà thượng thẩm gồm có một chánh nhất, các 

chánh án phòng, các hội thẩm, một chưởng lý. một 

hay nhiều phó chưởng lý, những tham lý, một chánh 

lụ c  sự, các lụ c  sự, n h ữ n g  th a m  tá  và  các thư k ý .

Toà thượng thẩm có quyển xét xử nhửng việc 

k h á n g  cáo á n  sơ th ẩ m  c ủ a  các to à  đệ n h ị cấp  (Điểu thứ 
12 Sắc lệnh sô" 51).

Đầu năm 1947, do tình thê đặc biệt, việc xử án của 

các Toà thượng thẩm Bắc bộ, Trung bộ, Nam bộ bị 

tạm đình chỉ bởi Nghị định sô 5-ĐB ngày 01/01/1947
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Chương I. Quá trình hinh thành và phát triển
của luật tô tụng dân sự Việt Nam

cho đến khi có lệnh mới. Trong thòi gian này, các ông 

chánh nhảt và chưởng lý vẫn phải tiếp tục diều khiển 

và kiêm soát công việc tư pháp và thẩm phán trong 

quản hạt mỗi toà. Ngày 12/4/1947, Bộ trưởng Bộ Tư 

pháp ban hành Nghị định số 44 thiết lập ở mỗi khu 

một Hội đồng phúc án. Hội đồng phúc án thay thếToà 

thượng thẩm kỳ để xét lại trong quản hạt những việc 

th u ộ c  th ẩ m  q u y ề n  củ a  Toà th ư ợ n g  th ẩ m .

Các tổ chức và hoạt động của các cơ quan tư pháp 

dến năm 1950 được cải cách bởi sắc lệnh số 85 ngày 

22/Õ/19Õ0. Các Tòa án được đôi tên gọi: Toà án sơ cấp 

gọi là Toà án nhân dân huyện. Toà án đệ nhị cấp gọi là 

Toà án nhân dân tỉnh, Hội đồng phúc án gọi là Toà phúc 

thẩm, Phụ thẩm nhân dân gọi là Hội thẩm nhân dân.

2. vể  thủ tục tố tụng

Ngoài việc quy định về tổ chức tư pháp, các sắc lệnh 

trên còn lần lượt quy định những thủ tục giải quyết các 

vụ án thuộc thẩm quyển giải quyết của Tòa án.

Thứ nhất, quy định vé thẩm q u y ề n  của Ban tư 

pháp xă. Theo sắc lệnh sò 51, Ban tư pháp xã có quyền:

- Chung thẩm:
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Bình luân khoa hoc môt sô' vấn đề
•  •  •

của pháp luật tố tụng dân sự và thực tiễn áp dụng

+ Những vụ vi cảnh phạt bạc từ 5 đồng đến 30 đồng:

+ Những việc đòi bồi thường bồi hoàn từ 300 dồnf( 

trở xuông do ngưòi bị thiệt hại thỉnh cầu trong đơn 

kiện hay chậm nhất là lúc việc vi cành đem ra xử.

- Sơ thẩm:

Những việc đòi bồi thường hoặc bồi hoàn quá 300 

đồng do người bị thiệt hại thỉnh cầu trong đơn kiện 

hay lúc xử. Đơn xin thủ tiêu án vi cành của Ban tư 

pháp xã do Toà án nhân dân tỉnh xét xử.

Thứ hai, quy đ ịn h  về thủ tục g iã i q u y ế t việc kiện 

dân sự ở Tòa án sơ cấp, sau gọi là Tòa án nhân dán 

câ”p huyện, trong đó, thủ tục hoà giải được nhấn 

mạnh. Khi hoà giải, Toà án nhân dân cấp huyện họp 

thành Hội đồng hoà giải để thử hoà giải tất cả các vụ 

kiện vê dân sự và thương sự, kể cả các việc xin ly dị, 

t rừ  n h ữ n g  v ụ  k iệ n  m à  th e o  p h á p  lu ậ t  đương sự k h ò n g  

có quyển điều đình (Điều 9 sắc lệnh sô' 85).

Biên bản hoà giải thành là m ộ t công c h ín h  c h ứ n g  

thư, có thể đem châ'p hành ngay. Tuy nhiên, cho đến 

lúc biên bản hoà giải được châ'p hành xong, nếu biện 

lý xét biên bản â'y vi phạm đến trật tự chung, thì có 

quyền yêu cầu Toà án có thẩm quyền sửa đổi lại hoặc
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Chương I. Quá trinh hình thảnh và phát triển
của luật tô tụng dân sự Việt Nam

bác bỏ những diếu mà hai bên đã thoá thuận. Hạn 

kháỉ.^ cáo là mười lăm ngày tròn, kể từ ngày phòng 

biện lý nhậỉi được biên bán hoà giái thành.

Nếu hoà giái bất thành mà Toà án có thẩm quyền 

chưa quyết dịnh thì Hội đồng hoà giải có thể tạm thời 

cho thi hành những phương pháp bảo thủ cần thiết. 

Toà án Iihán d<ân cấp huyện phái đệ trình ngay hồ sơ 

cùng biộn báii hoà giải bất thành ghi V'iộc cho thi 

hành nhửng phương pháp bào thủ lên Toà án có thấm 

quyên, Toà án này sẽ duyệt y. sửa chừa hay bác bỏ 

nhũng phương pháp bảo thủ nếu xét thấy không cần 

thiết. Người nào khác với đương sự, xét mình bị thiệt 

hại vì biên bán hoà giải thành, có quvền đệ đơn yêu 

C í i u  Toà án nhân dân cấp huyện ra mệnh lệnh hoăn 

việc chấp hành biên bản hoà giải. Ngưòi bị thiệt hại 

phái đệ đơn trong thòi hạn mười lăm ngày tròn sau 

khi biốt biên bán hoà giải thành có điều khoản thiệt 

hại dến quyển lợi của mình hoặc sau khi biết sự chấp 

hành biên bán hoà giải.

'Poà án nhán dân cấp huyện có thẩm quyên chung 

tham những án sd thẩm của Ban tư pháp xă bị kháng 

cáo. Tiong trường hợp cấp bách. Toà án nhân dân câ"p 

huyện có quyên tuyên án ấn định các phương pháp
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Bình iuận khoa học một số  vấn đề
của pháp luật tố tụng dàn sự và thực tiễn áp dụng

bảo thủ đối vói những vụ kiện không thuộc thám 

quvền của Toà án nhân dân cấp huyện. Nếu dương sự 

kháng cáo, thì trong ngày nhận được đơn kháng cáo, 

Toà án nhân dân cấp huyện phải gửi hồ sd đến Toà án 

có thẩm quyền. Trong thòi hạn ba ngày, sau khi nlicận 

dược hồ sơ, Tòa án có thắm quyến sẽ tuyên án hoặc >. 

hoặc cài hoặc bác bán án của Toà án nhân dân cấp 

huyện. Việc kháng cáo không làm hoãn cõng tác thi 

hành bản án của Toà án nhân dân cấp huyện.

Thẩm phán huyện ciưói sự kiểm soát của biện lý, 

có nhiệm vụ đem chấp hành các bản án hình vê khoán 

bổi thường hay bồi hoàn và các án hộ, mà chính Toà 

án nhân dán cấp huyện hay Toà án cấp trên dã tuyên.

Việc phát mại bất động sản mà phân phối tiền bán 

được cũng do Toà án nhân dán cấp huyện phụ trách. 

Trong trường hỢp có nhiều bât động sản rái rác ò 
n h iề u  h u y ệ n  k h á c  n h a u  th ì  b iệ n  lý  sẽ c h i đ ịn h  m ột 

Thẩm phán huyện để việc phát mại đó vừa có lợi cho 

chủ nỢ lẫn người mắc nỢ (Điều thứ 19 sắc lệnh sò 51).

Thứ ba, Tòa án đệ nhị cấp, sau đôi tên thành Tòa 

án nhân dân câ'p tỉnh có thẩm quyền sớ thẩm nhửng 

vụ kiện không thuộc thẩm quyền của Tòa án nhân 

dán cấp huyện, chung thẩm những vụ án của Tòa án
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nhân dãn cấp huyện bị kháng cáo và những vụ kiện 

mà ,)háp luật quy dịnh là thuộc thẩm quyền chung 

thám của Tòa án nhân dán cấp tinh. Khi giải quyết 

những việc kiện dân sự và thương sự thuộc thẩm 

quyềỉi, Tòa án nhân dán cấp tính đểu phải giao trước 

vê cho Tham phán sơ cấp thứ hòa giải (Điều thứ 12 
Síic lệnh sỏ õl).

Nhìn chung, tổ chức tư pháp trong giai đoạn từ 

Iiăm 1945 dến nãm 1960 tương đối gọn nhẹ, hệ thống 

Tòa á n  xét x ử  t h e o  t h ủ  t ụ c  hai C í í p ,  n h ủ n g  q u y  đ ị n h  

vồ thú tục tô" tụng trong giai đoạn này không nhiều 

nhưnp: rùng dủ khà năng áp dụng để giải quyêt các 

vụ kiện dân sự. Đáy là những đặc diểm cơ bán của 

Luật tố tụng dân sự Việt Nam trong thời kỳ đầu mói 

hình thành.

II. G IA I D O ẠN  T Ừ  N Ả M  1960 Đ E N  N Ă M  1989

1. Về tổ chức tòa án

Một trong những điểm lớn trong tổ chức Toà án ở 

ỉĩiai đoạn này là việc ban hành Luật tổ chức Toà án 

nhân dân nãm 1960. Điéu ỉ  Luật tổ chức Toà án 

nhân dân năm 1960 quy định: "Toà án nhản dán là 
nhữtiịỉ cơ quan xét xử của nước Việt Nam dán chú

Chương I. Quá trình hình thảnh và phát triển
của luật tố tụng dân sự Việt Nam
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Binh luân khoa hoc môt sôi vấn đề
•  •  #

của pháp luật tô* tụng dân sự vả thực tiễn áp dụng

cộng hoà. Toà án nhân dán xét xử những vụ án hình 
sự và dán sự đê'trừng trị những kẻ phạm tội và giải 
quyết những việc tranh chấp dán sự trong nhán dãn. 
Mục đích của việc xét xử là bảo vệ chế độ dán chú 
nhân dân, trật tự xã hội, tài sản công cộng và quvén 
lợi hỢp pháp của nhán dán, góp phần báo đảm cho 
công cuộc xảy dựng chủ nghĩa Acd hội ở miền Băc vờ 
sự nghiệp đấu tranh nhằm thực hiện thòng nhất nước 
nhà được tiến hành thắng lợi".

Các toà án nhân dân gồm có:

- Toà án nhân dân tôì cao;

- Các Toà án n h â n  dân địa phương;

• Các Toà á n  q u á n  sự.

Các Toà án nhán dán địa phương gồm có: Toà cán 

nhân dân tỉnh, thành phô" trực thuộc trung ươnịỉ 

hoặc đơn vị hành chính tương đương; Toà án nhân 

dân huyện, thành phố thuộc tỉnh, thị xã hoặc đơn vị 

hành chính tương đương; Toà án nhíân dân ở các khu 

vực tự trị.• • •

Trên cơ sỏ này, hệ thống Toà án nhân dân được tô 

chức thành ba cấp toà án gồm Toà án nhân dân câ'p 

huyện, Toà án nhán dân câ"p tỉnh và Toà án nhán dân
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của luật tố tụng dân sự Việt Nam

tôi cao.

Toà án nhán dãn cấp huyện xử sơ thẩm những vụ 

án hình sự và dân sự do pháp luật quy định thuộc 

thẩm quvền của các toà án đó. Toà án nhân dân câp 

huyện gồm có Chánh án và Thấm phán, nếu cần thiết 

thì có Phó Chánh án.

Toà án nhân dãn cấp tinh có thẩm quyền:

- Sơ thám những vụ án hình sự và dân sự do pháp 

luật quy định thuộc thẩm quyên của các toà án đó và 

những vụ án thuộc thẩm quyền của Toà án nhân dân 

cấp dưới mà các toà án đó lấy lên để xét xử;

- Phúc thâm những bản án và quyết định của Toà 

án nhán dân câ"p dưới bị chôVig án hoặc bị kháng nghị.

Toà án nhân dân cấp tỉnh gồm có Chánh án, một 

hoặc nhiêu Phó Chánh án và các Thẩm phán.

Toà án nhản dán tối cao là cơ quan xét xử cao 

nhât của nước Việt Nam dân chủ cộng hoà. Toà án 

n h â n  d â n  t ô l  c a o  c ó  t h ẩ m  q u y ể n :

- Sơ thẩm những vụ án do pháp luật qu>' định 

thuộc thẩm quyền của Toà án nhân dân tối cao và 

những vụ án thuộc thẩm quyền của Toà án nhân dân
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Bình luận khoa học một số vấn đề
của pháp luật tố tụng dân sự và thực tiễn áp dụng

cấp dưói mà Toà án nhân dân tôi cao lấy lẻn đê xét xử;

- Phúc thẩm những bản án và q u y ế t  định của Toà 

án nhân dân cấp dưói bị chống án hoặc bị kháng nghị:

- Xét lại hoặc giao cho Toà án nhân dân câ'p dưới 

xét lại những bản án và quyết định đã có hiệu lực 

pháp luật nhưng phát hiện có sai lầm:

- Duyệt các bản án tử hình trưỏc khi các bán án đó 

được đem ra thi hành.

Toà án nhân dân tối cao gồm có Chánh án, một 

hoặc nhiều Phó Chánh án, oár Thẩm phán và Thẩm  

phán dự khuvết. Toà án nhân dân tôi cao có những 

Toà chuyên trách về hình sự, dân sự và quân sự iĐiểu 
22 Luật tổ chức Toà án nhân dân năm 1960).

Ngoài ra, Toà án nhân dân cấp tỉnh, Toà án nhán 

dân tối cao đều lập ra Uỷ ban Thấm phán có nhiệm 

vụ tổng kết kinh nghiệm xét xử, thảo luận những vụ 

án quan trọng, phức tạp và nhừng vấn đề liên quan 

đến công tác xét xử. u ỷ  ban Thẩm phán có Chánh án, 

Phó Chánh án và một sô" Thẩm phán. Chánh án điều 

khiển phiên họp của U ỷ ban Thẩm phán, ưỷ ban 

Thẩm phán quyết định theo đa số (Điều 13 Luật tỏ 

chức Tòa án nhân dân năm 1960).
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Chương I. Quá trình hỉnh thánh vá phát Iriển
của luật tố tụng dân sự Việt Nam

Nhìn chung, tổ chức hệ thông toà án theo Luật tô 

chức Toà án nhân dân năm 1960 tiếp tục được duy trì 

về cà'p toà án trong các Luật tô chức Toà án nhán dân 

năm 1981. Luật tò chức Toà án nhân dân nám 1992, 

Luật tô chửc Toà án nhân dân năm 2002. Sự thay đổi 

chủ yếu trong tố chức của Toà án nhân dân cấp tỉnh 

và Toà án nhân dân tôi cao. Ngoài ra. một sô cấp toà 

án có thêm thẩm quyền giám clỏc thẩm, tái thẩm.

Điều 22 Luật tổ chức Toà án nhân dân năm 1981 

quy định tô chức của Toà án nhân dân tối cao có:

- Hội đồng Thẩm phán Toà án nhân dân tốỉ cao;

- ưý ban Thẩm phán Toà án n h â n  dân tốì cao;

- Các Toà chuyên trách và Toà phúc thẩm Toà án 

nhân dân tôi cao;

- Bộ máy giúp việc của Toà án nhân dân tôi cao.

Về thẩm quyến, ngoài thẩm quyển sơ thẩm và 

phúc thẩm giống như quy định trong Luật tổ chức Toà 

án nhản dán năm 1960, Toà án nhân dán tối cao còn 

có thẩm quyền giám đôc thẩm những bản án, quyết 

định đâ có hiệu lực pháp luật.

Theo Điều 23 Luát tò chức Toà án nhân dân năm
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Bỉnh luận khoa học một sô vấn đề
•  •  •

của pháp luật tế  tụng dân sự và thực tiễn áp dụng

1981, Hội đồng Thẩm phán có thẩm quyển giám đốc 

thẩm những quyết định của Uỷ ban Thẩm phán Toà 

án nhân dân tối cao. Uỷ ban Thẩm phán Toà án nhân 

dân tốì cao có thẩm quyền giám đốc thẩm các bản án. 

quyết định đã có hiệu lực pháp luật của các Toà 

chuyên trách và Toà phúc thẩm Toà án nhân dân tôi 

cao {Điều 25 Luật tổ chức Toà án nhân dân năm 1981).

Các Toà chuyên trách gồm có Toà hình sự, Toà dân 

sự có thẩm quyền sơ thẩm đồng thòi chung thẩm những 

vụ án thuộc thẩm quyền xét xử của Toằ án nhân dân tối 

cao; giám đổc thẩm, tái thẩm những bản án, quyết định 

đã có hiệu lực pháp luật của Toà án nhân dân cấp tỉnh 

{Điều 27  Luật tổ chức Toà án nhân dân năm 1981).

2. v ể  thủ tục tố  tụng

Hệ thống tòa án trong giai đoạn này tiến hành hoạt 

động giải quyết vụ án dân sự, ngoài các quy định trong 

Luật tổ chức Tòa án nhân dân, còn một số văn bản do• • •

Tòa án nhân dân tối cao ban hành. Xét về hình thức văn 

bản thì đây cũng là điểm khác so với hệ thống ván bản 

tô" tụng được ban hành trưóc năm 1960. ơ  giai đoạn 
trước 1960, hoạt động tô" tụng giải quyết án dân sự của 

hệ thống tòa án dựa trên các sắc lệnh do Chủ tịch nước
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của (uật tò' tụng dân sự Việt Nam

ban hành. Từ năm 1960, sau khi Tòa án nhán dân tôì 

cao dược thành lập, các vãn bãn rồ tụng là cơ sở cho hoạt 

dộng giái quyết vụ án dân sự là các công văn. chỉ thị. 

điểu lệ và đặc biệt là các thòng tư do Tòa án nhân dân 

tôì cao ban hành. Đáng chú ý là các thông tư sau: Thông 

tư sô 1-ƯB ngày 03/3/1969 của Tòa án nhân dân tốĩ cao 

hướng dẫn việc \"iết bán án sơ thẩm và phúc thẩm hình 

sự và dân sự; Thông tư số 39-NCPIj ngày 21/01/1972 

của Tòa án nhân dán tối cao hướng dần việc thụ lý, di 

lý. xếp và tạm xếp những nệc kiện về hôn nhân và gia 

đình và tranh chấp vê dân sự; Thòng tư sô 06-TATC  

ngày 2Õ/02/1974 của Tòa án nhân dân tôì cao về công 

tác điều tra trong tố tụng dân sự; Thông tư sô" 25-TATC 

ngày 30/11/1974 của Tòa án nhân dân tôi cao về công 

tác hòa giải trong tò tụng dân sự: Thông tư sô 01/TTLB 

ngàv 01/02/1982 của Tòa án nhân dân tối cao. Viện 

k i è m  s á t  n h â n  d â n  t ô ì  c a o  h ư ớ n g  d ẫ n  t h ủ  t ụ c  g i á m  đ ố c  

thẩm; Thông tư sô’ 02/TTLB ngày 01/02/1982 của Tòa 

án nhân dán tôl cao, Viện kiểm sát nhân dân tôi cao 

hướng dẫn thủ tục tái thẩm...

Căn cứ vào các văn bán pháp luật trong thời kỳ 

này. có thể xác định những nội dung chính trong thủ 

tục giải quyết vụ án dãn sự như sau:
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Bình luận khoa học một số vấn đề
của pháp luật tô tụng dân sự và thực tiễn áp dụng

Khi nghiên cứu một đơn kiện, Thẩm phán cần xet 

xem vụ kiện có thuộc thẩm quyển xét xử của Tòa án 

không và nguyên đđn có đủ tư cách để đi kiện không. 

Ngoài ra, theo Thông tư sô' 39-NCPL ngày 20/01/1972. 

Thẩm phán còn phải nghiên cứu xem nội dung của 

đơn kiệri có rõ ràng hay không. Thông tư số 39-NCPL 

cũng hưống dẫn thủ tục thụ lý vụ án. đồng thòi, cũng 

hướng dẫn việc áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời 

sau khi thụ lý, nếu xét thâV cần thiết.

Quá trình giải quyết vụ án, Tòa án có thể di lý vụ 

kiện nếu việc kiện không thuộc thẩm quyền xét xủ 

của Tòa án đã thụ lý mà thuộc thẩm quyển xét xử của 

một Tòa án khác. Thông tư sô 39-NCPL cũng đưa ra 

các căn cứ của việc xếp và tạm xếp việc kiện.

Điểu ừa yụ kiện dân sự
- -  __ —
Để có căn cứ cho các quyết định của mình, Tòa án 

cần phải điểu tra nhằm xác minh, thu thập chứng cứ. 

Việc điều tra vụ kiện được quy định tương đối đầy đủ
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Chương I. Quá trình hình thảnh và phát triển
của luật tố  tụng dân sự Việt Nam

trong Thông tư số 06-TATC ngày 25/02/1974 nhàm 

đưa ra những vàn để cần xác định trong điểu tra, các 
biện pháp điều tra và phương pháp thực hiện các biện 

pháp diều tra. Trong thực tế, các hướng đẫn vê công 

tác điểu tra trong Thòng tư sò 06-TATC được các 

tham phán tiếp tục vận dụng trong thời điểm hiện 
nay khi giải quyết vụ án dân sự.

Hòa giải vụ kiện Ẳ\

Việc hòa giải việc kiện dán sự nói chung cũng như 
việc ly hôn được quy định trong nhiều văn bản, tập 

trung tại Thông tư sô 3-NCPL ngày 03/3/1966 của 

Tòa án nhân dân tôi cao về trình tự giải quyết việc Iv 

hòn. Thông tư sô 2Õ-TATC ngàv 30/11/1974 của Tòa 
án nhán dân tối cao hướng dẫn công tác hòa giải.

Theo Thông tư số 25-TATC thì hòa giải là giai 
đoạn bắt buộc khi giải quyết các việc kiện dán sự. trừ 

n h ữ n g  v i ệ c  m à  đ ư ơ n g  s ự  k h ò n g  c ó  q u y ể n  đ i ể u  đ ì n h .  

Những việc kiện mà đương sự không có quvền điều 

đình là những việc sau đây:

- Đôi với ưiệc kiện vé hôn nhân và gia đình: Tòa án 

không hòa giải việc ly hôn mà bị đơn là ngưòi mất trí;
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Bình luận khoa học một số  vấn đề
của pháp luật tố  tụng dân sự và thực tiễn áp dụng

việc tiêu hôn; những việc tranh chă'p về thân phận 

con người như sinh, đẻ, chết, kết hôn, xác dịnh một 

ngưòi là con của ai, một ngưòi là cha hoặc mẹ của ai... 

Tòa án cũng không hòa giải đối vói việc thuận tình ly 

h ô n . Tuy n h iê n , c ầ n  p h â n  b iệ t  trư ờ n g  hỢp n ế u  q u a  

đ iể u  t r a  th ấ y  đ ô i b ê n  vỢ c h ồ n g  đ ã  thự c sự tự  n g u y ệ n , 

thì Tòa án nhân dân công nhận việc thuận tình ly hôn 

mà không tiến hành hòa giải đoàn tụ. Nếu qua điêu 

tra thấv một bên kiên quyết xin ly hôn, còn bên kia 

không tự nguyện, nhưng đã vì tự ái. nông nổi hoặc đà 

bị ép buộc mà thuận tình Iv hôn, thì Tòa án nhán dân 

có thể hoặc coi là việc xin thuận tình ly hôn là không 

tự nguyện và sẽ ra quyết định bác đơn xin thuận tình 

ly hôn hoặc coi đơn đó là đơn của một bên xin ly hôn 

và tiến hành hòa giải bình thưòng.

- Đối với các việc tranh chấp về kinh tế, tài sản: 
Tòa án không hòa giải việc tranh chấp mà nội dung là 

giao dịch bất hợp pháp như đòi tiền chung vôn buôn 

lậ u , đòi nỢ cho  v a y  t ro n g  đ á m  bạc đ ể  đ á n h  b ạc , đòi lạ i  

tiền hoa hồng đã đưa để nhượng nhà trái phép; việc 

kiện đòi bồi thường thiệt hại đối với hành vi cô' ý hoác 

vô ý xâm phạm tài sản xã hội chủ nghĩa; việc kiện dán 

sư do Viên kiểm sát nhân dân khởi tố.
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Chương I. Quá trình hình thành và phát triển
của luật tô tụng dân sự Việt Nam

ThỏnịỊ tu só 2Õ-TATC hướníí dẫn rất chi tiết vê 

thủ tục hòa giái, phương pháp hòa giải. Đáng chú ý là 

theo Thông tư trón. quyêt định công nhận hòa giải 

thánh có hiệu lực như một b;in án sơ thẩm, có thế bị 

kháng cáo. kháng nghị theo thú tục phúc thẩm.

Giai đoạn xét xử

Những vụ kiện hòa giãi không thành, nhủng vụ 

kiện không đưỢc hòa giái được đưa ra xét xử tại phiên 

tòa sơ thấm.

Bán án, quyết định sơ thẩm có thể bị đương sự 

kháng cáo. Viện kiểm sát kháng nghị theo thủ tục 

phúc thẩm.

Thủ tục sơ thẩm, phúc thẩm được quv định chủ yếu 

trong Luật tố chức Tòa án nhân dân nám 1960; một sô 

oông vãn như Công văn số614-DSl ngày 24/4/1963 của 

Tòa dân sự Tòa án nhân đán tôi cao thông báo tình 

hình V I phạm tố tụng của một số Tòa án địa phương; 

Công văn sô irvN CPĨi ngày 05/01/1965 của Tòa án 

lìhân dân tỏl cao về việc xét xử vê hình sự kết hợp với 

xét xử vế dân sự: Bản hướng dẫn vò trình tự tô tụng
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phúc thẩm về hình sự (kèm theo Thông tư sô 19-TATC’ 

ngày 02/10/1974 của Tòa án nhân dân tỏì cao)...

Sau khi bản án, quyết định có hiệu lực pháp luật, 

nếu phát hiện thấy sai lầm hoặc có vi phạm pháp 

l u ậ t ,  b ả n  á n ,  q u y ế t  đ ị n h  c ó  h i ệ u  l ự c  p h á p  l u ậ t  đ ư Ợ c '  

Tòa án nhân dân tôi cao xét xử theo thủ tục giám đôc 

thẩm theo Luật tô chức Tòa án nhân dân năm 1960.

Thủ tục giám đốc thẩm được hưóng dẫn trong một 

sò văn bản như Thông tư sô 06-TC ngày 23/7/196-4 ciia 

Tòa án nhán dân tôi cao giải thích thêm về trình tự 

giám đốc thẩm; Thông tư sô'01/TTLB ngày 01/02/1982 

của Tòa án nhân dán tôi cao, Viện kiểm sát nhân dân 

tôi cao hướng dẫn thủ tục giám dòc thẩm...

Với việc ban hành Luật tổ chức Tòa án nhân dán 

nảm 1981, thủ tục giải quyết vụ án dân sự quy định 

thêm trình tự tái thẩm. Thông tư sô 02/TTLB ngày 

01/02/1982 của Tòa án nhản dân tối cao. Viện kiểm sát 

nhán dân tối cao quy định chi tiết thủ tục tái thẩm.

Binh luận khoa học một sô ván dế
•  •  •

của pháp luật tố tụng dân sự và thực tiễn áp dụng

Thì hành ện

Đâv là giai đoạn cuô'i cùng trong thủ tục giãi quyết
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Chương I. Quá trình hinh thánh vả phát triển
của luật tố tụng dãn sự Việt Nam

VIỘC kiện dân sự. Tronp giai cloại ì  náy, nhiệm vụ thi

hanh án dãn sụ  thuộc trách nhiộin của Tòa án nhân

dân theo quy clỊnh của Hiốn pháp, Luật tô chửc Tòa

án nhân dân. Thú tục và lể lôi làm việc trong còng tác

thi hành án được quy dịnh trong Đc án năm 1968 của
Tòa án nhãn dãn tòi cao vỏ một s ò  vàn đề cổn đượct «

c h ú  V c l ẽ  d ã y  m ạ n h  c ỏ n f ĩ  t á c  t h i  h à n h  l á n  v à  n h i ê u  v ă n  

ban hưỏng dẫn khác như Thông tư sỏ’ 187/TC ngày 

13/10/1972 c ủ a  Tòa áii nhân dán t ô i  cao. Thông tư s ô  

637 ngày 28/Õ/1985 của Bộ Tư pháp...

III. G IA I D O ẠN  T Ừ  N ĂM  1989 D ẾN  n ă m  2005

1. Về tổ chức tòa án

Hệ thôìig tòa án vẫn gồm ba cáp tòa án. Các Tòa 

iin nhân dân cấp tỉnh và Tòa án nhân dán tối cao có 

các tòa chuyên trách gồm Tòa dân sự và Tòa hình sự. 

Nãm 1994. Tòa kinh tê dược thành lập tại Tòa án 

nhí'm dân câ*p tính và Tòa án nhân dân tốì cao theo 

Luật sứa đổi. bò sunp một số điều của Luật tổ chức 

Tòa án nhân dân. Nãm 1996. Tòa lao dộng và Tòa 

hành chính cũng được thành lập ơ Tòa án nhán dân 

cấp tinh và Tòa án nhân dân tối cao.

Luát tó chức Tòa án nhân dán Iiáin 2002 đươc ban
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hành dẫn đến một số thay đôi vê tổ chức ở Tòa ãii nhân 

dân tôi cao. Cụ thổ. Tòa án nhân dân tóì cao không còn 

Uý ban Thẩm phán Tòa án nhân dân tòi cao. Thủ tục 
ínám dôc thẩm, tái thâm dưcỊr thực hiện tôì đa là hai lần 

tại Tòa án nhân dân tôi rao. thay vì ba lản như trước dây.

2. Về thủ tục tố  tụng

Diêm mới có tính căn bàn trong thời kỳ này là lần 

đầu tiên, Pháp lệnh thủ tục giai quyết các vụ án cinn 

sự ngày 29/11/1989 được ban hành, có hiệu lực pháp 

luật từ ngày 01/01/1990. Cùng trong năm 1989. Pháp 

lệnh thi hành án dân sự đưỢc ban hành. Đây là nhửnp 

văn bàn pháp luật đầu tiên pháp điển hóa những nội 

dung căn bản của thủ tục giái quyết vụ án dán sự. 

Việc lần đầu tiên tập hỢp được thủ tục giái quyêt vụ 

án dân sự trong vãn bản với hình thức pháp lệnh 

không chỉ thể hiện sự quan tâm của Nhà nước, cúa xã 

hội đôì với việc bảo vệ quyển và lợi ích hợp pháp của 

c ó n g  d â n  c ù n g  n h ư  c ủ a  c c á c  c h ủ  t h ê  k h á c  m à  c ò n  t h ò  

hiện sự phát triển của luật tô” tụng dán sự dã saníí 

một giai đoạn mới.

Pháp lệnh thủ tục giãi quyết các vụ án dãn sự quy 

định thủ tục khởi kiện và thụ lý vụ án dân sự, thủ tục

Binh luận khoa học một sôi vấn dể
•  •  •

của pháp luật tô tụng dàn sự vả thực tiễn áp dụng
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Chương I. Quá trinh hinh thánh vả phát triẻn
của luật tò tụng dãn sự Việt Nam

chuãn 1)Ị xót xu vò thù tục hòa giMi vụ án (iân sự. thu 

tục tliain. pliúr thâm, piótn đõc thnni. tái thăm. 

IMiáị) l ện h  khỏ i ig  chi  t á | )  t r u n g  Cịuy đ ị n h  vồ t l iu  tục' 

ịíini quyẽt rnr vụ án (lãn sự mn nhiôu quy clịnh còn 

cliíọc l;im rõ h(ín. cụ thê hơn lỉã thực sự tạo tliểu kiện 

thuận lọi cho người (.lãii thực hiộii quyên bão vệ (Ịuyền 

lọi rua minh.

Điêm dượr coi là sụ khác biột lỏn nhất vế thu tục 

là nhCiMíí quy cỉịnh về hóa giai. Trước thời điếm han 
hanh Phap lệnh, hóa giói (ỉược xóc định !á một giai 
đoon tó tuiìỊỊ. quyết dịnh công nhận hòa giái thành có 

hiệu lực như một bán án sơ thám, dươn? sự có quyển 

kháiiíí cáo. Viện kitMii s/ư có quyền kháng nghị theo 

thu tục |)húc tliâm. Pháp lệnh thủ tục giải quyết các 
vụ an dán fiự không coi hòa giái là một giai đoạn mà 

ỉa một (hu tục tò tụng, được thực hiện mang tinh bắt 

buộc truóc khi mỏ phiên tòa sơ thắm. Quyết định công 

nhận sự thoíi thuận của tlươnịí sự có hiệu lựo phá|) 

luật ngay. (’ãc (lương sự không có quyền kháng cáo. 

V'iệii kiẽm sát nhân dãn khòng có quyền kháng nfíhị 

thi'o thu tục phúc tham. N’cu quyẻt (lịnh côn" nhận sự 

thoa thuận củn dương sự !)ị phát hiệii thấy sai lầm thì 

sẽ kháng nghị và xét lại theo thủ tục giám đỏc tham
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hoặc thủ tục tái thẩm theo quy dịnh cùa phá|) luại.

Riêng dối với quá trình thi hành án. Phá|) u-nli 

thủ tục’ giái quyết các vụ án dân sự không quy (.lỊnti 

mà clo Pháp lệnh thi hành án dân sụ năm 1989 iliồii 

chinh. Pháp lệnh thi hành án tlân sự dã xãr (lỊiili 
nhùng điều kiện pháp lý đẽ bnn án. quyôt định cun 

Tòa .í 1 1 có hiệu lực trên thực tê. Tuy nhiôn. thu tục 

thi hành án dân sự dưỢc coi là có bưỏc dội Ị)hã liỉn 

nhất lã từ thòi điém Pháp lệnh thi hành án dãn sự 

năm 1993 được ban hành. Theo Pháp lệnh thi hanh 

án dián sự năm 1993. bat (!íui từ ngày 

Iihiệm vụ thi hành án dân sự clược chuyên tù Tòa án 

nhân dân sang cho hệ thòng Cớ quan thi hành ;ui 

dân sự thuộc Bộ Tư pháp. Pháp lệnh thi hành án tlniì 

sự năm 1993 quy định về Cư quan thi hành áii và 

chấp hành viên, các quy định chung vé thi hanh ;ui 

dân sự củng như nhùng quy dịnh chi tiết, cụ thỏ vổ 

thủ tục thi hành án dân sự.

Một vấn đê có tính thay đổi phạin vi điều chiiìh 

c ủ a  l u ậ t  t ố  t ụ n g  d á n  s ự  l à  v i ệ c  b a n  h à n h  c á c  p h á p  

lệnh như; Pháp lệnh thủ tục RÌái quyết các vụ án kiiih 

tỏ nAm 1991, Pháp lệnh thủ tục giãi quyêt tranh rhãp  

lao dộng năm 1996, Pháp lệnh thủ tục giái quyêt cãc

Binh luận khoa học một sô vãn đề
của pháp luật tố tụng dãn sự  và thực tiền áp dụng
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Chương I. Quá trinh hinh thánh và phát triẻn
của iuật tò' tụng dãn sự Việt Nam

vụ án liánh ih ín li nnm U)í)(i. Tù thòi dièni này, luật 

l ô  t ụ . i ị í  c l á i i  s ụ  q u y  ( l ị n h  i h u  l ụ c  ị i i ã i  q u y ê t  c á c  l o ạ i  

việc vế dán sự vò các loại việc về hỏn nhán v à  gia 

dinh. Cãr vụ án hành c híiìh iluọc íĩiài quyct thoo thú 

tục tỏ tụntí hành chinh (’:ic vụ án kinh té d u ự c  giài 

quyêt tlioo thú tục tô kiiih tô. Các tranh chấp lao 

(lộng ilược giói ciuyẽt ih(>() thú tục tỏ’ tụng lao động.

V i ệ c  l ) a n  l i à n h  P h á | i  l ộ t i l ì  i h u  t ụ c  g i á i  q u y ế t  c á c  v ụ  

á n  t l . á n  s ự  v à  í ^ l ì á p  l ệ n h  t h i  h a n l i  á n  c l â n  s ự  d á n h  d ấ u  

1)U(1C | ) h á t  t r i ê n  m ớ i  c u a  l u : i t  t ô  t ụ i i g  d â n  s ự .  v ^ ỏ i c á c  

v ã n  l ) ; m  n ã y .  n < r n o i  i l â n  I i t ĩ á y  c n n g  c ó  d i ề u  k i ệ n  t h u ậ n  

lợi ( l õ  t h ự c  h i Ộ M  q u y ể n  l ) a o  v ệ  q u y ề n  v à  lợi i c h  h Ợ p  

p h á p  c u n  m i i i h .

IV. G IA I D O Ạ N  T Ừ  N ĂM  2005 I)ẾN  N AY

S ự  Ị i h n t  t r i ỏ n  c ó  t i n h  1)UỎC n g o ặ t  c ủ a  I i h ậ t  t ô ” t ụ n g  

tlân sụ (lược đánh clâu hiin" việc ra dòi Bộ luật tỏ' 

tụnfí ciãii sụ nãm 2001. lió luật t(V tụng dân sự dược 

híĩt díui soạn tháo tù iihừiiK năm đầu của thập ký 90 

cùa thò ký XX.

' r i  if(k' klii l ỉộ  h i ậ t  tô tu i ip  tlâti -Sự (tvíỢr b a n  h à n h ,  
v i ộ i -  ị í i á i  ( ị u y õ t  n h ữ n í í  l o ạ i  v i ệ c  t h u ộ c  Ị ) h ạ m  v i  đ i ề u  

chinh cuM Hộ luật tỏ tụiiịí (Inii sự cỉúỢc quy dịnh trong
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ba pháp lệnh:

• Pháp lệnh thủ tục giải quyết các vụ án clán su' 
clưực Hội đồng nhà nưỏc thông qua ngày 29/11/19S9. 

có hiệu lực từ 01/01/1990;

- Pháp lệnh thủ tục giải quyết các vụ án kinh tù 
dú(Jc uỹ ban thường vụ Quốc hội thông qua ngày 

l(i/3/199-ị. có hiệu lực từ 01/7/1994;

• Pháp lệnh thủ tục giải quyết các tranh chấp !ao 
dộng dược ưý ban thường vụ Quốc hội thông qua uịỊíxy 
11/4/1996. co hiệu lực từ 01/7/1996.• *

Các pháp lệnh này là những cơ sò pháp lý dô Toà 

án tiến hành thủ tục giãi quyết các vụ án dán sự. các 

vụ án kinh tế, các tranh châ'p lao động. Tuy nhiên, các 

pháp lệnh này mới chỉ dừng lại ở việc quy định nhũiiíí 

nguyên tắc, thủ tục cơ bán mà còn thiếu nhiều nhừntí 

quy định cụ thê phát sinh trong thủ tục giái quyỏt. 

dặc biệt là thiếu hẳn phần về chứng cứ, nhiổti quy 

định khòng còn phù hỢp hoậc thiếu đồng bộ so với 

những văn bán pháp luật hiện hành như Bộ luật dim 

sự. Bộ luật lao động đă làm cho việc áp dụng pháp 

luật trớ nèn rất khó khản, thiẻu tinh hiệu quã.

Đặc biệt, không thê không nói đến các trình tự.

Binh luận khoa học một số vấn để
của pháp luật tố tụng dân sự vả thực tiễn áp dụng
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Chương I. Quá trinh hình thảnh và phát triển
của luật tô tụng dân sự Việt Nam

thủ tục giai quyết các vụ án dân sự, vụ án kinh tê và 

vụ án lao động là giống nhau, nhưng trong ba pháp 

lệ n h  th ủ  tụ c  tò tụ n g  h iệ n  h à n h  lạ i có n h ữ n g  q u y  đ ịn h  

r ấ t  k h á c  n h a u  về h ầ u  h ế t rá c  v ấ n  đê n à y .

Bên cạnh đó, chính sách mơ cứa và hội nhập qviôr 

tê trong nhừng quan hệ kinh tế. thương mại, đầu tư 

giữa nưỏc ta với các nước troiìg khu vực và th ê  giới đòi 

hòi phái hoàn thiện cơ chẻ giái quyết tranh chấp.

Đó là những lý do căn bán cho việc ban hành Bộ 

luật tô tụng dân sự.

Bộ luật gồm chín phần, ha mươi sáu chương với 
418 điểu quy định những nguyên tắc cơ bản trong tố 

tụiig dân sự. trình tự. thủ tục giái quyết vụ việc dân 

sự, thi hành án dân sự. Do vậy. Bộ luật tô' tụng dân 

sự được đánh giá là một văn b<án pháp luật quan 

t rọ n g  đưỢc b a n  h à n h  tro n g  thời kỳ  đổi mới.
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Binh luận khoa học một sò vãn dế
•  •  •

của pháp luật tô tụng dân sự và thực tiễn áp dụng

Chương H 

NHỮNG NỘI DUNG VÀ ĐiỂM MỐI c o  BẢN 
CỦA Bộ LUẬT TỐ TỤNG DÂN sự

I. N H Ử N G  NỘI D U N G  cơ B Ả N  C Ủ A  l ỉ ộ  L U Ậ T  

TỔ  T Ụ N G  D Â N  S ự

1. Phạm vi điều chỉnh

D.ãy là diểm mới dáng chú ý đầu tiên cua luật tỏ 

tụng dân s ự  theo quy định của Bộ luật tố tụng dán s ự .  

Điếu I  của Bộ luật quy định thủ tục giái quyêt:

- Tranh chấp về dân sự. hòn nhân và g i a  đình, kinh 

doanh, thương mại và lao động, gọi chung là vụ án dân sự;

- Các việc về yêu cầu íiân sự. hỏn nhân và líia 

dinh, kinh doanh, thương mại. lao độnp. íĩọi chunịĩ là 

việc clân sự.

Bộ luật tô' tụng dân sự cũng quy ciịiih thủ tục thi 

hành án clân sự; nhiệm vụ. quycn hạn và trách nhiộni 
của cđ quan tiến hành tò tụng, người tiên hành tó 

tụng, người tham giá tỏ tụng và nhừiig cá Iihâh. tô
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chức hữu quan có liên quan.

V̂ ớ̂i việc xác dịnh ]>hạm vi diều chỉnh như vậy, Bộ 

luật tô tụng dán sự có ý nghĩa thông nhât ba pháp 

lệnh: Pháp lệnh thủ tục giái quyêt các vụ án dân sự. 
Pháp lệnh thủ tục giái quyết cóc vụ án kinh tc và Pháp 
lệnh thủ tục giái quyết các tranh chấp lao động. Nói 
cách khác, nêu trước diây. thủ tục giài quyét các vụ án 

dáii sự. các vụ án kinh tê và các tranh chấp lao động 

dược quy dịnh trong ba pháp lệnh, thì bằng việc ban 

hành Bộ luật tố tụng dân sự. các thủ tục này đã được 

quy định một cách thông nhât. Như vậy. tố tụng dân 

sự mà Bộ luật tô tụng dán sự quy định đưỢc hiểu theo 

nghĩa rộiiíi. ngoài thủ tục giái quyêt các vụ án dân sự 

tritóc dây. còn bao gồm thủ tục giái quyết các vụ án 

kinh tê và thủ tục giái quyết các tranh chấp lao dộng.

Về phạm vi loại việc, vụ án dân sự đưỢc mở rộng, 
nhưng vô bán chất của từng lOcTÌ việc thì vụ án dân sự 

thu hẹp hơn so vổi trước đày. Theo Pháp lệnh thủ tục 

giai quyỏt các vụ áii dân sự, Pháp lệnh thủ tục giái 
quyêt cát' vụ án kinh tế và Pháp lệnh thủ tục giái 
quyòt các tranh chấp lao dộng, khái niệm vụ án bao 

gổm lìhiìng việo có tranh chấp và nhừng việc không có 

tranh chấp. Còn thoo Fỉộ luật tố tụng dân sự, chi 
nhửng tranh chấp (vê dân sự, hôn nhản và gia đinir.

Chương II. Những nội dung vá điểm mởi cơ bản
của Bộ luật tô tụng dãn sự
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kinh doanh, thương mại và lao độnp) mới điiợc gọi In 
vụ án dâii sự. Vì vậy. Bộ luật tò tụiig (lân sụ phai su 

dụng thuật ngữ vụ việc dân sự dê chi nhừng vụ ã 11 
dân sự và những việc dân sự. Cũng thoo quy định cua 

Bộ luật, thủ tục giải quyết vụ án dân sự có nhicu điẽni 
khác so với thủ tục giải quyết việc dãn sự vá dúỢc quy 

dịnh thành nhũng thủ tục tố tụng khác nhau.

2. Các nguyên tắc cơ bản của thủ tục tô tụng dân sự

So với 9 điều quy định trong Pháp lệiih thu tục 

giài quyết các vụ án dân sự. các nguyên tnc tỏ tụng 

dân sự trong Bộ luật tò tụng dân sự được x<ây dựỉig 

thành 22 diều. Nhiêu nguyên tắc trước dãy chưa dưọc 

quy dịnh trong Pháp lệnh nhưng đà đưực quy clịnh 

trong Bộ luật tô tụng dân sự như: nguyên tác “.vé/ xứ 
công khai" (Điều 15), nguyên tắc "thực hiện chế độ hai 
cấp xét xử' (Điều 17), nguyên tắc "bảo đám quyển 
khiếu nại, tô cáo trong tô'tụng dán sự" (Điểu 24).

Nhiều quv định trong thủ tục tỏ tụng dân sự cũng 

dượt quy định rõ hơn. cụ thẻ hơn trong phẩn các 

nguyên tác. Như nguyên tắc "trách nhiệm cung cấp 
chứng cứ của cá nhán, cơ quan, tấchức có thám quycn" 
(Điều 7). Bộ luật tố tụng dân sự quy dịnh: cá nhân, cơ 

quan, tổ chức trong phạm vi nhiệm vụ, quyến hạn của

Binh luận khoa học một sò ván dề
•  ề  4

của pháp luật tố tụng dãn sự và thực tiễn áp dụng
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minh có trách lìhiệm cung cấp dẩy dù cho clúrtng sự, 
'['oà án chuii^ cứ trong vụ án m;'i cá nhân, cơ Cịunn. ló 

chức ilo danií hiu giu. quaii lý khi có yóu cau cua dúònfí 
sự. To;i ;ìii, ' l ' rong tr i iớng họp khônfí cung  cãị) tlúỢc thi 
pliai thỏiig háo baníí vàn bán cho dươiiíĩ sự. Toà nn 

biẽt vá n<‘‘u rõ lý do cua việc không cung cấp (.'hứng cứ. 
Việc xác định trách nhiệm củn cá nhàn, tỏ cliức hừii 
(Ịuan chnr chán sò là một báo đám vê |)há|) lý clé việc 

íĩiai quyèt vụ việc (lãn sự ilược tiên hành tlieo clŨMí: 
thủ tục tô tụng, Hoặc quy định vè "trách nhiệm cua cơ 
quan, nííiùiì tiến hành tỏ tụng dân sự" (Điều 13) cũn^ 

làm clii) nhung chu thè này ý thức hdn dược nhiệm vụ. 
t|uyền hạn và ti-áoh Iihiộnì của họ. Xgnyôn tãc "trach 
nhiệm chiíYcn íỊÌao tời liệu, giấv tờ cùa Toà án" iĐiẻu 
22) cũnịĩ xác clịnh rõ hơn các J)hương thức chuyên g i í U )  

ịĩiấy lò. tài liệu của vụ án cho ngiíòi tham gia tò tụng. 
Dáy là ccj sớ pháp lý quan trọng đê xác định trách 

nhiẹm của ngiiòi tham gia tô tụng.

3. Thẩm quyển của Toà án

Chương II. Những nội dung và điểm mỏi cơ bàn
của Bộ luật tô tụng dân sự

Thấm quyển theo vụ việc

Do Ị)hạm vi điểu ch inh  của  líộ luại tó tụ n g  (lãn sự

41



Bỉnh luận khoa học một sô vân dề
của pháp luật tố tụng dân sự và thực tiễn áp dụng

bao gồm thủ tục giải quyết vụ án dãn sự và vụ việc 

d.ân sự theo nghĩa rộng, nên thâm quyên giãi quyết 

của Toà án vê dân sự đưỢc quy dịnh tiong Bộ luật tò 

tụng dân sự cũng bao gồm rất nhiều loại việc cụ the 

được quy định trong Chương III:

- Những vụ việc dán sự: bao gồm những tranh 

chấp và nhùng việc vê dân sự được quy định tại Điéu 
25, Điều 26\

- Những vụ việc ưề hôn nhán và gia đinh bao gồm: 

những tranh chấp và những việc về hỏn nhân và gia 

đinh, được quy định tại Điều 27, Điều 28:

■ Những vụ việc về kinh doanh, thương mại bao 

gồm: những tranh chấp và yêu cầu vồ kinh doanh, 

thương mại được quy định tại Điều 29, Điểu 30,

- Những vụ việc lao động gồm những tranh chấp 

lao động và yêu cầu vê lao động được quy định tại 

Điểu 31, Điều 32.

Trong sỏ những loại vụ việc này. có nhừng vụ việc 

trước đây đã được quy định thuộc tham quyền giãi 

quyết của Toà án theo thủ tục tố tụn ỉ̂ dân sự. thủ tục 

tô" tụng kinh tế, thủ tục tô" tụng lao dộiig, nhưng củng 

có những vụ việc mới được quy định, i i  dụ: khoản 1
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Diếu 25 liộ luật tỏ tụng dân sự quy định "tranh chấp 
giữa cá nhán với cá nhân vé quôc tịch Việt Xam": 
khoán 8 Điều 25 quy định "tranh chấp liên quan dến 
hoạt động nghiệp vụ háo chí'...

Chương II. Những nộj dung và díếm mới cơ bàn
của Bộ luật tô tụng dân sự

Phân định thẩm quyển của 
Toà án nhân dân các cẩp

Thoo quy định tại Điéu 33, Điéu 34 CÚM Bộ lunt. 

Toà an nhân dân cấp huvện có thâm quyổìi giái quyẽt 

hau hêt cãc' tranh chàp dân sự và (‘ác yêu cau dán sự 

thuộc thâm quyến giái quyết cúa Toà iíii nhân dãn. 

trừ nhừng vụ việc thuộc thâm qu>ền giai quyẽi cua 

Toà án Iihân dán cấp tinh.

Toá an nhãn dàn cấp tỉnh có t h a m  quyền f í i á i  

quyét Iihừng vụ việc- dãn sự mà có dươnp sự hoặc tài 

s á n  ơ nước ngoài hoặc cẩn phá i  uý thác  tu  p h á p  clìo I'i( 
quan Lãnh sụ cúíi v̂ iệt Xam ở nước nịĩoài. cho Toã ;'m 

nước Iig o a i. N g o à i ra , T o à  á n  n h ã n  d â n  cáp  t in h  cũ ng  

có thê lấy lên xét xứ những vụ việc thuộc thâm quyến 

íĩ iải  quy c t  cùa Toà á n  n h ã n  d â n  cíVị) h u yện .

So vói quy clịnh vè vấn dể này troỉig ba l^háp lịíiih



Binh luận khoa học một sô vân dể
của pháp luật tô tụng dãn sự và thực tiễn áp dụng

thủ tục tô tụng trước đây. thì phạm vi thẩm quyền xét 

xứ theo thủ tục sđ thâm của Ton án nhân dân cấp tinh 

thoo Bộ luật tố tụng dân sự thu hẹp hơn. Trước khi có 

ỊỊộ luật. Toà án nhân dân cấp tỉnh. n g O c à i  những vụ việc 

(lược quy định như trong Bộ luật, còn có tham quyến 

xét xử theo thù tục sơ thám nhửng vụ án có đương sự 

là ngưòi nước ngoải: những vụ án tranh châp vé quyền 

sò hủu. nhửng vụ án tranh chấp vê quyền tác giá.

Thán quyển theo lãnh thố

Thẩm quyền thoo lãiih thô của Toà án đượt; quy 

dịnh tại Điéu 35, Điếu 36 của Bộ luật. Vê cãn bán, 

nhửng quy định về thẩm quyền theo lãnh thô trong 

Bộ luật đưỢc quy định giống như trong ba Pháp lệnh 

thú tục tô tụng.

4. Cơ quan tiến hành tố tụng, người tiến hành tố  
tụng, việc thay đổi người tiến hành tố tụng vả thành 
phần giải quyết vụ việc dân sự

Dây là một trong nhOng quy định mới của Bộ luật 
tỏ tụng dân sự so vói những vãn bán pháp luật trước 

đó, được quy định tại Chương IV của Bộ luật. Việc xác
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Chương ii. Những nội dung và diêm mới cơ bản
của Bộ luật tỏ tụng dàn sự

dịnh cơ qunii tiẽii hành tõ IIỊĨUÌÍÌ tiỏn hành tò

tụtifí Inm rõ hon chức nãiiíí. nhiệ*m vụ cua cơ quan 

tiốii hành lố tụng. cũnfĩ nhu vị tri. trách nhiệm, 
q u y ề n  h ạ n  c ù a  I i g i í ò i  t i ỏ n  h à n h  t ỏ  t ụ i i< :  t r ơ n g  h o ạ t  

clộiifí giai quyỏt vụ VIỘC ciâii rfự.

5. Vế người tham gia tô tụng

Vc căn l)àn. nhũng quy (lịiih vi* người tham fĩio tỏ 

tụng trong lìộ lu.ật tố tụng dãn sụ là sự kê thùa rác quy 

dịnh troiip l)a pháp lệnh thú tục. niĨMn niới là ri chỗ. IV) 
luật dã qiiy clỊnh cụ thế hơn. rò h«ii. úixy c!ú hòn vồ quyển 

và nghĩa vụ củn nhừng ngưòi này khi tham gia tô tụng.

Ngưòi tham gin tó tụng (lược quy clịiih tại ('hườnị' 

v \ Bộ luật tô tụiiịĩ dân sự.

6. Chứng minh và chứng cứ trong tố tụng dân sự

Một (liêm mới quan troiiỉí cu;» Bộ luật là viộc quy 

định tni ('hươiiịĩ VII: Chữiiị; miiih và chửnK cứ troiiíĩ 
tô’ tụnfĩ tiân sự. cỏ ihõ Iiói cli'i\ là thỉinh fÔM<ĩ lổn nhnt 
của Hộ luật lô tụnịỊ dán sự. ('iin ou (lẽ tíiai quyết vụ 

áĩi là chứiití cứ. Xhửiìg quy ilịnlT vế chứiiịỊ ('ứ. vê 

npuồn chửng cứ. vc cách xác (lịnh chứiifí {-ử. cỏnfí 1>Ô 

và sữ dụng chửng cứ. vc chứiiu miiih và Iiííhĩn vụ 

ohửng miỉih. dặc biệt là nghĩa vụ chứng minh thuộc
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vê điírtng sự.... sẽ là những phưcnig thức pháp lý qunn 

trọng dê Toà án và nhừng người tham gia tô tụng tíiai 
quyôt vụ việc dân sự đúng pháj) luật.

7. C á c  biện pháp  khẩn cấp  tạm thời

(’áo biện pháp khán cáp tạm thòi được quy dịnh 

lại ('hương VIII Bộ luật tốtụiiịỉ dãn sự.

Dicm mới đáng chú ý về oác biộii pháp khàn cấp tạm 

th('ji lã VIỘC các biện pháp này có thê clucíc yêu cẩii Toà 

;'in áp dụng ngay từ thòi diêm nộp dơn khới kiện. Khoàn 
2 Diều 99 quy định: Trong trưòiiíĩ hợp do tình thê khàn 

cấp. cấn phái báo vệ ngay bầng chứng, ngăn (‘hận híịu 

quá nghiêm trọng có thể xãy ra thì cá nhân. Cd quan, tô 

('hử(' có quyền nộp đơn yêu cầu Toà án có tham quyền ra 

(ịuyêt định áp dụng biện pháp khan cấp tạm thòi dồng 

thòi vói việc nộp đơn khói kiện cho Toà án đó.

(ịuy dịnh mới này xuất phát từ yêu cầu của các 

c h ù  t h ê  t r o n g  n ề n  k i n h  t ê  t h ị  t r ư ò n g  t r o n g  b ò i  c á n h  

hội nhập quốc tế.

8. Án phí, lệ phí vả các chi phi tố tụng khác

Những quy định chung về áii phí trong Bộ luật tò 

tụng dán sự, về cân ban là giống so với ba pháp lệnh

Binh luận khoa học một sô vấn để
« •  é

của pháp luật tố tụng dân sự vả thực tiễn áp dụng
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thu tục. Còn vc mức áii phi, nhũng tí-ưòng hỢp được 

miễn, ịĩiám hoặc không phai nộp tạm ứng án phi và 

những vân dề cụ thê khác sẽ dược Uỷ ban thường vụ 

Quòo hội quy định (những vấn dế này trước đây thường 

diíợc Chíiih phủ quy dịnh trong các nghị định, vi dụ, 
Xghị định s ỏ ' 70/CP ngày 12/6/1997).

ỉ)iêm mới dáng chú ý trong phần này lã việc Bộ 

luật tỏ tụng dãn sự qu\' định lé các chi phi tỏ tụng 
khác. Thực tế giai quyết các vụ án dãn sự, các vụ án 

kinh tê. các tranh chấp lao động cho thnv. đê ịĩiái 
quyêt t í u Ợ c  một vụ án, có thê phái có rất nhiéu những 

chi phi tỏ tụng, nhu chi phí giám dịnh. chi phí cho 

ngưòi lam chứng, chi phi cho luật sư. người phiên dịch. 
Xhưngccác pháp lệnh hoặc dã không quy định (chi phí 

người làm chửng, ngưòi phiên dịch, luật su); hoặc quy 

định quá sơ sài (chi phí giãm định), dã làni cho việc 

thực hiện những hoạt dộng tô tụng rất khó khăn, thiêu 

căn cử pháị) lý. Bộ luật tỏ tụng dân sự quy định vê các 

chi phí tô' tụng này ciã góị) phán khác phục những 

thiếu sót trong hộ thông tố tụng trước đây.

9. Cấp, tống đạt, thông báo văn bản tố  tụng

liộ luật tô tụng cl<án sự quy định cách thức câp, 

t ò n g  d ạ t .  t h ô n g  b á o  v ã n  b à n  t ỏ  t ụ n g  - n h ữ n g  n ộ i  d u n g

Chương II. Những nội dung và điểm mỏi cơ bản
của Bộ luật tôi tụng dãn sự
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Binh luận khoa học một sô vấn dể
» •  «

của pháp luật tỏ tụng dãn sự và thực tiền áp dụng

mii các ph.Tp lệnh khôn" ilịiili lụi C'huónfí X. 
Cnch thức và thú tục tông (lạt. thõiìg bâu \an ban tô 

tụnịỉ đúỢc quy dịnh troiiịí Bộ luật tô tụng dáii sự 

inaiifí tíiih pháp lý. là một troiiịí Iiliủní> yõu lõ xac 

ilỊiih tính hỢp pháp cua vãn ban tỏ tụiìg.

10. Thời hạn tô tụng

Hộ luật tô tụng clãn sụ cũnfí clàiih Chúónị: XI ili' 

CỊuy clịnh về thòi hạn tô tụii[ĩ. ('íicli tính thòi hạn. tliòi 

hiệu khỏi kiện, thòi hiệu yôu fíui.

Bãng tóm tắt nhủng dicm mới cúa [iộ hiật tỏ lụn^ 

dân sií:

s n
NHONG 

QUY OỊNH CHUNG

TRONG 

PHÂP LỆNH

TRONG

BLĨTDS

1 Phạm vi điéu chình

Những loai viéc 

trong pham VI 

của Pháp léní'

Góm cà ba loại 

việc diéu chình 

của ba pháp lệnh

2 Các nguyên tắc Co Nhiều hơn

3 Thầm quyén Co Rộng hơn

4
Cơ quan tién hãnh to tụng, 

ngươi tiến hanh fó tụng
Chưa có Mờ
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Chương II. Những nội dung và diêm mói cơ bản
của Bộ luật tô tụng dân sự

5

r

Ngươi tham gia tò tụng i  Có Cụth^hơn

6 Chửng minh va chứng cứ Chưa có Mởi

7
Cac biện pháp khẩn cấp 

tạm thơi
Có RộnghcsrỊ

8 Án phí. lé phí. chi phi tố tung Có Rộnghợn
1 1 

9
Câp. tóng dạt, thòng báo 

vãn bản tò tung
Chưa có Mời

10 *hơi han
---

Chưa có 
__________________

Mữ

11. Thủ tục giải quyết vụ án dân sự

Thủ tục khởi kiện và thụ lý

L
vụ án

Khơi kiộn \’ầ thụ lý vụ án được quv định tại Chương 

XII của Bộ luật. Về nội dung, khởi kiện và thụ lý vụ án 

(lược quy định cụ thê hơn trong íỉộ luật tô tụng dân sự 

năm 200 ị và có một số điếm mói dáng lưu ý:

- Khi nhận đrin kiện (đưoc nôp trực tiếp tại Toà án 

hny clược chuyên qua dường bưu điện), Toà án phải 
vào sô nh<ận dơn (Điéu 167). Trong thòi hạn năm ngày
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làm việc, kể từ ngày nhận đơn. Toà án phải quyết 
định có thụ lý vụ án hay trả lại đơn khởi kiện.

- Ngay sau khi thụ lý vụ án. Toà án phài thông 

báo bằng văn bản cho bị đơn. oá nhàn, tổ chức liên 

quan về việc thụ lý vụ án, yêu cầu những người này 

cỏ ý kiến vé' việc kiện và nộp những chứng cứ. tài liệu 

liên quan cho Toà án (Điều 174).

Bỉnh luận khoa học một sô vân đề
của pháp luật tố tụng dân sự và thực tiễn áp dụng

Ậ ệ Ị o ị ị^ y Ạ  c ^ u ẩ ì b f x é t x ử

Trong thời hạn bốh tháng, kê từ ngày thụ lý vụ án, 

Toà án phải tiến hành những công việc chuẩn bị cho 

việc giải quyết vụ án. Riêng đối vói những tranh chấp 

kinh tê và tranh chấp lao động, thòi hạn chuẩn bị xét 

xử là hai tháng.

Trong thòi hạn này, tuỳ từng trường hỢp, Toà án 

ra một trong những quyết định sau đây:

- Công nhận sự thoả thuận của đương sự;

- Tạm đình chỉ giải quyết vụ án;

- Đình chỉ giải quyết vụ án;

- Đưa vụ án ra xét xử.
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Chương II. Những nội dung và diêm mới cơ bản
của Bộ luật tô tụng dán sự

Về thủ tục hoá giai, ngoài nhừng quy định giòVig 

thủ tục hoà giải dược quy định tí'ong các pháp lệnh. 

Bộ luật tô tụng dân sự đã quy định cụ thê vê thành 

phần hoà giải, thủ tục hoà giải, nội dung biên bản hoà 

giái, nội dung quyết định còng nhận sự thoả thuận 

của đương sự.

Ngoài ra, phạm vi hoà giải, thời điếm ra quyết 
dinh công nhận sự thoả thuận của đương sự củng có 

những điểm mới so vối các pháp lệnh. Điều 181 quy 

dịnh những vụ án khòng được hoà giải, đó là:

- Yêu cầu đòi bồi thường gây thiệt hại đến tài sán 

của Nhà nước;

- Những vụ án dán sự phát sinh từ giao dịch trái 

pháp luật hoặc trái đạo đức xã hội.

Điếu 187 quy định về thủ tục ra quyết định công 

nhận sự thoả thuận của dương sự: hết thòi hạn bảy 
ngày, kể từ ngày lập biên bản hoà giải thành mà 

không có đướng sự nào thay đổi ý kiến vê sự thoà 

thuận đó thì Thẩm phán chủ trì phiên hoà giải hoặc 

một Thẩm phán dược Chánh án Toà án phán công ra 

quyêt định công nhận sự thoa thuậii của các đương sự.

Về việc tạm đinh chỉ, đinh chỉ giải quyết uụ án
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Binh luận khoa học một sô vân đề
•  •  «

của pháp luật tô tụng dân sự và thực tiễn áp dụng

cũng được quy định rõ rhng, cụ thể hơn so vối các 

pháp lệnh.

Quyết định đưa vụ án ra xét xử cũng được quy 

định đầy đủ tại Điéu 195 Bộ luật tô tụng dán sự. Đặc 

biệt. Điều này còn quv định trách nhiệm rủa Toà án 

gửi quyết định đưa vụ án ra xét xứ cho đương sự.

Phiên toà sơ thân

Pháp lệnh thủ tục giải quyết các vụ án dân sự quy 

định phần phiên toà sơ thẩm trong mười điểu (ỉừĐiểu 
48 đến Điểu 57), thì Bộ l u ậ t  tô t ụ n g  dân sự quy định 

phiên toà sơ thẩm trong Chương XIV vdi hỏh mươi 
sáu điều (từ Điều 196 đến Điều 241) của Bộ l u ậ t ,  với 

rất nhiều điểm mỏi.

Một trong những điểm mói đầu tiên là nhũng quy 

định chung về phiên toà vói yêu cầu chung (Điểu 196)\ 
xét xử trực tiếp, bằng lời nói và liên tục (Điều 197)\ 
việc có mặt của người tham gia phiên toà và hậu quá 

pháp lý nếu những người này váng mặt tại phiên toà 

(từ Điếu 198 đến Điều 207)\ vấn đê hoãn phiên toà 

(Điều 208).
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Chương II. Những nội dung và điểm mói cơ bàn
của Bộ luật tố tụng dân sự

Đặc biệt, Bộ luật đã quy dịiih nội quy phiên toà 

(Điều 209k trên cơ sở đó và nhừiig quy định khác của 

pháp luật. Chánh án Toà án nhân dân tôi cao sẽ ban 

hành nội quy phiên toà.

Phần quy định chung vé phiên toà cũng quy định 

thủ tục ra bán án. quyết định tại phiên toà; biên bán 

phiên toà và nhừng còng việc chuẩn bị khai mạc.

- Vê thủ tục hắt đồu phiên toá, Pháp lệnh thủ tục 

griài quyết các vụ án đân sự quy định thủ tục bắt đầu 

phiên toà trong một điểu (Điếu 49)'. Bộ luật tô” tụng dân 

sự quy định trong bôn điểu (từ Điếu 213 đến Điều 216).

- Thủ tục hỏi và tranh luận tại phiên toà có nhiều 

thay đổi đáng kể, thế hiện bước đầu những yêu cầu về 

việc tâng cưòng tranh tụng tại phiên toà theo Nghị 

quyết sô 08-NQ/TVV của Bộ Chính trị. Nội dung của 

thủ tục hỏi quy dịnh tương đôi cụ thể. từ người được 

hỏi. vâVi đê hỏi và các câu hỏi. nghe lòi trình bày của 

c á c  đ ư ơ n g  s ự .  g i á i  q u y ế t  t r ư ờ n g  h Ợ p  p h á i  h o ã n  p h i ê n  

toà, công nhận sự thoá thuận của đương sự: công bò 

các tài liệu, vật chửng.

Khi nhận thấy các tình tiết của vụ án đã dược 

xem xét đầy đủ thì Chủ toạ hỏi Kiểm sát viên, đương
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Binh luận khoa học một số  vấn đề
•  •  #

của pháp luật tấ tụng dân sự và thực tiễn áp dụng

s ự ,  n g ư ờ i  b ả o  v ệ  q u y ề n  v à  lợi í c h  h Ợ p  p h á p  c ủ a  đ ư ơ n g  

sự và những người tham gia tô tụng khác xcm họ có 

yêu cầu hỏi vấn đề gì nữa không? Trường h Ợ p  có 

người yêu cầu và xét thấy yêu cầu đó là có cán cứ thì 

chủ toạ phiên toà quyết định tiếp tục việc xét hỏi. 

Nếu không thì sẽ tuyên bố kết thúc thủ tục hỏi để 

chuyên sang tranh luận.

- Phần tranh luận được quy định trong bỏh. điều 
(từ Điều 232 đến Điều 235). Khi tranh luận, các đương 

sự được phép trình bày những chứng cứ, lý lè làm cơ 

sở cho việc bảo vệ quyển lợi của mỗi bên. Cũng như 

thủ tục tô tụng trước đây, đại diện Viện kiểm sát 

trình bày ý kiến vé việc giải quyết vụ án sau khi 

những ngưòi tham gia tô" tụng đã phát biểu tranh 

luận và đối đáp xong.

Thủ tục phiên toà sơ thẩm còn phần nghị án và 

tuyên án với những quy định về nguyên tắc nghị án. 

cách viết bản án, cách tuyên án. Đây là những điểm 

mới so vối Pháp lệnh thủ tục giải quyết các vụ án dán 

sự. Ngoài ra, Bộ luật tô" tụng dán sự còn quy định về 

sửa chủa. bổ sung bản án. việc càp tnch lục bàn án 

hoảc bản sao bản án.
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Chương II. Những nộí dung vả điểm mói cơ bản
của Bộ luật tô' tụng dãn sự

Thủ tụ c  p h ú c  th ẩ n  dân s ự

Vê cãn bán. thủ tục phúc thẩm dân sự trong Bộ 

luật tố tụng dân sự được quy định giôVig như thủ tục 

phúc tham trong Pháp lệnh thủ tục giải quyết các vụ 

án dân sự. nhưng cũng như những quy định khác, thủ 

tục phúc thấm trong Bộ luật tố tụng dân sự đưỢc quy 

định cụ thê. đầy đủ hơn vối bỏh mươi điều (từ Điều 
242 đến Điểu 281).

Cỏ một sô điểm khác cần chú ý vẽ thủ tục phúc 

thẩm, đó là:

- Thời han kháng cáo: Trước đây, Điều 59 Pháp 

lệnh thủ tục giải quyết các vụ án dân sự quy định thời 

hạn kháng cáo bản án. quyết định sơ thẩm là mười 
lảm ngày thì tại Điểu 245 Bộ luật tô' tụng dân sự quy 

định thòi hạn kháng cáo bản án sơ thẩm cũng là mười 
lăm ngày, nhưng thòi hạn kháng cáo quyết định là 

bảy ngày :

■ Những tnỉờìig hỢp hoán phiên toà phúc thẩm 
được quy dịnh tại Điếu 266 Bộ luật tô' tụng dân sự;

- Tại phièn toà phúc thám, nguyên đdn được quyền 

rút dơn khơi kiện, nhưng Hội đồng xét xử phúc thẩm
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có chấp nhận hay không còn tuỳ thuộc vào \iệc bị dơn 

có đồng ý chấp nhận việc rút đơn hay không iĐiều 269i:

- Việc hoà giải không bắt buộc đật ra ở cấp phúc 
thấm. Trước khi mở phiên toà phúc thẩm, Toà án 

không phải tiến hành thủ tục hoà giái. Tại phiên toà, 

nếu đương sự thoả thuận được vể việc giải quyết vụ 

án, thì Hội đồng xét xử phúc thám ra bản án phúc 

thẩm sửa bản án sơ thẩm, công nhận sự thoá thuận 

của đương sự (Điểu 270);

• Về quyển hạn của Hội đồng xét xử, cân bãn giông 

như quy định tại Pháp lệnh thủ tục giai quyết các vụ 

án dân sự (Điều 275).

Bỉnh luận khoa học một sò vấn đế
của pháp iuật tô tụng dân sự và thực tiễn áp dụng

Thủ tụ e ^ x ổ t lạ i bản án, 
q u y ế t đ Ịrứ t 'đ ã  c ó  h iệ u  lụ c  
p h á p H iệ ỉcủ ề  T o à á n n h â n ịjâ n

Thủ tục xét lại bản án, quyêt định đã có hiệu lực 

pháp luật bao gồm thủ tục giám dổc thẩm và thủ tục 

tái thẩm. So vói những quy định tronp Pháp lệnh thủ 

tục giải quyết các vụ án dân sự, Bộ luật tô' tụng dân 

sự đã có một số quy định đáng chú ý vê thủ tục giám
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của Bộ luật tô tụng dãn sự

dô’c thám, tái thâm như sau;

- Thời hạn mà phiên loà giam đốc thảm là hổn
tháng kô từ ngày nhận được kháiig nghị kèm theo hồ 

sd vụ án th(M) Điéu 293 (Pháp lệnh thủ tục giái quyết 

các vại án dân sự qiiy định sáu tháng):

■ Vé quyền hạn cùa Hội đồng giám đốc thám: Hội 

đổng ịíiám (iỏo thâm chi có quyền giữ nguyên bán án. 

giữ nguyên bán án. quyết dịnh (.lúng pháp luật cúa 

Toà án CíVị) dưới dã bị huy hoặc l)ị sửa: huy bán án. 

quyết định dã có hiệu lực pháp luật đê xét xử sơ thám 

lại hoặc phúc tham lại; huỷ bán án. quyết dịnh của 

Toà án dã xét xử vụ án và dinh chì giái quyêt vụ án 

(Điéu 297ì. So vữi quyên hạn cùa Hội dồng xét xử

ịĩiám dôc thâm quy dịnh trong Pháp lệnh thủ tục giái

quyct các vụ án dân sự thì khòng có quyềii sửa bán 

án. quyết clỊnh dã có hiệu lực phá|) luật.

- Thủ tục tái thám, vê càn ban là nhùng quy dịnh 

trong Pháp lệnh thú tục giãi quyêt các vụ án dcãn sự 

giôníĩ như trong íỉộ luật tô tụn^ ilíìn sự.

12. Thủ tục giải quyèt việc dàn sự

Việc clAn sự là việc cã nhân. C(i quan, tố chức không
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có tranh chấp, nhưng có yêu cầu Toà án công nhận 

hoặc không công nhận một sự kiện pháp lý là căn cứ 

làm phát sinh quvền, nghĩa vụ dân sự, hòn nhân và 

gia đình, kinh doanh, thươrvg mại, lao động của mình 

hoặc của cá nhân, cơ quan, tố’ chức khác; yêu cầu Toà 

án công nhận cho mình quyền vê dân sự, hôn nhân và 

gia đình, kinh doanh, thương mại, lao động.

Thủ tục giải quyết việc dân sự là một trong những 

điểm mói của Bộ luật tô" tụng dân sự. về  nội dung, thủ 

tục giải quyết việc dân sự có nhừng quy định riêng, 

nhưng cũng có những quy định được áp dụng tương tự 

như trong thủ tục giải quyết vụ án dân sự theo quy 

định tại Điều 311 Bộ luật tố tụng dân sự.

Về thủ tục gửi đơn yêu cầu và việc Toà án thụ lý 

đơn yêu cầu được thực hiện giống như những quy 

định đốì với phần khởi kiện và thụ lý vụ án dân sự.

Việc giải quyết yêu cầu dân sự được thực hiện 

bằng một phiên họp (không gọi là phiên toà), được 
quy định tại Điều 313 Bộ luật tô' tụng dân sự và kết 

thúc bàng một quyết định giải quyết việc dân sự

(Điều 315).

Quyết định giải quyết việc dân sự của Toà án cấp

Bình luận khoa học một số vấn đề
của pháp luật tố tụng dân sự và thực tiễn áp dụng
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của Bộ luật tò' tụng dản sự

sơ thẩm cùng bị kháng cáo. kháng nghị theo thủ tục 

phúc thẩm. Thòi hạn k h á n g  cáo là bảv ngày, kể từ 

ngày Toà án ra quyết định; thời hạn kháng nghị của 

Viện kiêm sát cung cấp là ha\’ ngá\\ của Viện kiểm 

sát cáp trên là mười lăm ngàv, kê từ ngày Toà án ra 

quyèt định hoặc theo những quy định tại Điều 317.

Bộ luật tô tụng dán sự củng quy định thủ tục giải 

quyêt yêu cầu một số loại việc cụ thể:

- Thủ tục yêu cầu tuyên bố một ngưòi mâ"t năng 

lực hành vi dân sự hoặc bị hạn chê nàng lực hành vi 

ílân sự (từ Điểu 319 đến Điéu 323n

• Thủ tục giải quyết yêu cầu thông báo tìm kiếm 

ngưòi vắng mặt tại nơi cư trũ itừ Điều 324 đến 
Điều 329):

• Thủ tục giãi quyết yêu cầu tuyên bố một ngưòi 

mất tích (tư Điểu 330 đến Điều 334);

- Thủ tục giải quyêt yêu cắu tuyèn bô" một người là 

đã chết (từ Điếu 335 đến Điều 339}:

■ Thủ tục giải quyết các việc dân sự liên quan đến 

hoạt động trọng tài thưưng mại Việt Nam (Điểu 
340. 341).
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13. Thủ tục công nhận và cho thi hành tại Việt Nam 
bản án, quyết định dân sự  của Tòa án nưóc ngoài; 
quyết định của Trọng tài nước ngoài

Trưốc khi ban hành Bộ luật tố tụng dân sự, thủ 

tục này đưỢc quy định trong Pháp lệnh công nhận và 

cho thi hành tại Việt Nam bản án. quyết định dân sự 

của Toà án nước ngoài và Pháp lệnh công nhận và 

cho thi hành tại Việt Nam quyết định của Trọng tài 

nước ngoài.

Thủ tục công nhận và cho thi hành tại Việt Nam 

bản án, quvết định dân sự của Toà án nước ngoài, 

quyết định của Trọng tài nước ngoài được quy định 

trong ba mươi ba điều {từ Điều 342 đến Điều 374 Bộ 

luật tô" tụng dân sự).

14. Thủ tục thi hành án

Bộ luật tố tụng dân sự chỉ quv định những vấn đề 

mang tính nguyên tắc về thi hành án (từ Điều 375 đến 
Điều 383).

Những quy định cụ thể vê thi hành án dân sự được 

quy định tại Pháp lệnh thi hành án dân sự nàm 2004 

thay thê Pháp lệnh thi hành án dân sự năm 1993.

Bỉnh luận khoa học một sô vấn đề
của pháp luật tố tụng dân sự và thực tiễn áp dụng
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1 5 .  x ử  lý những hành vi cản  trở hoạt đ ộ n g  tố  tụng 

dân sự; khiếu nại, tô c á o  trong tô tụng  dãn sự

Sơ VỚI Phá|) lệnh thi hàiih án dân sự v<à các pháp 

ộnh về thủ tục' khác, việc quy định vê xứ lý nhùng 

hành vi cán trỏ hoạt độnp tô tụng dán sự là một trong 

những điếm mới trong Bộ luật tô tụng dân sự.

Điều 384 của Bộ l u ậ t  quy đ ị n h  b i ệ n  p h á p  xử lý đối 

vối bị đơn. ngúòi có quyến lợi, nghĩa vụ liên quan đã 

dược Toà án triệu tập hỢp lệ đèn lần thứ hai mà vẫn 

không có mặt tại Toà án hoặc khỏng có mặt tại phiên 

toà mà khòng có lý do chính dáng, tuỳ từng trường 

hợp có thể bị Toà án phạt cãnh cáo hoặc phạt tiền.

Đổi với người có hành L'i cản trở hoạt động xác 
minh, thu thập chứng cứ cùa người tiến hành tô tụng, 
thì tuỳ theo mức dộ vi phạm mà có thê bị Toà án 

quyết định phạt cánh cáo, phạt tiền, tạm giữ hành 

chính hoặc khởi tố vụ án hình sự theo quy định của 

pháp luật (Điều 385i.

Đôi với người làm chứng cố ý không có mật theo giấy 
triệu tập của Toá án, tuỳ từng trường hợp có thê bị ra 

q u y ế t  đ ị n h  dẩn giãi, c á n h  cáo, p h ạ t  tiền (Điều 386).

Đôi với người có hành vi vi phạm nội quy phiên

Chương II. Những nội dung vá điểm mòi cơ bản
của Bộ luật tô tụng dân sự
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toà, tuv theo mửc độ vi phạm mà có thể bị chủ toạ 

quyết định cánh cáo, phạt tiền, buộc rời khôi phònK 

xử án hoậc tạm giữ hành chính (Điều 387).

Đổi với có nhàn, cơ quan, tổ chức không thi hành 

quyết định của Toà án về việc cung cấp chứng cứ mà 

cá nhân, cơ quan, tổ chức đó đang quản lý. lưu giữ cho 

Toà án thi có thế bị Toà án phạt canh cáo. phạt tiển 

hoặc cưởng chế thi hành. Cá nhân, người đứng đầu tổ 

chức, cơ quan đó có thể bị xử lý kỷ luật hoặc bị truy 

cứu tr.nch nhiệm hình sự theo quy định của pháp luật 

iĐiéu 3891.

Bộ luật tô tụng dân sự cũng quy định vẽ việc 

khiếu nại. tỏ cáo trong tố tụng dán sự (từ Điều 391 
đèn Điều 404).

16. Giải quyết các vụ v iệc dân sự có yếu tố  nước 

ngoài và tương trỢ tư pháp trong tố  tụng dân sự

Pháp lệnh thủ tục giải quyết các vụ án dân sự quy 

định thủ tục giải quvết vụ án dân sự có yếu tô nưóc 

ngoài trong bốn điểu (từĐiều 83 đến Điểu 86). Bộ luật 

tô tụng dân sự đà quy định về vấn dể này cụ thể. chi 

tiết và đầy đủ hơn tại Phần thử chín của Bộ luật với 

mưòi bôn điều (từ Điều 405 đến Điều 418). v ề  căn

Binh luận khoa học một sô vân dề
của pháp luật tô tụng dãn sự và thực tiễn áp dụng
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của Bộ luật tô tụng dân sự

bán. thu tục piái quyẻt các vụ án dân sự và các việc 

dân sự được quy định tronp Bộ luật tỏ tụng dân sự 

củng được áp dụng cíỏ giái quyỏt tihừng vụ việc dân sự 

có yêu tỏ nước ngoài.

Bộ luật tỏ tụng dán sụ nàm 2004 đã dánh dâu 

bước phát triển mói của luật tô tụng dân sự Việt Nam. 

Mặc dù, cần có những hướng dẫn thêm, nhưng về cản 

bân. luật tố tụng dân sự dang ơ thòi điểm phát triển 

hoàn thiện, đã tạo ra nhủng kha ỉiíăng thuận lợi nhất 

đ ê  b á o  đ á m  n h ữ n g  q u y ề i i  v à  lợi í c h  h Ợ p  p h á p  c h o  c á  

nhân, tố chức cũng như cho xã hội.

II. NHỬNG ĐIỂM MỚI c ơ  liẢN TRONG THỦ 
TỤC TỐ TỤNG DÂN s ự• • •

Bộ luật tốtụng dân sự năm 2001 là một bước đánh 

dấu quan trọng cho quá trình phát triển của luật tô* 

tụng dân sự Việt Nam. Từ việc chỉ được quy định dưới 
hình thức pháp lệnh, luật tô tụng dân sự dã được 

pháp điển hóa bằng hìiih thức Bộ lucật đã thực sự tạo 

ra một cơ chê giải quyết vụ việc dâii sự nhanh chóng, 

chính xác. công minh và đúng pháp luật. Rất nhiều 

quy định dã dược cụ thể và chi tiẻt hóa vói tổng cộng 

Ỉ18 điểu của Bộ luật. VỚI sô lượng điều luật tương đối
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đồ sộ níiy. C’ó thể nói. luật tô tụng dân sự Việt Xam dn 

phát triòn lôii một tnm cao mởi. So sáiih vỏi thu tục lò 

tụng tn.íớc khi C’ó Bộ luật, có thê chi ra một sô điếm 

mỏi cơ bán trong thủ tục tố tụng dnn sự nhii' sau:

1. Những vụ việc dãn sự thuộc thẩm quyển giải 

quyết của Tòa án

Thủ tục tỏ’ tụng dân sự clii áp dụng cho những vụ 

việc dâii sụ thuộc thám quyền giái quyêt của Tòa án 

nhân dân. Luật tò tụng dân sự là ngành luật quy định 

trình tự. thủ tục giãi quyết vụ việc dân sự thuộc thám 

quyen giai quyêt của Tòa án. Xáo dịnh những vụ việc 

dãn s ự  ihuộc thám quyền giái quyêt của Tòa án thi‘() 

thú tục tò tụng dân sự là một nội dung quan trọng khi 

nghiên cứu về luật tô’ tụng dân sự.

Tuy nhiên, phái khẳng dịnh rằng khái niệm vụ 

việc dân sự là một khái niệm mới. Trưỏc khi ban hành 

Bộ luật tỏ tụng dân sự, trong tô tụng dân sự chi có 

khái niệm vụ án dân sự. Tất cá những loại việc thuộc 

thâm quyền giái quyết của Tòa án dều đưỢc gọi chuníĩ 

là các vụ án, cho dù đó là vụ án loại gì và thuộc đôi 

tượng diều chinh của ngành luật nội dung náo. Điéu 
ì Luật tô c h ứ c  Tòa án n h â n  dân năm 2002 quy định;

Binh luận khoa học một sô vân đề
của pháp luật tô tụng dân sự và thực tiễn áp dụng

(vị



Chương II. Những nội dung và điểm mới cơ bản
của Bộ luật tô tụng dân sự

"Tòa an xét xứ những vu án hình sự, dán sự, hôn nhản 
và ^ia đinh, lao động, kinh tế, hành chinh ưà giải 
quyết những việc khác theo quy định của pháp luật". 
đây cũng là quy định của các luật tồ chức Toà án nhân 

dân triíớc đó. Các pháp lệnh thủ tục giải quyết cũng 

đều xác định tên gọi chung của những loại việc thuộc 

thẩm quyền giái quyết của Tòa án là các vụ án; Pháp 

lệnh thu tục giái quyết các vụ án dân sự năm 1989; 

Pháp lệnh thủ tục giái quyết các vụ án kinh tê năm 

1994; Pháp lệnh thủ tục giái quyết các vụ án hành 

chính năm 1996. Riêng lĩnh vực lao động thì sử dụng 

thuật ngữ riêng: Pháp lệnh thủ tục giải quyết các 

tranh chấp lao động năm 199-1. Kói ngắn gọn: nhửng 

loại việc thuộc thẩm quyến giải quyết của Tòa án là 

các vụ án.

Cụ thê hơn trong lĩnh vực dân sự, Điều 10 Pháp 

lệnh thủ tục giải quyết các vụ án dân sự quy định 

những việc thuộc thẩm quyền giãi quyết của Tòa án 

nhân dãn:

"Các Tòa án có thấm quyển giải quyết các 
vụ ón dán sự sau đày:

ỉ. Những việc tranh chấp ué quyền sở
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Binh luận khoa học một sô vân đề
của pháp luật tô tụng dân sự và thực tiễn áp dụng

hữu, về hỢp (ĩồnịỊ, về hoi thưiĩng thiệt hại 
ngoái hỢp đổnịỉ hoặc nhừnịỊ tranh chấp khác 
về quyền, nghĩa vụ tỉìco quy định của phap 
luật dân sự giữa công dán L'ỚI nhau, giữa 
công dán vđi pháp  nhàn, giừa pháp  nhản VỚI 
nhau, trừ  những  việc thuộc thám  quyền của 
cơ quan, tù chức khác;

2. Những việc vé quan hệ hón nhán va 
gia đinh;

3. Những việc tranh chấp L'ế lao động;

4. Những việc xác (tịnh công dán mất tich 
hoặc đã chết, trừ những trường hợp quăn 
nhân, cán hộ mất tích hoặc đã chết trong 
chiến tranh thuộc trách nhiệm giải quyết của 
các cơ quan hữu quan;

5. Những việc khiếu nại cư quan hộ tịch vé 
việc tư chỏi đáng ký hoặc không chấp nhận 
yêu cầu sửa đổi những điéu ghi trong giấy tờ 
về hộ tịch;

6. Những việc khiếu nại về danh sách cử tri;

7. Những việc khiếu nai cơ quan báo chi vẻ 
việc không cải chinh thông tin có nội dung xúc 
phạm danh dự, nhàn phàm ciia người khác;
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Chương II. Những nội dung vả điểm mòi cơ bàn
của Bộ luật tô tụng dân sự

s. Nhừnịỉ vtệc khnc (lopháp luật (fií\ (ỉịnh ".

Theo các quy định này, tất cá những việc thuộc 

thấm quyền piái quyết của Tòa án dưọc gọi In các vụ 

án tlân sự. Các vụ án dân sự gồm những việc có tranh 

c h ấ p ,  vi dụ: t r a n h  c h ấ p  t h ừ a  k é .  t r a n h  c h ấ p  h Ợ p  đ ổ n g  

Víi nhừiig việc không có tranh chấp, vi dụ: yôu cnu xác 

định cóng dãn mất tích, xác ílỊnh công dân đã chêt, 

thuận tình ly hòn.

Kê từ ngày 01/01/2005. khái niệm vụ việc dân sự 

đà thay thế khái niệm vụ ân ciâii sự. Trùỏc khi có Bộ 

luật tô tụng dân sự. thú tục tô tụng dân sự là thú tục 

KÌíìi quyết vụ án dân sự. từ khi I3ộ luật tò tụng dán sự 

có hiệu lực, thủ tục tô tụng dãn sự là thủ tục giái 

quyết vụ án dân sự và thủ tục giái quyết việc dân sự.

Vụ việc dân sự, theo Điều 1 Bộ luật tô tụnịĩ dân 

sự. bao gồm các vụ án dán sự và các việc (lâii sự.

Điều I  Bộ luật tô tụng dân sự quy định phạm vi 

điều chính và nhiệm vụ của Bộ luật tô tụng (lân sự 

Iihư sau:

“Bộ luật tố tunịị (lỏn sự quy (tịnh nhừíìịỉ 
nguyên tắc a íb á n  trorìỊỊ tô tụng dán sự, trinh
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Bỉnh luân khoa hoc môt sô vấn đề
•  •  •

của pháp luật tô tụng dân sự và thực tiễn áp dụng

tự, thủ tục khởi kiện đế Tòa án giải quyết các 
vụ án về tranh chấp dán sự, hỏn nhàn vờ gia 
đinh, kinh doanh, thư<ing mại. lao động (sau 
dây gọi chung là vụ án dán sự) ưà trinh tự, 
thủ tục yêu cầu đế Tòa án giãi quyết các việc 
vé yêu cầu dán sự, hỏn nhân uá gia íỉìtìh, kinh 
doanh, thương mại, lao độníỊ (sau ciâv gọi 
chung là việc dán sự); trinh tự, thủ tục giài 
quyết vụ án dán sự, việc dàn sự (sau đáy gọt 
chung là vụ việc dán sự) tại Tòa án. thi hanh 
án dân sự; nhiệm vụ, quyền hạn và trách 
nhiệm của cơ quan tiến hành tó tụng, ngưcri 
tiến hành tô tụng, quyền và nghĩa vụ cùo 
người tham gia tô tụng, của cá nhân, cơ quan 
nhà nước, đơn vị vũ trang nhân dàn, tô chức 
kinh tế, tố chức chinh trị, tô chức chinh trị • xá 
hội, tổ chức chinh trị - JCÕ hội nghề nghiệp, tô 
chức xã hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp (sau 
đây gọi chung là cơ quan, tỏ chức) có liên 
quan, nhảm bảo đảm cho việc giải quyết cóc 
vụ việc dán sự được nhanh chóng, chính xác, 
công minh và đúng pháp luật".

Vụ án dân sự gồm: các tranh châ'p vê dân sự; các 

tranh chấp vê' hôn nhân và gia đình: các tranh châp về
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Chương II. Những nội dung vả điểm mòi cơ bản
của Bộ luật tô tụng dân sự

kinh doanh, thương mại; các tranh chấp về lao dộng.

Việc dán sự gồm: các‘ yôu cầu về dân sự; các yêu 

cầu về hôn nhân và gia dinh; các yêu cầu về kinh 

doanh, thúdng mại; các yêu cnu về lao dộng.

Tiêu chi đô phán biệt giữa vụ án dân sự và việc 
dàn sự là loại việc có tranh chấp hay không có tranh 
chấp. Tuy nhiên, yếu tô’ này cũng chỉ mang tính tương 

đối. Ví dụ, đôì với yôu cầu hủy hôn nhân trái pháp 

luật, dù chí có một bôn yỏu cầu. bên kia không muôn 

ly hôn. nghĩa là có tranh chấp giữa hai bôn vê việc có 

yêu cầu hủy hôn nhân hay không thì yêu cầu hủy hôn 

nhân trái pháp luật vẫn dược xác định là việc dân sự. 

Hơn nữa. tiêu chi phân biệt này cũng chí là về mặt lý 

luận. Thực tế, loại việc nào dược xác định là vụ án dân 

sự. loại việc nào dược xác định là việc dàn sự đã được 

Bộ luật tó tụng dân sự liệt kê tương đối đầy đủ và chi 

tiết. Khi có yêu cầu giái quyết. Tòa án xác định yêu 

cáu đó tương ứng với khoán nào. diếu nào của Bộ luật 

tô tụng dãn sự trong phần quy định vê thâm quyền 

oủn Tòa án dể xác dinh yêu cầu đó là vụ án hay là việc 

dân sự. Đây sẽ là những căn cử pháp lý để xác định 

một loại việc phát sinh tại Tòa án sẽ l.ì vụ án dán sự 

hay là việc dân sự.
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Bỉnh luận khoa học một sô vấn dể
của pháp luật tố tụng dân sự và thực tiền áp dụng

Điểu quan trọng nhất của việc phán loại vụ án 

dcân sự và việc dân sự theo quy định của Bộ luật tô 

tụng dân sự không dừng lại ở việc xác định những loại 

vụ án và những loại việc mà đáy là căn cứ quan trọng 

để xác dinh loại yêu cầu của đương sự được giai quyết 

theo thủ tục tô” tụng nào. Theo quy định của Bộ luật 

tỏ” tụng dân sự. những vụ án dán sự được giài quyết 

theo thủ tục giải quyết vụ án dân sự. được quy định 

trong Phần thứ nhất. Phần thứ hai, Phần thứ ba và 

Phần thứ tư của Bộ luật tô' tụng dân sự. Đốì với 
những việc dàn sự, thủ tục giái quyết được quy định 

tập trung chủ yếu tại Phần thứ nãm của Bộ luật tô 

tụng dân sự.

2. Vấn đề chứng cứ và chứng minh

Chứng cứ và chứng minh được quy định tại 

Chương VII của Bộ luật tố tụng dân sự. Đây là một 

trong nhủng quy định mới, cơ bản của Bộ luật tố tụng 

dân sự. Các khái niệm như chửng cử. nguồn chửng cứ. 

những tình tiết, sự kiện không phái chứng minh... lần 

đầu tiên được quy định trong Bộ luật tố tụng dân sự.

Các quy định về nghía vụ chửng minh của đương 

sự. của ngưòi tham gia tố tụng và trách nhiệm thu
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Chương II. Những nội dung vả điểm mởi cơ bản
của Bộ iuật tố tụng dàn sự

thập chứng cứ của Tòa án cũnK lan dầu tiên được quy 

định rõ. Điêu quan trọng hơn là Bộ luật cũng chỉ ra 

những điểu kiện để Tòa án thu thập chứng cứ. Đây 

chính là điểm khác nhau căn bán vế trách nhiệm thu 

thập chửng cứ trưỏc khi có Bộ luật tô" tụng dân sự và 

theo quy định hiện nay của Bộ luật tô tụng dân sự.

Cũng như quv định trước khi C'ó Bộ luật. Tòa án 

cũng có trách nhiệm thu tháp c h ử n g  cứ bao đảm cho 

việc giái quyết vụ việc dân sự là khách quan, chính 

xác. nhưng nếu trước khi có Bộ l u ậ t ,  trách nhiệm thu 

thập chứng cứ do Tòa án tự minh tiến hành, còn theo 

quy dịnh c ủ a  Bộ luật. Tòa án chỉ được thu thập chứng 
cứ khi có những điều kiện được Bộ luật tô tụng dán sự 
quv định. Có thê nói đây là điểm mói căn bãn nhất 

irong chứng cứ và chứng minh trong tô tụng dân sự. 

Theo quy định tại Điều 85 Bộ luật thì các điều kiện đó 

l à :  c á c  d ư ơ n g  s ự  đ ã  k h ô n g  t h ê  t ự  m i n h  t h ự c  h i ệ n  đưỢ c 

việc thu thập chứng cử đó và có yêu cầu bằng văn bán 

c!ô'i với Tòa án về việc thu th«ập chứiitĩ cử đó.

3. Quy đ ịnh về thời hiệu khởi kiện và thời hiệu 

yèu cẩu

Quy định về thòi hiệu khỏi kiộn. thòi hiệu yêu cầu

71



cũng là một trong những quy định mới được quy dịnh 

trong Bộ luật tố tụng dân sự.

Thời hiệu khởi kiện là thời hạn mà chủ thể được• • • • 

quyên khởi kiện để yêu cầu Tòa án giải quyết vụ án 

dàn sự bảo vệ quyền và lợi ích hỢp pháp bị xâm phạm. 
Hết thòi hạn đó thì người khởi kiện mất quyên khởi 

kiện, trừ trường hợp pháp luật có quy định khác.

Thời hiệu yêu cầu là thòi hạn mà chủ thể được 
quyên yêu cầu Tòa án giải quvết việc dán sự đê bảo vệ 

quyên và lợi ích hỢp pháp của cá nhân, cơ quan, tó 

chức, lợi ích công cộng, lợi ích của Nhà nưóc. Hết thòi 

hạn đó thì ngưòi có quyển yêu cầu mâ"t quyền yêu cầu. 

trừ trưòng hợp pháp luật có quy định khác.

Không chỉ đưa ra khái niệm về thòi hiệu khỏi 

kiện, thòi hiệu yêu cầu, Bộ luật tô' tụng dân sự còn lần 

đầu tiên quy định về thời hiệu khởi kiện và thời hiệu 

yêu cầu đôi vói những loại vụ việc mà pháp luật 

không có quy định khác về thời hiệu khới kiện, thòi 

hiệu yêu cầu. Trong các trường hợp này, thòi hiệu 

khỏi kiện là kai năm, kể từ ngày quyên và Iđi ích bị 
xâm phạm, thòi hiệu yêu cầu là một năm. kể từ ngày 

phát sinh quyền yêu cầu.

Khoản 3 Điều 159 Bộ luật tô tụng dân sự quy định:

Bình luận khoa học một sò vấn đề
của pháp luật tố tụng dãn sự  và thực tiền áp dụng
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Chương II. Những nội dung và diêm mới Cỡ bàn
của Bộ luật tò tụng dán sự

TroììịỊ tnỉítng hỢp phriỊ) luật khỏng có quy 
dịnh khoe Tế' th(/i hii-i/ klìời kiện, tỉuti hiệu 
Vt’f/ cnu thi thời hiệu khtti kiện, thời hiệu yêu 
cầu dưỢc qu\ (Ịịnh như sau:

CI) Thời hiị‘U khtỉi kiỌn dè yêu cầu Tòa án 
ịỊìai qiiyẽt vụ án dán si/ là hai nám, kè từ  
ngày (ỊUỴẻn vá lợi ích htlỊ) pháp  của cá nhân, 

C(f quan, lò chức, lợi iclì â» ìg  cộnịỊ, lợi ích cùa  
nha nưdc bi xãnì phntn:

bi Thời hii‘U \i.'U cáu ctếTóa án giòi quyết 
việc dàn Hự ỉa mọt năni. lỉớ từ  ngày phát sinh 
(ỊUvén \ẽu cáu.

Vi dụ, đòi với tranh c h n p  hỢp dồng kinh doanh bão 

hiếm thì thoo quy định tại Điều 30 Luật kinh doanh 

báo hiểm, thdi hiệu khơi kiện vê liỢp đồn^ báo hiểm là 

ba nãm. kế từ thòi diêm phát sinh tranh châp.

Nhưng có nhiếu trưònp hỢp khác mà trong các văn 

bán quy phạm pháị) luạt không quy clịnh thòi hiệu 

khỏi kiện, thòi hiệu yêu Cíiu. thì á|) dụng quy dịnh tại 

khoản 3 Điéu 159 Bộ luật tô tụng dân sự vê thòi hiệu 

khỏi kiệii, thòi hiộu ycu cau. Can phân biệt như sau:

■ Nếu tranh chấp phát sinh trư<íc nsày 01/01/200Õ,
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thời hiệu khỏi kiện hai năm được tinh từ ngày 01/01/200Õ;

• Nếu tranh châ'p phát sinh từ ngày 01/01/2005. 

thòi hiệu khởi kiện hai năm được tính từ ngày quyển 

và lợi ích hợp pháp bị xâm hại;

- Nếu quyền yêu cầu phát sinh trước ngày 01/01/200Õ. 

thì thòi hiệu yêu cầu một nâm được tính từ ngày 

01/01/2005;

- Nếu quyền yêu cầu phát sinh từ ngày 01/01/2005, 

thòi hạn yêu cầu một năm được tính từ ngày phát 

sinh quyên yêu cầu.

4. Thủ tục khởi kiện vả thụ lý

Bình luận khoa học một sô vân để
của pháp luật tố tụng dân sự và thực tiễn áp dụng

Thủ tụ c  n h ậ n  đơn kh ở i k iện

Một trong những điểm mới đầu tiên trong thủ tục 

khỏi kiện và thụ lý vụ án dân sự là quy định về thủ 

tục nhận đơn khỏi kiện. Tòa án có thế nhận trực tiếp 

đơn khởi kiện hoặc nhận đơn được gửi qua đường bưu 

diện. Khi nhận đơn và chứng cứ, tài liệu kèm theo. 

Tòa án vào sổ nhận đơn theo quy định tại Điều 167 Bộ 

luật tô̂  tụng dân sự.
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Chương II. Những nội dung và điẻm mới cơ bản
của Bộ luật tô tụng dân sự

Trong thời hạn năm ngày làm việc, kể từ ngày 

nhận được đơn khỏi kiện, Tòa áII phái xem xét và có 

một trong các quyết định: tiến hành thủ tục thụ lý vụ 

án nếu vụ án thuộc thấm quyên giai quyêt của mình; 

chuyến đơn khỏi kiện cho Tòa án có thẩm quyến và 

bão cho người khời kiện, nếu vụ án thuộc thẩm quyền 

giải quyết của Tòa án khác; trá lại đơn khởi kiện cho 

người khỏi kiện, nếu việc đó không thuộc thẩm quyên 

giái quyết của Tòa án.

Yêu cẩu sủờ đối, bổ sung 
đơn khởi kiện

Đơn kiện phải được làm theo dúng quy định tại 

Điéu 164 Bộ luật tố tụng dân sự và phải được gửi kèm 

những chứng cử. tài liệu làm cơ sớ cho yêu cầu khởi 

kiện được quy địiìh tại Điều 165 Bộ luật tô' tụng dân 

sự. Nếu đơn khởi kiện không có đủ những nội dung 

quy định thì Tòa án thông báo cho người khơi kiện 

biết dê họ sửa đôi, bố sung trong một thòi hạn do Tòa 

án â*n dịnh, nhưng không quá ba mươi ngày. Trong 

trường hợp đặc biệt, Tòa án có thê gia hạn. nhưng 

không quá niư(ýi lăm ngay.

75



Bình luận khoa học một số  vấn đề
của pháp luật tố tụng dân sự và thực tiễn áp dụng

Nếu ngưòi khởi kiện không sửa dổi. bô sung theo 

yêu cầu của Tòa án thì Tòa án trã lại đơn khỏi kiện và 

tài liệu, chứng cứ kèm theo cho người khỏi kiện theo 

quy định tại Điều 169 Bộ luật tô' tụng dân sự

P hản câ n g  T h ẩ n  p h á n  g iả i 
q u yế t v ụ  án  j

Trong thời hạn ba ngày làm việc, kế từ ngày thụ 

lý vụ án, Chánh án Tòa án phân còng một Thấm phán 

giải quyết vụ án. Trong quá trình giài quyết vụ án, 

nếu Thẩm phán được phán công không thể tiếp tục 

được nhiệm vụ thì Chánh án Tòa án phân công Thấm  

phán khác tiếp tục nhiệm vụ. Trường hỢp đang xét xủ 

mà không có Thẩm phán dự khuyết thì vụ án phải 

được xét xử lại từ đầu.

Thông báo  v ề  v iệ c  th ụ  lý  
v ụ  án

Thông báo về việc thụ lý vụ án cũng là một quy 

định mới. Theo quy định tại Điểu 174 Bộ luật tô' tụng 

dân sự, trong thòi hạn ba ngày làm việc, kê từ ngày
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Chương II. Những nội dung và diêm mòi C0 bản
của Bộ luật tô tụng dân sự

thụ lý vụ án. Tòa án phài có thông báo bàng văn bản 

cho bị dớn. cá nhân, cơ quan, tô chức có quyền lợi, 

nịíhĩa vụ liên quan đến việc giái quyết vụ án, thông 

báo cho Viện kiêm sát cùng cấp về việc Tòa án đã thụ 

lý vụ án. Trong văn bíin, Tòa áii cũng định rõ thòi hạn 

người dược thông báo phải có ý kiên bằng văn bản nộp 

cho Toà án đôi với yêu cầu cùa người khơi kiện.

I Thủ tụ c  phần tố  và  th ủ  tụ c  I th ụ c  h iệ n  yêu  cẩu  đ ộ c  lậ p

Theo quy định tại Điéu 178 Bộ luật tô* tụng dân 

sự. thủ tục phản tô” của bị đơn. thủ tục thực hiện yêu 

cầu độc lập của ngưòi có quyến lợi. nghĩa vụ liên quan 

có yêu cầu độc lộp được thực hiện theo quy định vê 

thủ tục khỏi kiện.

5. Thủ tục chuẩn bị xét xử

H òa g iả i

Hòa giãi không phái là một thú tục mới. Từ trước

/ /



khi có Bộ luật tô" tụng dân sự. hòa giííi đã đượr xár 

định là một nguyên tắc đặc trưiipr và riêng biệt của thủ 

tục tô'tụng dán sự. Điểm mới của hòa giải là ớ chỗ:

Thứ nhất, phạm vi hòa giải có một sô' thay dúi. 
Điểu này xuất phát chủ yêu từ việc một sỏ loại vụ án 

dân sự trước kia khòng hòa giái. nay theo quy dịnh 

của Bộ luật tô tụng dân sự. được coi là việc dân sự. 

Vi dụ: vêu cầu hủy hòn nhân trái pháp luật là việc 

dân sự nên không thuộc phạm vi những vụ án khônK 

hòa giải theo quv định tại Điều 181 Bộ luật tô tụng 

dân sự.

Thứ hai, thông báo hòa giải theo quy định tại 

Điểu 183 Bộ luật tố tụng dân sự phải ghi rõ nội duníỊ 

các vấn đẽ cần hòa giải.

Thứ ba, biên bản hòa giải thành không phải gửi 

cho Viện kiểm sát nhân dân. Chỉ có đưởng sự mỏi có 

quyền thay đổi ý kiến vê sự thỏa thuận đã được ghi 

trong biên bản hòa giải thành.

Thứ tư, thời hạn ra quyết định còng nhận sự thỏa 
thuận của đương sự là bảy ngày, kê từ ngày lập biên 

bản hòa giải thành, so với mười lăm ngày trước đây. 

nếu trong thòi hạn nàv không có ý kiến thay đôi.

Binh luận khoa học một sò vấn đế
của pháp luật tô tụng dân sự và thực tiễn áp dụng
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Chương II. Nhữtig nội dung vả dĩểm mởi cơ bàn
của Bộ luật tô tụng dàn sự

I Các vấn để khác ^

Viộc tạm đình chi. dinh chi giai quyèt vụ án cùng 

có một sò thay đòi vể cân rứ đế ra quyết định. Các căn 

cứ tạm dinh chi giài quyêt vụ án dãn sự dược quy định 

tại Diéu 189 Bộ luật tô" tụng dán sự: các cân cử đình 

chí giái quyết vụ án dân sự được quy dịnh tại Điều 
192 Bộ luật tó tụng dân sự.

6. Thủ tục xét xử
é

Những điểm mới trong thủ tục xét xử tập trung 

trong phần xét xủ' sơ thẩm, liên quan đèn vấn đề hoãn 

phiên tòa. dên thủ tục ra bán án. quyêt định của Tòa 

án tại phiên tòa. Mặt khác, những quy định trong 

phần thủ tục phiên tòa cũng đã thể hiện được yêu cầu 

tranh tụng, đến quyền và nghĩa vụ chứng minh của 

dương sự. thông qua các thủ tục hòi, đến những vấn 

dê cần dưỢc hỏi.

7. Thủ tục giải quyết việc dân sự

Xét về hình thức, thủ tục giải quyết việc dân sự là 
một thủ tục mới dược quy định trong Bộ luật tô tụng 

tiân sự. mặc dù căn cử vổ mặt nội dung đã được Bộ
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Bình luận khoa học một sò vấn đề
•  •  •

của pháp luật tò tụng dân sự và thực tiễn áp dụng

luật dân sự quy định từ năm 1995. Trước khi có Bộ 

luật tô" tụng dán sự, quy định về thủ tục giải quyêt 
những loại việc này đưỢc quy dịnh dưới dạng những 

thủ tục đặc thù của thủ tục giải quyết vụ án dân sự, 
ví dụ, thủ tục xác định công dân mất tích hoặc đã chét 
được hướng dản trong Nghị quyết số 03/HĐTP ngày 

19/10/1990 của Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân 

dân tôl cao hướng dẫn áp dụng một sò" quy định cúa 

Pháp lệnh thủ tục giải quyết các vụ án dân 3ự (sau 

đáy gọi tắt là Nghị quyết sô" 03/HĐTP).

Vê cách thiết kế, việc đưa toàn bộ thủ tục giai 
quyết các việc dân sự trong một phần riêng của Bộ 

luật đã tạo ra một phần quan trọng của Bộ luật, khác 

hán với thủ tục tố tụng trước đây. Đó là bên cạnh thủ 

tục giải quyết vụ án dân sự, còn có thủ tục giái quyết 
việc dân sự với những nguyên tác, cách thức, thủ tục 

giải quyết đặc thù riêng, với thành phần tham gia 

phiên họp giải quyết việc dân sự khác biệt.

Trên đáy là những điểm mới cản bản của thủ tục 

tô' tụng dân sự. Với 418 điều. Bộ luật tô' tụng dân sự 

chắc chắn sẽ có nhiều những điểm mối chi tiết cụ thể 

hơn. đòi hỏi những ngưòi áp dụng Bộ luật phài thực 

sự thận trọng và đầu tư nhiều thòi gian nghiên cứu, 
bảo đảm việc thực thi Bộ luật tô" tụng được chính xác.
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Chương III. Bỉnh luận và phân tich một số điểm mói
trong tô tụng dân sự

Chương ///

BÌNH LUẬN VÀ PHÂN TÍCH MỘT số  ĐIEM MỎI
TRONG TỐ TỤNG DÂN sự 

«  é

I. V Ề  C H Ứ N G  C Ứ  V À  C H Ứ N G  M IN H

1. Nghĩa vụ cung cấp chứng cứ  của đương sự

Điều 3 và khoản 3 Điều 34 Pháp lệnh thủ tục giải 

quyết các vụ án dân sự quy định; ‘'Đương sự có nghĩa 
vụ cung cấp chứng cứ đế bảo vệ quyển lợi của minh". 
"Người khởi kiện phải làm đơn ghi rõ họ tên, địa chỉ 
của minh, của bị đơn, của người có quyền lợi, nghĩa vụ 
liên quan, nội dung sự việc, yêu cầu của minh và những 
tài liệu, lý lẽ chứng minh cho nhữììg yêu cầu đó".

Khoản ỉ  Điều 6 tiếp tục quy đ ị n h  về nghĩa vụ c u n g  

cấp chứng cứ của đương sự: "Các đương sự có quyển 
và nghĩa vụ cung cấp chứng cứ cho Tòa án L'à chứng 
minh cho yêu cầu của minh là có căn cứ và hỢp pháp".

Cụ thể hơn. Điều 79 Bộ luật tố tụng dân sự đã quy 

định nghía vụ chứng minh của đương sự:
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“ỉ. Đương sự có yéu cầu Tòa án bào vệ 
quyền và lợi ích hỢp pháp của minh phái 
đưa ra chứng cử đẻ’chửng minh cho yêu cẩu 
đó là có căn cứ và hợp pháp.

2. Đương sự phản đối yêu cẩu của ngưỉti 
khác đối với minh phải chửng minh sự phản 
đối đó là có căn cứ và phải đưa ra chửng cứ 
để chửng minh.

3. Cá nhân, cơ quan, tổ chức khởi kiện bảo 
vệ lợi ích công cộng, lợi ích của Nhà nước 
hoặc yêu cầu Tòa án bảo vệ quyển và lợi ích 
hợp pháp của người khác thì phải đưa ra 
chứng cứ để chứng minh cho việc khởi kiện, 
yêu cầu của minh là có căn cứ và hợp pháp.

4. Đương sự có nghĩa vụ đưa ra chứng cứ 
đè chứng minh mà không dưa ra được chứng 
cử hoặc không đưa ra đủ chứng cứ thi phải 
chịu hậu quả của việc không chứng minh 
được hoặc chứng minh không đầy đủ đó".

Việc quy định nghĩa vụ cung cấp chứng cứ của 

đương sự là hoàn toàn phù hỢp với vị trí tô' tụng, với 

việc thực hiện quyền được bảo vệ những quyền và lợi 
ích hỢp pháp của đương sự. Là người có quyền lợi,

Bỉnh luận khoa học một số vấn đề
của pháp luật tố tụng dân sự và thực tiễn áp dụng
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Chương III. Bình luận vả phản tích một số điểm mói
trong tô tụng dân sự

nghĩa vụ cần giái quyết trong vụ án, bản thân đương 

sự phái là người chứng minh cho những quyền và lợi 
ích đó là hợp pháp thì Tòa án mới ró cản cứ để xem xét 

yéu cầu đó cùa đương sự là có cơ sò pháp lý hay không? 

Đây cũng là điếm khác biệt cãn bãn giữa thủ tục tô 

tụng dân sự và tô’ tụng hình sự. Trong tố tụng hình sự, 
môi quan hệ cần giải quyết là mối quan hệ giữa Nhà 

nưóc và người phạm tội, trong đó, Nhà nưóc muốh 

chứng minh người phạm tội đã có hành vi nguy hiểm 

cho xã hội, cho lợi ích chung của cộng đồng thì Nhà 

nước, thông qua các cơ quan tiến hành tô”tụng, phải có 

trách nhiệm chứng minh. Điều 10 Bộ luật tố tụng hình 

sự nủm 2003 quy đ ị n h :  '"Trách nhiệm chửng minh tội 
phạm thuộc về các cơ quan tiến hành tố  tụng".

Trong khi đó, giải quyết vụ án dân sự là giải quyết 

môl quan hệ dân sự giữa cá nhân với nhau hoặc giừa 

cá nhân vói tố chức hoặc giữa các chủ thể khác được 

pháp luật quy định. Trách nhiệm chứng minh trước 

hết sẽ thuộc vế các chủ thể này. được gọi là các đương 
sự trong tỏ' tụng. Nghĩa vụ cung câp chứng cứ là một 

nguyên tắc đặc thù riêng của thủ tục tô” tụng dân sự.

2. Trách nhiệm thu thập chứng cứ của Tòa án

Không chỉ có đương sự mối có nghĩa vụ chứng
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minh trong tố tụng dân sự, với vai trò là cơ quan xét 
xử, Tòa án củng là một chủ thể quan trọng trong hoạt 
động chúng minh.

Điều 3 Pháp lệnh thủ tục giải quyết các vụ án dàn 

sự quy định: “Tòa án có trách nhiệm xem xét mọi tinh 
tiết của vụ án và khi cần thiết có th ể  thu thập thêm 
chứng cứ để  bảo đảm cho việc giải quyết vụ án được 
chinh xác”. Trên cđ sỏ chúng cứ mà đương sự đã cung 
câ'p (hoặc Tòa án hưỏng dẫn cung cấp), trong một sô' 
trường hỢp, xét thây cần thiết, Tòa án có thể thu thập 

thêm chứng cứ để có thể làm sáng tỏ vụ án, làm cđ sở 

cho việc giải quyết vụ án. Với hoạt động này, việc thu 
thập chứng cứ của Tòa án trưốc khi có Bộ luật tô" tụng 
dân sự được coi là việc điều tra  vụ án.

Điều 38 Pháp lệnh thủ tục giải quyết các vụ án dân 

sự quy định việc điều tra trưóc khi hòa giải, xét xử:

“1. Để chuẩn bị cho việc hòa giải, xét xử, 
tùy trường hợp, Tòa án tiến hành những việc 
sau đáy:

a) Lấy lời khai của các đương sự, người 
làm chứng về những vấn đề cần thiết;

b) Yêu cầu cơ quan nhà nước, tổ chức xã

Binh luận khoa học một số  vấn để
của pháp luật tố tụng dân sự  và thực tiễn áp dụng
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hội hữu quan hoặc công dân cung cấp bằng 
chứng có ý nghĩa cho việc giải quyết vụ án;

c) Xem xét tại chỗ;

d) Trưng cầu giám định;

đ) Yêu cầu cơ quan chuyên môn định giá 
hoặc lập Hội đồng định giá tài sản có 
tranh chấp.

2. Viện kiểm sát cỏ quyền yêu cầu Tòa án 
hoặc tự minh trưng cầu giám định hoặc điều 
tra, xác minh những vấn đề cần làm sáng tỏ 
trong vụ án”.

Trách nhiệm chứng minh của Tòa án cũng được 

quy định trong Bộ luật tố tụng dân sự, nhưng với 

những điều kiện lần đầu tiên được quy định. Khoản 2 
Điều 6 Bộ luật tô" tụng dân sự củng quy định; ‘Tòa án 
chỉ tiến hành xác minh, thu thập chửng cứ trong 
những trường hỢp do Bộ luật này quỵ định".

Điều 85 Bộ luật tố tụng dân sự quy định cụ thể 

hơn về trách nhiệm thu thập chứng cứ của Tòa án 

nhán dán:

‘7. Trong trường hợp xét thấy chứng cứ có

Chương III. Binh luận và phân tích một số  điếm mới
trong tố tụng dãn sự
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Binh luận khoa học một số  vấn dế
của pháp luật tấ tụng dân sự và thực tiền áp dụng

trong hồ sơ vụ việc dán sự chưa đủ cơ sởgiái 
quyết thi Thẩm phán yẻu cầu đương sự giao 
nộp bổ sung chửng cứ.

2. Trong trường hợp đương sự không thê 
tự mình thu thập đưỢc chứng cứ và có yêu 
cầu thì Thẩm phán có thể tiến hành một 
hoặc một sô'biện pháp sau đày đẻ thu thập 
chứng cứ:

a) Lấy Uâ khai của đương sự, người làm chứng;

b) Trưng cầu giám định;

c) Quyết định dịnh giá tài sản;

d) Xem xét, thẩm định tại chỗ;

đ) uỷ thác thu thập chứng cứ;

e) Yêu cẩu cá nhăn, cơ quan, tổ chức cung 
cấp tài liệu đọc đưỢc, nghe đưực, nhin đưỢc 
hoặc hiện vật khác liên quan đến việc giải 
quyết vụ việc dân sự.

3. Khi tiến hành các biện pháp quy định 
tại các điếm b, c, d, đ, và e khoản 2 Diều này, 
Thẩm phán phải ra quyết định, trong đó néu 
rỏ lý do và yêu cầu cùa Tòa án.

Đương sự có quyền khiếu nại quyết định
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Chương III. Bình luận và phân tích một sò điểm mổi
trong tô tụng dãn sự

áp dụng biện pháp thu thập chửng cử của 
Tòa án. Khiếu nại của dương sự phải được 
gửi ngay cho Viện kiếm sát. Viện kiếm sát có 
quyển yêu cầu Tòa án xác minh, thu thập 
chứng cứ trên cơ sở khiếu nại của đương sự 
và xem xét việc tham gia phiên tòa.

Trong trường hỢp cần thiết, Viện kiểm sát 
có quyền yêu cầu đương sự, cá nhân, cơ 
quan, tổ chức cung cấp hồ sơ, tài liệu, vật 
chứng để bảo đảm cho việc thực hiện thăm 
quyền kháng nghị theo thủ tục phúc thẩm, 
giám đốc thẩm và tái thám".

Từ những quy định về trách nhiệm thu thập 

chứng cứ của Tòa án nhân dán trong Bộ luật tố tụng 

dân sự, có thể xác định những điểm mỏi căn bản về 

thu thập chứng cứ của Tòa án trong tố tụng dán sự 

như sau:

 ̂ Điồu kiệh đế Tòa án tiến 
hành tíìu thập chúng cứ  '

Cũng giống như thủ tục tô tụng trước khi có Bộ
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Bỉnh luận khoa học một sô vãn dể
của pháp luật tố tụng dàn sự và thực tiễn áp dụng

luật tô tụng dân sự, hiện nay, Tòa án cũng có trách 

nhiệm thu thập chứng cứ. Nhưng điêm khác là ở chỗ. 

trước khi có Bộ luật tô' tụng dán sự, Tòa án có quyền 

tiến hành thu thập chửng cứ nếu Tòa án xét tháV cần 

thiết, còn theo Bộ luật tô' tụng dân sự, Tòa án chỉ thu 

thập chứng cứ khi hội tụ những điều kiện được quy 

định tại Điều 85: đã yêu cầu đương sự giao nộp bỏ 

sung chứng cứ, đương sự khòng thê tự mình thu thập 

được chứng cứ, đương sự có vêu cầu Tòa án tiến hành 

một hoặc một sô biện pháp thu thập chứng cứ.

Từ điếm mới này, hoạt động chứng minh trong tố 

tụng dân sự đã có những thay đổi râ't lớn.

Yêu cầu đương sự giao nộp j 
bổ sung chứng cử ị

Theo quy định của Bộ luật tố tụng dân sự, bàng 

việc thụ lý vụ án và thủ tục thông báo về việc thụ lý 

vụ án sau khi thụ lý, Tòa án đả có một bộ hồ sơ vụ án. 

Hồ sơ này gồm đơn thể hiện yêu cầu của đương sự, 

chứng cứ, tài liệu do nguyên đơn. bị đơn. người có 

quyền lợi, nghĩa vụ liên quan cung cấp làm cơ sở cho 

việc bảo vệ quyển lợi của họ. Nếu theo quy định trong
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Chương III. Bình luận và phản tích một số  điểm mới
trong tô tụng dần sự

thủ tục tố tụng dân .sự trước khi có Bộ luật tố tụng 

dán sự. sau khi thụ lý vụ án, Tòíi án thưòng bắt đầu 

ngay việc điều tra đê có hồ sơ vụ án. như lấy lòi khai 

của dứdng sự, của nhân chứng, cho giám định, xem 

xét tại chỗ. định giá tài sán.... còn theo quy định của 

Bộ luật tô tụng dân sự, trong trường hỢp này, Tòa án 

tiến hành nghiên cứu hồ sơ vụ án. Như vậy, nhiều 

côiip việc trước đây đã được loại bỏ, rút ngắn hđn thời 

gian Tòa án tiếp cận với hồ sơ vụ án. Điều này cũng 

cho thấy, nếu Tòa án tiến hành đúng các quy định về 

thủ tục thụ Iv vụ án. thòi hạn tỏ tụng giải quyết vụ án 

chắc chắn sẽ được bão díim. khả nâng án tồn đọng khó 

có thê xãy ra.

Mục dích của nghiên cứu hồ sư là để làm sáng tỏ 

những tình tiết của vụ án. tìm dược những căn cứ 

pháp lý cho quyết định của Tòa án. Vì vậy. dù Bộ luật 
tô tụng clân sự không quy dịnh cụ thể vê việc nghiên 

cứu chứng cứ, nhưng tham kháo Thông tư sô 06/TATC 

ngày 25/11/197-1 của Tòa án nhãn dân tối cao về công 

tác diều tra vụ án dân sự, có thô tièn hành nghiên cứu 

thoo các nội dung sau: quan hệ pháp luật tranh chấp; 

những vấn đê về tố tụng như tư cách đương sự. vấn đè 

thẩm quyển, thòi hiệu...; vấn dề chửng minh: Trong vụ 

án, có tình tiết nào dược các {lưcỉng sự thống nhất thừa
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nhận, có tình tiết nào có mâu thuẫn  giữa các đưđng sự, 
điểm mâu thuẫn đó là gì, cách thức để làm rõ điếm 

mâu thuẫn. Đây là nhận thức râ't quan trọng, ảnh 

hưởng đến phạm vi hoạt động tiếp theo của Tòa án. Vi 
dụ, trong một vụ án đòi nỢ, nếu trong văn bản trả  lòi 
vê vụ án của bị đơn củng thừa nhận  khoản tiền vay 
như nguyên đơn yêu cầu, nhưng do việc làm àn thấ t 
bại chưa có điều kiện trả  nỢ, thì trong vụ án  này, Tòa 
án và các đương sự sẽ không phải chứng minh có quan 
hệ vay tài sản hay không (có khoản nỢ hay không), mà 
chỉ cần tập trung chứng minh điều kiện trả  nỢ và thồi 
điểm thực hiện nghĩa vụ đúng quy định của pháp luật 

và phù hỢp vói điều kiện thực tê của bị đơn. Nhưng 

nếu bị đơn không thừa nhận mình vay nỢ mà do 

nguyên đơn lợi dụng chữ ký của bị đơn để sử dụng vào 

việc đòi nợ thì trong trường hỢp này, vấn đề chứng 
minh lại là có việc vay nợ hay không, rồi sau đó mới là 

những vấn đề khác như vấn đề lãi suất, thòi hạn 

thanh toán, phương thức thanh toán...

Nghiên cứu vấn đề chứng minh trong vụ án có ý 

nghĩa định hình hoạt động và phạm vi hoạt động tiếp 
theo của Tòa án: cần phải tiến hành thủ tục tô tụng 

nào, làm như thê nào. Qua nghiên cứu, nếu thấy chứng 

cứ đương sự cung cấp đả đầy đủ, Tòa án đã có thế tiến

Binh luận khoa học một số  vấn để
của pháp luật tố tụng dân sự  và thực tiễn áp dụng
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Chương lli. Bính luận vả phàn tich một sô điểm mói
trong tô tụng dàn sự

hành giái quyết vụ án theo quy định của pháp luật.

Điểu 179 Bộ luật tô'tụng dân sự quy định thòi hạn 
chuẩn bi xét xử.

1. Thời hạn chuẩn bị xét xử các loại vụ án 
đưỢc quy định như sau:

a) Đủì với các vụ án quy định tại Điều 25 
và Điều 27 của Bộ luật náv, thời hạn là bón 
tháng, kè từ  ngày thụ  /v vụ án;

b) Đối L'ới các vụ án quy định tại Điều 29 
và Điều 31 của Bộ luật náy, thời hạn là hai 
tháng, kê từ ngày thụ /v' vụ án.

Đối với vụ án cỏ tinh chát phửc tạp hoặc 
do trở ngại khách quan thì Chánh án Tòa án 
có thé quyết định gia hạn thời hạn chuăn bị 
xét xử, nhưng không quá hai tháng đôì với 
vụ án thuộc trường hợp quy định tại điếm a 
và một tháng đôi với vụ án thuộc trường hợp 
quy định tại điểm h khoản 1 Điểu này.

2. Trong thiỉi hạn chuản bị xét xử quy định 
tại khoản ĩ Điếu náy, tùy từng trường hỢp, 
Tòa án ra một trong các quyết định sau đáy:

a) Công nhận sự thòa thuận của các 
đương sự;
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b) Tạm đỉnh chỉ giải quyết vụ án;

c) Đình chì giải quyết vụ án;

d) Đưa vụ án ra xét xử.

3. Trong thời hạn một tháng, kể từ ngày 
có quyết định đưa vụ án ra xét xử, Tòa án
phải mở phiên tòa; trong trường hợp có lý do
chính đáng thì thời hạn này là hai tháng.

Nếu qua nghiên cứu hồ sơ vụ án, xét thây chứng cứ 

trong hồ sơ chưa đầy đủ cơ sở giải quyết thì Thẩm phán 

yêu cầu đưdng sự giao nộp bổ sung chứng cứ theo 

khoản 1 Điều 85 Bộ luật tô" tụng dân sự. Nghị quyết số 

04/2005/NQ-HĐTP ngày 17/9/2005 của Hội đồng Thẩm  

phán Tòa án nhân dân tổì cao hướng dẫn thi hành một 

số quy định của Bộ luật tố tụng dán sự về "'chửng minh
và chửng cứ' (sau đây gọi tắt là Nghị quyết sô

04/2005/NQ-HĐTP), cũng chỉ rõ: Trong quá trình giải 

quyết vụ việc dân sự, nếu thấy chứng cứ mà đương sự 

giao nộp chưa đầy 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 Bộ luật tô tụng dân sự. Khi yêu cẩu 

đưdng sự giao nộp bổ sung chứng cứ, Tòa án phải nêu

Bình luận khoa học một số  vấn dề
của pháp luật tố tụng dân sự  và thực tiễn áp dụng
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Chương III. Binh luận và phàn tích một sô điểm mới
trong tô' tụng dân sự

cụ thế chứng cứ cần giao nộp bô sung. Nghị quyết cũng 

đưa ra hai ví dụ đê các Tòa án tham khảo:

Vi dụ ỉ: 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 hàn sao giấy khai sinh) của con 
chưa thành niên, thi 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 cáp dưỡng nuôi con.

Vi dụ 2: Trong vụ án tranh chấp về hợp 
đồng vận chuyên hàng hóa theo đơn kiện thì 
ngoài hỢp đồng còn có phụ lục hỢp đồng, 
nhưng nguyên đ(fn mới nộp cho Tòa án bản 
hợp đổng, thi Thâm phán yêu cầu nguyên 
đ(fn bổ sung bản phụ lục hợp đồng đó, để có 
cơ sở giải quyết tranh chấp.

Mặc dù Bộ luật và Nghị quyết sô' 04/2005/NQ- 

H Đ TP  không quy định rỗ về hình thức mà Tòa án yêu 

cầu đương sự giao nộp bổ sung chứng cứ, nhưng tốt 

nhất, trong trường hỢp này, Tòa án cần thiết phải làm
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văn bản trong đó xác định rõ: Tòa án ra thông báo (về 
yêu cầu giao nộp bổ sung chứng cứ); căn cứ của thòng 
báo; tên, địa chỉ, tư cách tham gia tô" tụng  của ngưòi 
cần yêu cầu thông báo, nghĩa vụ giao nộp chứng cử bổ 
sung (nêu loại chứng cứ cụ thể).

Văn bản này không những được gửi cho ngưòi cần 

phải thông báo mà còn được lưu trong hồ sơ vụ án như 

tất cả các loại giấy tò khác. Ý  nghĩa của văn bản thông 

báo này là xác nhận thủ tục tô" tụng theo khoản 1 Điều 
85 đâ được Tòa án thực hiện. Mặt khác, quy định này 

còn là một thủ tục, trong đó, đương sự phải là người tích 

cực và chủ động trong việc chứng minh cho quyền và lợi 

ích hỢp pháp cụ thể của mình, Tòa án thực sự trổ thành 

một cơ quan xét xử, không tự mình thu thập và điều tra 

vụ án mà chỉ trên cơ sở những chứng cứ do đương sự 

cung cấp, căn cứ vào quy định của pháp luật, đưa ra các 

quyết định cuối cùng vê việc giải quyết vụ án.

Bỉnh luận khoa học một sô' vấn đề
của pháp luật tô' tụng dân sự vả thực tiễn áp dụng

Đương sự không thể tự minh 
thu thập được chứng cứ và có 
yêu cầu

Đây là điểu kiện quan trọng tiếp theo mà chỉ 
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Chương III. Bình luận và phản tích một sô' điểm mói
trong tô tụng dân sự

t r o n g  t r ư ờ n g  h Ợ p  h ộ i  t ụ  d ủ  với  đ i ề u  k i ệ n  t h ứ  n h ấ t  ( y ê u  

cầu đương sự giao nộp bò sung chứng cứ), Tòa án mới 

có  đ ủ  cơ  s ở  p h á p  lý  đ ê  t i ế n  h à n h  t h u  t h ậ p  c h ứ n g  c ứ .

Quá trình này diễn ra như sau: sau khi nhận đưỢc 

thông báo của Tòa án về việc giao nộp bô sung chứng 

cứ, đương sự có đê nghị với Tòa án tiến hành một hoặc 

một sô biện pháp thu thập chứng cứ vỏi lý do đương 

sự không thể tự mình thu thập được chứng cứ.

Nghị quyết sô'04/2005/NQ-HĐTP quy định rõ: yêu 

cầu của đương sự phãi được thê hiện bằng văn bản. 

Trong đó đương sự phải trình bày rõ: lý do vê việc 

không thê tự mình thu thập được loại chứng cứ để 

giao nộp bổ sung theo yéu cầu của Tòa án và đê nghị 

Tòa án áp dụng biện pháp thu thập chứng cứ đưỢc 

quy định tại khoản 2 Điều 85 Bộ luật tố tụng dân sự. 

Lý do về việc không thê tự minh thu thập được loại 
chứng cứ đ ể  giao nộp bổ sung theo yêu cầu của Tòa án: 
đương sự nhất thiết phải chứng minh được việc mình 
đã tiến hành thu thập loại chứng cử nià Tòa án yêu cầu, 

nhưng không thể có được, vi dụ, trong một vụ tranh 

chấp về nhà ở, đưrtng sự đã ypu rầii Sở Nhà đất - Địa 

chính cung câ'p tài liệu xác định quyền sở hữu nhà ở, 

tình trạng chuyển dịch và hiện trạng s ở  hữu nhưng

95



không đưỢc cơ quan chức năng chấp nhận. Theo Điểu 
7 Bộ luật tô tụng dân sự thì đây là trách nhiệm cung 

cấp chứng cứ của cá nhân, cơ quan, tô chức có thám 

quyền. Khi biết chứng cứ đang do cá nhân, cơ quan, tô 

chức lưu giủ. quản lý, thì căn cứ vào quy dịnh tại Điểu 

nàv, đương sự có quyền yêu cầu cá nhán. cơ quan, tố 

chức cung cấp chứng cử. Theo quy định của Nghị 

quyết sô'04/2005/NQ-HĐTP, nếu cá nhân, cơ quan, tỏ 

chức không cung cấp được chứng cứ cho đương sự thì 

phải có thông báo bàng văn bản có ghi rò lý do của 

việc không cung cấp được chứng cứ cho đương sự biết 
để họ có căn cứ chứng minh vỏi Tòa án là họ đã thu 

thập chứng cứ nhưng không có kết quã và yêu cầu 

Tòa án thu thập chứng cử. Trong trường hỢp này, vàn 

bản trả lòi của cá nhân, cơ quan, tổ chức phải được 

đưđng sự gửi kèm văn bản yêu cầu Tòa án thu thập 

chứng cử.

Trong đé nghị Tòa án áp dụng biện pháp thu thập 
chứng cử: đương sự phải chỉ rỏ cụ thê tên của một 

biện pháp hoặc một sô biện pháp mà đương sự yêu 

cầu Tòa án tiến hành, vi dụ, biện pháp "Trưng cầu 
giám  đ ịn h ” hoặc "yêu cầu cá nhãn, cơ quan, tổ  chức 
cung cấp tài liệu đọc được, nghe được, nhìn được hoặc

Bình luận khoa học một số vấn dề
của pháp luật tố tụng dân sự và thực tiễn áp dụng
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Chương III. Bỉnh luận và phản tich một số điểm mới
trong tò tụng dân sự

hiện vật khác liên quan đến việc giái quyết cụ việc dán 
sự"... Đây là cơ sở pháp lý cho nhừiig biện pháp thu 

thập chứng cứ mà Tòa án tiến hành. Xói cách khác, 

nòu những biện pháp thu thập chứng cứ do Tòa án 

tiên hành thể hiện trong hồ sơ vụ án khỏiìg phù hỢp 
với yêu cầu của dương sự vê biệiì pháp thu thập mà 

Tòa án cần áp cỉụng, thì biện pháp rhu thập rhứng cứ 

cùa Tòa án là không hỢp pháp.

Văn bán ghi các nội dung yêu cầu của đưrtng sự có 

thê líi một vãn hàn riênịí (một dơn yêu cầii rủn đương 

sự), có tlìể đií(Ịc ghi tronp bán khai, có thế ghi trong 

biên bán lây lời khai, biên bán đỏi chíVt. TrườníỊ hỢp 

nếu dưcíng sự trực tiếp ctến Tòa án yêu Cíầu thì Tòa án 

phái lặp biên bán ghi rõ yêu cau cúa dươiig sự. Riêng 

đôi với yêu cầu Tòa án tiến hàỉih thu thập chửng cứ 

bầnỉĩ biện pháp yéu cầu cá nhân, cơ quan, tò chức 

cutiỊĩ c.ãp chứng cử thì nhất thiêt đương sự phai làm 

dơn yôu cáu.

Khi dương sự yèu cầu Tòa án tién hành thu thập 

chứng cứ. Tòa án cẩn phái giái thích cho dưđng sự biết 

về nglììa vụ nộji tiền tạm únịi; rhi phí tương ứng như 

chi phí íiiám định, tạm ửiìp chi phí định RÌá... Tòa án 

chi tiến hanh thu thập chứng oứ khi clươnp sự đã nộp
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tiên tạm ứng chi phí tương ứng, nêu thuộc trường hợp 

họ phải nộp tiền tạm ửng chi phí tương ứng. Tòa án 

chỉ tiến hành biện pháp thu thập chứng cứ mà đương 

sự có yêu cầu, trừ trưồng hợp mà pháp luật có quỵ 

định khác và phải hội tụ đủ những điều kiện trên.

Đây là những quy định mỏi trong thủ tục tô tụng 

mà các Tòa án và những ngưòi tham gia tô tụng, nhất 

là các đưđng sự phải cập nhật. Đây củng là những 

thông tin hết sức quan trọng mà giối luật sư cần quan 

tâm. Với tư cách là người bảo vệ hoặc ngưòi đại diện 

của đương sự trong tô" tụng, luật sư phải giúp đở vé 

mặt pháp lý cho các đưđng sự thực hiện đầy đủ những 

quyền và nghĩa vụ tô' tụng của đương sự, làm cơ sở cho 

việc giải quyết quyển lợi của đương sự.

Binh luận khoa học một sô vấn đề
của pháp luật tố tụng dân sự  và thực tiễn áp dụng

I I

Rẳ 'qw ềtị ỢỊnh Jhụ Uiập

Khi tiến hành thu thập chứng cứ theo các biện 

pháp được quy định tại điểm b, c, d, đ  và e khoản 2 
Điều 85 Bộ luật tố tụng dân sự, Tòa án phải ra quyết 

định. Chỉ riêng việc thực hiện biện pháp lấy lòi khai 

của đương sự, ngưòi làm chứng, dù cũng theo quy

98



Chương III. Bỉnh luận vá phản tích một số điểm mòi
trong tô tụng dãn sự

định chung, nghĩa là phải có yêu cầu của đương sự vê 

áp dụng biện pháp này, nhưng Tòa án không cần phải 

ra quyết định trước khi tiến hành việc lấy lòi khai của 

đương sự, người làm chứng. Những trường hỢp khác, 

quyết định của Tòa án vê việc áp dụng biện pháp đó 

là cơ sở pháp lý cho hoạt động thu thập chứng cứ của 

Tòa án. Đáy cũng là một quy định mới quan trọng của 

thủ tục tò” tụng.

Trưng cắu giảm định

Theo sự thỏa thuận của các bên đương sự hoặc 

theo yêu cầu của một hoặc của các bên đương sự được 

thể hiện băng vản bản, Thẩm phán căn cứ vào Điều 
90 Bộ luật tô" tụng  dân sự, Pháp lệnh giám định tư 
pháp. Nghị định sô 67/200Õ/NĐ-CP ngày 19/5/200Õ 

của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một sô quy 

định của Pháp lệnh giám định tư pháp để ra quyết 
định trưng cầu giám định. Quyết định trưng cầu giám 

định phải có các nội dung chính sau;

- Ngày, tháng, năm ra quyết định và tên Tòa án ra 

quyết định;

- Tên, địa chỉ của tổ c h ứ c  g i á m  định nếu Tòa án
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trưng cầu tổ chức giám định hoặc họ, tên, địa chỉ của 

ngưòi giám định viên được trưng cầu giám định nếu 

Tòa án trưng cầu ngưòi đó tiến hành giám định;

- Nguồn gốc và đặc điểm của đốì tượng giám định;

- Tên các tài liệu có liên quan hoặc mẫu so sánh 

gửi kèm theo;

- Những vấn đề cần giám định;

- Các yêu cầu cụ thể cần có kết luận giám định;

- Thòi hạn trả kết luận giám định.

Quyết định trưng cầu giám định phải được gửi 

cho các đương sự, tổ chức giám định tư pháp, giám 

đinh viên.

Bỉnh luận khoa học một sô' vấn để
của pháp iuật tố tụng dân sự và thực tiễn áp dụng

Định giá tài sản

Theo yêu cầu của đương sự, Thẩm phán ra quyết 

định định giá tài sản. Trước khi ra quyết định, Thẩm  

phán 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 bao nhiêu thành viên và trong 

trường hỢp cụ thể cần cử đại diện của cơ quan nào làm
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Chường III. Binh luận và phàn tích một số  điểm mớí
trong tố tụng dãn sự

Chủ tịch Hội đồng định giá. Trên cơ sở đó, Thẩm phán 

có công văn gửi các cđ quan chuyên môn đề nghị cử 

cán bộ làm Chủ tịch và ủy viên Hội đồng định giá. 

Công vản cần nêu rõ tài sản cần định giá, yêu cầu cụ 

thể đôi với Chủ tịch, ủv viên Hội đồng định giá và thời 

hạn cơ quan chuyên môn có công văn trả lòi cho Tòa 

án biết việc cử ngưòi tham gia Hội đồng định giả.

Sau khi nhận được công văn trả lời của cơ quan 

chuyên môn vê' 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 thế mà Tòa 

án nêu trong vụ án hay không, có ai trong số họ là 

ngưòi thân  thích vói đưđng sự trong vụ án đó hay 
không. Nếu có người chưa đáp ứng được yêu cầu cụ 

thể hay là người thán thích với đương sự trong vụ án 

thì đê nghị cd quan chuyên môn đã cử người đó cử 

ngưòi khác thay thế.

Sau khi đã có đủ thông tin, Thẩm phán ra quyết 
đ ị n h  đ ị n h  giá. Quyết định định giá có các nội dung 
chinh sau:

- Ngày, tháng, năm ra quyết định và tên của Tòa 

án ra quyết định;

• Tài sản cần định giá;
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- Họ, tên, cơ quan công tác của Chủ tịch và các 

thành viên Hội đồng định giá;

• Nhiệm vụ của Hội đồng định giá;

- Thòi gian, địa điểm tiến hành định giá.

Để việc định giá tiến hành đúng thòi 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 xép 

lịch công tác và tham gia định giá. Trong trường hỢp 

việc định giá không được tiến hành đúng thời ^ a n  ghi 
trong Quyết đ ị n h  định giá, thì Tòa án phải thông báo 

thòi gian tiến hành định giá cho các thành viên Hội 

đồng định giá và những người có liên quan biết.

Tòa án có thể cử một Thư ký Tòa án đế giúp việc 

cho Hội đồng định giá, ghi biên bản về việc tiến hành 

định giá.

Trong trưòng hỢp có ngưòi cản trở việc tiến 

hành định giá, thì việc xử lý được thực hiện theo 

quy định chung.

Binh luận khoa học một số vấn để
của pháp luật tố tụng dân sự và thực tiễn áp dụng

Xem xét thẩm định tại chỗ

Khi đương sự có yêu cầu xem xét, thám định tại
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Chương III. Bính luận và phản tích một số điòm mới
trong tô tụng dãn sự

chỗ và xét thấy có căn cứ. Thẩm phán ra quyết định 

tiên hành xem xét, thẩm định tại chỗ.

Quyết định xem xét, thẩm định tại chỗ phải có các 
nội dung chính sau đáy:

- Ngày, tháng, năm ra quyết định và tên Tòa án ra 

quyết định;

- Đối tượng và những vấn đê cần xem xét. thẩm 

định tại chỗ;

- Thòi gian, địa điểm tiến hành việc xem xét, thẩm 

định tại chỗ.

Quyết định xem xét. thẩm định tại chỗ phải được 

gửi cho Uỷ ban nhân dán cấp xã hoặc cơ quan, tổ chức 

nơi có đốì tưỢng cần xem xét, thẩm định kèm theo văn 
bản đê nghị Uỷ ban nhán dán hoặc cơ quan, tổ chức 

cử đại diện tham gia việc xem xét, thẩm định tại chỗ. 

Vào ngày, giò đà định trong quyết định xem xét, thẩm 

định tại chỗ, nếu chưa có đại diện của Uỷ ban nhân 

dân hoặc cơ quan, tô chức thì Thẩm phán phải liên hệ 

để họ có mặt. Trong trường hợp vắng mặt đại diện của 

Uỷ ban nhân dân hoậc cơ quan, tô chức, thì thẩm 

phán hoãn việc xem xét, thẩm dinh tại chồ.

Quyết định xem xét, thấm định tại chỗ phải được
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giao hoặc gửi cho đương sự để họ biết và chứng kiến 

việc xem xét, thẩm định tại chỗ. Tuy nhiên, nêu có 

đương sự vắng mặt thì việc xem xét, thẩm định tại 

chỗ vẫn được tiên hành theo thủ tục chung.

Nếu có người cản trở Tòa án tiến hành xem xét, 

thẩm định tại chỗ thì Thẩm phán yèu cầu đại diện 

ưỷ ban nhân dân hoặc cđ quan, tô chức có biện pháp 

c a n  t h i ệ p ,  h ỗ  t r Ợ  k ị p  t h ò i  đ ể  t h ự c  h i ệ n  v i ệ c  x e m  x é t ,  

thẩm định tại chỗ. Trong trường hợp cần thiêt. Thẩm  

p h á n  y ê u  c ầ u  l ự c  l ư ợ n g  c ả n h  s á t  b ả o  v ệ  v à  h ỗ  t rỢ  t ư  

pháp thuộc Còng an nhản dân có thẩm quyền để có 

c á c  b i ệ n  p h á p  c a n  t h i ệ p ,  h ỗ  t r Ợ  t h e o  q u y  đ ị n h  t ạ i  

Thông tư số 15/2003/TT-BCA (V I9) ngày 10/9/2003 

của Bộ Công an hướng dẫn hoạt động hỗ t r Ợ  tư pháp 

c ủ a  l ự c  l ư ợ n g  c ả n h  s á t  b ả o  v ệ  v à  h ỗ  t rỢ  tư p h á p  t h u ộ c  

Công an nhân dân. Thẩm phán phải lộp biên bản vê 

việc đương sự cản trở việc xem xét. thẩm định tại chỗ 

v à  l ư u  v à o  h ồ  s ơ  v ụ  á n .

Thẩm  phán tự mình hoặc đế Thư ký Tòa án ghi 

biên bản xem xét, thấm định tại chỗ, Biên bản phải 

ghi đúng quy định tại khoản 2 Diéu 89 Bộ luật tỏ' tụng 
dân sư.

Binh iuận khoa học một số  vấn để
•  •  •

của pháp luật tố tụng dân sự và thực tiễn áp dụng
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Chương III. Bính luận và phản tích một số  điểm mới
trong tỏ tụng dân sự

Yêu cẩu cà nhàn, cơ quan, ị 
tô’ chức cung cấp chứng cử

C h i  t r o n g  t r ư ò i i Ị í  hỢ p  đ ư ơ n g  s ự  đ ã  á p  d ụ n g  b i ệ n  

pháp cần thiết để thu thập chứiiịĩ cứ (đã sử dụng mọi 
cách thức và khà nâng cho phép để yêu cầu cá nhân, 
cơ quan, tô chức đang quán lý. lưu giữ chứng cứ cung 
câp cho mình chứng cứ mà vẫn không được cá nhán, 
cơ quan, tô chửc cung c«â'p). và có đơn yêu cầu, thì Tòa 
án mới tiến hành  thu thập chửng cứ bằng biện pháp 
yôu c«nu cá nhân, cơ quan, ló chức cung câ*p chứng cử.

Theo quy định tại Nghị quyêt sô 04/200Õ/HĐTP, 

đơn yêu cầu Tòa án tiến hành thu thập  chứng cứ do 
cá nhãn, cơ quan, tố’ chức quán lý, lưu giữ phai có các 

nội dung chính sau  dây:

■ Ngày, tháng, năm viết dơn;

- Tên Tòa án nià dương sự yêu cầu tiên hành thu 

thập chứng cử:

■ Tên. địa chì c ù a  nsuời có yêu cầu Tòa án thu 

thập chứng cứ;

- Vấn để cụ thẻ cáu chưng minh;
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- Chứng cứ cụ thể cần thu thập;

- Lý do vì sao tự mình không thu thập được chứng 
cứ đó;

- 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.

Xét thấy đớn yêu cầu Tòa án tiến hành thu thập 
chứng cứ của đương sự là có căn cứ, thì Thẩm phán ra 
q u v ế t đ ịn h  y ê u  c ầ u  c u n g  cấp  c h ứ n g  cứ. Quyết định 
yêu cầu cung cấp chứng cứ phải có các nội dung chính 
sau đáy:

• Ngày, tháng, năm ra quyết định và tên Tòa án ra 
quyết định;

- Tên, địa chỉ của ngưòi yêu cầu cá nhân, cd quan, 
tổ chức cung câ'p chứng cứ;

- Lý do của việc yêu cầu cá nhản, cơ quan, tổ chức 
cung cấp chứng cử;

- Tên, địa chỉ của cá nhân, cơ quan, tổ chức có 
nghĩa vụ cung cấp chứng cứ;

- Chửng cú cụ thể cần đưỢc cung cấp cho Tòa án;

- Thòi hạn thực hiện việc cung cấp chứng cứ.

Binh luận khoa học một số  vấn đổ
của phảp luật tố tụng dần sự và thực tiễn áp dụng
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Chưdng III. Binh luận và phản tích một số  điểm mdí
trong tô* tụng dàn sự

Thư ký Tòa án hoặc cán bộ Tòa án được Chánh án 
phán công có thể trực tiếp yêu cầu cá nhản, cơ quan, 
tổ chức đang quản lý. lưu giử cung cấp cho mình 
chứng cứ. Người trực tiếp vêu cầu phải có giấy giói 
thiệu của Tòa án và quyết định yêu cầu cung cấp 
chứng cử. Nếu cá nhân, cơ quan, tổ chức đang quản 
lý, lưu giữ chứng cứ có yêu cầu thì ngưòi trực tiếp yêu 
cầu cung câ"p chứng cứ phải xuâ't trình Giấy chứng 
minh Thẩm phán hoặc Thẻ công chức hoặc một giâV 
tò tùy thân khác.

Trường hợp cá nhân, cơ quan, tổ chức đ a n g  quản 
lý. lưu giữ chửng cứ thực hiện được việc giao nộp ngay 
chửng cứ, thì lập biên bản về việc giao nhận chứng cứ 
theo quy định chung, trừ việc đóng dấu của Tòa án sẽ 
đưỢc thự c h iệ n  s a u . Nếu cơ q u a n , tổ  chức g ia o  nộp  

chứng cứ có dâu thì để nghị đại diện có thẩm quyền 
của cơ quan, tô 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 chôl.

Trường hđp cá nhân, cơ quan, tô chức đang quản 
lý, lưu giữ chứng cứ chưa thực hiện được việc giao nộp 
chứng cứ ngay, thì lập biên ban vê việc đó và yêu cầu
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Bỉnh luận khoa học một số  vấn dể
của pháp luật tế tụng dân sự vả thực tiễn áp dụng

họ cung cấp chứng cứ đầy đủ, kịp thòi theo yéu cầu 
của Tòa án trong thòi hạn được ghi trong quyết định 
(trong thòi hạn mười lăm ngày, kể từ ngày nhận đưỢc 
quyết định).

Trưòng hớp Tòa án không trực tiếp yêu cầu cá 
nhản, cơ quan, tổ chức đang quản lý, lưu giữ cung cấp 
cho mình chứng cử, 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.

Trúùng hợp Tòa án tựrnình 
thu thập ẹhúng cứ
- —  - ' ' * - - - - -----------

Tự mình thu thập chúng cú không phải ỉà một quy 
dịnh mới của thủ tục tố tụng. Trước khi có Bộ luật tố 
tụng dân sự, Tòa án còn có trách nhiệm điểu tra vụ án 
dân sự, vì vậy sau khi thụ lý, Tòa án chủ động tiến 
hành thu thập chúng cú.

Bộ luật tố tụng dân sự cũng quy định một số' 
trường hợp Tòa án có quyền tự mình thu thập chứng 
cử. Điểm khác của việc Tòa án tự mình thu thập 
chúng cứ theo quy định của Bộ luật tố tụng dân sự so
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Chương III. Binh luận và phân tích một số điểm mới
trong tô tụng dân sự

với trước khi có Bộ luật là ỏ chỗ Tòa án chi có thê tự 
m ì n h  t i ế n  h à n h  m ộ t  h o ặ c  m ộ t  s ô  b i ệ n  p h á p  t h u  t h ậ p  

chứng cứ nhát định dược quy định trong luật, gồm 
biện pháp lây lòi khai của ngúòi làm chứng, đôi chất 
khi xét thây có sự mâu thuẫn, dịnh giá tài sãn trong 
trưòng hợp các bên thỏa thuận mức giá thấp nhằm 
mục đích trốn thuế.

Khoản 1 Điéu 87 Bộ luật tỏ’ tụng dân sự quy định;

"Theo \èu cầu cùa diừtng sự hoặc khi xét 
thấy cấn thiết, Thám phán tiến hành láy Uỉi 
khai của nịỉướị làm chứng tại trụ sà Tòa án 
hoặc ngoái trụ sớ Tòa án".

Khoản 1 Điều 88 Bộ luật tô tụng dán sự quy định:

"Theo \('U cầu cùa diỉítng sự hoặc khi xét 
tháy cỏ sự máu thuẫn trong lời khai của các 
đương sự, người lám chứniỊ, Tham phán tiến 
hành đổi chất ịỊÌữa các điừtng sự với nhau, 
giữa dương sự với ngưili làm chứng hoặc 
giữa những rìỊỊĩỉin làm chứng I’ới nhau".

Khoản í Điều 92 Bộ luật tố tụng dán sự quy định:
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‘Tòa án ra quyết định định giã tài sản đang 
tranh chấp trong các trường hợp sau đáy:

a) Theo yêu cầu của một hoặc các bên 
đương sự:

b) Các hên thỏa thuận theo mức giá tháp 
nhằm mục đich trốn thuế hoặc giảm mức
đóng án phc\

Xét dưới góc độ tổng thể, các quy định về việc Tòa 
án có quyển tự mình thu thập chứng cứ là mâu thuần, 
không thốhg nhà't với quy định chung về trách nhiệm 
thu thập chứng cứ của Tòa án được quy định tại Điểu 
85 Bộ luật tố tụng dân sự. Như đã phân tích, theo quy 
định về trách nhiệm thu thập chứng cứ, Tòa án chỉ 
thu thập chứng cứ khi hội tụ đủ các điều kiện, trong 
đó nhất thiết phải có văn bản của đương sự về việc 
yêu cầu Tòa án thu thập chúng cứ bằng việc tiến hành 
một hoặc một sô' biện pháp do luật định. Trong văn 
bản yêu cầu của đương sự, đương sự phải nói rõ là yêu 
cầu Tòa án áp dụng biện pháp thu thập chúng cứ nào 
và Tòa án chỉ có thể tiến hành biện pháp mà đưong sự 
yêu cầu. Điều 85 không có một quy định ngoại lệ, đại 
loại như Tòa án có thể tự mình thu thập chứng cứ.

Binh iuận khoa học một số  vấn đề
của pháp luật tố  tụng dân sự vả thực tiễn áp dụng
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nếu có những quy định khác. Đây có thể coi là một 
trong nhừng nguyên tắc chung thực hiện trách nhiệm 
thu thập chứng cứ của Tòa án. Mọi quy định khác, cụ 
thể về trách nhiệm thu thập chứng cứ của Tòa án đều 
phải phù hỢp vói nguyên tắc chung.

Bòi thế, có thể khẳng định khoản 1 Điểu 87, khoản
1 Điều 88, khoản ỉ  Điều 92 có nội dung không phù 
hỢp vói quy định tại khoản 2 Điều 85 Bộ luật tô tụng 
dân sự, thậm chí là trái với nguyên tắc thu thập 
chứng cứ của Tòa án. Những trường hỢp được nêu 
trong khoản 1 Điểu 87, khoản 1 Điều 88, khoản 1 Điều 
92, xét dưỏi góc độ lý luận và góc độ thực tiễn, cần 
thiết có thể có những trường hỢp Tòa án tự mình xác 
minh. Nhưng để có được những quy định riêng, mang 
tính cá biệt này, nhất thiết trong quy định chung về 
trách nhiệm thu thập chứng cứ, phải có một quy định 
mở mang tính ngoại lệ, làm cơ sở để có thể thiết kế 
những quy định biệt lệ. Đây thuộc về kỹ thuật làm 
luật. Vì vậy, khi sửa đổi, bổ sung Bộ luật tô' tụng dân 
sự, trong trường hợp giữ nguyên những quy định về 
việc Tòa án có thể tự mình thu thập chứng cứ, thì 
nhất thiết phải sửa bổ sung khoản 2 Điểu 85 Bộ luật 
tố tụng dán sự như sau: ''Trong trường hợp đương s ự

Chưdng III. Bình luận vả phân tích một sô điểm mói
trong tố tụng dân sự
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không thè tự  minh thu thập được chứng cử vó có yêu 
cấu hoặc tự minh xét thấy cẩn thiết, Thám phán co thê 
tiến hành một hoậc một sô'hiện pháp sau đáy đê thu 
thập chứng cứ: lấy lời khai cúa người làm chửng, đỏì 
chất, định giá tài sản".

• Ve nguvên tắc, Tòa án cliì lấy lòi khai của  người 
làm chứng khi đương sự  có yêu cầu. Tuy nhiên, khi 
xét thấy cần thiết, dù đương sự không có yêu cầu. Tòa 
án có thé tiến hành lâV lòi khai của ngưòi làm chứng. 
Được coi là cần thiết nếu việc lấy lòi khai của ngưòi 
làm chứng báo đám việc giãi quyết vụ việc dân sự 
được toàn diện, chính xác, công minh, dúng pháp luật.

Thẩm phán tiến hành lây lòi khai của ngưòi làm 
chửng tại trụ sở Tòa án hoặc ngoài trụ sở Tòa án và 
cũng được thực hiện như việc làV lòi khai của đương 
sự theo quy định chung.

- Khi đương sự có yêu cầu đôì chất. Tòa án sẽ tiến 
hành đối chất. Trường hợp xét thấy có mâu thuẫn 
giữa các lòi khai. Tòa án cũng có the tự mình quyết 
định cho đôi chất mà không cần phải có yêu cầu của 
đương sự. Việc đối chất diễn ra giữa những ngưòi có 
lòi khai máu thuẫn nhau, vi dụ, giừa dương sự vói 
nhau, giữa đương sự vỏi ngưòi làm chửng, giữa người

Binh luận khoa học một sô vấn đề
•  •  •

của pháp luật tố tụng dân sự và thực tiền áp dụng
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làm chứng với nhau. Tùy từng trường hỢp. tùy thuộc 
vào những điểm mâu thuẫn cần đòl chất, Thắm phán 
tiến hành cho đối chất về từng vấn đề một hoặc dể 
từng người trình bày vê các vấn dê cần đôi chất theo 
thủ tự.

Thẩm phán tự mình hoặc Thư ký Tòa án ghi biên 
bãn đôi chất. Biên bản phái có chữ ký của nhừng 
ngưòi tham gia đôi chất. Thẩm phán tiến hành đối 
chất, Thư ký Tòa án ghi biên bán đõi chát và đóng dâu 
của Tòa án.

- Cùng như các biện pháp khác, Tòa án chỉ định 
giá tài sán khi có yêu cầu của đương sự. Tuy nhiên, 
nếu xác định thâV có việc các đương sự thỏa thuận vê 
giá thâ'p hđn giá thực tê thì Tòa án cũng có quvển 
quyết định định giá tài sãn. Trong trường hợp nàv. 
Tòa án phải có căn cứ rõ ràng chứng minh rằng mức 
giá mà các bên đương sự thỏa thuận thâp hơn giá thị 
trường tại địa phương nơi có tài sản đang tranh chấp 
hoặc thíỉp hơn khung giá do cơ quan nhà nước có thẩm 
quyền quy định đôi vỏi tài sản cùng loại, nhằm mục 
đích trốn thuê hoặc giảm mức đóng án phí.

Quy định này chỉ áp dụng cho việc giải quyết vụ 
án ỏ cấp sơ thẩm. Trường hợp Tòa án cà"p phúc thẩm,

Chương III. Binh luận vã phản tich một sô điểm mói
trong tố tụng dân sự
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Tòa án cấp giám đốc thâm, tái thẩm hủy án sơ thẩm 
để xét xử sơ thẩm lại thì việc định giá tài sản chi 
được thực hiện khi một hoặc các bên đương sự có yêu 
cầu. Việc định giá lại tài sản được thực hiện theo thủ 
tục chung.

Nhìn chung, những điểm mới trong thủ tục thu 
thập chứng cứ đã được quy định tương đôi chi tiết trong 
Bộ luật 10” tụng dân sự và Nghị quvết sô* 04/200Õ/NQ- 
HĐTP. Nhưng trong thực tế, qua nghiên cứu cá nhân, 
râ't nhiều hồ sơ nếu không nói là phần lớn hồ sd vụ án 
dán sự được xảy dựng từ sau ngày 01/01/2005 còn chưa 
thể hiện được những điểm mới nàv. Tình hình chưa áp 
dụng, chưa cập nhật hoặc áp dụng, cập nhật chưa đầy 
đủ những quy định mới của thủ tục tố tụng vào quá 
trình giải quyết vụ án dân sự không phải chỉ là trường 
hỢp cá b iệ t của  r iê n g  v ù n g , m iề n  n ào  m à  là  t ìn h  t r ạ n g  

chung, tương đối phổ biến của nhiều Tòa án trong 
phạm vi cả nưỏc. Trước hết, các Thẩm phán, người có 
thẩm quyền đưa những quy định mới của pháp luật 
thành những điểm mởi trong việc xây dựng hồ sđ vụ án 
và giải quyết vụ án. Điều nàv đòi hỏi trưỏc hết sự nỗ 
lực của ngưòi Thẩm phán trong việc cập nhật kiến thức 
mới, thay đổi tư duy, cách làm việc truyền thống. Các

Bình luận khoa học một sô vấn đề
của pháp luật tố tụng dân sự và thực tiền áp dụng
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trong tô tụng dãn sự

lu.ật sư cũng sẽ là bộ phận quan trọng góp phần đưa 
thủ lục tô’ tụng thực sự báo vệ được quyên và lợi ích hỢp 
pháp của đương sự. Định hướng phát triển của công tác 
tư pháp, xét xử trong thòi kỳ đổi nói chắc chắn không 
được bỏ sót yếu tô” này.

II. V Ể  B I Ệ N  P H Á P  K H Ẩ N  C Ấ P  T Ạ M  TH Ờ I

1 .  Biện pháp  khẩn cấp  tạm thởi tròng tô tụng dân sự

Trong quá trình giái quyết vụ án, điíđng sự, người 
đại diện hỢp pháp của đương sự hoặc cơ quan, tổ chức 
khỏi kiện vụ án để bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp 
của người khác theo quy định của pháp luật tò” tụng 
có quyền yêu cầu Tòa án đang giải quyết vụ án áp 
dụng một hoặc nhiêu biện pháp nhàm tạm thòi giải 
quyết yêu cầu của đương sự. báo vệ chứng cứ, bảo 
toàn tình trạng hiện có. tránh gây thiệt hại không thê 
khắc phục được hoặc bảo đảm việc thi hành án.

Những biện pháp có ý nghĩa như vậy đưỢc gọi là 
biện pháp khẩn cấp tạm thời. Quyết định vế biện 
pháp khan cấp tạm thcii không phải ỉà quyết định về 
việc giái quyết vụ án mà chỉ có ý nghĩa tạm thời trước 
khi Tòa án có một quyết định chính thức và cuôi cùng
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về việc giải quyết vụ án, tuy nhiên, với mục đích là dé 
giải quyết những yêu cầu cấp bách của đương sự, bảo 
vệ chứng cứ hoặc bảo đảm cho quá trình thi hành án. 
quyết định về biện pháp khẩn câ'p tạm thòi có ý nghĩa 
hết sức quan trọng đối với thủ tục giãi quyết vụ án 
dân sự. góp phần bảo đảm tính thực tế, thiêt thực cho 
việc giải quyết vụ án. Bởi thế, quyết định vể biện 
pháp khẩn cấp tạm thòi luôn là một chế định quan 
trọng trong thủ tục tô tụng dân sự.

Biện pháp khẩn cấp tạm thòi từng được quy định 
tương đốỉ đầy đủ và chi tiết trong Pháp lệnh thủ tục 
giải quyết các vụ án dán sự. Điểu 41 Pháp lệnh thủ 
tục giải quyết các vụ án dân sự quy định áp dụng biện 
pháp khẩn cấp tạm thòi:

"Trong quá trinh giải quyết vụ án, Tòa án 
tự minh hoặc theo yêu cầu của Viện kiểm sát, 
đương sự, có thể áp dụng những biện pháp sau 
đáy để tạm thời giải quyết yêu cầu cáp bách 
của đương sự hoặc để bảo vệ hằng chứng:

ỉ. Buộc một bên phải thực hiện việc cáp 
dưỡng;

2. Giao người chưa thành niên cho cá nhăn,

Bình luận khoa học một số vấn để
của pháp luật tố tụng dân sự và thực tiễn áp dụng
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Chương III. Binh luận và phân tích một sô điếm mới
trong tố tụng dân sự

cơ quan hoặc tổ chức chỏm nom ;
3. Trà tiền liùỉng hoặc tiền công lao động;

4. Kê biên tài sản đang tranh chấp đê 
tránh việc tàu tán:

5. Cám chu\èn dịch tài sản đang tranh chấp;
6. Cho thu hoạch và bảo quản sản vật có 

liên quan đến việc tranh chấp;
7. Cấm hoặc huội' dương sự thực hiện một 

sô hành vi nhất dịnh''.

Điều 42 Pháp lệnh thủ tục giải quyết các vụ án 
dán sự quy định thủ tục áp dụng biện pháp khàn cấp 
tạm thòi:

“I. Trước khi mờphién tòa, nếu có yêu cầu 
áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời thi 
đương sự phải làm lUĩn, Viện kiêm sát phải 
cỏ vãn hàn gửi cho Tòa án. Tòa án nghe lời 
trình hàv cùa người có quyền lợi, nghĩa vụ 
liên quan đèn yêu cầu đó trước khi quyết 
định áp dụng hoặc không áp dụng biện pháp 
khẩn cáp tạm thời. Nếu cần phải áp dụng 
ngay biện pháp khẩn cấp tạm thời thì Tòa án
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có quyền ra quyết định ngay.
2. Nếu biện pháp khẩn cấp tạm thời la 

cấm chuyến dịch tài sản mà việc mua hán 
phải đáng ký với cơ quan quản lý thì quyết 
định của Tòa án phải được giao cho đương 
sự và gửi cho cơ quan quản lý hữu quan.

3. Quyết định vé biện pháp khẩn cấp tạm 
thời được thi hành ngay. Các đương sự củ 
quyển khiếu nại, Viện kiêm sát có quyèn kiên 
nghị với Chánh án của Tòa án đang giải quyết 
vụ án về quyết định này. Trong thời hạn ba 
ngày, kể từ khi nhận được khiếu nại, kiến nghị, 
Chánh án Tòa án phải xem xét và trả lời".

Có thể thấy một sô' các điếm chính trong quy định 
về biện pháp khẩn cấp tạm thòi trong Pháp lệnh thủ 
tục giải quyết các vụ án dân sự như sau:

Thứ nhất: việc áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm 
thờ i c h ỉ có th ể  đưỢc x e m  x é t s a u  k h i Tòa á n  đ ã  th ụ  lý  

vụ án;

Thứ hai: Tòa án áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm 
thòi khi: tự Tòa án thấy cần thiết; yêu cầu của đương 
sự; để nghị của Viện kiếm sát.

Bình luận khoa học một số vấn để
của pháp luật tố tụng dân sự và thực tiễn áp dụng
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Chưdng lli. Bính luận và phản tich một sô đéểm mới
trong tố tụng dàn sự

Thứ ba: quyết định biện pháp khẩn câ*p tạm thòi 
được thi hành ngay mà không bị kháng cáo. kháng 
nghị phúc thẩm. Quyết định biện pháp khẩn cấp tạm 
thời có thể bị khiếu nại hoặc bị kiến nghị.

2. Những điểm  mới v ề  biện p h áp  khẩn cấ p  tạm thời

Bộ luật tô”tụng dân sự năm 2004 tiếp tục quy định 
vê các biện pháp khẩn cấp tạm thời tại Chương VIII. 
Từ hai điểu trong Pháp lệnh thủ tục giải quyết các vụ 
án  d á n  sự. các b iệ n  p h á p  k h ẩ n  cấp  tạ m  th ờ i đ ã  được 
quy định thành hai mươi tám điều trong Bộ luật tô 
tụng dân sự ịtừ Điếu 99 đến Điéu 126) của Bộ luật. 
Tuy nhiên, điểm mới về biện pháp khẩn cấp tạm thòi 
trong Bộ luật không nằm ỏ số điều luật nhiều hơn mà 
ở các điểm sau đây:

Thài điổn áp dụng biện 
pháp khẩn cặp tạm thài

Theo Pháp lệnh thủ tục giải quyết các vụ án dân 
sự, biện pháp khẩn cấp tạm thòi chỉ được xem xét áp 
dụng sau khi Tòa án đã thụ lý vụ án thì theo quy định 
của Bộ luật tó tụng dán sự. biện pháp khẩn cấp tạm
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Bình luận khoa học một số  vấn đề
của pháp luật tố tụng dân sự và thực tiễn áp dụng

thòi còn có thể được xem xét áp dụng trước khi Tòa án 
thụ lý vụ án.

Khoản 2 Điều 99 Bộ luật tô' tụng dân sự quy định 
như sau:

"Trong trường hỢp do tinh thè khẩn cáp, 
cần phải bào vệ ngay bằng chứng, ngăn chặn 
hậu quà nghiêm trọng có thể xảy ra thi cá 
nhàn, cơ quan, tổ chức có quyển nộp đơn yêu 
cầu Tòa án có thẩm quyền ra quyêt định áp 
dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời quy định 
tại Điều 102 cùa Bộ luật này đổng thời với 
việc nộp đơn khởi kiện cho Tòa án đó".

Đây là một điểm mới rất quan trọng. Nếu Tòa án 
chỉ xem xét áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thòi sau 
khi Tòa án đã thụ lý vụ án thì có thế một tình thế 
khan câp nào đó đả không được xem xét dẫn đến việc 
giải quyết vụ án trở nên không còn ý nghĩa. Vỉ' dụ, 
trong một vụ kiện tranh chấp hỢp đồng, nếu Tòa án 
không xem xét áp dụng ngay biện pháp khẩn cấp. như 
cấm bên kia chuyển dịch, tẩu tán tài sản thì việc xét 
xử vì vậy sẽ trỏ nên không còn ý nghĩa thực tế. Bán 
án, quyết định của Tòa án dù có hiệu lực cũng không
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Chương III. Bính iuận vả phân tích một sô điểm mới
trong tô tụng dân sự

thê  thi hành dược vì tiỊỉười pliai thi hành án đã tẩu 
tán  hết tìú sán nôn không còn dic'11 kiện thi hành án. 
Khi cơ qu iin  nhà nước có tháin quyền cua Việt Nam 
tiên hànli xây dựỉig dự tháo Bộ luật tô tụng dân sự. 
một troiifỊ nhừng vấn đỏ cún Bộ luật đưỢc các chuyên 
RÌa quan tám và đóng Ễĩóp lìhiểu. đó chính là cần phái 
quy định Tòa íín có quycn xem xét, quyết dịnh áp 
tỉụng biện pháp khan cấ|) tạni thòi cùng với việc thụ 
lý vụ án.

Xhuiìịí không bãt ký trường hỢp nào. người 
có quyền yêu cầu áp dụnịí biện pháp khán cấp tạm 
thòi củng có quyền clc nghị Tòa án áp dụng biện pháp 
khẩn cấp tạm thòi trước khi thụ lý vụ án. Theo khoản
2  Điều 99 Bộ lucật tố tụng dân sự. thì cá nhân, cơ 
<-|uan. tó chức có quyên nộp đơn yêu cầu Tòa án áp 
dụng biộn pháp khan cấp tạm thòi khi người đó phài 
chứng miíih được "do tinh thù khán cấp, cần phải bảo 
ưệ ngav hăng chững, tìỊịãn chặn hậu quả nghiêm 
trọng  có tlìê xãv ra".

Vé điéii kiện vêiỉ cơu áp dụng biện pháp khán cấp 
ỉạm  thời trước khỉ thụ /v vụ án, Nghị quyết sô 
02/200Õ/NQ-HĐTP ngày 27/ ỉ/200õcủa Hội đồng Thấm 
phán Tòa án nhán dán tôi rao hướng dẫn thi hành
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một sô quy định tại Chương III “Các biện pháp khẩn 
cấp tạm thời" của Bộ luật tô' tụng dân sự (sau đây gọi 
tắt là Nghị quyết sô' 02/2005/NQ-HĐTP) có hướng 
dẫn; chỉ khi có đầy đủ các điều kiện sau đây. đồng thòi 
với việc nộp đơn khỏi kiện (đơn khỏi kiện phải làm 
theo đúng quy định tại Điều 164 Bộ luật tô" tụng dân 
sự), thì cá nhân, cơ quan, tô chức mỏi có quyền yêu 
cầu Tòa án có thẩm quyển ra quyết định áp dụng biện 
pháp khẩn cấp tạm thời:

- Do tình thế khẩn cấp, tức là cần phải giải quyết 
n g a y , k h ô n g  c h ậ m  trễ :

- Cần phải bảo vệ ngay bằng chứng trong trường 
hỢp n g u ồ n  chứ ng  cứ đ a n g  b ị t iê u  h ủ y , có n g u y  cơ b ị 

t iê u  h ủ y  hoặc s a u  n à y  k h ó  có th ể  th u  th ậ p  được;

- Ngăn chặn hậu quả nghiêm trọng có thể xảy ra 
(có thể là hậu quả về vật chất hoặc phi vật chất).

Nếu 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 giải quyết của mình, nhưng cần phải sủa 
đổi, bổ sung một sô nội dung khác, thì Tòa án thụ lý 
giải quyết đơn yêu cầu áp dụng biện pháp khẩn cấp 
tạm thòi ngay theo quy định.

Bình luận khoa học một số  vấn dề
của pháp luật tố tụng dân sự và ỉhực tiễn áp dụng
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Chương III. Bình luận và phản tích một số  điểm mới
trong tô tụng dãn sự

Để có thế xem xét. thụ lý giải quyết đơn yêu cầu 
áp dụng biện pháp khẩn câ’p tạm thòi trước khi thụ lý 
vụ án. Chánh án chỉ định ngay một Thẩm phán thụ 
lý đơn yêu cầu Tòa án áp dụng biện pháp khẩn cấp 
tạm thòi. Đây cũng là một quy định mối trong thủ tục 
tô' tụng. Thông thường, chỉ sau khi thụ lý vụ án theo 
quy định của pháp luật tố tụng. Chánh án Tòa án mói 
ra quyết định phân công Thẩm phán phụ trách việc 
giải quyết vụ án.

Khoản 1 Điều 172 Bộ luật tô tụng dân sự quy định 
J)hân công Thấm p h á n  giải quyế t  vụ án:

"Trong thời hạn ba ngày làm việc kê từ 
ngáy thụ lý oụ án, Chánh án Tòa án phân 
công một Thẩm phán giải quyết vụ án'’.

Nếu nhận được đơn ngoài giò làm việc, kể cả ngày 
nghỉ, thì người tiếp nhận đơn phái báo cáo ngay với 
Chánh án Tòa án. Chánh án Tòa án chỉ định ngay 
một Thẩm phán thụ lý giải quyết đơn. Trong thời hạn 
bôh mươi tám giờ, kể từ thời điểm nhận được đơn yêu 
cầu áp dụng biện pháp khẩn câ'p tạm thòi, Thẩm 
phán phải xem xét đơn khỏi kiộn và chứng cứ kèm
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theo để xác định đơn khỏi kiện có thuộc thẩm quyển 
thụ lý giải quyết của Tòa án mà họ yêu cầu áp dụng 
biện pháp khẩn cà'p tạm thời hay không? Nếu khòng 
thuộc thẩm quyền thì trả lại đơn khới kiện, đơn yêu 
cẩu áp dụng biện pháp khẩn câp tạm thòi và các 
chửng cứ kèm theo cho họ. Nếu thuộc thẩm quyển thì 
tiếp tục xem xét giải quyết đơn yêu cẩu áp dụng biện 
pháp khẩn cấp tạm thòi theo quy định chung của 
pháp luật.

Hiện tại. Tòa án Việt Nam chưa có chê độ làm việc 
ngoài giò. hoặc chê độ tiếp dân ngoài giờ hành chính, 
trong ngày nghỉ hoặc ngày lễ. Vậy ai là người tiếp 
nhận đơn ngoài giò làm việc, thậm chí trong cả ngày 
nghỉ? Chắc chắn quy định chung tại Điểu luật này 
cần có hưóng dẫn để bảo đảm tính khả thi.

Tìm hiếu vâVí dể này trong thủ tục tô' tụng của 
nhiều quốc gia, ví dụ, theo Luật tô tụng dân sự Nhật 
Bản. khi cần áp dụng biện pháp khẩn câ'p tạm thòi 
(trước khi thụ lý vụ án), người có yêu cầu không chi’ 
đến trụ sở của Tòa án (vào ngày nghỉ hoặc ngoài giò 
hành chính) mà còn có thê đến nhà riêng của bất kỳ 
một Thắm phán nào của Tòa án đó yêu cầu xem xét 
áp dụng biện pháp khẩn câp tạm thòi. Thậm chí vào

Bình luận khoa học một sô vấn đề
của pháp luật tố tụng dân sự và thực tiễn áp dụng
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lúc Ih dòm. một công tô viôn có ihc đến nhà riêng một 
T h a m  phcán y ê u  c á u  k ý  l ệ n h  t í Ị m  í í i í in i  m ộ t  n g ư ờ i  b ị  

tình nghi phạm tội. nêu dú nhừiig diều kiện do Luật 
tỏ tụng hình sự quy (lịnh. Ngưèn Thám phán được yêu 
cầu, căn cứ quy định của pháp luật tò' tụng, trên cơ sớ 
thẩm quyển của mình, hoàn toàii có quyên quyết định 
áp dụnịí biện pháp mà người yêu cẩu dã yêu cầu theo 
quy định của pháp luật tó tụng. Điều này cho thấy 
trách nhiệm, quyên lực và dạc biệt là tính độc lập của 
ngiíòi Thâm phán. Thám phán In một chức danh tư 
pháp clược hô nhiệm theo quy dịiih của pháp kiật v<à 
là người có q uyển  lực độc lập khi thực  thi  n h i ệ m  vụ 
của minh và phãi chịu trách nhiệm trưóc pháp luật về 
viêc thưc thi nhiêm vu đó.

Chương III. Binh luận vã phân tich một số  điểm mới
trong tô tụng dãn sự

M ộ t SỐ tru ồ n g  hẹp  khác

Trong một số trường hỢp. người yêu cầu áp dụng 
biện pháp khán cấp tạm thời phài thưc hiện biện pháp 
bao đảm thi mói được Tòa án xem xét áp dụng biện 
pháp khán cấp tạm thòi theo yôu cẩu của người đó.

Đây cũng là một quy định rất mỏi trong thủ tục áp 
dụng biện pháp khẩn cấp tạm thừi. Theo Pháp lệnh
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thủ tục giải quvết các vụ án dân sự, nếu có yêu cầu áp 
dụng biện pháp khẩn cáp tạm thòi. Tòa án sẽ nghe lời 
trình bày của ngưòi có quyền lợi. nghĩa vụ liên quan 
đến vêu cầu đó trưóc khi quvết định có áp dụng hay 
không áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thòi. Khưng 
theo Điều 120 Bộ luật tố tụng dân sự, đối với một sỏ' 
yêu cầu áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thòi, Tòa án 
chỉ xem xét áp dụng biện pháp khẩn cấp khi người có 
yêu cầu buộc thực hiện biện pháp bảo đảm.

Điều 120 Bộ luật tô' tụng dân sự quy định buộc 
thực hiện biện pháp bảo đảm như sau:

"1. Người yêu cầu Tòa án áp dụng một 
trong các biện pháp khẩn cấp tạm thời quy 
định tại các khoản 6, 7, 8, 10, và l ĩ  Điều 102 
của Bộ luật này phải gửi một khoản tiền, 
kim khi quý, đá quý hoặc giấy tờ có giá do 
Tòa án án định nhưng phải tương đương vời 
nghĩa vụ tài sản mà người có nghĩa vụ phải 
thực hiện để bào vệ lợi ích của người bị áp 
dụng biện pháp khấn cấp tạm thời và ngăn 
ngừa sự lạm quyền yêu cầu áp dụng biện 
pháp khẩn cấp tạm thời từ phía người có 
quyền yêu cầu.

Bình luận khoa học một sô vấn dề
của pháp luật tố tụng dân sự và thực tiễn áp dụng
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Dúi vâi triỉitìig hợp quv định tại khoản 2 
Diéu 99 cùa Bộ ỉ uột này thì thời hạn thực 
hiện biện pháp bảo dỏm quy định tại Điều 
này không được quá 4H giờ, kè từ thời điểm 
nộp đ(fn \êi/ cầu.

2. Khoản tiến, kim khi quý, đá quý hoặc 
giấy tờ cỏ giá phải dược gửi vào tài khoản 
phong tỏa tại ngân háng nơi có trụ sở của Tòa 
án quyết định áp dụng biện pháp khẩn cấp 
tạm th(fi trong thời hạn do Tòa án án định.

Trong tntiiĩìg hợp thực hiện biện pháp bảo 
đảm vào ngày lễ hoặc ngáy nghỉ thì khoản 
tiến bảo đảm đượcgửí giữ tại Tòa án. Tòa án 
phải ỉàm thủ tục giao nhận uà gửi ngay 
khoản tiền đó vào ngàn hàng vào ngày làm 
việc tiếp theo".

Điều 102 Bộ luật tô' tụng dân sự quy định các biện 
pháp khán cấp tạm thòi gồm;

‘7. Giao người chưn thành niên cho cá 
nhân hoặc tổ chức trôrìỊỊ nom, nuôi dưỡng, 
chăm sóc, giáo dục.

2. Buộc thực hiện trước một phần nghĩa

Chương ill. Bình luận vả phân tich mộỉ sô điểm mối
ỉrong tô tụng dân sự
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Bình luận khoa học một số vấn đề
của pháp luật tô tụng dân sự vả thực tiễn áp dụng

ưụ cáp dưỡng.
3. Buộc thực hiện trước một phần nghĩa 

vụ bồi thưilììg thiệt hại do tính mang, sức 
khỏe bị xám phạm.

4. Buộc người sử  dụnịỉ lao động !ạni ứng 
tiền lương, tien công, tiền hồi thương, trự cáp 
tai nạn lao động hoặc bệnh nghề nghiệp cho 
người lao động.

5. Tạm dinh chi việc thi hành quyết định 
sa thái người lao động.

6. Kè hiên tài sòn danịỉ tranh chấp.
7. Cấm chuyên dịch quyền về tài sàn đối 

với tái sản đang tranh chấp.
8. Cấm thay dổi hiện trạng tài sán dang 

tranh chấp.
9. Cho thu hoạch, cho bán hoa màu hoậc 

sản phàm hàng hóa khác.
10. Phong tồa tài khoán tại ngân hàng, tô 

chức tin dụng khác, kho bạc nhà nước; 
phong toa tài sản ở nơi gửi giữ.

ỉ I. Phong iỏa tài sản của ngưỉri có nghía vụ.
12. Cấm hoặc buộc đương sự thực hiện
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hcnìh (7 nhãt (ỉinh.
/.‘ỉ. ( ’ac hiỌn pháp khán cáp tạm thời khác 

mà phap luật co qiiv (tinh ".

Các biệii pháp buộc thực hiệii biện pháp bảo đảm
bao gồm:

• Kô hiên tài san dang tranh châp (khoản 6h

- ('ãm chuyên dịch quyền về tài sản đôl với tài sản 
dang có tranh chiVp (khoản 7)\

- Cấm thay dối hiện trạng tài sàn đang tranh chấp
(khoản 8)\

■ Phong tòa tài khoãn tại ngân hàng, tố chức tín 
dụng khác, kho bạc nhà nước, phong tỏa tài sản ỏ nơi 
gứi giữ <khoán ỈOh

- Phong tỏa tài sán của người có nghĩa VTI (khoản 11).

Việc buộc thi hành níĩhĩa vụ báo đảm khi yêu cầu 
áp dụiiịí một trong các biện pháp bảo đảm nêu trên 
được Nphị quyêt sô 02/200Õ/NQ-HĐTP có hướng dẫn 
cụ thể như sau: Trước hết khi có yêu cầu áp dụng biện 
pháp khăn cấp tạm thòi (iược nôu trong các khoản 6,
7, 8, 10 vo II Dióu 102 Bộ luật tố tụng dân sự, người 
có thẩm quyến xoni xét yôu cầu áp dụng biện pháp

Chương III. Bình luận và phản tich một sô điểm mói
trong tô tụng dân sự
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khẩn câ'p tạm thòi (trước khi mở phiên tòa là Thâm 
phán, tại phiên tòa là Hội đồng xét xử) phải xem xét 
việc có chấp nhận đơn yêu cầu áp dụng biện pháp 
khẩn cấp theo đúng quy định chung vê thủ tục xom 
xét áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thòi được quy 
định tại Điếu 117 Bộ luật tô tụng dân sự.

Điếu i i 7  Bộ luật tô tụng dán sự quy định thủ tục 
áp dụng biện pháp khẩn câ'p tạm thòi:

‘7, Người yêu cầu Toà án áp dụng hiện 
pháp khẩn cấp tạm thời phải làm đơn gửi 
đến Tòa án có thẩm quyển. Dơn yêu cầu áp 
dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời phái có 
các nội dung chinh sau đáy:

a) Ngày, tháng, năm viết đơn;
b) Tên, địa chì của người có yêu cầu áp 

dụng biện pháp khán cấp tạm thời;
c) Tên, địa chỉ của người bị yêu cầu áp 

dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời;
d) Tóm tắt nội dung tranh chấp hoặc 

hành vi xám hại quyền và lợi ich hợp pháp 
của minh;

đ) Lý do cần phải áp dụng biện pháp

Bỉnh luận khoa học một sô vấn đề
của pháp luật tô tụng dân sự và thực tiễn áp dụng

130



Chương III. Binh luận và phàn tích một sỏ điểm mỏi
trong tố tụng dân sự

k h á u  c ấ p  t ạ m  th i ĩ i ;

e) Biện pháp khán cấp tạm thời cần được 
áp dụng và các yêu cẩu cụ thê.

Tù\ theo yêu cau áp dụng biện pháp khan 
cấp tạm thời mà người yèii cầu phái Cỉiììịĩ 
vấp cho Tòa án chửng cử để chửng minh cho 
ĩ>ự cẩn thiết phải áp dụng biện pháp khấn 
cấp tạm thời đó.

2. Đ()i với trưỉpìg hợp yéu cấu áp dụng 
biện pháp khân cấp tạm thời quy định tại 
khoản 1 Điều 99 của Bộ luật nù\, Thẩm 
phán được phản công giải quyết vụ án phái 
xem xét, giải quyếi. Trong thời hạn hữ ngà\\ 
kê từ ngáy nhận đ(fỉi, nếu người yéii cẩu 
không phải thực hiện biện pháp báo đám 
hoặc ngay sau khi ngưiĩi đó thực hiện biện 
pháp báo đảm quy định tại Điểu 120 của Bộ 
ỉuật này thi Thảm phán phải ra ngay quyết 
định áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời; 
trường hợp không chấp nhận yèii cầu thi 
Tham phán phải thông háo bằng vởn bản và 
nẻu rỗ lý do cho ngi/(fĩ yèu cầu biêf.

Tn/ỈPìg hỢp Hội đổng xét xử  nhận đơn yêu 
cầu áp dụng  biện pháp  khẩn  cấp tạm thời tại
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Binh luận khoa học một sỏ vấn để
của pháp luật tố tụng dân sự và thực tiễn áp dụng

phiên tòa thi HỘI ítổtiịỊ xet xứ  xem XI’t ra 
quyết dịnlì ãp dụng hiện pháp /ỉhỏn cốp lạm 
thời ngav hoặc sau khi nịỊười yòu cầu (tã thực 
hiện xong biị’n pháp b(io đáìn liược quv (tịnh 
tại Điéii 120 cùa Bộ luật nàv.

3. Đổì V(h trưilìig hỢỊ) yêu cau ap dụtìỊỉ biộn 
pháp khàn cấp tạm thời quy dinh tại khoán 2 
Diều 99 của Bộ luật nàv thi sau khi nhặn 
đứík cỉ(fn \ẽi/ cẳu cúng cài đơn lỉhài kiên I'á 
chửng cứ kèm theo, Chánh án Tòa án chi định 
ngay một Thấm phán thụ /v' giài quvèt íUĩìì 
vẻu cầu. Trong thiti hạn 48giờké từ thời điếm 
nhận đưỢc đơn xêu cầu, Thẩm phán phài xem 
xét và ra quyết định áp dụng biện pháp khấn 
cấp tạm thời; nếu không chấp nhộn yêu cầu 
thi Thám phán phải thông háo bang vỏn bàn 
và nêu rõ /v’ do cho người yêu cấu biết.

4. Trong trường hựp áp dụng hiện pháp 
khẩn cấp tạm thời quy dịnh tại khoán 10, 
khoản II Điếu 102 của Bộ luật này thi chi 
dược phong tỏa tài khoán, tài sàn cô gta trị 
tư(fng đương với nghĩa L>ụ tái sàn mà người 
bị áp dụng biện pháp khẩn cấp lạm thỉu có 
nghĩa vụ phải thực hiện".
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Trong trường hỢp chấp nhận (lờn yêu cáu áp dụng 
một tron^ĩ các biộn pháp khẩn cnp tạm thòi được quy 
định tại khoản 6, 7. 8, 10 và ỉ ỉ Điều 102 Bộ luật tô' 
tụng dân sự, trước khi ra quyết định áp dụng, Thấm 
phán, Hội dồng xét xử (nếu tại phiên tòa) buộc người 
yêu cầu phái gửi một khoán tiên, kim khí quý. đá quý 
hoặc giãy tò có giá do Thẩm phán hoặc Hội đồng xét 
xứ â"n định, nhiíng phải tươnịĩ dương với nghĩa vụ tài 
sàn mà ngưòi có nghĩa vụ phãi thực hiện.

"Nghĩa vụ tài sàn" là nghĩa vụ phải bồi thường 
thiệt hại thực tế có thể xáy ra cho ngưòi bị áp dụng 
biện pháp khẩn cấp tạm thòi hoậc cho người thứ ba do 
việc yêu cáu áp dụng biện pháp khẩn câ’p tạm thòi 
không dúng gáy ra.

Nguòi có nghĩa vụ phải thực hiện là ngưòi yêu cầu 
áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thòi không đúng. 
Trong trường hỢp ngưòi yêu cầu áp dụng biện pháp 
khẩn cấ|) tạm thời là người dại diện theo ủy quyền 
cúa đường sự thì người có nghĩa vụ phải thực hiện là 
đương sự. Trong trưòng hợp ngiíòi yêu cầu áp dụng 
biện pháp khắn cấp tạm thời là ngưòi đại diện theo 
pháp luật của dương sự là cơ quan, tổ chức thì ngưòi 
có nghĩa vụ phải thực hiện là cơ quan, tỏ chức.

Chương III. Bình luận vả phản tích một sô điểm mới
trong tô tụng dàn sự
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Vì thiệt hại thực tế do việc áp dụng biện pháp 
khẩn cấp tạm thòi không đúng chưa xảy ra, cho nên. 
đế â"n định một khoản tiền, kim khí quý. đá quý hoặc 
giấy tò có giá tương đương với nghĩa vụ tài sản, Thẩm 
phán hoặc Hội đồng xét xử phải dự kiến và tạm tính 
với tính chất tương đối thiệt hại thực tẽ có thê xảy ra.

Việc dự kiến và tạm tính thiệt hại thực tế có thể 
xảv ra tùy thuộc vào từng biện pháp khẩn cấp tạm 
thòi cụ thể. từng trường hợp cụ thể và được thực hiện 
như sau: Trước hết. Thấm phán hoặc Hội đồng xét xử 
đé nghị người vêu cầu áp dụng biện pháp khẩn cấp 
tạm thòi dự kiến và tạm tính thiệt hại thực tê có thể 
xảy ra. Trong trường hỢp có hỏi ý kiến của người bị áp 
dụng biện pháp khẩn câ*p tạm thòi thì đẽ nghị họ dự 
kiến và tạm tính thiệt hại thực tế  có thể xảy ra.

Dự kiến và tạm tính thiệt hại thực tê có thể xảy ra 
phải được làm thành văn bản, trong đó, cần nêu rõ các 
khoản thiệt hại và mức thiệt hại có thẻ xảy ra; các căn 
cử, cđ 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.

Thẩm phán hoặc Hội đồng xét xử xem xét các dự 
kiến và tam tính thiêt hai thực té có thể xảy ra, căn

Bình luận khoa học một sô vấn dề
của pháp luật tố tụng dãn sự và thực tiễn áp dụng
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Chương III. Bỉnh luận và phàn tích một sô' điểm mới
trong tô tụng dân sự

cứ vào các quy định của các vãn hán quy phạm pháp 
luật liên quan dê â'n định một khoản tiền, kim khí 
quý, đá quý hoặc giấy tò có giá và buộc ngưòi yêu cầu 
áp dụng biện pháp khẩn câ'p tạm thòi thực hiện biện 
pháp bảo đam.

Vi dụ, anh A đarìỊí chiêm giữ một chiếc ó 
tỏ tài. Anh B cho răriịỊ chiếc xe đó thuộc sở 
hữu của anh hoặc sứ hữu chung của hai 
người và có tranh chấp. Anh B cho rằng anh 
A có V định hán chiêc .w  ô  tỏ đó nên đé nghị 
Tòa án áp dụng hiện pháp khấn cấp tạm thời 
kê biên tài sán đanịỊ co tranh chấp là ỏ tô tải. 
Sau khi anh A dự kiên, tạm tinh thiệt hại 
thực tẻ có thè xày ra do áp dụng biện pháp 
khẩn cấp tạm thời không đúng (nếu sau này 
Tixi án quyết định chièc xe ó tô đó thuộc sở 
hữu của anh A), việc ấn định một khoản tiền, 
kim khi quỹ, đá qiỉv hoặc giấy tờ có giá phải 
tùy lừng triỉiítìg hợp: nếu anh B có cân cứ cho 
rằng anh A bán chiếc .xc> ổ tỏ đó (có bản sao 
hỢp đổng mua bán) thi căn cứ vào hỢp đồng 
mua hán, các quy định của pháp luật về hỢp 
đống m ua hán đ ế  án dinh. Giả sử trong hỢp
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đồng có tiền đặt cọc mà quá hạn khòng giao 
ô tô thi bên mua không mua, bén bán phải 
trả cho bên mua tiền đật cọc và một khoản 
tiền bằng tiền đặt cọc. Nếu ô tỏ bị kê biên vần 
giao cho anh A quàn lý. sử dụng, thì thiệt hại 
thực tẻ có thè'xảy ra chì lá khoản tiền đật cọc. 
Nếu ô tô bị kê biên được giao cho người thứ ba 
bảo quản, thi thiệt hại thực té cò thê ra 
còn bao gồm tiền trả thù lao, thanh toán chi 
phí hảo quản cho người bào quản i’à thiệt hại 
do không khai thác công dụng sử dụng ô tô.

Trong trường hợp anh B chỉ có các thông 
tin là anh A đang muôn bán ô tô vá ó tô bị ké 
biên đưỢc giao cho người thứ ba quán lý, thì 
thiệt hại thực tế có thể xảy ra bao gốm tiền 
trả thù lao, thanh toán chi phi bào quàn cho 
người bảo quản và thiệt hại do không khai 
thác công dụng của ô tô. Nếu ó tó bị kê biên 
vẫn giao cho anh A quản lỹ, sử dụng thi có 
thẻ không có thiệt hại thực tè xảy ra.

Khoản tiền, kim khí quý. đá quý hoặc giấy tò có giá 
phải được gửi vào tài khoản phong tòa tại ngán hàng 
nơi có trụ sỏ của Tòa án quyết định áp dụng biện pháp

Bình luận khoa học một số vấn đề
của pháp luật tố tụng dân sự và thực tiễn áp dụng
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Chương III. Binh luận vá phản tich một sò điểm mòi
trong tố tụng dàn sự

khẩn cáp tạm thòi. Trong trưỚM̂ í hỢp nơi dóng trụ sỏ 
của Tòa án quyết định áp dụng hiện pháp khẩn cã'p tạm 
thòi có nhiếu ngân hàng, tliì nguời thực hiện biện pháp 
báo dám dược lựa chọn một nịíãn hàng trong sô’ các 
ngân hàng dó và thông báo tôn. dịa chi của ngân hàng 
mà mình lực chọn cho Tỏa án biẽ't dế Tòa án ra quyết 
dịnh thực hiện biện pháp báo dàm Nếu ngưòi phải thực 
hiện biện pháp bão dám có t<ài khoan hoặc tiền, kim khi 
quý. đá quý. giấy tò có giá ựủì tại ngân hàng nơi đóng 
trụ sở cùa Tòa án quyết định íáp dụng biện pháp khẩn 
câ*p tạm thòi má họ đê nghị Tòa án phong tỏa một phần 
tài siin hoặc một phần tiền, kim khi quý. đá quý. giấy tờ 
có giá gửi tại ngân hàng dó tươnp dương với nghĩa vụ tài 
sàn của họ thì Tòa án rhấp nhận.

Dưứì g<k độ lý luận, nghía vụ buộc phái thực hiện 
biện pháp báo đam là hét sửc cần thiết. Nhưng trong 
thực tố. đây là vấn để mỏi và rất khó cho cá phía Tòa 
án khi áp dụng và đặc biệt là đôl với ngưòi có yêu cầu. 
Lần đầu tiên, trong tỏ' tụng, pháp luật đã buộc ngưòi có 
yêu cầu phãi có trách nhiệm với yêu cầu của mình. 
Trách nhiệm này dược thế hiệiì bầiig một nghĩa vụ cụ 
thể là phài nộp một tài san bao dam tương đương VỚI 

thiệt hại oó thế xáy ra do yôu c-íiu cáp dụng biện pháp
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khẩn cấp tạm thòi không đúng gây ra. Không phải 
trong mọi trường hỢp, trong mọi vụ án. người có yêu 
cầu cùng có thể thực hiện được biện pháp bảo đảm. Vấn 
đề này củng đã đưỢc nhiều người nghiên cứu, nhất là 
các luật sư bàn luận. Chẳng hạn, đôì với những người 
nghèo, đòi hỏi họ phải thực hiện biện pháp bảo đảm khi 
có yêu cầu áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thòi không 
phải là điều có thế thực hiện được. Điều này buộc hệ 
thông tô tụng của Việt Nam vé láu dài phải tính tói 
một quỷ bảo trỢ cho các hoạt động tư pháp. Trước mắt. 
cơ quan có thẩm quyền cũng nên có hướng dẫn cụ thê 
để quy định về biện pháp bảo đảm khi có yêu cầu áp 
dụng biện pháp khẩn cấp tạm thòi được thực hiện.

Bỉnh luận khoa học một số vấn để
của pháp luật tô tụng dân sự và thực tiễn áp dụng

N hũng q u y  đ ịn h  khá c v ổ  
b iện  pháp  khẩ n  cấp  tạm  th ờ i

Những quy định khác về biện pháp khẩn cà'p tạm 
thòi bao gồm các quy định vê các biện pháp khẩn câ'p 
tạm thòi, thủ tục áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm 
thòi, hiệu lực của quyết định áp dụng biện pháp khẩn 
câp tạm thòi, khiếu nại hoặc kiến nghị quyết định áp 
dụng biện pháp khẩn câ'p tạm thòi, hủy bỏ, thay đổi,
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Chương III. Bỉnh luận và phân tích một số điểm mới
trong tô' tụng dàn sự

bô sung biện pháp khân cấp tạm thòi... được quy định 
chi tiết, cụ thể trong Bộ luật tô tụng dân sự. Tuy 
nhiên, dưới góc dộ so sánh thì clicm mới về biện pháp 
khẩn cấp tạm thòi theo quy định của Bộ luật tô tụng 
dán sự gồm hai vấn đổ lión quan đến thòi điểm xem 
xét. áp dụng biện pháp khán câ”p tạm thòi trước khi 
thụ lý vụ án và việc buộc ngưòi có yêu cầu phái thực 
hiện biện pháp bao đảm.

III. VỂ NHIỆM VỤ, QUYỂN HẠN CỦA VIỆN KIÊM 
SÁT NHÂN DÂN

1. Nhiệm vụ, quyển hạn của Viện kiểm sát nhân 

dân trong tế  tụng dân sự theo Pháp lệnh thủ tục giải 

quyết các vụ án dân sự

Chức nâng kièm sát. nhiệm vụ và quyền hạn của 
Viện kiểm sát nhân dân trong tô tụng dân sự, trước 
khi có Bộ luật tỏ tụng dãn sự. thè hiện thóng qua chủ 
yêu những hoạt dộng sau:

K h ở i tố  vụ  án dân s ự

Theo quy dịnh tại khoản 4 Điều 34 Pháp lệnh thủ
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tục giải quyết các vụ án dân sự, Viện kiểm sát có 
quyền khởi tố một sô vụ án dán sự nhàm bão vệ các 
lợi ích chung của xã hội như: khởi tô" yêu cầu hủy hôn 
nhân trái pháp luật, khởi tô" yêu cầu hủy việc nuòi con 
nuôi nếu người con nuôi là người chưa thành nién và 
các vụ án khác được pháp luật quy định cụ thể.

Binh luận khoa học một số  vấn để
♦ •  •

của pháp luật tố tụng dân sự và thực tiễn áp dụng

Kiềm sát hoạt động chuẩn 
bỊxétxửvụổĩì'

Khoản 2 Điều 38 Pháp lệnh thủ tục giải quyết các 
vụ án dân sự quy định, Viện kiếm sát nhân dân có 
quyền yêu cầu Tòa án hoặc tự mình trưng cầu giám 
định hoặc điều tra, xác minh những vấn đê cần làm 
sáng tỏ trong vụ án.

Mặc dù Viện kiểm sát nhân dân không phải là 
thành phần tham gia trực tiếp vào quá trình hòa giải, 
nhưng ngay sau khi phiên hòa giải kết thúc, trong
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trúong hợp hòa ^iai thành. Tòa :ui phãi gừi ngay bán 
sao biên báỉi hòa ííiái thành cho Viện kiêm sát nhân 
dân cùnp cấp. Trong thòi hạn mười lăm ngàv. kế từ 
ngày lập biôn ban hòa piái thành. Viện kiêm sát có 
quyến Ị )hán  đối nội dung của biên bán hòa tíini thành, 
nếu thny việc hòa giái không tự nguyện hoặc không 
p h ù  hỢỊ) vỏi p h á p  lu ậ t .  Nếu có ý k iê n  p h a n  đỏ i. v iệc  

hòa guài sỏ bị coi là khòng thánh. Tòa án phái hoàn 
tất nhủng công việc cổn thiết đế dưa vụ án ra xét xừ 
tại phiên tòa.

Chương III. Bình luận và phản tich một sô diểm mới
trong tò tụng dãn sự

I Tham g ia  p h iê n  tòa  s ơ  thẩm

Theo quy định của pháp luật tô tụng, Viện kiêm 
sát phái tham gia phiên tòa sđ thám trong các trường 
hỢp sau  đ ây:

- Nhừng vụ án do Viện kiêm sát khởi tò;

- Nlìừng vụ án mà pháp luật quy định như giải 
q u y ê t yôu c ầ u  cô n g  d â n  m ấ t tíc h  hoặc đã c h ế t;

- Những vụ án mà Viện kiểm sát thấy cần thiết.

Trong thực té, Viện kiếm sát nhân (lán thường 
tham gia phiên tòa đối VỎI hầu hết các vụ án dân sự.
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ĐÕì với những vụ án Viện kiểm sát bắt buộc tham 
gia phiên tòa. ngay sau khi có quyết định đưa \'ụ án 
ra xét xử, Tòa án phài chuyển hồ sơ vụ án cho Viện 
kiểm sát cùng cấp nghiên cứu trong thòi hạn mười 
lăm ngày. Đối vối những vụ án mà Viện kiểm sát thấy 
cần phải tham gia phiên tòa. ngay sau khi nhận được 
quyết định đưa vụ án ra xét xử, Viện kiểm sát có 
quyên yêu cầu Tòa án chuyến hồ sơ cho Viện kiểm sát 
nghiên cứu trong thòi hạn mười lăm ngày.

Khi tham gia phiên tòa, Viện kiếm sát kiểm sát 
việc tuân theo các hoạt động tô” tụng tại phiên tòa, có 
quyền tham gia vào quá trình hỏi tại phiên tòa bằng 
việc đặt câu hỏi với những người tham gia tố tụng, có 
quyền phát biểu quan điểm của mình về việc giải quyết 
vụ án sau khi các đương sự đã tranh luận với nhau.

Bình luân khoa hoc môt sô vân để
• •  •

của pháp luật tô tụng dãn sự và thực tiễn áp dụng

Sau khi có bản án sơ thẩm, nếu không đồng ý vói 
phán quyết của Tòa án hoặc phát hiện có những sai
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Chương III. Binh luận và phán tich một sô điểm mòi
trong tò tụng dân sự

lầm, vi ph<ạm vồ thú tục tô tụnfí. Viện kiểm sát có 
quyên kháng nfíhị bán án, quyél định sơ thâm theo 
thú tục phúc thnm.

Đối với những bán án. quyét dịnh đã có hiệu lực 
pháp luật, nêu phát hiện có sai lám, vi phạm pháp 
luật hoặc có tình tiêt mới làm thay đổi nội dung vụ án, 
Viện kiểm sát có quyền kháng nghị bán án, quyết 
định đó theo thú tục giám đỏ"c thám, thủ tục tái thẩm 
theo quy định cùa pháp luật tỏ tụng.

2. Nhiệm vụ, quyển hạn của Viện kiểm sát nhân dân 

trong tô tụng dân sự theo Luật tổ chức Viện kiểm sát

Điếu 1 Luật tố chức Viện kiếm sát nhãn dán năm 
2002 quy định:

"Viện kiếm sá/ nhàn (lán thực hành quyến 
cónịĩ tó vù kiêm sát các hoạt động tư pháp 
theo qu\ (ỉịnh của Hiến pháp ưà pháp luật".

Trong phạm vi chức năng của mình, Viện kiểm sát 
nhân dân có nhiệm vụ póp phần bảo vệ pháp chê xã 
hội chủ nghĩa; bão vệ chê dộ xã hội chủ nghĩa và 
quyền làm chủ của nhân dân; bíio vệ tài sản của Nhà
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Binh luận khoa học một số  vãn dề
của pháp luật tô tụng dân sự và thực tiễn áp dụng

nước, của tập thế; báo vệ tính mạng, sức khòe, tài sán. 
tự do. danh dự và nhíĩn phâm của công dân; báo dám 
de mọi hành vi xâm ph.ạm lợi ích của Nhà nước, của 
tập thê, quyổiì và lợi ích hợp pháp của còng dán dều 
phãi đưỢc xủ lý theo pháp luật.

Các quy định này cho thấy về can bán. Viện kiêm 
sát và Tòa án nhân dân đều có chung nhiệm vụ, 
nhưng nếu Tòa án có chức năng xét xủ. thì Viện kiểm 
sát có chức nâng công tố và kiêm sát hoạt động tư 
Ị)h áp . M ộ t tro n g  n h ừ n g  công tá c  th u ộ c  chức n ă n g  

kiểm sát của Viện kiếm sát dược quy định tại khoản 
4 Điéu 3 Luật tô chức Viện kiểm sát: “Kiểm sát ưìệc 
giái quyết vụ án dán sự, hôn nlián i'à gia đinh, hành 
chinh, kinh tế, lao động vá những việc khác theo quy 
định của pháp luật".

Khi kiểm sát việc giái quyết vụ việc dân sự. Viện 
kiểm sát nhâu dân có những quyền hạn được quy định 
tại Điểu 21 Luật tổ chức Viện kiếm sát nhân dân;

- Kiêm sát việc thụ lý, lập hồ sơ vụ án; yêu cầu Tòa 
án nhân dân hoặc tự mình xác minh những vấn đề 
cần làm sáng tò nhàm giái quyết đúng đắn vụ án;

- Khỏi tố vụ án theo quy định của pháp luật:

144



- Tham gia các phiên tòa vã ị)hát biểu quan (tiêm 
rủn V̂ iộn kiếm sát nhân (lân về việc giai quyét vụ án:

- Kicni sát việc tuán thoo pháp luật trong hoạt 
dộnịĩ xót xứ của Tòa án nhãn dãn:

• Kiếm sót việc tiiân theo pháp kuật của những
tham gia tỏ tụng:

- Kiem sát các bán án và quyêt định của Tòa án 
nhiảii (lán;

• Yêu cầu Tòa án nhân ciân ãp dụng những biện 
Ịiháp k h ẩ n  cấp  t ạ m  thòi theo quy d ịnh  của  p h á p  luật:

- Yôu cầu Tòn án nhân dân cùng cấp và cấp dưỏi 
chuyên hồ sơ những vụ án dân sự, hôn nhân và gia 
dinh, hành chính, kinh tê. lao dộng và những việc 
khác theo quy định của pháp luật dê xem xét. quyết 
định việc kháng nghị.

Viện kiểm sát có quyên kháng nghị theo thủ tục 
phúc thâm, giám dốc thẩm, tái thẩm các bản án. 
quyết cỉịnh cùa Tòa án nhãn dân theo quy định cúa 
pháp luật, kiôn nghị với Tòa án nhân dân cùng cấp và 
cáp dưới khác phục nhùng vi phạm pháp luật trong 
việc giái quyết vụ án dân sự.

Chương III. Binh luận và phàn tich một sô điểm mỏi
trong tố tụng dãn sự
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3. Nhiệm vụ, quyển hạn của Viện kiểm sát nhân 

dãn trong tố  tụng dân sự  theo Bộ luật tố  tụng dân sự

Bộ luật tố tụng dân sự được ban hành năm 2004 
và có hiệu lực pháp luật từ ngày 01/01/200Õ đã làm 
việc tham gia tô* tụng dân sự của Viện kiểm sá: có một 
sô” thay đổi nhât định.

Điều 21 Bộ luật tò" tụng dân sự quy định:

"ỉ. Viện kiểm sát nhăn dân kiêm sát việc 
tuân theo pháp luật trong tô tụng dán sự, 
thực hiện các quyền yêu cầu, kiến nghị, 
kháng nghị theo quy định của pháp luật 
nhằm hảo đảm việc giải quyết vụ việc dán sự 
kịp thời, đúng pháp luật.

2. Viện kiếm sát nhản dân tham gia phiên 
tòa đối với những vụ án do Tòa án thu thập 
chứng cứ mà đương sự có khiêu nại, các việc 
dãn sự thuộc thẩm quyền giải quyết của Tòa 
án, các vụ việc dân sự mà Viện kiêm sát 
kháng nghị bản án, quyết định của Tòa án".

Nhìn chung, phạm vi tham gia của Viện kiểm sát 
trong to" tụng dân sự theo quy định của Bộ luật tố

Bình luận khoa học một sô ván để
của pháp luật tố tụng dân sự  và thực tiễn áp dụng
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Chương III. Binh luận và phàn tich một só diêm mói
trong tó tụng dãn sự

tụng dán sự đã giám nhiốu so với ph.ạm vi tham gia 
của Viện kiêm sát trong tô tụng dân sự clược quy dịnh 
trước khi có Bộ luật tô" tụiifĩ dán sự.

Truỏc hết. theo quy dịnh cua Bộ luật tố tụng dân 
sự. Viện kiểm sát không có quyên khởi tô vụ án dân 
sự, không có quyền khới tỏ việc dán sự. Vê căn bán. 
quyêii yôu cầu giái quyết vụ án dân sự. việc dân sự là 
do dương sự định doạt. \'iộn kiem sát không tham gia.

- Đóĩ với hoạt đỏng kicm sát việc chuàn bị xét xử  
cùa Tòa an, Viện kiếm sát không trực tiêp tham gia 
vào hoạt động xác minh, thu thập chứng cứ. Chỉ khi 
đương sự có khiêu nại quyết dịnh áp dụng biện pháp 
thu thập chứng cứ của Tòa án. khiếu nại của đương 
sự phải được gửi ngay cho Viện kiểm sát. Viện kiểm 
sát có quvên yêu cầu Tòa án xác minh, thu thập 
chứng cứ trên cơ só khiếu nại của đương sự. Viện 
kiêm sát không tiến hành xác minh, thu thập chứng 
cứ. Đôi với những vụ án có khiếu nại rủa đương sự vẽ 
việc thu thập chứng cử của Tòa án cũng là những vụ 
án mà Viện kiểm sát phái tham gia phiên tòa.

- Viện kiêm sát không tham gia vào việc hòa giải 
của dương sự, dù là gián tiếp. Sau khi có biên bàn hòa 
giãi thành. Tòcì án chỉ gửi biên bán cho dương sự mà
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không phải gửi cho Viện kiểm sát. Viện kiếm sát 
không có quyền phán đòi biên bán hòa giái thành cua 
đương sự.

- Ve việc thom gia phiên tòa dân sự của Viện kiem 
sát, theo quy định của Bộ luật tô tụng dân sự, Viện 
kiểm sát nhân dân chỉ tham gia phiên tòa đối với 
những phiên tòa sau đây:

+ Những vụ án dân sự mà đương sự có khiếu nại 
đối với quyết định áp dụng biện pháp thu thập chứng 
cứ của Tòa án;

Đôi với những vụ án này, ngay sau khi có quyêt 
định đưa vụ án xét xử, Tòa án phải gửi hồ sơ vụ án 
cho Viện kiểm sát cùng câ'p, trong thòi hạn ntười lâm 
ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ vụ án. Viện kiểm sát 
phải nghiên cứu và trả lại hồ sơ cho Tòa án (khoản 2 
Điều 195 Bộ luật tô" tụng dân sự).

Khi tham gia phiên tòa, đại diện Viện kiêm sát có 
thể bị thay đổi hoặc phải từ chôi tham gia tô' tụng. 
Điều 48 Bộ luật tô” tụng dân sự quy dịnh những 
trường hỢp thay đổi Kiểm sát viên như sau;

. Họ đồng thòi là đương sự, ngưòi đại diện, người 
thân thích của đương sự:

Bình luận khoa học một sô vấn đề
•  •  •

của pháp luật tô tụng dân sự và thực tiễn áp dụng
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. Họ clã tham gia tô tụng VỎI tư cách nguu, ỉ)áo vệ 
quyền vá lợi ich hợp pháp C'ủa dương sự. nỉMiời làm 
rhứnp, nguới giám dịiih. Iiíĩiíời |)hiên dịch trong cùng 
vụ á 11 (!('):

. Có cãi i  cứ  rò r à n g  cho  t h â y  họ  có t h ê  k h ô n g  vô tư 
irong klii láin nhiệm vụ;

. Ho (là là nguoi tiên hành tô” tuiiíỉ tn>ng v i i  án đó 
VỎI tu Cách là Tham phán. Hội thiim Iihân dân. Ivièin 
sát viõn. Thu ký phiên tòa.

N'c‘U clni cliệii V^iộn kiếm sót bị th ay  dõi tại  ph iên  
tò;i hoặc không thế tiếp tục tham gia phièn tòa xét xứ 
tlioo l Ị u y  (lịnh ( ùa pháp luật, nhưng có Kiểm sát viên 
ciự khuyõt thì người này được tham gia phiên tòa xét 
xư tiẽ|) vụ án nếu họ có mặt tại phiên tòa từ đầu. 
Troiiịí trirờiig hợp không có Kiếm sát viên dự khuyết 
đỏ thny thô thì Hội đồng xét xử quyết định hoãn phiên 
tòa và thỏiiịĩ háo cho Viện trướng Viện kiếm sát cùng 
{•áp íĐỉèu 207).

'rronf: thú tục hói tại phiôn tỏa. sau khi nghe xong 
I<Í1 triiìh hny nin đương sự. (’hủ toạ phiên toà hỏi 
trirỏc. roi đôn Hội thâm nhân (iân. sau đó đến người 
bao vệ quyền và lợi ích hợp pháp của đương sự. các

Chương III. Binh luận vá phản tich một số dièrr mdi
trong tô tụng dãn sự
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Bỉnh luận khoa học một số vấn dề
của pháp luật tố tụng dân sự và thực tiễn áp dụng

đương sự và sau đó là Kiểm sát viên (Điều 222). So vỏi 
quy định trước đây thì quy định này cũng là một điểm 
mói trong kỹ năng tham gia phiên tòa của các Kiểm 
sát viên.

Sau khi các đương sự tranh luận và đôi đáp xong, 
Chủ tọa phải để nghị Kiểm sát viên phát biểu ý kiên 
vẽ việc giải quyết vụ án theo quy định tại Điểu 234 Bộ 
luật tố tụng dân sự.

+ Viện kiêm sát tham gia tất cả những việc dân sự 
thuộc thăm quyển giải quyết của Tòa án

Ngay sau khi có quyết định mỏ phiên họp còng 
khai để giải quyết việc dân sự, Tòa án phái gửi ngay 
quyết định và hồ sơ việc dán sự cho Viện kiêm sát 
cùng câ'p để nghiên cứu. Thòi hạn nghiên cửu hồ sơ 
của Viện kiểm sát là bảy ngày, kể từ ngàv nhận được 
hồ sơ. Hết thời hạn này, Viện kiểm sát phải trả hồ sơ 
cho Tòa án đế mở phiên họp giải quyết việc dán sự.

Đại diện Viện kiểm sát bắt buộc phải tham gia 
phiên họp. Trưòng hdp Kiểm sát viên vắng mặt thì 
phải hoãn phiên họp.

Khi tham gia phiên họp, Kiểm sát viên sẽ phát 
biểu ý kiến về việc giải quyết việc dân sự, sau khi
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Chương III. Bỉnh luận và phản tích một số diêm mới
trong tố tụng dàn sự

người yêu cầu. những ngưòi tham gia tố tụng khác đă 
trình bày xong ý kiến của mình và đã xem xét rhứng 
cứ, tài liệu.

• Kháng nghị bản án, quyết định của Tòa án theo 
thủ tục phúc thám, giám đốc thám, tái thảm

+ Kháng nghị theo thủ tục phúc thâm

vể cản bản, thủ tục kháng nghị theo thủ tục phúc 
tham các vụ án dân sự không khác so với quy định 
trưỏc khi có Bộ luật tố̂  tụng dân sự. Thòi hạn kháng 
nghị theo thủ tục phúc thẩm của Viện kiểm sát nhân 
dân cùng câ'p là mười lăm ngày, của Viện kiểm sát 
cà'p trên là ba mươi ngày, kể từ ngày Tòa sơ thẩm 
tuyên án.

Riêng đốỉ với thủ tục phúc thẩm các quyết định 
giải quyết việc dân sự, thòi hạn kháng nghị của Viện 
kiểm sát cùng cấp là bảy ngày, của Viện kiếm sát cấp 
trên là mười lăm ngày (khoản 2 Điều 317).

+ Kháng nghị theo thủ tục giám đốc thẩm, tái thảm

Cũng như quy định trước đáy, ngưòi có quyền 
khánp nghị theo thủ tục giám đốc thấm là ba năm, kê 
từ ngày bản án. quyết định của Tòa án có hiệu lực 
pháp luật (Điều 288);
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Thòi hạn kháng nghị tái thắm là một nám, kê từ 
ngày phát hiện được tình tiết là căn cứ đê kháng nghị 
tái thẩm theo quy định tại Điều 308 Bộ luật tô tụng 
dân sự.

Đôi vỏi các quyết định giai quyết việc dân sự. vấn 
đê đặt ra là có kháng nghị theo thủ tục giám dòc 
tham, tái thẩm hay không? Nếu theo phần quy định 
chung về thủ tục giải quyết việc dân sự thì không quy 
định về thủ tục giám đô”c thẩm, tái thấm việc dán sự. 
Tuy nhiên, theo Điểu 311 Bộ luật tô tụng dân sự. Tòa 
án có quyền áp dụng những quy định khác của Bộ 
luật, ngoài những quy định chung về thủ tục giãi 
quyết việc dân sự, nếu không trái với những quy clịnh 
chung. Nhưng để xác định chinh xác có kháng nghị 
dôi vói quyết định giãi quyết việc dán sự hay không 
cũng như việc giải quyết việc dân sự có được giíii 
quyết theo thủ tục giám dô”c thẩm, tái thẩm hay 
không, thực sự cần có vAn bíĩn hướng dẫn của cđ quan 
có tham quyền.

IV. KHÁI NIỆM “VỤ ÁN DÂN SỊT’ VẢ “VIỆC 
D ÀN  S ự ’

Khi xâv dựng dự tháo Bộ luật tố tụng dân sự. một

Binh luận khoa học một số vấn đề
của pháp iuật tố tụng dàn sự và thực tiễn áp dụng
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trong nhung ván (le lam tôn khá nhiốu thòi gian, trí 
tuệ cún nhà làm cl<) lỉi lự;i i họn tliuật ngữ dỏ chi’ 
dõi tượntí rua VIỘC xct xứ vi‘ dán >-ụ. cụ thô. tén goi của 
c ác  loại việc thuộc'  th í im  Cịuyoii ííiái q u y ê t  về  ciân sự  
cua Ton án nhnii clân.

Đẽ có thê lựa chọn tlược một thiiật nịíữ. trước hết, 
ran tìm hiếu, trong lịch su. nh;i lam luật dã sừ dụng 
t h u ậ t  troiì^' l ình  vực luiy nlii i  t h ô  não.

- Diéu thứ  65 Hiên Ị iháp  n ã n i  1946 của nước Việt 
Xam dán chủ cộiig hoa lịuy liỊiih; "Trong khi xứ L'iệc 
hình thi phải co Phụ thám nlìôn dán đẽ lìoộc tham gia 
V kiến nêu lò việc ticu hình, hoặc cùng qiivêt đ ịnh cởi 
Thảm phan nếu la 1'iẽr dại hinh".

Theo quy dịnh n;iv. nhũn<í vụ việc thuộc thẩm 
quycn giái quyỏt C’u:> Toá áii tluỢc gọi là việc hình và 
việc hộ. ỉ)â> cùiiịi lá Iihững tluiẠt ngừ dược sử dụng 
trong các- toà ãii tluỏi thòi iMi;'ìỊ) thuộc (trước năm 
1910) ,  r á  ơ Bíic |)h;iti.  ' r ru i i í í  Ị)h;'in và N a n i  p h a n .

ỈOỌI LÌị'c ho. tron^ S;ỈC lóiih sô l.'ỉ-SL nfĩny 24 
tháng Ctiẻng nàin 1916 \ (• tô (.liLíc ’ỉ’oà án và Cík’ ngạch 
t h á m  phán ,  dà chi rò l)iU) fíôm "các việc Ì'C dán sự và 
thương sự ' tDicu thư 3, ỉ)ièi; thu' 17).

Chương III. Binh luận vá phản tich một sò điểm mói
trong tô tụng dãn sự
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Thuật ngữ này tiếp tục đưỢc sử dụng trong nhiều 
văn bản tô" tụng trong thòi kỳ này. Vỉ' dụ, sắc lệnh sỏ' 
51 ngày 17/4/1946 ấn định thẩm quyền của các toà án 
và sự phân công giừa các nhân viên trong Tòa án, tại 
Điểu thứ 6 xác định thẩm quyển xử về dân sự và 
thương sự của Toà án sơ cấp gồm '"nhừng việc kiện 
dân sự, thương sự ưề động sản mà giá ngạch do 
nguyên đơn định không quá 150 đồng".

Điều 9 Sắc lệnh sô 85-SL ngày 22/Õ/1950 vê cải 
cách bộ máy tư pháp và luật tố tụng quy định; ‘ Toà 
án nhản dán huyện họp thành Hội đồng hoà giải đ ể  
thử hoà giải tất cả các vụ kiện về dán sự và thương 
sự, kê cả các việc xin ly dị, trừ những vụ kiện mà theo 
luật pháp đương sự không có quyền điều đinh". Theo 
quy định này, thuật ngữ “việc kiện dân sự ' củng có 
thể được gọi là kiện dàn s ự \  để chỉ những tranh 
chấp dân sự có yêu cầu được Toà án giải quvêt. Từ 
“việc” và “yụ” trong trường hỢp này là tưđng đồng, có 
thê dùng là “việc kiện" hoặc “vụ kiện" mà không dùng 
“vụ việc kiện".

• Hiến pháp năm 1959 đã đưa ra một cách gọi mới 
cho những loại việc thuộc thẩm quyền giải quyết của 
Toà án nhân dán. Điều 97 Hiến pháp quy định: ‘Toò

Bình luân khoa hoc môt số vấn đề
•  •  ♦

của pháp luật tế tụng dân sự và thực tiễn áp dụng
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Chương III. Bình luận và phàn tich một sô diểm mói
trong tô tụng dàn sự

án nhán dán tỏi cao nước Việt Nam dán chủ cộng hoá, 
các Toà án nhân dán địa phương, các Toá án quán sự 
là những cơ quan xét xứ của nước Việt Nam dán chủ 
cộng hoa. Trong trường hỢp cấn xet xử những vụ án 
đặc biệt, Quốc hội có thó quyết định thành lập Toà án 
đặc biệt".

Trên cơ sơ này. Điéu I Lucậi tố chửc Tòa án nhản 
dân nãm 1960 quy định: “Các Toa án nhản dán là 
những cơ quan xét xửcũa nước Việt Nam dán chủ cộng 
hoà. Toà án nhân dán xét xứ nhừtig vụ án hình sự và 
dán sự đẻ trừng trị những kẻ phạm tội và giải quyết 
nhữiìg việc tranh chấp vé dán sự trong nhàn dán".

Từ những quy định Iiày, thuật ngủ “vụ ân" chính 
thức được sử dụng trong các vãn bán pháp luật. 
Thông tư số 1-UB ngày 03/3/1969 của Toà án nhân 
dân tôi cao hướng dẫn việc viết bãn án sơ thấm và 
phúc thẩm hình sự và dân sự. cũng sử dụng nhiều lần 
thuật ngữ "vụ án". Thông tư số 01/TTLT ngày 
01/02/1982 của Toà ái) nhãn dân tốỉ cao. Viện kiêm 
sát nhân dân tối cao hướng dần về thủ tục giám đốc 
tham. Thông tư số 02/TTLT ngàv 01/02/1982 của Toà 
án nhân dân tỏi cao. Viện kiêm sát nhân dãn tôi cao 
hướng dẫn vế thủ tục tái tham rùng sử dụng thuật
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Bình luận khoa học một sô vấn dế
của pháp luật tô tụng dân sự và thực tiễn áp dụng

ngữ "ưụ án". Với cách sứ dụng này, có thê hiêu. tất c:i 
bao gồm cả nhửng việc hình sự và dâii sự. cử thuộc 
tham quyền giãi quyết của Toà án. đều điíờc pọi chunịí 
là vụ án .

Song song với việc dùng từ “rt/ án", trong thời kỳ 
này. thuật ngữ "việc kiện dân sự" dế chi những vịộc về 
hòn nhân và gia đình và nhừnp tranh chấp dãn sụ 
v ẫn  t iếp  tục  được sử d ụ n g  t ro n g  một sô 'v ãn  b àn .  VI d ụ ,  

Thông tư sỏ 39-XCPL ngày 21/Ơ1/1972 cùa Toà iui 
nhân dân tối cao về việc thụ lý. di lý. xèp và tạm xcị) 
những việc kiện vc hỏn nhán và gia dinh và tranh 
chấp về dân sụ; Thòng tư sò 06-TATC ngày 
25/02/1974 của Toà án nhân dãn tòi cao hướng dẫn 
việc diều tra trong tô" tụng dân sự.

Như vậy. các thuật ngữ "việc kiện dán sự'\ ‘tranlì 
chấp dán sự', "vụ án dán sự" là nhửng thuật ngữ cùng 
đồng thòi được sử dụng de chỉ những loại việc thuộc 
thẩm quyền giái quyết vê dân sự của Toà án nhân 
clâii. vể nội dung và bán chất, có thè thấy sự tươnịĩ 
đồng trong những thuật ngừ này.

Chỉ đến khi có Pháp lệnh thủ tục giải quvét các vu 
án dàn sựđược ban hành ngày 29/11/1989. có hiệu lực 
từ ngày 01/01/1990, các lo.ại việc thuộc thíim quyển
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\( 't xú \ ề d â n  sụ cua  To:i áii I1 1 (J1 sứ  tlụnịĩ n h ấ t
t h u ậ t  I iị íừ  "L'ụ au dán sự".

V ố  I i iặ i  lý  l u ạ n ,  v i ệ c  t l iôn.u  n h ấ t  c á r  t h u ậ t  n g ữ  

Ị)h;'i|) lý  l à  h ẽ l  s ử c  Cíiii l l i i õ t .  X é t  v ẽ  b â n  r h ã t .  v ụ  á n  

( l ã n  s ự  <i t h ò i  c l iêni  (16 l):i() f íồni  n h ũ n í ĩ  t r a i ì h  c h ấ p  d â n  

s ự .  inột  Í5Ú t r a n h  c l i ã | )  k i i i h  t ẽ .  t r a n h  c h ấ Ị )  v à  n h ừ n g  

v i ệ c  t i o i i g  l ĩ n h  v ự c  l ìõ n  I i h ã i i  v ã  g i a  d i n h  {vi dụ, y ê u  

CÍUI tliuận tinh \y liỏn), tranh chíip về lao (tạng. Dù 
n h i ê u  loạ i  v i ệ c ,  vỏi  I i h ừ n í ĩ  VIỘC' c ó  t i n h  c h ấ t  k i ệ n  d o  có 

t r a n h  c h ã p .  có  n h ừ n ị í  l o ạ i  k h ỏ i i ị í  c ó  y ê u  t ò  k i ệ n  vì 

k h õ n j í  c ó  t i n n l i  c h A | )  g i ừ n  c á c  l )ôn  m à  c h i  y ê u  c ầ u  T o à  

án xác Iihặn một sụ kiộii ị)háp lý như thuận tình ly 
h ỏ n .  XÍÌC n h ậ n  c ò n p  ( l ã n  niíVt t í c h  h o ặ c  đ ã  c h ế t ,  n h ư n g  

t á t  Cíi. t h e o  q u y  d ị i i h  c ủ n  p h á p  l u ậ t ,  đ ề u  t h u ộ c  t h ắ m  

quycMi của Toà án. (lược gi;ii quyêt tại Toà án. bầnp 
b a n  á t ì  h o ặ c  q u y ê t  ci ịnl i  c u a  T o ã  á n .  n ê n  v i ệ c  gọ i  l à  v ụ  

á n  l à  h o à n  t o à n  c ó  cơ  sơ.  ( ’ó  t h ê  coi ,  t ấ t  c á  n h ừ n g  l o ạ i  

viộc dược Toà án giãi qiiyót ctcu là vụ án là một tiêu 
c h í  clê l ự a  c h ọ n  t h u ậ t  n g ừ  (‘h i  n h ữ n g  l o ạ i  v i ệ c  lii đố i  

tuợnịí ịỊiái quyêt cùa Toà im.

'1'hực tc. thuật n^ữ "i'U án dán si/' dà được sử 
d ụ i i f ĩ  m ộ t  c á t h  CỊUon t h u ộ c  t r o n p  l ĩ i i l i  v ự c  t ỏ  t ụ n g  d â n  

sự. Mtậr tiu chúa co niộl Víìii bíìn nao (kế cá Pháp lệnh

Chưdng III. Bính luận vả phãn tich một sô điém mới
trong tô tụng dân sự
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Bỉnh luận khoa học một số  vấn dề 
• ề •

của pháp luật tố tụng dán sự và thực tiễn áp dụng

thủ tục giài quyết các vụ án dân sự) quy dịnh hoặc 
giài thích vụ án dân sự là gì. bao gồm những gì. 
nhưng cà những người làm thực tiễn (các Tham 
phán), những luật gia và nhửng người làm còng tác 
nghiên cứu. giảng dạy, đều hiểu vụ án dân sự bao ỉíồm 
những việc kiện dân sự (tranh chấp) và những việc 
dân sự không có tranh châp.

Nói như vậy. không có nghĩa là ngày nay chắng 
cần phải quy định hoặc giái thích thuật ngũ luật làm 
gì. chỉ cần hiểu đúng là được. Khi sự hiểu biết pháp 
luật, trình độ dân trí được náng cao. tính dân chủ 
thực sự đi vào cuộc sống, thì việc chuẩn hoá thuật ngử 
luật là một trong những yêu cầu hàng đầu của những 
nhà xây dựng pháp luật.

Thời điểm soạn thảo Bộ luật tô'tụng dán sự chính 
là thời điểm thích hợp để nhà làm luật đưa ra một 
thuật ngữ chuẩn cũng như nội hàm đầy đủ của nó đê 
chỉ những loại việc thuộc thẩm quvển giải quyết về 
dán sự của Toà án nhân dán.

Tuy nhién, chúng tôi lại hoàn toàn không đồng ý 
với thuật ngữ mà nhà làm luật sử dụng trong Điều 23 
Dự thảo Bộ luật tô tụng dân sự, khi giải thích từ ngừ. 
đã quy định:
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Chương III. Binh luận và phân tich một sô điếm mới
trong tô tụng dân sự

Trong Bộ luật nơy các từ ngữ dưới đây 
dược hiếu như sair

ỉ. "Vụ riực dân sự" bao gôm vụ án dán f!ự 
vo otệc dàn sự;

2. "Vụ án dãn sự' ban gồm những  vụ án  
dân sự, vụ án hỏn nhân và gia đình, vụ án 
kinh tế, vụ án lao động;

3. “Việc dán si/' lá việc cá nhân, tổ chức 
không cỏ tranh chấp, nhưng có yêu cấu Tòa 
án cõng nhận hoặc không công nhận một sự 
kiện pháp /v' là căn cứ phát sinh quyền, 
nghĩa vụ dán sự. hỏn nhản vá gia dinh, kinh 
tẻ, lao động cùa minh h()ộc của cá nhân, tồ 
chức khác: yêu cầu Tòa án công nhận cho 
minh Ọí/vt'/ỉ vé dân sự, hôn nhâỉì vá gia 
đình, kinh tế, lao dộng...

Cách định nghĩa như Điếu 23 Dự thào Bộ luật tô" 
tụng dán sự tồn tại nhiêu điểm bất hỢp lý. Thứ nhất, 
không thể chi đơn thuần ghép tiếng đầu tiên của một 
từ vào nhau là hình thành mội thuật ngữ. Điểu này 
đã không thê áp dụng được ngay cá trong lĩnh vực 
n g ô n  ngữ, c à n g  k h ô n g  t h ể  á p  d ụ n g  t r o n g  lĩnh  vực 
pháp luật. Thứ hai, khoản 2 đã dùng các vụ án dán
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Binh luận khoa học một sô vấn để
♦ •  •

của pháp luật tô tụng dân sự và thực tiễn áp dụng

sự, vụ án hôn nhân và gia đình, vụ án kinh tê. vụ án 
lao động đê giái thích thuật ngữ uụ án dán sự, thì 
khoản 3, lại dừng những việc không có tranh chấp, 
nhưng có yêu cầu Tòa án công nhận hoặc không CÒIÌỈĨ 
nhận một sự kiện pháp /V là căn cú phát sinh quyển, 
nghĩa vụ dân sự. hôn nhân và gia đình, kinh tẽ. lao 
động rủa cá nhản, tổ chức để giài thích thuật ngữ việc 
dán sự là không thòng nhất. Khoản 2 dùng hinh thức 
đê giải thích khái niệm vụ án dân sự, thì khoản 3 lại 
sứ dụng nội dung đê giải thích khái niệm việc dán sự. 
Cách giải thích từ ngữ này không thê phân biệt được’ 
sự khác nhau giữa vụ án dân sự vỏi việc dãn sự. mà 
điều này thì khòng nên xáy ra vỏi một Bộ luật.

Tuy nhiên, khi Bộ luật tố tụng dân sự được thòng 
qua và được công bô" thì không còn Điều 23 Dự tháo Bộ 
luật tỏ" tụng dân sự. Thay vì việc đưa ra một định 
nghĩa mang tính học thuật vê vụ án dân sự và việc 
dân sự, nhà làm luật đã đưa ra một quy định cụ thê
hơn nhằm chỉ rõ vụ việc dân sự là gì.

Đỉéu I Bộ luật tôi tụng dán sự quy định:

Bộ ỉuật tô tụng dán sự quy íĩịnh những
nguyên tấc cơ bán trong tò tụng dán sự; trinh
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Chương III. Binh luận vả phản tich một sô diêm mòi
trong tò tụng dân sự

tự, thù tục khởi kiện (ỉè Tòa án giải quyết các 
cụ án uề tranh cháp dàn sự, hôn nhân và gia 
dinh, kinh doanh, thiùmg mại, lao động (sau 
đáy ịỉọi chuttg lá vụ on dán aự) và trinh tự, 
thù tục vêu cấu đẽ Toa án giải quyết các việc 
vé yêu cầu dán sự. hôn nhớn và gia đinh, 
kinh doanh, thương mại, lao động >saiỉ đáy 
gọi chung iá LÌệc cỉôn sự); trinh tự, thủ tục 
giài quyẽt ưụ ớn dân sự> việc dán sự (sau dày 
gọi chung lá vụ việc dân sự) tại Tòa án...

Vói quy định này. phạm vi diều chỉnh của Bộ luật 
tô" tụng dân sự là vụ việc dân sự, gồm vụ án dân sự và 
việc dân sự.

Vụ án dán sự  là vụ có tranh châ”p vê quyền lợi, 
nghĩa vụ giữa cá nhân, tô chức với nhau. Các tranh 
chấp gồm tranh chấp dân sự, tranh chấp hôn nhân và 
gia đình, tranh chấp kinh doanh và thương mại. tranh 
châ'p lao động. Khi một tranh chấp dán sự thuộc thẩm 
quyền giải quyết của Tòa án, được đưdng sự yêu cầu 
Tòa án giái quyết sẽ trở thành vụ án dân sự. Trong Bộ 
luật tô" tụng dân sự, thuật ngữ tranh châp dân sự và 
thu.ật ngữ vụ án cl.ân sự được sử dụng thay thê nhau 
khi tranh chà'p dang dược Toà án xem xét.
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Bình luận khoa học một số vấn đề
•  •  •

của pháp luật tố tụng dân sự  và thực tiễn áp dụng

Việc dán sự  là việc khòng có tranh chấp về quyền 
và lợi ích nhưng có yêu cầu của cá nhâii. tổ chức dề 
nghị Tòa án công nhận một sự kiện pháp lý mà phát 
s in h  q u y ể n  và  n g h ĩa  vụ  c ủ a  các cá  n h â n ,  tổ  chức  này. 
Có các việc yêu cầu về dân sự. các việc yêu cầu về hỏn 
nhân và gia đình, các việc yêu cầu về kinh doanh và 
thương mại. các việc yêu cầu vê lao động. Tất cà các 
việc yêu cầu này được gọi chung là việc dân sự. Một 
việc dân sự theo quy định là thuộc thẩm quyển giải 
quyết của Tòa án, được Tòa án giải quyết cùng không 
trở thành vụ án dân sự. Vụ án dán sự trong Bộ luật 
tô tụng dân sự không bao gồm việc dân sự mà gồm các 
tranh chấp dân sự. Trong Pháp lệnh thủ tục giải 
quvết các vụ án dán sự thì vụ án dân sự gồm có tranh 
chấp dân sự và việc dân sự. Theo nội dung này, khái 
niệm vụ án dân sự trong Bộ luật tố tụng dân sự bị thu 
hẹp hơn so với khái niệm vụ án dân sự trong Pháp 
lệnh thủ tục giải quyết các vụ án dân sự.

Tuy nhiên, thực tế  thì khái niệm vụ án dân sự lại 
đưỢc mỏ rộng rất lỏn, nếu xét theo phạm vi loại việc. 
Theo Điểu i của Bộ luật thì chỉ riêng về vụ án dân sự, 
ngoài những vụ án dân sự theo cách sử dụng của 
Pháp lệnh thủ tục giải quyết các vụ án dân sự, gồm
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Chương III. Binh luận và phản tích một số điểm mới
trong tô tụng dân sự

những vụ án về ilán sự và hôn nhân và gia đình, còn 
bao nhùng vụ ãn về kinh doanh, thương mại - 
trước dó là CÍÍC  vụ án kinh tê. dược giải quyết theo thủ 
tục tò tụng kinh tc - và những vụ án lao động - trưóc 
đó là các tranh chấp lao động đưực' giải quyết theo thủ 
tục tô’ tụng lao động.

Xgơài vụ áII dân sự. Bộ luật tô' tụng dân sự còn 
điêu chỉnh thủ tục giãi quyẽt các việc dân sự. Cũng 
như phạm vi những vụ án dãn sụ. nhửng việc dân sự 
có phạm vi rộng, ngoài các việc dân sự thường được 
dùng theo nghĩa truyền thòng, ịĩồm các việc về dân 
sự, hôn nhân và gia đình, còn có các việc về kinh 
doanh, thương mại và các việc vê lao động.

Vụ án dán sự  trong Bộ luật tô tụng dân sự vẫn là 
những việc có tranh chấp, bắt dầu từ mâu thuẫn về 
quyền và lợi ích dãn sự, vì vậy, vẫn có các bên đương 
sự trong tô tụng dân sự. Luật tố tụng dân sự gọi những 
ngưòi này là nguyên đơn, bị đơn. ngưòi có quyển lợi, 
nghĩa vụ liên quan. Các đươnp sự này chỉ xuâ't hiện 
trong vụ án dân sự. Trong việc dán sự, do không có yếu 
tố kiện, khônp có tranh rhnp trưc tiếp vê lợi ích giữa 
các đương sự nén khòng có bên (li kiện hay bên bị kiện 
nên không xuất hiện khái niệm Iiguyén đơn. bị đơn
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trong việc dân sự. Bộ luật tô" tụng dân sự đã đưa ra hai 
thủ tục giải quyết khác nhau là thủ tục giải quyết vụ 
án dân sự và thủ tục giải quyết việc dân sự.

Chương III Bộ luật tô tụng dân sự quy định những 
vụ việc dân sự thuộc thẩm quyền giải quyết về dán sự 
của Tòa án, bao gồm:

■ Những tranh châp về dân sự thuộc thẩm quyền 
giải quyết của Tòa án được quy định tại Điều 25;

■ Những yêu cầu về dân sự thuộc thẩm quyền giải 
quyết của Tòa án được quy định tại tại Điều 26;

• Những tranh chấp về hôn nhân và gia đình 
thuộc thẩm quyển giải quyết của Tòa án được quy 
định tại Điều 27;

- Những yêu cầu về hôn nhân và gia đình thuộc 
thẩm quyển giải quyết của Tòa án đưỢc quy định tại 
Điều 28]

- Những tranh chấp về kinh doanh, thương mại 
thuộc thẩm quyền giải quyết của Tòa án đưỢc quy 
định tại Điều 29;

• Những yêu cầu về kinh doanh, thương mại thuộc 
thẩm quyền giải quyết của Tòa án được quy định tại

Bỉnh luận khoa học một số  vấn để
của pháp luật tố tụng dân sự và thực tiễn áp dụng
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Chương III. Bỉnh luận và phản tích một số  diểm mói
trong tố tụng dân sự

Điều 30;

• Nhủng tranh châ'p về lao động thuộc thẩm quyền 
giải quyết của Tòa án được quy định tại Điều 31',

• Nhừng yéu cầu về lao động thuộc thẩm quyên 
giải quyết của Tòa án được quy định tại Điều 32.

Căn cứ vào những quy định tại Điều luật này, có 
thế xác định được những vụ án dân sự và những việc 
dân sự thuộc thẩm quyển giải quyết của Tòa án.

Nếu ở tầm một Bộ luật, các khái niệm vụ án dân 
sự, việc dân sự chưa được làm sáng tỏ về mặt khoa 
học, thì hoạt động giải thích pháp luật, bình luận 
khoa học đê tạo nên các luận thuyết có tính thuyết 
phục là rất cần thiết.

V. V Ể  N G Ư Ờ I T IẾ N  H À N H  T ố  T Ụ N G

Pháp lệnh thủ tục giải quyết vụ án dán sự năm 
1989 không quy định ngưòi tiến hành tố tụng. Tại 
Chương III Pháp lệnh thủ tục giải quyết các vụ án 
dân sự quy định thành phần Hội đổng xét xử, việc 
thay đổi Thẩm phán, Hội thẩm nhản dân, Kiểm sát 
viên, Thư ký Toà án, ngưòi giám định, ngưòi phiên 
dịch. Chương IV của Pháp lệnh quy định người tham
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gia tô tụng vói các đương sự (Điều 19, 20, 21)\ người 
đại diện của đương sự (Điểu 22, 23), ngưòi bào vệ 
quyền lợi của đưđng sự (Điều 24, 25); nhùng người 
tham gia tô' tụng khác như người làm chứng, ngưòi 
phiên dịch, người giám định (Điều 26), Viện kiểm sát 
(Điều 28): tổ chức xã hội khởi kiện vì lợi ích chung 
(Điều 29).

Với bối cảnh đó, có thế coi Chương III Pháp lệnh 
thủ tục giải quyết các vụ án dân sự là nhừng quy định 
ban đầu vể ngưòi tiến hành tô' tụng và cơ quan tiến 
hành tố tụng. Theo quy định này, Tòa án là cơ quan 
tiến hành tố tụng. Còn Viện kiểm sát chỉ là một người 
tham gia tô tụng.

Dự thảo Bộ luật tò tụng dán sự đã quy định đầy 
dủ và chi tiết hơn vấn đề ngưòi tiến hành tô' tụng và 
cđ quan tiến hành tố tụng. Chương IV Dự thảo lỉộ 
luật tố tụng dản sự đã quy định về người tiến hành tô' 
tụng và việc thav đổi ngưòi tiến hành 10' tụng. Đây là 
một điểm mới trong Dự thảo Bộ luật tô* tụng dân sự. 
Tuy vậy, xét vẽ nội dung, quy định trong một sô điều 
luật cần được trao đổi thêm.

Tại Điều 38 Dự thảo Bộ luật tô tụng dân sự quy 
định: '"Người tiến hành tô'tụng gồm có Chánh án, Phó

Bình luận khoa học một số  vấn đề
của pháp luật tố tụng dân sự và thực tiễn áp dụng
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Chương III. Bỉnh luận vã phản tich một sô điểm mới
trong tó' tụng dãn sự

Chánh án, Thấm phán, Hội thám, Kiêm sát viên, Thư
L * ' **kỹ Toá án .

Xét vổ khái Iiiộm. Dự thão líộ luật tò tụng dân sự 

không dưa ra khái niệm thê nào là ngưòi tiến hành tô' 

tụng. Từ tritóc đến nay. khái niệm ngưòi tiến hành tô’ 
tụng trong tò tụng dân sự chưa tỉược quy dịnh trong 

văn bán pháp luật. Xét vể ngữ nghĩa, người tiến hành 

tô tụng được hiểu là người được thực hiện những hành 

vi tô tụng có ý nghĩa thúc dãy tiên trình giải quyết vụ 

án. L'i dụ. hành vi ra quyêt dịnh đê giải quyết vụ án 

dán sự như quyêt dịnh tạm đình chỉ. quyết định đình 

chỉ hoặc ra bán án kết thúc vụ án. Người tiên hành tô 

tụng là người chịu trách nhiệm vỏ việc giải quyết một 

vụ án cụ thể. Trách nhiệm này phải thể hiện bàng 

bản án hoặc một quyết định mang tính tô' tụng cụ thể. 

Nhửng quyết định mang tinh hành chính hoặc sự vụ 

liên quan đến hoạt động về tò chức của cơ quan Toà 

án không nầm trong ngữ nghĩa này.

Theo quy cỉịnh cua pháp luật, người chịu trách 

nhiệm vê việc giãi quyêt vụ án là Thâm phán, Hội 

thắm nhân dân. Cụ thê hdn. npười phái chịu trách 

nhiệm về việc giãi quyết vụ án là Thâm phán phụ 

trách việc giái quyết vụ án. nếu vụ việc chưa được đưa
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Bình luận khoa học một số vấn dể
của pháp luật tố tụng dân sự và thực tiền áp dụng

ra xét xử tại phiên tòa và là Hội đồng xét xử, nếu vụ 

việc đã được đưa ra xét xử tại phiên toà. Điểu 130 Hiến 

pháp quy định: Khi xét xử, Thẩm phán và Hội thẩm 

n h â n  d â n  độc lậ p  và  c h ỉ tu â n  th e o  p h á p  lu ậ t . Điếu 5 
Luật tổ chửc Toà án nhân dân, Điều 6 Pháp lệnh thủ 

tục giải quyết các vụ án dân sự củng quy định nội 

dung này. Điều 16 Pháp lệnh thủ tục giải quyết các vụ 

án dán sự quy định thành phần Hội đồng xét xử chỉ có 

Thẩm phán và Hội thẩm nhân dân. Cụ thể:

“2. Hội đồng xét xử sơ thẩm hoặc sơ thấm 
đồng thời chung thẩm gồm một Thẩm phán 
và hai Hội thẩm nhân dân.

2. Hội đồng xét xử phúc thẩm gổm ba 
Thẩm phán.

3. Hội đồng xét xử giám đốc thẩm hoặc tái 
thẩm của Tòa dán sự Tòa án nhân dán tỏi 
cao gồm ba Thẩm phán.

4. uỷ han Thẩm phán, Hội đồng thẩm 
phán Tòa án nhân dân tối cao, uỷ ban 
Thẩm phán Tòa dn nhán dãn cấp tỉnh xét xử 
theo thủ tục giám đổc thám hoặc tái thám 
những vụ án thuộc thẩm quyền".
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Chương III. Binh luận vả phản tích một sô điểm mdi
trong tô tụng dân sự

Nếu x«ác định theo các căn CIÍ ti ôn, ngiíòi tiên hành 

tố tụng không bao gồm Chánh in và Phó Chánh án. 

Theo cách phân tich này. nhà liim luật trong trường 

hỢp n à y  đã n h a m  lẫ n  g iữ a  chức d a n h  h à n h  c h ín h  và  

chức danh tư pháp. Chánh án va Phó Chánh án là 

chức danh hành chính chứ không phải Ità chức danh 

tư pháp. Pháp lutật chi q u y  địỉih chức năng xél xử cho 

Thâm phán, không quy dịiih chức náng xét xử cho 

Chánh án và Phó Cháiih án. Chánh án và Phó Chánh 

án cũng có thế tham gia xét xủ vụ án, nhưng lúc đó, 

họ tham gia không phải với tu cách là Chánh án hay 

Phó Chánh án mà với tư cách là Thẩm phán.

Mật khác, có thế tiêp tục thây sự khòng chuẩn xác 

hoặc sự nhầm lẫii trong việc quy định Chánh án và 

Phó Chánh án là ngiíòi tiến hành tố tụng tại Điều 39 
Dự tháo Bộ luật tcV tụng dân sự:

‘7. Chánh án Toa an có những nhiệm vụ, 
(fii\'ẻn hạn sau ítà\ trong tố tụng dán aự:

a. Tò chức còng tài' giải quyêt các vụ việc 
dán sự thuộc thám quyi-n của T()á án;

b. Qiivct định phân cáng Phó Chánh án, 
Thám phán giai ụu\èì uụ việc dàn sự; phán

169



công Hội thẩm nhản dán tham gia Hội đống 
xét xứ vụ án dán sự;

c. Quyết định thay đói Thẩm phán, Hội 
thẩm nhán dân, Thư ký Toà án;

d. Ra các quyết định và liến hành các 
hoạt động tô tụng dán sự then quy định của 
Bộ luật nàv;

đ. Giải quyết các khiêu nại đối với các 
quyết định trong tố tụng dân sự theo quỵ 
định của Bộ luật này;

e. Kháng nghị theo thù tục giám đốc (hám 
các bản án, quyết định đã có hiệu lực pháp luật 
của Toà án theo quỵ định của Bộ luật này.

2. Khi Chánh án vắng mật, một Phó 
Chánh án được Chánh án uỷ nhiệm thực 
hiện nhiệm vụ, quyền hạn của Chánh án 
được quy định tại khoản ỉ Điều náy. Phó 
Chánh án phải chịu trách nhiệm trước 
Chánh án vé nhiệm vụ được giao.

Khi đưỢc phán công giải quyết vụ việc dán 
sự Phó Chánh án cỏ các nhiệm vụ. quvền 
hạn và trách nhiệm của Thẩm phán được 
quy định tại Điều 40 của Bộ luật này\

Bỉnh iuận khoa học một sô vấn để
của pháp luật tế tụng dản sự và thực tiễn áp dụng
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Chương III. Binh luận và phân tích một sô' đìêm mới
trong tố tụng dân sự

Đây là quy dịnh vê chức nănp. quyền hạn của Chánh 

án. Mà chức nâng, quyển hạn của Chánh án thì phải 

do Luật tô chức Tòa án quy định, không do luật tô" 

tụng quy định.

Vé điếm c khoản ỉ quy dịnh quyền thay đổi Thẩm 

phán, Hội thấm nhán dán, Thư ký phiên toà: Nêu 

điểu này diễn ra tại phiên toà. thì quyết định này 

thuộc vê Hội đồxig xét xủ, không thuộc thẩm quvền 

piãi quyết của Chánh án. Nếu diễn ra trước khi mở 

phiôn toà, thì quy định này sẽ gán liền với điếu luật 

về thay đổi Thẩm phán, Hội thẩm nhân dân, Kiểm sát 

viên, Thư ký phiên toà, quy định tại khoản 1 Điều 50 
Dự thào Bộ luật tố tụng dân sự.

Vê điếm e khoản ĩ Điếu 308 Dự thảo Bộ luật tỏ” 

tụng dán sự quy định: Chánh án Toà án nhân dán 

không chỉ có quyến kháng nghị giủni đốc thẩm mà còn 

có quyển kháng nghị tái thấm. Mặt khác, chi có 

Chánh án Toà án nhân dân cấp tỉnh và Chánh án Toà 

an nhân dân tôi cao là có quyền kháng nghị giám dốc 

thẩm, tái thẩm: Chánh án Toà án nhân dân cấp 

huyện không có quyển n<ày.

Nhìn chung, các diếu luật mang tính liệt kê bao 

giò củng phải hết sức thận trọng. Thứ nhát, là dẻ bỏ
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sót nội dung, không liệt kê hết. Thứ hai, là thường 

chồng chéo với nhừng nội dung khác. Thứ ba, là 

mâu thuẫn vỏi những điều luật khác. Có thể thấy 

tát cả nhủng sai sót này đểu nằm trong sự liệt kè 

của Điều 39.

Nhìn rộng hơn, chúng tôi cho rằng không nên quy 

định người tiến hành tô tụng bao gồm Chánh án và 

Phó Chánh án và phải bỏ Điều 39 ra khỏi Dự thảo Bộ 

luật tô' tụng dân sự.

Bộ luật tố  tụng dân sự năm 2004 phần quy định 

về cơ quan tiến hành tô tụng, ngưòi tiến hành tố tụng 

(Chương IV), về căn bản vẫn đưa những nội dung đà 

quy định trong Dự thảo Bộ luật tố tụng dân sự.

Khoản 2 Điều 39 Bộ luật tố tụng dân sự quy định 

những ngưòi tiến hành tô* tụng gồm có:

“a) Chánh án Tòa án, Thẩm phán, Hội 
thẩm nhân dân, Thư ký Tòa án :

b) Viện trưởng Viện kiêm sát, Kiếm sát viên".

Điều 40 Bộ luật tố tụng dân sự quy định nhiệm 

vụ, quyền hạn của Chánh án Tòa án như sau:

Bỉnh luận khoa học một sô' vấn đề
của pháp luật tố tụng dân sự và thực tiễn áp dụng
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Chương III. Bỉnh luận vả phản tich một số đíẻm mới
trong tô tụng dân sự

“/. Chánh ón Tim án có nhửng nhiệm vụ, 
quy én hạn sou dỏy:

a) Tô chức CÔHỊỊ Inc ịíiải quyết các vụ việc 
dân sự thuộc thâm quyền cùa Tòa án;

h) Quvết định phân còng Thẩm phán giải 
quyết vụ việc dán sự, Hội thẩm nhân dán 
tham gia Hội đồHịỉ xet xử vụ án dán sự: 
quyết định phán cóng Thư ký Tòa án tiến 
hành tô tụng đùì với vụ việc dán sự;

c) Quyết (tịnh thay dổi Thẩm phán, Hội 
thăm nhân dân, Thư ký Tòa án trước khi mờ 
phiên tòa;

d} QuYẻt định thay dổi người giám định, 
ngưiỉi phiên dịch trước khi mở phiên tỏa;

đ) Ra các quyèt định và tiến hành các 
hoạt động tố tụng dán sự theo quy định cùa 
Bộ luật này;

e) Giải quyết khiếu nại, tô cáo theo quy 
định cùa Bó luật náy;

g) Kháng nghị theo thủ tục giảm dóc 
thẩm, tái thẩm hán rin, quyết định đã cỏ 
hiệu lực pháp luật của Tòa án theo quy định 
cùa Bộ luật nàv-
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2. Khi Chánh án vắnịỊ mật, một Pho Chánh 
án điửỉc T()ơ án ủv nhiệm thực hiện nhiệm vụ, 
quvền hạn cùa Chánh án qi/y định tại khoàn 
1 Điền nỏ\. Pho Chánh an chịu trách nhiệm 
trước Chánh an về nhiệm vụ (ĩược gino".

Tòi vẫn cho rang chì Thâm phán. Hội thâm nhân 

dân mới thực sự là những ngưòi tiến hành tỏ’ tụng 

trong tô tụng dân sự. Chánh án Tòa án. Thư ký Tòa 

án không thể là ngưòi tiến hành tô tụng.

Bởi những lẽ trên, khi Bộ luật tỏ*tụng dân sự đưỢc 

sứa đôi. đê nghị nhà làm luật nghiên cứu kỹ lại vấn 

dê về người tiên hành tô* lụng để có thê đúa ra nhùng 

quy định phù hỢp hơn cà vê phương diện khoa học lẫn 

phương diện thực tiền.

VI. X Ử  LÝ  C Á C  H ÀN H  VI CẢN  TRỞ  H O Ạ T DỘNG  

TỔ  T Ụ N G  D ÂN  S ự

Điều 3 Bộ luật tô* tụng dán sự quy định:

“Mọ/ hoạt động tô tụng dân sự cùa người 
tiên hành tô tụng, người tham gia (ô tụng, 
của cá nhân, cơ quan, tô chức cỏ liẽn quan 
phái tuán theo các (ỊUV định cùa Bộ luậĩ này".

Bình luận khoa học một sô vân để
của pháp luật tố tụng dân sự và thực tiễn áp dụng
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Theo quy clịnh này. những người pltài tuân thủ 
hoạt dõtìỊỊ tô tụnịí dán sự gốm: npười tién hành lố  

tụn í̂. nfĩu'ời tham íĩia tỏ tụng, cá nhãn, tố chức liên 

quan, ( ûy cỉịnh này rùng dổng nghĩa với việc những 

người này. nếu không tuân thu nhừng quy dịnh trong 

hoạt dộng tó tụn '̂ dân sự thì sẽ phái chịu trách 

Iihiộm. Thực tẽ. Bộ luật tô tụng dân sự dã dặt ra 

nhừng biện pháp xử lỹ các hành vi cán trở hoạt động 

tô tụng dân sự. Tuy nhiên, nhin dưới góc độ những 

quy dịnh chunịỊ dưỢc quy định tại Điếu 3 nêu trên thì 

Bộ luật tò tụng (lãn sự chi mỏi quy định những biện 

pháp xủ Iv dối vói nhùng hành VI ran trỏ hoạt dộng tố 

tụngr dán sự cùn nguòi tham gia tô tụng.

1 .  xử lý c á c  hành vi cản  trở hoạt động  tố  tụng dân 

s ự  c ủ a  người tham gía tô tụng

Hãnh vi cán trỏ hoạt động tô tụng dân sự là hành 

vi không tu.án thủ những quy định của Bộ luật tố 

tụng dãn sự. Hành vi này có thè xuất hiện (ì người 

tham gia tô tụng, mà trước hết lã các dương sự và có 

the là nhừng ngưòi tham gia khác như ngưòi làm 

chứng, người phiên dịch, npưòi íĩiám định. Đây l«à 

hành vi thường gặp trong hoạt ciộnịí giãi quyết vụ án 

dân sự. Vì vậy. víVn dề xử lý hành vi cán trơ hoạt

Chương III. Bình luận và phân tich một sô đièm mới
trong tô tụng dàn sự
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Binh luận khoa học một sô vấn đé
của pháp luật tô' tụng dân sự  và thực tiễn áp dụng

động tô tụng dân sự bước đầu đưỢc quy định tại Pháp 

lệnh thủ tục giái quyỏt các vụ án dân sự. Khoản 3 
Điếu 20 Pháp lệnh dã quy định: "hị đơn được triệu 
tập hỢp lệ đến lần thứ hai mà vẫn vắng mặt không có 
lỹ do chinh đáng thì có thê bị Toà ón phạt tién từ 
20.000 đổng đèn 50.000 đồng". Khoán 2 Điéu 40 
Pháp lệnh ihủ tụr fĩiai quyết các vụ án dân sự quy 

định: "Nếu việc giả mạo hằng chứng có dấu hiệu của 
tội phạm thi Toà án chuycn bằng chứng giá mạo và 
các tài liệu liên quan cho Viện kiểm sát đế xem xét 
việc truy cứu trách nhiệm hình sự". Điểu 54 Pháp 

lệnh thủ tục giải quyết các vụ án dân sự quy định: 

"Người vi phạm trật tự phiên toà, tuỳ trường hỢp, có 
thê bị chủ toạ phiên toà cành cáo, phạt tiền, buộc rời 
khỏi phòng xử án hoặc bất giữ'.

Trong Bộ luật tô' tụng dân sự, xử lý hành vi cản 

trở hoạt động tỏ" tụng không chi được quy định tại các 

điều luật rải rác trong toàn Bộ luật, mà Bộ luật còn 

dành toàn bộ phần thứ tám đê quy định các biện pháp 

xử lý hành vi cản trớ hoạt động tô tụng dân sự. Đây 

là hành vi của những người tham gia tô tụng và họ 

phái áp dụng các biện pháp xử lý (iối vỏi nhủng hành 

vi cản trở hoạt động tô" tụng như sau:
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Chương III. Bình luận vá phàn tich một số  điểm mới
trong tô tụng dân sự

Đối VỚI đương sự

Một trong nhửng nghĩa vụ quan trọng của đương 

sự nói chung, trong đó có bị đơn là nghĩa vụ có mật 

theo giấy triệu tập của Toíi án và chấp hành các quyết 

định cúa Toà án trong thòi gian giải quyết vụ án 

(đicm q khoản 2 Điều 58 Bộ luật tô tụng dân sự).

Xét về vị trí tò'tụng, bị đơn là người bị buộc phải 

tham gia tô tụng đe giái quyết yêu cầu kiện tụng của 

nguyên tlơii hoặc của những chủ thế khác theo quy 

dinh cua pháp luật. Xét vê góc độ tám lý cũng như góc 

độ quyển lợi. bị đơn thường không muôn tham gia tô 

tụng và nại ra những khó khãn để không thực hiện 

các yêu cau rũa Toà án. Một trong những biêu hiện 

thường g<ập ớ bị đơn là việc bị đơn không đến Toà án 

thfơ giấy tnộu tập của Toà án. không thực hiện các 

y ô u  cau cùa Toà án, không hỢp tác vói Toà án trong 

việc giái quyẽt vụ án.

Rò ròng dây là một hành VI  càn trở các hoạt động 

tô lụng. Việc xử lý hành vi này là hết sức cần thiết để 

vụ an clãii sự dược giái quyết đúng thòi hạn tô* tụng 

cũng như đế pháp luật dược tôn trọng. Biện pháp xử lý
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Binh luận khoa học một sò vấn để
của pháp iuật tố tụng dãn sự và thực tiễn áp dụng

mà Bộ luật tô tụng dân sự áp dụng cho trường hđp này 

trước hết cũng chính là biện pháp xử lý mà Pháp lệnh 

thũ tục giải quyết các vụ án dân sự đã sứ dụng: 'Bị 
đơn đà được triệu tập hỢp lệ đến lần thứ hai mà van 
vắng mặt thì Toà án giải quyết vắng mặt bi đơn" 
(khoản 2 Diều 60 Bộ luật tố tụng dân sự). Xét dươi góc 

độ bảo vệ quyền dân sự. đây là chê tài lớn, ánh hương 

trực tiếp đến quyền được có mật tại Toà án. được tỉ cinh 

lu ậ n , được c u n g  cấp  ch ứ n g  cứ đ ể  b ảo  vệ q u y ề n  lợi hỢp 

pháp của đương sự. Ngoài ra, Điều 384 Bộ luật tô tụng 

dân sự còn quy định thêm biện pháp xử lý mạnh hơn 

như sau: “SỊ đơn, người có quyền lợi, nghĩa vụ liên 
quan không có yêu cầu độc lập đả được Toà an triệu 
tập hỢp lệ đến lần thứ hai mà vẫn không có mặt tại 
Toà án hoạc không có mặt tại phiên toà không có lý do 
chinh đáng thi tuỳ từng trường hỢp có thè bị Toá án 
phạt cảnh cáo hoặc phạt tiền’.

ỉ ĐỔI VỚI hành w không giao 
nộp chứng cứ

Điều 84 Bộ luật tố tụng dân sự quy định;

"Trong quá trinh Toà àn giải iịUvết vụ
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Chưdng III. Bình luận và phản tích một sò díểm mới
trong tó tụng dãn sự

việc dán sự, (tưitiìịí sư có quyềỉì ca nghĩa vụ 
ịỊiao nộp chứng cứ cho Toà án: nêu liưdng sự 
khùng nộp hoặc nộp không (ỉầv du thi phàt 
chịu hậu quá cùa riệc khôrìịỉ nộp hoặc nộp 
khùng (tầy dù dỏ, trừ trường hợp pháp luật 
có qu\ (tịnh khác".

Diều 385 Bộ luật tô tụng dân sự quy định biện 

pháp xử lý ngiíòi có hành vi cán trở ho<7 t động xác 

minh, thu thập chứng cứ của ngưòi tiến hành tô' tụng 

như sau:

"Người nào có một trong các hành vi sau 
dãy thi tuỳ theo mức độ vi phạm má có thè bị 
Toá án quyết định phạt cảnh cáo, phạt tiền, 
tạm giữ hành chinh hoặc khởi tỏ vụ án hình 
sự theo quy định cùa pháp luật:

a) Làm già, huv hoại nhừnịỉ chửng cứ 
quan trọng gáy trớ ngại cho việc giải quyết 
vụ án cùa Toà án;

b) Khai háo ịỊÌan dỏĩ hoặc cung cấp tài 
liệu sai sự thật;

c> Từ chôl khai háo, từ chói kết luận giám 
(Ỉịỉìh hoặc từ chối cung cáp tài liệu;
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ci) Lừa dôì,đedoạ, mua chuộc, sử dụng vú lực 
nhầm ngăn cản ngưìÁ làm chứtìg ra làm diiùìg 
hoặc buộc người khác ra iàm chứng gian dòì:

đ) Lừa dối, đe doạ. mua chuộc, sứ dựnịỉ 
vũ lực nhằm ngán càn người giám định thực 
hiện nhiệm vụ hoậc buộc ngưỉĩi giám định 
kết luận sai uới sự thật khách quan;

e) Lừa dôi, đe doạ, mua chuộc, sử dụng vù 
lực nhằm ngăn cán người phiên dịch thực 
hiện nhiệm vụ hoặc buộc người phiên dịch 
dịch không trung thực, không khách quan, 
không đúng nghĩa khi dịch;

g) Xúc phạm danh dự, nhăn phâm, uv tín 
của ngưih tiến hành tô tụng; đe dcHỊ, sử dụng vũ 
lực hoặc có hành vi khác cản trớ người tiến 
hành tô tụng thực hiện các biện pháp rác minh, 
thu thập chứng cứ do Bộ luật này quy định;

h) Các hành vi vi phạm khác mà pháp 
luật có quy định".

So vỏi Pháp lệnh thủ tục giải quyết các vụ án dân 

sự, việc quy định về biện pháp xử lý đôi với hành vi 

không thực hiện nghĩa vụ giao nộp chứng cứ hoặc cán

Bỉnh luận khoa học một số  vấn đề
của pháp luật tô tụng dân sự  và thực tiễn áp dụng
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Chương III. Binh luận và phân tích một sô diêm mới
trong tô tụng dân sự

trớ hoạt động thu thập, xác minh chứng cứ trong Bộ 

luật tô tụng dán sự là một biện pháp hết sức cẩn thiết. 

Thực tê giái quyết các vụ án dân sự cho thâV. rất nhiều 

vụ án, ngưòi tiến hành tò tụng (lã gập phái hành vi 

cnỏng đỏi. hành vi khóng hợp tác của đương sự, thậm 

chí cả những hành vi vi phạm pháp luật, nhưng ở thời 

điểm đó thiếu nhửng chế tài cần thiết có thế xử lý được 

vấn đề này. Bộ luật tô" tụng dân sự đã khác phục được 

điếm thiếu sót nàv. chác chắn sẽ có ý nghĩa thúc đẩy 

hDạt động tố tụng đúng thời họn tô tụng.

Đối với trường họp nguởỉ 
ỉàm chúng c ố  ý  không có mặt 
theo giấy ưiệu tập của Toà án

Điẻu 65 Bộ luật tô tụng dân sự năm 2004 quy định:

'"Người làm chứng là người bíếi các tinh 
tiết cỏ liên quan đến nội dutĩịỉ vụ án có thê 
được Toà ón triệu tập tham gia tô tụng với tư 
cách là người ỉờm chứng".

Người làm chứng có trách nhiệm cung cấp toàn bộ 

nnững thông tin, tài liệu, đồ vật mà mình có được co
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liên quan đến vụ án; khai báo trung thực những tình 

tiết mà mình biết được có liên quan đến vụ án; bồi 
thưồng thiệt hại và chịu trách nhiệm trưóc pháp luật 

do nhủng khai báo sai sự thật mà gây thiệt hại cho 

đương sự hoặc ngưòi khác; phải có mặt tại Toà án 

theo giấy triệu tập của Toà án, nếu lòi khai của người 
làm chứng phải thực hiện công khai tại phiên toà: 
trường hỢp người làm chứng không đến phiên toà mà 

không có lý do chính đáng và việc vắng mặt của họ 

gáy trở ngại cho việc xét xử, thì Hội đồng xét xử có thể 

ra quyết định dẫn giải đến phiên toà; phải cam đoan 

trưỏc Toà án về việc thực hiện quyền và nghĩa vụ của 

mình, trừ người làm chứng là ngưòi chưa thành niên. 

Người làm chứng khai báo gian dối, cung cấp tài liệu 

sai sự thật hoặc từ chối khai báo hoặc khi được Toà án 
triệu tập mà vắng mặt không có lý do chính đáng thì 
phải chịu trách nhiệm theo quy định của pháp luật...

Trên cơ sở những quy định căn bản về quyển và 

nghĩa vụ của người làm chứng, Điều 386 Bộ luật tố tụng 

dán sự quy định biện pháp xử lý người làm chứng cò ý 

không có mặt theo giấy triệu tập của Toà án như sau;

"Người làm chứng đã được Toà án triệu 
tập hợp lệ nhưng cốý không đến Toà án hoặc

Binh luận khoa học một số  vấn dề
của pháp luật tố tụng dân sự và thực tiễn áp dụng
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không có mặt tại phiên toà mà khổng có lý do 
chinh đáng và nếu sự vắng mặt củơ họ gây 
trở ngại cho việc thu thập, xác minh chửng 
cử hoặc xét xử vụ án thi Toà án có quyén ra 
quyết định dẫn giải, cảnh cáo, phạt tiền".

Chương III. Bỉnh luận vả phân tích một số  điểm mới
trong tố tụng dân sự

■u
ĐỐI v ứ  n g u ở l v í phạm  n ộ i 

q u y  ph iê n  toà

Điều 209 Bộ luật tô" tụng dân sự quy định nội quy 

phiên toà như sau:

"Những người dưới mười sáu tuổi không 
đưỢc vào phòng xử án, trừ trường hợp được 
Toà án triệu tập tham gia phiên toà.

Mọi người trong phòng xử ân phải đứng 
dậy khi Hội đồng xét xử vào phòng xử án, 
phải tôn trọng Hội đồng xét xử, giữ gìn trật 
tự vá tuân theo sự điều khiển của chủ toạ 
phiên toà.

Chi những người được Hội đồng xét xử 
cho phép mới được hỏi, trả lời hoặc phát
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Bỉnh luận khoa học một sô vàn dề
của pháp luật tô tụng dãn sự và thực tiễn áp dụng

hiểu. Người hỏi, trả lời hoặc phát hmi phái 
đứng dậy, trừ trường hỢp vi lỹ do sức k/ìoé 
được chủ toạ phiên toà cho phép ỉìgối dè hót, 
trả lời hoặc phái biểu".

Đáy là những quy định căn bản nhất về nội quy 

phiên toà. Bất kỳ ngưòi nào có hành vi vi phạm nội 

quy phiên toà, thì tuỳ theo mức độ vi phạm nội quy 

phiên toà mà chủ toạ phiên toà cảnh cáo, phạt tiền, 

buộc ròi khỏi phòng xử án hoặc bị tạm giừ hành chính.

Trường hỢp người vi phạm nội quy phiên toà đên 

mức phải bị truy cứu trách nhiệm hình sự, thì Toà ủn 

có quyền đề nghị khởi tô̂  vụ án hình sự theo quy định 

của pháp luật hình sự.

X ử  lý  cá  nhân, t ố  ch ú c  
không  t í ì l hành q u yế t đ ịn h  
của Toà án v é  v iệ c  cu n g  cấp  
chúng  c ứ  cho  Toà án

Trong quá trình giải quyết vụ án, để thu thập, xác 

minh chứng cứ, Toà án có quyền yêu cầu cá nhân, tỏ
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Chương III. Binh luận vả phản tich một sô diêm mòi
trong tô tụng dãn sự

chức hữu quíin cuiiịí c;Vị) tai liệu, hằng chứng về việc 

piài quyêt vụ án.

Cá Iihân. rd quiui. tố chứr d;uig quán lý. lưu giữ 

chứng cứ có trách nhiệm cung cấp đầy c!ủ. kịp thòi 

chứnp cử thoo ypu cnu của 1'on án trong thòi hạn mười 
lăm nỊĩàv. kể tù ngày Iihận clúỢc yêu cầu của Toà án.

Cá nhân. (’0 quan, tỏ chức khóỉig thi hành quyết 

định cua Toà án về việc cung cáp chửng cử mà cá 

nhán. cơ quaii. tố chức dó daiig quán lý, lưu giữ thì có 

thế bị Toà án quyêt định canh phạt tiên hoặc ra 

quyết định cưởng chê thi hành.

Cá nhân, người cỉứiip daii cơ quan, tô chức đó tuỳ theo 

mức độ \i phạm nià (‘ó thế bị xử lý kỳ luật hoặc bị truy 

cứu trách nhiộỉii hình sự theo quy cỉịnh của pháp luật.

2. Đối với người tiến hành tố tụng

Những ngúòi phái tuân thu những quy định tô 

tụng dân sự. ngoài Iiguời thnm gÌM tô*tụng, cá nhân, tỏ 

chức hữu quan, thì íitíuòi tiẽn hành tỏ tụng cũng là một 

chủ thể quan trọng. Với tư cách là người tiến hành tô 

tung, những Iipưòi nàv có trách nhiệm chủ động trong 

mọi hoạt độriịĩ tô tụng nham thúc dắy việc giãi quyết 

vụ án dúng thủ tục vá thòi hạii tó tụiig. Nêu người tiến
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Bình luận khoa học một số vấn dề
của pháp luật tố tụng dàn sự vả thực tiễn áp dụng

hành tô tụng không tuân thủ những quy định của Bộ 

luật tô" tụng dân sự, thì vụ án không những không giải 

quyết được, làm thiệt hại đến quyền lợi của công dân. 

mà còn ảnh hưởng đến uy tín của cđ quan bảo vệ tư 

pháp. Vì vậy. việc xử lý hành \ã vi phạm pháp luật tỏ 

tụng của ngưòi tiến hành tố tụng là rất cần thiết, bao 

gồm cả những chê tài hành chính, hình sự và cả những 

chế tài dân sự. Nghĩa là ngưòi tiến hành tố tụng mà có 

hành vi tô" tụng không tuân thủ những quy định của Bộ 

luật tô tụng dân sự, thì tuỳ theo mức độ, tính chât và 

hậu quả của hành vi, phải chịu trách nhiệm bồi thường 

dán sự, trách nhiệm hành chính hoặc bị truy cứu trách 

nhiệm hình sự theo quy định của pháp luật.

Tuy nhiên, những quy định về chê định trách 

nhiệm của người tiến hành tô' tụng còn được quy định 

tại các văn bản pháp luật tương ứng, vi dụ, Bộ luật 

dân sự (Điều 624: Bồi thường thiệt hại do người có 

thẩm quyển của cơ quan tiên hành tô" tụng gây ra); 

Pháp lệnh cán bộ, công chức; Bộ luật hình sự...

Nhìn chung, biện pháp xử lý hành vi cản trỏ hoạt 

động tô tụng đã được nhà làm iuật bao quát tương đối 

đầy đủ trong Bộ luật tô" tụng dân sự. Tuy nhiên sự 

thực thi các biện pháp này, hiệu quả của chúng như
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Chương III. Binh luận và phân tích một số điểm mới
trong tô tụng dân sự

thê nào phụ thuộc hoàn toàn vào ngưòi áp dụng. Điều 

đó đòi hỏi phái có một sự cô gắng rất lớn từ ngưòi thực 

thi pháp luật, không phải chỉ dơn thuần là nắm bát 

đưỢc n h ữ n g  q uy  đ ịn h  m ố i củ a  lu ậ t  m à  còn là  k h à  

năng ứng dụng pháp luật trong hoạt động tố tụng.

VII. M Ộ T  SỐ V Â N  Đ Ể V Ề  TR A N H  T Ụ N G9 •

1. Những quy định của pháp luật về tranh tụng 

trong tố  tụng dân sự

B ân ch ấ t của ư anh tụng  
ư o n g  tố  tụ n g  dân s ự

Tranh tụng, nếu hiểu theo nghĩa rộng, là toàn bộ 

nhửng công việc mà các đương sự, bao gồm bên 

nguyên đơn và bên bị đơn phái tiến hành trong một 

vụ kiện để bảo vệ quyên, lợi ích của bản thân họ. Với 

nội dung nàv, khái niệm vụ kiện đã bao hàm ý nghĩa 

tranh tụng, bởi vì. khi một ngưòi di kiện trước Toà án, 

họ đă làm phát sinh một sự tranh luận vê lợi ích của 

họ. Sự tranh luận này. bắt đầu từ phía người đi kiện, 

thế hiện bằng việc người dó phải đưa được những
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Binh iuận khoa học một sô ván đề
của phảp luật tô tụng dân sự và thực tiễn áp dụng

chứng cứ, lý lè đê báo vệ yèu cầu của mình, chứiiíĩ 

minh quyến, lợi ích của mình là hợp pháp. I ĥia bỏii 

bị kiện, vì vậy, cũng đưa ra chứng cứ, lý lẽ, tài liệu dô 

phán bác lại yêu cầu, lý lẽ của phía bên kia. Quá trình 

này diễn ra theo đúng những quy định của pháp luật 

tô tụng và (lược gọi là hoạt động tranh tụng.

Có thê thấy hai tu.yến quan hệ được hình thành troiiịí 

quá trình tranh tụng: một là, quan hệ traiih tụng giữa 

nguyên dơn và bị dơn: thứ hai, ở một khía cạnh Iihất 

định, sự tranh tụng còn (liễn ra giữa Toà án và dương sự. 

thè hiện trong việc Toà án bác yêu cầu hoặc châ*p nhận 

yêu cầu của đương sự. Tuy nhiên, trong hai tuyến quan 

hệ này. thì sự tranh tụng giữa các đương sự với nhau thê 

hiện rỏ hơn cả, bởi vì những người này có nghĩa vụ phái 

chứng minh. Sự chứng minh của các đương sự là nội 

dung chủ yỏu của sự traiih tụng trong tô tụng dân sự.

Hoạt động tranh tụng được thực hiện trong suốt quá 

trình tô tụng, nhưng nó được biểu hiện tập trung và rỏ 

ràng nhất tại phiên toà. Việc xét xử của các toà án đưỢc 

thực hiện theo nguyên tắc xử công khai. Tại phiên toà. 

các bén tham gia vụ kiện được quyển dùng chứng cứ. lý 

lẻ đê bảo vệ quyên lợi của mình. Họ củng phãi trã lòi 

những câu hỏi mà Hội đồng xét xử đưa ra đế Hội đồng
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xét xử có thể đánh giá khách quan nhất về vụ án. Việc 

chứng minh của hai bôn, vỏi lợi ích (iòi lập nhau làm sự 

thật khách quan càng có cơ hội dược làm sáng tỏ. Vì 

vậy, sự tranh tụng là hét sức cnn thiẽt và có ý nghĩa 

trong việc báo vệ quyển lợi hd|> pháịi của đương sự trong 

\ạj án nói riông, cũng như báo vệ công lý nói chung.

Do trình dộ dân trí cũng như những hiểu biết pháp 

Ucật của đôi tượng này còn hạn chế, trong điểu kiện hoạt 

dộng tô’ tụng dòi hỏi tính chuyên mòn, nghiệp vụ cao 

nên sự tham gia của luật su' là rất can thiét đê’ quá trình 

traiih tụng được diễn ra clúng với ý nghĩa thực của nó. 

Nói cách khác, để cập đến sự tranh tụng, không thế 

không nói đến vai trò của luật sư. Với sự tham gia của 

luật sư. sự tranh tụng càng có cơ hội thực hiện. Điều 

này cùng có nghía là những điểu luật vê tranh tụng 

không thé thiếu những quy định vê vai trò của luật sư.

Pháp ỉu ậ t tố  tụ n g  vớ i v iệc  
ừanh tụrìg ừong tố  tụng dân s ự

Với ý nghĩa là cd sỏ pháp lý cho sự tranh tụng, 

pháp luật tô tụng hiện hành cũng đã có những điều 

luật quy định vê vấn đế này.
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Bình luận khoa học một số vấn đế
của pháp luật tố tụng dân sự và thực tiền áp dụng

Pháp luật về nghĩa vụ chừng 
minh của đương sự

Như đã phân tích, một trong những biểu hiện của 

sự tranh tụng là việc đương sự phải có nghĩa vụ chứng 

minh. Điếu 3 Pháp lệnh thủ tục giải quyết các vụ án 

dân sự quy định: “Đương sự có nghĩa vụ cung cấp 
chứng cứ để bảo vệ quyền lợi của minh''. Bằng việc 

cung cấp chứng cứ, đương sự đã trở thành một bên 

tham gia tranh luận. Nghĩa vụ cung cấp chứng cứ này 

được thể hiện ngay từ khi khỏi kiện. Khoản 3 Điểu 34 
Pháp lệnh thủ tục giải quyết các vụ án dân sự quy 

định; "'Người khởi kiện phải làm đơn ghi rõ họ, tén, 
địa chi của minh; của bị đơn, của người có quyển lợi, 
nghĩa vụ liên quan; nội dung vụ việc; yêu cầu của 
minh ưà những tài liệu, lý lẽ chửng minh cho những 
yêu cầu đó". Quy định này cũng có nghĩa là khi một 

ngưòi khởi kiện mà không có tài liệu chứng minh cho 

yêu cầu khởi kiện của mình, Toà án có quyển không 

thụ lý mà trả lại đơn khởi kiện. Khoản 1 Điều 36 Pháp 

lệ n h  th ủ  tụ c  g iả i q u y ế t các v ụ  á n  d â n  sự q u y  đ ịn h  v iệ c  

Toà án trả lại đơn khởi kiện cho đương sự nếu "người
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trong tô tụng dàn sự

nộp đơn không có quvến khởi kiên".

Xhư vậy, yẽu tô chửng cử là yỏu tô khỏng thê thiếu 

của vụ kiện. Những chứng cứ do bón nguyên đơn cung 

cấp, thông thường sẽ khác, và dối lập lại với chứng cứ 

do bôn bị đđn đưa ra. Trong cuộc tranh luận bằng 

chứng cứ, lý lẽ này. bên nào đưa ra được những chứng 

cứ. Iv lẽ xác thực, bên đó sõ thắng kiện. Chính đương 

sự là ngưòi quyết định về bán chát sự thắng hay thua 

trong vụ kiện. Toà án chi cân cứ những chứng cử mà 

đương sự đã trình bày. áp dụng quy định của pháp 

luật dô quvêt dịnh lợi ích của các bôn. Điểu này đòi hỏi 

sự chú động, sự tích cực. sự nỗ lực của đương sự.

Diều 6 Bộ luật tô" tụng dân sự quy định:

“Các đương sự có quyền và nghĩa vụ cung 
cấp chứng cứ cho Tòa an vá chửng minh cho 
yêu cầu của minh la có căn cứ vá hỢp pháp".

Điều 79 Bộ luật tô' tụng dân sụ quy định cụ thể 

hơn về nghía vụ chứng minh rủa dương sự như sau:

"ì. Đương sự có vêu cầu Tòa án bảo vệ 
quyền vá lợi ich hợp pháp của minh phải
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Binh luận khoa học một sô vấn dế
của pháp luật tô tụng dãn sự và thực tiễn áp dụng

đưa ro chứtìịỉ cứ đê chửng minh chi) yétí cáu 
đó lá  co cán cứ  uá hỢp pháp .

2. Dihtnịị sự phàn đôỉ vẽu cồu cua tìịịưừi 
khác dối vời minh phái chứtiịỊ m in h  sự phàn 
đôi Jo la f<» căn cứ và phai dưa ra i hưnỊỊ cứ 
dè  chứ rìỊ i m inh .

Cá nhãn, cơ quan, tỏ chức fỉh(ti kiện báo 
vệ lỢ i ivh công cộng, hfị ích ciia Xhó nước 
hoặc vètí cầu Tòa án báo vệ quyến L'à lợi ích 
cùa ngưiù khác thi phái đưa ra chứng cứ đè 
chứng minh cho việc khởi kiện, Ví’// .ầu của 
minh lá có cân cứ và hợp phap.

4. DưiPìịị sự cỏ nghĩa vụ đưa ra chứng cứ 
đế chứng minh mà không đưa ra được chứng 
cứ hoậc không đưa ra đủ chưnịỉ cứ thi phái 
chịu hậu quà của uiệc khóng vhiíng minh 
hoặc chứng minh không đầy đủ d(>'

Quy định việc dưa ra chứng cứ và chứng minh của 

các đương sự đã tạo ra sự tranh tụng giửa cáo dương 

sự. Như vậy. pháp luật tố tụng hiện hành đã quy dịnh 

điểu kiện cản bati cho sự tranh tụng.

Trong thực tế. việc thực hiện quy định này cỏ những
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liạii chẽ. ('hãng h:ui. tliKing sự imiõn xuãt trình một 

cliưi.g cứ liim ('(í S(< cho yôu CÍUI ( ùa họ như các giấy lò 

vc nhà dát. họ không <iồ dánf'. iliậm chí lã khòng the 

y õ u  f í U i  cú  q i i iU ì  n h à  ( I n t  h o ậ r  (•() ( ị u a n  l i ô n  q u n n  r u n g  

c n | )  c h o  h ụ  l ứ i u n ị í  fíiíVy t ờ  v ồ  I i l i a  đ ấ t  xáf d ị n h  c h ủ  

qiivcn cua ho. Hoặc r;ich thức của Toà áỉi khi thụ Iv 

vụ ãn ('Cni‘ĩ nhii troiiịí quá trinh chuân bị xẽt xử đã tạo 

t ho iỉư<iiijỉ sự t:\ni lý là chửnịí cú của vụ án dơ Toà án 

c ó  t r á c h  I i h i ẹ m  t h u  t h ậ Ị ) .  T h ó i  q i i o n  n à y  k h ô n g  r h i  

làm cho (.lúíínịĩ sự không thựr lìiộn tôt Iighĩa vụ cung 

câp chửiiịí cú, mà côn triệt tiêu tinh chất tranh tụng 

tíiừa các bôn troiig tô tụng.

Sự tham gia của luật sư

Pháp luật tỏ tụng của Việt Xam nói riêng, cũng 

Iihií C'úa c‘<ác nước trên thê giới nói chung dều quy định 

sự tham gia cùa luật sư trong t ô  tụng. Đó là thành 

qua cùa vãỉi minh tu Ị ) h á p .  Tiiih chất chuyên nghiệp 

trong hoạt dộng báo vệ pháp luật cúa luật sư làm quá 

tiình tranh tụng ciược diễn r;i vói nhùiig tranh luận 

vế chúng cứ, về Ị ) h á j )  luật, sẽ làm r õ  sự thật khách 

quaii cua vụ án. Đây là cơ srt quan trọng dể Toà án có

Chương III. Bỉnh luận và phản tích một sô điẽm mới
trong tô tụng dân sự
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Binh luận khoa học một số vấn đề
của pháp luật tố tụng dân sự và thực tiễn áp dụng

thê đưa ra những phán quyết hợp pháp và có cản cứ.

Vì tầm quan trọng như vậy, pháp luật tô' tụng đã 

quy định việc tham gia tố tụng của luật sư có thể với 
một trong hai tư cách: là ngưòi đại diện cho đương sự 
hoặc người bảo vệ quyển lợi cho đương sự.

Điều 22, 23 Pháp lệnh thủ tục giải quyết các vụ án 
dán sự quy định:

'"Đương sự có thế làm giấy uỷ quyền cho 
luật sư hoặc người khác thay mặt mình 
trong tố tụng".

“Người đại diện được uỳ quyển thực hiện 
quyền và nghĩa vụ tô' tụng của đương sự 
trong phạm vi được uỷ quyền”.

Điếu 24 Pháp lệnh thủ tục giải quyết các vụ án 
dân sự quy định:

'"Đương sự có thế nhờ luật sư, bào chữa viên 
nhàn dán hoặc người khác được Toà án chấp 
nhận làm người bảo vệ quyền lợi cho minh”.

Điều 25 Pháp lệnh thủ tục giải quyết các vụ án 
dân sự quy định;
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trong tô tụng dân sự

"Người hảo vệ quyvn lfỉi cùa đương sựđược 
thom gia tô tụng từ kht khỏi kiện. Người hảo 
vệ quyền lợi của đưíPìg sự có quyển để nghị 
thay đôi Thâm phan. Hội thám nhân dân, 
Kiêm fiát viên, Thư !ỉv Toà án, người giám 
đinh, người phiẽn cÌỊch theo quy định cua 
Chương Ỉ I Ỉ  của Pháp lệnh này; có quyển cung 
cấp chứng cứ, để đạt yêu cầu, được đọc hổ sơ 

vụ án ưá ghi chép những điếm cần thiết trong 
hố sơ, tham dự hoà giói, tham gia phiên toà. 
Người bảo vệ quyển lợi cùa đương sự có nghía 
vụ sử dụng các biện pháp do pháp luật quy 
định để góp phần làm rò sự thật của vụ án; 
giúp đương sự vé mật pháp lý nhằm bảo vệ 
quyền lợi hợp pháp của họ".

Điều 63 Bộ luật tô tụng dân sự quv định:

"Ngưă háo vệ quyển I'à lợi ích hợp pháp của 
đương sự  là ngưỉÂ dược đương sự nhờ và đưỢc 

Tòa án chấp nhộn đế tham gia tô tụng bảo vệ 
quyền t'à lợi ích hợp pháp của đưíĩng fn/'.

Luật sư cũng có thể là người đại diện do đương sự
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Binh luận khoa học một sô vàn đề
của pháp luật tố tụng dân sự  và thực tiễn áp dụng

ủv quyển theo khoán 3 Điều 73 Bộ lu.nt tô tụng dân sự.

Như vậy. có hai vị trí tố tụng cho luật sư, o hai vị 

trí tố tụng này. luật sư sẽ có những quyền và nghía vụ 

tố tụng khác nhau.

Thực tê cùng cho thấy, không phái lúc nào Toà án 

cùng phán biệt đúng sự khác nhau này để tạo điếu 

kiện cho các luật sư thực hiện vai trò tranh tụng đúng 

quy định của pháp luật. Rõ ràng, đây là một hạn chẻ 

lón trong việc thực hiện tranh tụng tại Toà án.

I Thủ tục tranh luận tại phiên 
toà

Thể hiện tập trung nhất của sự tranh tụng là 

những quv định về phiên toà. Điếu 51 Pháp lệnh thú 

tục giải quyết các vụ án dán sự quy định;

"1. Sau khi Hội đổng xét xửkêt thúc việc xét 
hỏi, các đương sự. người đại diện cùa đương 
sự, người bào vệ quyến lợi của đư(fng sự, ngưih 
đai diện tổ chức xá hội khởi kiện vi Uỉi ich 
chung trình bày ý kiên của minh về đánh giá 
chứng cứ. đề xuất hướng giấi quyết vụ án.
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trong tố tụng dân sự

Ngưin tham gta tranh luận có quyển đáp lại ý 
kiến của người khác, nhưng chỉđưỢc phát biếu 
một lấn đối vin mỗi V kiến mà minh không 
đổng V. Nếu thấy cấn thiết, thi Hội đổng xét xử 
cho phát hiểu thêm Sau đó, Kiếm sát viên 
trinh háy ý kiến ve hưởng giải quyết vụ án.

2. Nếu qua tranh luận mà tháy cần xem 
xét thêm chứng cứ, thi Hội đồng xét xử có thè 
quyết định xét hòi lại vá tranh luận lại".

Bàng những quy định này. pháp luật đã tạo điều 

kiện cho các bên tranh tụng được quyên trình bày 

chứng cử, lý lẽ đẽ bão vệ quyền và lợi ích của mình 

trưóc Toà. Thông qua quá trình tranh luận này. Hội 

đồng xét xử sẽ đưa ra quyết định giải quyết vụ án. 

Như vậy, thủ tục tranh luận sẽ là trọng tâm cúa 

phiên toà. Tầm quan trọng này được ghi nhận trong 

Nghị quyết sô 08-NQ/TW ngày 02/01/2002 của Bộ 

Chính trị Ban Châ'p hành Trung ường Đàng Cộng sản 

Việt Nam về một sô" nhiệm vụ trọng tâm công tác tư 

pháp trong thòi gian tới: “Việc phán quyết của Toà án 
phái càn cứ chủ vếtí vào kết quả tranh tung tại phiên 
toà, trên cơ sở xem xét đầy đủ, toàn diện các chứng cử, 
ý kiến cùa Kiểm sát viên, của người bào chừa, bị cáo.

197



Bình luận khoa học một số  vấn để
của pháp luật tố tụng dãn sự và thực tiễn áp dụng

nhán chứng, nguyên đơn, bị đơn và những người có 
quyển, lợi ích hỢp pháp để ra những bản án, quyết 
định đúng pháp luật, có sức thuyết phục và trong thời 
hạn pháp luật quy định". Thiếu thủ tục tranh luận, sẽ 

không còn là phiên toà. Hội đồng xét xử không phái là 

ngưòi tham gia tranh luận, mà chỉ trên cơ sở sự tranh 

luận của đương sự. mà quyết định giải quyết vụ án.

Điều 232, 233 Bộ luật tô tụng dân sự quy định thủ 

tục tranh luận tại phiên tòa. Theo đó, trình tự tranh 

luận tại phiên toà được thực hiện như sau: ngưòi bảo 

vệ quyền và lợi ích hợp pháp của nguyên đơn phát 

biểu. Người bảo vệ quyền và lợi ích của bị đơn phát 

biểu, ngưòi bảo vệ quyển và lợi ích hợp pháp cùa người 

có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan phát biểu. Khi phát 

biểu về đánh giá chứng cứ, để xuất quan điểm của 

mình về việc giải quyết vụ án, người tham gia tranh 

luận phải căn cứ vào tài liệu, chứng cứ đã thu thập 

được và đã được kiểm tra, xem xét tại phiên tòa cũng 

như kết quả việc hỏi tại phiên tòa. Ngưòi tham gia 

tranh luận có quyển đáp lại ý kiến của ngưòi khác. 

Chủ tọa phiên tòa không được hạn chê thòi gian tranh 

luận, tạo điểu kiện cho những ngưòi tham gia tranh 

luận trình bày ý kiến, nhưng cũng có quyền cắt những
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Chương III. Binh luận vả phân tích một sô' điểm mói
trong tò tụng dân sự

ý kiến không có liên quan đến vụ án.

Thực tê xét xử cho thấy, thủ tục tranh luận tại 
phiên toà dân sự thường là một thủ tục buồn tẻ, theo 

đó, Hội đồng xét xử cho phép các đương sự thực hiện 

giống như một nguyện vọng cuổì cùng trước khi Hội 
đồng xét xử đưa ra quyết định CUÔI cùng. Điều này 

không đúng tinh thần của việc tranh luận là nếu không 

có tranh luận thì không thể có phán quyết của Toà án.

Thực tê này do một số nguyên nhán chủ yếu sau:

Thứ nhát, các Hội đồng xét xử nói riêng cũng như 

nhiều Toà án nói chung chưa nhận thức hết tầm quan 

trọng của quá trình tranh luận, chưa xác định được 

chủ thể thực sự của quá trình tranh luận. Cách thức 

làm việc của Toà án nói chung cũng như của nhiều 

Hội đồng xét xử nói riêng làm cho đương sự có nhận 

thức là khi họ ra Toà, họ phải đối mặt vỏi Hội đồng 

xét xử, phải tranh luận với Hội đồng xét xử chứ không 

phải là vỏi đương sự bên kia. Đáy là quan niệm, một 

nhận thức cần phải được thay đôi. trước hết, từ chính 

những người làm công tác xét xử.

Thử hai, xuất phát từ quy định của pháp luật. 

Theo pháp luật tố tụng, trưóc khi tiến hành thủ tục 

tranh luận ỉà thủ tục xét hỏi. Điéu 50 Pháp lệnh thủ
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Bình luận khoa học một sô vân đề
của pháp luật tố tụng dân sự và thực tiễn áp dụng

tục giải quyết các vụ án dân sự quy dịnh thủ tục xét 

hỏi như sau:

Hội đồng xét xử phái xóc cỉịnh dầy đù 
các tinh tiết cùa vụ án bằng cách nịĩhe lới 
trinh háv của nguyên (ĩ<fn, bị đ(tn, ngưới có 
quvền lợi, nghĩa vụ hèn quan, người đại (hên 
cùa đương sự, người đại diện của ti) chức xã 
hội khởi kiện vi lợi ich chung, Kiêm sat L'iẽn 
trong trưiýỉìg hỢp Viện kiêm sớt khới tỏ vụ 
án, người làm chửng, người giám (iịnh: xem 
xét vật chừng;

2. Khi xét hòi, Hội đồng xét xứ hoỉ trước 
rồi dến Kiếm sát ưièn. người bào cệ qiỉ\ền lợi 
cùa đưdng aự. Những ngưìỉi tham gia tò tụng 
có quvén để xuất vởi Hội đống xét xư những 
vấn đề cẩn hòi thèm".

Điều 221 Bộ luật tô' tụng dân sự quy định về nghe 

lời trình bày của đưđng sự trong thủ tục hỏi tại phiên 

tòa. Cách quy định cúa Điểu 221 làm cho việc hói thựo 

chà't là quá trình làm sáng tỏ vụ án. giống như việc 

tranh luán. cu thể:
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Chương III. Binh luận vả phản tích một số điểm mái
trong tố tụng dản sự

*7. trư<iĩìịị hiiỊ) co (ỉươĩiẬỊ sự íĩchì ỊỊỉữ
ỉ ì ịỊiềvrn \VỈỈ ('àỉi cua ìn in h  ca cac i tươnịỉ  sự 

k h ù t ì ị ĩ  tự  ỉ h i X t  th i iậ ì ì  (íược Lu/i n l ì d i ỉ  l i *  c i ị c  

ịỊicii iỊtỉvèỉ ru án ihi Hiỉt (tỏng xet xư hỏt (láu 
xeỉ xứ ru an hãĩìỷí nÌT n̂ ựhc lờỉ innh ba\ của 
coc (ỈỊ/(ỉng sự then in n i ì  tự  sau ( ỉá \ :

co Smf<ù hơM vì' iỊ ĩiX ctì và ỉợ i Ịch hỢp p h a p  

của  ỊìịỊuxèn d ii ì ì t n n h  h n \  \è ii {(tu cua

n g u x v n  iUm irt chưtìii v i f  d è  vhứn ị ị  m ỉ t ìh  vho

\è i i  icnt diì  / à  co  vàn i-t(' vờ hỢp phÓỊ). N ị iu \è n

đ < f ì ì  V i i  { Ị ỉ ỉ \ ẽ n  h ò  S ì ỉ ì ì i ỉ  V h i ẽ ì i .

Tnmịĩ ỉrưttììịỊ htip nt íỊuatì, tô vììứv khtù 
k ĩệ t ì vụ ( lìi tht d ạ t  í//(7? v tỊq uan , tò ('hư(' tn n h  

ba\ cẽ \vu cau khơi kiệu va chứììịỊ cừ dè 
chứng ìììinh cho \vu cãtỉ khàỉ kiện la co căn 
cứ i'á hiip phap:

bt X ịỉư ờ i hao I'ệ (Ịỉt\v ìf I'à lỢỉ ĩch  hỢp p h o p

cua hỉ (t(fn tn n h  hay  V ỉ:tên cùa h i d(ỉn (tỉYi v<fti »

yêu càu caa ĩìî iỉxen (tiỉn: \ữu vâu phan tò, đề 
nịỊÌìị ciia hi <!<ỉỉì va t hưtỉẬĩ cứ dê chứnịỉ minh 
cho dè nịịlìi </o ìa vti cán cứ ca hiip phap. Bỉ
(tifìĩ Vi) lỊuxèn bò s u ìì ị ỉ  V k iè n :

v i S g ư it i bao  t e  q ii\v n  va l i i i  ivh hiiỊ) p h a p

201



của người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan 
trình bày ý kiến của người có quyển lợi, nghĩa 
vụ liên quan đối với yêu cầu, đề nghị của 
nguyên đơn, bị đơn; yêu cầu độc lập, đề nghị 
của người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan và 
chứng cứ đê chứng minh cho đề nghị đó là có 
căn cứ và hợp pháp. Người có quyền lợi. 
nghĩa vụ liên quan có quyền bổ sung ý kiến.

2. Trong trường hỢp nguyên đơn, bị đơn, 
người có quyển lợi, nghĩa vụ liên quan không 
có người bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho 
minh thì họ tự trình bày về yêu cầu, đề nghị 
của minh và chứng cứ để chửng minh cho 
yêu cầu, đề nghị đó là có căn cứ uà hợp pháp.

3. Tại phiên tòa, đương sự, người bảo vệ 
quyền và lợi ích hợp pháp của đương sự có 
quyền bổ sung chứng cử để chửng minh cho 
yêu cầu, đề nghị cùa mình".

Với quy định này, thông qua thủ tục xét hỏi, mà 

ngưòi đặt cảu hỏi chủ yếu là Hội đồng xét xử và ngưòi 

phải trả ỉời là các đưdng sự, sự thật của vụ án đà được 

Hội đồng xét xử làm sáng tỏ. Như vậy, thì quá trình

Bình luận khoa học một số  vấn đề
của pháp luật tố tụng dân sự và thực tiễn áp dụng
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Chương III. Bỉnh luận vả phản tích một số  diểm mới
trong tố tụng dân sự

tranh luận được tiến hành sau này là không cần thiết. 

Trong khi đó lẽ ra phần xét hỏi. Hội đồng xét xử chỉ đặt 

rà't ít câu hỏi nhằm đé xác định xem các đương sự còn 

giữ các yêu cầu kiện tụng không, nếu còn thì họ phải 

chửng minh bàng cách phải tranh luận với nhau. Việc 

xác định không rỏ ràng ranh giới giửa xét hỏi và tranh 

luận đã làm cho quá trình tranh luận trong thực tê hiện 

nay kém hiệu quả. thậm chí chi là hình thức. Trong khi 

đó thì việc xét hỏi của Hội đồng xét xử lại là trọng tâm 

của phiên toà. Điều này làm mất đi ý nghĩa thực sự của 

sự tranh tụng, mâ't đi vai trò thực của Hội đồng xét xử. 

Đây cũng là một trong những lý do mà Nghị quyết số 

08-NQ/TW của Bộ Chính trị đã nhấn mạnh: cần tăng 
cường tranh luận dán chủ tại phiên toà.

2. Hướng hoàn thiện pháp luật trong lĩnh vực tranh 

tụng trong tố  tụng dân sự

Cổn q u y  đ ịn h  nguyên tắc  
ứ anh  tụ n g  ứ o n g  B ộ  lu ậ t tố  
tụ n g  dân s ự

Như đã phân tích, bãn chất của việc kiện là sự
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Binh luân khoa hoc môt sô vấn đề
• • •

của pháp luật tô tụng dân sự  và thực tiễn áp dụng

tranh tụng. Ngay hành vi đi kiện đã chứa đựng yêu tô 

tranh tụng. Nhĩỉng quy định về nghĩa vụ cung cấp 

chứng cứ, về quyền dịnh đoạt, vê quyến tranh luận tại 

phiên toà trong hệ thông luật thực định chính là 

Iih ữ n fĩ sắc th á i  của  sự t r a n h  tụ n g . S ự  t r a n h  tụ n g ,  

theo nghĩa rộng, tồn tại trong tà̂ t cã các vụ kiện, cho 

clù theo trường phói luật châu Âu lục địa (Civil Law) 

hay theo truyền thống án lệ Anh - M ỹ (Common Law). 

Có điếu, ở nhùng đất nước khác nhau, sự tranh tụng 

sẽ dược phát triên theo những khuynh hướng không 

giòng nhau, mà dièn hình là khuynh hướng tỏ tụng 

thâm cứu (nhửng nước theo truyền thống Civil Law) 

và khuynh hướng tô" tụng tranh tụng (tại những nưỏc 

có truyền thòng Common Law).

Có lẽ cũng vì nhùng khuynh hướng khác nhau này. 

một sô luật gia của Việt Nam, sau khi nghiên cứu. dã 

cho rằng tố tụng tranh tụng chưa thế áp dụng đưỢc ỏ 

Việt Nam trong bối cánh hiện nay. Nói cách khác, 

muòn thực hiện tranh tụng, phài có những điều kiện, 

mà hiện tại Việt Nam chưa có những điểu kiện này. 

Chang hạn, một trong những điểu kiện đó là việc các 

bôn phái trình bày chứng cứ. Điều này dòi hỏi hộ thông 

luật sư phài phát trièn. Hay điểu kiện là phải có ba quy
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tac chi pliòì hoạt clôii{ỉ tô tụìi^ In <|uy tíio tỏ tụníĩ. quy 

tiic chứng cứ vá qiiy tnr ửnỵ xu cun luật su'".

Hoặc một (|U:in (ticm khác cho rniiíí muốn xác 

định tranh tụnịĩ có phái là một n í̂uyôn tắc tỏ tụng của 

Việt N'am hny klìônp. cẩn phíii X(‘m luíit tô tụng ('ủn 

\'iột Xam thuộc mỏ hình tổ rhửc nào, có thuộc mô 

hình tô’ tụng thâm cứu hay tô tụiiỊí tranh lụng, hay là 

một mô hình tố chức hoàỉì toàn (ỉộr lập với hai mỏ 

hình tỏ chứo tô tụiig trên .

Xhin chung, đây là nhũng |)h;in tích kho.T học. căn 

cứ vào các hệ thốnịĩ tỏ tụnịĩ trõp. thê piói. Tuy nhiên, 

nêu đi theo những luận cứ này. thi vâii dồ tranh tụiìg 

trớ nên hêt sức rôì rắm. phức tạp, chưn the áp ciụng 

đưỢc (j Việt Nam hoặc n ế u  m u ố n  th ự c  h iệ n  VÌỘC' t r a n h  

tụng ở Việt Nam thì phái lựa chọn những giái pháp, 

q u y  d ịn h  cho  p h ù  hỢp. Mặt kh ác , vỏi n h ù n g  lậ p  lu ậ n  

này, xuất hiện nhận thức dường như à Việt Nam chưa

Chương III. Binh luận vả phản tích một sô điếm mói
trong tò tụng dàn sự

T r ầ n  D ạ i  'riiaiiK. Tô tụ n ịỉ “tranh  tụ n ịi ' 1 '0  tõ tu iìỊ í "thám  c it i í '.  
' P ạ i )  c h i  t l i i i i i p  9/'20(l.‘ỉ .  Ir.r)()-<Ì0.

■ N ị ĩ u y ồ n  Njĩ( ị< '  ( ' h i .  Tô tụ t ìịi tranh  tu ìì ị i vo vàn (ỉề l a i  cach 
tư pháp à V iệt Nam tnmịí íỉiéu kiện vây ílựnị; nha nước pháp 
(ỊUvẽn, T : i | )  I ' h i  N h á  n ư í k '  v a  1 ’ h á ị )  l i i ạ t  s ố  1 1 n ã i n  2 ( ) 0 ; ỉ .
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Binh luận khoa học một sô vấn đề
của pháp luật tố tụng dãn sự và thực tiễn ảp dụng

có hoặc khó có thê có tranh tụng trong tô tụng.

Thực ra, nếu coi quy định tranh tụng là một nguyên 

tấc tô tụng (cả trong tô tụng hình sự và cả trong tô tụng 

dân sự), thì cũng chỉ là việc chúng ta gọi đúng tên của 

một sự việc. Nghĩa là việc tranh tụng không phải nằm 
trong ý chí của nhà làm luật mà nó nằm trong bản chất 

của sự việc. Về vấn đề này, tôi hoàn toàn đồng ý với 
quan điếm cho rằng: “nó (sự tranh tụng) tồn tại một 
cách khách quan, không phụ thuộc vào việc chúng ta có 
thừa nhận nó hay không'

Mặt khác, dù chưa được gọi thành tên, chưa được 

quy định thành nguyên tắc tô' tụng trong Luật tô' tụng 

Việt Nam, thì sự tranh tụng đă tồn tại và bao trùm hoạt 

động tô' tụng. Có điểu, do chưa đưỢc ''chính thức hoá", 
nên sự tranh tụng trong hoạt động tố tụng không phải 
lúc nào cũng được hiểu đúng và thực hiện đúng như bản 

chất và yêu cầu của nó. Điều này đă tồn tại trong một 
thời gian dài, và chúng tôi cho rằng thòi điểm hiện nay 

là  thờ i đ iể m  th íc h  hỢp đ ể  q u y  đ ịn h  n g u y ê n  tắc  t r a n h  

tụng trong Dự thảo Bộ luật tô tụng dần sự.

Nguyễn Đửc Mai, Vấn đề tranh tụng trong dự thảo Bộ luật 
hinh Rự (sửa đỏi), Tạp chí Nhà nưỏc và Pháp luật số 10 nảm 
2003, tr.39.
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