
Chưđng III. Binh luận vả phân tich một sô điểm mái
trong tô tụng dân sự

Nguvẻn tấc tranh tụng có thổ được quy định 

thành một điều luật (như Bộ luật tô" tụng dân sự của 

nưóc Cộng hoà nhân dán Trung Hoa), hay được quy 

định thành nhiều điếu luật (như Bộ luật tố tụng dân 

sự của nước Cộng hoà Pháp VỚI bốn điểu, từ Điểu 14 
đến Điều 17). Nội dung cổ bán của nguyên tắc tranh 

tụng là nghĩa vụ cung cấp chứng cứ (Dự thảo Bộ luật 

tỏ* tụng dân sự gọi là nghĩa vụ giao nộp chứng cử) và 

quyền được tranh luận công khai tại phiên toà. Nguyên 

tấc tranh tụng sẽ có ý nghĩa quan trọng trong nhận 

thức của Toà án và những ngưòi tham gia tố tụng vể 

địa vị pháp lý của họ trong tô tụng. Độc biệt, quy định 

về nguyên tắc tranh tụng làm cho đương sự hiểu rõ 

hơn về quyển và nghĩa vụ tô tụng của mình, đê họ cần 

hiểu ràng khởi kiện ra Toà án, có nghĩa là họ đă tham 

gia vào quá trình tranh tụng, trưóc hết là họ phải 

tranh luận với nhau. Còn Toà án, trên cơ sở chứng cứ 

các bên cung cấp và chứng cứ mà Toà án thu thập 

đưỢc, sẽ đư a r a  q u y ế t  đ ịn h  tro n g  n h íìn g  b ả n  á n , q u y ế t  

định của mình.

Với những nội dung như vậy. theo chúng tôi, khi 

quy định nguyên tắc tranh tụng trong tố tụng dân sự, 

không nhất thiết phải thay đổi mô hình tô' tụng. Nghĩa
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là ('húnịĩ ta chi nôn tiỏp cận nguyên tac' tranh tụníĩ như 

han chát vỏn có cùa nó, cũng như trên cơ sổ nhủng quy 

tlịnh vế tranh tụng cua pháị) luật tô tụng hiện hành, tỉe 

(•:\n b íin , n liử n g  nfỉUỜi th a m  g ia  tô tụ iig  h iê u  d ú n g  về 

tranh tụng như nó (!ã tồn tại trong bán chất của quá 

trình tỏ tụng dãn chủ và (tã ciùdc quy clịiih phẩn nào 

trouịí hộ tliỏìig |)háp luật hiện hành. Việc nghiên cứu 

Ị>h;ÍỊ) luật cua các tuíớc là hết sức can thiết, nhùng mọi 

sự tiòp thu phái có lựa chọn, phái tạo ra được nhùng 

quy dịnh maììg tính Việt Nam, phù hỢp với diều kiện 

kinh lố. xà hội, tfình dộ nhận thức của người Việt.

Vói quan điếm này. không thê hoàn toàn đồng ý 

voi cái' nhà soạn tháo Dự tháo Bộ luật tô' tụng dân sự 

cu:i Việt Xnm khi dã khòng quy định tranh tụng 1?» 

một nguyên tấc tô tụng. Lý do các nhà soạn tháo đưa 

ra là. không nên coi tranh tụng là nguyôn tắc trong tô’ 

tụng dân sự, bởi vì nếu coi là nguyên tăc tranh tụng 
thi đây là sõ là tư tưỏng chỉ đạo xuyên suô’t quá trình 

tô lụntí tù khi thụ lý, xác minh, thu thập chứng cứ. 

xót xứ, tranh luận tại Toà án; mà trong tỏ tụng dân 

sự thì trình tụ tô tụng chi phát sinh từ khi có đơn khỏi 

kiện của đương sự. Bới vậy không quy định thành 

nguyên tác chung mà tranh tụng tại phiên toà được

Binh luận khoa học một sò vàn đề
của pháp luật tô tụng dân sự và thực tiễn áp dụng
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Chương III. Bình luận và phản tich một sô điểm mới
trong tô tụng dân sự

cụ thế hoá trong thủ tục xét hoi và tranh luận tại 

toà"’. Có thế xem đây là những lập luận không xác 

đáng, chưa thuyết phục cho việc vì sao không quy 

định tranh tụng là một nguyên tắc tô tụng.

Bộ luật tố tụng dân sự được thông qua đã không 

quy định về nguyên tác tranh tụng. Chúng tôi mong 

muôVi cơ quan có thẩm quyền cần xem xét dẻ có thê 

đưa nguyên tác tranh tụng vào Bộ luật tò tụng dán sự 

trong lần sủa đổi, bố sung gần nhất.

Cổn q u y  đ ịn h  v ổ  quyồn và  
n g h ĩa  v ụ  ch ú n g  m in h  của  
đương sự cũng như thủ tục 
tra n h  ỉuận  p h iê n  toà  , ,

Theo phân tích ỏ trên, mặc dù trong hệ thống luật 

thực định cũng đã có những quy định vê tranh tụng 

trong tố tụng, nhưng thực tẻ lại đang diễn ra không 

theo đúng như vậy. Điều này có nguyên nhân từ nhận 

thức của cơ quan tiến hành tô' tụng nói chung cũng

Báo cáo tại Hội thảo về xảv dựng Dự thảo Bộ luật lô tụng 
dãn sự VỚI các chuyên gia Nhật Bàn.
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như của Toà án nói riêng trong việc hiểu và áp dụng 

pháp luật. Nhưng mật khác, còn một nguyên nhẻn 

quan trọng nữa là những quy định của pháp luật con 

quá chung chung, uí dụ, phần quy định về nghĩa vụ 

cung cấp chứng cứ của đương sự, trong khi đáy chír.h 

là nội dung chính của sự tranh tụng; hoặc ngưỢc lai, 

nhiều quy định lại quá cụ thể, làm cho Thẩm  phan 

không thế làm khác được, ví dụ, quy định vê thủ tuc 

xét hỏi. Làm đúng và tốt phần xét hỏi, thì thủ tuc 

tranh luận sẽ không còn gì để tranh luận.

Quv định vê sự tranh tụng có thể nói là đặc điể.n 

chung và đặc trưng của luật tô" tụng của hầu hết các 

quốc gia trên thế giới. Pháp luật tô' tụng dân sự của 

Việt Nam cũng có những quy định về sự tranh tụng 

như đã phân tích. Chỉ có điểu cách thiết kê và xáy 

dựng những điều luật vê sự tranh tụng như thê náo 

cho hợp lý. Khi quy định về sự tranh tụng, điều cần 

thiết là cần làm rõ quyền và nghĩa vụ của các bén 

đương sự trong vụ kiện. Phần phiên toà, cũng chỉ quy 

định rất ít công việc cho Hội đồng xét xử, chủ yếu chỉ 

có vai trò trong phần thủ tục, còn toàn bộ nội dung 

của phiên toà là phần tranh luận của đương sự.

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 số điểm mới
trong tố tụng dân sự

Vi du. íiộ luật (lân aựvà thương sự tô tụng 
nỏm 1972 cún chê (tộ Việt Nam cộng hoà dưih 
th ih  T ỏ n g  thôiỊỊỊ N ịiu \ễ n  V án  T h iệu . P h ắ n  

thừ nảm qu\ (lịnh vé sự thám cửu, tại Tiết 
một vé nguvên tấc tỏng quát có quy định:

Diều thứ 5.5. Dê phán quyết, Chánh án 
không thê cỏn cử vào những tài liệu thu thập 
riêng, ngoái các phưdng sách dẫn chửng và 
hiện pháp thấm cửu luật định.

Diều thứ 56. Người nào viện dẫn một sự 
kiện thuận Uỉi cho mình, thì có trách nhiệm 
dẫn chứng.

Dổi phương muôn phủ nhận tin lực của sự 
kiện đưỢc chửng minh, p h ả i xuất trình bằng  
cớ tương phàn.

Điéu thứ 57. Đương sự viện dần luật lệ 
ngoại quốc, phong tục tập quán, có trách vụ 
dẫn chứng vé sự hữu thực và nội dung cùa 
luật lệ, phong tục hay tập quán ấy.

Diéu thử 58. Nếu không có đủ bằng cớ 
theo luật về chủ trưitng của mình, đương sự 
sẽ bị hác khước về những khoản không chứng 
minh đươc.
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Điểu thứ 59. Sự kiện vật chất có thế được 
chửng minh hằng một phương sách.

Về phiên toà. chương thứ tư của Bộ luật này quy 

định việc đương sự ra trước Toà án;

Điều thử 50. Đương sự hoặc đich thán 
xuất đ inh, hoặc nhờ  lu ậ t  sư, tôn thuộc, ti 
thuộc, vỢ, chồng, an h  chị em, đổn g  thừa ké 
hoặc đồng hội viên th ay  m ặ t cho minh.

Ngoại trừ luật sư, các đại diện khác phải 
có uỷ quyền đặc biệt.

Lý đoán không thể chấp nhận, nếu đương 
sự không xuất đình mà cũng không được 
thay mặt hợp lệ.

Điều thứ 51. Trước khỉ mở cuộc tranh 
luận, toà sẽ kiểm soát căn cước của các 
đương sự, của đại diện, nếu có, cùng sự hợp 
lệ của văn thư uỷ quyền.

Tiếp đó là những điều luật liên quan đến thực 

hiện các nguvên tắc tổng quát của sự thẩm cứu như 

đã nêu ỏ trên, trong đó các đương sự phải tự bảo vệ lợi 

ích của mình bằng những chứng cứ, lý lẽ tranh luận

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. Binh luận và phản tích một số điểm mới
trong tô tụng dàn sự

với đương sự bên kia.

Tại Chưđng thứ tám vê phiên toà, trong đó nội 

dung của phiên toà là việc "đương sự hay đại diện có 
thể trinh bày miệng hoặc bằng N  đoán các lý lẽ của 
minh. Tuy nhiên, nếu xét thấy đương sự thiếu bỉnh 
tĩnh đê bàn cải đứng đắn hoặc không đủ khả năng để 
khẩu biện, toà có quyền buộc đương sự nạp lý đoán 
viết" (Điéu thứ 202)"'.

Với những quy định này. phần phiên toà được mô 

tà chủ yếu vói việc tranh tụng của các bên đương sự. 

Hầu như, Toà án chì giủ vai trò làm nhừng còng việc 

vê thù tục, mà không can thiệp vào sự tranh tụng của 

đương sự.

Bộ luật tố  tụng dán sự của nước Cộng hoà Pháp, 
ngoài những quy định về nghĩa vụ cung cấp chứng cứ 

của đương sự, tại phần phiên toà cũng quy định:

Diều 440: Chủ toọ điều khiển phiên toà và 
nhường lời cho háo cáo viên trong trường hỢp 
m ôt háo cáo cẩn đươc trình bày.

Bộ lu ậ t dân sự và thương sự tô’ tụng nãm  1972.
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Binh luận khoa học một số  vấn đề
của pháp luật tố tụng dân sự vá thực tiễn áp dụng

Nguyên đơn, bị đơn được trinh bàv yêu 
cầu của minh.

Khi xét thấy sự việc đả rõ, chù íoạ phiên 
toà cho ngừng lời biện bộ trực tiếp hoặc 
thòng qua luật sư.

Điều 441: Ngay cả trong trường hợp bắt 
buộc phải có đại diện của đương sự, các 
đương sự vẫn có thể, với sự trỢ giúp cùa 
người đại diện, tự mình trinh bày ý kiên háo 
vệ quyền lợi cho mình.

Toà án có thể ngắt lời họ nếu vi quá say 
sưa hoặc thiếu kinh nghiệm họ không thê 
trinh bày lý lẽ của minh đủ mạch lạc hoặc 
sáng sủa đè toà xem xét.

Điều 442: Chủ toạ phiên toà và các thẩm 
phán có thề yéu cầu các bén đương sự gidi 
thich những điểm cần thiết vé mặt pháp /ý 
hoặc về sự việc nếu xét tháy cần thiết, hoặc 
yéu cầu nói rõ thêm điểm còn chưa rõ

Các quy định này cũng cho thấy, toà chỉ giữ vai

'"Dự thảo Bộ luật tổ tụng dân sự của nước Cộng hoà Pháp, 
Nxb. Chính trị quốc gia. 1998.
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Chương III. Bình luận và phản tích một số điểm mới
trong tố tụng dàn sự

trò điều hành phiên toà. Còn các bén tham gia vào 

quá trình tranh luận là chính các đương sự.

Với cách thức này, Bộ luật tố tụng dàn sự của Nhật 
Bản cũng quy định thủ tục phiên tranh luận bàng lòi, 

bắt đầu cũng là phần khai mạc. được mở đầu bằng việc 

giới thiệu vụ việc (sô vụ việc, tên vụ việc và tuỳ theo 

từng trưòng hợp, tên của các bên). Việc giói thiệu do 

Thẩm phán chủ tọa phiên toà tiến hành. Tuy nhiên, 

trên thực tê trong nhiều trường hỢp một Thư ký toà 

hoặc cán bộ toà án làm thay Thẩm phán chủ toạ.

Tiếp theo phần khai mạc sẽ là lòi trình bày đơn 

kiện của nguyên đơn. Các vấn đề trình bày trong đơn 

kiện trở thành tư liệu đế xét xủ sau khi đơn kiện được 

trình bày. Đế có thể thắng kiện, nguyên đơn phải 

thuyết phục được Thẩm phán về quyền mà họ đòi tồn 

tại trên thực tế. Nói cách khác, nguyên đơn phải 

thuyết phục được Thẩm phán là các tình tiết cụ thể 

(được gọi là các tình tiết chính) tồn tại thực tê theo 

đúng yêu cầu của pháp luật nội dung.

Bị đơn sẽ phải trả lòi bản yêu cầu của nguyên đơn. 

Thông thường thì lập luận của bị đơn là bác bỏ vụ kiện, 

không chấp nhận VTỊ kiện, châ'p nhận các tình tiết của
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yêu cầu (thú nhận), từ chôì, trình bày về việc không 

biết, trình bày về bào chừa và đưa ra chứng cứ

Với những quy định này, lòi trình bày của nguyên 

đơn và trả lòi của bị đơn là những nội dung trung tâm 

của phiên toà. Đáy cũng là sự thể hiện đặc trưng I i l i à t  

của sự tranh tụng.

Bộ luật tô' tụng dán sự của Đài Loan củng quy 
định vé phiên toà như sau:

- Hai bên đều có quyền đưa ra nhủng ý kiến vổ nội 

dung vụ án và pháp luật áp dụng liên quan đến vụ án 

và chứng cứ.

• Không bên nào được xuất trình văn bân hoậc ý kiến 

bằng văn bản thav thê cho việc trình bày bằng miệng.

• Quyền của Thẩm phán chủ toạ phiên toà trong 

việc điều khiển quá trình trình bày giữa hai bên.

Tóm lại, theo chúng tôi, các bộ luật tò* tụng cùa các 

nưỏc đểu quy định rất rõ nội dung tranh tụng trong 

vụ án dân sự. Trong khi đó, Luật tô tụng Việt Nam 

mới chỉ thể hiện được một phần nội dung tranh tụng

Bỉnh luận khoa học một số vấn đế
của pháp luật tố  tụng dân sự và thực tiễn áp dụng

ơapanese laws (Luật Nhật Bản), tập II. 1997-1998, Nxb 
Thanh niên.
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Chương III. Bình luận vả phản tich một sò điếm mdi
trong tô tụng dân sự

hỏng qua việc quy (lịiih nghĩa vụ cung cã*p chứng cử 

củ a  đương sự. c ũ n g  n h ư  q u y ề n  ti a n h  lu.ận c ủ a  đư(Jng 

sự tại phiên toà. Hên cạnh dó, pháp luật củng đã quy 

định cụ thê cho việc xót hoi Iihii íiã viện dẫn V'à phân 

tích điểu luật vê thú tục xét hoi (Điếu 50 Pháp lệiih 

thù tục giái quyết các vụ án (iãn sự. Điều 221 và 

những diều luật lièn quan cun Bộ luật tô tụng dân 

sự). Với kết quá xót hoi của Hội đồng xét xử, việc 

tranh luận của dương sự duònịí như đã trở nèn khòng 

cẩn thiết hoặc chi mang tinh hình thức

Các hạn chè này dã đưỢc cóc nhà soạn tháo có ý 

thức khắc phục trong quá trình soạn thào Bộ luật tố 

tụng dân sự. Tại Dự thíio Bộ luật tố tụng dân sự. 

Chương V. Mục 3 quy dịnh thâm vân tại phiên toà 

với các diều từ Điều 22 í đến Điéu 225, thì tại Mục 4 

tranh luận tại phiên toà. quy định thủ tục tranh luận 

tại phiên toà chi có một diêu {Điéu 226Y". Theo 

nhửng quy định này. toàn bộ việc làm sáng tỏ nội 

dung vụ án. xem xét chứng cứ thuộc nội dung của 

phần thâm vàn.

Dự thào sò 11 (Dự thào trình Quốc hội thảo luận)

“ ’ ỉ ) ự  i h a o  M ộ l u ậ t  t ò  l ụ n g  c l ã i i  s ự  ( D ư  t h a o  V').
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Binh luận khoa học một số  vấn đề
của phảp iuật tố tụng dân sự  và thực tiễn áp dụng

đả có những quy đinh rỏ ràng hơn. Trong Dự ihao số

11, thủ tục xét hỏi được quy định từ Điếu 218 đến 
Điều 232. Trong đó, Điều 218 “hỏi đương sự về việc 

thay đổi, bổ sung, rút yêu cầu”: Điều 219 “xem xét 

việc thay đổi, bổ sung, rút yêu cầu"; Điều 220 “thay 

đổi địa vị tố tụng”; Điều 221 “công nhận sự thoá thuận 

của đương sự”: Địều 222 “Nghe lòi trình bày của 

đương sự”; Điều 223 ‘T h ứ  tự xét hỏi”; Điếu 224 “Hỏi 

nguyên đơn”; Điều 225 “Hỏi bị đơn”; Điểu 226 “Hỏi 

người cỏ quyển lợi, nghĩa vụ liên quan"; Điều 227 “hỏi 

ngưòi làm chứng"; Điều 228 “Công bô' các tài liệu của 

\ại án”; Điều 229 “Nghe bảng ghi âm, xem băng ghi 

hình”: Điều 230 “Xem xét vật chứng”; Điều 231 “Hỏi 

người giám định”; Điều 232 “Kết thúc xét hỏi".

Bộ luật tố tụng dán sự, về vấn để này, cản bán giữ 

nguyên những điều luật của Dự thảo, chỉ thay đổi sô 

thứ tự của điều luật với các điều từ Điều 217 đến 
Điều 231.

Việc quy định thủ tục xét hỏi như trong Dự thảo, 

cũng như trong Bộ luật tố tụng dân sự. bưóc đầu đã 

tạo ra một nội dung mới, theo đó, nếu trưỏc kia. việc 

xét hỏi của Hội đồng xét xử “phải xác định đầy đù các 
tỉnh tiết của vụ án", thì Dự thảo và Bộ luật tô' tụng
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Chương III. Bỉnh luận vả phản tich một sô điểm mdi
trong tô tụng dân sự

dân sự chí đưa ra những công việc cụ thê của thú tục 

xét hòi mà khòng quy (.lịnh mục ctích của thủ tục xét 

hỏi. Điều này cho thay, nhà làm liuật đã ý thức được 

việc mớ rộng tranh tụng tại phiẻn toà. Tuy nhiên, có 

thế giửa mong muốn vã kết quá sẽ có khoáng cách. 

Xêu đọc kỷ các quy định trong Hộ luật tỏ tụng dán sự 

vé thủ tục xét hoi và tranh luận, sẽ thâV vấn đê không 

khác nhau nhiều lám vê nội dung: nếu Pháp lệnh thủ 

tục giái quyết các vụ án dân íự  quy định nội dung xét 

hỏi là làm sáng tó các tình tiốt của vụ án. bói vậy. việc 

tranh luận đã trơ nên clưòng nhú khòng cần thiết, thì 

Bộ luật tô tụng dân sự cùng quy định thủ tục xét hỏi 

có quá nhiều nội dung. Từ việc trình bày của đương sự 

(Điếu 221), chuyên qua việc xét hoi từng đương sự, hói 

những ngưòi tham gia phiên toà, đến việc còng bô các 

tài liệu của vụ án, Iighe bàng ghi âm, băng ghi hình 

đến xeni xct vật chứng. Với toàn bộ nội dung này, mặc 

dù Bộ luật tố tụng dân sự tránh không nói đến mục 

đích của việc xét hòi là làm sáng tỏ sự thật khách 

quan của vụ án. nhưng toàn bộ nội dung của thũ tục 

xét hỏi cho thấy; kết thúc việc xẽt hỏi. chắc chắn sẽ 

không còn gì đê phái tranh luận. Khi trình bày yéu 

cầu. các đương sự phài chứnự minh yêu cầu đó là có 

cân cứ và hợp pháp. Trong quá trinh này. hoạt động

219



tiến hành thủ tục xét hỏi của Hội đồng xét xữ lam cho 

vai trò của Hội đồng xét xử vẫn quá nặng nề đến mức 

đã tự trở thành một bên của quá trình tô'tụng. Bộ luật 

tỏ tụng dân sự làm cho thủ tục tranh luận tiếp tục trở 

nên không cần thiết và chỉ mang tính hình thức như 

đã được quv định trong luật tố tụng dản sự hiện hành.

Thực tế. những quy định về tranh tụng trong Bộ 

luật tô” tụng dân sự. được quy định từ Điều 232 đến 
Điếu 235 củng chưa thê hiện được những yêu cầu của 

việc tranh tụng. Cụ thể các điều luật sau:

Điếu 232. Trinh tự phát biếu khi tranh luận

"1. Sau khi kết thúc việc hỏi, Hội đổng xét 
xử chuyển sang phần tranh luận tại phiên 
toà. Trinh tự phát biếu khi tranh luận đưỢc 
thực hiện như sau:

a. Người bảo vệ quyén, lợi ich hợp pháp 
của nguyên đơn phát biểu. Nguyên đưn có 
quyền bổ sung ý kiến. Trong trường hợp cơ 

quan, tổ chức khởi kiện thì đại diện cdquan, 
tô chức trình bày ý kiến. Người có quyền vá 
lợi ich đưỢc bảo vệ có quyền bô sung  V kiên;

h. Người bảo vệ quyền vá lợi ich hỢp p h á p

Bỉnh luận khoa học một số vấn để
của pháp luật tố tụng dàn sự  và thực tiễn áp dụng
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Chương III. Binh luận vả phản tích một số điểm mói
trong tô tụng dân sự

cúo hị đơn phat hiẽu. Bị đơn co quyền bỏ 
SUUỊÌ V kiến;

c. Ngưiỉi hào vệ (Ịuyén và lợt ích hỢp pháp  
của ngưih cỏ quvén lựi, nghĩa ưụ lién quan 
phát biếu. Ngưin có quyến lợi, nghĩa vụ liên 
quan có quyển hô siwfỉ V kiên.

2. Trong trưíPìg hỢp ngu vẻn đơn, bị điPi, 
ngưiii có quyến Un, nghĩa vụ liên quan không  

có người báo vệ quyến i'á ỉợi ich hỢp ph áp  của 
minh thì họ tự  phát biêu khi tranh luận".

Điểu 233. Phát biểu khi tranh luận và đổi đáp

"Khi p h á t hiếu L’ế đánh g iá  chứng cứ, đề  
xuất quan điếm cùa m inh vé việc g iả i  quyết 
vụ án. người tham gia tranh luận ph ả i cản 
cứ vào tái liệu, chứng cứ đả  thu thập đưỢc và 
đá được xem xét, kiếm tra tạ i phién toá củng 
như kết quả việc hòi tạ i phiên toà. Người 
tham  gia  tranh luận có quyền đ á p  lại ý  kiến 
của người khác. Chủ toạ phiên toá không  
được hạn ch ế  thời gian tranh luận, tạo điều 
kiện cho những người tham  g ia  tranh luận 
trinh bày hết ý  kiến, nhưng có quyền cắt
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nhừỉĩịí V ktên không liên quan (ĩì‘h ưụ nn".

Điều 234. Phát biếu của Kiểm sát viên

“Trong trường hợp Kiêm sát viẽn tham  gia  
phiên t(xi thi sau khi nhừng người tham gia  
tô tụnịỊ phát biêu tranh luận và dõi dap 
xong, Chủ toạ phiên toà đề nịỊhị Kièm aát 
viên phát hiếu v' kiến của Viện kiêm sat về 
viêr giải quyết vụ án".

Điểu 235. Trở lại việc xét hỏi.

"Qua tranh luận, nêu xét thấy có tinh tiết 
của vụ án chưa đưỢc xem xét, việc xem xét 
chưa dược đ ấ y  đủ hoặc cấn xem xét thèm  
chửng cử thi Hội đồng xét xử quyết định trở 
lạ i việc hỏi; sau khi hỏi xong phải tiếp tục 
tranh luận",

Với quy định của thủ tục hỏi vá thủ tục tranh luận 
như vậy, có thê không có gì là quá đáng khi có ý kiến 

cho rằng, thực chất, việc tranh luận chỉ là việc các 

đương sự nói lòi nói cuối cùng trước khi Hội đồng xét

Bỉnh luận khoa học một sô vấn dể
của pháp luật tố tụng dân sự và thực tiễn áp dụng
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Chương III. Binh luận và phàn tích một số  điểm mói
trong tỏ’ tụng dàn sự

xử nghị án. Bơi vì. khi bị hòi. "người bảo vệ quyến, lợi 
ích hớp pháp cùa nguyên đơn trinh báy các yêu cầu của 
nguyên đơn vá chứng cứ đê chứng minh cho yêu cầu đó 
lá  có căn  c ứ  và  h ợ p  p h á p .  Nguyên đ ơ n  có qu yển  b ổ  su n g  

ý kiên' {điếm a khoản 1 Điếu 221 Bộ luật tô tụng dán 

sự). Sau khi phải trình bày theo quy định trên, đương 

sự lại phái tiếp tục tra lời những câu hỏi của Hội đồng 

xét xử và những người tham gia phiên toà theo quy 

định của Bộ luật tô' tụng dân sự. Tương tự. bị đơn, 

người có quyển lợi. nghĩa vụ liên quan cũng phái 

chứng minh cho yêu cầu cùa mình là có cản cứ và hợp 

pháp. Vậy đương sự còn gì để nói khi tranh luận?

Việc quy định Kiếm sát viên phát biểu trong mục 
tra n h  luận, có nghĩa là Viện kiêm sát cũng là một chủ 

thế của việc tranh luận Vậy, Viện kiếm sát tranh 

luận vỏi ai và tranh luận vế vấn đề gì trong vụ án dân 

sự, trong đó chỉ có quyền và lợi ích mang tính cá 

nhân? Hơn nữa, quy định “sau khi những người tham 
gia tò'tụng phát biểu tranh luận và đối đáp xong, Chủ 
toạ phiên toà đề nghị Kiểm sát viên phát biếu ý kiến 
của Viện kiểm sát về việc giải quyết vụ án”, thì còn ai 

được tranh luận vói đại diện Viện kiểm sát. Việc quy 

định vế vai trò của Viện kiểm sát trong tố tụng dân sự
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nói chung cũng như tại phiên toà dân sự nói nòng 

manỉĩ tính lịch sủ Thòi đidm soạn tháo và ban hãnh 

Bộ luật tô tụng dân sự chính là thòi diểm thích hợp đế 

giài quyết vấn để mang tính lịch sử này. Tiêc rằng, 

vẫn tồn tại một điếu luật chưa phù hỢp với việc tranh 

luận tại phiên tòa dân sự.

V̂ iệc hoàn thiện pháp luật tô tụng dân sự nói 

chung cũng như hoàn thiện pháp luật nhầm mớ rộng 

tranh tụng, trên cơ sỏ những tồn tại của pháp luật 

hiện hành, cũng như kinh nghiệm thiêt kê những quy 

định này trong luật tò tụng của các nước, đòi hỏi Bộ 

luật tố tụng dân dân sự Việt Nam cần phái có sự đối 

mỏi cơ bản về những quy định về tranh tụng tại phiên 

toà như sau:

T/ỉứ nhất: Tại phần phiên toà, không nên quy 

định phần thẩm vấn với những nội dung, cách thức 

như trong Bộ luật tô tụng dân sự. Nén quy định theo 

hướng tăng cường cho việc tranh luận của các bên 

dưởng sự. Cụ thê, sau phần khai mạc (hay thủ tục bắt 

đầu) là thủ tục hỏi. Phần hỏi, chủ toạ hỏi đương sự vé 

việc thay đổi, bổ sung, rút yêu cầu và giải quyết 

trường hợp có việc thay đổi, bổ sung, rút yêu cầu. 

Theo tinh thần này, các điểu luật trong thủ tục xét

Binh luận khoa học một sô vân dề
của pháp luật tố tụng dân sự và thực tiễn áp dụng
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Chưdng III. Binh luận và phản tích một số điẻm mới
trong tò tụng dân sự

hói clượt' quy định giông như những diêu luật dược 

quy định tại Diêu 217. Điểu 218, Diếu 219, Điểu 220 
Bộ luật tò tụng dân sự.

Các điếu luật còn lại trong thu tục hoi, từ Điếu 221 
đến Điểu 231 cần được chuyến snng thủ tục tranh luận.

Thứ hai: vê thủ tục tranh luận. Nội dung phần 

tranh luận bắt đầu bằng diêu luật quy định việc 

nguyên đơn phái trình bày yêu cầu của mình, những 

chứng cứ, lý lẽ đẽ báo vệ cho yêu cầu đó. Tiếp theo là 

lời trình bày của bị đơn với nhùng chứng cứ. lý lẽ 

phán bác hoặc chấp nhận yéu cau của nguyên đơn. 

Ngoài ra. cần thiết phái có cá điêu luật về sự trình 

bày của người liên quan, người làm chứng và của 

những người tham gia khác trong việc làm sáng tỏ 

thèm lòi trình bày của nguyên đơn, bị đơn. Toàn bộ 

quá trình tranh luận này phái diễn ra dưới sự điêu 

hành của Hội đồng xét xử. Trong triíòng hợp cần 

thiết, Hội đồng xét xử công bò tài liệu, công bô" băng 

ghi âm, báng ghi hình, cho xem xét vật chứng. Bằng 

hoạt động này, Hội đồng xét xử đã tham gia vào quá 

trình tranh tụng, chứ không chi giữ vai trò thụ động 

như nhieu ý kiến bản khoăn vổ vai trò của Toà án 

trong tô tụng tranh tụng. Ý  nghĩa của việc tham gia
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vào quá trình tranh tụng tại phiôn toà của Hội đồng 

xét xứ là rông khai dể cho ngiíòi tham gia phiên toà 

có thể thấy những cán cử mà sau này. dựa vào đó, Hội 

đồng xét xử sẽ tuyên án. tránh tình trạng hiện nay. 

sau khi nghe Hội đồng xét xử tuyên án. nhiều đuơng 

sự bị bát ngò vì cho rằng bán án không phàn ánh 

đúng diễn biên của phiên toà và không hiểu dựa vào 

đâu mà Hội đồng xét xử ra bản án này. Điêu này sẽ 

không chỉ làm bán án có sức thuyết phục, mà điều 

quan trọng. Toà án đã góp phẩn thực hiện chức năng 

tuyên truyền, giáo dục pháp luật và ý thức pháp luật 

trong nhân dân.

Binh luận khoa học một sô vấn đề
«  ề  %

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

Quy định ch ế  đnhừáchnN ệm  

của ngư ờ i v i phạm  s ự  ư anh  
tụ n g  ừ o n g  t ố  tụ n g  dân s ự

Bên cạnh việc thiết ké lại những quy định về thủ 

tục phiên toà theo hướng tăng cưòng quyển và nghĩa 

vụ tham gia tranh tụng của nguyên đơn, bị đơn. Bộ 

luật tò tụng dân sự nên có những diều luật mang tính 

chế tài nhằm đảm bảo cho những quy định trong luật 

có thể được thực hiện. Tính chế tài sẽ không phải chi'
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Chương III. Binh luận và phản tich một số điểm mdi
trong tô tụng dân sự

áp dụng cho đương sự hoặc nhửiiíí người tham gia tỏ 

tụng mà còn áp dụng cho c h i n h  nhừng người tiến 

hành tô" tụng như Thẩm phán. Hội thẩm nhân dân. 

Chẳng h ạ n ,  Bộ luật có thế có Iihừng điều luật quy 

định rõ trách nhiệm của Hội ilồiìg xét xử trong việc 

không cho hoặc hạn chè việc tranh tụng cúa đương sự. 

Nếu xác định được đúng có những việc này. thì trách 

nhiệm của Thẩm phán có thê bị xử lý như đôi vối việc 

ra bản án sai hoặc thiếu sót dẫn dến việc bãn án phải 

bị huỷ bỏ hoặc bị sửa chửa.

V I I I .  G I Ả I  Q U Y Ế T  T H Ấ M  Q U Y ỂN  c ủ a  t ò a  

Á N  ĐỐI VỚI Q U Y Ế T  ĐỊNH C Ủ A  cơ Q U AN , T ổ  

C H Ứ C  K H Á C

Tòa án là cơ quan xét xứ của nước Cộng hòa xã hội 

chủ nghĩa Việt Nam, có nhiệm vụ bào vệ pháp chê xã 

hội chủ nghĩa, bảo vệ chê độ xã hội chủ nghĩa và 

quyền làm chủ tập thể của nhân dán. bảo vệ tài sàn 

của Nhà nước, của tập thể; bào vệ tính mạng, tài sản. 

tự do, danh dự và nhán phẩm của công dân. Bằng 

hoạt động của mình, Tòa án góp phần giáo dục công 

dân trung thành với Tố quốc, C'hâ*p hành nghiêm 

chỉnh pháp luật, tôn trọng những quy tác của cuộc
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sống xã hội. ý thức đấu tranh phòng nẹrừa và chống: tội 
phạm, các vi p h ạ m  pháp luật.

Trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ do pháp luật quy 
định, trong phạm vi thẩm quyền của Tòa án. Tòa án 
có quyển xét xử. giái quyết nhừng hành vi trái pháp 
luật theo quy định của pháp luật tò tụng. Dựa trôn 
quyền hạn của mình. Tòa án có quyển tuyên tính 
trái pháp luật của những hành  vi. cho dù hành vi đó 
là của cá nhân, hay của cđ quan, tô chức, nêu có clú 
cán cứ pháp luật. Hậu quả pháp lý là những hành  vi 
trái pháp luật này phải bị hủy bỏ theo quyèt định 
của Tòa án.

Điều 12 Pháp lệnh thủ tục giải quyết các vụ án 
dân sự năm 1989 đã cụ thể hóa quyến quyết định của 
Tòa án đôi với quyết định của cơ quan, tổ chức Jihư 
sau: “Khi xét xử  vụ án dán sự, Tòa án có quvền hủy  
quyết định rỏ ràng là trái pháp luật của cơ quan, tô 
chức khác xâm phạm  quyến lợi hỢp pháp của đươtig 
sự trong vụ án mà Tòa án có nhiệm vụ giải quyết". 
Việc cụ thể hóa quyền hạn của Tòa án đốỉ VỎI quyết 
định của cơ quan, tổ chức khác trong quá trình Tòa án 
giải quyết vụ án dân sự đà làm rõ hơn chức năng, 
nhiệm vụ của Tòa án. làm rõ hơn nội dung thẩm

Bình luận khoa học một sô ván đề
của pháp luật tố  tụng dân sự và thực tiễn áp dụng
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trong tô tụng dàn sự

quyên của Tòa án. Căn cư vào quy định này, các Tòa 
án đã xem xét có quyền hủy bo những quyết định của 
cơ quan, tổ chức khác, nếu có dủ cán cứ cho thấy quyết 
định của cơ quan, tô chức là trái ị)háp luật. Ví dụ, khi 
xem xéi. giải quyết các tranh chãp thùa kê quyên sử 
dụng đất. Tòa án có thê húy bỏ Giây chứng nhận 
quyển sử dụng đất do Uỷ ban nhân dán có thẩm 
quyển cấp. nếu có đủ cơ sờ cho thâV việc cảp Giấv 
chứng nhận không đúng thú tục do pháp luật quy 
định. Việc tuyên hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng 
đâ't là cơ sỏ để Tòa án có thê chia quyền sử dụng đất 
cho nhửng người thừa kê thcơ quy định của pháp luật.

Thực té xét xử các vụ án dân sự đã cho thấy sự cần 
thiết và tầm quan trọng của Điều 12 Pháp lệnh thủ 
tục giãi quyết các vụ án dán sự. Điều luật quan trọng 
nãy đã giúp Tòa án thực hiện quyền lực của mình khi 
giải quyết các vụ án dân sự có liên quan đến quyết 
định giải quyết của cơ quan nhà nưóc có thẩm quyền 
khác, độc biệt là các tranh ch.ap liên quan đến quyền 
sử dụng đất.

Từ Pháp lệnh thủ tục giai quyết các vụ án dân sự 
năm 1989 với 88 diều, Bộ luật tố  tụng dân sự năm 
2004 đã phát triển thành 118 diêu. Râ't nhiều những
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Binh luận khoa học một số vấn dể
của pháp luật tố  tụng dân sự và thực tiễn áp dụng

quy định liên quan đến thủ  tục tô tụng dân sự được 
quy định cụ thẻ. rỏ ràng và đầy đủ hơn trong Bộ luật 
tô” tụng dân sự. Bộ luật tô” tụng dân sự là bước phái 
triển của Luật tố tụng dàn sự ở tầm cao mới. cá về 
lượng và vê chất. Tuy nhiên, dễ dàng có thể phát hiện 
thấy: trong Bộ luật tỏ tụng dán sự không còn điều 
luật quy định vê thẩm quvền của Tòa án đôì với quyết 
định của cơ quan, tò chức khác, giống như Điểu 12 
Pháp lệnh thủ tục giâi quyết các vụ án dán sự.

Trong lúc những ngưòi nghiên cửu lý thuyết đang 
cô còng tìm hiểu và thử đưa ra các’ giả thiết: Hay là 
nhà làm luật dã bỏ quên? Hay nhà làm luật có ý định 
chuyển tất cả những yêu cầu liên quan đến quyết định 
của cơ quan có thẩm quyền sang giải quyết theo thủ  
tục tô" tụng hành chính? Hay nhà làm luật thấy không 
cần thiết phải đưa điểu luật này, vì chức năng, nhiệm 
vụ của Tòa án đã bao gồm cả quyến quyết dịnh của 
Tòa án về việc hủy bỏ quyết định rõ ràng là trái pháp 
luật của cd quan, tố chức khác, làm ảnh hưởng tới 
quyến lợi m<à Tòa án đang giải quyết? v.v..., thì những 
người làm còng tác thực tiễn dã và đang phải đối mặt 
với những vụ án cụ thể mà trong vụ án này có các 
quyết định của cơ quan, tổ chức khác rõ ràng là trái
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pháp luật của (kuíng sự trong vụ ;m mà Tòa án đang
có nhiệm vụ giỉii qiiyẽt. (’âu hoi mã các Thẩm phán
dang cần phái giầi quyết là Tòa ;'ui có quyền hủy hay 
không có quyển hủy bơ quyẽt (tịnli iló. Nêu hủy quyêt 
định trái pháp luật ciia cơ q u a i ì .  tố chức thì cán cứ vào 
quy định, điểu luật nào? Nêu không hủy quyết định 
t h i  c ó  g i à i  q u y ế t  dvíỢr q u y ề n  l ợ i  c l i f )  c á c  đ ư ơ n g  s ự  t r o n g  

vụ án dân sụ mà Tòa án đan.e giai quyẻt hay không?

Mộ/ vi dụ vụ thi‘ như sau: Tháng II nám 
2004. Toa õn thu /v mụl cụ án thừa kè. Theo 
d(fìì trinh bnv cùa nịỊuvén d(ýn A ưó những tái 
liệu cỏ trong rụ an thi riịỊuốn gòc mảnh đất có 
tranh chấp lớ cún chn mẹ A đè lại. Nám 
1997, cha mất, lỉỏm mẹ mất. Sau khi 
cha mẹ mát, nhà (tái cua cha mẹ vẩn do gia 
dinh ngưới con trai ut là D tiếp tục sử dụng. 
Nỏm 2000. cự chổHịỉ D đứng tên kẽ khai 
qu\en sử dụng cỉất cùa cha mẹ vá làm thù tục 
(te nghị cõp CìiấY chiỉtìịi nhận ọuvSì sử dụng 
dát j\'nm 2003. vỢ chùng D dưdc Uy han 
nhãn cián cãp co thám qtivền cáp Giấ\ chứng
nhãri (ỊHvén sứ dụng lỉát. Sau khi biết vỢ
chóng D tự V lam thú lục xin cáp Giấy chứng
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Bỉnh luận khoa học một số vấn đề
của pháp luật tô  tụng dản sự và thực tiễn áp dụng

nhận quyến sử dụng đát đôĩ với nhà đát mà 
cha mẹ đế lại, các anh chị em ruột của D, 
hiện đang sông ử nơi khác đà cử A làm đại 
diện khcti kiện ra Tòa án, đế nghị Tòa áỉì chia 
thừa kè dối ưới tài sản lò nhà đát mà cha mẹ 
đẻ’lại. Các tài liệu cũng cho thấy, quá trinh 
kê khai và làm thủ tục xin cấp Giấy chưng 
nhận quyền sử dụng đất, D đả không thòng 
báo vá xin phép cóc anh chị em. D cùng đã 
khai trong giáv tờ xin cấp Giấy chửng nhận 
quyền sử dụng đãi là nhà làm trẽn đất tự 
khai hoang, về phía cơ quan nhà nước có 
thám quyền đã không kiểm tra nguồn góc 
đất, trước khi cấp giấy cũng không thông báu 
rộng rải đê những người có quyền lợi liên 
quan được biết. Với các tài liệu náy, có đủ cán 
cứ để  xác định việc cấp Giấy chửng nhận 
quyển sử dụng đất cho D đôi với nhà đát có 
nguồn gốc của bô mẹ cùa cơ quan nhà nước có 
thám quyền là không đúng pháp luật, làm 
ảnh hưởng tới quyền lợi của các đương sự.

Nêu vụ án này được giải quyết trước ngày 01/01/201)5, 
Tòa án cản cứ Điều 12 Pháp lệnh thủ tục giải quyêt
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các vụ án dân sự. luyên hũy quyết định cấp Giây 
chứng nhận quyẽii sú dụng đàt. yêu cầii cơ quan có 
thám quyền thu hổi Ciiấv chứnịí nhận quyền sử dụng 
dã"t. Trêii cơ sỏ r!ó. Tòn án rhia thừa kê qiiyền Síì hữu 
nhà ở và quyền sừ dụng đất (‘ho các thừa kẻ theo quy 
định của pháp luật. Các quyết d ị n h  này đểu được giải 
quyêt trong cùng một vụ án. Thực tê xét xử cho thâV. 
rát nhiều vụ án ihừa kẽ quyến sứ dụng đất đưỢc Tòa 
án giải quyêt thoo cách thức trên.

Nhưng nêu \ại án được giái quyỏt từ ngày 01/01/200Õ 
thì Tòa án không thê áp dụng Điéu 12 I^háp lệnh thủ 
tục giải quyết các vụ án dán sự dế hủy bỏ quvết định 
cấp Giấy chúng nhận  quyển sử dụng đất. Vậy, Tòa án 
phải giải quyết vụ án này thê nào?

Hiện tại đang có nhiểu quan điểm:

- Quan điểm thứ nhất cho rằng, trong vụ án, Tòa 
án chì cần xem xét nguồn gốc cùa đâ't đang có tranh 
châ*p. nêu có đủ hnng chứng khủng định đâv là đất 
của bô mẹ. bô’ mẹ chưa chuyên cho người con nào thì 
quyền sử dụng đất của bô mẹ là di sản thừa kế. Tòa 
án chia cho những người thừa ké theo quy định của 
pháp luật thừa kế. Trong bán í'in, Tòa án phải ghi rõ 
trong phần quyết clịnh: “các đương sự  có trách nhiệm
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lăm thủ tục đê cư quan nhà nước có thám quyển cấp 
Giấy chứng nhận quyển sử  dụng đất theo quy định  
của pháp luật đát đai".

Nếu theo cách này. Tòa án không phài giái quyết 
vân để thẩm quyển của Tòa án đòì vói quyết định của 
cơ quan, tổ’ chức khác. Nhưng hệ quả có thê dề dàng 
nhận thảV là. nếu không tuyôn hủy quyết định cấp 
Giây chứng nhận quyền sử dụng đất đã cấp. dù có 
quyết định chia quyển sử dụng đát của Tòa án cho các 
thừa kê thì họ khó có thể. thậm chí không thê dề nghi 
cơ quan có thẩm quyển cấp Giấy chứng nhận quyền sủ 
dụng đất đôi vói đất mà cơ quan có thẩm quyền trước 
đó đả có quyết định cấp GiâV chứng nhận cho người 
khác. Nói cách khác, bàn án mà Tòa án đã tuyên không 
thể thi hành được trong bối cảnh thực tê hiện nav.

• Quan điếm thử  hai cho rằng, khi giãi quyết. Tòa 
án phải nhận định vê tính trái pháp luật của quyết 
định cấp Giấy chửng nhận quyền sử dụng đất. kiến 
nghị cd quan có thẩm quyền thư hồi quyết định cấp 
Giấy chứng nhận quyền sử dụng dất, rồi sau cló. Tòa 
án mới giải quyết chia thừa kê (thực tiễn xét xử sẻ thê 
hiện những nội dung trên trong cùng bản án của Tòa. 
phần nhận định và quyết định của bản án).

Bình luận khoa học một số vấn đề
của pháp luật tô tụng dân sự vá thực tiễn áp dụng

234



Chương III. Bính luận và phản tích một sò điểm mới
trong tô tụng dân sự

Nhưng vân để íiặt ra theo phương án giái quyết 
này là nếu việc kiẽn nghị cúii Ton án không được cơ 
quan câp Giây chửng nh.ận quyến sử dụng đát chấp 
nhận thi sê như thỏ nào. Chao chán trong trường hợp 
dó. dương sự dược chia thừa kê quyền sử dụng đất 
theo quyết định cũa bân án khỏng thê làm thủ tục đé 
đưỢc cấp Giấy chửng nhận quyền sử dụng đất.

• Quan đièm thứ  ha đồng ý c ầ n  phải nhộn định vé 
tính trái pháp luật của quyết dịnh cấp GiâV chứng 
nhận quyên sử dụng đất của cơ quan có thắm quyển, 
từ đó kháng định manh đát đang có tranh chấp vẫn 
thuộc quyền sử dụng của bỏ mẹ vá được xác định là di 
sán thừa kế. Sau dó, Tòa án chia thừa kế quvền sử 
dụng đất cho các thừa kê theo quy định của pháp luật 
và tuyên rõ các dương sự tiên hành thủ tục cấp Giấy 
chứng nhận quyềii sủ dụng đất theo quy định của 
pháp luật đất đai.

Giải quyết theo phương án này. Tòa án vẫn một 
mẠt thê hiện được quyền hạn nhất định cùa Tòa án 
đối với nhừng quyêt định trái pháịì luật, nhưng nếu 
không tuyên hủy quyết định nny. chắc chắn người 
dân sẽ bị làm khó khi làm thu tục cấp Giấy chứng 
nhặn tại cơ quan nhà míỏf có thâm quyền.
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Các quan điêm khác nhau giải quyết vấn đề thâm 
quyền của Tòa án đôi vói quyết định của cơ quan, tố 
chức khác nhau, đặc biệt là các quvết định của cơ 
quan nhà nước có thẩm quyên cho thấy tính nan giải 
của tình thế. Mỗi một phương án đêu có những hạn 
chê nhất định, nhưng điểm chung của cả ba phương 
án này là việc không giải quyết tận  gõc vấn để. Đó là 
việc không đặt ra, hoặc đúng hơn là cô' tránh không 
tuyên hủy quyết định trái pháp luật của cở quan nhà 
nước khác. Có thế nói xem xét quyết định của cơ quan 
nhà nước khác là một vấn đề cực kỳ nhạy cảm. Nhưng 
nếu khòng hủy quyết định rõ ràng là trá i pháp luật 
này thì khó có thể làm cho những quyết định khác của 
Tòa án trong bản án có khả năng thực thi.

Do vậy. nếu Tòa án không tuvên dửt khoát là hủy 
quyết định trái pháp luật của cơ quan nhà nưốc khác 
thì khả náng thi hành là rấ t  khó. Sẽ không thể giải 
quyết được tận  gốc vấn đề nếu Tòa án không áp dụng 
quyền hủy quyết định trái pháp luật của cơ quan nhà 
nước. Vấn đê là chính Bộ luật tô tụng dân sự đã "tước 
vũ khC' của người Thẩm phán. Trong bôi cảnh hiện 
tại, khi bàn về thẩm quyền của Tòa án dối với quyét 
định của cơ quan nhà nưốc khác, tôi cũng đồng ý với

Binh luận khoa học một sô vấn đề
của pháp luật tô tụng dằn sự và thực tiễn áp dụng
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q u a n  t l i ỏ m  g i á i  (Ịuyôt t h ứ  l ) ; i  n ó i  t r r i i .

Tuy nhiên, (lây chi lá biện Ị ) h : i | )  tinh thê. thê hiện 
chủ yêu qua cách viôt ban án. N’hữiifĩ lập luận, câu chữ 
phài được các Thâm [ìháii rhú ý cáii lh<ặn khi viết án. 
Vé láu dài. chúng tỏi hy vọng có một cách giái quyết 
mang tinh pháp ly rõ ràng hãng một quy (lịnh cụ thê 
hơn được ghi nhận troiiịĩ Hộ luẠi tô tụng dãn sự.

IX. KHỞI KIKN VẢ THỰ l,Ý v ụ  ÁN DÂN s ự• • • •

1. Khởi kiện vụ án

Chương III. Binh luận vả phân tich một só điém mòi
trong tố tụng dân sự

Chủ ứiểcó quyển khở kiện I
__________________________ _______I

ị Những chủ thể có quyển và ( 
lợi ich hợp pháp cần bảo vệ ;

Theo quv định rủa Hiên pháp. Nhà nước báo vệ 
tất cà các quyển và lợi ích hỢp pháp của công dân. Mỗi 
khi các quyền và lợi ích bị xâm hại. các công dân đêu 
có quyền yêu cắu nhà nước bao vệ Một trong những 
phương thức yôu cầu nhà nước báo vệ là quyền khới
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Bình luận khoa học một sô vấn dể
của pháp luật tô' tụng dãn sự và thực tiễn áp dụng

kiện tại Toà án.

Theo quy định tại Điều 161 Bộ luật tò tụng dân s ự .  

c á  n h â n ,  c ơ  q u a n ,  t ô  c h ứ c  c ó  q u y ế n  k h ỏ i  k i ệ n  v ụ  á n  t ạ i  

Toà án có thâm quyển để yêu cầu bảo vệ quyển và lợi 
í c h  hỢ p  p h á p  m ỗ i  k h i  b ị  x â m  h ạ i  h o ặ c  c ó  t r a n h  c h ấ p .

Việc yêu cầu Toà án bảo vệ có thê clo chính chủ thê 
đang có quyển, lợi ích hợp pháp đang bị xâm hại hoặc 
có tranh chấp. Những chủ thể này dược gọi là đương 
sự trong vụ án.

Ngoài ra, các đưđng sự cũng có thê thông qua ngưòi 
đại diện của mình thực hiện quyền khòi kiện tại Toà án.

Những chủ thể có quyền bảo 
ị vệ lợi ich công cộng, lợi ich của 
‘ người khác, lợi ich của Nhà nưóc

Ngoài đương sự và người đai diện h Ợ p  pháp của họ 
có quyền khởi kiện vụ án, một số những chủ thể khác 
cũng có thể khởi kiện vụ án dân sự. Quv định này xuất 
phát từ trách nhiệm của Nhà nước và xả hội đôì với việc 
b ả o  v ệ  n h ữ n g  q u y ề n  v à  lợi í c h  hỢ p  p h á p  t r o n g  x ã  h ộ i ,  t h ê  

hiện sự quan tâm của xã hội đổi với cá nhân con ngưòi.

238



Chương III. Binh luận và phân tich một sò điểm mởi
trong tò tụng dân sự

Đc việc thực hiện trách nhiệm cuii xã hội không làm 
xâm phạm đên nhùỉig vấn đổ riêng tư. mang tính chát 
c á  n h â n ,  c h ỉ  m ộ t  s ỏ  n h ữ n g  v ụ  á n  n h ấ t  đ ị n h  đ ư ợ c  p h á p  

luật quy định thì những ngùòi không phái là đương sự 
hoặc người đại diện hợp p h á Ị )  của đưdng sự mới có quyên 
khỏi kiện. Vi dụ, chi một sò VXI án trong lình vạic hôn 
nhân và gia đinh, trong lình vựr luật lao dộng. Mặt 
khác, cũng chi một sô các chu thẻ nhất định mới có 
quyển khởi kiện trong các trưòiìg hợp này, người ta vần 
t h ư ờ n g  gọi  d â y  l à  t r ú ò n g  h ợ p  k h ỏ i  k i ệ n  vi lợi í c h  c h u n g .

Điếu 162 Bộ luật tô tụng dân sự quy định nhủng 
n g ư ò i  s a u  c ó  t h è  k h d i  k i ộ n ;

Thứ nhất, Cđ quan vê dân sô. gia đình và trẻ em; 
Hội liên hiệp phụ nử trong phạm vi nhiệm vụ, quyển 
hạn của mình có quyền khởi kiện vụ án vê hôn nhân 
và gia đình trong trường hợp do Luật hỏn nhân và gia 
đình quy định. Luật hôn nhân và gia đình năm 2000 
quy định, các tô chức xã hội này được quyển khởi kiện 
t r o n g  n h ữ n g  t r ư ờ n g  h Ợ p  s a u  đ â y :  y ê u  c ẩ u  h u ỷ  h ô n  

nhân trái pháp luật (khoản 3 Điều 15 Luật hôn nhân 
và gia đình); yêu cầu xác nhận cha, mẹ cho con ngoài 
giá thú chưa thành niên (khoản 3 Điều 66 Luật hôn 
nhân và gia đình); yêu cầu huý việc nuôi con nuôi mà
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Binh luận khoa học một sô vân đế
của pháp luật tò tụng dân sự vả thực tiễn áp dụng

người con nuôi chưa thành niên (khoán 3 Điều 77 
Lu<ật hôn nhân và gia đình).

Thử hai, Công đoàn câp trôn của cônp đoàn cơ sở 
có quyền khởi kiện vụ án lao động trong trường hợp 
cần báo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của tập thế 
người lao động do pháp luật quy định.

Thứ ba, cư quan, tô chức troiìg phạm VI nhiệm vụ, 
quyền hạn cùa minh có quyền khơi kiện vụ án dãn sự 
để yêu cẩu Toà án báo vệ lợi ích công còng, lợi ích cùa 
Nhà nước thuộc lình vực mình phụ trách.

: Cơ quan, tố chức trong phạm
vi nhiệm vụ. quyền hạn của minh Ị 
có quyền khỏi kiện vụ àn dàn s ự ;

' để yẻu cầu Toà án bảo Î é lợi ich . 
công cộng, lợi ich của Nhà nưởc 1 

thuộc ữnh vực mình phụ tràch.

Phạm vi khái kiện

Các dương sự có thê khởi kiện một hoặc nhiều cá 
nhân, cơ quan, tổ chức khác về một quan hệ pháp luật
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Chương III. Bình luận vá phân tích một sô điểm mói
trong tô tụng dân sự

hoẠc nhiéii quan hộ pháp luật ró liên quan vói nhau 
de quyêt tioiìịí ciing một vụ án.

Nhiều cá nhàn, cơ quiiii. tố chức có thể cùng khởi 
kiện mội cá nhân, một cơ qiuin. một tố chức khác vê 
CÙIIẾ Ĩ một quan h ộ  hoặc n h i ố L i  quan h ệ  pháp luật có liên 
CỊunn clèn nhaii dê giai quyêt tronịí cùng một vụ án.

Nhuiig chú thỏ khác c,ũng cỏ thể khdi kiện đôi với 
một hoặc nhiểu cá nhân, cơ quan hoặc tố’ chức khác vê 
một hoặc nhiếu quan hộ có liên quan với nhau đê giái 
Cịuyêt trong cùng một vụ án.

Hồ Sơ khởi kiện

Đơn khỏi kiện I
. . .  .  _  . V

Cá nhân, cơ quan, tỏ chức khỏi kiện phải làm đơn 
khơi kiện. Đơn kiện phái có ciíc nội dung sau đáy:

- Ngày, tháng, năm làm đdn;

- Tên Toà án nhộn đơn khói kiện;

- Tên. dịa rhi của người khdi kiện;

• Tôn của nịĩuòi có quyển và lợi ích được bảo vệ
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Bình luận khoa học một sò vấn để
của pháp luật tô tụng dãn sự và thực tiễn áp dụng

(nếu có);

- Tên và địa chì của tigưòi bị kiện;

- Tên, địa chì của người có quyền lợi. nghĩa vụ liên 
quan (nếu có);

- Những vấn đề cụ thể vêu cầu Toà án giái quyết 
đôl với bị đơn. người có quvền lợi nghĩa vụ liên quan;

- Họ, tên, địa chỉ của người làm chứng, nếu có;

- Tài liệu, chứng cứ để chứng minh cho yêu cầu 
khởi kiện là có căn cử và hợp pháp;

- Các thông tin khác mà người khởi kiện xét thấy 
cần thiết cho việc giải quyết vụ án;

- Người khởi kiện là cá nhân phải ký tên hoặc 
điểm chỉ; nếu cơ quan, tổ chức khới kiện thì đại diện 
hỢp pháp của cơ quan, tổ chức đó phái ký tên và đóng 
dấu vào phần cuôl đơn.

Nếu đơn khởi kiện không đủ các nội dung trẽn. 
Toà án phải thông báo cho ngưòi khởi kiện biết đê sửa 
chữa, bổ sung trong một thòi hạn nhât định do Toà án 
ấn định, nhưng không quá ba mươi ngày. Trong 
trường hợp đặc biệt, Toà án có thể gia hạn. nhưng 
không quá mười lăm ngày.

242



Chương III. Binh luận và phàn tích một sô điểm mdi
trong tô tụng dãn sự

Nòu ỈIỊÍÚỜÌ khdi kiộii khõiiíí thực hiện clúng viộo 
sứa chừa, bò sung thi Toà nn sẽ tra lại đơn khới kiện 
cùnfí như tài liệu, cliứnp cử kèm theo dơn kiện.

Các giấy tờ tài liệu khàc

Đ(Jn khỏi kiện phai dược ịxứi kèm theo những tài 
liệu, chửiig cử dê chúng minh cho yêu cầu cùa mình 
lĩi c ó  r ă n  c ứ  v à  hỢ p  p h á p .

Hồ sơ khới kiện clược' giử clèii cho Toà án có thẩm 
quyền theo các phướng thức sau dây:

- Gửi trực tiếp đến Toà án:

- Gứi bàng đũòng biỉu điện.

Ngày khói kiện được tính từ ngày dudĩig sự nộp 
dơn tại Toà án hoặc ngày có dấu bưu điện nơi gửi 
(khoán 2 Diéu 166 Bộ luật tô tụng dán sự).

2. Thụ lý vụ án

Toà án nhận đdn khòi kiệii do dương sự nộp trực
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Bình luận khoa học một số vân đề
của pháp luật tố  tụng dân sự và thực tiễn áp dụng

tiêp tại Toà án hoặc bằng đưòng bưu điện phái phi vào 
sổ nhận đơn (Trước đây, theo Pháp lệnh thủ tục giái 
quyết các vụ án dán sự khòng quy định thũ tục này). 
Trong thòi hạn mười lâm ngày làm việc, kê từ lìịíày 
nhặn được đơn khỏi kiện. Toà án phái xem xót và có 
một trong các quyết định sau đáy:

- Tiến hành thủ tục thụ lý vụ án nếu vụ án thuộc 
thẩm quyền giái quyết của mình;

• Chuyển đdn khỏi kiện cho Toà án có thâm quyền 
và báo cho người khỏi kiện, nếu vụ án thuộc thắm 
quyển giải quyết của Toà án khác;

- Trả lại đơn khỏi kiện cho ngưòi khởi kiện, nêu việc 
đó không thuộc thẩm quyền giải quyết của Toà án.

Tri lại đơn khởi kiện

Toà án trả lại đơn khởi kiện trong các ti-ưòng hợp 
sau đáy:

Thòi hiệu khỏi kiện đả hết
1______________________ _______________________________ _____________________________________ ______

Thời hiệu khởi kiện là thòi hạn trong đó các đưrtng
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Chương lil. Bình luận và phân tích một số điểm mổi
trong tô tụng dân sự

sự có quyền yêu cầu Toà án báo vệ quyển và lợi ích 
hỢp pháp của mình. Hết thời hạn đó, họ không có 
quyền khới kiện, dù họ có quyển lợi bị xâm hại hoặc 
t ranh  chấp.

Thông thường, thời hiệu khởi kiện vụ án được quy 
định trong luật nội dung, không quy định trong luật 
tô" tụng. Ví dụ, thòi hiệu khởi kiện vụ án thừa kê được 
quy định tại Điểu 645 Bộ luật dân sự; thòi hiệu khởi 
k i ệ n  y ê u  c ầ u  h u ỷ  g i a o  d ị c h  d â n  s ự  t r á i  p h á p  l u ậ t  đ ư ợ c  

quy định tại Điều 136 Bộ luật dân sự.

Đối với trường hỢp nhủng văn bản pháp luật có 
nội dung không quy định thòi hiệu khởi kiện thì việc 
xác định thời hiệu khởi kiện để giải quyết sẽ căn cứ 
vào Điều 159 Bộ luật tô” tụng dân sự. Thời hiệu khởi 
kiện là hai năm. kể từ ngày quyển và lợi ích hỢp pháp 
bị xâm phạm.

Đây là những căn cứ cơ bán đế xác định vụ án có 
còn thòi hiệu khởi kiện hay không. Tuy nhiên, có một 
sô trường hợp cần chú ý khi tính thòi hiệu khởi kiện 
vụ án.

Theo Điều 161 Bộ luật dân sự, có một số trường hỢp 
không tính vào thời hiệu khới kiện; (1) Sự kiện bâ\ khả
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kháng hoảc trở ngại khách quan làm cho chủ thê có 
quyền khỏi kiện, quyển yêu cầu không thê khòi kiện, 
yêu cầu trong phạm vi thòi hiệu. Sự kiện bất khá kháng 
là sự kiện xảy ra một cách khách quan không thê lường 
trưỏc được và không thể khắc phục đước mặc dù đã áp 
dụng mọi biện pháp cần thiết và khá năng cho phép. 
Trở ngại khách quan là những trở ngại do hoàn cánh 
khách quan tác động làm cho người có quyền, nghĩa vụ 
dân sự không thê biết về việc quyền, lợi ích hỢp pháp 
của mình bị xâm hại hoặc không thê thực hiện điiỢc 
quyền và nghĩa vụ dân sự của mình; (2) Chưa có người 
đại diện trong trường hỢp người có quyền khới kiện, 
người có quyền yêu cầu chưa thành niên, mất năng lực 
hành vi dân sự hoặc bị hạn chê năng lực hành vi dân sự; 
(3) Chưa có ngưòi đại diện khác thay thế hoặc vì lý do 
chính đáng khác mà không thể tiếp tục đại diện được 
trong trường hỢp người đại diện của người chưa thành 
niên, người mảt năng lực hành vi dãn sự. ngiíời bị hạn 
ché nàng lực hành vi dân sự chết.

Ngoài ra. cỏ một sô trường hỢp có ihê tính lại thời 
hiệu khởi kiện. Theo quy định tại Điéu 162 Hộ luật 
dân sự. thòi hiệu khởi kiện dược bát dầu lại trong 
những trường hỢp sau đây: (1) Bên có nghía vụ đả

Binh luận khoa học một sò vấn đề
của pháp luật tố  tụng dàn sự và thực tiền áp dụng
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thoá thuận một phản hoặc toàn bộ nghĩa vụ của mình 
đói với người khỏi kiện: (2) Bôn có nghía vụ thực hiện 
xong một phần nghĩa vụ của minh đối với ngưòi khởi 
kiện: (3) Các bèn đã tự hoà giái vói nhau. Thời hiệu 
khơi kiện bắt đầu lại kẻ từ ngày tiếp theo sau ngày 
xãy ra sự kiện nèu trẽn.

Do vậy, khi xác dịnh thòi hiệu khởi kiện, ngoài 
cách tính thòi hiệu thông thường, còn phải lưu ý đến 
n h ữ n g  t r ư ờ n g  h Ợ p  k h ò n g  t í n h  vào t h ò i  h i ệ u  k h ỏ i  k i ệ n  

hoặc bắt đầu lại thòi hiệu. Điểu này cỏ ý nghĩa rất 
quan trọng vì nó quyết định đến việc Tòa án có thụ lý 
hay không thụ l ý  vụ án.

Người khỏi kiện không có 
I quyền khỏi kiện

Theo Điều 161 Bộ luật tò tụng dân sự. người khởi 
kiện phải là người có quyên và lợi ích bị xám hại hoặc 
tranh châp, từ đó mói xuất hiện nhu cầu được bảo vệ.

Như vậy, khi khòi kiện, ngưòi khơi kiện phái có 
những tài liệu, chứng cứ chửng minh yêu cầu Toà án 
báo vệ là có căn cứ. Thiếu những tài liệu này. Toà án 
sẽ không có cơ sớ dê thụ lý vụ án.

Chương lli. Bỉnh luận vá phản tich một sô điếm mới
trong tô tụng dân sự
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Bỉnh luận khoa học một sỏ vân đề
•  #  •

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

Tuy nhiên, có một s ô  trường hỢp.  ngưòi không có 
q u y ế n ,  lợi  í c h  h Ợ p  p h á p  b ị  x á m  h ạ i  n h ư n g  v ẫ r .  c ó  

quyền khởi kiện. Đó là những trường hợp cá nhãn, cơ 
quan, tổ chức được quyền khỏi kiện để bao vệ lợi ích 
chung theo Điều 162 Bộ luật tô tụng dân sự .

Sự việc đã được Toầ án g ải
quyết bàng bản án. quyết định
đà cỏ hiệu lực pháp luật hoãc
quyết định đ ã  c ó  hiệu lực phàp
luật của cơ quan nhà nước có
thẩm quyền, trừ trường hợp vụ
án mà Toà àn bác đơn xin ly
hôn, xin thay đổi người nuôi
con. thay đổi mức cấp dường.
mừc bổi thường thiệt hại hoặc
vụ àn đòi tài sản cho thuê, cho
mượn, đòi nhà cho thuê, cho
mượn, cho ỏ nhờ mà Toà àn
chưa chấp nhận yêu cẩu do
chưa đủ điều kiện khỏi kiện

.  ____________

Trong rất nhiều trường hợp, mặc dù đã có bar. án.
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quyết định có hiệu lực pháp luật của Toà án. như bán 
án phúc thẩm, các quyết dịnh giám đốc tham, nhưng 
có thế do không thoá mãn với quyết định giái quyết 
của Toà án. nhiều đương sự vẫn tiếp tục khởi kiện đến 
Toà án. Trong các trường hợp này. Toà án sẽ không 
thụ lý vụ án. nếu đôi tượng tranh  chấp, nguyên đơn, 
bị  đ ơ n  k h ô n g  t h a y  đ ô i .  Dĩ n h i ê n ,  t r o n g  c á c  t r ư ờ n g  hỢ p  

đó. họ có thế tiếp tục khiếu nại theo thủ tục giám đôc 
thẩm, tái thám hoặc thủ tục khiếu nại tô cáo của còng 
dân theo quy định của pháp luật.

Có một sò ngoại lệ sau đây:

Đòi với những vụ án trong lĩnh  vực hôn nhán va 
gia đinh: xuất phát từ tính chất và đặc điếm của một 
sô’ loại vụ án vê hôn nhân và gia đình nên mặc dù Toà 
án đã có bán án, quyết định có hiệu lực pháp luật, 
đương sự vẫn có thê khởi kiện lại vụ án đó, cụ thể:

- Vụ án ly hôn mà Toà án đã có bản án bác đơn xin 
ly hôn. Nghị quyết sô 02/HĐTP ngày 23/12/2000 của 
Hội đồng Thẩm phán Toà án nhân dân tối cao hướng 
dần áp dụng một sô' quy định của Luật hôn nhân và 
gia đình năm 2000 (sau đây gọi tát là Nghị quyết số 
02/HĐTP). thì trong trường hợp này, đương sự có thê 
khới kiên xin ly hôn lại. sau thòi hạn một năm, kê tù

Chương III. Bình luận và phân tích một sô đièm mói
trong tố tụng dàn sự
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ngày bản án bác yêu cầu ly hôn của Toà án có hiêu lực 
pháp luật ịđiêm c Điều 10).

• Thay đổi người nuôi con: Triíòng hỢp bán án. 
quyết định về ly hôn có giải quyết quan hệ vê con. Sau 
khi bán án. quyết định này có hiệu lực pháp luật, nếu 
diều kiện nuôi con thay đổi, thì ngưòi bô‘ hoặc mẹ có 
quyển khỏi kiện tại Toà án đê yêu cầu thay đôi ngưòi 
nuôi con. xuất phát từ việc xác định người nuôi con 
phỉii trên cơ sỏ lợi ích của con (Điều 92 Luật hôn nhản 
và gia đinh năm 2000).

- Thay đổi mức cáp dường: Sau khi ly hỏn. nếu có 
yêu cầu thay đôi về cấp dưõng, các bên có quyển yêu 
cầu Toà án giải quyết theo quy định tại Điểu 92 Luật 
hôn nhân và gia đình năm 2000.

Trong các vụ án khác, Toà án cũng có thê xem xét 
lại mặc dù đã có bản án, quyết định có hiệu lực pháp 
luật của Toà án:

- Trong các vụ án bồi thường thiệt hại, đương sự có thể 
khới kiện lại yêu cầu Toà án xem xét lại mức bồi thường;

• Trong vụ án đòi tái sán cho thuê, cho mượn, đòi 
nhà cho thuè, cho mượn, cho à nhờ, nẻu Toà án chưa 
chấp nhận yêu cầu của nguyên đơn vì chưa đu diều

Bỉnh luận khoa học một sô' vấn để
của pháp luật tố  tụng dân sự và thực tiễn áp dụng
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Chương III. Binh luận vá phân tich một sò điểm mới
trong tò tụng dân sự

kiện, thì khi đà đu điếu kiện cio pháp luật quy định, 
nguyên dơn có thế kh(ii kiện lại và Toà án sẽ thụ lý 
giái quyết.

Hẻt thời hạn thông báo quy 
định tại khoản 2 Điều 171 Bô 
luật tố tụng dàn sự mà người 
khỏi kiện không đến Toà án làm 
thủ tục thụ lỳ. trừ trường hợp có 
ly do chinh đàng

Theo quy dịnh Iiãy. thì trơiig thòi hạn mười lãm 
ngáy, ké từ ngày nhận dược thông báo, đương sự phái 
đến làm thủ tục nộp tạm ứng án phí đê Toà án thụ lý 
vụ án. Hết thòi hạn này. điúíiìíĩ sự không đẽn Toà án 
mà không có lý do chính dang thi Toà án sẽ tra lại đđn 
cho đương sự

Đè việc trá lại đơn cho dươns sự trong trường hợp 
n à y  k h ô n g  vi  p h ạ m  t i ê n  q u y ề n  v à  lợi í r h  h Ợ p  p h á p  c u a  

d ư ơ n g  s ự .  v i ệ r  t h ò n f í  b ;u)  c h o  ( iư í í t ig  s ự  p h á i  t h ự c  h i ệ n  

đ ú n g  t h u  t ụ c .  n g h ĩ a  l à  t h ò n g  b á o  p h á i  đ ẻ n  đ ư ợ c  t a y  

đương sự. Dãy lá điẽu kiện quiin trọng dê thực hiện 
việc ti'M lại ddn tron}í trưting h((|i này.
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Binh luân khoa hoc mòt số vấn đề
•  ■ •

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

Chưa cò đủ điều kiện khỏi kiện '

Đối với trường h Ợ p  người vợ dang mang thai hoặc 
nuôi con nhỏ dưới một tuổi, thì người chồng không 
được xin ly hôn (khoản 2 Điều 85 Luật hỏn nhân và 
gia đình năm 2000). Điều luật hạn chê xin ly hỏn cùa 
ngưòi chồng có ý nghĩa quan trọng trong việc báo vệ 
quyên lợi của phụ nữ. báo vệ sửc khoẻ của phụ nữ và 
em bé.

Vì vậy, nêu người chồng xin ly hôn ngưòi vợ khi 
ngưòi vợ đang mang thai hoặc nuôi con nhỏ dưới một 
tuổi. Toà án sẽ không thụ lý mà phải t rá  lại đơn kiện 
d o  c h ư a  đ ủ  đ i ề u  k i ệ n  k h ơ i  k i ệ n .  Khi n g ư ò i  vỢ s i n h  c o n  

được một năm, nếu người chồng vẫn muòn ly hỏn thì 
có thê khởi kiện và Toà án s ẽ  thụ lý giái quyết.

Vụ àn không tíiuộc thẩm quyến 
giải quyết của Toà àn

Thẩm quyền của Toà án được quy định tại 
Chương III Bộ luật tô tụng dán sự với rất nhiều các 
loại vụ việc về dân sự, kinh tế, lao động, hôn nhân và
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Chương III. Binh luận và phản tích một sô điểm mới
trong tố tụng dân sự

gia dinh. Do vậ\-, khi nghÌPM cửu thám  quyền, đòi hoi 
phíU <.() một kiên thứr chac ch.ắn vừa rộng, vừa sâu. 
Sò ró nhũìig truờnịí hỢp vụ án không thuộc thâm 
quyền giai quyêt cua Toà ỈHI vê dân sự nhưng có thế 
thuộc tham quyền giái quyẽt vế lao động, kinh tê 
hoặc hành chinh.

Ngoài ra. còn một trường hỢp Toà áii trá lại đơn 
khdi kiện, đó lò trường hỢp Ton án  đà yêu cầu ngưòi 
khỏi kiện sửa dối. bô sung nội dung dơn kiộn mà 
người náy không thực hiện (Điéu 169 Bộ luật tò tụng 
dán sự).

Ivhi tra lại d(Jn kiện. Toà án phái có vãn ban trong 
dó nói rò Iv do trá  lại đơn khơi kiện. Trong thòi hạn 
ha mươi nga\ làm việc, kẽ từ ngày nhận dược hồ sổ 
khòi kiện do Toà án trá lại. người khởi kiện có quyển 
khiếu nại lên Chánh án Toà án dă trá lại dơn kiện.

Tronịí thời hạn ha mươi ngáv. kè từ ngày nhận 
được khiêu nại về việc tríi lại đơn khởi kiện. Chánh án 
Toà .TM phai ra một trong các quyết định sau dây; giù 
n g u y ê n  VIỘC t r a  l ạ i  đ ơ n  k h ớ i  k i ệ n ;  n h ậ n  l ạ i  d ơ n  k h ỏ i  

kiện và tài liẹu chững cứ kèm theo dế tiến hành thụ 
lý vụ án.

253



Binh luận khoa học một sô ván đề
•  •  •

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

Thủ tục títụ  /ý vụ án

Thời điểm thụ lỷ vụ án
___i

Nếu sau khi nhậii dơn khới kiện, xét thấy vụ án 
thuộc thẩm quyến giái quyết của Toà án thì Toà án 
phái thòng báo ngay cho ngưòi khỏi kiện biết dê họ 
đến Toà án làm thủ tụr nộp tiền tạm ứng án phí trong 
trường hợp họ phãi nộp tạm ứng án phí.

Toà án sẽ phài dự tính sô” tiền tạm ứng án phi. ghi 
vào phiếu báo và giao cho ngưòi khởi kiện đê họ nộp 
tiền tạm ửng án phí. Trong thòi hạn mười lõm ngày. 
kê từ ngày nhận được giấy báo của Toà án vẽ việc nộp 
tiền tạm ứng án phí, người khởi kiện phải nộp tạm 
ứng án phí.

Toà án sẽ thụ lý vụ án khi ngưòi khỏi kiện nộp cho 
Toà án biên lai nộp tiền tạm ứng án phí.

Trường hỢp người khởi kiện được miền hoặc không 
phải nộp tiền tạm ứng €ấn phí, án phí thì Toà nn phai 
thụ lý vụ án khi nhận được đơn khởi kiện và tài liệu, 
chứng cứ kèm theo.
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Chương III. Bình luận và phản tích một sô điểm mới
trong tô tụng dân sự

Phản cóng Thẩm phản giải 
quyết vụ àn

Trong thời hạn bo ngàv làm việc kê từ ngày thụ lý 
vụ án, Chánh án Toà án phân công một Thấm phan 
gi ái quyết vụ án.

Trong quá trinh giái quyết vụ án, nếu Thấm phán 
được phân công không thể tiếp tục tiến hành được 
nhiệm vụ thì Chánh án Toà án phân công Thám phán 
dự khuyết tiếp tục nhiệm vụ. Trường hợp xét xử mà 
không có Thẩm phán dự khuyết thì vụ án phải được 
xét xử lại từ đẩu.

Sau khi nhận được sự phân công về việc giải quyết 
vụ án. Thấm phán có nhiệm vụ: thông báo vê việc thụ 
lý vụ án; yêu cầu nộp tài hệu. chứng cứ cho Toà án; 
thực hiện một hoặc một sô biện pháp đề thu thập 
chứng cứ theo quy định tại khoản 2 Điếu 85 Bộ luật 
tô tụng dán sự.

Thõng bào về việc thụ lỳ vụ àn '

Trong thòi hạn ba ngày làm việc, kể từ ngày thụ
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Iv vụ án. Toà án phái thông báo bằng vãn bán cho bị 
drtn. cá nhân, cơ quan, tôi chức ró quyền lựi. tighĩa vụ 
liôn quan đến việc giái quyết vụ án. thòng báo cho 
Viện kiểm sát cùng cấp vê việc Toà án đã thụ lý vụ án.

Văn bản thòng báo phái có các nội dung sau đày:

■ Ngày, tháng, nãm làm vãn bán thông báo;

- Tên, địa chi Toà án dà thụ lý vụ án:

- Tên, địa chì của người khỏi kiện;

- Tên. địa chi oủa njĩười bị kiện;

- Nhủng vấn đè cụ thỏ ngúời khỏi kiện yêu cầu 
Toà án giãi quyết;

- Danh sách tài liệu, chứng cứ người khòi kiện nộp 
kèm theo đơn kiện;

- Thòi hạn ngưòi được thông báo phài có ý kiên 
bàng văn bãn nộp cho Toà án đối với yêu cầu của 
người khởi kiện và tài liệu chứng cứ kèm theo, nếu có;

- Hậu quả pháp lý của việc người thông báo không nộp 
cho Toà án vãn bàn vê ý kiến của mình đôì với yêu cáu.

Trong thời hạn mười lăm ngày, kê từ ngày nhận 
được thông báo. người dược thông báo phíii nộp cho Toà 
án văn bán ghi ý kiên của mình đỏi với yèu cầu cũn

Bỉnh luận khoa học một sò vàn đề
của pháp luật tố  tụng dân sự vá thực tiển áp dụng
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nmúíi khoi kiÌMi v:i t;ii iiộu. chưn^ CIÍ kèni theo, nêu có.

T r o n t i  I i i ion t :  lv)|i CMM ^'lii h;iii t h i  n g ú d i  d ư ọ r

thũn^ l)á() Ị)hii: C('| <tóii \n i  Ị,Mii hiin ^aíi cho Toà ãn và 
|)hiu 11( ‘U I'ò lý (io. Nêu ih;i\' (’í) c;iu cứ. Toà án sè 
h ạ n .  i ihuMịí k h o n ị í  íịiKi n iư i f i  l ã m  I i ị^nv.

i l i i ộ c  t h ũ i i g  l ) a o  (•() ( | U \ ( M 1 y õ u  CÍUI  T o à  á n  

cho XíMii. ịíhi c1k-|>. sao cliụị) (l(jii kliííi kiện và tài liệu, 
('hứng cứ kÌMii ihro dờn kh<)i kiÌMi

Cùiiịí vdi việc nỘỊ) cho Toa nii \ áii bãn ghi ý kiôn 
( ' U; i  n i i i i l i  ( l õ i  V() |  y õ u  CÍUI  c u a  I i ị í u ó i  k h ơ i  k i ệ n  t h ì  b ị  

i l ó i i  { ' ó  1| U > Ồ H  y < ‘u  c a u  Ị ) h ; i i i  l õ  ( l ó i  V()1 i i ị Ị u y é i i  d ơ n .  Yêu 
câu phan tô cua hi đơn đươc cháp nhận khi thuộc một 
trong nhĩùiỊị tnỉơnịỊ hỢp sau.

■ Yõu cnu |»liaii tỏ dế l)ù trù I ì ^ ' l i ĩ a  vụ với yôu C í i u  

của Iipiivôn cldii;

- Yóu CÍUI  p l i í i t i  t ô  (lúỌr ( ' h í i Ị )  n h ậ n  d ẫ n  ( l ẽ n  v i ệ c  

l o ạ i  t r ù  v i ệ c  c h ã ị )  n h ạ n  m ộ t  Ị ) h iU i  h o ặ c  t o à n  b ộ  y ô u  

c a u  c u a  I i g u y ô n  i l < í n ;

- ( ì i ĩ í n  \ õu  Ciiu p h a n  tô  v à  \('hi CÌUI rủa n g u y ê n  (Irin 

ró sự liôn (ịUiUi với lìhnii vá Mỏu (liíitc giai quyẽt tronp 
cùnfí niột vụ ;ui thi việr ^n:ii (|ii\ct vụ án điiọc' chính 
xác và nhaiih c hong hơn.

Chương III. Binh luận vá phán tích một sô diêm mới
trong tô tụng dãn 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

Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan không tham 
gia tỏ'tụng với bên nguyên đơn hoặc với bên hị đơn thi 
họ có quyền yêu cầu độc lập khi có các điều kiện sau đáy:

• Việc giải quyết vụ án có liên quan đến quyển lợi, 
nghĩa vụ của họ;

- Yêu cầu độc lập của ho có liên quan đến vụ án 
đang được giải quyết;

- Yêu cầu độc lập của họ được giải quyết trong 
cùng một vụ án làm cho việc giải quyết vụ án được 
nhanh chóng và chính xác hơn.

Việc phản tố của bị đơn hoặc yêu cầu độc lập của 
người có quyền lợi. nghĩa vụ liên quan đểu phải thực 
hiện theo quy định của Bộ luật tô tụng  dân sự về khởi 
kiện của nguyên đơn. Nghía là họ phải làm đơn với 
hình thức và nội dung được quy định tại Điéu 164, 
phải có tài liệu, chửng cứ kèm theo đơn. phải nộp tiền 
tạm ứng án phí the ) tlíông báo của Toà án.

X. VỂ QUYỂN PHẢN TỐ

I.Theo quy định tại Pháp lệnh thủ tục giải quyết 
các vụ án dân sự

Hưống dẫn viết bản án sơ thẩm  trong Thông tư số
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Chương lil. Binh luận vá phân tích một sô diểm mdi
trong tô tụng dàn sự

1-UH ngày 03/3/1969 r u í i  Tòa :'ui Iihaii dãn tôi cao, khi 
quy dịnh về nguyên tãc viẽt l);in :m phai xác định rỏ 
ràng đôi tượng của việc xét \ứ; “\v  dán sự, bán án chì 
gió i quyết đũng L'ớ đầỵ đu ìĩhữnịi xéu cầu cụ thê của 
nguyên đơn và \ẻu cấu phàn tỏ cún bị đơn hoặc véu 
cầu cua ngươi thứ ha co liciì quan nóìi có (thườnggọi 
lá người dự sựi. Đỏ lớ những ycu CCIII đưỢc đề ra trong 
đơn kiện hoặc dơn phàn tỏ (ỉươc (ỉương sự xác nhận, 
sửa dối hoác bỏ sung ơphicn toa. trước kh i nghị án".

Có lè đây là inột trong nhữn^' vãn ban pháp luật 
đầu tiên quy định quyển phnii tô rua bị đơn trong tô” 
tụng dân sự.

Trong Pháp lệnh thú tục giái quyết các vụ án dân 
sự năm 1989 không ghi rỏ quyền phán tô của bị đơn 
trong tô tụng, nhúng tại Diéu 20 Pháj) lệnh thủ  tục 
giải quyêt các vụ án dân sự quy clịnh về quyển và 
nghía vụ của các điíơìig sự: “Bị dơn co quyển phản đôi 
yéu cầu của nguyên đơn L'á co quycn đề đạt yêu cầu có 
liên quan đến \êu cầu cùa nịĩuyẽn dơn". Công văn sô* 
30Õ/NCPL ngà> 22/12/1990 cùa Tòii án nhân dân tôì 
cao giái thích một sô vấn dế về thu tục tô tụng dân sự 
có giải thích thỏm: "TrotìỊỉ một s o n / ón dàn sự có lỗi 
hỗn hỢp, A là lìỊỉuyèn đơn \ùu cảu l i  1(1 bị đơn phả i bồi
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thưởng thiệt hại cho mình nhưng B củng có yêu cá í/ A 
phái bổi thường cha B th i đáv là trường hỢp phán tỏ 
(hay kiện ngược lại). Việc phản tô cùa bị đơn đỏi với 
nguvên đơn không làm thay đối vị t r i  tò tụng cua họ". 
Thực chát, việc khơi kiện ngược lại là một việc kiện 
khác của bị đơn đối với nguyên đơn. nhưng clúỢc xét 
cùng với đơn khới kiện của nguyên dơn vì việc giái 
quyết yôu cầu của hai bên có liên quan chặt chẽ với 
nhau. Nếu yêu cầu của bị đơn là một việc hoàn toàn 
mới, không liên quan đến đơn kiện của nguyên ddn 
thi bị dơn phái khới kiện thành một vụ án riôiig. 
Trường hỢp này B là nguyên đơn. "Bị đơn có quvển 
phản tô, tức là kiện ngược lạ i nguvén đơn nếu yéu cầu 
mới của mình có liên quan chặt chẽ đến việc giái quyết 
vêu cầu khởi kiện của nguyên đơn. Cần lưu V là vêu 
cầu mới của bị đơn có thê không cùng tính chất về 
quan hệ tranh chấp với yêu cầu của nguyên dơn 
nhưng phầì có liên quan đến việc g iả i quyết \êu cầu 
của nguyên đơn, nếu không bị đơn phải khởi kiện 
thành môt vu án mới''"'.

Bính luận khoa học một sô vấn dề
của pháp luật tô tụng dân sự vả thực tiễn áp dụng

' Dại luK' QuôV Ị̂Ìii llà Nội. Trưiíng Dại liọc Khoa luio xã hội 
và Nhân vãn, Khoa Luật, Giáo trinh Luật tá tụrìỊĩ dàn sự Việt 
Nam. Nxb. Oại học Quốc gia Hà Nội, 1998, lr.r>9.
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Chương III. Binh luận vá phản tích một sô điểm mới
trong tố tụng dãn sự

Vậy quvền phán tô \h qu\ển  kiện lại nguyên dơn 
cùa bị đơn. Việc kiện lại (!ược hiêu là vế bàn chất, bị 
dơn đã diía ra một yõu cẩu mới. một quan hệ pháp 
luật mới, khác \'úi yêu cầu tíiâi quyêt cùa nguyên đơn. 
('íin phái hiẽu quan hộ mới mà bị dơn dưa ra có thê có 
cùnK tinh chíVt. (lặc diêm với quan hệ nià nguyên dơn 
điing yêii cẩu piãi quyêt, nhiíng ctược xác định là mới 
vì clòi tượiiK cún quan hộ mà bị c!(in yóu cầu giái quyết
khãc với đôi tviỢng mà nguyên (ỈÓII dang dề nghị Tòa
nn giói quyêt.

V7 clụ I: Trong một vụ tai nạn giao thông, 
l i  là ngưili (ti .Vt' ctạp cho rỏnịỊ ngưiti đi .ve 
ma\ lá anh A phat hôi thường do va chạm 
ịỊÌữo .rt’ nióv I'à .Vt’ (tọp Ịỉãv ra cho B, lám B bị 
ngã gỗ\ ta\'. B khtì! kiện ra Toa án \ẽu cắu 
Tòa an ht/ộc A phái bõi thường 7.50().()00 
d ồ n g  bao  g ô m  livn 1'Ù‘ỈI p h i ,  íién  hôi dườnti

sức khoe, tiên lìịílìi nị>ay rõn^ lao độtìỊỊ.

w phía A, A nhìị’ do HịỊhị Tòa án xem xet 
hi/ỏc B phái hối thườnịí thiệt hạt chu A ui 
chinh A nì(fi lá nịíười hi hại. />v' (io lò khi 
snnịỉ itườnịi, iì khnnịỉ xtn (lướỉìỊi. khõrtỊỊ quan 
sal niá lau (ỊIKI trái nguy (rưúv mũi xe cúo A
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Bỉnh luận khoa học một sò vấn dế
của pháp luật tô tụng dân sự và thực tiền áp dụng

làm cá A vá B bị ngà kéo lẽ ra dương. Bàn 
thân A củnỊỊ bị thương nậng, phái nằm diều 
trị bệnh viện nhiều ngày. TổỉìỊỉ sô liền mà A 
yêu cầu B phài bồi thường là Ĩ2.7n0.000 
đồng, hao gồm có tiền sửa ch ừa xe may.

Trong ví dụ 1. yêu cầu của A mặc dù cũng là yêu 
cầu bồi thường thiệt hại giôVig như B dà khởi kiện, 
nhưng vể bản chất, yêu cầu của A là một yỏu cầu mới, 
khác với yêu cầu của B. Nếu B yêu cầu A phái bồi 
thường cho mình khoán tiền 7.500.000 dồng thì A yêu 
cầu B phải bồi thường cho mình sô tiền là 12.750.000 
đồng. Việc đưa ra yêu cầu mới của bị dơn A dối với 
nguyên đơn B trong trường hợp này chính là việc bị 
đơn kiện lại nguyên đơn. hay còn được gọi là quyền 
phàn tô'.

Quyền phản tố  của bị đơn khác quyền Ị ) h í i n  đôi 
của bị đơn. Khi bị dơn được biết yêu cầu của nguyên 
đơn. những chứng cử. tài liệu làm cản cứ cho yêu cầu 
của nguyên đơn. bị đơn đã đưa ra nhùng chứng cứ 
nhằm bác lại yêu cầu của nguyên đdn.

Ví' dụ 2: vẫn sử dụng vụ tơi nạn giao 
thông trong vi dụ 1, tìhưng trotìỊĩ tnỉimịị hợp
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Chương III. Bình luận vả phản tich một sô điểm mởi
trong tô' tụng dân sự

này chí có B khới kiện vêu cầu A phái bối 
thưiĩììg. Vếphia A. A dã đưa ra nhữtìịỊ chửng 
cứ thê hiện lỗi ỊỊáy ra tai nạn giao thông 
hoán túàn là do li gáy ra, vi vậy A khỏng có 
trách nhiệm phái hoi thường cho nhừng thiệt 
hại cùa li.

Việc dưa ra nhùng chứng cứ vê lỗi của B nhằm 
chứng minh A không có trách nhiệm bồi thưòng là 
việc bị đơn bác lại yêu cầu dòi bồi thường của nguyên 
đơn. Vế phía mình. A không đưa ra yêu cầu mói. 
không kiện lại ngu> ên đơn đê buộc nguyên đơn phải 
bồi thường cho mình. Trong trưòng hỢp này. A đang 
thực hiện quyền phiiiì đòi cùa bị đơn đôi với nguyên 
đơn mà không phái là phán tố. Quyền phản đối của bị 
đơn là quyển bác lại các yêu cầu. lý lẽ của nguyên đơn 
bằng các chứng cứ, lý lẽ mà bị đơn đưa ra. Từ điển 
tiếng Việt cũng cho ràng "phõn đỏì ỉà chông lạ i hằng 
hành động, lời nói"'".

Còn phản tố. theo nghía là một quyển của bị đơn 
được hiéu đó là quyền kiện ngiíỢc lại của bị đơn. sau

' Viện N r ô i i  nfĩừ h ọ r .  Tư ctivn tivrìỊi Viẹt, Nxl>. Oà Nảng,1998. 
tr.739.
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khi bị nguyên đơn khới kiện. Theo Từ đicn tiêng \'iệt. 
phán có nghĩa là "ngược lại, ngưực t rà lọ í ' .  Nóu quyihi 
phán đỏi là quyến (’úa bị dơn nhầm clìửiiỉí minh việc 
1111 nh không xâm hại hnậc không tninh chnỊ) (Ịiiyểiì l(li 
cua nguyên đơn như yêu cầu kiệii của n^aiyõn đón. thì 
quvén phàn /ô là quyên bi đơn kiện lại tìgiiyõii d(<ii. 
đưa ra nhứng yõu cầu mỏi so với yêu rau cua nịĩuyõn 
đơn. Sữ dụng ví dụ 1. sau khi hị B khdi kiịMi dòi l)ồi 
thường. A không chi phan đối yòu rau của Iiííuyên cldn 
H mà còn kiện lại nguyên đơti. yéu ('ầu nguyõn đdn 
phai bồi thường cho mình thiệt hại về sức khoo. tài 
san. Yêu cáu đòi bồi thường của nguyên clơn và yỏu 
cầu dòi bồi thưòng cùa bị đơn là hai ycu cáu khác 
nhau, là hai quan hệ pháp luật khác nhau, nluíiig 
phát sinh trong cùng một vụ tai nạn. Xét vc ban chãi, 
quyển phán tô là một việc kiện mcii. nhuiiịí ilược nhạp 
trong cùng một vụ nn dê giái quyêt.

Do Pháp lệnh thú tục giãi quyêt rác vụ án dân sự 
không quy định các diêu kiện nhập vụ áii. IIÓII trong 
thực té, những vụ mà nguyên dơn vá bị dơn đều rỏ 
yêu cầu đối với lìhau. cho dù nhùng yôu cau dỏ khôiìịí 
!iên quan gi dến nhau, nhưng Tòa án vẫn X(M11 xét và 
Ịĩiai quyẽt trong rùng một vụ án, Mặt khac. 1’ l i ã Ị )  lệnh

Binh luận khoa học một sô vân đế
của pháp luật tô tụng dân sự và thực tiễn áp dụng
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t h u  l ụ c  Ị í i a i  q u v ẽ t  CMC v ụ  ; i i i  ( l ã i i  s ự  c ũ n í ĩ  k h ô n g  q u y  

định là bị d(Jn (’hi (liiọc thực hiệiì quyền phan tỏ tại 
thò) ilicm tô tụii^ ỉi;u). clo vẠv. trong thực tẽ. 1)Ị dơii cỏ 
thế thực hiện quyền phaii to t:ii l)iit kỳ thời (liếm nào 
trong quá trinh fỉiái quyẽt vụ iin (lãn sự. Khi |)lìan tô. 
bị đón phai nỘỊ)  t i ế n  t ạ m  ư n ị ĩ  :\11 Ị ) h í  ciân s ụ  th('o q u y  

định tại khoan ỉ Diêi/ 31 Phaj) lẹiili thu tục gini quyèt 
các vụ án dân sự: "Nịỉuvrn lĩtiii: ht dơn co \'CU càu đỏi 
với nịíuvẽn cỉtPi: ngiờii co iỊU\vn Itii, nghía cu hờn quan 
có YÌ’U I'ốu tĩộc lộp phôi nóp tú'n tam ứtìịĩ an phi, trư  
nhừtìỊỊ trươììịỊ lìỢp dươc quv lĩitìh tạt Dìcu 32 cun 
Phap lệnh n a \ ". Đóng thòi. VIỘC phan tỏ cún ilương sụ 
khỏnịỊ làm thiiv (lối vị trí tỏ tụnư cua clưrtiig sự.

2. Theo quy định tại Bộ luậỉ tố tụng dân sự

Bộ luật tô tụng dãn sự nnm liDO-ị dà tlàiih một sô 
đ i ề u  l u ậ t  i l ó  q u y  t l ị n h  r ụ  t h ê  v ồ  I i u y ề n  p h a n  tó  c u a  h ị  

đrtn trong tò tụng (.lân sự.

Đú'U 60 Bộ liiạt tô tụng iliin >ự quy (lịnh qiiycMi và 
ĩiịíhìa vụ l)Ị (Ỉ()11

/  l i i  <ì ifi i  r i i  < ( IC l Ị i / v i - n .  l ì ị i h i a  I 'II  S d i i  t ỉ á v :  

( I I  C a c  ( Ị i i v r i ì .  I i ỷ ^ / ì i a  1 1 1  C l i d  ( t l ù l i ì ị ì  s ư  q i t \

Chương III. Binh luận và phản tich một sò đièm mới
trong tô tụng dân sự
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định tại Điều 58 của Bộ luật náy;
b> Chấp nhận một phần hoậc toàn bộ yêu 

cầu của nguyên đơn; bác hò toán họ yêu cấu 
của nguyên đơn;

c) Đưa ra yêu cầu phân tỏ dôì với nguyên 
đơn nếu có liên quan đến yêu cẩu của nguyên 
đơn hoặc đề nghị đôì trừ VỜI nghĩa ưụ má 
nguvẻn đơn \êu cầu;

d) Được Tòa án thông hào vế việc bị khởi kiện.
2. Bị đơn đà đứí/c triệu tập hựp lệ đến lần 

thừ hai mà vẫn vắng mặt thì Tòa án giãi 
quyết vang mặt bị đơn".

Như vậy. quyên phán tố  của bị đơn được quy định 
tại điểm c khoán ĩ Điều 60 Bộ luật tố tụng dân sự.

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

Quyền phân tố  ià gì?

Theo khoản 2 Điéu 176 Bộ luật tò tụng dân sự thì 
vêu cầu của bị đơn được coi là yêu cầu phán tố. nếu đó 
là các trường hợp sau đáy:

- Yêu cầu phân tô để bù trừ  nghĩa vụ vỏi yêu cầu 
của nguyên dơn;

- Yêu cầu phản tô'được chấp nhậỉì dẫn đến loại t rừ
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Chương III. Binh luận vả phân tich một sô diểm mớí
trong tò tụng dân sự

việc châp nhận một |)haii ho;u' toàn bộ yêu cầu của 
nguyên dơn;

- Giừa yêu cầu phàn tố và yóu cầu của nguyên đơn 
có sự liên quan với nhau và nêu (lúợc giãi quyẻt trong 
cùng một vụ án thì làm cho viỌc giái quyốt vụ án được 
chính xác và nhanh hdn.

Ngoài các yêu cau này. Iihùiig yêu cầu cùa bị đơn 
sẽ không được coi là yêu c*au phan tô. Bới vậy, hiểu 
cho đúng thế nào là yôu cau (‘0 thể bù trừ  nghĩa vụ. 
loại trừ  việc chấp nhận hoặc cỏ liên quan với nhau có 
V nghĩa quan t rọ n g  t ro n g  v ièc XCIC định í ỉo  có p h ả i  là  

yêu cấu phàn tò của bị đơii hay khòng.

Vé yêu cảu để bù trừ nghĩa vụ

Cân cử đê công nhận quyền Ị)hán tỏ cùa bị đơn là 
quyên  khới kiện và quyến Ịỉhán tỏ đều phái m an g  tính 
tài sán và tuân thũ quy dịnh cua Bộ luật (lân sự (Điêu 
381) về những trườnịĩ hợp không clược bù trừ nghĩa vụ 
dán sự. Riông trưòiifĩ hợp quy (tnih tại khoản 2 Đicu 
381 cần đư(Jc hiẽu là không dưọc !)ù trừ nghĩa NTỊ vế tài 
sản phát sinh tu hợp dồng bnnfí lì^^hĩa vụ l)ồi thường (lo 
xâm phạm tinh mạn^í. sức khoe, danh dự. Iihân phãm.

267



uy tin. Nêu dương sự cùng có yêu cầu bồi thường tlo 
xâm J)hạm tinh mạng, sửc khoe, danh dự. nhân  phám. 
uy tin (vi dụ 1) thì có thê thục hiện việc bù trừ.

ỉ)ẽ hiỏu yêu cầu Ị )hán tô troiig trường hỢị) này. 
trước hỏt cẩn quay lại vi dụ l. Già sứ trong truòng hỢp 
ca yỏii cầu của tigi.i.\ên đơn B và bị đơn A đều điíợc 
'Pòa án chấị) nhận, nghĩa là trong vụ tai nạn nà>’. rá 
A và B đều có lỗi. thì nguòi Kiiy hại chi phái bồi 
thúòng tươiig ứng vứi mức độ lỗi của mình.

Điéu 617 Bộ luật dán sự nám 2005 qu\' định vc 
(rơch nhiệm bối thường th iệt hạ i trong trường hựp 
người bị thiệt hạ i co lỗ i như sau:

“Khi ngưiỉi bị thiệt hại cùnịỊ có lổi IniiìịỊ 
việc gã\ llìiẹt hại (hi người ịỉâ \ thiệl hạt chí 
phai hôi thường phán thiệt hại tiMiịị ứnịỊ với 
mức (tụ lổi cùa minh; nêu thiệt hạt xày ra 
hoàn toàn do lồi của ngưiỉi hị thiệt h ạ i thi 
nịịưới fỉàv thiệt hại khùng phái bối thươììịì'.

Cũn cử vào những quy định Iiày. nếu có dủ bằng 
chữíip xác dịiih cá A và H đều có lỗi trong việc gây ra 
tai nạn như B dà rẻ trái mà không quan sát hoặc phát

Binh luận khoa học một sô vân dế
của pháp luật tô tụng dân sự vả thực tiền áp dụng
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tín hiệii xin iIiúímí;. vc |)liia A thi phiưiíí nhanh quá t(K- 

đ ộ  {'ho Ị>lìcp t r o i i f í  t h í u i h  Ị iho  11(11 k h ô i i ị ĩ  l à m  c h u  d ư ợ c  

tay Lái. A Ịihai chịu ti ách nliiòin 1)Ó1 thifớiifí cho B tưcinịĩ 
ứ i i Ị Ỉ  VỚI p h a i i  l ồ i  c ù a  m i n h ,  i i Ị ,ni ( í i '  l ạ i  l ỉ  c ù n g  p h á i  b ồ i  

thưriifí cho A tuong unỊ: VIM |ih:m Ini nin inìiih gãy 1-a. 
\'^ iệ r x o m  x e t  y ó u  r ầ u  kht) i  k i ị ‘ii cu; i  l i  v à  y ê u  c ầ u  p h a n  

tò cua A troiiịỊ vụ áii náv dnn (li‘ii \ 1C'( hai bôn fó thỏ l)ù 
trù  nghĩa vụ cua nhau. ( ’>K1 >11. Tiiii :ui ró clu cân cữ xáo 
đ ị n h  t h i ệ t  h ạ i  n i a  A  ịíã> c h o  I? t i K i n g  ứ i i g  với  s ỏ  t i c i i  

.‘Ĩ.ÕOO.OOO clồiiịí. còn thiệt hại Iii;i lỉ fĩáy cho A tưriiìíĩ 
ứng Vííi sô tiểii In li.ooo.ooo (.lún .̂ Sau khi (lôi trừ, A còn 
Ị ) h á i  b ồ i  t h i i ò n g  c h o  B  s ò  t i o i i  l a  1 . r ) l ) ( ) . 0 0 0  d ổ n g .

Diều quan trọng troiig vụ ;in c o  yêu cầu phán tô 
c u a  b ị  c ỉơ n  d ỏ  b ù  t r ừ  I i ị í l i ĩ a  v ụ  V()1 v õ u  c n u  c ù a  n g u y ê n  

cỉờn là |)hai có dấu hiệu rhiiníi cua vụ án có yêu cầu 
phán tò. trong tỉó, bị doii |)h:ii co yt'-u caii ngùỢc lại dối 
VỚI y ó u  c a i i  c ù a  I i g u y ô n  ( l ( ín .

\/ẻ yêu cẩu đế loại trừ việc 
chắp nhản mốt phần hoặc toàn 
bộ yéu cáu của nguyên đơn

rũuịí  vẫn .sú tlụng VI (lụ 1. Ịii;i sứ nêu có du hãiiíĩ

Chương III. Binh luận vả phân tích một sò điểm mói
t r o n g  t ò  t ụ n g  d ã n  s ự
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chứng xác định lồi gây ra tai nạn hoàn toàn thuộc về 
B (người đi xe đạp) và củng là nguyên đơn trong vụ án 
thì việc phản tô" của A trong trường hỢp này dẫn đến 
việc loại trừ  toàn bộ yêu cầu đòi bồi thường của 
nguyên đơn.

Nghị quyết sô 02/2006/NQ-HĐTP ngày 12/5/2006 
của Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân  dân tôi cao 
hướng dần thi hành các quy định trong Phần  thứ hai 
"thủ tục g iả i quyết vụ án tạ i Toà án cấp sơ thám" của 
Bộ luật tô tụng dân sự (sau đây gọi tắ t  là Nghị quyết 
sò 02/2006/NQ-HĐTP) cũng đưa ra ví dụ như sau: A 
có chiếc xe ô tô riêng đả bán cho c ,  nhưng nói VỞI con 
(B) là cho c  thuê mỗi tháng  5 triệu đồng. Sau đó A 
chết, B yêu cầu c  trả  xe và thanh  toán tiên thuê xe 
một năm là 60 triệu đồng, c  có yêu cầu phản tố  yêu 
cầu Tòa án công nhận  quyển sở hủu đôi với xe ô tô có 
tranh châp. Nếu Tòa án chấp nhận yêu cầu của c sẻ 
dẫn đến không châp nhận toàn bộ yêu cầu khởi kiện 
của B đôi với c.

Binh luận khoa học một sô vãn đề
•  •  •

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

\/ề yêu cầu có liên quan tởi 
yêu cầu của nguyên đơn
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Chương III. Bình luận vả phản tich một số điểm mdi
trong tô tụng dân sự

V'ỉ dụ. chị A kiện yêu ríìu iinh B trỢ cấp nuôi con 
là c mỗi tháng  500.000 dồiìíí. Anh B có dể nghị Tòa 
á r  xác định c khỏnịĩ ị)hái là con anh. Đây chinh là 
trường hợp phán tốcúa  bị cUín. Yôu cầu của anh B là 
mót yéu cầu mỏi, một quan hệ khác vổi quan hệ mà 
nguyên đơn đê nghị g i a i  quyôt, Iihưng ró liên quan 
chẠt chè đôi với yêu cầu của íi^uyõn đơn. Nếu yêu cầu 
CUA B  được g i ả i  q u y ế t  t r o n g  v ụ  á n  d o  A k h ớ i  k i ệ n  t h ì  

làm cho việc giái quyết vụ án đưỢc nhanh chóng, 
chính xác hơn.

Vé thời điổTì được thục hiện 
quyển phản tố

Khoản 1 Điều 176 Bộ luật tô tụng dân sự quy định: 
“Cùng uới ưiệc phải nộp cho Tòa án văn bàn gh i ý  kiến 
của minh đỏi với vèu cầu củũ người khởi kiện th i bị 
đứi có quyển yêu cầu phán tỏ đỏi với nguyên đơn".

Hiện đang có nhiểu cách hiêu khác nhau đốl vói 
quỵ định này. Cách hiếu thử nhất cho rằng, điều luật 
quy định như  vạy có nghĩa là ngoai việc nộp vãn bản 
ghi ý kiến của mình đối với yôu cau của người khỏi 
kièn, bị dơn còn có quyển Ị ) h á n  tố, và quyền phán tô
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cua bị d(Jii có thê thực hiện bát kỷ thòi đicm tiàc). về 
cơ bíin. cách hiẽu náy lá theo quy clịnh iriúk’ khi cõ IỊộ 
luật tô tụriịr dán sụ về quyền Ị>haii tô cua bị d(Jìi.

('ach hiòu thừ hai cho rănịi, MUVốii |)han tô cuii l)Ị 
d(ín (nôu có) thì chi có thê thực’ hiện (í thòi tliêm bị đ(íii 
IIỘỊI vãn l)aii ghi ý kiên rùa miiih (iỏi với \ õu cau cua 
MtỊuyõn d(Jn cho Tòa áii. (ịuy ilịnh "cùtìịĩ iớ i việc' 
iroỉig Dicu luật này nhân mạnh thời cliêni thực hiện 
quyến |)h;iii tô ('hứ khônp quy ilịnh về quyền được 
phan tô. Việr l)ị cl(Jn cỏ quyền ị)híìn tỏ ilúỢc quy định 
tại diém c khoán I Đicti 60 Bộ luật tố  tụng (lân sự 
k h ỏ n g  n a m  t r o n g  q u y  d ị n h  t í u  khoán I Điều 176 Hộ 
lucật tỏ tụng dân sự.

Thoo quan điếm cùa tòi. nội iluns khoán 1 Điéu 
176 khÔMịỉ thê hiếu khác, rầiig đây là quy định về thời 
diếm nia bị đơn đưỢc quyền phàn tỏ lại nguyên dơn.

Vậy thời diôm cụ thê m«n bị d(ín có quyền phan tô 
cùng với việc nộp cho Tòa án ván ban ghi ý kiên CUÍI 

mình đỏi vúi việc yêu ríiu cùa ntíiíời khỏi kiện lá thời 
diêm nào’’

Trưỏc hẽt cẩii trỏ lại thú tục thông báo vế việc thụ 
Iv vu áii vì đ â v  là thủ tur mới. trưòc’ khi C'ó Bô luât tô

Binh luận khoa học một sô văn dề
của pháp luật tô tụng dân sự vã thực tiễn áp dụng
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tụníí lỉãn sự thu tục M:i\ chiiii (lu<íi- ( Îiy định trong thũ 
tục tô tụnịí, Cụ thi'*, tlico hhoaiì I ỉhều 174 Hộ luật tô 
tụnf> ( lái i  sự; "Trong th<fi /ìcin ha Iì£ĩá\' ỉám l iệc hê từ 
nị>a\ thu /v l u an. Toa an phai thònịỉ bao băng văn 
hnn cho hi (ỉdn. ca nhan. fif(ỊH(iii. tò chi/c coqiixền lợi. 
niỊhìa vụ Hén lỊuon dẽn ú ịr  ịỊÌai (ỊUvêt vụ ctn. cho Viện 
kiòm sơt cùnịí iâp  L'ẽ CÌÌT Toa nn dã thư /v vụ a n '.

Khoan I Dit’u I7Õ Hó luạt tỏ tụiiịí dãn sụ quy định; 
Trong thời hạii nìu\fi lãm Iiịiax. ki' lừ ngày Iihận ilược 
thỏiììĩ báo. Ii^aí()i cIluìc thón^ l)á() phái Iiộp cho Tòa án 
v ã n  l)áii í íhi  > k i ê n  r u n  Ii i i i ih (.lõi VOI y ô u  c i iu  c ủ a  n g ú ò i  

khổi kiện Vii tái liệu, chiiní; cii kèm nêu có.
Trong tnioĩiíí họp r;ui fíKỉ hạii ihi người (tược tliỏng 
báo |ứiai có cl(<ỉi xin gia hạn ịíứi clio Toà án IIÔU rỏ lý 
(.Id; Iiêu việc' xin gia hạn lá fỏ c án cử thì Tòn án phãi 
fíia hạii. nhúng khõnfí ( |Uí i  niười lãm nỊỊòy.

Thpo cá(' qu>' dịiih nny. l)ị ilón ró quyôii Ị)hán tỏ 
cùng với việc phai Iiộp cln) Toa ân vãn bán ghi V kiến 
c ứ a  m ì n h  i lỏi  \ í i i  yòi i  (“'iu cu ; i  i i Ị íu v ẽ i i  d ơ n  t i o n j Ị  t h ò i  

hạn mươi lủnỉ ngnv. kt' tu iiỊíav nhnn (lược thõnp báo 
vẽ' vièc phni nộ|> vàii ban ghi y kièii cua bị dờn, hoặc 
thòi liạn fĩÌM hạn. IIÔII có.

T h o o  c h u i i i í  tôi .  v iộc  Am d ị t i l ì  r õ  i-ài ig.  c ụ  t h ỏ  t h ò i

Chương III. Bỉnh luận vá phản tích một sò diêm mòi
t r o n g  t ó  t ụ n g  d ã n  s ự
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Binh luận khoa học một sô* vấn để
của pháp luật tố  tụng dân sự và thực tiễn áp dụng

điểm bị đơn có quyển phản tô có ý nghía rất quan trọng 
đỐl vỏi việc giải quyết toàn bộ vụ án. Xét về bán chất, 
yêu cầu phản tô của bị đơn là yêu cầu niói. Đế giĩỉi 
quyết được yêu cầu phản tô của bị đơn. Tòa án cùng 
phải tiến hành nhừng thủ tục cần thiết như đối với yêu 
cầu khởi kiện của nguyên đớn. Nếu bị đơn phản tó tạ i 
các thời điểm khác, ví dụ, thòi điểm sau khi Tòa án dà 
có quyết định đưa vụ án ra xét xử hoặc thòi điếm tại 
phiên tòa thì Tòa án không thể làm thủ tục gia hạn giãi 
quyết. Hậu quả sẽ không chỉ là khả năng vi phạm thời 
hạn tô tụng mà còn là việc Tòa án có thể không xử lý 
được thủ tục để giải quyết yêu cầu phàn tô.

Nếu bị đơn phản tố  tạ i thời điểm Tòa án đang làm  
thủ tục sau thụ lý vụ án. thủ  tục xem xét và giải quyết 
yêu cầu phản tô đưrtc kết hỢp với thủ  tục xem xét. giải 
quyết yêu cầu khỏi kiện của nguyên đơn sẻ không chì 
bảo đảm thòi hạn  tố tụng chung của vụ án mà còn làm 
cho việc giải quyết vụ án được thuận  tiện hđn rấ t  
nhiều vể thủ  tục tố tụng.

Quy định vê thòi điểm bị đđn có quyển phàn tô là 
thòi điểm bị đơn nộp cho Tòa án  vản bản ghi ý kiến 
rủa  mình là một quy định mới của Bộ luật tô' tụng dân 
sự. Nhận thức đúng quy định này là hết sức cần thiết,
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Chương III. Bỉnh luận và phản tich một sô điểm mói
trong tò tụng dân sự

Nhưng điếu này rất cần sự hướiig dẫn của cơ quan có 
thẩm  quyển. Rât tiếc l<à vãn dề dang cần quan tâm 
này lại không được đề cặp dên trong Nghị quyết sô 
02/2006/NQ-HĐTP khi hướng dẫn thủ tục sơ thẩm vụ 
án dân sư.

Thủ tục yéu cầu phán tố  
đuợc thục hiện theo quy đỉnh 
của Bộ luật tố  tụng dân sựvé 
thủ tục khởi kiện cửa nguyên 
đơn (Đỉéu 178 Bộ luật tố  tụng 
dán sụ)

Vàn để đật ra về hình thức là khi có yêu cầu phản 
tô, bị đơn có phải làm đơn phản tô' hay trong văn bản 
nộp cho Tòa án các ý kiên của mình đối với yêu cầu 
của nguyên đơn, bị đơn có thể ghi ngay yêu cầu phán 
tố? Chừng nào chưa có vãn bàn hưỏng dần cụ thê của 
Tòa án nhán dân tôi cao vể vấn đê này thì theo chúng 
tỏi, các tòa án hoàn toàn có thê chấp nhận vê hình 
thức của yêu cầu phản tố  như vậy, nếu về nội dung và 
các thủ tục khác đước bị dơn thực hiện đầy đủ.

Vé nội dung  thì khi phãn tỏ. bị đơn phải ghi rỏ các
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Iiội dunfĩ rơ l)iin ('ũiitĩ giôntí Ỉ1Ộ1 duiifí cua tl(jii khiii 
kiộii ilược quy clịiih tại Đièu I(ì4 liộ luạt tô tụng ilãii 
sự. tập tì Iihững vãii ilc Siui: nhửn^ ván di' cụ
t h ô  y ê u  c n u  T ò a  á i i  g i á i  t Ị u y ỏ t  d ố i  vdi  I i g u > õ n  d o n ;  l à i  

liộu. chưtiịí rứ de thứiig niiiih cln) yõu câu khdi kiộn 
In I-O cnn cư vá hỢỊ» |)há|); ciìv tỉiõiití tiii khiic nin l)Ị (lidi 
xot thay cán th ic t  cho việt' ỊỊtini quyét yi*u I-IUI »'Uiỉ 
miiìh... ỉ)ổng thòi, bị dơn Ị)híii fíứi kèm thfo  nhừníí tái 
liệu. chưnfí cứ dê chứiig mnih cho nlìửng yêu cáu cua 
minh là m  cnn cử và hỢp pháp.

Sau khi Iihận dược ypu cáu phan tỏ Liia bị dơn. 
Toíi im cùng Ịìhíii xom xét >’êu cáu cun f)ị ddn. truớc 
h ế t  c ó  p h a i  l à  m ộ t  t r o n g  c á c  t r ư ờ n g  hỢỊ) t l ư ợ c  q u \  d ị i i l i  

tại khoán 2 Điéu 176 Bộ luật tỏ tụng hay khỏiiịí?

Nếu đúng là iruờng hỢp phan tô. Tòa án l ũng l an 
phai X<M11 \é t  đến nhừng điều kiện đe thụ  lý. Vi dụ. 
vấn dc thòi hiệu khỏi kiộn, vãn đc thám quyén cua 
Tòa án và Iihừnp vãn dề khác dược quy dịiih tại Diéu 
I6H Hộ luật tô" tụng dân sự. Tòa án có thc trá  lại (lơn 
phán tò nếu có một trong nhữnK trưòng hợp ciược quy 
định tại Điéu 168. Khi trá đơn, Tòa ần phai ra ván 
bãn. trong itó ghi rõ lý clo tra  lại dơn phán tỏ. Trong 
trường hựp này. yêu cầu khới kiện rủa nguyên dơn đ.i

Binh luặn khoa học một sò ván dế
của pháp luật tô tụng dân sự vá thực tiền áp dụng
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clưỢí' Tòn áti thụ lý vẫn cluọr '1'oa án giai quyct binh 
t h ư d i i ị ỉ  t h ( ' o  q u y  c l Ịnh  c u n  Ịi l ìnỊi  k i ậ l  t ô  t ụ n g .

Xêu xét thãv yõu c:'ui Ị)han lõ thuộc tháni quyến 
giai quyêt cua Tòn áii, Tòa án phai thông 1)ÍU) ngav cho 
người |)h;in tô biôt đê ho tU'11 'rỏit án liim thú tục tiộp 
tạm úng án |)hi trong truòii.íí họỊ) liọ phai tiộp tiến tạm 
ứ n g  á n  Ị ) h i .  \ ’e  n g i . i \ ( ' i i  t á c .  l ) ị  dc in  p h a n  tô  | ) h á i  n ộ p  

t i ê n  l ạ n i  ứ n g  á n  Ị )hi  t h t ‘() Cịuy (. lịnh t ạ i  khoán I Diéu 
130 Bộ luật tỏ tụn§ĩ dán sự: "nguyên dơn. bị dơn, người 
co quyến Ỉ(fỉ. nghìn L'U Ììcn quan co véu cấu độc lập 
trong vu an dán sự phái nop tìon tạm ứng án phi S(ý 
thám ". Tiúờiig họp dược miỏn lioặc khỏntí Ị)hái nộ|) 
tiền tạm ứng án phí sè diíỢt' qu\ dịnh b;iiifí một ván 
b á i i  r i ê n g ,  d u  L'y b a í ì  t h u í i n í ĩ  v ụ  Q u ỏ o  hộ i  b a n  h à n h  

thoo qu\' định tạị Diéu 134 Bô luạt tò tụii^ ilãn .<ự.

Sau k h i  (ỉã thụ lý vẽu cáu Ị i h à n  tỏ. Thám Ị ) h á n  

được phán còng giái (Ịuyêt vụ án |)hai thõng báo cho 
ngiiyêi) dờn va những ngiíói licii qiinii l)iêt việc Tòa án 
thụ lý yêu ciui phíiii tò cun 1)Ị (I()I1 . XhCing Iigiíòi dược 
thòng báo phai nộ|) cho Tu;i ái) \ ;in hán ghi V kiên của 
m ì i i h  dôi VỎI v õ u  c a u  p h i i n  tò cu; i  l)i d f in  v à  t à i  l i ệ u .  

chửiifí cứ kém nõu có. th(>(j (liing cnr cỊiiy (lịnh tại
Điéu 174, Đióu Ỉ7Õ ỊV) luíit tô tuiiíí dáii sụ.

Chương III. Binh luận vá phân tich một sô điểm 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

vấn để iấay đứ, bổ  sung, 
rút yêu eầũ phổn tố  ,

Điều 218 Bộ luật tố  tụng dân sự quy định:

"1. Hội đồng xét xử chấp nhận việc thay 
đổi, bổ sung yêu cầu của đương sự, nếu việc
thay đổi, bô sung yêu cầu của họ không vượt 
quá phạm vi yêu cầu khởi kiện, yêu cấu phản 
tô'hoặc yêu cầu độc lập ban đầu.

2. Trong trường hợp có đương sự rút một 
phần hoặc toàn bộ yêu cầu của mình và việc rút 
yêu cầu của họ là tự nguyện thì Hội đồng xét xử 
chấp nhận và đình chì xét xử đối với phán yéu 
cầu hoác toàn bộ yêu cầu đương sự đả rút".

Căn cử vào quy định này thì không phải chỉ có 
nguyên đơn là có quyền thay đổi, bổ sung, rú t  yêu cầu
mà bị đđn củng có quyền thay đổi. bổ sung, rút yêu
cầu phản tố.

Vát ÓậtítÊ^đỔấ^vỊtíítụng 
Hên quêti đến quy ổn phán tớ
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Chương III. Bình luận và phân tích một sô điếm mởi
trong tô tụng dân sự

Trường hợp nguyên đớn rút toán bộ yêu cầu khỏi 
kiện, nhưng bị đơn vần giữ nguyên yêu cầu phản tố 
của mình thì bị đơn trờ thành nguyên đơn và nguyên 
đơn trỏ thành bị đơn theo quy định tại khoản 1 Điều 
219 Bộ luật tô tụng dân sự.

Thực hiện quy định này trong thực tiễn xét xử là 
một vấn đề cần phải hết sức chú ý. vì nó sẽ liên quan 
đến hồ sđ vụ án. Vấn đề đặt ra là sự thay đổi địa vị tô 
tụng của đương sự có dẫn đến việc thay đổi lại toàn bộ 
hồ sơ vụ án, liên quan đên các giấy tờ mà Tòa án đã 
lập từ  khi thụ  lý vụ án hay sự thay đổi địa vị tô'tụng 
này chỉ bắt đầu ghi nhận trong bán án.

Nghị quyết sô’02/2006/NQ-HĐTP quy định thêm: 
Nếu nguyên đơn rú t toàn bộ yêu cầu khởi kiện, nhưng 
bị đơn vẫn g iữ  yêu cầu phản tô của m inh theo quy 
định tại khoản 1 Điều 219 của Bộ luật tố  tụng dân sự 
thì Hội đồng xét xử ra quyết định đinh chỉ xét xử đối 
với toàn bộ yêu cầu của nguyên đơn đả rú t theo quy 
định tại khoản 2 Điểu 218 Bộ luật tồ 'tụng dán sự.

Nếu nguyên đơn I'út toàn bộ yêu cầu khởi kiện, bị 
đơn rút toàn bộ yêu cáu phán tỏ, người có quyển lợi, 
nghía vụ liên quan vẫn giữ nguyên yêu cầu độc lập thì 
Hội đồng xét xứ ra quyết định đình chỉ xét xử đối với
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toàn bộ yêu cầu của nguyên đơn. của bị cl(<n. còng :)ỏ 
công khai tại phiên tòa việc thay dối địa vị tỏ tụnịí tuy 
theo mối quan hệ giữa các dưrtnp sự.

Nhìn tông thể. việc hướng dẫn thực hiện quyến 
p h á n  t ô ' q u á  p h ứ c  t ạ p ,  l à m  k h ó  k h ă n  h đ n  r h o  v i ệ c  g i ã i  

quyết vụ án. nhát là quy định thay đòi địa vị tỏ tụng. 
Cơ quan có thắm quyền cần tiêp tục nghiôii cừii >Jê 
hoàn thiện hơn quy định này thfO hưỏỉig việc phan tô 
thực sự phái hàm cho việc giài quyết vụ án duJc 
nhanh chóng, thuận lợi hơn. Trong trườiiỊí liợp phức 
tạp như hưóng dẫn của Tòa án nhân dãn tối cao. theo 
chúng tôi, tỏt nhâ"t là tách yêu cầu phan tô cua dương 
sự thành vụ án mới.

XI. HOÀ GIẢI TRONG BỘ LUẬT T ố  TỤNG 
DÂN Sự

1. Sự cẩn thiết phải tiến hành thủ tục hoả giải trong 
tố tụng dân sự

Trong thòi hạn chuẩn bị xét xữ sở thắm  vụ án. Tòa 
án tiến hành hoà giái giữa các (ỉiíơng sự với nhau vế 
việc giải quyết vụ án. Điều 10 Hộ lu.ật tô tụng (láii sự 
quy định; “Tòa án có trách nhiệm tiên hanh hoa g iả i 
và tạo điều kiện thuận lợi đểcác dương sư  thoa thuán

Bỉnh luận khoa học một số vàn dế
của pháp luật tô' tụng dân sự và thực tiễn áp dụng
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VỚI nhau L'é việc ịỊÌai quvứl cụ nỌc dàn .SỊ/ theo qu\' 
định cùa Bộ ỉu  át nay“ .

Khoán 2 Điùu 179 lỉõ luni lũ tụnịí tlãii sự cũng quv 
định, trong thòi hạii chuíiii 1)Ị \C't xứ. Toà nii phni ra 
dược một trong lìhùiiịí q u \ t‘t ihnh sau:

- (ỉu>ết địnli cỏii ị í  nhạn s ụ  thon t h u ậ n  c u a  c á ( ’ 

đưdng sự:

■ (ịuyct định tạm iliiili ihi .m;ii lỊuyôi vụ áii;

- (ịuyêt dịnh dinh c hi i|U\ot vụ íin;

- (ỉu>'ét đinh dún vụ án r:i srt xứ tại |)hi('n toà.

Trong đó. quvỏt (lịnh CÕIIÍÍ sự thoa thuận rùa 
dương sự là két qun cun việc hon ịriai thành. Diếu tló 
có Ĩighĩa lã hoà gi:ii (liíục tiên hniih nhu một thu tụo 
bắt buộc trước khi ni(í |)hi»‘M ton M) thãni.

Như vậy. hun ịỉiỉii l;i một tliu tục t(Vtụng án Ton án 
nhân dân tiên hanh, nhãiii ựiu|) ilA ('ác (lUíinp.sự thoa 
thuận VỚI nhau vc viộr ịiiai (|U\ft vụ ;in rlìo phù họp 
với pháp luật

Sự hoà giai nay, tnrííc lu‘t |)h:ti (lo chinh c ác clưoiig 
s ự  t h ự c  h i ộ n .  H a \ '  IH)1 Ci u h  k h á c ,  c h i  c ó  r á c  c K ú ỉ n ^  s ự  

m ớ i  có  q u y e n  h o i i  t í ini .  l iói  d u n i i ^ '  s ự  l a  n h ữ n g  Iiịíiídi

Chương III. Binh luận và phản tích một sô diêm mòi
trong tố  tụng dân sự
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có quyền Iđi đang bị xâm hại hoặc tranh  chà'p. Do vậy, 
cũng chỉ có các đương sự mới có quyền hoà giải vói 
nhau vẽ tà't cà những vấn đẽ đang cần giải quyết 
trong vụ án, bằng chính ý chí và sự tự nguyện của 
mình. Mọi sự tác động từ  bên ngoài trái vói ý muốn 
của các đương sự đều bị coi là trái pháp luật và khòng 
được công nhận. Cũng chính vì vậy. việc hoà giãi giữa 
các đương sự chi thực hiện khi giừa các đương sự có 
nhửng tranh chấp, mâu thuẫn  cần giải quyết. Nói 
cách khác, việc hoà giãi chỉ có thể thực hiện đối với 
nhửng loại việc có yếu tô" kiện mà Bộ luật tố  tụng dân 
sự gọi là vụ án. Đôì với những việc dân sự không có 
yếu tố kiện mà chỉ là việc xác định một sự kiện pháp 
lý. thì không áp dụng thủ tục hoà giải.

Mặt khác, vào thòi điểm sau khi Toà án đã thụ lý 
vụ án, để việc hoà giải giữa các đương sự thực hiện 
được. phải nói đến vai trò quan trọng của Toà án. Mặc 
dù Toà án không có quyển hoà giải, không phải là một 
chủ thể của hoà giãi, nhưng vỏi tư  cách là cơ quan xét 
xử, Toà án giừ vai trò trung gian cho quá trình hoà 
ffiải giữa các đương sự. Thể hiện vai trò này. Toà án  
chủ động triệu tập các đương sự đến Toà án để tiến 
hành việc hoà giải. Khi hoà giải, Toà án giải thích

Binh luận khoa học một sô' vấn để
của pháp luật tố  tụng dân sự và thực tiễn áp dụng
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Chường III. Binh luận và phân tích một số diêm mòi
trong tố tụng dân sự

pháp luật và chính sách cho các dương sự. Toà án còn 
góp phần giải quyết nhũng vươníí mắc trong tâm tư, 
tình cảm của đương sự. Chinh dây là những yéu tố 
quyết định đến sự thành còiig hay không của vjệc hoà 
giải. Và do vậy. với vai trò này cúa Toà án. việc hoà 
giải giữa các đương sự. mặc clù dựa trên sự tự nguyện 
và ý chí của đương sự nhưng lại được bào đám phù hợp 
vỏi đường lỐì của Đãng và pháp luật của Nhà nước.

Một đặc điểm nữa của việc hoà giải là tính chát 
thủ tục. Theo quy định này thì bnt kỳ một giai đoạn 
nào của quá trình giái quyết vụ án dân sự. nếu có khá 
năng hoà giải thành. Toà án dều tiến hành việc hoà 
giải. Việc hoà giải có thể thực h i ệ n  trưóc khi mở phiên 
toà sơ thẩm theo quy định tại Điều 779 Bộ luật tô 
tụng dán sự. có thể thực hiện tại phiên toà sơ thẩm 
theo quy định tại Điều 220 Bộ luật tố  tụng dán sự, 
hoặc có thể thực hiện việc lioà giãi tại cấp phúc thẩm 
theo quy định tại Điếu 270 Bộ luật tô’ tụng dân sự. 
Như vậv, với tính chất này, việc hoà giái trong tố  tụng 
dân sự trỏ nên linh hoạt hơn. và do đó, giúp cho Toà 
án có thê sử dụng hoà giái như một phương pháp 
thuận tiện cho việc giãi quyết vụ án dân sự.

Việc hoà giài có một ý nghĩa to lớn cho việc giãi
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Binh luận khoa học một sò ván để
của pháp luật tố  tụng dàn sự và thực tiễn áp dụng

quyêt vụ án dân sự. Trong trưònp hợp hoà pini thành, 
Toà án giám bót dưclc nhiều thòi gian, rông sức. tiền 
cua cho việc giai quyết vụ án. Nhất là viộr hoâ pini 
thành lại thựr hiện trước khi md phiôn toà thì Toíi án 
giam bớt đưựr nhiồu ịĩiai (ioạn tố tụiiịí Ị)hức tạ|) và 
khó khán như fĩiai đoạn xét xử VỚI thu tục S(í thiun. 
thu tụr Ị)huc' thâm, thú tục giám dòc thâm hoặc thu 
tục tái thãni và các thú tục tỏ tụng quay lại và ịíiai 
doạii thi hành áii. Cùng chinh vì vậy. việc hoà giai tại 
thời điêm triíớc khi mớ pliiôn toà được quy clịnh là có 
tính bãt buộc, bơi nó có thê sẽ giám bớt dưỢc nliiồu 
thời gian giai quyêt vụ án. Oiểu này sè khôĩiK chi có ý 
nghía về kinh tẽ inà còn có ý nghĩa rãt quMii trọng 
troiig việc tăng cường uy tín của cơ quan xét xứ Iiói 
nỏng cũng như cơ qaan Iihà nước nói chunfĩ.

Mật kh.K’. việc hoà giãi thành cũng sẽ góp phẩn 
giái quyết vụ án một cách nhanh chóng, giíii quyết 
I i h ử n g  vướng mac trong tám tư. tình cam cùa các 
clư«ng sự, củnp cò tinh doàn kết troiig nội bộ nhân 
tlãn. nâng cao trinh (lộ vò sự hicu biôt pháp luật cua 
nhãn (lân nói (’hunfĩ Thậm rhi. npnv ca trong trvíỡng 
hỢị) hoã giai không thành thi Toà án <ũnfí ró (!iồu 
kiện đế tìm hièu kỹ hơn nội dung của vụ an với nhìíMR
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t i i i l i  l iõ t  ho i i  cu  >() (1(1 m;i  ;>|) ciụiiịí i i lũíM^

c a c h  thừ<'  ị í ia i  ( | u \ r t  v ụ  .111 i hii pliii  hiíỊi h o n  \ ' ( Í1 t â m  

(ịUiiii t iọ i iK  n l u í  v;i \  . hii.i Ịíini I hụi  >ụ I n í  t h ; m h  m ọ t  

ImỘu |)lin|i giai quvỏt vụ ;1I1 liCiii hiỌLi

2. Phạm vi hoá giải

l l o h  ^Miii la  t i í i c l i  I ih ic in  f u a  Toa ;IM l ạ o  ( l iổu

kiỊMi c h o  c á c  tliKiiìịí s ụ  t'ó t h i ’ i l ion  t h u ậ i i  V(ÍÍ1 I ihn i i  vố 

v iệ c  Ịíiai q u y ô t  v ụ  ; in th(M) 1| 11\ (Inil i  c u n  Ị th í ip  l u ậ t ,  

N in i  c á r  (UKMiịỉ s ụ  h o n  Ịimi t l i íu i l i .  v ụ  ;>n s è  t l iúk'  kõ t  

t h ú c  k h ỏ i ì ^  |)li;ii  hni i^ '  p l i : m  q i i v r t  in;i  l);\iiịi c h i i i h  s ự  

thoa thuận cua diKín^ sụ H()1 v;i\. \ ổ Cíin l);m. khõiiỊ' 
c ó  n h ừ n g  ịíKỉi hi.ui i ihŨMíí \ ụ  ; in m: i  duoM^'  s ụ  khỏMt í  

iliíỢc hoá ịTiíU tru  mặt >õ vụ nii v;> \ lộc il;m í-ự. IIÔII (lẽ
r ỉ ì c  ( l u ( j n g  >ư  h(»;i ị í i a i  i l ì i  S(' 1.1 t i i i i  p l i í i p  l u ậ t  h o ạ c  

k h ô n g  | ) l ìú hỌ|> V(J1 plìíiỊt  l u ạ i .

Thcoi)/ẽỉ/ IS I  lìõ luật tú tụn^' tlãii sự .  l'()á án khÔMịĩ 
ckiỊk- hoà ịíiai (lòi V('íi nhũn^' \ ụ án ( l â n  sự s;iu dãy:

' ■ /  Yi ’u ((' in l ỉ i i i  hm ll ìt ỉ(i Ị}ị> f>n\ th iệ t  h ạ i  

</('// 1(11 san < ti(i \ l i ( i  niùh-:

'J XhữiiỊ^  I ti fin tlnn  <ư />hat s iiih  tu'ịiiciii 

l ỉ h  h  I m i  Ị ì h c t p  h i c i t  l i i ic i í -  I r n i  ( Ị ạ i )  ( l ư r  x ã  h i i i "

Chương III. Binh luận va phán tích một sỏ dièm mòi
trong tỏ tụng dàn sự



Binh luận khoa học một sô' vấn đề
của pháp luật tô tụng dàn sự vả thực tiễn áp dụng

Ngoài ra, khi tiến hành giái quyết những việc dân 
sự dưt.k- quy định tại Chương XX và các chương từ 
Chương XXI đến Chương XXIX Bộ luật tô tụng dân sự. 
Toà án cùng không tiến hành hoà giải những việc dân 
sự này. Đó là những việc như; yêu cầu tuyên bố một 
ngưòi mất năng lực hành vi dân sự hoặc bị hạn chê 
nàng lực hành vi dân sự; yêu cầu thông báo tìm kiếm 
ngưòi vắng mật tại nơi cư trú; thủ  tục giải quyết yéu 
rầu tuyên bố một ngưòi mất tích; thủ tục giải quyết 
vòu cáu tuyên bố một ngưòi là đả chét; thủ tục giải 
quyết các việc dán sự liên quan đến hoạt động trọng 
tài thương mại Việt Nam; thủ tục công nhận và cho thi 
hành tại Việt Nam bản án. quyết định dán sự của Toà 
án nưóc ngoài, quyết định của Trọng tài nước ngoài.

Về cản bán, nếu so với phạm vi hoà giải được quy 
định trong Pháp lệnh thủ  tục giải quyết các vụ án dán 
sự, phạm vi hoà giải được quy định trong Bộ luật tố  
tụng dân sự là phù hợp. Tại Điều 43 Pháp lệnh thủ  
tục giải quyết các vụ án dân sự quy định những vụ án  
mã Toà án không hoà giải, đó là:

- Những việc vê bồi thường thiệt hại đến tài sàn  
của Nhà nước;

- Yêu cầu huỷ hôn nhân trái pháp luật;
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Chương III. Binh luận vã phản tich một sỏ điém mòi
trong tò tụng dân sự

- N h ữ n p  v i ệ c  p h á t  s i i i h  t u  t i l i ù n ị í  Ịíii iu cl ịch t r á i  

p h á p  l u ậ t ;

• N h ữ n g  loạ i  v i ệ r  k h ;’ic  t h e o  (ỊỈ1\ i l ị n h  c u n  | )h; i | )  l u ậ t .

Có hai vân ciổ mà chuiiịT tói tháy c;m trao dôi vố 
phạm vi hoà giai được qii\ clịnh trong Hộ luạt tò tụiiịr 
dân sự:

Thử nhất, vế việc khõii" qii\ (lỊtih vụ án huy hôn 
nhân trái pháp luật trong ịiliạni VI nhũiiíí vụ ãn 
k h ô n g  h o à  g i a i .

Vói quy định này, hiện lai cỏ híti quaiì iliếni. Quan 
điếm thứ nhài cho rầììỊí, tlìeo qu\' dnih cưa Bộ luật tó 
tụng dân sự thì Toà án sè tiên hanh hoá piài iloi với 
loại vụ án này. Nhưng nêu hoà giiii thi có Iighĩa là Toà 
á n  đ ă  b i ê n  m ộ t  q u a n  h ệ  t i ã i  p h á | )  l u ậ t  t h à n h  q u a n  h ộ  

hợp pháp. Và điếu này là Iiái V(Í1 quy (lịnh cua ỈAiật 
h ò n  n h ả n  v à  g i a  đ ì n h .

Quan điẻm thứ hai cho ráììỊí. mặc tlù Hộ lu;)t tỏ 
tụng dán sự không quy định loại việc nay, 'loâ án 
không hoà giái như quy dịnh tại Điéu 43 Pháp lệnh 
t h ủ  t ụ c  g i á i  q u y ế t  c á c  v ụ  á n  ( lã i i  >ự.  n h u i i ị í  k h ô n g  có  

n g h ĩ a  l à  T o à  á n  s ẽ  h o à  gii i i  loạ i  ; in n á \ . V’i i l ã y  l à  m ộ t  

l o ạ i  q u a n  h ệ  t r á i  p h á p  l u ậ t  n ỏ n  i l á y  l á  loỉii VIỘC t h ứ
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hai ÚÚỢC qiiy clỊnh troiiỊí Ỉ8 I  Bộ luật tốtụnịỉ dãii 
sụ lá loại việc Toà áii khônịĩ hoà tíiai. Tiiy nhiên, diêm 
luu ý ilối voi quan cliẽm này là khoan 2 Đỉéu 181 quy 
dịnh là "những vụ án phát sinh từ giao dịch trà i plìop 
ỉuậ t" . lliịMì tại. Việt N’:un không quan niệm hôn nhãn 
là hợ|) dồng, nghĩa là klìỏiig thê dồng nghĩa giữa hôn 
nhãn trái pháị) luật với ịỉiao dịch trái pháp luật.

Tom lai, việc thay dối trong quy dịnh vê phạm vi 
hon giai lión quan đôn việc huý hôn nhân trái pháp 
luật nhu' trong Hộ luật tô tụng dân sự được hicLi là 
thiêii hoặc là dẫn đến nhiều cách hiểu khác nhau.

Troiiịí khi dó. đôi với hỏn nhân trái pháp luật, 
nghĩa là khòng được pháp luật công nhận, thì không 
đuỢc hoà giài dôi với vụ án.

Mặt khác, nếu theo quy định của Luật hôn nhân 
và gia tíinh năm 2000. còn một loại việc nừa phát sinh 
từ quaii hộ hỏn nhân mà Toà án hiện nay đang phái 
giái quyết, dó là việc "không công nhận quan hệ hôn 
nhân". Xét theo tính chất, đây cũng là loại việc mà 
Toà án không được hoà giãi khi giài quyết, vì hoà giái 
là giúp dưrtng sự đoàn tụ vói nhau, ra Bộ luật tô 
tụng dâii sự phái cập nhật cả những quy định này vì

Binh luận khoa học một sô vân đề
•  •  •

của pháp luật tô tụng dân sự và thực tiễn áp dụng
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Chương III. Binh luận vả phân tich một sô điểm mòi
trong tô' tụng dân sự

Bộ luật tô tụng dân sự được ban hành tại thời điểm 
mà Luật hôn nhân và gia đình năm 2000 có hiệu lực 
p h á p  l u ậ t  dược g ầ n  3  n ă m .

Thứ hai, Điều 18] Bộ luật tô" tụng dân sự cũng 
không quy dịnh thêm "những loại việc khác theo quy 
định của phap luật"  cũng là một thiếu sót. Đặc điểm 
trong cách cuy dịiih ciía pháp luật Việt Nam hiện nay 
là tính liệt Ãẻ. ư u  điểm của cách quy định này là sự 
cụ thể, rỏ rtng. Nhưng hạn chê của cách quy định này 
cũng dễ dàr.g thấy, đó là tính không đầy đủ. Thậm chí 
tính không lầy đủ này sẽ xuất hiện ngay tại thòi điểm 
ban hành ãn bản pháp luật đó, chưa nói đến có 
những loại /iộc mởi chỉ xuất hiện sau khi có văn bản 
này. TrưòiìỊ hợp không quy định việc hoà giải hay 
không hoà yịái việc "không công nhận quan hệ hôn 
nhân" như lã nói ở trên là một ví dụ.

Tóm lại theo chúng tôi, việc quy định phạm vi hoà 
giải như  Đihi 43 Pháp lệnh thủ tục giải quyết các vụ 
án dân sự h đầy đủ, dễ áp dụng hơn so với Điều 181 
Bộ luật tố  tiiig dân sự.

3. Ngiiýtn tắc hoà giải

Xuất phư từ việc hoà giải là sự thoả thuận, thương

289



lượng của đương sự về viêc giải quyết vụ án. nên Bộ 
luật tô' tụng dân sự không trực tiếp quy định cụ the 
nguyên tắc liên quan đến hoà giải, tuy vậy. qua phân 
tích các điểu luật về hoà giải, có thể nêu những vấn 
đê mang tính nguyên tắc về hoà giải như  sau:

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

P hổ i c ó  m ặ t đẩ y  đ ủ  các  
đương s ự

Do hoà giải là sự thoả thuận  của các đương sự, 
nên phải chính các đương sự có m ặt để hoà giải với 
nhau. Vì vậy, Toà án phải thông báo về phiên hoà giải 
cho các đương sự. Điều 183 Bộ luật tố  tụng  dân sự quy 
định trước khi tiến hành hoà giải, Toà án  phải thông 
báo cho đương sự, ngưòi đại diện hỢp pháp của đương 
sự biết về thòi gian, địa điểm tiến hành  hoà giải, nội 
dung các vấn để cần hoà giải.

Thủ tục thông báo phải tiến hành  theo đúng quy 
định tại Chương X Bộ luật tô" tụng dân  sự.

Trường hỢp đương sự váng m ặt thì phải có đại 
diện của họ theo quy định của pháp luậ t  tố  tụng thì 
việc hcà giải mối được tiến hành.
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Chương III. Binh luận và phản tich một số điểm mới
trong tố tụng dân sự

Trương hỢp đương sự hoặc ngưòi đại diện hỢp 
pháp cùa đương sự vang mặt khi hoà giãi, thì tuỳ 
tùng trường hđp phái giai quyết Iihư sau:

■ Nếu bị đơn vắng mặt sau khi Toà án đã triệu tập 
hợp lệ dên lần thử hai. thì Toà án phải lộp biên bán 
về việc không tiến hành hoà giãi (liíỢc và chuẩn bị đưa 
vụ án ra xét xử tại phiên toà;

• Nêu đương sự dã không thê .ham gia hoà giãi vì 
có lý do chính đáng. Toà án cùnfí lập biên bãn vé việc 
khòng tiến hành  hoà giái dược vã chuẩn bị đưa vụ án 
ra xét xử;

• Nếu đương sự là vợ hoặc chồng trong vụ án ly 
hôn là người m ất năng lực hãnh vi, Toà án lập biên 
bàn về việc không tiến hành hoà giài được và chuẩn 
bi đưa vu án ra xét xử.

S ự  th o ẳ  th u ậ n  của đuơng  
a ự p h ổ i p h ù  h ẹ p  vởt q u y  đ ịn h  
của  pháp  lu ậ t

Việc hoà giãi là sự thoà thuận của đương sự. bởi 
vậ/,  khi tiến hành hoà giái. Toà án phải tôn trọng sự
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tụ nguyện thoa thuận  của đương sự. không dược (lung 
vũ lực hoạr (ie (ioạ dùng vũ lực bat buộr cát- dúong sự 
Ị>hai ihoii thuận không phù hợp với ý chí củn inìnli. 
Mật khác, sự thoá thuận  của các diíổng sự khòiig cliíỢc 
trái pháp luíịt hoặc trái đạo dứt' xã hội.

4. Thủ tục hoả giải trưóc khi mở phíén toà sơ thẩm

Trước khi tiên hành hoà giííi. Toà án phải thông 
báo vế phiên hoà giải cho các dương sự. nguòi đại diện 
hợp |)háp của đương sự vè thời gian, dịa điểm hoà 
giái. nội duiig các vấn đê hoà giải.

Bình luận khoa học một sô vân dề
của pháp luật tô tụng dân sự và thực tiền áp dụng

Thành phẩn của phiên hoà 
giải

Theo quy định tại Điều 184 Bộ luật tố  tụng dân sự, 
phiên lioà giải dược tiến hành vói thành phần sau đây:

- Thắm phán chủ trì phiên hoà giải;

• Thư ký Toà án ghi biên bản hoà giải;

- Các dương sự hoặc ngưòi dại diện hỢp pháp của 
họ. Trong một vụ án có nhiều đương sự, mà có đường 
sự vắng mặt trong phiên hoà giải, nhưng các dưđng sự
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Chương III. Binh luận vá phân tich một sô điẻm mới
trong tô tụng dân sự

có mạt vẫn dồng ý tiên hành hoà và việc hoà giãi 
đ ó  k h ô n p  anh hưỏiig đôn Cịuyốn. I i f ỉ h ĩ a  v ụ  của đương 
sự vắng mật thi Thẩm phán tiên h<ành hoà giái giữa 
các dương sự fó mặt; nêii tác (lưdiiịỉ sự dề nghị hoãn 
phiên hon giãi dê có mặt tất fá cnc (lưdn^ sự trong vụ 
án thì Thâm phán phãi hoãn |)hi(Mi hoà giái.

NỘI dung hoà giải

Khi tiến hành hoà giái, Thâm |)hán phải phố biên 
cho các dương sự biết các quy tlỊiih của pháp luật có 
liên quan dên việc giái qiiyêt vụ áII đê các bên liên hệ 
dên quyền, nghĩa vụ của mình, phân tích hậu quá 
pháp lỷ của việc hoà giái thàiih clỏ họ tự nguyện thoã 
thuận với Iihau vò việc giai quyêi vụ án.

Biên bần hoà giải

Việc lioà giái phái được Tliií ký Toà án ghi vào 
biên bán hoà giãi. Biõn b;in hon KÌni phái có những 
nội duiiíí chinh sau dáv:

- Ngày, tháng, Iiãin t i c i i  h:mh |iliiôn hoà giái;
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Binh luận khoa học một số  vấn dề
của pháp luật tố  tụng dân sự vả thực tiễn áp dụng

■ Địa điểm tiến hành phiên hoà giải;

- Thành phần tham gia hoà giải;

- Ý kiến của các đương sự hoặc người đại diện hợp 
pháp của đương sự;

- Những nội dung đã được các đương sự thoá 
thuận, không thoả thuận.

Biên bản hoà giải phải có đầy đủ chữ ký hoặc diêm 
chỉ của các đương sự có m ặt trong phiên hoà giãi, chữ 
ký của Thư ký Toà án ghi biên bản và của Thẩm phán 
chủ trì phiên hoà giải.

Khi các đương sự thoả thuận  được với nhau về vấn 
để phải giải quyết trong vụ án dân sự thì Toà án lập 
biên bản hoà giải thành. Biên bản này được gửi ngay 
cho các đương sự tham  gia hoà giải.

Quyốt định công nhận àự  
thoả thuận của đương sự

Hết thòi hạn bảy ngày, kể từ  ngày lập biên bản 
hoà giải thành mà không có đương sự nào thay đổi ý 
kiến về sự thoả thuận  đó thì Thẩm phán chủ trì phiên
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Chương III. Binh luận và phân tích một sô điểm mói
trong tô tụng dân sự

hoà giải hoộc một Thẩm phán được Chánh án Toà án 
phán công ra quyết định công nh.ận sự thoà thuận  của 
đương sự. Trong thòi hạn năm ngày làm việc, kể từ 
ngày ra quyết định công nhận sự thoả thuận của 
đương sự. Toà án phải gửi quyết định đó cho các 
đương sự và Viện kiểm sát nhán dân cùng cấp.

Toà án chỉ ra quyết định còng nhận sự thoả thuận 
của đương sự nếu các đương sự thoả thuận được với 
nhau về tất cả những vấn đê phái giíii quyết trong vụ án.

Trong trường hợp vụ án có nhiều đương sự, có 
đương sự vắng mặt khi hoà giài, thì thoá thuận giủa 
các đương sự chỉ có giá trị đôi với những ngưòi có mặt 
và được Thẩm phán ra quyết dịnh công nhận sự thoả 
thuận của đương sự nếu không ãnh hưởng đến quyên, 
nghía vụ của đương sự vắng niặt. Trường hợp thoả 
thuận  của họ ảnh hưởng đến quyền, nghĩa vụ của 
đương sự vấng mặt thì thoả thuận này chỉ có giá trị và 
được Thẩm phán ra quyết định công nhận, nêu đương 
sự vắng mặt tại phiên hoà giãi dồng ý bằng văn bản.

5. Thủ tục hoà giải tại phién toà sơ thẩm

Theo Pháp lệnh thủ tục giái quyết các vụ án dân 
sự, hoà giải tại phiên toà sơ thầm không mang tính
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Binh luận khoa học một sô vãn đề
của pháp luật tố tụng dãn sự và thực tiễn áp dụng

bắt buộc. Nếu các đương sự thoả thuận được với nhau 
vê việc giải quyết vụ án thì Hội dồng xét xử ra quyêt 
định công nhận sự thoả thuận của đương sụ.

Điếm mới trong Bộ luật tố  tụng dân sự là việc hoà 
giải tại phiên toà sơ thẩm  là một thủ tục. Một trong 
những vấn đề đầu tiên mà trong thủ tục hỏi tại phiên 
toà, Hội đồng xét xử phải hỏi các đương sự là họ có 
thoả thuận  với nhau về việc giái quyết vụ án  hay 
không (Điều 220). Nếu đương sự thoà thuận được vòi 
nhau về việc giải quyết vụ án và thoá thuận của họ là 
tự nguyện, không trái pháp luật hoặc đạo đức xã hội 
thì Hội đồng xét xử ra quyết định công nhận sự thoá 
thuận của đưdng sự về việc giải quyết vụ án.

Trong trường hỢp này, quyết định của đương sự vể 
việc giải quyết vụ án có hiệu lực pháp luật ngay.

6. Vấn đề hoà giải ở cấp phúc thẩm

Theo Pháp lệnh thủ  tục giải quyết các vụ án dán 
sự. việc hoà giải ở Toà án cấp phúc thẩm được diễn ra 
như ỏ câ'p sd thẩm. Trưóc khi mở phiên toà phúc 
thẩm. Toà án cũng tiến hành hoà giãi và nếu các 
đương sự thoả thuận  được vỏi nhau về việc giải quyêt 
vụ án thì Thấm phán lập biên bản hoà giải thành.
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Chương III. Binh luận và phản tích một số diêm mớí
trong tô tụng dân sự

Việc ra quyết định công nhạn sự thoá thuận của 
đương sự hoặc quyết định dưa vụ án ra xét xứ phúc 
thẩm  cũng được thực hiện giỏníí như quy định ớ Toà 
án câ"p sơ thẩm. Cụ thế, troiìg thời hạn mười lảm ngày 
ké từ ngày lập biên bán. nêu các (lương sự không thay 
đối ý kiến. V̂ iộn kiêm sát nhãn dân. tô chức xã hội 
khỏi kiện vì lợi ích chung không phàn dòi thì Toà án 
câ”p phúc thẩm ra quyẽt dịnh công nhận sự thoá 
thuận  của đương sụ (Xghị quyẽt sô 03/HĐTP ngày 
19/10/1990 của Hội dổng Thíini phán Toà án nhân 
dân tôl cao hướng dẫn áp dụng một sò* quy định trong 
Pháp lệnh thủ tục giái quyôt các vụ án dân sự).

Tuy nhiên, theo Bộ luật tò tụng dân sự. việc hoà 
giái tại cấp phúc thẩm có nhicu iliểm khác:

Thứ nhất, Bộ luật không quy định việc hoà giai 
trưóc khi tnớ phiên toà phúc thâm. Điéu 258 quy định, 
trong thòi hạn hai tháng kc từ n^íãy thụ lý vụ án. tuv 
từng trường hợp. Toà án cấp Ị)huc thâm ra một trong 
các quyết dịnh sau đây;

- Tạm đình chi xét xử p h ú c  thám vụ án;

- Đình C’h í  xét xử phúc lliam vụ áii;

• Đưa vu án ra xét xứ.
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Vói quy định này, Toà án cấp phúc thẩm đà không 
phái hoà giải trước khi mở phiên toà phúc thẩm.

Thử hai, tại phiên toà phúc thẩm, việc hoà giải 
không bắt buộc. Nếu các đương sự thoả thuận  được 
với nhau về việc giải quyết vụ án và thoả thuận  của 
họ là tự nguyện, không trái pháp luật hoặc đạo đức xã 
hội thì Hội đồng xét xử phúc thẩm ra bản án phúc 
thâm sửa bản án sơ thẩm, công nhận sự thoả thuận  
của các đương sự

XII. T H Ủ  TỤC G IẢ I QUYẾT VIỆC D Â N  s ự

Theo quy định của Bộ luật tố  tụng dân sự, các vụ 
án dân sự và các việc dân sự được giải quyết theo hai 
thủ tục tô' tụng khác nhau. Các vụ án dán sự được giải 
quyết theo thủ tục giải quyết vụ án dân sự. Các việc 
dân sự được giải quyết theo thủ  tục giải quyết việc 
dân sự.

Các việc dân sự là những việc không có tranh  
chấp, nhưng có yêu cầu Tòa án xác nhận một sự kiện 
pháp lý liên quan đến quyển và nghĩa vụ của các cá 
nhân, tố chức. Đây là các yêu cầu về dân sự. vê hôn 
nhân và gia đình, về kinh doanh thương mại, về lao 
động, cụ thể:

Binh luận khoa học một số vấn đề
của pháp luật tố tụng dân sự  và thực tiễn áp dụng
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Chưdng III. Binh luận và phân tích một sô' diêm mòi
trong tố tụng dân sự

- Các yêu cầu về dân sự được quy định tại Điểu 26 
Bộ luật tô' tụng dân sự;

- Các yêu cầu vê hôn nhân và gia đình đưỢc quy 
định tại Điều 28 Bộ luật tố tụng dán sự;

- Các yêu cầu vê kinh doanh, thưởng mại được quy 
định tại Điều 30 Bộ luật tố  tụng dân sự;

• Các yêu cầu về lao động được quy định tại Điều 
32 Bộ luật tố tụng dân sự.

Thủ tục giải quvêt việc dân sự được quy định tại 
Phần thứ nảm Bộ luật tô' tụng dân sự. Đồng thòi, theo 
Điều 311 Bộ luật tô tụng dân sự, trong quá tr ình giải 
quyết việc dân sự, Tòa án còn có thể áp dụng những 
quy định khác của Bộ luật tô' tụng dán sự không trái 
với các quy định của thủ tục giải quyết việc dán sự.

1. Thủ tục yêu cẩu và thụ lỷ yêu cấu giải quyết việc 

dãn sự

Vê cản bản, thủ  tục yêu cầu và thụ lý yêu cầu 
cũng được thực hiện giông như đôi vói thủ  tục khởi 
kiện và thụ lý yêu cầu khỏi tô’ vụ án dân sự.

Người yêu cầu Tòa án giải quyết việc dân sự phải 
gửi đơn đến Tòa án đó. Đơn yêu cầu có các nội dung
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Binh luận khoa học một số vãn dế
của pháp luật tô tụng dân sự vả thực tiễn áp dụng

chính dược quy dịnh tại Điều 312 Bộ luật tố tụng diin 
sự. Dơn yêu cầu dược gửi kèm các tài liệu, ohửng t-ứ 
dế chửng minh cho yôu cầu của mình là có căn cú và 
hỢp pháp.

Tòa án cũng có thể yêu cầu người yêu cầu phái l)ò 
sung dơn yêu c.ầu. Thủ tục thụ lý đơn yêu cầu thực 
hiện tương tự như việc thụ lý đdn khởi kiện.

Điểm quan trọng nhâ't trong giai đoạn này là Tòa 
án cần phải nghiên cứu yêu cầu trong đơn có thực sự 
là một việc dân vSự hay không, nếu đúng là việc dâii sự 
thì tưòng ứng với khoản nào. điêu nào trong Bộ luật 
tô tụng dân sự.

2. Chuẩn bị xét đơn yêu cầu

Thời hạn chuẩn b ị xót đơn 
yêu cẩu

Nếu thòi hạn chuẩn bị giài quyết vụ án dân sự từ 
hai đến sáu tháng theo quy định tại Điều 179 Bộ luật 
tô tụng dân sự. thì nhìn chung, thòi hạn chunin bị xõt 
đơn yêu cầu giái quyết việc dân sự ngán hơn, tùy theo 
từng loại việc cụ thể. nhưng thường không quá ha
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Chương III. Bình luận vá phân tich một sô diểm mdi
trong tô tụng dân sự

mưdi lìịỉáv. Vi dụ, th((i hạn chuãii bị xét dơn yêu cau 
'1'òa ãn tnyẽii 1)6 Iiiõt Iiịíiiòi niât nang lục hành vi dân 
sụ lioạc l)ị hạn chê Iiaiig lục haiih vi dân sự không quá 
ha nnỉdi n g a y ,  kẽ tù iiỊínv Tòa aii thụ lý dơn yẻu cầu 
ịkhocin I Diếu .'Ì20 lỉộ luật tố tụnp dán sự).

Dôi vói việc XÓI (l(iM yÔLi cầu thông báo tìm kiếm 
người vang m<ặt tại ncíi cii trú. thời hạn chuẩn bị là hai 
m ươi ngay ,  kế từ  Iigày Tòa án thụ lý đơn yỏu cầu 
ịkhoản I Điều 325 Bộ luật tô tụnỊí dàn sự).

Nhữhg công việc chuẩn bị 
cụ thổ

Tùy theo từng yêu cầu mà Tòa án phái xác định 
những cônịỊ việc chuẩn bị cụ thế như trưng cầu giám 
định bệnh tật, sức khỏe đối với ngiíời bị yêu cầu tuyên 
bỏ'mất hoặc hạn ché nàng lực hành vi dân sự: thông bíio 
tìm kiếm ngưòi vắng mặt. ngúừi mãt tích v.v. được quy 
dịnh tại Phần thứ năm Bộ luật tò tụng dân sự.

Không có một Cịuy dịnh chuníí cho việc chuẩn bị 
giãi quyết việc dãn sự. nổ xác (lịnh công việc chuẩn bị 
cúíi từng loại việc-, ran |)hái nghiõn cứu quy định cụ
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Bỉnh luận khoa học một sô' vấn để
của pháp luật tố tụng dân sự và thực tiễn áp dụng

thể đối với loại việc đó.

3. Phiên họp giải quyết

Thành phần tham gia giải 
quyết việc ơân sự

Nếu thành phần Hội đổng '■ 
xét xử sơ thẩm đối vói vụ àn 
dân sự là một Thẩm phản và 
hai Hội thẩm nhân dàn hoặc hai 
Thẩm phàn và ba Hội thẩm 
nhàn dàn, thi thành phần tham , 
gia giải quyết hầu hết việc dàn i 
sự theo thủ tục sơ thẩm là một 
Thẩm phán (khoản 2 Điều 55 
Bộ luật tố  tụng dân sự).

Các yêu cầu sau đáy, thành phần tham gia g iả i 
quyết là ba Thẩm phán:

- Yêu cầu công nhận  và cho thi hành  tại Việt Nam 
bản án, quyết định về dân sự, quyết định về tài sản
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Chương III. Bình luận và phản tích một sô điểm mới
trong tò tụng dân sự

trong bản án. quyết định hình sự, hành chính của Tòa 
án nưỏc ngoài hoặc không công nhận bán án, quyết 
định về dân sự. quyết định vê t<ài sán trong bán áií, 
quyêt định hình sự. hành chính của Tòa án nước 
ngoài mà không có yêu cầu thi hành tại Việt Nam 
{khoản 5 Điều 26 Bộ luật tô' tụng dân sự);

- Yéu cầu công nhận và cho thi hành tại Việt Nam 
bản án, quyết định về hỏn nhân và gia đình của Tòa 
án nưốc ngoài hoặc không công nhận bản án. quyết 
định vé hôn nhân và gia đình của Tòa án nước ngoài 
mà không có yêu cầu thi hành tại Việt Nam {khoản 6 
Điểu 28 Bộ luậ t  tố  tụng dân sự);

- Yéu cầu công nhận và cho thi hành tại Việt Nam 
quvêt định kinh doanh, thương mại của Trọng tài 
nước ngoài {khoản 3 Điều 30 Bộ luật tô tụng dân sự);

- Các yêu cầu vê lao động thuộc thấm  quyền giải 
quyết của Tòa án theo quy định tại Điều 30 Bộ luật tô 
tụng  dân sự. gồm yêu cầu công nhạn và cho thi hành 
tại Việt Nam bản án. quyết định Iro động của Tòa án 
nước ngoài hoặc không công nhận bãn án, quyết định 
lao động của Tòa án nước ngoài mà không có yêu cầu 
thi hành tại Việt Nam; yêu cầu công nhận và cho thi 
hành  tại Việt Nam quyết định lao động của Trọng tài
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nước ngoài; các yêu cầu khác về lao động.

Thành phần tham gia xét kháng cáo. kháng nghị 
đôì với quyết định giải quyết việc dân sự cũng là một 
tập thê gồm ba Thẩm phán giái quyết.

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

Đại diện Viện kiểm sàt nhàn 
dân tham gia tất cả các phién 

ị họp giải quyết việc dàn sự
1

Theo quy định của Bộ luật tô" tụng dân sự. sự 
tham gia tò tụng dân sự của Viện kiểm sát có nhiều 
hạn chê so với quy định trưóc khi có Bộ luật tô tụng 
dân sự như Viện kiểm sát không khởi tô vụ án dân sự, 
Viện kiểm sát không có quyền phản đôl biên bản hòa 
giải thành, Viện kiểm sát không có quyền tham gia 
p h i é n  t ò a  sơ t h ẩ m  b ấ t  k ỳ  m ộ t  v ụ  á n  d â n  sự n à o ,  t r ừ  

những vụ án dân sự mà quá trình thu thập  chứng cứ, 
có khiếu nại của đương sự vê quyết định áp dụng biện 
pháp thu thập chửng cứ của Tòa án theo quy định tại 
khoản 3 Điểu 85 Bộ luật tô tụng dán sự.

Đôi với việc dân sự. Viện kiểm sát phái có m ặt 
trong phiên họp giải quyết đối vỏi tấ t  cả các việc dân
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Chương III. Binh luận và phân tích một sô điểm mói
trong tô tụng dân sự

sự mà Viện kicm sát kháng nghị ban án, quyêt định 
cùa Toà án (Đicm 21 Bộ luật tò tụng dân sự). Do vậy, 
ngay sau khi có quyết dinh niỏ phiên họp giải quyêt 
việc dân sự, Tòa án phái gửi ngay quyết định và hồ sơ 
việc dân sự cho Viện kiếm sát nghiên cứu. Thòi hạn 
nghiên cứu hổ sd c ủ a  Viện kiểm sát là bảy ngày, kê từ 
ngày nhcận  dược hồ sơ việc dân sự.

í<iểm sát viên cùng cãp phải tham dự phiên họp, 
trường hợp Kiểm sát viên vắng mặt thì phải hoãn 
phiên họp.

Những người tham gia khác

Ngưòi có đơn yêu cầu hoặc dại diện h Ợ p  pháp của 
họ phải tham gia phiên họp theo giấy triệu tập của 
Tòa án. Kếu vắng mật ngưòi này lán thử nhấ t có ]ý do 
c h í n h  d á n g  t h ì  Tòa á n  h o ã n  p h i ê n  h ọ p .  Trường h Ợ p  

người này để nghị giải quyết việc dân sự không có sự 
tham gia của họ thì Tòa án giải quyết việc dân sự 
v ắ n g  m ặ t  h ọ .  Nếu n g ư ò i  n à y  đ ã  d ư Ợ c  t r i ệ u  t ậ p  h Ợ p  l ệ  

đến lần thứ hai mà vẫn vắng mật thì bị coi là từ bỏ 
yêu cầu và Tòa án ra quvết dịnh đình chỉ giải quyết 
việc dân s ự .  Trong trường h Ợ p  này. quyền yêu cầu Tòa 
án giái quyết việc dân sự vẫn được bảo đảm.
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Ngưồi có liên quan hoặc ngưòi đại diện hỢỊi pháp 
của họ được Tòa án triệu tập tham gia Ị)hiên họp. 
Trong trường hợp cần thiết, Tòa án có thê triệu tập 
ngưòi làm chứng, ngưòi giám định, người phiôn dịch 
tham gia phiên họp. Nêu vắng mặt họ thì Tòa án quyét 
định hoãn phiên họp hoặc vẫn tiến hành phiôn họp.

Binh luận khoa học một sô vấn đế
của pháp luật tô tụng dân sự vã thực tiễn áp dụng

Thủ tụ c  tíéh  hà nh  p h iê n  
họ p  g iả i q u yế t v iệ c  dân s ự

Phiên họp được tiến hành theo trình tự quy dịnh 
ở Điều 314 Bộ luật tô" tụng dân sự.

Phần thủ tục bắt đầu cũng giôVig như thủ tục bát 
đầu phiên tòa trong thủ tục giải quyết vụ án dân sự.

Sau đó, người yêu cầu trình bày vế những ỵéu cầu 
cụ thể, lý do, mục đích và căn cử của việc yêu cầu Tòa 
án giải quvết. Tiếp đó là phần trình bày của ngưòi 
liên quan, ngưòi làm chứng, ngưòi giám định (nêu có), 
xem xét vật chứng, tài liệu.

Cuối cùng là Kiểm sát vièn trình bảy ý kiên về 
việc giải quyết việc dân sự trưỏc khi thẩm phán xem 
xét, quyết định châ'p nhận  hoặc không chấp nhận yêu
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Chương III. Binh luận và phân tich một sô điểm mói
trong tô tụng dân sự

c a u  g i í ì i  q u v ô t  v i ệ c  d n n  s ự .

Quyét định giải quyết việc 
dân sự

1’hiôn h ọ Ị i  s ẽ  ílược két thúf' bầng quyct dịnh giái 
quyêt việc (lân sự. (ỉuyốt clịnh ^lai quyẽt việc dân sự 
ró các nội ilunp (lược quy dịnh tại Điều 315 Bộ luật tò 
t ụ i i p  i l ã i i  s ự .

Quyêt (lịnh phai dược pửi chd v^iộn kiêm sát cùng 
cấp. cơ quaii thi hành án có tlióm quycn. người yêu 
cau giái quyêt việc dân s ự  và cá nhâti. rơ quan, tô 
rhử r  có quyển lợi. nghĩa vụ liên quan clòn quyết định 
đó trong thòi hạn nám ngay lam việc, kê từ ngày ra 
quyỏt dịìih.

4. Phúc thẩm quyết định giài quyết việc dân sự

Quyêt dịiih giãi quyẽt việc dnii sự có thê bị kháng 
cáo. kháng nfíhị theo thú tục Ị )h u c ’ thấm, trừ quyết định 
giái quyêt việc thuận tình ly hỏn VÌ1 việc thoa thuận vê 
t h a y  d ổ i  n g ư ờ i  t r ự c  t i c p  n u ỏ i  COII s ;u i  k h i  l y  h ò n .

Thu tục kháng cáo. kháiiíí ĩifíhị và thủ tục phúc

307



thẩm quyết định giải quyết việc dán sự dược quy định từ 
Điểu 316 đến Điều 318 Bộ luật tô' tụng dán sự.

5. Một số  bấi cập trong thủ tục giải quyết v iệc 

dân sự

Việc dân sự là việc yêu cầu Tòa án xác nhận một 
sự kiện pháp lý. Nếu vụ án dán sự là các tranh  chấp 
phát sinh từ  quan hệ dân sự, quan hệ kinh tê. quan 
hệ lao động, quan hệ hôn nhân và gia đình thì VIỘC 

dán sự không có tranh  chấp, phát sinh từ  quan hệ dân 
sự, quan hệ hôn nhân và gia đình, quan hệ kinh tè. 
quan hệ lao động. Đây chỉ là một khái niệm mang 
tính tường đối để phân biệt giữa vụ án dân sự và việc 
dân sự.

Theo quy định của Bộ luật tố  tụng dân sự cũng 
như trong thực tiễn giải quyết việc dân sự. các việc 
dân sự hiện nay Tòa án đang giải quyết chủ yếu phát 
sinh từ quan hệ dân sự, quan hệ hôn nhân và gia đình.

Phần thứ năm Bộ luật tô" tụng  dán sự quy định 
những thủ tục chung giải quyết việc dân sự cũng như 
thủ tục giải quyết một số việc dân sự cụ thể như thủ 
tục giải quyết yêu cầu tuyên bô" một người hạn chẻ 
hoặc m ất năng lực hành  vi dân sự; thủ  tục tuyên bô

Bính 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 và phân tích một số điểm mới
trong tô' tụng dân sự

người vắng mặt; thủ  tục tuyên bỏ một ngưòi mất tích; 
thu  tục tuyên bố một người đã chết; thủ tục công nhận 
và cho thi hành bíin án. quyết dịnh của Tòa án nước 
ngoài, công nhận và cho thi hành quyết định của 
Trọng tài nước ngoài...

Nhìn chung, các quy định này rỏ ràng, cụ thể. là 
điểu kiện thuận  lợi để tiến hành thủ tục giải quyết các 
việc dân sự đã nêu. Một điêm nữa là thủ tục giải 
quyết, về cơ bán không khác so vdi thủ tục giải quyết 
những loại việc này clượr quy ílịnh trước khi có Bộ 
luật tó tụng dãn sự. Trước khi có Bộ luật tô tụng dàn 
sự, thủ tục tuyên bô̂  ngưòi mâ't tích, thủ  tục tuyên bô* 
ngưòi đã chết được hướng dẫn chi tiết trong Nghị 
quyết sô 03/HĐTP. Một sô các quy định này cũng được 
quy định lại trong Bộ luật dân sự năm 1995.

ĩìên cạnh đó. từ  quy dịnh của Bộ luật tô tụng dân 
sự và thực tiễn thi hành, đã xuất hiện hàng loạt vân 
đề cần giải quvêt xung quanh thũ tục giải quyết các 
việc vê hòn nhân  và gia dinh.

Có thê tháV, loại việc dân sụ mà Tòa án gặp nhiều 
nhất, có nhiều yêu cầu giái quyêt nhất là những yêu 
cầu về hôn nhân và gia đình thi Bộ luật tố tụng dán 
sự lại chưa quy định cụ thể vố thủ tục giải quyết.
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Binh luận khoa học một sô vân để
của pháp luật tô tụng dân sự và thực tiền áp dụng

Trong khi đó. theo tinh thần của Bộ luật tô tụng dán 
sự. thủ tục giài quyết loại việc dãn sự là nhừiig yêu 
cầu về hôn nhân và gia dinh khác hoàn toàn so VỚI 

thú tục giai quyét vụ án dân sự là nhửng tranh ('háp 
vê hòn nhân và gia đình.

Trưóc khi có Bộ luật tò tụng dân sự. không có sự 
phân biệt giữa thủ  tục giãi quyết tranh chấp dân sự 
hay những việc dân sự không có tranh chấp TiVt cá 
các việc dân sự và tranh chấp dân sự nêu thuộc thâm 
quyển giải quyết của Tòa án thì dều là vụ án dãn sự 
và được giải quyết theo thủ tục giãi quyết vụ án dân 
sự. được quy định chủ yếu trong Pháp lệnh thú tục 
giải quyết các vụ nn dân sự và các văn bán hướng dẫn 
thi hành, c ầ n  hiểu các vụ án dân sự trong thơi diêm 
này gồm cár tranh chấp v«ì những viộr không có tranh 
chấp phát sinh từ quan hệ pháp luật dán sự và quan 
hệ pháp luật hỏn nhán và gia đình. Các vụ việc ve hôn 
nhân và gia đình được gọi là vụ án dán sự gồm các yêu 
cầu ly hôn. thuận tình ly hôn, yêu cầu hủy hỏn nhân 
trái pháp luật, yêu cầu xác nhận cha. mẹ. con; yéu l ẩ u  

hủy việc nuôi con nuôi, yêu cẩu thay dối ngiíòi nuôi 
con. yêu cầu câ*p dưỡng và các yéu cầu khác về hỏn 
nhân và gia đình.
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Chương III. Bình luận vả phản tích một sô điếm mói
trong tô tụng dãn sự

Do tinh chất, dặc điếm của nhừng việc vê quan hệ 
hỏn nhãn, qu.á trình giái quyết có thê có sự chuyên 
hóa từ loại việc này 'íang loại việ( kia. Vi dụ, từ yêu 
cau ly hỏn do một bôn yêu câu có thế chuyến thành 
thuận tinh ly hôn hoặc ngiíợc lại. từ việc thuận  tình 
ly hỏn có thể chuyến sang yeu cẩu ly hôn của một bên. 
( 'ùng cò trường hỢp từ yêu cầu ly hôn. xác định đây là 
quan hệ hôn nhân trái pháp luật nên Tòa án giái 
quyết theo thú tục tuyôii huy hỏn nhân trái pháp 
luật... Điểu quan trọng là những chuyên hóa. thay đổi 
tù loại việc này sang loại việc kia không làm thay đôi 
thu tục. cách thức giai quyêt các' vụ việc. Dù là vụ Iv 
hỏn. vụ thuận tình ly hỏìi hay vụ hùy hôn nhân trái 
|)háp luật đều được gọi là vụ án dân sự, được giải 
quyết theo thu tục giái quyết vụ án dán sự.

Trong thực tế, điều này có nghía là Tòa án không 
phái thay đôi sổ thụ lý. Tòa án không phái đình chỉ 
hay chấm dửt vụ việc nav đẽ thụ lý thành vụ việc 
kháo. Việc thay đối các yêu ráu giai quyết vê quan hệ 
hỏji nhãn và gia dinh trong quá trình giái quyết 
k h ỏ i i R  l à m  thay đ ổ i  t h ủ  tục- g i á i  c Ịu y è t  v ụ  việc đ ó

Thpo quy định của Bộ luạt tó tụng dân s ự .  các vụ 
aii dân sự dược giai quyẽt ih(*o thứ tục giãi qu>'ôt vụ
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án dân sự; các việc dân sự được giái quyết theo thủ 
tục giải quyết việc dân sự.

Các vụ án dàn sự trong lĩnh vực hôn nhàn gồm:

• Yéu cầu ly hôn;

- Tranh chấp vè tài sản chung của vợ chồng và 
con cái.

Những tranh chấp này khi phát sinh tại Tòa án 
đưỢc giải quvết theo thủ tục giải quyết vụ án dân sự.

Các việc dán sự trong lĩnh  vực hôn nhớn và gia  
đinh gồm các yêu cầu:

- Thuận tình ly hôn:

• Hủy hôn nhân trái pháp luật;

- Yêu cầu hủy việc nuôi con nuôi.

Những yêu cầu này khi phát sinh tại Tòa án sẽ 
được giải quvẻt theo thủ tục giải quyết việc dân sự.

• Đối với yèu cầu ly hôn của một hên

Tòa án sẽ thụ lý theo loại vụ án dân sự dược quy 
định tại khoản 1 Điều 27 Bộ luật tô tụng dân sự. Quá 
trình giài quvết, Tòa án tiên hành hòa giái đoàn tụ 
theo quy định, nhưng hai bên khòng những không

Bỉnh luận khoa học một số ván đề
của pháp luật tố tụng dàn sự vả thực tiễn áp dụng
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Chương III. Binh luận vá phản tich mộỉ số diểm mới
trong tò tụng dãn sự

đoàn tụ mà bÍMi còn lại cũng cỉốiiịí ý đẽ nghị dưỢc ly 
hôn. Nếu căn cứ vào Điêu 27. Dicu 28 Bộ luật tô tụng 
dân sự thì từ vụ án dân sự đã chuyên sang việc dân 
sự và đưỢc giái quyết thoo thu tục khác.

Vậy vấn đề đặt ra là Tòa án có phái đình chi giái 
quyêt dôi với vụ án (kiện xin ly hôn), để chuyên sang 
thụ lý việc dân sự (yêu cau thuận tinh ly hôn), hay 
Tòa án giài quyết luỏii theo thu tục giải quyết việc 
dân sự?

Trong trường hợp này. cãc Tòa án dã căn cứ vào 
hướng dần trong Nghị quyêt sô 01/2005/NQ-HĐTP 
ngày 31/3/2005 của Hội đồng Thẩm phán Tòa án 
nhân dân tôl cao hướng dẫn thi hành một số quy định 
trong Phần thứ nhất: “Những quy định chung của Bộ 
luật tó tụng dán sự nãm 2QQ4" (sau đây gọi tắt là 
Nghị quyết sò" 01/200Õ/NQ-HĐTH). Điếm 7.1 Điểu 1 
mục Ị  Nghị quyết sô"01/2005/XQ HDTP quy định:

"Trường htỉp cu tra n h  chấp và có đơn khỏi 
kiện vêu cấu Toa an ịịiai qu\ế t ,  nếu sau khi 
Toa án thu  / v  Í7/ nn ưa trong thời hạn chuẩn 

bị xet x ử  S(f th á m  cnc (ỉiíttìig sự  tự  thồa thiíậiì 
(ĩược L'ớt nhau i r  viị't íỊiài quyết toàn hộ vụ
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án thi Ti)a án phai lập biên bán về sự thỏa 
thuận đo L'ó ro quvêt (tịnh côiỉịỊ nhận sự thoa 
thuận cúo các dương sự theo qu\ định tại 
Diéu ỈS7 cùa Bộ li/át tò tụng dán sự".

Diểm bât cập là ớ ihỗ, về mặt lý luận, hùa giái 
t r o n g  v ụ  á n  l y  h ô n  l à  đ ê  g i ú p  c á c  đ ư ơ n g  s ự  đ o à n  t ụ  v ớ i  

n h a u  c h ứ  k h ô n g  n h ầ m  m ụ c  đ í c h  đ é  c á c  đ ư ơ n g  s ự  t ừ  

c h ỗ  c h ư a  đ ồ n g  V  l y  h ò n ,  q u a  h ò a  g i á i  t h ì  l ạ i  đ ồ n g  ý  v ỏ i  

yêu cầu ly hôn của bôn kia. Xêu hòa giái theo hưỏng 
n à y  t h i  m ụ c  đ í c h  c ù a  h ò a  g i á i  đ ã  k h ô n g  đ ạ t  đ ư Ợ c .

Đối với trùòng h Ợ p  đã hòa giái đoàn tụ nhúng 
không thành, nhưng các đương sự lại thóa thuận được 
với nhau vê tài sân và con cái. thi Tòa án cũng chì ghi 
nhận ý kiến của các đương sự. làm cơ sở đế sau nàv. 
khi giãi quyết vụ án tại phiên tòa. nếu các đương sự 
vẫn giừ nguyên ý kiến của mình về những vấn đẽ đã 
t h o a  t h u ậ n  v é  t(ài s á n  v à  c o n  c á i .  trong t r ư ờ n g  h Ợ p  

chấp nhận yẻu rầu ly hôn. Tòa án có thè ghi nhận sự 
thỏa thuận của đudng sự vê tài S í i n  chung, vê con oái 
trong bán án cho ly hòn.

Nếu áp dụng theo hướng dẫn trong Nghị quvẽt HÔ 

01/2005/NQ-HĨ)Tl\ dôi với vụ án ly hôn (chi có trột

Bỉnh luận khoa học một sô ván để
của pháp luật tố tụng dãn sự và thực tiễn áp dụng
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ÌMMI yõu cẩu ly hôn), qiin hóa fỉi;n c;i hai bêii (ỉếu đồng 
ỹ ly hõii. (lồng tliỡi iho;i thiuin (Uiọc về tài san và con 
cái thì Tỏa án ra quyêt (lịnh cniìfí Iih.ậii sự thoa thuận 
cua ílúííng sự thpo thu tục tiKiiiự tụ như thú tục hòa 
ịĩiai vụ án dâìi sự. ('ách ịíiai tịuvct nãy khỏiig phù hợp 
về mặt Iv luận và cá vc thực tiì'M ('húnịí tôi cho rằng 
các Tòa án đã vận dụn^í huỏiiịĩ ihui tại lĩiêm 7.1 Điếu 
7 Nghị quyết số 01/20()õ/X(^HnTP là khõiiịĩ đúng 
trong trường hựp này. Nêu d;ì\ chinh là ý muôn của 
Tòa án nhân dân tói < ;1(» khi (tii;i ra hướnịí (Inii nêu 
trôn thi Tòa án nhân dãn tõì cao can phái xem xót lại 
húứng dẫn cua mình.

- Đôi với \éu cảu thiiãn tinh Ị \  hòn % *

Dây là loại việc dúỢc thụ ly va ^lài quyết theo thu 
tục giai quyêt việc dàii sự. (ỈUÌÌ tiinh ịỉiíU quyẽt. một 
bôn không muòn Iv hôn Iiữa ilã biên việc thuận tình 
ly hôn thành vụ ly hòn do một hrii ypu cầu.

Đối với loại việr này. Tòỉi án nh.in dân tòi cno ilã có 
húớng dẫn: Tòa án clõ thụ lý viộc thuạn tình ly hôii Ị>hãi 
dinh chi piãi quyèt việc' tlãn s ự .  ịíini tlìich rlio cỉương sự 
khiíi kiÌMi Iv hỏn (lõ Toa ;\:i ihụ Iv vụ :\n (lân sự.

Dìèm 7.2 Dicu 7 mục ỉ  Xí,'hỊ ( | U \  ẽt sô 0 l/‘J00r>/X()-

Chương III. Binh luận vá phản tich một sô đíêm mòi
trong tò tụng dân sự
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HĐTP quy định:

"Trường hỢp các bèn yêu cầu công nhận 
thuận tinh /v hôn. nuôi con, chia tài sàn khỉ 
ly hỏn. yêu cấu công nhận sự thỏa thuận vé 
tha\ đối ngườỉ trực liếp nuôi con sau khi ly 
hôn theo quy định tại khoán 2 và khoán 3 
Điều 28 của Bộ luật tô tụng dán sự, nhưng 
sau khi Tòa án thụ lý và trong quá trinh giải 
quyết việc dãn sự các bẽn có sự tha\ đối vé 
thỏa thuận, thi cẩn phán biệt như sau:

al Nếu các bén thay đối sự thóa thuận 
(một phần hoặc toàn bộ) bằng một thỏa  

thuận mới thì Tòa án tiếp Ịụcgiói quyết việc 
dán sự theo thủ tục chung;

b) Nếu một hoặc các bên thay dổi sự thỏa 
thuản Imột phần hoặc toán bột. nhưng  
không thÌKt thuận đưỢc về vấn đề  đã đưỢc 
thủa thuận trước đó và có tranh chấp, thi 
được coi như đương sự rủt đưn yêu cầu. Tòa 
án cán cứ vào Điểu 311 và diêm c khoản Ị 
Điều 192 cùa Bộ luát tô tụng dán sự ra quMẻt 
định đinh chỉ giài  quvết việc dán sự. Trong  
trường hítp này Tòa án cần giái thích cho

Binh luận khoa học một sô' vấn để
của pháp luật tô tụng dân sự và thực tiễn áp dụng
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Chương III. Binh luận vá phản tích một số điểm mói
trong tô tụng dân sự

(tư(ftiịỉ sư  hiet ni-u ho i nrì có vèu cấu Toa an 
ỊỊta i qu \è t, th i p ỉư i i kh if i kiện t í/ an  theo thủ  

tục chutìịỉ".

Đê ra quyẽt (lịnh {.ỉinh chi ịĩi;ii quyết việc dân sự, 
Tòa án phái giái thích dc dương sự rút đơn yôu cầu. 
dồng thòi hướng d ẫ n  họ khới kiện vụ an nếu có yôu 
cau. Đáy không phái là (.liều mà các thâm phán muốn 
làm vã có thc làm tỏt. niều quan trọng hơn là sự 
chuyên đối này dẫn đến nhừng thu tục rất phửc tạp. 
từ I i h ừ n g  tác nghiệp cụ thê cua Thâm phán cho đến 
những vấn đề mang tính hành chính như việc thống 
ké vụ việc của Tòa án.

Về phía đương sự. rất nhiều ngưòi không sẳn sàng 
theo hướng dẫn của Tòa án. Lý do mà họ đưa ra là họ 
có yêu cầu ly hỏn. họ đã dóng tiến tạm ứng án phi. họ 
không rút yêu cầu thì Tòa án không thê đình chì và 
buộc họ khơi kiện lại.

Rõ ràng đây là nhữnfí vấn để nià Tòa án nhân dán 
tối cao cần thận  trọng hơn dôi vỡi cãc hướng dần của 
minh về những vấn đề dà dược quy định trong Bộ luật 
tô tụng dân sự.

' Đối với yâu cầu húy hỏn nhãn trá i pháp luật
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Yôu cầu này sè dặt ra tnm g trường hợp Vt) t hồntĩ 
c h u n g  sòng với n h a u  cỏ d;ĩnfí ký kôt hỏn.  Iihiínịĩ VI 
Ị> h n m  m ộ t  t r o n ^  c á c  i l i c u  k i ệ n  k é t  h ô n :

• D i c u  k i ệ n  v c  l ử a  t u ô i ;

- O i ề u  k i ị ' n  v ề  s ự  t ự  n ị í u y ệ n ;

• Vi phạm các đ i è i i  cãni c ú n  pháp luíịt.

Truừnp hỢp Iiay. ilù có một l)êii yêu cầu hav hai 
bôn yôu cẩu thi vnn dúỢc xac định là việc dân sụ theo 
khoản 2 Điêu 2S Bộ luật tỏ tụiiịí dân sự. Tòa án thụ ly 
vã giái quyêt theo thu tục Ịĩiai qu \ê t  việc dân .sự.

Vấn đé đặt ra là nêu troiig trường hỢp có tranh 
cháp về tài sán chung vỢ chồntỊ. tranh chấp về nuôi 
con thì hai quan hệ Iiày có dưọc giai quyêt trong việc 
hủy hỏn nhân trái pháị) luíit mà Tòn án đã thụ lý vá 
đang giãi quyết ha\ không?

Hiện đang có hai quan dicm khác nhau về vấn đê này:

Quan diêm thử nhát cho rãtìỊỉ. vì tranh  chấp vế tài 
sàn chung, tranh chấp vế nuôi con là một loại vụ án 
dân sự được quy định tại khoán 2 Điều 27 nên Tòa án 
phái thụ lý hai quan hệ này dê ^lái quyết theo thù tục 
íĩiài quyết vụ án dân sự khônịí thỏ giãi quyết theo thú

Binh luận khoa học một sci vân đế
• •  •

của pháp luật tô tụng dân sự vá thực tiền áp dụng
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t ụ c  ị ĩ i n i  q i i \ ẽ t  VIỘC c lã i i  s ụ  d ư ợ c  t h ụ  l ý  t h ( ‘() khoòn 2 
Dtcu 2S Bộ liiột tô tụn^ (1:ÌI1 sụ Thcí) quan cliõm này. 
nõii trưóf khi <õ Bộ luiit tô tụiiị; clân sự. tãt ra CÍU' 
q u a n  hệ gom quaii h(' vố lión nliáiì. Cịuan hộ vế tái 
san. quan hộ ve con cliuíc ^lai qiivõt Irong một vụ ón 
thi theo quy định cua Bộ lii;U to tụng (Inii sự. lìhừiiịí 
quan hệ Iiàv đượr ^Míii quyẽt thanh liai vụ VIỘC khác 
nhau. Dôi vói yõu cáii liu\ liỏii nhãĩi tfái Ị)háj) luật. 
Tòa án sõ thụ lý theo khoan 2 Dicu 2H Bộ luật tỏ tụn^ 
d ã n  s ự  v à  g i a i  q u y ô t  t h o o  t h u  t ụ c  ^ l a i  l Ị u y ê t  VIỘC i l n n  

sự. Đôi với tranh clìàp vố tni sn.n vá con. Tòa án thụ 
lý ú-ii' 0  khoán 2 Điêu 27 Bộ luạt tó tụiiịĩ tlâii sụ và giai 
quyỏt theo thu tục ịĩini quyỏt \ ụ ;U1 dân .sự.

Quan điếm thứ hai cho rãììịĩ. mặc dù dã\- là hai 
!oại vụ việc khác nhau, nhunịí khi Tòa áii đỏ thụ lý 
v i ệ c  d á n  s ự  ( v i ệ c  h ú y  h ô n  n h ã n  t r á i  p h á p  l u ậ t ) ,  n ê i i  (’ỏ  

tranh chấp ve tài san vá COII thi Tòa áii guii quyẽt 
luôn tranh rliâp nãy truiiịí việc hú>’ hôii nhân trái 
pháp luật nià khóiiịĩ caii ị)hai luiỏng (lan ciúóníí sự 
khới kiện thàiih một vụ án i iõn.tí.

Xót th('() góc dô pháp luát, chúng tỏi hoàn toán 
đ ồ n g  V v ớ i  q u a t i  ( l i ê m  t h ứ  ỉ i h á i  \ I ( ló  l á  q u y  đ ị n h  CUÍÌ 

|)háp luật. Tuy nhiên, chúng tôi cùiiịĩ nôu quan dit'm

Chương III. Binh luận và phản tich một sô đièm mới
trong tó tụng dân sự
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Binh luận khoa học một số vấn dề
của pháp luật tố tụng dãn sự và thực tiễn áp dụng

thử hai là quan điểm thực tè đê thấy tính phức tạp của 
vấn để này sau khi có Bộ luật tò tụng dân sự. Điêu đó 
cho thấy sự cần thiết phài có sự giài thích và hướng 
dẫn áp dụng pháp luật của cơ quan có thấm quyền.

- Đôi với yêu cầu khống công nhận vơ chồng

Theo quy dịnh tại Điéu 11 Luật hòn nhân và gia 
đình năm 2000, trường hỢp nam nữ chung sóng vói 
nhau mà không có đãng ký kết hỏn thì sẽ không được 
công nhận là vỢ chồng. Đảy là loại việc mớ*, tuy nhiên 
nếu được thụ lý và giải quyết từ trưỏc ngày 01/01/2005 
loại việc này cũng được thụ lý và giải quyết như một 
vụ án dân sự. Nhưng từ  ngày Bộ luật tô tụng dân sự 
có hiệu lực pháp luật thì giải quyết loại việc này theo 
thủ tục giải quyết vụ án dân sự hay thủ tục giải quyết 
việc dân sự là một vấn để đang được đặt ra.

Trước hết, xét về bản chất, đây là một loại yêu 
cầu. Dù chỉ có một bên yêu cầu. bên kia không đồng ý 
thì khi xem xét loại việc này, nêu có đủ căn cứ xác 
định đáy không phải là quan hệ hôn nhân thì Tòa án 
phải tuyên không cóng nhận là vợ chồng, giống như 
đối với yêu cầu hủy hôn nhân trái pháp luật, dù là 
một bên hay cả hai bên đều có yêu cầu, Tòa án vần 
xác định hủy hôn nhân trái pháp luật là một yêu cầu
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Chương III. Bỉnh luận và phàn tich một sô điểm mới
trong tô tụng dân sự

vé hôn nhân và gia đình theo khoản 2 Điểu 28 Bộ luật 
tô tụng dân sự. Do vậy, Tòa án sẽ thụ  lý yêu cầu 
không công nhận  quan hệ hòn nhân theo Điéu 28 Bộ 
luật tô" tụng dân sự và giãi quyết theo thủ tục giải 
quyết việc dân sự. Khi yêu cầu không công nhận quan 
hệ hôn nhân, nếu có tranh chấp về tài sán và con cái 
thì Tòa án có giải quyết trong việc dán sự hay hướng 
dẫn đương sự khối kiện theo khoản 2 Điểu 27 Bộ luật 
tố  tụng dân sự và Tòa án thụ lý và giải quyết theo thủ 
tục giải quyết vụ án dân sự?

Quan điểm của chúng tói là Tòa án phái hướng 
dẫn đương sự khởi kiện phần tranh  chấp tài sán và 
con cái thành  một vụ án, tách ra khỏi việc dân sự mà 
Tòa án đang giải quyết, giống như đổi với thủ  tục hủy 
hòn nhán trái pháp luật.

Tuy nhiên, cùng vẫn có ý kiến cho rằng về quan hệ 
hôn nhân thì đây là loại việc kiện, giải quyết theo thủ 
tục giải quyết vụ án dân sự. Nếu có tranh  chấp vê tài 
sản và con cái thì Tòa án giải quyết luôn trong vụ án 
không công nh ận  quan hệ hôn nhân. Đây là quan 
điểm của nhiều thẩm  phán. Chúng tôi cũng đề nghị cơ 
quan có thẩm  quyền có giải thích và hướng dần áp 
d ụ n g  p h á p  l u ậ t  c h o  t r ư ờ n g  h Ợ p  n à y .
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Ngoài nhừng vấn đẻ nêu ờ trên, thủ tụi- giãi quyết 
các việc về hòn nhân và gia đình còn gập một sò 
những khó khăn khác.

Trước khi có Bộ luật tô tụng dnn sự. thú tục giãi 
quyết những loại việc này dưỢc tiên hành theo thủ tục 
chung của việc giái quyết vụ án dân sự. được quy định 
trong Pháp lệnh thủ tục giãi quyết các vụ án dân sự. 
Theo Điều 47 Pháp lệnh thủ tục giái quyết các vụ án 
dân sự. thòi hạn chuán bị xét xử vụ án dán sự là hốn 
tháng, trường hỢp có khó khàn, thòi hạn này là sáu 
tháng. Đây cũng là thời hạn chuân bị xét xử dược áp 
dụng cho nhùng vụ án về hỏn nhân vã gia đình. Tuy 
nhiên, theo quy định của Bộ luật tô” tụng dân sự, thòi 
hạn giải quyết các việc vê hôn nhán và gia đình lại 
không quy định thríí hạn. Bộ luật tố tụng dân sự rhỉ 
quy định thòi hạn tùng việc dân sự cụ thê mà không 
có quy định chung. V i dụ, thòi hạn chuẩn bị xét đơn 
yéu cầu tuyên bố một người mất nãng lực hành VI dân 
sự không nuá ba mươi n g à y ,  kể từ ngày thụ lý đơn yêu 
cầu (khoản 1 Điểu 320): thòi hạn chuẩn bị xét đơn yêu 
cầu thông báo tìm kiếm ngưòi văng mật tại nơi cư trú 
là hai mươi ngày ,  kể từ ngày thụ lý đơn yêu cẩu 
(khoản I  Điều 325)... Việc Bộ luật tô' tụng dán sự

Bỉnh luận khoa học một sô vàn để
của pháp luật tô tụng dãn sự vã thực tiễn áp dụng
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khôiig quy định thòi hạn giai quyót việc vê hôn nhâii 
gia đình là một khó khõii rất lớn cho các thãni phán.

Trong bôi cánh này. chútig tỏi cho r a n g  can cân cứ 
Điéu 3 /  / íỉộ luật tỏ tụng dân sự: "Tòa an áp dụng những 
quv định của Chươìig nàv, đổng tỉuìi áp dụng nhĩòìg quv 
định khac của Bộ luật này không trai V(ỉi quy định cua 
Chươìig này đẽ giả i quyết những L'iệc dán sự..." dế xác 
định thòi hạn giái quvết việc vể hòn nhân và đình.

Theo tinh thần Điếu luật, thòi hạn giái quyết 
những việc về hôn nhân và gia dinh được xác định
theo thòi hạn giái quyết vụ án dãn sự được quy định
tại khoản 1 Điều 179 Bộ luật tố tụng dân sự về thòi 
hạn chuẩn bị xét xử:

"a) Dóì vứi cac 17/ aiì ạuY (tịnh tại Diêu 25 
và Đièu 27 cua Bộ li/ól này, thới hạn là bôn 
tháng, kè từ  ngáy thụ ly  vụ á/ì;

h) Đối với cac LUí on quy dinh tọi Diều 29 và
Đtéu 31 cùa B ộ  l i íá t  nay, thờ i họn la  h a i tháng,

kế từ ngã\ thụ lÝ L'U an.

D õ i VỚI cụ án co t inh  chất phứ c tọp  hoặc do  

trờ  ng ạ i khach  quan th i C h an h  ón Tòa án c<) 

thè quvẽt định gin hạn thời hạn chuán hị xet

Chương III. Binh luận và phản tich một sô điểm mới
trong tô tụng dân sự
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xứ, nhưng không quá hai tháng đỏi VỚI vụ án 
thuộc trường hỢp quy định tại điểm a và một 
tháng đối với vụ án thuộc trường hỢp quy định  
tại điểm b khoản ỉ  Điều này".

Với quy định này, tùy từng trường hỢp, Tòa án sẽ 
xác định thòi hạn giải quyết việc về hôn nhân  và gia 
đình trong khoảng thòi hạn từ  hai tháng đến bốn 
tháng, kể từ ngày thụ  lý vụ án.

Trong thực tế, những việc dán sự mà Tòa án 
thường gặp và giải quyết nhiều nhấ t  là những việc về 
hôn nhân và gia đình. Việc khòng quy định cụ thể  th ủ  
tục giải quyết những loại việc về hôn nhân  và gia đình 
như đâ phân tích ỏ trên  làm cho các Thẩm phán  gặp 
không ít khó khăn. Đề nghị cơ quan có tham  quyên, 
đặc biệt là Tòa án nhân  dân tối cao cần có nhừng 
hướng dẫn cụ thể và kịp thòi đối với những loại việc 
về hôn nhân và gia đình đã nêu ở trên.

XIII. THỦ TỤC G IẢ I QUYẾT v ụ  VIỆC VỂ HÔN 
NHÂN VÀ GIA ĐỈNH THEO QUY ĐỊNH CỦA BỘ 
LUẬT TỐ TỤNG D Â N  sự

Vụ việc về hôn nhân  và gia đình là một loại vụ

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

việc dán sự. gồm các tranh cháp vố hôn nhân và gia 
đình và các việc yêu cấu về hôn nhân và gia đình, ơ 
phần này. ngoài việc giới thiệu chung về thủ tục 
chung, tôi xin phân tích sâu thỏm những vưỏng mắc 
đã đề cập ỏ phần  trước vê giái quyết việc dân sự liên 
quan đên hôn nhân  và gia đình.

Theo những quy định mới của Hộ luật tô tụng dân 
sự. việc giải quyết các vụ việc về hỏn nhân và gia đình 
có hai thủ  tục khác nhau: đôi VỚI các vụ án về hôn 
nhân và gia đình sẽ giái quyết theo thủ tục giải quyết 
vụ án dân sự; các việc yêu cầu về hôn nhân và gia 
đình sẽ giãi quyết theo thủ tục giãi quvết việc dân sự.

Các vụ án về hôn nhân và gia đình gồm những 
tranh  chấp về hôn nhân và gia đình thuộc thẩm 
quyển giải quyết của Toà án được quv định tại Điều 
27  Bộ luật tô* tụng  dân sự, gồm:

“Ì. Ly hỏn, tranh chòp vé nuôi con, chia 
tái sân khi /v hán.

2. Tranh chấp vé cíiia tài sán chung của 
vỢ chồng trong thời Ả’ V iỉCm nhân.

3. Tranh chấp về thnv đổi người trực tiếp 
nitói con sau khỉ /v hon.
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4. Tranh chấp vẻ xác định cha, mẹ cho con 
hoặc xác định con cho cha, mẹ.

5. Tranh chấp vé cáp dưỡng.

6. Các tranh chấp khác về kón nhân và 
gia dinh mà ph áp  luật có q u \  định".

Thủ tục giái quyết các tranh chả'p về hôn nhân và 
gia đình theo quy định của Bộ luật tô tụng dán sự về 
cơ bàn không thay đôi so với thủ  tục giải quyết các vụ 
án dán sự trước khi có Bộ luật tố tụng dán sự: dưđng 
sự phái có đơn khởi kiện, sau khi thụ lý, Toà án tiến 
hành những công việc chuẩn bị xét xử. tiến hành hoà 
giái dôi với tấ t cá các tranh châ'p. Trường hợp hoà giái 
thành. Tòa án ra quyết định công nhận sự thoá thuận 
cùa đương sự. Nếu hoà giài không thành, Toà án phái 
đưa vụ án ra xét xử tại phiên toà.

Sự khác nhau về thủ tục tô' tụng trước và theo quy 
định của Bộ luật tô'tụng dân sự chỉ xuất hiện trong thủ 
tục giái quyết các việc yêu cầu vê hôn nhân và gia đình.

Theo quy định tại Điều 28 Bộ luật tô tụng dân sự. 
nhửnp yêu cầu về hỏn nh.ín và gia đình thviộc thíim 
quyền giải quyết của Toà án theo thủ tục giai quyết 
việc dân sự. bao gồm:

Bình luận khoa học một sô vấn đề
của pháp luật tố tụng dàn sự vả thực tiễn áp dụng
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*7 y V // (Y7// h u \ nẽ r kẽt hỏn tró i pháp luật.

2. Yi*u cciu coììíỊ nhận thuán tinh  /v hùn, 
nuói con. chìa tời ỉ<àn khi ly hồn.

3 Yèu càu côn^ nhan sưthoà thuận vé thay 
(iõi ngư(fi ỉ rức tiẽp minị von sau khi ly hỏn.

4. y\*u cốiỉ han chờ quyền Cỉin cho, mẹ 
dôi rỡỉ c<fỉì chưa thnnh niên hoậc quyền 
thỏm nom con sau klìf /v hôn.

5 Yêu cciu chànì iỉưt uiệc niỉòi con nuôi

6  Yèu cd tỉ c ó ỉìị i nhàn  và ch a  th i h à n h  tạ i 

Việt Natn han an, quyct dịnh về hôn nhán và 

ịỊÌa dinh cua Toa au nứờv ngoài h()ậc khùng 
cõng nhán ban an, iỊUvèt định về hỏn nhàn 
và gĩQ diĩìh vuo T(íO f/n nưiìc ÌÌỊĨOOĨ ma không 
cù yẻu càu thỉ hanh tũỊ Việt Nam,

7. Cric yêu cẩu khac về hôn nhán và gia 
í ít n h  m à p h a p  h íã t  ỉ'(i q u y  d in h '\

Trước khi có Bộ luật tô tụng dnn sự. thủ tục giái 
quvêt các yỏu cẩu về hỏiì ìihãn và pia đình củng được 
giai quyết theo thủ tục gini C Ị u y ê l  các vụ án vê hôn 
nhân và gia dinh. Tại thơi dwm  do. khỏng có sự phân

Chương III. Binh luận vả phản tich một sô' điếm mòi
trong tò tụng dàn sự
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Bình luận khoa học một số vấn đề
của pháp luật tố tụng dãn sự và thực tiễn áp dụng

biệt giữa việc yêu cầu và tranh  châ'p về hôn nhân và 
gia đình.

Sau khi có Bộ luật tố  tụng dán sự, các yêu cầu về 
hôn nhân và gia đình được phân biệt vỏi các tranh  
chấp về hôn nhản và gia đình và được giải quyết theo 
thủ  tục tố  tụng riêng.

Chính điểm mới này đã dẫn đến nhiều vấn để 
phức tạp phát sinh khi giải quyết các yêu cầu về hỏn 
nhân và gia đình, chủ yếu liên quan đến những yêu 
cầu được quy định tại khoản 1, khoản 2 Điều 28.

Yêu cầu huỷ việc kết hôn trá i pháp luật:

Kết hôn trá i pháp luật là việc xác lập quan hệ vợ 
chồng có đăng ký kết hôn, nhưng vi phạm điều kiện 
kết hôn theo quy định của pháp luật. Để được coi là có 
đăng ký kết hôn thì vđ chồng phải đăng ký tại cơ quan 
nhà nước có thẩm quyền, thực hiện theo nghi thức 
quy định tại Điều 14 Luật hôn nhân và gia đình. Mọi 
nghi thức kết hôn không theo quy định tại Điếu 14 
của Luật nàv đểu không có giá trị. Mặc dù có đãng ký 
kết hòn, nhưng quan hệ hôn nhân được xác định là 
trái pháp luật do vi phạm một trong các điều kiện két 
hôn tại Điều 9, Điều 10 Luật hôn nhân và gia đình:
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Chương III. Bình luận và phàn tích một số  điểm mói
trong tô tụng dân sự

Không đủ điều kiện về tuối kết hôn (nam từ hai 
mươi tuổi trỏ lên. nữ từ mười tám tuổi trở lên);

Không có sự tự nguyện, bị ép buộc, lừa dốì, bị 
cưỡng ép;

Vi phạm một trong các trường hỢp cấm kết hôn: 
đang có vỢ hoặc có chồng; một bôn bị mất năng lực 
hành vi dân sự: có quan hệ trực hộ. có họ trong phạm 
vi ba đòi; là cha nuôi, mẹ nuôi vỏi con nuòi; giữa ngưòi 
đã từng là cha nuôi, mẹ nuôi với con nuôi, bố chồng 
với con dâu, mẹ vợ với con rê, bô dưỢng với con riêng 
của vợ, mẹ kê với con riêng của chồng; giữa những 
người cùng giới tính.

Trước khi có Bộ luật tô’ tụng dán sự, yêu cầu hủy 
việc kết hôn trái pháp luật cũng là một loại vụ án dân 
sự. được giải quyết theo thủ tục tô’ tụng chung, trừ 
quyền hòa giải. Khi hủy việc kết hòn trái pháp luật. 
Tòa án giải quyết luôn quan hệ về tài sản và quan hệ 
về con, nếu ngưòi vỢ, người chồng kết hỏn trái pháp 
luật có yêu cầu.

Tuy nhiên, theo quy định cua Bộ luật tô tụng dân 
sự thì loại việc này có thê phái tách ra đê giải quyêt 
bằng những thủ  tục khác nhau.
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Yèu cấu việc kết hôn trá i pháp luật là một loại việc 
về dân sự đưỢc quy định tại khoản 1 Điều 28 Bộ luật 
tô tụng dân sự. được giải quyêt theo thu tục giai quyết 
việc dân sự.

Dối vói yêu rầu giái quvết chia tài sán. nuôi con. 
sẽ xáy ra hai khá năng. Khả nàng th ứ  nhát là người 
vỢ. người chồng kết hòn trái pháp luật có tranh  chấp 
về hai quan hệ này thì đây là một loại tranh  chấp vê 
hôn nhán và gia đình, được quy định tại khoán ỉ  Điéu 
27 liộ luật tô tụng dân sự. Tòa án sẽ thụ  lý và giái 
quyêt yêu cầu chia tài sãn. nuôi con khi ly hỏn theo 
thú tục giai quyết vụ án dàn sự.

Nếu xáy ra khà nàng thứ nhất, yêu cầu hùy kết 
hôn trái pháp luật, chia tài sản. nuôi con được giai 
quyết theo hai thủ tụ r  tô tụng khác nhau. Ngay từ khi 
thụ lý. Tòa án đã phải vào Sò thụ lý viộc dân sự yêu 
cầu hủy việc kết hòn trái pháp luật. Khi giái quyết, 
Tòa án không hòa giái đôi vỏi yêu cầu hủy việc kết 
hỏn trái pháp luật. Sau khi đã chuan bị nhửng công 
việc cán thiết cho việc giãi quyêt yêu cầu. Tòa án mỏ 
p h i ê n  họp giái quyết việc dân sự theo các quy định tại 
Điều 313, Điều 314 Bộ luật tỏ tụng dân sự. Thành 
p h ầ n  g i ã i  q u y ế t  VIỘC d ã n  s ự  t r o n g  t r ư ờ n g  h Ợ p  n à y  d o

Binh luận khoa học một sò' vấn dể
của pháp luật tô tụng dân sự và thực tiền áp dụng
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một Thâm phán giai quyỏt thoo cịUV định tại khoúìì I. 
khoán 2 Diéa 55 Hộ luíit tô tụiiịí ilãn sự. Việc giãi 
quyèt việc dáii sự được kõt thúc i)í\ng niột quyết định 
g i á i  q u y é t  v i ệ c  d a n  s ự  ( k h ỏ n t ĩ  Ị>hiU b á n  á n , ) .

Đòi với yêu cau chin tai Síin. nuôi con. Tòa án vào 
Sỏ thụ lý vụ áii dán sự. Khi gini quyêt. Tòa án tiến 
hãnh hòa giíii ỉihầm giúp (iỏ cluiiĩig sự thổa thuận, 
thương lúỢng V Ớ I nhau vồ việc giiii quyẽt vụ án. vi (líiy 
là loại việc k h ô n g  n ằm  trong  phạm VI n h ừ n g  vụ án  mà 
Tòa án không được hòa giai theo quy dịnh tại Điéu 
181 Bộ luật tò tụng dân sự. Theo Diêu luật này. Tòa 
án chi không hòa giai clói V(ii vụ án yêu cầu dòi bồi 
thường đèn thiệt hại tai s>nỉi cua Xhá nưóc; những vụ 
á n  c l â n  s ự  p h á t  s i n h  t ừ  g i a o  d ị c h  t r á i  p h á p  l u . ậ t  h o ặ c  

trái đ ạ o  đ ứ c  xã hội.

Xêu hòa giãi thành. Tòa án rn quyết dịnh còng 
nhận sự thóa thuận  cún các dương 8ự và kct thúc việc 
giá) quyêt án. Nêu hòa Riái khỏnK thành. Tòa án phái 
mó phiên tòa. Hội đồng xct xư theo quy định chung là 
một Thám phán và hiii Hội thãni Iihân clnn hoậc hai 
Thâm phán và ba Hội tlìãm nhnn dân theo quy định 
tại Diéu 52 Bộ luật tô tụjip (lãn sự. Kết thúc phiõn 
t ò a .  n ế u  k h ô ì i g  r ó  n h ừ i i í í  c ; u i  c ư  ( lê  r a  q u y ê t  ( l ị n h  d i n h

Chương III. Binh luận vả phân tich một số điẻm mới
ỉrong tô tụng dàn sự
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Bình luận khoa học một số vấn đề
của pháp luật tô' tụng dân sự và thực tiễn áp dụng

chỉ. quyết định tạm đình chỉ, Hội đồng xét xử sẽ ra 
bán án sơ thẩm.

Hai thủ tục giải quyết những quan hệ trong yêu 
cầu hủy việc kết hôn trái pháp luật là những quy định 
rất mới trong thủ  tục tố  tụng dán sự theo quy định 
của Bộ luật tố tụng dân sự, đòi hỏi phải nghiên cứu 
hết sức cẩn thận, tránh các sai sót khi giải quyết loại 
việc này.

Khả năng thứ hai là yêu cầu giải quyết về nuôi 
con. về chia tài sán chung khi hủy việc kết hôn trái 
pháp luật được các bên thỏa thuận  được với nhau. 
Vậv, khi giải quyết việc hủy việc kết hôn trái pháp 
luật. Tòa án có thể công nhận luôn sự thỏa thuận  của 
đ ư ơ n g  s ự  t r o n g  q u y ế t  đ ị n h  g i ả i  q u y ế t  v i ệ c  d â n  s ự  v ẽ  

việc hủy việc kết hôn trái pháp luật, hay Tòa án  phải 
tách thỏa thuận của đương sự về nuôi con, về chia tài 
sán thành một loại việc dân sự khác, được thụ  lý theo 
khoản 2 Điều 28: yêu cầu công nhận về nuôi con, chia 
tài sản khi ly hôn. Theo chúng tôi. đây là những vấn 
để rất mới, chỉ nảy sinh sau khi có quy định của Bộ 
luật tố tụng dán sự. Bỏi vậy, đẻ giải quyết chính xác 
nhủng vấn đê này. Tòa án nhân dân tối cao cần có 
những hướng dẫn cụ thể hơn thì mỏi có thể áp dụng
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Chương III. Binh luận và phân tich một sô điểm mới
trong tô' tụng dân sự

pháp luật một cách dễ dàng.

Yêu cầu công nhận thuận tinh ly  hôn

Dược coi là thuận tình ly hôn nêu hai bên vợ chổng 
cùng tự nguyện ly hôn và đã thỏa thuận về việc chia tài 
sản. việc trông nom. nuôi dưỡng, chảm sóc. giáo dục 
con (Điểu 90 Luật hôn nhân và gia đình năm 2000).

Trước khi có Bộ luật tỏ tụng dân sự, yêu cầu công 
nhặn thuận tình ly hôn được coi là một vụ án Iv hôn. 
được giải quyết theo thú tục tô tụng chung. Quá trình 
giãi quyết, Tòá án phải tiến hành hòa giài giúp vợ 
chồng đoàn tụ. Nếu vợ chồng vẫn cương quyết xin ly 
hôn thì Tòa án  sẽ ra quyết định công nhận thuận tình 
ly hôn theo quy định của pháp luật tô' tụng. Nếu một 
bên vợ. chồng không muôn ly hôn. Tòa án sẽ coi như 
đó là một vụ ly hôn do một bên yêu cầu. v ề  thủ  tục. 
về hồ sơ. càn bản không có gì thay đổi. sổ thụ  lý vụ án 
vẫn chỉ ghi một vụ án về ly hôn.

Tuy nhiên, theo quy định của Bộ luật tô tụng dân 
s ự .  t h ủ  t ụ c  g i ả i  q u y ế t  y ê u  c ầ u  c ô n g  n h ậ n  t h u ậ n  t ì n h  

ly hòn có rấ t  nhiều điểm mỏi cần đưọc nghiên cứu kỹ. 
Trưóc hết để có thể vào sổ thụ lý việc dán sự, Tòa án 
phải xác định dấu hiệu có sự thỏa thuận  giữa ngưòi vợ
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vá npười chổng vồ tát C i i  ba môi quan hệ Điểu náy 
phai thê hiộn truỏc hỏt là trong đơn yêu CÍUI. Nõu 
thấv đơn yêu cầu chưa rò các IIỘI dung này, Tỏa áiì 
phái yêu cầu ngưòi có yôu cnu bô sung, sửa chừa clrtn 
yêu cầu trên cơ sớ vận dụng Điểu 169 liộ luật tô tụng 
dãn sự. Chi khi làm rô được việc thuận  tình cùa vỢ 
chổng về quan hệ hôn nhân, quan hệ nuôi con. quan 
hệ về tài sán. Tòa án mới dủ cơ sơ xác định đây là loại 
việc dân sự. được thụ lý theo khoan 2 Điếu 28 Bộ luật 
tò tụng dán sự vn giái quyết theo thú tục giái quyết 
việc dân sự.

Một vấn đê hiện đang có tranh  cãi là trong thủ tục 
giãi quyết yêu cầu còng nhận thuận  tình ly hôn. Tòa 
án có phái tiến hành hòa giái đê đoàn tụ  hay không?

Trước khi có Bộ luật tỏ tụng dán sự. Tòa án vẫn 
tiến hành hòa giái đòi với vụ thuận tình ly hòn. Theo 
quy định tại Điéu 43 Phiáp lệnh thủ tục giải quyết các 
vụ án dân sự năm 1989, Tòa án không tiến hàiih hòa 
giãi đối V('íi nhửng việc hủy hôn nhân trá i pháp luật; 
đòi bồi thường thiệt hại đến tài sân của Nhà nước: 
những việc phát sinh từ giao dịch dân sự trái pháp 
luật; nhửng việc xác định công dân mất tích, khiếu nại 
c ơ  q u a n  h ộ  t ị c h ,  k h i ê u  n ạ i  v ê  d a n h  s á c h  r ủ  t r i .  Điều 90
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L u ộ t  h ỏ n  Iih<án vi\ g i a  d i n h  n á m  2()()(> c ù n g  q u v  ( l Ị i i h  

|)hai hòa giai dối V(Ỉ1 vụ tlniạn tinh ly hôn. \'Ỏ1 

rác quy địiih I ià \ . không hòa giai thuặii tiiih ly hỏn sè 
là VI p h ạ m  n g h i ê m  t rọ i ig  t h u  tục  tô t ụ n g .

Tuy nhiên, sau khi rũ Bộ lu<ật tô tụng dãn sự. 
VIỘC fó hòa giai hay khôiiịí hoa ịíiiii việc tlìuộn tình 
ly h ô n  d a n g  là  m ộ t  v ã n  de  lỏn. ca vc Ị)hũdnịí  ciiéii 
nghiíMi cưu cùng như |)huc:iiig tiiọii thực tiồii. Quan 
dỉèm thứ nhát cho răng, ilù ỈMiãti t h ứ  n ă m  c u a  Hộ 
luật tô tụng dân sự không quy clỊnh thu tục hòa ^iíii 
trong thủ tục giái quyêt việc (lãn sự. nhung Tòa án 
vẫn fó thô tièn hành  hòa giai (lỏi VỚI việc tluỉậii tình 
ly hỏn VỚI các lý do sau đây:

Thừ nhất, Điéu 10 Bộ luật tỏ tụiig (lãn sự quy dịnh 
Tòa án có trách nhiệm tiên honh hòa giái và tạo điều 
kiện thuận lợi đê các dúdng íiự thoa thuận vđi nhiui về 
việc giai quyết vụ việc dân sự thoo quv định cùa Bộ 
luật này. Bộ lu<ật tỏ tụng dân sự khôn^í hạn chè lá chi 
hòa giái dôi với vụ án dân sự ma còn quy định trách 
nhiệm hòa giãi đôi VỚI việc đán sự. Mật khác, Điéu 
311 Hộ luật tò tụng  dân sự quy dịnh Tòa án áp dụng 
những quy định cùa Chương Iiày, dồng thòi áp dụng 
nhùng quy đ ị n h  khííc củn l ìộ luật nay không trái VỚI
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quv định của Chương này để giải quyết những việc 
dân sự. Do vậy, dù Chương quy định thủ tục giải 
quvết việc dân sự không quy định thủ tục hòa giải 
nhưng Tòa án có thể vận dụng quy định về hòa giải 
trong thủ  tục giải quyết vụ án dân sự để hòa giải việc 
thuận tình ly hỏn.

Thứ hai, hiện tại Điều 90 Luật hôn nhân và gia 
đình năm 2000 đang quy định thủ  tục hòa giải đôl với 
việc thuận  tình ly hôn. Nếu không hòa giải là trái quy 
định của Luật hôn nhân và gia đình.

Quan điểm thứ hai, ngược lại cho rằng, Tòa án 
k h ô n g  đ ư Ợ c  h ò a  g i ả i  đ ô i  v ó i  v i ệ c  t h u ậ n  t ì n h  l y  h ô n  

x u ấ t  p h á t  t ừ  n h ữ n g  l ý  d o  s a u :

Thứ nhất, mặc dù Điều 10 có quy định trách nhiệm 
hòa giải khi giải quyết vụ việc dân sự nhưng phải theo 
quy định của Bộ luật này. Như vậy, vụ việc nào đưỢc 
hòa giải hay không được hòa giải phải theo quy định 
của Bộ luật tố  tụng dân sự. Điều 311 cũng quy định 
phạm vi áp dụng những quy định về thủ  tục giải quyết 
việc dân sự với quy định chỉ áp dụng những quy định 
khác của Bộ luật không trái với quy định của Chương 
XX quy định chung về thủ  tục giải quyết việc dân sự. 
Mà Chương XX hoàn toàn không quy định gì vê trách
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nhiệm hòa giai việc (lân sự. Do vậy, nếu áp dụng thủ 
tục hòa giái vào thủ tục giai quyôt việc thuận tình ly 
hòn là trái với quy định cúa Chưdng này.

Thứ hai, vê việc Luật hỏn nhAĩi và gia đình có quy 
định thủ tục hòa giái đỏì với việc thuận  tình ly hôn, 
nhưng Luật hôn nhân và gia dinh có hiệu lực từ ngày 
01/01/2001. còn Bộ luật tô tụng dân sự có hiệu lực từ 
ngày 01/01/2005. áp dụng Luật ban hành văn bản quy 
phạm pháp luật, luật nào dược ban hành sau sẽ có 
hiệu lực áp dụng cao hơn. íỉộ liuật tô' tụng dân sự 
khòng quy định về thủ tục hòa giãi đối với việc dán sự 
nói chung, trong đó có việc thuận tình ly hôn nên phái 
áp dụng Bộ luật tố tụng dân sự để không hòa giải việc 
thuận tình Iv hôn.

Đến dây lại quay vể vấn đê dầu tiên là có phải 
thực sự Bộ luật tô”tụng dân sự không quy định thủ tục 
hòa giãi dối với việc giải quyêt các việc dán sự hay 
không? Câu trả lòi cuỏi cùng chắc chấn phải được Tòa 
án nhân dân tôi cao làm sáng to trong văn bàn hưóng 
d ẫ n  t h i  h à n h  Bộ l u ậ t  tô ' t ụ n g  d á n  sự. p h ầ n  v ề  t h ủ  t ụ c  

giãi quyết việc dân sự.

VâVi để thứ hai nãy sinh trong thủ tục giải quyết 
việc thuận tình ly hôn theo quy (lịnh của Bộ luật tô”
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tụng dân sự. đó là, nếu có một đương sự vì nhiều lý do 
đã không muôn ly hôn. thì thủ tục giái quyết sẽ như 
thế  nào. Trưóc khi có Bộ luật tô tụng dán sự. đây là vân 
đề tương đối đơn giãn vì Tòa án không phải chuyến sô, 
khòng phải tạm đình chỉ hay đình chỉ. Nhưng theo quy 
định của Bộ luật tô tụng dân sự thì vấn để này sẻ được 
giải quyết phức tạp hơn rất nhiều. Mặc dù Tòa án chưa 
có văn bản hướng dẫn chính thức, nhưng trong thực tế, 
tại các Hội nghị tập huàVi vé luật tò tụng dãn sự do 
Tòa án nhân dân tôi cao tô chức, Tòa án nhân dân tối 
cao đã đưa ra hướng dẫn giải quyết vấn đê này như 
sau: Trước hết, từ việc một đương sự không muốn ly 
hôn nữa, ngưòi này phải có đđn xin rút lại yêu cầu 
thuận tình ly hôn. Trên cơ sở đó, Tòa án sẽ ra quyết 
định đinh chỉ việc thuận tình Iv hôn, hướng dẫn đưđng 
sự còn lại làm đơn khởi kiện vụ án xin ly hôn do một 
bên yêu cầu để Tòa án vào số’ thụ lý vụ án dân sự. Thủ 
tục giải quyết việc dân sự sẽ bị đình chỉ để chuyển sang 
thủ tục giải quyết vụ án dân sự.

Chúng tôi thấy có hai vấn đề cần trao đổi từ hướng 
dẫn nàv:

Một là, việc ra quvết định đình chỉ giải quyết việc 
dán sự. Áp dụng điểm c khoản 1 Điều 192 Bộ luật tô
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tụng dân sự, Tòa án ra quyết clịnh đình chỉ nếu ngưòi 
khỏi Kiện rút đơn khỏi kiện, trường h Ợ p  này chỉ
dúng nêu cá hai người có ddn yôu cầu thuận  tình ly 
hôn cùng rút đơn yêu cầu. Nôu chi có một ngưòi rút 
lại yêu cầu thì Tòa án không có dủ căn cứ đê đình chỉ 
tOcàn bộ việc giái quyêt  việc d â n  sự.

Hai là, Tòa án vẫn ra quyết dịnh đình chỉ giái 
quyết việc thuận tình ly hòn, yêu cầu đư<)ng sự còn lại 
có đơn khởi kiện dể Tòa án thụ lý vụ án 1> hòn. nêu 
đương sự đó không chịu làm lại đơn vói lý do đã có đơn 
gửi Tòa án. đã đóng tiền tạm ứng án phí, vậy khòng 
có lý do gì để người đó phái làm lại đơn và phải nộp 
lại một khoản tiền tạm ứng án phí. Mà đương sự đó 
không làm đơn khởi kiện thì Tòa án không có căn cử 
đế giải quyết yêu cầu của ngưòi này, dù họ đã có yêu 
cầu và Tòa án chưa giái quyết, vì vụ thuận  tình ly hôn 
đã bị đình chỉ. Vậy trách nhiệm của Tòa án trong việc 
giái quyết vụ việc cụ thể này là như thê nào?

Tóm lại, ngoài n h ữ n g  đ i ể m  mới trong thủ tục giải 
quyết vụ việc về hôn nhân và gia đình theo quy định 
của Bộ luật tô tụng dân sự, còn một số vấn đè đang có 
tranh  luận, cần có những nghiên cứu và hướng dẫn 
thấu đáo hơn trong những ván híin chính thức của
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Tòa án nhân dân tối cao.

Trướr hết nhửỉifĩ người đang làm còng tác thực 
tiền, đậc biệt là các tham phán phái nghiên cứu th<ật 
kỹ những điểm mỏi náy thì mới áp dụnp tốt những 
qiiv định của Bộ luật tố tụng dân sự vào thực tiền ịíiãi 
quyết vụ việc dân sự.

XIV. THỦ TỤC THUẬN TÌNH LY HÒN

Thucận tình ly hôn là việc hai vỢ chồng cùng có yêu 
cầu chấm dứt quan hệ hỏĩi nhân, trong đó thỏa thuận 
được cã vể tài sán và quan hệ vế con. Theo Điều 90 
Luật hỏn nhãn và gia đinh nãm 2000 thì trong trường 
h ợ p  vỢ  c h ồ n g  c ù n g  y ê u  c ầ u  l y  h ô n  m à  h ò a  g i ả i  t ạ i  Tòa 
án không thành, nêu xét thâV hai bên thật sự tự 
nguyện ly hỏn và dã thỏa thuận vê việc chia tài sán, 
việc trông nom. nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục con 
thì Tòa án công nhận sự thuận tình ly hôn và sự thỏa 
thuận vê tài sán và cơn trên cơ sỏ báo đảm quyền lợi 
c h í n h  d á n g  c ủ a  vỢ  v à  o o n ;  n ế u  k h ô n g  t h ỏ a  t h u ậ n  đ ư ợ c  

hoặc tuy có thỏa thuận  nhưng không báo đám quyển 
l ợ i  c h í n h  đ á n g  c ủ a  vỢ  v à  c o n  t h ì  T ò a  á n  < |uyế t  ( l ị n h .

Điểu 9 Nghị quyết sô 02/2000/NQ-HĐTP đã làm 
rò thêm điều kiên đê xác đinh viêc thuân  tình Iv hôn;
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- H a t hcn tha t sư  tư  /iiỊuxện  / v  hòn;

■ H a i hòn (ỉn thua ih i íà n  lĩược VỚI n h a u  L'ế 

rhin hiiòr khiitìỊi chin tá( sòn, trông
nom . n iin i dư ữ n i’ . rh ã t ìì soc, g iá o  d ụ c  con:

■ S ự  thoa thuán cua hni hèn vế tai sán vá 
cun tro n ịí tư iì ị i tri/ ’(friíỊ hỢp cụ thè n ờ \  là  hâu  

dám (ỊUXCIÌ lơi climh dang cua vự va votì.

Theo Pháp lệnh thu lục "lai Cịuyêt vụ án dãn sự 
nàm 1989. đế xác định cIuỢc các diêu kiện vô thuận 
tình ly hỏn thì không nhất thict buộc Tòa án phái làm 
rỏ ngay khi thụ lỹ mà co thi’ sau khi thụ lý. qua thu 
th.ập xáo minh. Tòa án m()i xác định được chính xác có 
sự thỏa thuận tự nguyện vc ly hỏn. vé tài sán và con 
cái hay không, trôn co' s ơ  dó mà tiến hành thú tục 
thuận tình ly hôii theo quv clịnh cua pháp luật.

Quy (lịnh này xuất phát từ việc Pháp lệnh thủ tục 
giãi quyết các vụ ãn dán sự rlìi quy định một thú tục 
giai quyêt vụ án dâu sự, Tất ca các vụ việc dân sự 
thuộc thâm quyến ííiai qu\c't oua Tòa án thoo thú tục 
tố  tụng dân sự dềii d ư Ợ c  fíọi là vụ ãn dãn sự. Vụ án 
(lân sự có the có troĩìh chá]) như tranh chãp thừa kè. 
tranh chíVp hợp dồng, nhun^' lùiig có thê khôíiịí ró
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tranh  chấp như yêu cầu xác định ngưòi mất tích, yêu 
cầu xác định người đã chết... Yêu cầu công nhận 
thuận tình Iv hôn cũng được xác định là một vụ án 
dân sự, giông như một yêu cầu xin ly hôn của một 
bên, được Tòa án thụ lý theo thủ  tục giải quyết vụ án 
dân sự. Quá trình giải quyết có thể có sự chuyển dôi 
từ yêu cầu ly hôn của một bên thành thuận tình ly 
hòn hoặc ngược lại. có thể thụ  lý thuận tình ly hòn 
nhưng sau đó một bên lại khóng muôn ly hôn thì lại 
được xem như vụ án ly hôn do một bên yêu cầu.

Vì vậy, khi thụ  lý, Tòa án không cần thiết phải 
yêu cầu đương sự làm rõ là chỉ có một bên yêu cầu ly 
hôn hay cả hai bên đều thuận  tình ly hôn.

Kể từ ngày Bộ luật tô" tụng dân sự có hiệu lực pháp 
luật, nếu không làm rõ được những thỏa thuận về 
tình cảm. vê tài sản và về con giữa vợ chồng có yêu 
cầu, Tòa án không thê thụ  lý yêu cầu thuận tình ly 
hôn. Quy định này xuất phát từ việc Bộ luật tô tụng 
dân sự, ngoài quy định về thủ tục giải quyết vụ án 
dán sự, còn quy định thủ  tục giải quyết việc dân sự. 
một thủ tục mà trước đây Pháp lệnh thủ tục giải 
quyết các vụ ãn dân sự không quy định

Theo quy định của Bộ luật tô' tụng dân sự, thuận
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tình Iv hôn là việc dân sự, diíỢc thụ lý theo khoản 2 
Điếu 28 và giâi quyết theo thủ tục giải quyết việc dân 
sự. Để thụ lý yêu cầu thiiặn tình ly hôn, trước khi thụ 
lý, nhất thiết phái làm rỏ việc các bên có thỏa thuận 
vê yêu cầu còng nhận thuận tình ly hôn. thỏa thuận 
về nuôi con, thỏa  t h u ậ n  vê tài san. Trưòng hỢp nêu  
hai bẽn chỉ thỏa thuộii được về thuận tình ly hôn mà 
không thỏa thuận được vê nuôi ron, về chia tài sản 
hoạc thỏa thuận được vê' thuận tinh ly hôn, về nuôi 
con nhưng không thóa thuận dudc về tài sản thì 
không phíìi là thuận tình ly hôii. Trong trường hỢp 
này, nếu có yôu cầu ly liỏn, Tòa án sẽ thụ lý theo 
khoản ỉ  Điều 27 Bộ l u ậ t  dân sự và g i ả i  quyết theo thủ 
tục giải quyết vụ án dân sự.

Nói một cách ngắn gọn. theo quy định của Bộ luật 
tỏ tụng dân sự. trưổc khi thụ lý vụ án, Toà án nhất 
thiết phải xác dịnh rõ yêu cáu chàm dứt quan hệ hôn 
nhân là yêu cẩu ly hôn do một bẽn yêu cầu hay thuận 
tình ly hôn đế thụ lý theo thú tục giái quyết vụ án dân 
sự hay thụ lý theo thủ tục gi.ái quyêt việc dân sự.

Sau khi thụ lý yêu cau t h u ậ n  tình ly hôn (theo 
khoán 2 Điều 28 Bò luạt tô tụiìịĩ (làn sự), trong quá 
trinh giái quyết, các bén có sự tha\ lỉổi sự thỏa thuận
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một phần hoặc toàn bộ và có tranh chấp, ví dụ, các bèn 
có thê có sự thay đôi về thỏa thuận nuôi con hoặc thay 
đòi thỏa thuận vé tài sán thì phái giái quyết thê nào?

Trước khi có Bộ luật tô* tụng dân sự. đây là vấn đê 
râ't bình thường. Nếu lúc đầu vỢ chồng thuận  tình ly 
hôn hoặc ngược lại lúc đầu chi’ có một bên yêu cầu ly 
hòn. sau cả hai bên đểu đồng ý ly hòn. dồng thòi thỏa 
thuận được vé tài sản và con cái thì Tòa án vẫn tióp 
tục giái quyết theo thủ  tục tỏ tụng chung vì như đă 
nói. tại thòi điểm đó. chì có một thủ tục giãi quyết vụ 
án dân sự.

Nhưng theo Bộ luật tò tụng dân sự. ngoài thủ tục 
giải quyết vụ án dân sự. còn quy định thủ tục giái 
quyết việc dân sự nên sự thay đối thỏa thuận  hoặc 
tranh châp trong việc thuận  tình ly hòn sẽ râ”t phức 
tạp. bởi nó sẻ chuyển một việc dân sự sang dấu hiệu 
của một vụ án dân sự. Thê nên. Hội đồng Thẩm phán 
Tòa án nhân dân tối cao đâ hướng dẫn giải quyết 
trường hỢp này tại điểm 7.2 Điếu 7 mục I Nghị quyết 
sô 01/2005/HĐTP như sau: "Nếu một hoặc cac bên 
thay đổi sự thoả thuận (một phần hoặc toán bộ} 
nhưng không thoả thuận đưỢc vé vàn đé đả được thoả 
thuận trước đó và có tranh chấp, thi được coi như

Binh 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 điểm mới
trong tô tụng dãn sự

dương sự rú t dơn yêu cáu. Toa an cán cứ vào Điểu 311 
i n điếm c khoán I Diéiỉ 192 Bô ỉuảt tỏ tụng dàn sư ra 
quyẽt định đinh chi g iá i quxèt việc dán sự. Trong 
trường hợp ná\' Tòa on cdn ịĩ in i thích cho đương sự 
biẽt nếu ho vẫn có véu cầu Toa an g iả i quyết, th i phái 
khởi kiện vụ án theo thú (uc chung".

Troiig truòng hỢp này. việc thuận tình ly hòn d ư ợ c  

thụ Iv theo khoán 2 Dieu 28 Bộ luật tò tụng dân sự 
dược két thúc bÀng quyêt tlịiih dinh chi giai quyết việc 
dân sự. Sau đó đương sự có thè khdi kiện vụ án ly hỏn 
theo khoán ỉ  Điều 27 Hộ l u ậ t  tô tụng dân sự và Tòa án 
sẽ thụ Iv thú tục giãi quyêt vụ án dân sự. Diêm mỏi 
trong thú tục giai quyêt việc thuận tình ly hòn đã buộc 
các tòa án. ngay từ khi thụ Iv. ciã phai yèu cầu điíring 
sụ làm rỗ việc xin ly hôn rủa họ lã do một bôn ycu cần 
hay cá hai bèn đểu thuận tinh xin ly hỏn. r i ì i  khi làm 
rỏ và dáy dủ cá ba sự thoa thuận cua hai bên vợ chổiiíí. 
Tòa án mới đủ điểu kiện thụ lý việr thuận tinh ly hôn 
theo khoán 2 Điéu 28 Bộ luật tô tụiig clân sự.

Về thủ tục tô tụiiịỉ giai quyẽt thuận tình ly hôn 
cùng có nhiều dicm mỏi so VỎI thu tục trúớc khi có B ộ  

luậl lô lụng dãn sự

Diều 25 Luật hôn Iiliân vá ịíia (linh năni 1959 quv
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Bỉnh luận khoa học một sò vấn để
của pháp luật tố tụng dân sự và thực tiễn áp dụng

định; "Khi hai bên vỢ chồng xin thuận tinh ly hòn, thì 
sau kh i điều tra, nếu xét thấy đúng là hai bên tự  
nguyện xin ly hòn, Tòa án nhàn dán sẽ công nhộn việc 
thuận tinh ly hôn".

Thông tư sô 3-NCPL ngày 03/3/1966 của Tòa án 
nhân dán tòi cao về trình tự giải quyết việc ly hòn thì 
cán cứ để đôi vợ chồng được thuận  tình ly hôn là sự tự 
nguyện thật sự ly hôn của cả đôi bên, vì họ không còn 
có thế sông chung vói nhau được nửa và họ đã thỏa 
thuận vói nhau hỢp pháp về các vấn đề con cái và tài 
sản. Đơn xin thuận tình ly hôn phải do cả hai vợ 
chồng cùng ký...

Thông tư sô 25-TATC ngày 30/11/1974 của Tòa án 
nhán dân tôi cao hướng dẫn việc hòa giải trong tô 
tụng dân sự có nêu rõ:

Tòa án nhán dân không hòa giải dổi với 
việc xin thuận tinh ly hôn. Tuy nhiên, cần 
chú v' phán hiệt những  (rường hcỉp sau dáv:

a) Nếu điều tra thấy đôi hèn vỢ chống dã 
thực sự tự nguyện, thi Tòa án nhân dán công 
nhận việc thuận tình ly hôn mà không tiến 
hành hòa giải đoàn tụ. Trong quá trinh điều
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tra, Thám phán c<t thc nhắc nhờ hai bên ượ 
chổng nên S7/V nịỉhì  n *  nẬĩhĩa vụ vỢchổng, về 

ĩìỊỉhìo vụ cùa họ (ỉôì nfỉ con cái de đỏi bên 
suy ng/ìỉ thém va Vii ỉhè tự  nguyệìì trớ lại 
đoàtĩ tụ. Nếu sau khi dư<fc nghe Tba án nhán 
dán ỊỊiải thich ma ítỏỉ bcĩì vần kièn quyết xin 
/v hótu tỏ rò sự tư thực í?z/ cùa họ thi
Toa Qìì nhàn dán phai cõng nhận việc thuận  
tinh ly hón.

hl Nếu (ỉìếu tra tỉìáv một hèn kiên qu\ết  
muôn l \  hỏn, còn hèn kia thì khùng thực sự 
tự  nguyện, nhưtìịỉ (tã vi tự  ái, nôtìẼ nổi, hoặc 
đ ă  b ị  é p  b u ộ c  ÌÌÌCI ỉ h u ặ n  t i n h  l y  h ò n ,  t h i  T ò a  

án nhồn dãn cỏ thè:

- H o ặ c  COÌ là  m ột v iẽc  x in  th u ậ n  t in h  / v  

hón chưa tự nguxện va sẽ ra quvết định bác 
cUỉìì xin thuận t in h  /v lỉỏn;

• Hoộc co i d(fn do  ch ì ỉà của một hên x in  / v  

hỏn vờ tiến hành hoa ^ tá i  theo Diều 26 của 
L u ậ t  hôn n h án  có g ỉũ  d in h .

v) Nếu đỏi bên i'Ợ chòng  chỉ thỏa thuận uớị 
n h a u  vê / v  han nhưn^ kh ò n g  thỏa  th u ận  

h íỉặ c  thôơ th u ận  kh u ììỊ ĩ ítúrìỊỊ p h o p  ìu ậ t.
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vhĩiih sách về con cai, tàĩ sán chung, thì Toa 
nn n h án  d án  vản có thè hòQ ỊỊ iá ỉ d õ i hên vè 

cac m ặ t con COỈ cà  tá i sán , vỏn  cư  ra n  rá c  

(ỈỊẽu 15, 2.9. 31, 32  i-*à 33  CÙQ ỈA iậ t  hỏn n h àn  

Lũ ỊỊỈŨ (ỉình. Nêu hòa gidi thành, Thà/n phán 
ra quvếi dinh công nhận thuận tính /v hôn 
Cí* cá ha mật: quan hệ vơ chống. Ctm CQì, fũì 
sàn fhe<) n h ư  Thông tư  sỏ 3 ’N C PL ngáy 03 
thơỉìẬỉ 3 nâm 1966 đá hường dan Nêu hoa 
gtoỊ khòng thành thi việc kiện sẻ phoi đưa ro 
phièn tòa xét xứ: Tòa án nhân dán sè ra hãn 
an cõng nhận sự  thuận tinh  /v hôn, (tònịĩ thời 
quxèt đ ịn h  về các m ặ t con cá ỉ, iQ i san. Tom  

/ ạ / ,  T o a  án  n h án  d á n  cần  g ÌQ ỉ quvc t r ỉ ỉ  k ỉện  

xin thuận tinh ly hón vể cá 3 mát tquan hệ 
L'ơ chong, con cãi L à taỉ sàn ỉ cung mò( luc. 
Việcxet xứ như vậy sê toàn diện, quvén lợi va 
nghia vụ cùa dói bén vỢ chống vé CQC mật a m  
CQI và tà ĩ sản  được xác đ in h  L'Q báo  ưệ k ịp  

thờỉ I'à chu đáo hơn. Tuv nhĩên, trong nhừriịi 
trưìing hỢp đặc biệt ^như ctẽc dỉẻu tra vẽ 
rìịỊuôn gốc tát sán, vè nuồi g ĩữ  von doĩ hoỉ 
nhù*u thời gỉatì...}, nêu co yêu cấu cùa (ỉỏị 
hên mà Tòa án nhán dán xét là chinh dang

Bỉnh luận khoa học một số vấn đế
của pháp luật tố tụng dàn sự và thực tiền áp dụng
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cân  p h á i ị ị i a i  trư d c q u a n  họ vỢ chònịỊ,

t h i  Thỏm p h a n  í-o t fu'  ra  ( ỊU\ é t  (ỈỊt ìh c ò n ịĩ  

n h â n  th iự in  t inh  /v /um. va tnch rn c  L'Ô!1 (ỉc 

L\’ ta i san  lìo ã c  con ccn <ỉr XI/ / v  sau.  ;V ( 'Í /  xé/

t h â y  càn thiét. q in ó t  ( ỉ in h  cỏnỊ ’ n h ậ n  th uôn

t in h  ly  hỏn c ũ iì ị i can  (/( ' ro  ca c  h icn  p l ia p  

khăn cấp tạ nì thiì! nhâm  hao i r  (ỊU\ĩ'ti hu 
cua con cni hoác Ììơo ÍV tái san chung ".

Có thỏ thấy diêm nối bạt tioiiỊí thù tục ịíiíii quyêt 
việc thiuận tình ly hôn tron^f thời ký Lu<ật hôn nhân và 
gia đìiih nnm 1959 có hiệu lựr Ị ) h á p  luật là việc Tòa
án không hòa guii khi giai quyêt yêu cấu thuận tình
ly hòn. Tuy nhiên, các vãn ban này dếu chí rõ Tòa án 
cần thận trọng trong VIỘC xác (lịnh có thực sự vỢ ('hồng 
thuận  tình !y hòn hay l.à (lo tự ái. nông nối hoặc bị ép 
buộc nià thuận  tình ly hỏn. Trong thực lê dã có rất  
nhiếu trường hớp thuậii tiiih ly hõiì. nhúng quá trình 
giai quyêt vụ án đã cho thây không có việc cá hai bên 
thuận  tình mà do việc bị ép buộc ho<ặr tự ãi cá nhân 
Iicn một bên muôn quay lại duàii tụ.

Diéu 40 Luật hỏn nhân vá gia đình nám quy 
định "'Trong trường hơp cá hai vơ chổng xin /v hỏn, 
nêu hòa g iả i khòng thành va nếu xét đúng lá hai bén

Chương III. Bình luận và phân tích một sô điẻm mói
trong tò tụng dãn sự
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thật sự tự  nguyện ly hôn, th i Tòa án nhàn dán công 
nhận cho thuận tình /v hôn".

Như vậy. bắt đầu từ thòi điêm Luật hôn nhân và 
gia đình năm 1986 có hiệu lực là ngày 03/01/1987, 
trong thủ tục giãi quyết thuận tình ly hôn. Tòa án bắt 
buộc phải tiến hành hòa giải. Mục đích của hòa giái là 
để giúp vợ chồng đoàn tụ. nếu không đoàn tụ  được thì 
cũng để Tòa án xác định có sự thuận  tình ly hõn một 
cách thực sự hay không làm cơ sở đê công nhận thuận  
tình ly hôn.

Nhưng phái đến khi Pháp lệnh thủ tục giài quyết 
các vụ án dân sự nãm 1989 được ban hành, thủ  tục 
giải quyết việc thuận  tình ly hôn lần đầu tiên được 
hướng dẫn tương đôi chi tiết. Nghị quyết sô 03/HĐTP. 
tại mục II “Ve hòa g iả i"  quy định thủ tục giải quyết 
việc thuận tình ly hôn như sau:

Theo quy định tại Diều 40 Luật hôn nhân 
vá gia dính thì hòa giải cũng là một thú tục 
bất buộc khi cả hai ượ chồng có đ(ỉn xin 
thuận tinh ly hôn; do đỏ, nếu Tòa án đã hòa 
giải dế hai bên đương sự trở về đoàn tụ với 
nhau, nhưng họ vẫn kiên quyết xin ly hôn.
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Chương III. Binh luận và phản tích một sô điểm mới
trong tò tụng dân sự

thi Tòa an lập hicn han hoa ịỊiài đoán tụ 
khàng thanh: sau (tu IdỊì f>ien hán I'ẻ sự thóa 
thuận của c o r  dưiíng sơ' ró thuận tinh /v hùn, 
phàn chia táĩ san rà luiủi ron... Việc /'O qu\'èì 
dịnh vùng nhọn sự Ihoa thuận l úa các điứPìg 
sự hoác qu \è ì  l ỉ in h  (ỉư(í vu an ra xet xử  trong  

các triỉdng hơp nav cũnị’ (ỉược thực hiện theo 
hướng dần trẽn.

Theo quy định này. thú tụt' hoa giái việc thuận 
tình ly hòn như sau:

Thứ nhất, trường hỢp hòa giai (.loàn tụ thành.

Xêu hòa giái đoàn tụ thành. Tòa án phái thực 
hiện các công việc sau:

- Lộp bién bãn hòa giai đoan tụ thành;

- Ra quyết định công nhận hòa ịíiai đoàn tụ thành.

Việc ra quyết định công nhặn hòa giái đoàn tụ 
thành dược thực hiện theo thu tục ra quyết định công 
Iihận sự thỏa thuận của dươiiịí sụ clược’ quy định tại 
Điéu 44 Pháp lệnh thủ tục giai qu\ô’t các vụ án dán 
sự. Cụ thể là trong thòi hạn mươi lảm ngày, kế từ 
ngày lập biên ban hòa giãi doaii tụ thành, nếu các
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dương sự không thay đổi ý kiên, Viện kiếm sát khòng 
phán đối. Thám phán ra quyết định công nhận hòa 
giãi đoàn tụ thành. Quyết định công nhận sự thoa 
thuận cúa đương sự có hiệu lực pháp luật ngay. Các 
đũdng sự khónịĩ có quyên kháng cáo. Viện kièm sát 
không có quyền kháng nghị theo thủ  tục phúc thâm.

Thực tế. trong các trường hựp này. cáo thâm phán 
thường khuyên dương sự rút đơn xin thuận tình ly 
hôn và T!iắm phán ra quyết định đình chi giãi quyết 
vụ án. Quyẻt dịnh đình chi giái quyết vụ án có thế bị 
kháng cáo. kháng nghị theo thủ  tục phúc thấm theo 
quy định tại khoán 1 Điều 58 Pháp lệnh thủ tục giãi 
quyết các vụ án dân sự.

Thứ hai, trưòng hợp hòa giái đoàn tụ khòn^ thành.

Sẽ có hai bicn bán được lập trong trường hợp này;

- Biên bàn hòa giái đoàn tụ không thành:

- Biên bán thoa thuận của đương sự vê thuận tình 
ly hôn.

Trên cơ sò hai biên bàn này. trong thòi hạn mười 
lăm ngày, kể từ ngàv lập biên ban. nếu các đương sự 
không thay đôi ý kiên.Viện kiém sát không phàn đối, 
Thẩm phán ra quyết định công nhận thuận tình ly

Binh luận khoa học một sò vân dế
của pháp luật tỏ tụng dàn sự vả thực tiễn áp dụng
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hôn. Quyết định công nhận thuận tình ly hôn có hiệu 
lực pháp luật ngay, các cíúơng sự không có quyển 
kháng cáo theo thủ tục phúc tham.

Trong thòi hạn mười Ỉăỉìi ngày, kê từ ngày lập 
biên bản. nếu các đương sự có ý kiến thay đối, Viện 
kiểm sát nhân dân có sự phán dối. Thẩm phán phải 
ra quyết định đưa vụ án ra xét xứ. Tuy nhiên, những 
trưòng hỢp phải mở phiên tòa khi giải quyết yêu cầu 
thuận  tình ly hôn ít xảy ra so VỚI phần lớn các trường 
h Ợ p  l à  k h ô n g  p h á i  m ớ  p h i ê n  t ò a .  Nếu h a i  vỢ c h ồ n g  đ ã  

cương quyết xin ly hôn thì cũng cần có những quy 
định tôn trọng quyết định riêng tư của họ. Thê nên 
việc không phái mở phiên tòa không chi đơn thuần là 
việc rút ngắn thòi hạn tố tụng mà vé' bán chất là rất 
phù hợp vói yêu cầu thuận tình ly hôn. phù hỢp với 
nguyện vọng, yêu cầu. và quyên dịnh đoạt của đương 
sự trong tố  tụng.

Dù kết thúc bằng v i ệ c  r a  quyết định công nhận 
thuận  tình ly hôn hay phái mỏ phiên tòa, việc giài 
quvét thuận tình ly hôn vê cơ bán, chỉ có Tòa án và 
các đương sự Đây cũng là loại án không bắt buộc sự 
tham gia của Viện kiểm sat nhan (làn.

Theo Bộ luật tô tụng dán sự, thù tục g iả i quyết yêu
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Bình luận khoa học một sô vân để
của pháp luật tố  tụng dân sự và thực tiền áp dụng

cầu thuận  tỉnh ly hôn có những điếm  mới cản lưu ý:

■ Vì thuận  tình ly hôn là một việc dân sự. dược thụ 
lý theo khoản 2 Điều 28 Bộ luật tô' tụng dân sự nên 
trước khi thụ lý yêu cầu, Tòa án đã phải làm rõ đường 
sự có thỏa thuận được về quan hệ hôn nhân, về con, 
về tài sản chung của vỢ chồng hay không. Chi’ khi làm 
rõ giữa vỢ chồng đả có sự thỏa thuận  về ba mối quan 
hệ thì Tòa án mới thụ lý yêu cầu còng nhận thuận 
tình ly hôn. Trường hợp nếu không đạt đưỢc sự thỏa 
thuận vê ba mõì quan hệ. Tòa án sẽ thụ  lý vụ án ly 
hôn theo khoản 1 Điều 27 Bộ luật tô' tụng dán sự.

- Quá trình giải quyết vụ án, nếu đương sự thay 
đổi sự thỏa thuận  bàng một thỏa thuận mới thì Tòa 
án vẫn giải quyết việc thuận  tình ly hôn theo thủ tục 
giải quyết việc dân sự. Nhưng nếu một bên hoặc các 
bên thay đổi sự thỏa thuận (một phần hoặc toàn bộ), 
nhưng không thỏa thuận  được về vấn đề đã được thỏa 
thuận trước đó và có sự tranh  chấp, thì coi như đương 
sự rú t đđn yêu cầu (vê việc thuận  tình ly hôn). Tòa án 
phải ra quyết định đình chỉ giải quyết việc dân sự, 
hướng dẫn đương sự khởi kiện yêu cầu xin ly hôn 
thành vụ án dân sự (Nghị quyết sô 01/2005/NQ- 
HĐTP). Đây thực sự là một khó khăn, không những
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Chương III. Bính luận vả phân tich một số điểm mới
trong tô tụng dân sự

gây phiền phức cho các ciưdiìg sự mà còn gây phiên 
phức cho chính Tòa án. Thay vi chi một hồ sơ giài 
quyết yêu cầu ly hôn của vợ chổng, phải cần tới hai 
thủ  tục thì mới giải quyết dượo vụ việc. Mặt khác, 
thực hiện thủ tục thứ hai (yôu cầu đương sự khởi kiện 
vụ án dân sự) củng không phái dồ dàng. Nhiều trường 
hỢp đương sự không chấp nhận cách giái thích và 
hướng dẫn của Tòa án với lý clo: họ đã có yêu cầu ly 
hôn và đã đóng tạm ứng án phí, họ không rút đơn thì 
Tòa án không thể có căn cứ ra quyết định đình chỉ giái 
quyết vụ án để bắt họ khởi kiện vụ án khác và phải 
đóng tiền tạm ứng án phí mới.

Có lẽ nhà làm luật đă không hình dung được sự 
phức tạp của việc quy định thủ tục giải quyết việc dân 
sự nói chung, trong đó có thủ tục giái quyết yêu cầu 
thuận  tình ly hôn, dẫn đến việc Tòa án nhân dân tôi 
cao buộc phải có những hưóng dẩn khiên cưởng, khó 
thực hiện.

Vấn để hòa g iả i trong thủ tục già ỉ quyết việc thuận 
tinh  ly hôn

Ngay sau khi ban hành, niội trong những quy 
định của Bộ luật tố  tụng dân sự (lã ngay lập tức thu 
hú t sự quan tám của nhừng Mgưòi nghiên cứu cũng
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như những người làm công tác thực tiễn, đó là việc 
theo quy định của Bộ luật tô tụng dân sự thì có hòa 
giải việc thuận tình ly hôn hay không?

Câu hỏi được đặt ra trong bôi cảnh Phần thứ năm 
của Bộ luật tô" tụng dân sự về "Thủ tục g iả i quyết việc 
dân si/ \  t r o n g  c h ư ơ n g  q u y  đ ị n h  c h u n g  v ồ  t h ủ  t ụ c  g i á i  

quyết việc dán sự không có quy định về thủ tục hòa 
giải việc dân sự. Toàn bộ các chương quy định về thủ 
tục giải quyết các việc dán sự như yêu cầu tuyên bô 
một người mất năng lực hành vi dán sự, một ngưòi 
hạn chê năng lực hành VI dán sự, yêu cầu tuyên bô 
ngưòi vắng mặt, yêu cầu tuyên bô ngưòi mất tích, yêu 
cầu tuyên bô một người đả chết, yêu cầu liên quan đến 
hoạt động Trọng tài thương mại Việt Nam. yêu cầu 
công nhận và cho thi hành tại Việt Nam bân án, 
quyết định dân sự của Tòa án nước ngoài, yêu cầu 
công nhận và cho thi hành tại Việt Nam quyết định 
của Trọng tài nước ngoài cũng không quy định th ủ  tục 
hòa giải các loại việc dân sự nàv. Thực ra, trưóc khi có 
Bộ luật tô tụng dân sự thì Phá|> '(*nh thủ tục giải 
quyết các vụ án dân sự cũng đả quy định việc không 
hòa giải đốì với những loại vụ việc này và điều này 
theo chúng tôi là hoàn toàn phù hỢp. Đây là những

Binh 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 và phàn tich một sô điểm mới
trong tó tụng dàn sự

loại việc không có t i aiih chíiị) nỏii không thể có hòa 
íỊÌái. điều dinh hay thươníí lượng ịíiái quyết, mà Tòa 
án chỉ có thê cân c ữ vào phap luạt dê xác định có hay 
k h ô n g  c ó  s ự  k i ệ n  đ ó .  N g a y  i ló ’i VỚI v iệ c  v ề  h ò n  n h ã n  v à  

gia đinh, v i dụ. yêu oầu hủy hỏii nhân trái pháp luật, 
thì Tòa án cũng không clượr hoii giái khi giải quyết vì 
nếu hòa giai sẽ là trái vói mục (ìírh hủy hôn nhân.

Có lẻ với tư duy Iihư vậy IIÒII nhà làm luật đã có ý 
tưỏng không quy dịnh thù tục hòa giải đốỉ với tâ t  cả 
các việc dân sự. Đây cũng là quan điêm chì đạo của 
Tòa án nhân dân tói cao trong các hội nghị tập huấn 
Bộ luật tỏ" tụng dân sự cho các Tòa án nhân dán địa 
phương. Một Thẩm phán cún Tòa án nhân dân tôi cao 
khi viết bài trong Tạp chí tập san Tòa án nhân dân 
cũng khẳng định quan điêm của Tòa án nhán dân tối 
cao là Bộ luật tô" tụng dân sự khõng quv định thủ tục 
h ò a  g i ả i  đ ò i  với t ấ t  Cíi c á c  v i ệ c  d â n  s ự .  Đ i ể m  c ầ n  n h ấ n  

mạnh là quan điểm của Tòa án nhân dân tôi cao cho 
đến thòi điêm này vẫn ohiía (lurtc thể hiện thành  văn 
bán. Nghĩa là vè mặt khoa học thì đây cũng chỉ là một 
cách hiểu Bộ luật.

Sẻ không có vấn đề gì. Iiốu trong các việc dãn sự 
không có yêu cảu thuận tinh ly hỏn. Như đã phân
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tích, trước khi có Bộ luật tô tụng dân sự, các yêu cầu 
thuận tình ly hòn được Tòa án tiến hành hòa giải 
trong thủ tục giải quyết. Mục đích của hòa giải trong 
vụ án ly hôn nói chung củng như trong việc thuận 
tình ly hỏn nói riêng là giúp vợ chồng đoàn tụ. Thê 
nên, Luật hôn nhân và gia đình năm 1986, Luật hòn 
nhân và gia đình năm 2000 đểu quy định thủ tục hòa 
giải khi giải quyết thuận  tình ly hôn. Pháp lệnh thủ 
tục giải quyết các vụ án dân sự cũng chỉ cấm không 
hòa giải đối với việc hủy hôn nhân trái pháp luật. 
Theo dõi các quy định của pháp luật về vấn đê này, có 
thể thây quy định hòa giải đối với việc thuận  tình ly 
hôn là kết quả, là sự đúc kết cả sự cần thiết về mặt lý 
luận cũng như về tính thực tiễn của vân đề.

Vói việc xác định yêu cầu thuận tình ly hôn là một 
loại việc dân sự, không phải là vụ án dân sự, cùng vói 
c.ác quan điểm trên, thì kể từ khi có Bộ luật tổ’ tụng 
dân sự, Tòa án không được tiến hành  thủ  tục hòa giải 
đôi với yêu cầu thuận  tình ly hôn. Rõ ràng đây là một 
quy định đầy tính bất ngờ và có thể khẳng định đáy 
chính là một trong những điểm mỏi của Bộ luật tố 
tụng dàn sự được những người làm công tác thực tiền 
quan tám nhiều nhất. Vì sao nhà làm luật lại cho

Bính luận khoa học một số vấn đé
của pháp luật tố  tụng dàn sự và thực tiễn áp dụng
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Chương III. Bình luận và phân tich một số điểm mớí
trong tô tụng dãn sự

rằng không được hòa giải yêu cầu tliuận tình ly hôn, 
trong khi đó, chính sự cẩn thiết phải hòa giải những 
việc thuận tình ly hôn đã dược kiểm nghiệm trong 
thực tế, đã được ghi nhận trong Luật hôn nhân và gia 
đình năm 1986, được tiếp tục khắng định ti'ong Luật 
hôn nhân và gia đình năm 2000.

Bộ luật tô" tụng dân sự có thực sự quy định không 
hòa giải đôi với yêu cầu thu.ận tình ly hôn hay không 
và khi bỏ quy định này, vấn đề này đã được đưa ra 
bàn thảo thấu  đáo chưa? Theo chúng tôi, mặc dù, 
Phần thứ năm Bộ luật tô tụng dân sự, phần những 
quy định chung của thủ tục giải quyết việc dân sự 
không quy định thủ tục hòa giải và tấ t  cả những việc 
dân sự được quy định trong Bộ luật tô" tụng dân sự 
không có loại việc nào tiến hành hòa giải, nhưng hợp 
lý nhất là Tòa án vẫn có thề tiến hành hòa giải đối với 
yêu cầu thuận  tình ly hôn như trong thủ  tục tố  tụng 
dân sự trước khi có Bộ luật tô tụng dân sự. Có ba căn 
cứ pháp lý cho quan điểm ncày:

- Bộ luật tô" tụng dân sự không có một điêu luật cụ 
thể nào quy định Tòa án không được hòa giải đôì với 
các việc dân sự, trong do co yòu cầu thuận  tình ly hôn.

• Điều 10 Bộ luật tô tụng dân sự quy định: Tòa án
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Binh luận khoa học một sô vấn đề
của pháp luật tố  tụng dàn sự và thực tiễn áp dụng

có trách nhiệm tiên hành hòa giài và tạo điều kiện 
thuận lợi đè các dương sự thỏa thuận với nhau về việc 
giái quvết vụ việc dân sự theo quy định của Bộ luật 
này. Với Điều 10, thì Tòa án phải hòa giãi không chi là 
các vụ án dán sự mà còn là cá các việc dân sự. Việc hòa 
giái những vụ án dãn sự nào và những việc dân sự nào 
cụ thể sẽ theo quy định của Bộ luật tô tụng dân sự.

- Do Bộ luật tô tụng dán sự chỉ quy định thủ  tục 
hòa giải vụ án dân sự, từ Điều 181 đến Điều 188 mà 
không có phần nào quy định vê thủ lục hòa giải việc 
dán sự nên đôi với trưòng hỢp việc dán sự cần hòa 
giải, Tòa án có thề áp dụng tương tự thủ tục hòa giải 
vụ án dán sự. Điều 311 Bộ luật tò” tụng dân sự đã quy 
định rất rõ: Tòa án áp dụng những quy định của 
Chương này. đồng thòi áp dụng những quy định khác 
của Bộ luật này không trái với những quy định của 
Chương này đê giái quyết những việc dân sự quy định 
tại các khoản 1, 2, 3 ,4  và 6 Điếu 26, các khoản 1, 2, 3, 
4, 5 và 7 Điều 28, khoản 1 và khoản 4 Điểu 30, khoản 
3 Điều 32 của Bộ luật này.

Với các căn cứ pháp lý này, Tòa án hoàn toàn có 
quyển tiến hành hòa giải yêu cầu thuận tình ly hôn. 
Có lẽ dây cùng là loại việc dân sự mà Tòa án phái tiến
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Chương III. Binh luận vá phàn tich một số diểm mới
trong tô tụng dân sự

h à n h  h ò a  giíì i .

T h ú  t ụ c  m ỏ  Ị)huMi lìỌỊ) g i a i  C |uyè t  y ê u  c ẩ u  t h u ậ n  

t ì n h  ly  h ô n  c ũ n g  l à  m ộ t  d i ò m  inỏi ( i á n g  n ó i .  ' l ' h e o  t h ủ  

t ụ c  t ò  t ụ n g  t r ư ớ c  k h i  c ó  B ộ  l u ạ t  t ỏ  l ụ n g  d â n  s ự .  n ê u  

q u a  h ò a  g i ả i  đ o à n  t ụ  k h ô n g  t h ì u i h ,  đ ư ơ n g  s ự  v ẫ n  

c ư ơ n g  q u y ế t  ly  h ô n  t h i  T ò a  á n  lỘỊ) b i ê n  b ã n  h ò a  g i ả i  

đ o à n  t ụ  k h ô n g  t h à n h ,  rồ i  lạỊ5 b i õ n  b á n  t h ỏ a  t h u ậ n  c ủ a  

đ ư ơ n g  s ự  v ế  t h u ậ i i  t i n h  ly  h ô n .  r ồ i  s a u  d ó  r a  q u y ế t  

đ ị n h  c ó n g  n h ộ n  s ự  t h ỏ a  t h u ậ n  c u a  đ ư ơ n g  s ự .  N h ư n g  

t h e o  B ộ  l u ậ t  t ò  t ụ n g  d â n  s ụ .  v i ( y  g i ả i  q u y ế t  y è u  c ầ u  

thuận  tình ly hôn chac chắn pliai mỏ phiên họp giải 
quyôt. Khoản 1 Điều 313 Bộ luật tò tụng dân sự quy 
định: Tòa án phải mở phién hop còng khai đê g iả i 
quyết việc dán sự. Thuận tình ly hòn là một việc dân 
s ự  v à  B ộ  l u ậ t  t ô  t ụ n g  d â n  s ụ  k h ô n g  q u y  đ ị n h  n g o ạ i  lệ .

N h ư  v ậ y ,  v i ệ c  t h u ậ n  t ì n h  ly  h ô n  n h ấ t  t h i ế t  đ ư ợ c  

g i á i  q u y ế t  b ằ n g  m ộ t  p h i ê n  h ọ p  g i á i  q u y ế t  v i ệ c  d â n  s ự .  

Và nếu trước kia đưỢc kết thúc bầiiịĩ quyết định công 
nhận sự thỏa thuận của đưưn" sự (vê thuận tình ly 
hôn) và quyết định này có hiệu lực |)háp luât ngay, thì 
theo Bộ luật tô tụnịĩ dãn sự. kêt thúc việc thuận tình 
ly hôn là một “quỴct d in h  g iá i quvct việc dá n  s ự '  thpo 
quy dịnh tại Diéu 315
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Sự tham gia bắt buộc của Viện kiểm sát nhản dán 
đỏĩ với việc g iả i quyết yêu cầu thuận tinh  ly hòn cũng 
là một quy định mới.

Theo khoản 2 Điều 21 Bộ luật tô" tụng dân sự, Viện 
k i ể m  s á t  n h â n  d â n  t h a m  g i a  p h i ê n  t ò a  đ ô i  v ó i  t ấ t  c á  

các việc dân sự thuộc thấm quyên giải quyết của Tòa 
án. Khoản 2 Điểu 313 Bộ luật tô tụng dân sự cũng quy 
định, đại diện Viện kiểm sát cùng câp phải tham dự 
phiên họp giải quyết việc dân sự; trường hỢp Kiểm sát 
viên vắng mặt thì phải hoãn phiên họp. Với quy dịnh 
này, Viện kiểm sát bát buộc phải tham gia phiên họp 
giải quyết yêu cầu công nhận thuận tình ly hôn.

Đặt trong bôi cảnh chung của Bộ luật tô tụng dân 
sự là giảm dần sự tham gia tô tụng dân sự của Viện 
kiểm sát thì việc quy định Viện kiếm sát bát buộc 
tham gia phiên họp giải quyết yêu cầu công nhận 
thuận tình ly hôn gảy nhiều thắc mắc. Trước khi có 
Bộ luật tố  tụng dân sự. Viện kiểm sát có quyền tham 
gia tô tụng đối với các vụ án dân sự, thậm chí Viện 
kiểm sát có thể khởi tố  một sô' vụ án dân sự, nhưng 
ngay tại thời điểm đó cùng đã không quy định Viện 
kiểm sát phải tham gia tò tụng đối VÓI vụ thuận  tình 
ly hôn. Nhưng theo quy định của Bộ luật tố  tụng dán
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trong tô tụng dàn sự

sự, Viện kiếm sát không còìì chức Iiãng khởi tố  vụ án 
dãn sự, Viện kiêm sát không thnm gia phiên tòa xét 
xii vụ án dân sự, trừ  vụ án (io Tòa án thu thập chứng 
cứ mà có khiếu nại cùa đưông sự. nghĩa là so với trước 
kia, thì hiện tại Viện kiếm sát tham gia tố tụng dân 
sự trong phạm VI hẹp hơn nhiều, v^ậy, với xu hướng 
tôn trọng quvên định đoạt với những tự do cá nhân, 
việc bắt buộc Viện kiêm sát nhâii dân phâi tham gia 
phiên họp giải quyét yêu cầu thuận tình ly hòn đế 
"'phát biêu ý  kiến của Viện kiêm sat vé việc g iả i quyết 
việc dàn sự' (điếm g khoản 1 Điéu 314 Bộ luật tô' tụng 
dán sự), phải chăng là không thực sự cần thiết?

Nhưng cho dù với lý do nào, khi đã có quy định 
trong luật thì quy định đó phai được áp dụng. Nhất 
thiết quá trình giải quyết yêu cẩu thuận  tình ly hôn. 
Tòa án phải bát buộc thông báo cho Viện kiểm sát 
nhân dân cùng cấp biết để Việii kiêm sá t nhân dán cử 
đại diện tham gia tố tụng.

Tà't cả nhửng i!icm mới trong thủ tục giãi quyết 
yêu cầu thucận tình ly hòn thoo quy định của Bộ luật 
tò” tụng dân sự cho thâV một thủ tục giài quyết thuận 
tình ly hỏn quá phưc tạp va nhiòu roi rắm đến mức rất 
khó thực hiện. Kết quỉi là cá(’ th:iím phán khi gặp loại
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việc này. thường ngay từ đầu đà hướng dẫn đương sự 
tò"t hơn hết là c huyển từ thuận tình ly hôn (việc dán 
sự) thành yêu cầu ly hôn của một bên (vụ ón dân sự). 
Theo khảo sát mang tính cá nhân của tác già được 
biết, chỉ riêng tại địa bàn Hà Nội. kể từ  khi Bộ luật tô’ 
tụng dân sự có hiệu lực pháp luật, các Tòa án đã khòng 
thụ lý một việc thuận tình ly hôn nào. Tất cà những 
loại việc này đều được chuyên sang vụ án ly hôn?

Điều đáng nói là trưóc khi có Bộ luậ t tô tụng dân 
sự, thủ tục thuận tình ly hôn đưỢc giái quyết hết sức 
đơn giản, gọn gàng, nhanh chóng và đặc biệt không vi 
phạm đến những quyết định riêng tư mang tính cá 
nhân của vỢ chồng. Với hiện trạng này. chắc chán, 
thủ tục giải quyết việc về hôn nhán và gia đình nói 
chung, thủ  tục thuận tình ly hôn nói riêng là vấn đẻ 
mà nhà làm luật cần tính toán kỷ khi Bộ luật tô' tụng 
dán sư đươc sửa đổi.
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C hư ơng ỊV

BÌNH LUẬN C Á C  TÌNH HUỐNG THỰC TẾ 
• é

I. KHÒNG CÔNG NHẬN QUAN HỆ HỎN NHÀN 
LÀ VỤ ÁN DÂN S ự  HAY LÀ VIỆC DÂN sự?

Anh Nguvẻn Trung K  va chị Đỗ Thị H  
chung sóng với nhau từ năm 1993. trên cơ sở 
tự  nguyện, có sự đỏng y  cua hai bén gia đinh, 
làng xóm. Ngày anh K  và chị H  về chung  
sông VỚI nhau cũng được gia đình, bạn bẻ tổ  

chức đám cưới theo phong tục tập quán của 
địa phương.

N ăm  1995 anh K, chị H  sinh con trai 
Nguvễn Trung T. Năm 1998, anh chị sinh 
con gái Ngiivễn Thanh L. Trong nám Ĩ998, 
hô mẹ anh K  cho vỢ chổng anh K  đất đ ế  anh  
chị làm nhà ở riêng. V(i chồng L’ay mượn ìiaí 
hên họ hàng lam dược mot nhà duc mái băng 
khoảng 50 Cũng từ  thời điếm này. anh K
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sinh tật uỏtìịỊ nỉựu vá cờ bạc, bò bì’ công việc 
gia đình. Chị H và gia đinh dã nhiều ì ấn 
khu\ẽn nhủ nhưng anh K vổn chứng náo tật 
ấ\. Máu thuẫn giữa V(f chong ngàv càỉĩỊỊ 
trầm trọng. Tháng 12 năm 2003, chị H đã có 
đơn xin ly hôn ra Tòa án. Khi biết chị H có 
đơn /v hón, anh K  đâ tỏ ra ăn nán nên chị H  
đá rút lại dơn ly hôn I>à Tàa án đá đình chỉ 
giấi quyết ưụ án.

Đưực một thời gian, anh K lại tiếp tục đi 
chơi hạc. Có những lần anh K ngồi chiếu bạc 
tháu đêm tới hai, ba ngày liến mới vé nhớ. 
Mỗi lần như vậy, vợ chống lại cãi vã, có lấn 
anh K đánh chị H.

Biết rằng cuộc sống gia đinh khó có thế 
hàn gắn, tháng 11 năm 2005, chị H  lại có 
đơn xin ly hôn gửi Tòa án. Khi nhộn đơn 
kiện, Tòa án yêu cầu chị H xuất trình đăng 
ký kết hôn thì được chị H trinh bày: Mặc dù 
anh chị chung sông với nhau từ năm 1993 
nhưng anh chị lọi không đảng ký kết hỏn. 
Thực ra sau ngày cưới, anh chị cũng có lèn 
uỷ ban xã làm thủ tục đàng ký, nhưng cà

Binh luận khoa học một sô vấn dề
của pháp luật tồ tụng dân sự và thực tiễn áp dụng
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hai lồn Icn deu khõtìỊỉ ịĩặp được cán hộ tư 
phap hộ tịch. Sni/ (to cuộc sông cuôn di. ca 
anh K  vá chị H khùng n h ớ d ẽh  ciệc vựchònỊ^ 
chưa đăng kv kẽt hôn. Chị H quan niệm răiiỊ^ 
vỢ chồng ăn ớ i'ới nhau, gia đình chấp nhận, 
láng xóm ai cùng biết (hi đươììg nhiên là vạ 
chổng rối. Thực (ẽ khi anh chị đi đăng ký 
khai sinh cho hai con cũng không tháy cán 
bộ xã nhắc nhớ gi L'ề việc anh chị phái đi 
đăng kv kết hỏn. Chi // cũng cho biết lá nám 
2003, khi chị cỏ đơn XIn /v hỏn gửi Tòa án, 
nhưng khi đo Tòa on củng chưa yêu cồu chị 
trình đăng ky kết hỏn i'i sau khi Tòa án thụ 
lý đưỢc một thời gian ngắn, chị H dã tự 
nguyện rút đơn khởi kiện.

Sau khi có nhũng thông t i n  do chị H trình bày, có 
ý kiến cho rằng, yêu cầu của chị H không được thụ lý 
vì đã được Tòa án giái quyết bằng quyết định có hiệu 
lực pháp luật.

Có ý kiến lạ i cho rằng, đây là trường hỢp Tòa án 
phải thụ lý, nluíng vàii dề lìí cần ị)liái xác định đây là 
vụ án dân sự hay là việc dân sự dê giải quyết theo thủ
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tục giải quyết vụ án dân sự hay việc dân sự điíỢc quy 
định trong Bộ luật tỏ tụng dân sự.

Đối vởi ý  kiến cho rằng Tòa án không thụ lý  yêu 
cầu của chị H, căn cứ pháp lý đê những ngưòi dưa ra 
quan điểm này là điếm  c khoản 1 Điểu 168 Bộ luật tố 
tụng dân sự. theo đó Tòa án sè không giải quyêt đối 
với những vụ án đã được Tòa án giải quyết bàng bản 
án. quyết định có hiệu lực pháp luật của Tòa án. trừ 
những trường hợp mà pháp luật quy định khác như 
trưòng hỢp vụ án mà Tòa án bác dơn xin ly hôn. xin 
thay đổi nuôi con... Theo quy định này, Tòa án chỉ thụ 
lý lại đôì vối vụ án ly hôn đã bị Tòa án bác đơn xin ly 
hôn. còn trong vụ án nàv cũng là vụ án ly hôn nhưng 
không có bản án bác yêu cầu ly hôn của Tòa án mà chì 
có quyết định đình chỉ giải quyết vụ án của Tòa án. 
nên đáy là trường hợp mà Tòa án không thụ lý lại.

Tuy nhiên, tại Điều 193 Bộ luật tô' tụng dân sự 
quy định vê hậu quả của việc đình chỉ giải quvết vụ 
án dán sự như sau: Khi có quyết định đình chì giải 
quyết vụ án dân sự, đương sự không có quyền khởi 
kiện yêu cầu Tòa án giái quyết lại vụ án dân sự đó. 
nêu việc khởi kiện vụ án sau không có gì khác vói vụ 
án trước vê nguyên đơn, bị đơn và quan hệ pháp luật
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có  t r a n h  c h ấ p ,  t r ừ  t r ư ờ n g  h Ợ p  q u y  đ ị n h  t ạ i  c á c  đỉcm c, 
€ ca g khoán 1 Điểu 192 của Bộ luật này và các trường 
h Ợ p  p h á p  l u ậ t  có  q u y  r l ị n h  k h á c .  T r o n g  v ụ  á n  ly  h ô n  

cua chị H, Tòa án đã đinh chi với lý do nguyên đơn rút 
đơn khởi kiện, dược quy định tương ứng tại đíêrn c 
khoán ĩ  Điéu 192 nên đây là trương hỢp Tòa ãn thụ 
lý và giải quyết nếu có việc khởi kiện lại.

Ngoài ra, Nghị quyết sỏ* 02/2000/NQ-HĐTP củng 
hướng dẫn; "Đỏi với người có đơn yêu cầu xin ly hôn 
mà bị Toà án bác đơn xin ly hôn th i sau một năm, kê 
từ ngày bán án, quyết định cùa Toà án bác đơn xin ly 
hòn có hiệu lực pháp luật, người đó mới lại đưỢc yêu 
cầu Toá án g iả i quyết việc xin l\' hỏn" (điểm c Điếu 10 
Nghị quyết số 02/2000/NQ-HĐTP).

Nhu vậy, yêu cầu xin ly hỏn của chị H phái đưỢc 
Tòa án thụ lý và giải quyết lại như đôi với vụ án mỏi.

Vấn đê đặt ra là Tòa án phài thụ lý và giải quyết 
theo thủ tục giải quyết vụ án dân sự hay thụ lý và giải 
quyết theo thủ tục giải quyết việc dân sự đối với yêu 
cầu của chị H? Nói cách khác, yêu cầu của chị H là vụ 
án dân sự hay việc tlàii sự?

Xét theo quy định của Bộ luật tỏ' tụng dân sự, đây
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chính là vần đề cơ bãn nhất cần phải giãi quyết trong 
v ụ  v i ệ c  c ủ a  c h ị  H .

Trưóc ngày 01/01/2005. thòi điểm Bộ luật tô tụng 
d â n  s ự  c h ư a  c ó  h i ệ u  lự c  p h á p  l u ậ t ,  t ấ t  c á  n h ữ n g  v ụ  

việc vê dân sự nói chung, bao gồm cả những vụ việc vê 
hôn nhân và gia đình đểu được xác định là vụ án dán 
s ự  v à  đ ư ợ c  g i ả i  q u y ế t  t h e o  t h ủ  t ụ c  g i ả i  q u y ế t  v ụ  á n  

dân sự. Điều 10 Pháp ỉệnh thủ tục g iả i quyết các vụ 
án dán sự năm 1989 quy đ ịnh: Tòa án nhàn dán có 
thám quyển g iả i quvểt các tranh chấp dán sự sau đáy:

- Các tranh chấp vê quyền sỏ hữu;

• Các tranh chấp vẽ hỢp đồng dân sự:

• Các tranh chấp về bồi thưòng thiệt hại ngoài 
h Ợ p  đ ồ n g ;

- Các tranh chấp về hôn nhân và gia đình;

• Yêu cầu xác định công dán mất tích hoặc đã 
c h ế t ,  t r ừ  t r ư ò n g  h Ợ p  q u ả n  n h â n  m ấ t  t í c h  ở  c h i ế n  

t r ư ờ n g  t h u ộ c  t h ẩ m  q u y ể n  g i ả i  q u y ế t  c ủ a  c ơ  q u a n  n h à  

n ư ó c  k h á c ;

• Khiếu nại cđ quan hộ tịch vê việc không dăng ký 
hoặc khô n g  sửa đổi nh ữ n g  g iấy  tò  về hộ  tịch ;
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- Khiếu nại về danh sách cư Iri;♦

- Khiếu nại cơ quan báo chi không đãng bài cải 
chính những bài báo có nội dung không đúng sự thật, 
xúc phạm danh dự, nhân phàm của người khác;

- Những việc khác do pháp luật quv định.

Những tranh chấp về hôn nhân và gia đình gồm 
yêu cầu ly hôn, xác dịnh cha, mẹ. con; yêu cầu hủy 
việc nuôi con nuôi, thay đôi người nuôi con và mức cáp 
dưỡng nuôi con... Trong loại án ly hôn có thế gồm yêu 
cầu ly hôn do một bên yêu cầu, thuận tình ly hôn và 
húy hôn nhân trái pháp luật. Vê mặt thủ tục. khi thụ 
lý, Tòa án chỉ cần xác định những giâV tờ chung của 
vụ án ly hôn, như đảng ký kết hôn (nếu có), đãng ký 
khai sinh của con (nếu có), các giâV tò về tài sán 
chung của vỢ chồng (nếu có). Quá trình giâi quyết, 
căn cử vào tài liệu trong vụ án mà xác định quan hệ 
hôn nhân hợp pháp có một bôn yôu cầu ly hôn, quan 
hệ hôn nhân hợp pháp có hai bên vd chồng cùng thuận 
tình yêu cầu Iv hôn. quan hệ hôn nhân trái pháp luật 
và giải quyết theo quy định của Luật hôn nhân và gia 
đình. Như vậy, ly hôn; thuận tình Iv hôn; hay hủy hòn 
n h â n  t r á i  p h á p  l u ậ t  đ ề u  đ ư Ợ c  x á c  đ ị n h  l à  m ộ t  v ụ  á n  ly  

hôn. hoặc gọi chung là vụ án dân sự.
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Đến thòi điểm năm 2003, vụ án ly hôn, ngoài ba 
loại việc trên, xuất hiện thêm một loại việc mỏi, đó là 
việc không công nhận quan hệ hôn nhân.

Điểu 3 Nghị quyết số 35/2000/QH 10 ngày 09/6/2000 
về việc thi hành Luật hôn nhân  và gia đình (sau đây 
gọi tắt là Nghị quvết sô 3Õ/2000/QH10) quy định 
như sau:

‘Wom và nữ chung sông với nhau như vỢ 
chồng từ ngày 03/01/1987 đến ngày
01 /01 /2001, mà cỏ đủ điều kiện kết hỏn theo 
quy định của Luật này thi có nghĩa vụ đăng 
ký kết hôn trong thời hạn hai nảm, kẻ từ 
ngày Luật này có hiệu lực cho đến ngày 
01/01/2003; trong thời hạn này mà họ 
không đăng ký kết hôn, nhưng có yêu cấu ly 
hôn th i Tòa án áp dụng các quy định về ly 
hôn của Luật hôn nhân và gia đình năm 
2000 đê giải quyết.

Từ sau ngày 01/01/2003 mà họ không 
đăng ký kết hôn thì pháp luật không còng 
nhận họ là vỢ chồng".

Với quy định này, bắt đầu từ ngày 01/01/2003, vụ án

Binh luận khoa học một sô vân dề
•  •  •

của pháp luật tô tụng dãn sự và thực tiễn áp dụng
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ly hòn, ngoài yôu cẩu ly hôn, thuận tình ly hôn, hủy 
hỏn nhân trái pháp luật còn thỏm một loại việc không 
còng nhận quan hệ hòn nhán. Đáy là loại việc mối nên 
tại thời điêm có quy định này, một sỏ vấn đê vê thủ 
tục giái quyết đà dạt ra cho loại án nàv. v i dụ, Tòa án 
có hòa giái đối vói loại việc này không?

Nếu căn cứ Điều 43 Pháp lệnh thủ tục giải quyết 
các vụ án dãn sự. trong quá trình giãi quyết vụ án dân 
sự. Tòa án không hòa giải nhùng vụ án sau:

- Những vụ án lipn quan dốn tài sản của nhà nước;

- Nhùng vụ án phát sinh từ giao dịch dân sự trái 
pháp luật;

■ Yèu cầu hủy hỏn nhân trái pháp luật:

- Yêu cầu được quv định tại khoản 4, khoản 5, 
khoản 6 Điêu 10 Pháp lệnh thủ tục giải quyết các vụ 
án dân sự.

Về bàn chất, không công nhận quan hệ hôn nhân 
là việc xác dịnh trường hỢp Iiam nữ chung sốhg với 
nhau nhưng không cỏ đãng ký kêt hôn mà pháp luật 
đ ã  k h ô n g  c ô n g  l ì h ậ n  l à  vỢ c h ồ n g  t h ì  k h ô n g  t h ể  đ ặ t  r a  

việc hòa giải đối với lo.ại án này. Mục’ đích của hòa giải 
đôì với vụ án ly hòn là clê giúp các bên quay lại đoàn
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tụ. nếu áp dụng thủ tục hòa giải vào trường hợp 
không công nhận hôn nhân là trái với mục đích xét 
xử. Nếu áp dụng tương tự khoản 3 Điều 43 Pháp lệnh 
thủ tục giải quyết các vụ án dân sự thì sẽ không áp 
dụng thủ tục hòa giải khi giải quyết việc không công 
nhận quan hệ hôn nhân. Tuv nhiên, cho đến thòi 
điểm này. chưa có văn bản nào, kể cả văn bản hướng 
dẫn của Tòa án nhản dân tối cao đề cập đến vấn đê có 
hòa giải hay không hòa giải đốỉ vói trường hỢp không 
công nhận quan hệ hôn nhân.

Ngoài một vài bất cập về vân đề hòa giải như đã 
trình bày. về căn bản, thủ tục giải quyết việc không 
công nhận quan hệ hôn nhân được tiến hành theo thủ 
tục tô tụng chung của việc giải quyết vụ án dân sự.

Theo quy định của Bộ luật tô tụng dán sự, khi có 
yêu cầu chấm dứt quan hệ hôn nhân, ngay từ khi khởi 
kiện và thụ lý, cần phải xác định rõ là yêu cầu ly hôn, 
yêu cầu thuận tình ly hôn, yêu cầu hủy hôn nhân trái 
pháp luật và một việc mới xuất hiện sau ngày 
01/01/2003 như đã phân tích ở trên là yêu cầu khòng 
công nhận quan hệ hôn nhân.

Theo quy định tại khoản 1 Điểu 27 Bộ luật tô tụng 
dân sự thì yêu cầu ly hôn (do một bên yêu cầu) là vụ
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án dân sự. Theo quy định tại khoản 1, 2 Điều 28 Bộ 
luật tô" tụng dân sự thì "yêu cầu hủy việc kết hôn trá i 
pháp luật", "'yêu cầu công nhận thuận tinh  ly  hôn" là 
việc dân sự.

Trong các liệt kê trong Điều 27, Điều 28 Bộ luật tô" 
tụng dân bự vẫn tiếp tục không để cập đến yêu cầu 
không công nhận quan hệ hôn nhân. Đây thực sự là 
điều đáng tiếc vì vấn đề không công nhận quan hệ 
hôn nhân đã đặt ra từ  ngày 01/01/2003 rấ t  cần thiết 
được cập nhật trong Bộ luật tô tụng dân sự. Thê nên, 
không công nhận quan hệ hôn nhân được xác định là 
vụ án dân sự hay việc dân sự vẫn tiếp tục là vấn đề 
gây tranh luận.

Những ngưòi theo quan điểm không công nhận 
quan hệ hôn nhân là vụ án dân sự cho rằng, theo Nghị 
quyết số 35/2000/QH10 thì đôi với trường hớp nam nữ 
chung sõhg vói nhau như vỢ chồng nhưng không có 
đăng ký kết hôn thì khi có yêu cầu ly hôn, Tòa án sẽ 
tuyên không công nhận là vợ chồng. Vê thủ  tục, Tòa án 
sẻ thụ lý vụ án ly hòn, quá trình giải quyết nếu xác 
đ ị n h  n a m  n ữ  c h u n g  s ố n g  m à  k h ô n g  có  đ ả n g  k ý  k ế t  h ô n  

thì Tòa án tuyèn bò khòng còng nhận là vợ chồng,

Nhưng Nghị quyết số 35/2000/QH10 được ban
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hành từ năm 2000. thòi điểm mà thủ tục giãi quyết 
yèu cầu ly hôn. thuận  tình ly hôn, hủy hôn nhân trái 
pháp luật đều là thủ tục giải quyết vụ án dán sự, 
không có thủ tục giải quyết việc dân sự. Hđn nũa, 
Nghị quyết sô‘35/2000/QHl0 cũng không có đoạn nào 
chi rõ: không còng nhận hòn nhán là vụ án ly hòn.

Hiện nay, thoo quy định của Bộ luật tỏ tụng dãn sự 
thì nhát thiết phài xác định rõ yêu cáu cua đương sự là 
vụ án hay vnệc dân sự ngay từ khi làm thủ tục thụ lý. 
Như vậy thì không thể có chuyện cứ thụ lý yêu cầu của 
đương sự theo thủ tục ly hôn (khoản 1 Điều 27) sau đó 
quá trình xem xét. nếu hai bên nam nữ không có đăng 
ký kết hỏn thì sẽ tuyên không cóng nhận là vợ chồng. 
Cần phái xem trường hợp nam nử không có đăng ký kết 
hôn mà chung sống với nhau như vỢ chồng là một loại 
quan hệ trong quan hệ hôn nhân, như quan hệ hòn 
nhân hợp pháp hoặc quan hệ hôn nhản trái pháp luật. 
Theo cách thức này, nếu hôn nhân trái pháp luật được 
xác định là việc dán sự theo khoản 1 Điều 28 Bộ luật tô 
tụng dân sự thì về bản chất, không công nhận quan hệ 
h ò n  n h â n  c ủ n g  l à  m ộ t  t r ư ờ n g  h Ợ p  q u a n  h ệ  h ô n  n h ả n  

không tuân thủ đúng quy định của pháp luật, nghĩa là 
cùng là một dạng quan hệ hôn nhân trái pháp luật, nèn

Binh tuận khoa học một số vấn dế
của pháp luật tô' tụng dàn sự và thực tiễn áp dụng
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cần được xác định là một loại việr clán sự.

Mặt khác, nếu coi không phai là quan hệ hỏn 
nhân là vụ án ly hôn thi Tòa án Ịỉhải hòa giái. Điếu 
này khòng phù hợp vỏi mụr (.lích của việc không công 
nhận quan hệ hỏn nhân. Dối với việc này. Tòa án chắc 
chăn không thê tiên hành hòa giai vì nếu hòa giai đế 
giúp vợ chồng (ìoán tụ thi cũng có nghĩa là đõ công 
nhận quan hệ vợ cliồng.

Nhu vậy. theo Bộ luật tô tụng dân sự, không cóng 
nhận quan hệ hôn nhãn phai được xác định là việc 
dân sự.

Nhưng sẽ có một ván dê tiếp tục đặt ra: nếu 
khỏng công nhận quan hệ hỏn nhân là việc dân sự thì 
Tòa án cấp nào có thám quyến giái quyết loại việc 
í l â n  s ự  n à y ?

Vân đề này xuất phát tù quy định vè thẩm quyền 
giái quyết của Tòa án nhãn dãn tấp  tỉnh.

Theo quy định tại Điẻu 34 Bộ luật tò tụng dán sự 
về thẩm quyển cùa Tòa án nhân ciàii râ”p tỉnh như sau:

■■/ Ton an nhân (ỉãn tinh, thánh phũ trực 
thuộc truniỊ ươtìịỊ fsaii (ỉây gọỉ tát lá Tòa án
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nhàn dân cấp tỉnh) có thẩm quyền giải quyết 
theo thủ tục sơ thăm những việc sau đáy:

a)...

b) Yêu cầu về dán sự, hôn nhân và gia  
đinh, kinh doanh, thương mại, lao động quy 
định tại các điều 26, 28, 30, 32 của Bộ luật 
ná\, trừ những yêu cầu thuộc thẩm quyền giấí 
quyết của Tòa án nhăn dân cấp huyện quy 
định tại khoản 2 Điều 33 cùa Bộ luật này.

Khoản 2 Điều 33 Bộ luật tố  tụng dân sự quy định, 
thẩm quyển giải quyết của Tòa án nhân dân cấp 
huyện, tại điểm b quy định Tòa án nhán dán cáp 
huvện có thẩm quyền giải quyết: “Yêu cầu về hôn 
nhàn và g ia đình quy đ ịnh tạ i các khoản 1, 2, 3, 4 và
5 Điều 28 của Bộ luậ t này".

Theo quy định này, Tòa án nhán  dân cấp tỉnh cc 
thẩm quyền giải quyết yêu cầu về hôn nhãn và gia 
đình đước quy định tại khoản 6 Điều 28 gồm : "Yêu 
cầu công nhận và cho th i hành tạ i Việt Nam bản án, 
quyết định về hôn nhàn và gia đ inh  của Tòa án nước 
ngoài hoặc không công nhận bản án, quyết định vé
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hòn nhàn và g ia đinh của Tòa án nước ngoài mà 
không có yêu cầu th i hành tạ i Việt Nam " và khoản 7: 
“Các yêu cầu khác về hôn nhàn t à  gia đinh mà pháp 
luật có quy định".

Do những liệt kê tại khoản 1 đến khoản 5 Điều 28, 
không có loại yêu cầu không công nhận quan hệ hôn 
nhán, nên không công nhận quan hệ hôn nhân chì có 
thê được thụ lý theo khoản 7 Điéu 28: “Những loại 
việc khác theo quy định của pháp luật". Phán tích 
dưới góc độ lý luận và góc độ thực tiễn thì việc xác 
định như vậy là phù hỢp. Bất kỳ một văn bản pháp 
luật nào cũng không thể điều chỉnh hết được mọi vấn 
đê trong cùng một lĩnh vực, thế  nên nhà làm luật luôn 
có nhửng điều luật dự phòng đế có thể giải quyết 
những vân đề mới phát sinh.

Nhưng điều bâ't cập là ở chỗ, nếu thụ lý theo khoản 
7 Điéu 28 thì thẩm quyến giải quyết loại việc này 
thuộc thẩm quyền giải quyết của Tòa án nhân dân cấp 
tinh. Trong khi đó. không công nhạn quan hệ hôn 
nhản không phải là loại việc có những dấu hiệu bắt 
buộc phải thuộc thẩm quyển của Tòa án nhán dân cấp 
tinh. Rõ ràng nhà làm luật đã không bao quát được 
nhửng vấn đề chuyên sáu và rất logic trong một lĩnh
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vực. Điem bất hợp lý này một lần nữa cho thấy sự cần 
thiết phải có các chuyên gia trong lĩnh vực lập pháp.

Trở lại vụ việc của chị H. Nếu xác định dây là việc 
dân sự như đà phân tích vồ lý luận, thì Tòa án sẽ phải 
thụ lý yêu cầu của chị theo khoản 7 Điều 28 Bộ luật 
tò tụng dán sự. Và nếu đã thụ lý theo khoản 7 Điểu 
28 thì Tòa án có thẩm quyền giải quyết lại là Tòa án 
nhân dân câ”p tỉnh.

Kết quá là các tòa án đang I'ât lúng túng khi gặp 
loại việc trên, cá vê việc xác định đây là vụ án dân sự 
hay việc dân sự. cả việc xác định về thẩm quyền giải 
quyết của Tòa án nhân dân cấp huyện hay Tòa án 
nhân d<ân cấp tỉnh.

Hy vọng rồng, nhà làm luật sẽ giải quyết triệt đé vân 
dể này khi Bộ luật tô' tụng dân sự được sửa đôi. Nhưng 
chừng nào chưa có sự sửa đổi Bộ luật tô tụng dân sự, cơ 
quan có thẩm quyền phải có vàn bản hướng dẫn chi tiết 
vể thủ tục không công nhận quan hệ hôn nhân.

II. AI CÓ THỂ LÀM NGƯỜI ĐẠI DIỆN CHO 
CHỊ M?

Mười nám trước, chị M kết hôn. Nám 1997,

Binh luận khoa học một số vấn dể
của pháp luật tô tụng dân sự vả thực tiễn áp dụng
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finu khi íiinh con thứ  hni, chị M bị bệnh tàm 
thán. Theo mẹ chi \f ,  lừ (to. người chổng 
không quan tám, chăm sác vỢ nèn bà phài 
đưa chị LÓ hai cháu t'c nuôi dưỡng. Hiện 
ngư(fi chổtiịỉ ngoại tinh, có con riêng, không 
cõ trách nhiẹm vơi Lự. Vi vậy, hà đừng d<fn 
thay mội chị M xin tòo ịỊÌãi quyết cho chị M 
ly hỏn vài chốnịỉ.

i\'fỉày 221912005. Tòa án nhăn dàn 
hu\ôn p xứ S(/ thám, bác vèu cầu của mẹ chị 
M. S au  đỏ. mẹ chị M  khang  cáo, yêu cầu cốp 
phúc  tham xử  cho chị M  dược ly hôn vài 
chổng va chia tai nan chung. Khi Tòa án 
nhàn dân tinh H giai (Ịuyêt vụ án thi đã 
phát sinh hai quan điếm trái ngược nhau.

Quan điếm thứ nhất cho rằng, mẹ chị M có tư  cách 
đ ạ i  d i ộ n  n g u y ê n  đ ơ n  v à  v ụ  n n  d ư ợ c  g i ã i  q u y ế t  t h e o  t h ủ  

tục chung. Quan điểm thứ hai cho rằng, trong vụ án ly 
h ô n ,  đ ư ơ n g  s ự  k h ô n g  đưỢc ủ y  q u y ề n  c h o  n g ư ờ i  k h á c  

thay mặt mình tham gia tố tụng. Vì thế, mẹ chị M 
không thê đại diện con gái xin ly hỏn được. Việc Tòa 
án nhân dân huyện p thụ lý Ếĩiái quyết là sai. Cấp 
phúc thẩm cắn phải húy án sơ thám và đình chỉ vụ án.
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Binh luận khoa học một số vấn đề
của pháp luậỉ tô tụng dãn sự và thực tiễn áp dụng

Vấn đế tronjĩ vụ án này không phài là Tòa án fíiài 
quyết thế nào. có cho chị M được ly hôn hay khỏng 
hoặc nêu ly hôn thì giái quyết thê nào về tài san và 
vấn để con cái. mà đó là việc trong vụ án ly hỏn thì có 
thế có người cỉại diện được hay không, nếu có thì mẹ 
chị M có thế đại diện cho chị M khỏi kiện xin ly hòn 
đước hay khòng? Thực tế, hiện tại các Tòa án dịa 
phưđng gặp nhiều loại án này và thường rất lúng túng 
trong việc xứ lý vể thủ tục tô tụng: mẹ của chị M có 
được đại diện cho chị M trong vụ án này hay không?

Đôi với ván đề thứ nhát, chúng tỏi có thẻ khaiiịí 
định: đối với vụ án ly hỏn của chị M, chác chẩn phãi 
có ngưòi đại diện thay mặt chị trong tô" tụng. Chị M là 
ngưòi bị bệnh tâm thần nên theo khoản 4 Điểu 57 Bộ 
luật tố tụng dân sự thì đó là đương sự "'không có năng 
lực hành vi tô 'tụng dán sự'. Việc bảo vệ quyển và lới 
ích hỢp pháp cho những người này tại Tòa án do ngưòi 
đại diện hỢp pháp của họ thực hiện. Đại diện trong 
loại vụ án này đưỢc gọi là đại diện theo pháp luật.

Cũng cần phải nói thêm rằng, pháp luật tô tụng 
chi hạn chế ngưòi đại diện ủy quyền khòng được tham 
gia đối với vụ án ly hòn. Có lẽ vì quy định này nên 
nhiều người hièu rằng, đỏi vói vụ án ly hôn thì khòng
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dược có người đíỊÌ diện.

Đê hiếu rỏ hơn quy định Iiày và cũng dê giái quyết 
tiếp vấn đề thử  hai là ai có thô là đại diện cho chị M, 
cần căn oứ những quy định của Bộ luật tố  tụng dán sự 
về người đại diện của đưđng sự.

Điều 73 Bộ luật tô tụng dán sự quy định về người 
đại diện như sau:

'7. NịỊười đại dièn trong tô ỉ ụ/ĩịỉ dán sự 
hao gốm người đại diện theo pháp luật uà 
người đại diện theo úv qu\ền.

2 Người dại diện theo pháp luật dưỢc quy 
định trong Bộ luật dôn sự là người đại diện 
theo pháp luật trong tô tụng dáiì sự, trừ 
trường hỢp bị hạn chè quyền dại diện theo 
quy định cùa pháp luật.

Cá nhàn, cơ quan, tô chửc khới kiện đẻ' 
bào vệ quvén vá lợi ích hỢp pháp của người 
khác cũng là dại diện theo pháp  luật trong tỏ 
tụng dán sự cùa người dược hào vệ.

3. NịỊi/ời đại diện theo wv quyên đưíỊc quy 
định trong Bộ luật dán sự là ngưiỉi đại diện 
theo ủy quyén trong tó tụng dán íĩự, đối v ă  việc

Chương IV
Binh luận các tình huống thực tê'
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Binh luận khoa học một sô ván dế
của pháp luật tô tụng dân sự vả thực tiễn áp dụng

ly hon. dưiiììg sự không dưực u\' quyền cho 
ngư(p. khác tha\ mặt minh tham ịỊia t() tụ-ìg".

Có hai loại người dại diện trong tò tụng: dại ciiện 
theo pháp luật (còn gọi là dại diện đương nhiên) và 
đại diện theo ủy quyền.

Đại diện theo pháp luật tham gia tố tụng khi có 
đương sự là người chưa thành niên hoặc là ngưòi mâ’t 
nâng lực hành vi dân sự theo quy định tại khoản 4, 5,
6 Điều 57 Bộ luật tò tụng dân sự.

Đại diện theo úy quvén là ngưòi được đương sự là 
ngưòi có đầy đú nâng lực hành vi tô tụng dân sự hoặc 
ngưòi đ ạ i d iện  theo  p h áp  lu ậ t  của đương sự liy  quyền  

thay mặt trong tô’ tụng.

Do chị M là ngưòi bị bệnh tâm thần, trong vụ án 
ly hôn của chị nhất thiết phải có ngưòi đại diện. Vậy 
ngưòi đại diện hợp pháp của chị M trong vụ án ly hôn 
của chị là ai?

Cân cử theó Điều 141 Bộ luật dân sự nám 2005, 
ngưòi đại diện theo pháp luật của chị M dược xác định 
là "'người giám hộ" cua chị M.

Điều 62 Bộ luật dân sự năm 2005 quy dịnh về
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Chương IV
Bỉnh luận các tính huống thực tè'

giám hộ dương nhiên cua nfĩu'ời mãt năng lực hành vi 
d<ãn sự như sau;

' 7 .  Trong trường hợp vỢ mát năng lực 
hành vi dán sự thi chống là người giám hộ; 
nếu chổng mất nãng lực hành vi dán sự thi 
vơ la ngiỉiiỉ giám hộ.

2. Trong trương hdp cha và mẹ dẻu mất 
năng lực hành vi dàn sự hoặc một người mất 
nàng lực hành 17 dán sự còn người kia không 
đủ điểu kiện lám người giám hộ thi người 
con cấ lá người giám hộ; nếu ngưìýi con cà 
không có đủ điều kiện làm người giám hộ thi 
người con liếp theo làm người giám hộ.

3 Trong (rư<tnị> hỢp người thánh niên 
mất năng lưc hánti VI dán sự chưa có vỢ, 
chong, con hoặc co ma vỢ, chổng, con đeu 
không co dù điềií kiện ỉám người giám hộ thi 
cha mẹ là ngướt giám hộ".

Người đại diộn theo pháp luật của chị M trước hết 
được xác định đương nhiên lá chồng chị M. Nhưng 
trong vụ án xm ly hôn của chị M. thì chính chồng chị 
M lại là bị đơn. vậy chồng chị M có trở thành đại diện
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của chị M dược hay không. Đây cũng đang là vấn đề 
gáy lúng túng, băn khoăn cho các tòa án cũng như cho 
giới luật gia. Đẽ xác định được người đại diện cho chi 
M phải qua rất nhiểu thủ tục. trong đó bao gồm cá thú 
tục khới kiộn một vụ án khác.

Vé nguyên tac. khi một người được pháp luật thừa 
nhận là ngúòi giám hộ, ngưòi đó sẽ đại diện nguòi 
được giám hộ trong các quan hệ dán sự. tô tụng. Theo 
Luật hôn nhân và gia đình. ”rợ  chồng đại diện cho 
nhau kh i một bên có đủ điều kiện lam người giám hô". 
Vì thế, nếu vỢ mâ’t nàng lực hành vi dân sự thì chồng 
làm giám hộ và ngược lại. Không có quy định nào cho 
phép cà chồng (vợ) và cha mẹ người mất nâng lực 
hành vi dân sự cùng có quyền giám hộ.

Trong vụ án này, chị M bị bệnh tâm thần mà 
chồng không chăm sóc. thiếu chung thủy .. thì anh ta 
đã không làm tròn vai trò giám hộ, xám phạm nghiêm 
trọng quyển lợi của chị. Thê nhưng người chồng có 
đương nhiên mất quyển giám hộ hay không thì chưa 
có điều luật nào thể hiện rõ.

Hiện chồng chị vẫn đang là ngưòi giám hộ. chưa bị 
cơ quan chức năng nào tưỏc quyền nên mẹ chị M 
không có quyền này. Muổii trỏ thành người giárn hộ

Bình luận khoa học một sô vân để
của pháp luật tô tụng dàn sự và thực tiễn áp dụng
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Chương iV
Binh luận các tình huống thực tè

cho con gãi. bà phái xuất trình rhứng t’ứ chứng minh 
t u  c á c h  c u a  n g ư ờ i  c h ồ n g  k h ô n ^ '  I n t .  v i  Ị ) h ạ m  n g h i ê m  

trọng Luiậl hòn Iihân và gia dinh, ( 'hắng han dã không 
c h u n g  t h u y .  t h ư ơ n g  y ê u ,  c h ă m  s ó c  vỢ. k h ô n ị ĩ  c ó  ý  t h ứ c  

xây dựng hạnh phúc gia đình hoặc khôníĩ có diều kiện 
cần thiẽt báo đam việc giám hộ.... dồng thời, bà phái có 
đơn dề nghị Tòa tuyên bò người chồng không đủ điểu 
kiện, khòng đủ tư cách giám hộ cho vỢ. Khi Tòa án 
châ'p nhận yêu cầu và quyết định của Tòa có hiệu lực 
thì bà sẽ trỏ thành người giám hộ theo pháp luật cho 
COII m ì n h  L ú c  đ ó .  b à  c ó  q u y ề n  đ ạ i  d i ệ n  c h o  c h ị  M  k h ở i  

kiện xin ly hỏn. yéu cầu chia tài san. cấp dưởnp và bão 
vệ các quyển lợi hợp pháp khác cho chị.

Tuy nhiên, chúng tôi cho rằng việc xác định ai là 
đại diện cho chị M không quá phức tạp và khó khăn 
đèn vậy. Bời vì điểu dấìu tiôn có thổ khắng địiih ngay 
là chồng chị M không thẻ là dại diện theo pháp luật 
cho chị M trong vụ án. Khoản ỉ  Điều 75 Bộ luật tố 
tụng dân sự đả quy định rò;

"Những ngưih sau dây khôtìịỊ dược làm 
ngưtỉì dại diện ihci) ịìhiiị) luật:

ai Nếu họ cũriị’ la (ỉư<fng sự trong cùng
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Bình luận khoa học một sô vấn đề
của pháp luật tố  tụng dân sự và thực tiễn áp dụng

một ưụ an V(ĨI người đưực đại diện ma quvén 
r ó  1(/I ích hỢp pháp của họ đói lập với quvén 
I'à lợi ích hỢp pháp cũa người được đại cỉiện;

Trong vụ án ly hôn của chị M, chị M là nguyên 
đơn, chồng chị M là bị đơn, có quyển và lợi ích đôi lập 
với chị M nên người chồng không đưỢc làm ngưòi đại 
diện theo pháp luật cho chị M. Trong trường hợp này. 
việc xác định ngưòi đại diện cho chị M do Tòa án chi 
định. Điểu 76 Bộ luật tố  tụng dân sự quy dịnh; "Trong 
kh i tiến hành tô tụng dẫn sự, nếu có đương sự là người 
bị hạn chê năng lực hành vi dán sự mà không có 
người đại diện hoặc người đạ i diện theo pháp luậ t của 
họ thuộc một trong các trường hỢp quy đ ịnh tạ i khoán 
1 Điều 75 của Bộ luậ t này th i Tòa án phả i chỉ định  
người đại diện đè tham g ia tô 'tụng tạ i Tòa án".

Cần hiếu ràng, việc Tòa án chỉ định người đại diện 
cho đương sự mâ't năng lực hành  vi đưỢc thực hiện 
không phải do ý muốn chủ quan của Tòa án mà Tòa 
án phải dựa trên quy định về người đại diện theo 
pháp luật. Trước khi có Bộ luật tố  tụng dân sự. khoản 
3 Điều 21 Pháp lệnh thủ  tục giải quyết các vụ án dân
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Chương IV
Bình luận các tính huống thực tẻ

sự quy định ràt rỏ trường hợp: "Nếu không có a i đại 
diẹn cho người chưa ilìonh ntcn. người có nhưỢc điểm 
i i ’ thê chất hoãc tâm than. ììỊỊưiu vắng mát không co 
fin  tức th i Tòa on cứ một nịỊưưi thán thich cùa đương 
sự hoặc mót thonh viẽn cùa mỏt tỏ chức xà hội làm  
người dại diên cho họ".

Hiện nay, cán rứ vào nliĩinịí quy định của pháp 
luạt hiện có. chúng tòi rho liinsí. Tòa án sẽ cứ ngưòi 
đại diện trươc hêt troiiịí sô những ngưòi Riám hộ 
dương nhiên đúỢc quy dịnh troiiịĩ Đíêừ 62 Bộ luật dân 
sụ. Xgoài nguííi c hồntĩ thi fhc*() khoán 2 Điéu 62 sẽ líỉ 
nguời con cá hoặc nguòi ron Iiép theo. Xéu không chi 
dịnh điíỢc người dại cỉiệii tht‘() khoan 2 thì sẽ chi định 
ngũòi díìi diện tlipo khoán 3 Dicu 62. theo dó là cha 
hoặc mẹ.

Vổi quy định nnv. trong vụ án của chị M. người đại 
cỉiệii thích hợp nhnt cùa ( hị M mà Tòa án sẽ chi định sẽ 
là mẹ chị M. ngưòi đã thay mạt chị M khới kiện từ cáp 
sơ thâm và cũng la nguòi dang kháng cáo pliúi’ thẩm.

Hò ràn§í. phá|i liiạt tò tụng hiện đã có đủ quy dịnh 
dê giái quvêt vãii tlc thu tuc trong vụ án của chị M. 
V’án đề nêu có (lẠt ra cho Tòa áti nhân dân tối cao 
trong trương h«.<p n:iy chi l;j việ(' có thc có hư(ing dẫn
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vé thủ tục chỉ định ngưòi đại diện theo Điểu 76 Bộ 
luật tố  tụng dân sự. Tuy nhiên, theo chúng tôi. không 
nhất thiết phải có việc hướng dẫn này thì các Tòa án 
dịa phương mới áp dụng được Điều 76. Đây hoàn toàn 
là việc áp dụng pháp luật ra t thuần  túy và thông 
thường trong hoạt động giải quyết vụ án dân sự của 
các Tòa án.

III. TẠM ĐÌNH CHỈ HAY ĐÌNH CHỈ GIẢI QUYẾT 
VỤ ẢN?

Năm 1994, bà L được Công ty Linksin 
cấp cho một diện tích đất 408,8 m \ vị t r i lô 
đất sỏ'4, 5, 6 theo bản vẽ mặt bằng lỏng thê 
và hoạ đồ vị t r i KT-00, đưỢc Sờ Xáy dựng 
thành phô H  duyệt uà cấp giấy phép khởi 
công xây dựng sô 4483/GPKC-92 ngay 
/ 7 / 12/1994 để làm nhà ở theo Quyết đinh 
cấp đất số 63 !QĐ ngày 3 0 !ì l !  1994 cua 
Công tv xây dự ng  và dịch vụ du  lịch Linkstn.

Nãm 1997, bà L sang nhượng cho ông K  
ĨOO ni  ̂ thuộc lô đất trên. Hai bên dá làm 
giấy tay, ỏng K  đã giao đủ sô'vòng cho hà L 
vá dà nhận đát. Do hà L chưa được cáp Giãv 
chửng nhận quyền sử dụng  đất VỚI riêng ló

Binh luận khoa học một sô vấn để
của pháp luật tố  tụng dân sự và thực tiễn áp dụng
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Chương IV
Bình luận các tinh huống thực tê

dcít trẽn ncn ỏiiị’ K ca há L chưa lảm được 
thú tuc chiivõn nhưtỉnịỊ qu\ền sừ dụng dát 
the<j (Ịuy định cùa phap luật.

Ngay 20 ì 0 2 12002, ỏriịỉ K  song nhưựng  
m á n h  dát (liện tich ỉ 00 ni' trẽn chu bà 
Nguyễn Thị T. Ciá sang nhượng lá 175 
ỉưựng vang SJC Sa lí khi lập hỢp đồng, õng 
K đã nhận của há T Ỉ45 lượng vàng SJC. 
Phần còn lại, hai hên thoá thuận khi nào 
hoàn tất thủ tuc mua hon sẽ trá nót. Sau khi  
giao 145 Iiàpxịỉ vang vờ nhận đất từ  õng K, 
bá T dã tiến hành xây nhá. Do hà T không 
xin phép nên việc x á \  cất mời xong tầng một 
thi bị ư ỷ  han nhân dãn quận ra quyết định  
xứ phạt hành chinh va buộc ngưng thi cóng.

Ong K cho ràng, bá T  dà ui phạm  hỢp 
đồng, tự V .rõy cất nhà trên dát trung khi việc 
s a n ^  nhưỢìi^ chưa hoan tất. Mặt khác, bá T  
cũng chưa trò hèt tièn cho ỏng K. Tháng 
512005, óng K  làm d(ỉn khời kiện ra Toà án, 
dề rìịíhị hu\' hỢp dủng sang nhượng đát giữa 
óng K  và ba T. Onịỉ K  sẽ hoán lại sô vàng đá 
nhận ra trị ỊỊia l ật hệt/ rr/v dựng nhớ à theo 
giá cùa Hôi dòng cỈỊỉih ịỊÌà. Bà T sẽ phải trà
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iại (tất cho ông K.

Sau khi thụ l\ ,  Tòa án n"f/ phá t  hiẹn ro 
(ĩò\’ la ỉoọi việc cần phải qi4(t hoa giài ờ xã, 
phường theo quv đ ịnh của Luật đất ctai nám  
2003: Đõì với những tranh chấp qnvihi sứ  
d ụ n g  đất thuộc thảm quyền giói quvèt cùa 
Tòa an nhõn dán, trước khi khới kiện, lĩươnịỊ 
s ự  phái  itề nghị ư \  ban nhán dán cấp .vò hoa 
gtóị. Chi kht him gtảì không thanh. (ĩi/itnịỊ mỉ 
mih có thè khởi kiện ra Ti)a án.

Theo dô, khi khiri kiện, một trung nhừtìịị 
giấv tờ phát gửi kèm dơn khởi kiện In bĩõn 
bán hòa giải không thánh cùa ư v  bon nhởn 
dòn xã, phưitng đói L'(ýi tranh chấp về quvữn 
aư dụng  đất. Hòa giài à  Uv han nhãn (lán 
cấp xã lá điếu kiẻn bắt buộc ciia 1'iệc khth 
kiện ra Tòa án. Thièii biên bón vé việc hoa 
giái, vêu cầu khởi kiện của đương s ự d á  thiừu 
điếu kiên đẽ khới kiện. Nêu đương aự khới 
kiện n^av  ra Tòa án m a  không qua hòa giat 
ờ xã, phường thì đáy lớ trường hỢp TiKi an 
phà i  trá lại đơn khời kiện cho đư<fng sự  thet) 
diêm (ỉ khoán ĩ Diều 168 Bó luật tô tụ/ìịỉ dãn  
sư  là: “...d) Chứa có dù điều kiớn khới

Binh luận khoa học một sô vân để
của pháp luật tô tụng dân sự và thực tiền áp dụng
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kiị'n

Thi/c té. an tíà khònịỊ trá lại đ(fn ma  
lạt thu l \  1 1 1  (I/I Virc (7 phạm  thú tục tã tuíìỊ’ 
cua Toa c i n  phen itượr Ị i ì á ỉ  ( Ị U \ ì ‘t  t h ê  n a o ^

Chương IV
Binh luận các tinh huống thực tè

Trước dây. khi chúa có [iộ luật tỏ tụng dán sự. căn 
cử điếm (ỉ khoán ĩ  Điéu 45 PhíiỊ) lệnh thủ tục giai 
q u y ê t  c á r  v ụ  á n  c l ỉ i n  s ự .  'rò;i ; u i  s è  r a  q u y ế t  đ ị n h  t ạ m  

đình chi giái qu\et vụ áỉi. hưứiif: dẫn dương sự yêu 
cầu Uv ban nhãn dãn r i\ | i xA tiõn hành hòa giãi.

Chỉ khi có két qua hoa ịíiiii không thành cùa Uy 
ban nhân dáii xà và cỉươnịí sụ tiêị) tục yêu cầu Tòa án 
giái quyêt vụ án. Tòa iin sè tiẽị) tục giai quyết vụ án 
thpo khoán 2 Điêu 4Õ F^háp lệnh thu tục giái quyôt rác 
vụ án cl«án sụ: "Tòa án ticp tuc tiến hành gtà i quxẽt l ụ 
án kh i /v do cùa I iêc tam dinh chi không con nừa"'.

Áp dụng q iỉ\  định của Bộ lunt to tụng dán sự: một 
L'ỊI án có hai phương an ỊỊiái qu\i’t:

Thứ nhát. Điêu 189 Hộ luạt tô tụng dãn sụ quy 
định. Tòa án tạm dinh r hi ịíiíu qiiyết vụ án khi vụ án 
có một trong nhừiiịr căn cứ sau: -4. cấn đợi kct quá
g ió i quyết vu an khóc co liên quan hoặc sự viẽc ctưực 
phap luậ t qu\' (íinh la phat do C(f quan, tô chức khac
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g iá i quyết trươc mới g iả i quvết được vụ án..."

Tronịĩ ti úờng hựp này. vụ án mà ỏng K khơi kiện, 
do cán cliirtc piiu quyết (1 một cơ quan nha nước có 
thâm quyen truVk' khi khói kiện ớ Tòa án. nhưng rhưa 
được giai quyêt theo thủ tục này nên Tòa án cãii cứ 
khoản 4 Đicu ỈS9 đẽ ra quyết định tạm đinh chi giíu 
quyêt vụ aii

Hậu qun run việc tạm đình chi giái quyèt vụ án sẽ 
lá: ‘7. Toa an không xoa tên vụ án dán sựh ị tạm đinh  
ch ỉg iá i quyct trong sò thụ N  vụ ân má chỉ ghi chú váo 
sỏ thụ  ly  sỏ Lũ ngáy, tháng , n ă m  của q u \ế t  đ in h  tạ m  
đinh chi giai quyết LỊi an dán sự đó.

2. Tiên tam ứng án phi, lệ p h i mà đương sự đả nộp 
dược gửi toi kho bạc nha nước vá được xứ /v' khi Tòa 
rìn tiếp tuv ỊỊia i quvết vụ án..." {Điều 190 íỉộ luật tô 
tụng dân sự).

Thoo quv địiìh nàv. khi lý do tạm đình chi không 
còn nừn thi Tòa áti tiếp tục piai quyết vụ án. Cụ thê 
trong vụ án lá: SIÌU khi ông K đã quay lại ưy ban nh.án 
dân cãp phưỡníĩ nơi có dn*t yêu cầu giái quyếi tranh  
chấp. Nèu việc’ giài quyết tại Uý ban nhân dân 
phường không thành. Tòa cán sẽ tiếp tục giái quyết vụ

Binh luận khoa học một số vấn dề
của pháp luật tố tụng dân sự vả thực tiễn áp dụng
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a n  d ã  b ị  t ạ m  d i n h  c h i  n õ u  ÕU" K c ó  y ê u  c ;u i .

Aị) d ụ n g  quy  (lỊiiIi lạ i  Dicit ÌHH, Điều 190 Bộ lucật 

tỏ t ụ n g  (iân sự thi  (';ich ííiiu cỊUvi-t vụ a n  n à y  hoàn  
t o à i i  g i ô n g  n h u  c a c h  p i i i i  C |u \ ( ' t  vồ t ạ t ì i  ( l i n h  ( 'h i  v iệ c  

piai quyõt vụ an (lãn sự liược qii\’ định trong í^háp 
l ệ n h  t h u  t ụ c  p i a i  q u v ẽ t  c á t ’ v ụ  ; in  l ỉ á n  s ự .

Thứ hai. trong liộ luiit tỏ tụnfí dán sự còn một quy 
( l ịn h  oó t h ê  á p  d ụ n g  d ô  g i a i  q u y ẽ t  (’hfì t r ư ò t i g  h Ợ p  n à y  

má kèt qua là một cách gini quyẽt khác.

Điéu Ỉ92  Bộ liiộr tố tụng dãn .sự quy ctịnh về đinh 
rhj gi.ái quyct vụ án dãn sự; "... 2. Tòa án ra quvết 
lĨỊnh đinh chỉ g ià i qiivẽt L U an dán sự. xoa tén vụ án 
(to trong sô thu ly L'ỊI an ca trá lo i dơn khài kiện và toi 
liệu, chừng cứkcm theo cho đương ỉiư nêu vu án thuộc 
trương hơp trá la i đơn khớỉ kiên quy đ ịnh ta i Diéu 168 
cũo Bộ luảt n á \ '.

T r ư ờ n g  h đ p  t r a  l ạ i  cl(jn C‘ó  Ciiii ( ư  "chưo có đù điều 
kiện khới kiện" dược qiiv ilịiih tụi dicm (ĩ khoán 1 Điêu

hoàn toàn có thê á|) ciụii '̂ váo \ ụ án cua óng K. Vì 
vậy. Tòa án có thê <'íin rứ khoan 2 Dicu 192; (ỉiénì đ  
khoản ỉ  Diêu 16M Bộ luát tô tụng dnn sự (lê (.tinh rhi 
g u i i  q u y ê i  v ụ  iu i  c u a  õ n g  K.

Chương IV
Binh luận các tỉnh huông thực tẻ
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Như vậy. trong vụ án của ông K. áp dụng Hộ luạt 
tô tụnịỉ clãn sự sẽ có hai phương án:

■ Tòn án ra lịuyét dịnh tạm đinh giai quyẽt vụ án 
theo Dicu ÌHiỉ Bộ luiU tô tụng dãn sự;

- Tỏa án ra quyêt định dinh chi giãi quyêt vụ án 
theo Điổu 192 Hộ lu.ật ló tụng dán sự

Chãc i-hàn. dãy là một bất cập của Bộ luật tỏ tụntí 
dân sự. vi khỏiiịí thê một sự kiện lại có the áp tlụng 
hai diều luật khác nhau để có hai két qua giái quyêt 
khác nhau. Trong khi sự bất cập này chua thê khàc 
phục dúỢr ngay. <'ác thám phán hoàn toàn có quyền 
lựa chọii áp dụng một trong hai quy dịnh đê giai 
quyết cho tinh huông mã thực tiễn xét xữ sẽ gặp.

L ơi iclì cua dương sự -  vấn dề ưu tiên lựa chọn

dề dật r.i là. khi phài lựa chọn thi lựa chọn 
phươnfỉ nn tạm dinh chi hay phưđng án (ỉinh rhi giai 
quyết vụ án'!*

Thf() Divu 193 thì hậu quá cúa việc đinh chi ĝ iái 
quyết sc la;

"I Ktìi quxêt dinh (tinh chi fỉiai quyẽt 
1 1 1  an dán sự, dư<fíìg sư khónịỊ co qu\í’ii khơ!

Binh luận khoa học một sô vân để
của pháp luật tò tụng dân sự và thực tiễn áp dụng
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kién \ẽu cau Tua an f í ia i i ỊH \vt lu i  1'U nn l iòn  

sư  (ỈI>. nèu I ií‘c Ỉỉhtỉi kien 1'U nn sau khnnịi ro 
g i khdc L'</I L'U an t n ỉ ịk  Vi' t ìịỊuvcn  (ỉ(fn, bt ititn 

va (Ịuan hệ pho Ị) luộl co tranh chấp, trưcac 
tn/<fng hỢp qu\ (tinh tại coc dtẽin f ,  (' vo fi 
khoon I Diéu IH2 cua ỉiộ luật na\ rn cnv 
trương hợp phnp luật n> qu \ iiịtih khac.

3 TrotìịỊ InAtriịỉ hợp Ton on ra quvòt i!inh 
dinh chi ịỊioi lỊHvèt cụ nn dán sự  thfu í/í/v 
(ĩinh tại khnátì 2 Dtẻu ĨU2 cua Bộ luật nay 
thi íicn tạm ứnịỉ an phi nia dươììịi sự  dà nọp 
(ỉưực trá lạt cho ngươi dã núp tién tạm ưng 
án phí'

Chương IV
Binh luận các tinh huống thực tẻ

Theo cản cứ tiày, quyết itịnh đình chi giai quyết NOỈ 
án đồng nghĩa với vụ án m.à ỏng K khới kiện đã chấm 
dứt về thủ tục tố tụng. Tiến tạm ứng án phi được trá lại 
cho ỏng K. Khi đù điều kiện, ông K có thế khới kiện lại 
nhưng phái nộp tiên tạm ứng án phi Iihư lan điiu. coi 
như đõì VỚI một vụ án mói. Đê nhận lại được khoán tiền 
tạm ứng án phí. ông K phai làm đơn fĩứi cơ quan thi 
hành án và làm thủ tục Iihận lại khoán tiến này ỏ cd 
quan thi hành án. Sau dó. d ế  Tòa án giái quyết vụ án.
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Bính luận khoa học một sô ván đề
•  #  •

của pháp luật tô tụng dàn sự vả thực tiễn áp dụng

ông K bắt biKK' phái làm thủ tục khới kiện lừ dầu vói đảy 
đủ những thú tục oủa việc khới kiện được quy định tronịí 
Bộ luật tô tụng dân sự. trong đó lại có thù tục nộp tam 
ứng án phí tại rơ quan thi hành án. Nghĩa là chi nêng 
về thủ tục. ỏnp K đã phài tiến hành rất tihiẻu các thủ tục 
so VỎI việc Tòa án chi tạm đình chi giãi quyêt vụ án.

Nhưng điều quan trọng hơn là nêu dinh chi giai 
quyết vụ án. có thế dẫn đến khá nàng lá ỏng K mất 
quyền khtíi kiện lại vụ án ngay cá khi đã có két quá 
giái qu>êt C‘úa ưý ban nhón dân xã do vụ án đà bị hết 
thòi hiệu khỏi kiộn thoo khoản 3 Điều 159 Bộ luật tô’ 
tụng dân sự (thời hiệu khới kiện vụ án dân sự là hai 
nãm. kể từ ngày quyển và lợi ích hợp pháp của cá 
nhân, cơ qunii. tố chửc. lợi ích công cộng, lợi ích của 
Nhà nước bị xâm phạm).

Cản cứ vào quy định này, khi ông K khỏi kiện lại 
ớ Tòa án thì thòi hiệu khói kiện vụ án của òng có thê 
đã hết. Và khi dó, Tòa án sẽ không giải quyêt yêu cầu 
của òng K.

Nêu lựa chọn phương an tạm đinh chi g iá i quyết 
vụ án thì khi có kết quả giái quyết của Uý ban nhán 
dân xã. Tòa án sẽ tiêp tục giãi quyết vụ án, vì tạm 
đình chi giải quyết vụ án chi là việc lạm ngừng tô"
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Chưỡng IV
Bình luận các tinh huống thực tẻ

tụtìỊỉ. Ong K không phãi làm thu tục nhạn lại tiển 
tạm ứng án phi. không phái lam lại thú tục kh(ji kiệti 
vá không phái lãm thú tục Iiộp tạm ừnịi áti Ị)hi. Nghía 
In theo phương ủn tạm đinh c-hi ííiíii quvêt vụ áii thi 
những bất cập. phiến to.-íi cho đương sự khi đình rhi 
giái quyêt vụ nu sẽ được khắr phụr. Ong K khỏng 
mâ"t nhiều rông sức và thòi gian cho việc khơi kiện lại 
và vấn đề thời hiệu khíii kiện cũng không đột ra do 
thời diêm Tòa án thụ lý vụ án van côn thòi hiệu

Với lý do dó, chúiig tỏi tho  rang, cái' thâm phán 
lựa chọn phương aii tạm đình chi giai quyêt vụ ỉ'iii 
không chi đúng quy dịnh oúa Bộ luật rnỉỉ còn ))hu hỢ|) 
vói thực tiền và những quy định khác cún pháp Iu<ật. 
Đặc biệt, phương án tcạm đình chi ròn giúp bao dam 
quyền lợi cho đương sự theo hướng có lợi I.hãt cho họ.

Việc tạm đinh chi giãi quyêt vụ ân trong trường 
hợp này cũng là dề Iighị cùa chúng tòi đối VỠI cơ quaii 
có thấm quyên khi sửa đối Bộ luật tô tụnịí dán sự,

IV. B*\N V Ề  C Ả N  C Ứ  T R Ả  L.\I ĐƠN KHỚ I K IỆ N  

T R O N G  TỔ  T Ụ N G  D ÂN  s ự

Cụ Nguyẻn  Vo/? A cà cụ NịỊuvcn Thi H co
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ba nị>ư<ỉi con: ỏng NịỊuyẻn Ván D. ông  
Nịỉtivẻn Văn M vá bà Nguyễn Thị H. Sinh 
tỉiời. hai cụ có một nhà  diện tích 64 nv. Hat  
cụ súhg cung với vợ chổng ông M tại căn nhà 
Itá\. Ngiỉih con lớỉì lá ỏng D cóng tác vá sinh 
S('mg ờ thành phô Hồ Chi Minh. Bà H lấy 
chổng L'á ỉiinh sông ớ  gia đinh nhá chòng. 
N à m  WH5, cụ A  m át không đè lại di chúc, 
nám  !993, cụ B chết cũng khổng đê lại d i  
chuc. Sau khi cụ A và cụ B mát, L'Ợchổng óng 
M  ua cac con vỏn tiếp tục sứ  dung  cỏn nhà  
cùa hai cụ. Do nhu cầu sứ  dụng, vợ chống  
óng M  cùng các con sứa một phần nhà. xây  
thêm một sô diện tích đáp ứng cuộc sòng 
sinh hoạt của gia đinh. Khoang nám 2004, 
ởnịỉ D và há H đặt vấn đề được chia một 
phấn tài sán của cha mẹ, phấn của ông D vá 
hà H, hai người tự nhận hâng tiến. Tứ dó 
máu thuẫn giữa anh chị em phát sinh nhưng  
không í/í/ựr giãi quyết. Tháng 5 nám 2005, 
óng D vá bà H quyết định khìh kiện vụ án 
thừa kê ra Tỏa án, yêu cầu Tòa án giải quyết 
thừa kê theo quy định cua pháp luật. Đơn 
khới kiện được gửi đến Tòa an nhân dán 
quận H.

Binh luận khoa học một sô vấn dề
của pháp luật tô tụng dãn sự và thực tiễn áp dụng
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Chương IV
Binh luận các tình huống thực tẻ

ỉhi õng A mất nám Ĩ985, bà ỉi chèt nám  
Ì99-Ì nèìì cỏn c ứ  vai) (Ịiiv d ị n h  vố thời  h iệ u  

khơỉ kĩệìì cụ an thưa kẽ lá 10 nám fỉ)ieu 36  
PIìop ìộnh thưa kè nãnì 1990: Dtinỉ 648 Bộ 
luật dàn í<ự nãììì Ĩ995: Diếu 645 Bộ luật dán  
su' iìãm 2005 k TtKt aìì nhán dán quận H. 
nhận tháy\ thời ỉuệit khời kiện vụ án thừa kè 
đá hết. Càu cứ Diéu 159 Rộ luật tổ tung dán  
sư, một vụ an dà hèt thời hiệu khởi kiện thi 
ììịiười khởi kĩện sẽ mất quvén khới kiện. 
Trươn^ỉ hỢp co (f(ỉn khih kiện thì Toa án củng  
khàng thụ /v.

\ 7  Toa Qfì ( Ị ỉ ỉ ậ n  H dã lỡm thủ tục nhận 
đ<fn theo quy dịnh tại Diều Ỉ67  Bộ luậí tô 
tụng dán sự. nên Tòa án nhân dán phái làm  
thủ tục ỉ rá ỉại dơn kiện cho điừĩng ŷ ự.

Điéu 167 Bộ luật tô̂  tụtig dân sự quy định thủ tục 
nhận cỉờn khói kiộn:

“Tòa ó;? phài nhận (t(f7ì khởi kiện do đư(ýrìg 
sư nộp Irực tiẽp tại Tòa án hoặc gửi qua bưu 
(ỉiệ>n L'à phái gh i rào sò nhận đơn, Trong thỉỉi 
hạn nám ngay lam ciệc, kê lừ ngáy nhận
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đưỢc đơn khỏi kiện, Tòa án phải xem xét ưá 
có một trong các quyết định sau đáy:

1. Tiến hành thủ tục thụ lý vụ án nêu vụ 
án thuộc thâm quyền giải quyết ciio minh:

2. Chuyển đơn khởi kiện cho Tòa án có 
thám quyền và báo cho người khởi kiện, nếu 
vụ án thuộc thăm quyền giải quvèt của Tòa 
án khác;

3. Trả lạ i đơn khởi kiện cho người khởi 
kiện, nếu việc đó không thuộc thám quyền 
giải quyết của Tòa án".

Vấn đê được đặt ra, căn cứ Điều 167 Bộ luật tố 
tụng dâụ sự thì trong trường hỢp cụ thế này, Tòa án 
quận H không thể tiến hành thụ  lý vụ án  theo khoản
1, cũng không phải chuyển đơn khởi kiện cho Tòa án 
khác theo khoản 2 mà chỉ có thể trả  lại đơn. Nhưng 
nếu áp vào khoản 3 Điều 167 thì trường hỢp này trả  
lại đđn lại không có căn cứ. Khoản 3 Điều 167 Bộ luật 
tố  tụng dân sự đã quy định rõ: Tòa án phải trả  lại đơn 
khởi kiện cho ngưòi khởi kiện, nếu việc đó không 
thuộc thẩm quyền giải quyết của Tòa án nhân dân. 
Trưòng hợp cụ thể của vụ án thì lại là thòi hiệu khởi

Bình luận khoa học một sô vấn đề
của pháp luật tố  tụng dân sự và thực tiễn áp dụng
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Chương IV
Binh luận các tính huống thực tẻ'

kiện đã hết.

Xhư vậy, nếu căn cứ vào Điểu 167 Bộ luật tố  tụng 
clân sự thì Tòa án không thỏ làm thủ tục trỉì lại đơn 
khỏi kiện, dù đã xác định rõ ràng đáy là trướng hỢp 
dã hết thơi hiệu và Tòa án khòng đủ điểu kiện đê thụ 
lý và giái quyẽt vụ án.

Xhưng vấn đề là ở chồ. npoài khoản 3 Điều 167 
quy định trường hợp Tòa án trá lại đơn khỏi kiện thì
Bộ luật tô" tụng dân sự còn dành một điều riêng vê
“trà lạ i đơn khởi kiện".

Điéu 168 Bộ luật tô tụnp dãn sự quy định, các 
trưòng hỢp trá lại đdn khỏi kiện;

‘7. Tòa án trà lại đơn khởi kiện trong các 
trưiíng hợp sau dá\:

ai Thời hiệu khời kiện đà hết;

bl NgưỉÂ khới kiện không có quyển khởi
kiện hoặc không co đủ năng lực hành vi tỏ’
tụng dán sự;

r l Sự việc đã được giài quyết bằng bản án, 
quyết định đá fo ỉực pháp luật của Tòa 
án hoặc quyét định (tã có hiệu lực của cơ 
quan nhà nước cỏ thấm qu\ền, trừ trường
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hỢp vụ  an  m a  Toa a n  bái' difìì x in  /v //ó/í. Xỉn 
Ị h a \  (tối n u ô i  con, ( h a \  (tòi ìììức cáp  d u ỹ ỉ ì^ ,  
m ư c  bói thưiỲỉìg th iệ t  h ọ ĩ  ho ặ c  vụ (in (ỉoi Ỉcỉi 
san  cho thuC\ cho  mưỢn, dò i  ììha  (7ĩu thỉỉè. 
cho nìưỢn, chỉ) ờ  n h ơ  m à  Tòa an chưa chÙỊ) 
n h ặ n  vòu cau  íìn c h ư a  <tù diíhi k iện  kh th  ktựn;

d ỉ  H è ỉ  thời hạn  (ỉược thông  bao (Ịtiv i Ỉ Ị t ì l ì  

tọì khoán 2 Điẻu 171 vùa Bộ luật ì ìà \  ỉììa 
ngươi klì(ỉi kiện khỏììịỉ dèn Tòa an ỉám thú 
tục  Ịh ụ  /v vụ án ,  t r ừ  trườììg  hỢp C(} /v cỉo 
chtnh đáng;

dỉ Chưa có đủ (ỉiéu kiện khàỉ kiện;

ư) Vụ ơn không thuộc thám íỊuyen gtai  
qu\ế t  cùa Tòa án.

2. Khi trả lại đơn khởi kiện, Toa án phàị  
cu vãn bón kèm iheo ghi rò ly do trá lại (ỉ<fn 
khới kiẽn*\

Cán cứ theo Điểu 168 Bộ luật tô' tụng dân sự, viộc 
Tòa án trả lại đơn vì lý do '*thời hiệu khởi kiện đả hế r.

Như vậy, nếu cãn cứ Điều 167 Bộ luật tố  tụng dán 
sự» Tòa án nhãn dãĩì quận H không có cãn cứ trà  lại 
đớn, nhưng Tòa án nhàn dân quạn H hoàn toàn có 
quyển trả  lại ddn khỏi kiện theo điếm a khoản I Điếu

Bính luận khoa học một sò vản dé
của pháp luật tò tụng dản sự và thực tiễn áp dụng
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Chương IV
Bỉnh luận các tinh huòng thực tê

168 Bộ luật tô' tụng ciân sự

Thực ra, việc trá lại dơn khdi kiện vì lý do thòi 
hiệu khới kiện đã hết có lõ khôiifí < ó gì phải bàn hoặc 
tranh cãi. Đó là vân đổ đã cluỢc t|iiy dịnh trong thủ tục 
giái quyết vụ án dán sự iruỏr khi ('ó Bộ luật tố  tụng 
dân sự cũng như theo quy clịỉih ( ua Bộ luật tô’ tụng 
dân sự hiện nay.

Nhưng vấn dề là cách quy (lỊiih mà Bộ luật tô"tụng 
dán sự đã thiết kế. Rõ ràng t|uy dịnh như Điều 167, 
Điều Ĩ68  Bộ luật tỏ’ tụng clân sự hoàn toàn có thể gáy 
nên những cách hiểu khác nlinu.

Thậm chí không chi có Đicii 167, Điều 168 đưa ra 
Iihững căn cử trà  lại dơỉi khác nhau. Khoản 2 Điều
169 lỉộ luật tô tụng dán sụ quy (lịnh Tòa án phải trả 
lại đơn khời kiện và tài liệu. í hiíiiơ cứ kèm theo cho 
người khởi kiện.

Điều 169 Bộ luật tô tụng tlãn sự quy định vê việc 
yêu cầu sửa đối. bổ sung đơn kli()i Isiện:

‘7. Trong trưitììịi hítp (ỉdn khỏi kiện không 
có (tù các nội (ỉtiHỊ> tịuy (iịnh tại khoản 2 
Diềi/ 164 cùa liô ìiint iidY thi Tòa án thông 
háu cho tiỊỊưiỉi kh>u />•/(’// hiét dù hụ sửa đổi, bổ
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Binh luận khoa học một sô vấn để
của pháp luật tố  tụng dân sự và thực tiễn áp dụng

sung trong một thời hạn do Tòa án án định, 
nhưng không quá ba mư<fi ngày; trong 
trường hựp đặc biệt, Tòa án có thế gia hạn, 
nhưng không quá mười lăm ngày.

2. Trong trường hỢp người khởi kiện đá 
sửa đôi, bổ sung đơn khởi kiện theo đúng quy 
cĩịnh tại khoản 2 Diều Ĩ64 của Bộ luật này 
thi Toa án tiếp tục việc thụ lỹ vụ án; nêu họ 
khòrtg sửa đổi, bổ sung theo vêu cấu của Toa 
án thi Tòa án trà lại đơn khỏi kiện và tài 
liệu, chửng cử kèm theo cho người khới kiện".

Rõ ràng trá lại đơn khởi kiện theo khoản 2 Điểu
169 Bộ luậi tô" tụng dân sự là một căn cứ nằm ngoài 
quy định về trá lại đơn tại khoản 3 Điều 167, Điều 168 
Bộ luật tô tụng dân sự.

Việc đưa ra những quy định về trả lại đơn khói 
kiện trong nhiều điều luật một lần nủa cho thây vấn 
đề kỹ thuật làm luật của chúng ta cần phải được quan 
tâm nhiều hơn nửa. Đơn giản nhất, Bộ luật tô" tụng 
dán sự chi’ quy định một điều luật về trả lại đơn. trong 
dó sè liệt ké hết tấ t  cả nhừng cản cứ mà nhà làm luật 
cho rằng Tòa án phải t rả  lại đđn.
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Chương IV
Binh luận các tỉnh huống thực tế

Chẳng hạn, trong Điều 168 dã ghi rõ "trả lạ i đơn 
khởi kiện", thì tấ t  cả những căn cứ vê trả lại đơn cần 
được quy định trong Điểu luật này. Theo cách thiết kê 
này, việc trả  lại đơn theo khoản 2 Điều 169 đưỢc bổ 
sung vào Điều 168. Khoản 3 Điều 167 chỉ quy định: 
“trả lạ i đơn cho người khởi kiện" mà không ghi thêm 
đoạn; “nêu việc đó không thuộc thẩm quyền g iả i quyết 
của Tòa án".

Mặc dù không gáy hậu quíì lớn cho quá trình áp 
dụng, nhưng những quy định hiện tại của Bộ luật tô 
tụng dân sự là những hạt sạn không đáng có trong 
tầm một Bộ luật. Đê nghị nhà làm luật lưu ý vấn đề 
này khi Bộ luật tô” tụng dán sự được sửa đổi.

V. GIẢI QUYẾT TRƯỜNG HỢP t h a y  ĐỔI đ ịa  
VỊ TỐ TỤNG TẠI PHIÊN TÒA s ơ  THAM

Một trong những quy định mới của Bộ luật tô" tụng 
dân sự là việc thay đổi địa vị tô tụng của các đương sự 
tại phiên tòa sơ thẩm.

Điều 219 Bộ luật tô' tụng dân sự quy định:

‘7. Trong trưỉtng hựỊ) nguyên đơn rút toàn 
bộ yêu cầu khới kiện nhưng hị đơn vẫn giữ
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nguyên yêu cầu phản tó của minh thì bị đơn 
trở thành nguyên đơn và nguyên đơn trớ 
thành bị đơn.

2. Trong trường hỢp nguyên đơn rút toàn 
bộ yêu cầu khởi kiện, bị đơn rút toàn bộ yêu 
cầu p ỉ ản tô, nhưng người có quyền lợi, nghĩa 
vụ liên quan vẫn giữ nguyên yêu cầu độc lập 
của mình th i người có quyền lợi, nghĩa vụ liên 
quan trở thành nguyên đơỉì, người cỏ nghĩa 
vụ đõỉ với yêu cầu độc lập trở thành bị đơn".

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

1. Trường hợp nguyên đơn rút toàn bộ yêu cẩu khởi 
kiện nhưng bị đơn vẫn giữ nguyên yêu cầu phản tế

Đây là trường hỢp bị đơn đă thực hiện quyền phản 
tố từ trước khi mở phiên tòa theo đúng quy đinh.

Khoản 1 Điều 175 Bộ luật tô" tụng dân sự quy định: 
"'Trong thời hạn mười lăm ngày, kể từ  ngày nhận được 
thông báo, người được thông báo phả i nộp cho Tòa án 
văn bản gh i ý  kiến của mình đổi với yêu cầu của người 
khởi kiện và tà i liệu, chứng cứ kèm theo, nếu có. Trong 
trường hợp cần gia hạn th i người được thông báo phải 
có đơn x in  gia hạn gửi cho Tòa án nêu rõ lý  do, 'lêu việc 
xin gia hạn là có căn cứ th ì Tòa án phả i g  a hạn,
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Chương IV
Binh luận các tinh huòng thực tê

nhưng không quá mười lăm ngay".

Khoản I  Điều 176 Bộ luật tốlụii^ dân sự quy định: 
Cùng với việc phài nộp cho Tỏ;i :ui ván bán ghi ý kiến 
cua mình đỏì với yêu cáu cua nfíU(íi khởi kiện thì bị 
dơn có quyển yêu cầu phán tố dôi \ ới nguyên đơn.

Điều 178 quy định: Thủ tục > ôu cầu phàn tố  hoặc 
yêu cầu độc lập được thực hiện theo quy định của Bộ 
luật này vé thủ tục khỏi kiện củn nguyên đơn.

Với các quy định này. việc phíin tô”của bị đơn chắc 
chắn phải được tiến hành theo dung các quy định về 
thú tục từ trước khi mò phiên tỏa. Bởi thế. để hiểu 
đúng quy định tại khoản 1 Điêu 219 Bộ luật tô tụng 
dán sự, cần phải xác định dược trường hỢp bị đơn 
phán tố  vẫn giủ nguyên yêu cáu phan tố  được áp dụng 
cho trường hỢp bị dơn đã có yêu cầu phán tố và đã 
thực hiện xong nhừng quy dịnh vế quyên phán tô từ 
trưóc khi mở phiên tòa theo quy dịnh của pháp luật.

Điều này củng đồng nghĩa VỚI  việc khoản 1 Điểu 
219 Bộ luật tố tụng dân sự không áp dụng cho trường 
hỢp tại phiên tòa mà có vêu CỈUI phan tố củ a  bị đơn.
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Binh luận khoa học một sô' vấn đề
của pháp luật tố tụng dằn sự và thực tiễn áp dụng

2. Trường hợp nguyên đơn rút yéu cẩu khỏi kiện, 
đơn rút yèu cẩu phản tố, nhưng ngưdi có  quyển b ỉ 
nghĩa vụ lièn quan có yèu cẩu độc lập giữ nguyên yéu 

cẩu độc lập của mình

Ngưòi có quyển lợi, nghĩa vụ liên quan có yêu céu 
độc lập là ngưòi có quyền và lợi ích liên quan cần giii 
quyết trong vụ án. Ngưòi này không phải là nguyén 
đơn vì không phải là người khởi kiện và cũng khôr.g 
được người khác khởi kiện cho mình, họ cũng khôrg 
phải là bị đơn vì không bị nguyên đơn hoặc ngưòi khic  
khởi kiện. Tuy nhiên, việc giải quyết quyền và nghĩa 
vụ giữa nguyên đơn và bị đơn sẽ ảnh  hưỏng đến lợi ích 
của người nàv, và vì vậy họ tham  gia tô tụng đế beo 
vệ quvền lợi của họ với tư cách là người có quyền lợi, 
nghĩa vụ liên quan theo quy định tại khoản 4 Điều 56 
Bộ luật tô tụng dân sự.

Do quyền lợi của mình, ngưòi có quyền lợi, nghĩa 
vụ liên quan có thể tham gia về phía nguyên đơn hoậc 
bị đơn, gọi là người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan 
không có yêu cầu độc lập. Nhưng cũng có những ngưòi 
có quyển lợi, nghĩa vụ liên quan tham  gia tố  tụng vói 
nhủng yêu cầu chống lại cả nguyên đơn và cả bị đơn 
trong vụ án. Với vị trí này, sự tham  gia của họ trong
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Chương IV
Bỉnh luận các tinh huống thực tê

tô' tụng đưỢc xác định là sự tham gia của người có 

quyền lợi, nghĩa vụ lién quan có yêu cầu độc lập.

Thoo khoản 2 Điều 61 Bộ luật tố tụng dán sự. 

ngưòi có quyền lợi. nghĩa vụ liên quan có yêu cầu độc 

lập thì có các quyền và nghĩa vụ của nguyên đơn. Thủ 

tục thực hiện yêu cầu độc lập được quy định tại Điêu 
178 Bộ luật tô tụng dân sự: Yêu cầu độc lập đưỢc thực 

hiện theo quy định của Bộ luật này về thủ tục khơi 

kiện của nguyên đơn.

Cũng đế hiểu dúng quy định tại khoản 2 Điểu 219 
Bộ luật tô' tụng dán sự. cần phài thống nhát rằng, 

trong trường hỢp này. người có quyến Idi, nghía vụ 

liên quan có yêu cẩu độc lập đã tham gia tố tụng từ 

trưóc khi mỏ phiên tòa. dã làm thủ tục yêu cầu độc lập 

tương tự như thủ tục khởi kiện của nguyên đơn: có 

đơn yêu cầu, sửa dôi, bò’ sung đơn yéu cầu theo thông 

báo của Tòa án (nếu có), nộp tạm ứng án phí...

Đây là những căn cứ pháp lý cho việc nếu tại 

phiên tòa. nguyên đơn rút toàn bộ yêu cầu khởi kiện, 

bị đdn rút toàn bộ yêu cầu phàn tô. nhưng ngưòi có 

quyền lợi. nghĩa vụ liên quan vẫn giữ nguyên yêu cầu 

độc lập của mình thì ngưòi có quyền lợi. nghĩa vụ liên 

quan trỏ thành nguyên đơn.
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Nhửng căn cứ pháp lý đẽ có thê thực hiện việc 

thay đổi địa vị tô' tụng tại phiên tòa của các đương sự 

đã rõ. Sự thay đổi địa vị tố tụng dẫn đến nguyên dờn 

trở thành bị đơn, bị đơn trở thành nguvên đơn hoặc 

ngưòi có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan có yêu cầu độc 

lập trỏ thành nguyên đơn cũng đã rõ và không có gì 

gáy khó hiểu hoặc phải tranh luận làm rỏ.

Nhưng vân để là ở chỗ, Điểu 219 Bộ luật tố tụng 

dân sự không gây tranh cải về lý luận, nhưng trong 

thực tế. sẽ áp dụng điều luật này thê nào, cụ thể, việc 

thay đối địa vỊ tô" tụng sẽ được thực hiện thê nào trong 

hồ sơ vụ án thì lại đang là một vân đề lớn, đưỢc nhiều 

người quan tâm, nhất là các thẩm phán trực tiếp phái 

xử lý vấn đề này.

Như đã phân t íc h  ỏ trên, theo quy định của pháp 

luật tố tụng, bị đơn có yêu cầu phản tố. ngưòi có quyền 

lợi, nghĩa vụ liên quan có yêu cầu độc lập đã thực hiện 

thủ tục phản tô', thủ tục yêu cầu độc lập. Hồ sơ vụ án 

cho đến trước khi md phiên tòa đã xác định ai là 

nguyên đơn, ai là bị đđn, ai là ngưòi có quyển lợi. 

nghĩa vụ liên quan có yêu cầu độc lập. Việc xác định 

này được thể hiện trong rất nhiều văn bản có trong hồ 

sơ vụ án, ví dụ, trong thông báo vê việc thụ lý vụ án

Bình luận khoa học một số vấn để
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Chương IV
Binh luận các tình huống thực tê

theo Dièu 174 Bộ luật tỏ tụiiịí (lãn sự. trong dơn yêu 

cầu phan tô của bị đơn. tronp các biôn ban lấy lòi khai 

h o ặ c  ban tự khai, trong biên ban hòa giái theo Điều 
186 Bộ luật tô tụng dân sự. trong quyêt định đưa vụ 

án ra xét xử thoo Điếu 195 Bộ luật tô’ tụng dán sự... 

Vi dụ, trong quyết dịnh ckia vụ án ra xét xứ phái ghi 

rõ tên, clịa chỉ của nguyên dớiì, bị dơn hoặc người khởi 

kiện khác yêu cầu Tòa án giái quyết vụ án, người có 

quyển lợi, nghĩa vụ liên quan.

Khóng chỉ dừng lại ỏ các loại n̂ấy tờ có trướo khi 

m ớ  p h i è n  t ò a .  t ạ i  p h i ê n  t ò a  c ũ n í ĩ  đ ã  c ó  n h ữ n g  t à i  l i ệ u  

ghi rỏ tu cách của đương sự là nguyên đơn, bị đơn. 

ngưòi có quyển lợi. nghĩa vụ liên quan. Đó là biên bàn 

phiên tòa. Theo diễn biến phión tòa, tại phần thủ tục 

bát đầu, Chủ tọa sẽ kiểm tra tư cách của đương sự 

t h a m  g i a  p h i ê n  t ò a  t h e o  d ứ n g  v ị  t r í  t ô "  t ụ n g  đ ư Ợ c  x á c  

định theo quyết dịnh dưa vụ án ra xét xử. Tại thòi 

đ i ể m  n à y ,  n g u y ê n  đ ơ n  v ẫ n  đ a n g  l à  n g u y ê n  đ ơ n ,  b ị  đ ơ n  

v ẫ n  đ a n g  l à  b ị  đ ơ n  d ù  b ị  đ ơ n  c ó  y ê u  c ầ u  p h ả n  t ô ”, n g ư ờ i  

có quyển lợi, nghĩa vụ liên quan có yêu cầu độc lập 

vần là người có yôu cầu độc lập. Biên bản phiên tòa 

g h i  n h ậ n  v à  p h á n  á n i i  d ũ n g  l i n h  i h í i n  n à y .

Nhưng bắt đầu sang phần thủ tục xét hỏi, diễn biên
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bắt đầu thay đôi. Trước hết, Chủ tọa hỏi nguyên đơn 

“Đê nghị nguyên đơn cho biết nguyên đơn có thay đổi, 
bổ sung, rút một phần hoặc toàn bộ yêu cầu khởi kiện 
hay khôngT. Giả sử nguyên đơn trả lòi: “Thưa quý tòa, 
tỏi đả suy nghĩ kỹ, ưà tôi quyết định rút lại toàn bộ yêu 
cầu khởi kiện của minh". Để có cđ sỏ pháp lý đúng để 

xử lý yêu cầu của nguyên đơn, Chủ tọa sẽ phải đặt tiếp 

câu hỏi với bị đơn, nếu trong vụ án nàv, bị đơn có yêu 

cầu phản tố: “Đê nghị bị đơn đứng dậy. Vừa rồi ông/bà 
đả nghe rõ đề nghị rút lại yêu cầu khởi kiện của 
nguyên đơn. Vậy, đề nghị ông!bà cho biết ông có thay 
đỏi, bỏ sung, rút một phần hoặc toàn bộ yéu cầu phản 
tô của ông'hay khôngT. Bị đơn trả lời: ‘T ô i giữ nguyên 
toàn bộ yêu cầu phản tố của minh".

KỊch bản đă diễn ra theo đúng khoản 1 Điều 219 
Bộ luật tô' tụng dân sự. Chủ tọa phiên tòa có thể thay 

mặt Hội đồng xét xử tuyên bô': “Cỡn cứ khoản 1 Điều 
219, tòi tuyên bô', địa vị tố  tụng của đương sự thay đổi 
như sau: Bắt đầu từ thời điểm này, nguyên đơn trở 
thành bị đơn, bị đơn trở thành nguyên đơn". Tuyên bô 

của Chủ tọa được thư ký phiên tòa thê hiện trong biên 

bản phiên tòa. Tình trạng bất ổn bắt đầu xuâ't hiện; 

phần đầu của biên bản ghi A  là nguyên đơn. B  là bị

Binh luận khoa học một sô vấn đề
của pháp luật tố  tụng dân sự và thực tiễn áp dụng
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Chương IV
Binh luận các tỉnh huống thực tè

đơn, nhưng đoạn sau thì ngượr lại. A  lại trớ thành bị 

đơn, B trở thành nguyên dơn. Tương tự. khi viết bãn 

án, phần đầu án ghi A  là nguyên đ d n ,  B là bị dơn. đên 

phần quyết định lại ghi A  là bị dờn. B là nguyên đơn.

Chính thực tê bất ổn này dần đèn có quan điểm 

cho rằng: Hay là trong trường hỢp này. Tòa án làm lại 

hồ sơ vụ án. theo đó tất cả các giãy tò trong hồ sơ đều 

thể hiện từ đầu rằng A là bị đơn. H là nguyên đơn. Tất 

nhiên đây cũng chỉ là một ý kiến, xuất phát từ thực tế 

của việc áp dụng khoản 1 Điểu 219 Bộ luật tố tụng 

dán sự. Nhưng nếu thực hiện lại hồ sơ vụ án như vậy 

thì không phải chỉ không bão đam tính khách quan 

mà còn không phản ánh đúng diễn biến của vụ án.

Vấn đề cũng tương tự xáy ra đối với trường hỢp 

nguyên đơn rút toàn bộ yêu cầu khỏi kiện, bị đơn rút 

toàn bộ yêu cầu phản tố, nhưng ngưòi có quyển lợi, 

nghĩa vụ liên quan vẫn giữ nguyên yêu cầu độc lập 

của mình.

Những bất cập trong thực tế áp dụng Điều 219 Bộ 

luật tô' tụng dân sự cho thây cần phái môi xẻ tính pháp

lý của Điếu 219.

Trưóc hết, cần phải khẳng dịnh vị trí tô tụng của
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đưởng sự được quyết định bởi yêu cầu của họ và lợi ích 

của họ cần giái quyết trong vụ án. Chính yêu cầu cua 

đương sự đã t<ạo ra các bên trong tô tụng, gồm bén 

nguyên và bên bị. v ề  cân bán. vị trí tố tụng của các 

bên là không thay đổi. Đối vối trường hợp nguyên đơn 

rút đơn khới kiện, yêu cầu giải quyết vụ án không còn 

thì sẽ là cán cứ pháp lý để Tòa án chấm dứt giái quyết 

vụ án. Xét dưới góc độ lý luận, hưóng giải quyết này 

phái coi là chủ đạo trong hoạt động giái quyêt vụ án, 

từ đó mới tìm kiếm cách thức giải quyết đôi với những 

vấn để phát sinh khác.

Trong thực tế, trước khi có Bộ luật tô tụng dân sự, 

cũng đả từng có tình huông phát sinh trong thực tiễn 

giải quyết vụ án dân sự là trong vụ án, nguyên đơn 

rút đơn khởi kiện, nhưng bị đơn vẫn giừ nguyên yêu 

cầu phản tố thì Tòa án giải quyết thê nào?

Tại thòi điểm này, cũng có nhiều quan điểm giải 

quyết, nhưng một quan điểm thường được các thẩm 

phán áp dụng là cứ có việc rút đơn khởi kiện của 

nguyên đđn là Tòa án phải đình chỉ vụ án theo khoản 
2 Điểu 46 Pháp lệnh thủ tục giải quyết các vụ án dân 

sự. Chi đối với yêu cầu phản tố của bị đơn là có lúng 

túng và các Thẩm phán lựa chọn cách giải quyết là

Bình luận khoa học một sô vân để
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Chương IV
Binh luận các tinh huông thực tẻ

hướng dẫn bị dơn khới kiệii thanh một vụ án mổi. 

Troiig vụ án mói. người là bị d(ín trong vụ án triúk' 

dương nhiên là nguyên dơn. còn lìKuyõn dòn trong vụ 

án trước trớ thành bị dơn trong vụ án nidi.

Rất tiếc. Bộ liuật tố tụng dân sự đã không đi theo 

hướng này. Việc quy dịnh vồ thay dối dịa vị tô tụng 

của đương sự dã không thê xu lý (lược tronịĩ thực tê vể 

hố sơ vụ án. Thê nên. không chi là việc cố quan có 

thẩm quyển, cụ thế là Tòa án tihãii dân tòi rao cản có 

hưóng dẫn thực hiện Điéu 219 Bộ luật tố tụng dàn sự. 

mà chác chắn đây là vấn đê mà nhà làm luật cần 

nghiên cứu cẩn thận dê có quy địỉih phù hợp khi sửa 

Bộ luật tò tụng dân sự.

Trước hết, cẩn phái thông nhất quan diêm là 

trong vụ án. khi nguyên đơn đã rút đơn khới kiện thì 

vụ án nhất thiêt phái đình chi.

Đốì với bị đdn có yêu cáu phan tô. người có quyền 

lợi nghĩa vụ liên quan có yêu Cíiu độc lập, do họ dã làm  
thủ tục phán tố, thủ tục yêu cầu độc lập giống như đóì 

với thủ tục khởi kiện của nguyên ddn, đã nộp tạm ứng 

án phí, Tòa án có quyển tách yêu c áu phản tô. yêu cầu 

độc lập giải quyết thành vại án k h á r .  Đicu rất thuận lợi 

là Bộ luật tô tụng dân sự đã có một <iuy định mới so vói

417



thủ tục. tố tụng trước đây là việc tách vụ án. Thê nên. 

Tòa án hoàn toàn có cơ sở pháp lý khi đình chỉ giải 

quyết vụ án, quyết định tách yêu cầu phản tô (hoặc 

tách yêu cầu độc lập) giải quyết thành vụ án mới.

Điểu 38 Bộ luật tố tụng dân sự quy định nhập 

hoặc tách vụ án:

‘7. Tòa án có thể nhập hai hoặc nhiều vụ 
án mà Tòa án đó đã thụ lý riêng biệt thành 
một vụ án để giải quyết nếu việc nhập và việc 
giải quyết trong cùng một vụ án bảo đàm 
đúng pháp luật.

2. Tòa án có thể tách một vụ án có các yêu 
cầu khác nhau thành hai hoặc nhiều vụ án 
nếu việc tách và việc giải quyết các vụ án hào 
đảm đúng pháp luật.

3. Khi nhập hoặc tách vụ án quy định tại 
khoản 1 uà khoản 2 Điều này, Tòa án đã thụ 
lý vụ án phải ra quyết định và gửi ngay chu 
các đương sự và Viện kiếm sát cùng cấp".

Nghị quyết số 02/2006/NQ-HĐTP ngày 12/5/2006 

không giải quyết được vấn để quan trọng là hồ sơ vụ

Binh luận khoa học một số vấn đề
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Chương IV
Binh luận các tinh huống thực té

án dưỢc xứ lý thô nào mà còn làm vấn dề tiếp tục phửc 

tạp hrtn: Xêu nguyên dơn rút toàn bộ yêu cầu khrti 

kiện, bị đơn vẫn giữ nguyên yêu cầu phán tỏ của mình 

thì Hội dồng xét xử ra quyết định đình chỉ xét xử đôì 

với toàn bộ yêu cầu khởi kiện của nguyên đdn. còtiịỉ b(V 

việc thay đổi địa vị tô tụng của đương sự: bị dơn trỏ 

thành Iiguyôn đơn. nguyôn dơn trơ thành bị đơn.

Nêu nguyên đơn rút toàn bộ yêu cầu khỏi kiện, bị 

clơn rút toàn bộ yêu cầu phán tố. ngưòi có quyền lợi. 

nghĩ.n vụ liên quan vẫn giữ nguyên yêu cầu độc lập thì 

Hội dồng xét xứ ra quyết định đình chi xét xử đòi với 

toàn bộ yêu cầu của nguyên dơn. của bị dơn. công bô 

công khai tại phiên tòa việc thay đôi địa vị tố tụng tùy 

theo mối quan hộ giữa các đương sự.

Toàn bộ diễn biến trên được phãn ánh trong biên 

bán phiên tòa và bản án.

Hướng dẫn trong Nghị quyết sô 02/2006/NQ- 

H Đ TP về vân đổ này dẫn đến kết quả. Hội dồng xét 

xử sẽ có một quyết định đình chỉ xét xử yêu Cí iu  của 

người nít (nịĩuyên đơn. hoặc nguyên đơn và bị đớii 

phán tô*), sau đó ra bản án giải quyêt yêu cầu rủa 

đương sự giữ nguyên yêu c.ầu. Trong khi đó. chi cần ra 

bán án trong dó có phần nhận định dối với phần rút
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đ ( Jn .  t l n i h  c h i  y ê u  C iu t  cu;> ní íUí í i  I i i t .  t h a y  t lõi  (ỈỊM v ị  t ô

t ụ n ^  v a  ( ' i ic ( Ị i i y ô t  d ị i i l i  ( | U \ ( ‘1 \  ụ  a i i .  l í õ  i ; t i i í í .  \ i ị ' r

(lẫn troiiịí NịíliỊ qii>ót sò 0ií/2O(i(ỳ'N(  ̂ ÍIHTP 

c h i i i i  ^m :u  l ị u v ẽ t  í l ư ọ c  víVii (tồ.

Xét cln) ('ùng. chi cỏ thô lá V(íi nhùng tií (iuy khãr 

VP v;'in tlề rút đơn kh(ji kiộii lỉuọc (|U>' (lịiih troiiịr Bộ 

l u ạ l  l õ  t ụ n ị í  t h i n  s ự  s ứ n  d ô i  n i ó i  <.'ó t h ê  ị í i a i  t n ệ t

tlo ván dê Iiày.

VI. TH Í: N ÀO  LẢ  V Ư Ợ l ( ịU Á  P H Ạ M  VI YKU  

c ẦU HAN DẦU

Du lỊUcn hii’t, únịỉ X ị iu \ i ‘n Văn Á rhii ha 
Ị)ồ T h ị  t ì  v a \  Itèn ỉihieu Idn. ('ac lòn cov 
(téu co g iá \  b ién nhộn . Theo lỉitn  lỉh ớ i kn;n 

cùa ông  A. có lỉcm theo càc ịỊiàv hivn nhận  thi
so tiẽn m a ỏiiịỉ A vèu càu Tan án hiiộc h(i li
p h á i t rò  cho  in ìỊ ị ỉa  4 0  tr iệ u  dtnìỊỊ. T(I(I an  (tỡ 

hèn h a n h  hoa ỊỊiài nhưtìịỉ khãnịỊ ihdiih ncn 
íỊU \ẽ i cÌỊìih dư a  l ụ an  ra  xet xứ.

T ọ i Ị ìh icn  tim. tro r iíi Ị ìhnn  ho i í t i ỉ i t ỉ ì ị i  sư  

L'ề việc thay (tôi hò siinịĩ yẽi/ cầu. õtìịỊ A (nnh 
bàv: Theo yêu cầu  trong  dơn h /ìà i k iôn. ôntỉ A

Binh luận khoa học một sò vàn dé
của pháp luật tô tụng dân sự vả thực tiễn áp dụng
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chi \èu  váỉỉ h(ị Ịị pbciỊ Ịrà cho ỏng íiỏ tiên la 

40 ỉriệu đimg. Thực ra sò tiền mà òì)g i'ho há 
B vav là 60 tn ệu  iỉnnẬỉ. tuy nhiên, ỉốìì vav tĩén 

t h ứ  ba. HŨIỈ khỉ  Viờl xtìììg g i á \  bĩèìì nhộn  voy  
tien thi ùììịỊ di) cỏ V (ỉè thấ t  lạc. Ong A có hói 
lại há tì í'è ỷỉỉấ\ hiên nhận. Chinh  vi hà B  biết 
la ỏng A  lam ỉỉìấí Ậỉicìy. trong kh i  việc voy  
mư(fìì Ịĩỉữa hai bẽn không  có người lám  
chưn^, n^ax  ca rợõniỉ  /\ củỉig không  hiớt ricc 

ón^  cho rav ỉicn nõn há B  ĩiình lòìiíỊ ỉhani,  
phu  ììhậìì 1'ỉệc la x  ỈỊi‘fì lấn 3, S a u  nhỉẽỉỉ lán 
ih ỉểitììịỉ híỢ ìiíỉ Vtfi b(Ị B  k h ô n g  đưỢ (\ ỎÌÌỊỈ, A (tà  

qi(\èi iÌỊnh khỉiĩ kỉèn ha B, n hư ng  óng chỉ ro 
tlìO khớ i hiỌn (foị .<õ fi('n có ( ỉii chứng  cứ, (tưỢc 

ba B ỉhưa nhận  la 4(ỉ triệu, R ấ t  nì(í\ là cho 

ỉĩt>n tn/ffc khỉ Tao an m t ĩph iên  tòa rìyộỉ /7^ãv, 
ỏrìịỊ Ỉiỉìì dư ih-^ ìoy  biên nhận đỏ thát ỉạc. Tại  
phicn tiHị, Oììiỉ A ( / ( '  tìí^hị được hó Ỉ̂ ỈÍĨÌẬĨ yêu
COỈỈ l ỉo i  ĩìtỉ. Ỉ ỉ í  4( ỉ ỉ r Ịệ i i  t h e o  d<fn k h ở i  k i ệ n  òĩ iịỊ  

n a n t i  s ô  n Ợ r á ỉ ì  íỉiiỉ 1(1 fU) t r i ệ u  dổ ì ì ị ĩ .  C u t ì ị Ị  vớ i  

hi) s i n i ^  \ v i i  ('(hi. n n ị ị  Á  x u ấ t  t r i n h  ị Ị i à y  h ỉ ẽ n  

n h ọ ĩ i  1'(ỈV n ơ  h ỉ t ì  ,'ỉ rt/ĩ  Sí) n Ợ  l á  2 0  t r i ệ n  đoỉìẶỉ.

Quan ciièm dìứ nhát, VIỘC hò sung yôu cau rùa ònfí

Chương IV
Bình luận các tình huòng thực tê
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Binh luận khoa học một số vấn dế
của pháp luật tố  tụng dân sự và thực tiễn áp dụng

A tại phiên tòa không thể được Hội đổng xét xij chấp 

nhận. Lý do không chấp nhận việc bò sung ycu cầu 

của nguyên đơn là do yêu cầu của nguyên đơn đã vượt 

quá phạm vi yêu cầu khởi kiện ban đầu. Yêu cẩu khởi 

kiện ban đầu của nguyên đơn là đòi nỢ 40 triệu đồng, 

khi bổ sung yêu cầu đòi nỢ thành 60 triệu thì yéu cầu 

bổ sung đã vượt quá phạm vi khởi kiện ban đầu.

Căn cử pháp lý để Hội đồng xét xử không chấp 

nhận bô sung yêu cầu là khoản 1 Điểu 218 Bộ luật tò 

tụng dân sự: “Hội đồng xét xử chấp nhận việc thay 
đôi, bỏ'sung yêu cầu của đương sự, nếu việc thay đổi, 
bổ sung yẻu cầu của họ không vượt quá phạm vi yéu 
cầu khởi kiện, yêu cầu phản tô hoặc yêu cầu độc lập 
ban đầu". Do đó. khi yêu cầu bổ sung vượt quá phạm 

vi khởi kiện ban đầu nên Hội đồng xét xử không chấp 

nhận việc bô sung yêu cầu của ông A.

Quan điếm thứ hai cho rằng: yêu cầu bố sung của 

ông A không vượt quá phạm vi khỏi kiện ban đầu. 

Khỏi kiện ban đầu của ông A  là đòi nỢ, yêu cẩu bổ sung 

của ông A  vẫn nàm trong phạm vi yêu cầu đòi nỢ, chi 
thay đôi vê mức độ yêu cầu chứ không thay đổi hay 

vượt quá phạm vi yêu cầu. Cũng vần cản cứ Điều 218 
Bộ luật tô” tụng dân sự, vấn để là hiểu thê nào về phạm
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vi yéu cầu và vượt quá phạm VI yêu cầu mà thói.

Chúng tôi đồng ý với quan điếm thứ hai

Thứ nhất: không thể hiếu vượt quá phạm vi yéu 

cầu ban đầu như cách hiểu của quan điểm thứ nhất.

Vượt quá phạm vi yêu cầu khỏi kiện ban đầu là 

v iệc  người k h ỏ i k iệ n  đ ã  đề x u â t  m ộ t yêu  cầu  k h á c  

k h ô n g  nằm tro n g  p h ạ m  vi yêu cầu k h ỏ i k iệ n . Vi dụ, 
k h i k h ở i k iệ n , n g u y ê n  đơn c h ỉ k iệ n  đ ò i nỢ, s a u  đó, tạ i  

p h iê n  tò a  n g u v ê n  đơn lạ i có y ê u  cầu  đ ò i n h à  hoặc yêu  

cầu đòi bồi thường thiệt hại vê tài sản. Yêu cầu đòi 

n h à  hoặc y é u  c ầ u  đòi bồi th ư ờ ng  t h iệ t  h ạ i đ ã  vượt q u á  

phạm vi khỏi kiện đòi nợ ban đầu. Trong trưòng hợp 

này. áp dụng khoản 1 Điểu 218 Bộ luật tố tụng dân 

sự, Tòa án không chấp nhận bô sung yêu cầu. Nhưng 

th a y  v ì có th ê m  vêu  c ầ u  đòi n h à  hoặc y ê u  c ầ u  đòi bồi 

th ư ờ n g  th iệ t  h ạ i vế  tà i  sán , người đ ã  có yêu  cầu  đò i nỢ 

th a y  đ ồ i m ức đòi nợ, có th ể  là  n h iề u  hơn, hoặc í t  hơn  

so với m ức b a n  đ ầ u  th ì đ â y  là  v iệc th a y  đổi m ức độ yêu  

cầu chứ không phải là thay đối phạm vi yêu cầu. Yêu 

c ầ u  đò i t iề n  n h iề u  h đn  hoặc đòi í t  hơ n  v ẫ n  n ă m  tro n g  

p h ạ m  v i y ê u  cầu  đò i nỢ.

Thậm c h í, tro n g  m ộ t số trư ờ n g  hỢp k h ô n g  vượt

Chương IV
Bỉnh luận các tình huống thực tè'

423



Binh luận khoa học một sô vấn để
« •  •

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

q u á  p h ạ m  v i y ê u  cầu  còn p h ả i h iể u  rộ n g  hơn. Ví dụ, 
lú c  đ ầu  n g u y ê n  đdn c h ỉ kh ở i k iệ n  y ê u  cầu  đò i nỢ gôc, 

sau dó lại có yêu cầu đòi thêm phần lãi suất. Trong 

trư ờ n g  hợp n à y  c ũ n g  k h ô n g  th ể  cho là  có v iệc  vượt q u á  

p h ạ m  v i khở i k iệ n  b a n  đ ầ u  m à  v ẫ n  là  n ằ m  tro n g  

p h ạ m  v i y ê u  c ầ u  b a n  đ ầ u  v ì nợ có nợ gốc và  có th ế  có 

lã i  s u ấ t th e o  q u y  đ ịn h  c ủ a  p h á p  lu ậ t .

Hoặc trường hợp yêu cầu đòi nhà cho thuê, sau đó, 

tạ i  p h iê n  tò a , c h ủ  n h à  lạ i  có th ê m  y ê u  c ầ u  đòi bồi 

thư ờ ng th iệ t  h ạ i vê n h à  ở, do tro n g  q u á  t r ìn h  sử d ụ n g , 

người th u ê  đ ã  là m  hư  h ỏ n g  m ộ t số  th iế t  bị sử d ụ n g  

tro n g  n h à  v à  c h ủ  n h à  m ới p h á t  h iệ n  ra  sự hư h ò n g  tà i  

sản . Đây là  trư ờ n g  hỢp có th ê m  y ê u  c ầ u  c ũ n g  k h ô n g  

th ể  coi là  vượt q u á  p h ạ m  v i k h ở i k iệ n  b a n  đ ầ u  v ì y ê u  

cầu  mới n à y  liê n  q u a n  chặc chẽ đ ến  q u a n  hệ cho th u ê  

n h à  ơ. n ằ m  tro n g  p h ạ m  v i v ụ  á n  đòi n h à  cho th u ê .

Việc giái quyết những yêu cầu bố sung trong các 

v í dụ  t rê n  k h ô n g  c h ỉ là  c ầ n  th iế t  đế v iệc  g iả i q u y ế t y ê u  

cầu  b an  đ ẩ u  củ a  đương sự được to à n  d iệ n , đ ầ y  d ủ  m à  

q u a n  trọ n g  hơn là  h o à n  to à n  p h ù  hỢp vói p h á p  lu ậ t .  

Đây là những quan hệ phái sinh, nằm trong phạm vi 

hoặc liỏ n  q u a n  d ẽn  q u a n  h ệ  c h ín h .

Việc ngưòi khởi kiện vẫn chì có yêu cầu đòi nỢ.
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Chương IV
Bình luận các tỉnh huống thực tè

nhưng thay vì chỉ đòi 40 triệu thành 60 triệu là việc 

thay đổi mức độ chứ không phái là việc thay đổi hay 

vượt quá phạm vi. Trong trường hỢp này, Hội đồng 

xét xứ phải chấp nhận việc thay đôi, bô sung yêu cầu 

tại phiên tòa của òng A. Cũng cần phài hiểu ràng. Hội 

dồng xét xử châ'p nhận việc thay đổi, bô sung không 

đồng nghĩa với việc chá”p nhận yêu cầu. Việc châ”p 

nhộn thay đổi, bố’ sung yêu cầu hay khòng chấp nhận 

thay đổi, bố sung yêu cầu là việc giãi quyết về thủ tục, 

còn chấp nhận yêu cầu là việc giải quyết vế nội dung. 

Đò cỉược Tòa án chấp nhận yéu cầu. ngưòi đưa ra yéu 

cầu khòng những phâi đưa ra chửng cứ. mà chứng cứ 

đó còn là  căn  cứ ch ứ n g  m in h  y ê u  c ầ u  đỏ là  hỢp p h á p .

Tóm lại ở đây cần phai hiểu đúng thê nào là vượt 

quá phạm vi khỏi kiện ban đầu. phân biệt giữa phạm 

vi yêu cáu và mức dộ của yêu cầu.

Thừ hai: khoản 2 Điều 5 Bộ luật tỏ' tụng dân sự 

quy dịnh về quyền quyết định và tự định đoạt của 

đương sự: "'Trong quá trinh giái quyết vụ việc dán sự, 
cóc đương sự có quyển chấm dứt, thay đồi các yêu cầu 
cua minh hoặc thỏa thuận với nhau một cách tự 
nịỊuvện, không trái pháp luật và dạo dức .vd hội ".

Q u y ề n  th a y  đổi y ê u  cẩu  là  m ó t tro n g  n h ữ n g  q u y
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Bình luận khoa học một số vấn dề
của pháp luật tô' tụng dản sự và thực tiển áp dụng

định cơ bản về quyền của đương sự trong tô” tụng dán 

sự. Điểm b khoản 1 Điều 59 Bộ luật tô tụng dân sự 

quy định cụ thể hơn vê quyền của nguyên đơn được 

"'rút một phần hoặc toàn bộ yêu cầu khởi kiện, thay đổi 
nội dung yêu cầu khởi kiện". Đảy cũng là một trong 

nhừng đặc trưng của quyền dán sự.

Cách hiểu đóng khung không vượt quá phạm vi 

khởi kiện ban đầu là không được vượt mức đã yêu cầu 

dẫn dêVi không những chí việc vượt mức không được 

châ'p nhận mà ngay cả việc hạ mức cũng sẽ không 

được chấp nhận. Chẳng hạn, ông A  không tăng vêu 

cầu  (tòi nỢ m à  h ạ  m ức đòi nỢ x u ố h g  còn 39 t r iệ u  đ ồ n g  

vì ỏng A xét thấy chỉ đủ chứng cứ để đòi 39 triệu đồng, 

nêu hiéu theo cách hiểu trên thì có thế củng sẽ không 

được ch ấp  n h ậ n .

Hiếu theo cách hiểu này, chắc chán sẽ không có 

một vụ việc dân sự nào đương sự có thể thay đổi, bổ 

sung yêu cầu ban đầu. Quy định về quyển được thay 

đổi yêu cầu của đương sự trong Bộ luật sẽ không bao 

giò đưỢc thực hiện.

Thứ ba: việc quy định về quyển thay đổi nội dung 

khởi kiện không phải là một quyền mới được ghi nhận 

trong Bộ luật tô tụng dán sự.
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Chương IV
Binh luận các tinh huông thực tè'

Điều 2 Pháp lệnh thủ tục giai quyết các vụ án dán 

sự quy dịnh quyển tự định doạt ( ua đương sự: "Người 
khởi kiện vụ án dán sự có quyến rút đơn khởi kiện, 
thay đổi nội dung khởi kiện. Các đương sự có quyền tự 
hòa giải với nhau".

Khoản 1 Điều 20 quy định: "Nguyên đơn có quyền 
thay đôi yêu cầu của mình".

Điều 35 quy định vê' quyền thay đổi yêu cầu của 

ngưòi khỏi kiện:

‘7. Trước kh i  Tòa án m ờ  phiên tòa, người 
đá  kh(h k iệ n  có (fu\ến th a y  đ ỏ i vẽi/ cấu  đã  

đưỢc nêu k h i k h ả i k iện.

2. Tại phiên táo việc thay đôi yêu cồu chi 
được chấp nhộn nẽh không phái hoãn phiên 
tòa đế điểu tra thêm".

Quyền thay đối yêu cầu của đương sự luôn luôn 

được h iể u  đó là  q u y ề n  củ a  d iíđ n g  sự liê n  q u a n  đ ế n  yêu  

cầu của mình, được thực hiện từ trưỏc khi có Bộ luật 

tô tụng dán sự. Việc quy định về quyền được thay dổi. 

bổ sung yéu cầu của đương sự troii í̂ Bộ luật tô tụng 

dán sự chỉ là một sự tiếp tục những quy định trong
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thủ  tục tô' tụng  dân sự trước đây theo cách thức hiòu 
như đã phân tích.

Việc hiêu vượt quá phạm vi khởi kiện là vượt mức 

yêu cầu ban dầu không những không phù hỢp với điểu 
luật và tinh thần của Bộ luật tố tụng dân sự mà còn 

là cách hiếu không phù hỢp với truyền thống tô tụng 
dân sự.

Điều quan trọng là cách hiểu khônịỊ dũng náy, 

nếu là của Thám  phán dang giái quyết vụ việc thì sè 

k h ô n g  c h i  l à  v i  Ị ) h ạ m  p h á p  luật t ô  t ụ n g  d â n  sự m à  c ò n  

vi phạm quyền cùa dương sự. làm thiệt đốn quyền Idi 

của đương sự và có thê mang lại nhiêu hậu qua cho 

chính Thẩm phán.

Với nhừng vấn đê có tranh cãi như thê này. Tòa án 

nhân dán tối cao nên có vãn bán hướng dẫn cụ thê

VII. C Ó  T H Ủ  T Ụ C  T H Ô N G  BÁO  TỈM  NCỈƯỜI 

V Ắ N G  M Ậ T  T R O N G  T H Ủ  T Ụ C  X Á C  ĐỊNH NGƯỜI 

C H Ế T  TẠI T Ò A  ÁN H AY K H Ò N G ?#

Ấ\âm  /.V.95. c h ị àWịỉuyến K tm  T ịỊ ậ p  va \èu  

M ìv h e ỉ.  m ộ ị n h a  k in h  d o a n h  quÌH' Ỉỉvh  M \ .  

Hitn một n à m  sau. ha i  ngươi tò vhưc lẻ vướt

Binh luận khoa học một số vấn đề
của pháp luật tố tụng dãn sự và thực tiền áp dụng
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t h i H í  d ỉ t r ì í *  t h t i  t ĩ u '  i / n  Ị ) h ( Ị Ị )  h i ạ t  V ỉ ệ t  S n t ì ì  

(///V diiĩh Thdỉììỉ 'i nãĩìì /.W(S‘, .\//(7íi7 t n f  vồ 
Ctỉĩ ìifi lìiùí sì‘ Ì(ỉĩ)ì thu tUi' iĩo (ỉi>n Kttìì T

i t ỉ .  Tì ì t i ì  i'/r/;í ( ta ỉ i .  l ì i ĩ ì  /)<’/? vàì ì  Ị t cn  ì ạ v  ( tc ĩ i

( ỉãn. K tt ì)  T t ln  i l ìU í ỉ ỉ ì  />/ .<ãn sanỷ i muỊ i ' Ị iT ( íc  

Ci) thònịỉ tììì ft/' Mỉclit l ỉa i hi Vii ĩlìì* X ỉ i ã l  canh  
dỉKỊtì Ịịí ViU chtitìíi S h ĩờ ìg  rÙỊ h rn  lar  rua  
Michcl r<fỉ ('hf ỉlnùt iỉátì. ThãrìịỊ 5 nâtìì 2()()(). 
Mỉclìvl livn lọi' huỉiỷỉ íìicn fh<iọi /àn  viiõì vunịỉ  
V(fỉ 'ỉ\ tiỉ"(f(ỉ, Kinỉ T  khòniỊ n h ậ n  dưỢi' tin tức 
cua SÍỊvhel. Kìtìì T  iỉà ỉtm n h ỉeu  cach (tè Hèìì 
lạc I’tfỉ ('ỉìtmịỉ, kc ('O ctcr nhtf Dọĩ s ứ  qua n  \ i \  
(/ Viêt S a  nì nh i /n ^  (ti'u k h ô n g  thè Itừn hệ  
dươc L'ifi Míclìrl. Thdĩì^ 7 n á m  K im  T
a> cỉi/n xhì  /v hùn ỷ*ưỉ Toa án n h á n  d à n  th anh  
p h ò  H  xẽỉí cau lỉtoì Í///Vt'/ chíỉ ch ị  itưực ly hỏn  
I'(ìỉ .Xíỉcheì. ( ĩ iỏ \  t(f iiỉỉv nhấ t  m á  chị ịĩứi kẽm  
thc(ỉ (t(ỉĩì X i n  ly hôn la ^ t ( ĩ \  d á n ị ĩ  k y  kèi hỏn. 
Thcit t n n h  b a \  cua vhi tht chi  va S íỉcheỉ  
i h ư a  vo ctm vhun^.  toì san chuTìịỊ củnịỉ  chưa  
c ii g ĩ nètì k h ồ ìì ị i Cft í/r n ị ỉh ị TũO a n  ịỉtc it q u \ẻ t  

tv  tat sr;// vn i'on rctỉ. s ^ i ìa i  ra . c h i  k h ô n g  

cnniị cấp dưik' hát /,‘V một tài ìỉệu nài) về 
Mĩcheỉ, kê cà (ỉi(i (‘hỉ lìi*n lạc vớỉ Micheỉ. Vì 
rất nhtềiỉ ly do, vhii Vt*í/ /a vé th ú  tục ly hán

Chương IV
Bình luận các tỉnh huóng thực tê
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V(h iiịỊưừi nước ngoài má nịỉười này ỉỉhỏnịỊ có 
mật (ỉ Việt Nam L'ò cũng khónịỊ cn (tia chi 
licn hị‘ ớ nước ììịỊoòi nèn th(fi ịỉicỉ/ì nay Toa 
an chi/a thụ ly giòi quyẽt.

ThattịỊ -Ị nỏm 2006, theo tư vàn cua ìiịỉưtU 
quen, chi Ktm T có đttn XIn xac dinh Michel 
(tà chị'i di’ co C(f S(f kh(ĩi kiỌn \VII cáu (tiùk' /v 
hun I'(ti Michel.

Toa an nhàn dán thành phò // dã thu l \  
\cu cắii cùa chị Kim T vc 1'iệc xcic dịnh người 
dá clìct ịhco qii\ định tại klitìán 3 Dti'u 26 lìộ 
luật tỏ tụng dán sự.

Sau khi thụ lý. Tòa án tiên hành chuẩn bị giài 
quyết yêu rầu. trong đó có thủ tục thông báo tìm 

người khòng có tin tức.

Có hai vâ"n dỏ trong thủ tục giải quyêt của Tòa án 

nhân dán thành phô H cần trao đổi:

Trước hết, về việc thụ lý của Tòa án nhán dán 
thành phô H:

\'<ân đê đặt ra là với tư cách là một tòa án cấp tinh. 

Tòa án nhân dãn thành phô H. có thẩm quyền giãi 

quyết loại việc yôu rầu xác định người dã chết theo

Binh luận khoa học một sô ván đế
của pháp luật tô tụng dản sự và thực tiền áp dụng
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Chương IV
Bính luận các tinh huõng thực tê

yêu cầu của chị Kim T  hay khôn̂ í'!’

Theo quy định của Bộ luật tỏ tụng (iân sự, Tòn án 

nhán dán cấp huyện có thám q u v o n  giài quyêt rác yóii 

cầu dân sự được quy định tại k h o a n  2  D iề u  3 3  Bộ luật 

tò tụng dân sự.

Khoản 2 Điều 33 Bộ luật tò tụiiịí dân ẹ;ự ( ịn y  dịnlì 

thấm quyền ííiai quyết cun 'rỏn án nhân clãr. (ấ|) 

huyện đối với yôu cảu dán sụ nhu sau:

"a) Yèií COII LÓ ( lán  sự q u \  đ ịn h  tạ i cac  

khoán ĩ, 2, 3 I'ó 4 Ỉ)U'U 26 của Bộ ỉuật nà\:

b) Yêu cnii L 'ế  hỏn nhản vá gia dinlì (ỊUV 
dịtìh  tại  các khoan ỉ. 2. 3, 4 L'à .5 Diẽit 28 cúci 
Bộ ỉuạt này".

Khoản 3 Điểu 33 quy định:

Những tranh chấp. \ẽu cầu quy (tịnh tại 
khoán 1 vờ khoan 2 Đivu náv có đi/íỉng sự 
hoặc tài sán ừ nước tìịỉoơi hoặc cần phài lìy 
thác  tư p h o p  cho cơ íịucin lảnh sự  cùa Việt 
Nam à nước ngoái, cho Tòa án nước ngoai 
không thuộc thám quxến giài quvèt cua Tao
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an nhân dàn cấp huyện".

Binh luận khoa học một sô vấn để
của pháp luật tô tụng dân sự và thực tiễn áp dụng

Trong việc yêu cầu xác định người đã chêt, ngưòi 

bị xác định là dã chêt dù có quôc tịch nưỏc ngoài thì 

cũng không phai là yếu tố quyết định dến việc xác 

định thám quyền giái quyết là của Tòa án nhân clân 

cấp tỉnh. Hoàn toàn có thc xáy ra khá năng người bị 

yêu cầu xác định là dã chết có thể chết tại Việt Nam 

hoặc vẫn đang sinh sông ò Việt Nam. Nói cách khác, 

thủ tục tuyên bô ngứòi chết có những đặc thù khác so 

với thủ tục giãi quyết những vụ việc có yếu tò nu'ớc 

ngoài thông thưòng khác. Với những vụ việc này. do 

có đương sự ỏ nước ngoài hoặc tài sản ở nước ngoài 

nên nhất thiêt trong thủ tục giải quyết, phải có thủ 

tục ủy thác tư pháp hoặc xác minh qua con đưòng 

ngoại giao. Đây cũng là lý do căn bản xác định thẩm 

quyền giải quyết của Tòa án nhân dân cấp tỉnh đôi với 

loại vụ việc có đương sự ở nước ngoài hoặc tài sản ở 

nước ngoài. Tuy nhiên, với loại việc xác định người 

chết (cũng như xác định mát tích), mục đích chính là 

xác định sự chết hoặc sự mât tích chứ không có mục 

đích xác định địa điểm chết hoặc địa điểm mất tích. 

Trong thủ tục giải quyết, nêu pháp luật có quy định, 

Tòa án chỉ phải làm thủ tục thông báo tìm kiếm ngưòi
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Chương IV
Binh luận các tinh huống thực tế

vnn^ mật trôn hộ thông thông tin đại chúng của Việt 

X a m  m à k h ô n g  ('ắn  Ị)h á i liõ n  hộ với m ộ t nước ngoài 

náo đó dỏ gửi thòng báo này. Sẽ không đặt ra thii tục 

úy thác' tư pháp trong loại việc xác định người chêt 

hoặc ngưòi rricât tích.

Xhư vẠy. sẽ không phai chi có yêu cầu xác định 

ngúdi chết của chị Kim T  tiong \nệ(' dân sự nêu trên mà 

tất cá những loại việc dân sự loại này đều thuộc thẩm 

quyen giái quyết cun Tòa án nhãĩi dân câp huyện.

Xét theo khía cạnh này. Tòa án nhân dân thành 

phỏ H là một Tòa án nhãn ilãn ih<ành phô trực thuộc 

trung ương đã thụ lý việc cỉáii sự do chị Kim T  yêu cầu 

là sai thắm quyền. Tuy nhiôn. Đicu 34 Bộ luật tốtụng 

dãn sự có quy định: Trong trứòng hỢp cần thiết, Tòa 

án nhân dân cấp tỉnh có thế lây những vụ việc thuộc 

thám quyên giài quyết của Tòa án nhân dân cấp 

huyện lên đé xét xử. Nghĩa là Tòa án nhân dân thành 

phò' H phải xác định (trong quyết định giái quyết việc 

dân sự): đáy là việc thuộc thám quyền giái quyết của 

Tòa án nhân dãn câp huyện, nhưng Tòa án nhản dân 

thành phò H. VỚI tư cách là Tòa án nhân dân cấp tỉnh 

thấy cần thiết lấy lên đê xét xử theo khoản 2 Điều 34 
Bộ luật tố tụng dán sự.
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Vấn để thứ hai, trong thủ tục giải quyết yêu cầu 

tuyên bô" ngưòi đă chết có việc thông báo tìm người 

không có tin tức hay không?

Trước khi có Bộ luật tô' tụng dân sự, thủ tục xác 

định một ngưòi đã chết được quy định trong Nghị 
quyết 01/HĐTP ngày 19/10/1990 của Hội đồng Thẩm  

phán Tòa án nhân dân tối cao hướng dẫn một sô" quy 

định trong Pháp lệnh thủ tục giải quyết các vụ án dân 

sự. Thủ tục xác định người chết, cũng như thủ tục xác 

định ngưòi mất tích, đều có việc thông báo tìm người 

mất tích.

Khi nhận được đơn khởi kiện của đương 
sự, Tòa án yêu cầu đương sự đến cơ quan báo 
chí, phát thanh, truyền hình của tỉnh và 
trung ương nhắn tin tim người vắng mặt và 
lấy giấy xấc nhận của các cơ quan đô ưề việc 
đă nhắn tin tìm người vắng mặt nộp cho Tòa 
án để Tòa án thụ lý vụ án. Tòa án cũng có 
quyền yêu cầu người khởi kiện nộp tiền tạm 
ứng cho việc thông báo tim người vắng mặt 
trên báo chí, đài phát thanh, đài vỏ tuyến 
truyền hình của tĩnh và trung ương, để Tòa 
án thụ lý vụ án và thông báo tim ngươi vắng

Binh luận khoa học một số vấn đề
của pháp luật tố  tụng dân sự và thực tiễn áp dụng
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Chương IV
Binh luận các tinh huống thực tê

mặt. Người khới kiện phải chịu chi pht va 
phi tổn về việc thông báo tìm người 1’ắnịỉ 
mật. Trong thông báo phải nêu rõ họ, lèn, 
đặc điếm nhận dạng, nơi cư trú, lám L tệc 
cuối cùng ciin người vắng mật, thời gian hãt 
đ ấ u  v ẳn g  m ặt, v .v ... đê bấ t c ứ  a i b iế t l ề  

người đó củng co thẻ cung cấp tin cho Tòa 
án. Thông báo cũng được niêm yết tại trụ sớ 
ưỷ ban nhân dán nơỉ người vắng mặt cư trú, 
làm việc cuối cùng.

Thòi hạn thông báo là sáu. tháng. Hết thòi hạn 

thòng báo mà không có tin tức của người mất tích, cãn 

cử vàò thòi hạn không có tin tức và yêu cầu của ngưòi 

lién quan. Tòa án ra bàn án xác định người mả't tích 

hoăc ngưòi đã chết.

Bộ luật dân sự năm 199Õ cũng quy định thủ tục 

xác định người mất tích, ngưòi đả chết: sau khi thụ lý 

yêu cầu xác định ngưòi đã chết, Tòa án cũng phải làm 

thủ tục thông báo tìm ngưòi không có tin tức trên hệ 

thống thông tin đại chúng.

Diểm chung của các quy định trong thù tục xác 

định ngưòi đã chết là sau khi thụ lý, Tòa án sẽ làm
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thú tục thỏiiịí báo tìm người không có tin tửc trẽn hệ 

thống thông tin đại chúng. Chi khi dã hết thời hạii 

thông bão nià không có tin tức gì cùa ngưòi đó. cân cử 

vào thòi hạn không có tin tức và trên cơ sở yêu cẲu cun 

người liên quan, Tòa án ra bán án xác dịnh ngưòi mất 

tích hoặc người đã chết. Thủ tục xác định ngũòi mát 

tích và ngiírii chốt giông nhau, ngoại trừ điếm khác 

biệt duy nhất là thòi hạn vắng mặt đế xác định nguời 

rlìết có thòi gian lâu hơn thòi gian vắng mặt của người 

bị xác dịnh là người mất tích.

Tình hình đã trò nên khác hẳn sau khi Bộ luật tỏ 

tụng dân sự dược ban hành và có hiệu lực. Theo quy 

dịtih cua Bộ luật tô' tụng dân sự, thủ tục xác định một 

ngưòi mất tích và thủ tục xác định nguòi chết có một 

diểm khác biệt. Trong thủ tục xác định người mất 
tích, sau khi thụ lý yêu cầu, trong thòi hạn hai mươi 
ngà\, Tòa án phái tiến hành thủ tục thòng báo tìm 

kiếm người bị yêu cầu mất tích. Thòi hạn thông báo là 

bốn thánịị. Nếu hết thời hạn mà không có tin tức của 

ngưòi bị yôu cầu xác định mâ"t tích, Tòa án sẽ ra quyết 

dịnh tuyên bố người mât tích.

Nhưng trong thủ tục xác định người đà chết thì Bộ 

luật tố tụng dân sự không quy định thủ tục thông báo

Bính luân khoa hoc môt sô' vấn đề
•  •  •

của pháp luật tô tụng dân sự vá thực tiễn áp dụng
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Chương IV
Binh luận các tinh huống thực tê

tìni kiếm người bị xác định là dã chết. Theo quy dịnỉi 

tại Điếu 336 Eĩộ luật tò tụng dân sự. sau khi thụ lý. 

trong thòi hạn ba mươi ngáy. Tòa án phải ra quyêt 

dịnh mỏ phiên họp giái quyêt yêu cầu. Tại phiên họp 

giai quyết đơn yèu cau, căn cứ vào chứng cứ liên quan 

đcn việc khòng có tin tửc cũnfí như thòi gian không có 

lin tức của một người đo người có yêu cầu xuất trình, 

('án cử quy định của pháp luật. Tòa án ra quyêt định 

giái quyết việc dân sự, trong dó sẻ chấp nhận hoặc 

không chấp nhận yêu cầu dê tuyèn bô' hoặc không có 

đủ căn cứ tuyên bôT một người đã chết.

Chúng tôi cho ràng quy định mói trong thư tục xác 

định một người đã chết như vậy là phù hỢp. Xuất phát 

từ căn cứ đê xác định người đã chết được quy định tại 

Bộ luật dân sự. thông thường, ngưòi bị xác định là đã 

chết phái liên quan đến một sự kiện nhất định, như 

đã có quyết định của Tòa án xáo định ngưòi đó là mất 

tích có hiệu lực pháp luật trong thòi hạn ba năm mà 

vẫn không có tin tửc gì của người đó, hoặc liên quan 

clên một thám họa thiên tai, lũ lụt mà sau nõni năm 
kè từ ngày xay ra sự kiện này mà không nhận dưỢc 

Ún tức gì cùa Iiguời dó...

Việc đặt ra ihôiig bíiơ lini Iigiíòi bị yêu cầu xác
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Binh luận khoa học một số vấn để
của pháp luật tố  tụng dân sự và thực tiễn áp dụng

định là đã chết thực sự là không cần thiết cả về lý luận 

cũng như về thực tiễn. Hơn nữa, việc xác định một 

ngưòi đã chết tại Tòa án chỉ có ý nghĩa xác định về mặt 

pháp lý, mà không phải là việc xác định về mặt sinh 

lý. tự nhiên. Nếu người bị xác định là đã chết trở về. 

trong trưòng hợp có yêu cầu, Tòa án tiến hành thủ tục 

hủy bỏ quyết định tuyên bố một ngưòi đã chết.

Do vậy, việc không quy định thủ tục tìm kiếm 

ngưòi bị yêu cầu tuyên bô' đã chết cần phải coi như 

một điếm mới trong thủ tục tuyên bố ngưòi đâ chết 

trong Bộ luật tô* tụng dân sự so với thủ tục tô' tụng 

dân sự trưóc khi có Bộ luật.• • •

Việc Tòa án nhân dân thành phô H đã tiến hành 

thủ tục thông báo tim kiếm ngưòi bị xác định là đã 

chết trong bối cảnh thụ lý và giải quyết yêu cầu tuyên 

bố ngưòi đã chết khi Bộ luật tố tụng dân sự đã có hiệu 

lực pháp luật là không phù hợp với quy định của thủ 

tục tố tụng dân sự hiện hành.
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